
 انًذاضشج انراعؼح / انًشدهح انثاَٛح 

 يذخم فٙ انرؼشٚف تؼهى انثٛاٌ:

ٍَ انذَّالَنِح  ِّ انشَُّٙء ِي ٍَ تِ َيا ذَثَّٛ َٔ ٌُ فِٙ انُّهَغِح: َيْؼَُاُِ انظُُُٕٓس ٔانُٕضُٕح ٔاإِلْفَصاُح،  انثٛا

، ٔانجًُغ: أْتُٛاء. ٌٍ ٌَ انشُٙء تٛاَاً: اذّضَخ، فٕٓ تّٛ  ٔغِٛشَْا، ََمُُٕل تَا

َضُخ  ْٔ : أفصُخ ٔأ ٌٍ ٍْ فال ٍُ ِي ٌٌ أْتٛ ٔانثٛاٌ: انفصادح ٔانهََّغٍ، ٔكالو تٍّٛ: فصٌٛخ، ٔفال

.ُُّْ َُْٓا  كالياً ي ٌِ انكشِٚى، ٔي " تذاَلاَلذِٓا انُّهَغَِّٕٚح فِٙ آَٚاِخ انمشآ ٌِ َسَدْخ كهًحُ "انثََٛا َٔ َٔ

ػِ -ذََؼانَٗ -لٕنُُّ  ْٕ َي َٔ ًُْذٖ  َٔ ٌٌ نِّهَُّاِط  ﴾: ﴿ََْزا تََٛا ٍَ رَّمِٛ ًُ ٍُ -ذََؼانَٗ  -ٔلٕنُُّ  ظَحٌ نِّْه ًَ ْد : ﴿انشَّ

.﴾ ٌَ ُّ اْنثََٛا ًَ ٌَ * َػهَّ ََغا ٌَ * َخهََك اإْلِ ٍْ كثٍٛش ِيٍ  * َػهََّى اْنمُْشآ ٌُ َػ ََّٛض اإلَغا ًَ تََِٓزا انرؼهِٛى ذَ

 ِّ ا ٚخطُُش -ذََؼانَٗ  -خهمِ ًَّ ٌْ ٚؼثَِّش ػ ِِ، َُٔٚجُٕل فِٙ ، َٔصاَس َاطماً ُيثَُِٛاً، َٚغرِطُٛغ أ تَخاِطِش

ُُّْ، فََٛرىُّ انرَفَاُُْى. ٍَ انَثشِش، َٔٚرهمَّاَْا انَغُٛش َػ ِِ ِي َؼاَِٙ، فَِٕٛصهَٓا إِنَٗ غَِٛش ًَ ٍَ ان ِّ ِي  َفِغ

" ٌُ " داَلاَلذِٓا االصطالدَٛحَ فِٙ َيا تَؼُذ فأصثََخ "انثٛا ٌِ  ثىَّ أََخَزْخ كهًحُ "انثٛا

ٌُ ٔانًؼاَِٙ ٔانثَذُٚغ". أدَذ ػهِٕو انثاَلَغِح انثالثحِ   انًؼشٔفِح: "انثٛا

 ِّ " تادَئ األَيِش َيْغ ِػهِى "انًؼاَِٙ"، ٔاعرَٕػَة تَؼَض َيثادثِ ٌِ ٔلَذ ذَذاَخَم ػهُى "انثٛا

. ٌِ ا تؼَض األَدٛا ٍَ األَُدتَاِء: اَلِدماً ػهَٕو انثاَلَغِح كهَّٓ ٌَ يجًٕػحٌ ِي َف انثٛا  ٔلذ َػشَّ

ْؼَد هللا فمال انجادظ: "ٔانِذَّالنح  ًِ ٌُ انز٘ ع ِّٙ ْٕ انثٛا انظاْشجُ ػهٗ انًؼُٗ انخف

، ٔتزنك ذفاَخَشخ انَؼشب،  ٌُ ػّضٔجّم ًٚذُدّ، ٔٚذػٕ إنّٛ ٔٚذثُّ ػهّٛ، تزنك ََطََك انمُشآ

ٔذفاَضهَْد أصُاُف انَؼَجى، ٔانثٛاٌ اعٌى جايٌغ نكمِّ شٍٙء كَشَف نك لُِاَع انًؼُٗ، ْٔرَك 

ٌَ انضًٛش، درّٗ  ِّ كائُاً انِذَجاب دٔ َٙ انّغايُغ إنٗ دمٛمرّ، َُٔٚٓجى ػهٗ يذصٕنِ ُْٚفِض

ٌّ َيَذاَس األيِش ٔانغاٚحَ انرٙ إنٛٓا  ِّ٘ جٍُظ كاٌ انّذنٛم،أل ، ٔيٍ أ ٌُ يا كاٌ رنك انثٛا

ِّ٘ شٍٙء تهْغَد اإلفٓاَو ٔأَٔضْذَد ػٍ  ُْٓى ٔاإلفٓاو،فثأ ا ْٕ انفَ ٚجِش٘ انمائم ٔانّغايغ، إًََّ

ٌُ فٙ رنك انًٕضغ".انًؼُٗ، فزنك ْٕ انثٛ فّ انخطٛة انمضُٔٚٙ تمٕنّ: "ػهى  ا ٔلذ ػشَّ

."ِّ  ُٚؼَشف تّ إٚشاُد انًؼُٗ انٕادِذ تطشٍق يخرهفٍح فٙ ٔضِٕح انذَّالنح َػهٛ

 ٔانثٛاٌ كًا ذشٖ ُٚصة ػهٗ انذالنح، ْٔٙ ػُذ انًُاطمح إَٔاع:

ُٔضغ نّ فٙ ا -أ نهغح يٍ غٛش دالنح انًطاتمح: ْٔٙ أٌ ٚذل انهفظ ػهٗ انًفٕٓو انز٘ 

 صٚادج أٔ َمصاٌ. فٓٙ دالنح ٔضؼّٛ كذالنح نفظ "انثٛد" ػهٗ انثٛد.

دالنح انرضًٍ: ْٔٙ أٌ ٚذل انهفظ ػهٗ يفٕٓو ٚرضًُّ يذنٕنّ األصهٙ كأٌ ٚذل  -ب

 نفظ "انثٛد" ػهٗ انغمف.



 دالنح االنرضاو: ْٔٙ أٌ ٚذل انهفظ ػهٗ يفٕٓو ٚمرضّٛ يذنٕنّ األصهٙ ػمالً  -ج

 ٚذل نفظ "انذائظ" ػهٗ انغمف. أٔ ػشفاً، كأٌ

ٔدالنح انرضًٍ ٔاالنرضاو دالنراٌ ػمهٛراٌ إر ٚؼرًذ فًٛٓا انّزٍْ ػهٗ جًهح يٍ انٕعائظ 

فٙ انًشٔس يٍ يذنٕل إنٗ آخش. ْٔزا انًشٔس أٔ انرجٕص كثٛش فٙ انكالو ٔنزنك اَفشد 

ٍ ػهى انثٛاٌ داخم ػهى انثالغح تذساعح ٔجّْٕ. فٕٓ ٚشرغم تـ "انًالصياخ تٛ

 .6انًؼاَٙ"

 ِّ َٓا: انرَّشثُِّٛ تأَسكاَِ ًُّ ٍْ ََْزا انؼهِى فِٙ يٕضٕػاٍخ، أْ ٔعَٕف َذُصُش انذذَٚث َػ

دِج، ٔانًجاُص  ِّ انًرؼذِّ ِّ، ٔاالعرؼاسجُ تِثؼِض إَٔاِػٓا، ٔانًجاُص انًشعُم تؼاللاذِ ٔإََٔاِػ

، ٔانكُاٚحُ. ُّٙ  انؼمه


