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  ثىرَحعُذ انيظُر اإلَساٌ 
 ويىقف اإلسالو يُه

 حًذ دمحم عًاشحأشرف أ

ساليُح وانعرتُح ، تٍُُ ، جايعح ، كهُح انذراساخ اإل قسى انعقُذج وانفهسفح

 ، ديُاط انجذَذج ، يظر .األزهر

 AshrafAmmash.ٖٖ@azhar.edu.egانثرَذ االنكتروٍَ : 

 انثحث يهخض

١ٌِٚ ثإلْٔجْ ِٓ ثٌمٞج٠ج ثٌٙجِز فٟ صج٠ًل ثٌفىٌ ثإلْٔجٟٔ ، إْ     

ًٍّٗ ِٚالةىضٗ ثٌيٞ ٠ظٌٙ ف١ٗ ٔض١ؾز ثإل٠ّجْ دجهلل ٚ ث٢مٌر ٟ٘ ثٌٖٟءٚ

ثٌق١جر ثٌو١ٔج ٟ٘ فضٌر ثِضقجْ ٚثمضذجً، فٟٙ ِقً ثٌؼًّ فم٠ ، ،  ٚ ٚث٢مٌر

٠ْؼٝ ٘يث ثٌذقظ إٌٝ صمو٠ُ هًثّز ، ٢مٌر فٟٙ ِقً ثٌؾَثء ٚثٌقْجح أِج ث

ػمجةوُ٘ ٚثٌٌه  ٚثف١ز ػٓ ل١ٞز ١ٌِٚ ثإلْٔجْ ػٕو ثٌذٛى٠ز ، ٚألَٛ ديوٌ

٠ٚٙوف ثٌذقظ إٌٝ د١جْ ِوٜ أ١ّ٘ز د١جْ ػمجةو ثٌذٛى٠ز ، ٙج ًهث ػ١ٍّج ، ػ١ٍ

٠ْٚضنوَ ، ٚثٌٌه ػٍٝ ثٌذٛى٠ز ًهث ػ١ٍّج ،  ٚويٌه ص١ٝٛـ فىٌر ثٌضٕجّل

ٚمجٙز فٟ فٟ ٚثالّضوالٌٟ ، فٟ لٞج٠ج ثٌذـ ثٌذقظ ثٌّٕٙؼ ثٌٕموٞ ٚثٌٛٙ

فٟ ٚ، جّل ٚثٌٌٕفجٔج ٚإٔىجً ٚؽٛه ثٌٌٚؿ ٚؽٛه ثٌٌٚؿ  ٚٔمو فىٌصٟ ثٌضٕ

دطالْ فىٌر  دؼٜ ثٌٕضجةؼ  ٚثٌضٟ أٚٝقشػٍٝ ثٌذقظ  ثٌٕٙج٠ز ٠ٖضًّ

 .ثٌضٕجّل ٚإٔىجً ٚؽٛه ثٌٌٚؿ ٚثٌٌه ػٍٝ َِثػُ ثٌذٛى٠ز دٕفِ ِٕٙؾُٙ 

-اِخرج  -انتُاسخ  –انروح  -اإلَساٌ –تىرا    :انكهًاخ انًفتاحُح 

 .انُرفاَا 

 
 
 
 
 
 
 
 



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٕٗٙ 

The destiny of man in Buddhism and the atitude  of 

Islam towards it. 

Ashraf Ahmed Mohammed Amasha 

Department of Belief and Philosophy, College of Islamic and 

Arabic Studies, Al-Azhar University, New Damietta, Egypt. 

E- mail : AshrafAmmash.ٖٖ@azhar.edu.eg 

Summary of the research:   

   The fate of man is one of the important issues in the 

history of human thought, and the hereafter is the thing in 

which he appears as a result of faith in God and his 

messengers and angels and the hereafter, and the worldly 

life is a period of testing and testing, it is only the place of 

work, while the hereafter is the place Penalty and 

arithmetic. 
   The research seeks to present a comprehensive study on 

the issue of human destiny in Buddhism, and I mention 

their beliefs and respond to them scientifically. 

   The research aims to demonstrate the importance of 

explaining the beliefs of Buddhism, as well as clarifying 

the idea of  Metempsychosis, and a scientific response to 

Buddhism.  

   The research uses the critical, descriptive and deductive 

method, in research issues, especially in the existence of 

the soul, and critiques the ideas of Metempsychosis and 

nirvana and denial of the existence of the soul.  

that   conclusionsresearch enclude  some   Finally ,The   

clarified the invalidity of the idea of  Metempsychosis, 
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the denial of the existence of the soul, and the response to 

the claims of Buddhism with the same approach.  
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ُِ دِ  ِف١ ٌَّ ِٓ ثٌ َّ ْف ٌَّ ُِ هللا ثٌ ْْ 

 يقذيح

ْٔجْ ػٍّٗ ثٌذ١جْ، ٚثٌٚالر ٚثٌْالَ ثٌقّو هلل ثٌٌف١ُ ثٌٌفّٓ، مٍك ثإل  

 ػٍٝ م١ٌ ثألٔجَ، ٔذ١ٕج دمحم ٚآٌٗ ِٚٓ صذؼُٙ دئفْجْ. ...    ٚدؼو: 

إْ ثإلْٔجْ ٘ٛ ىٌه ثٌىجةٓ ثٌيٞ ثٕضًّ دجٟٕٗ ػٍٝ أٌّثً ثٌىْٛ ، ٚ٘ٛ     

 ثٌّنٍٛق ثٌٛف١و ثٌيٞ صفٌه دجٌؼمً هْٚ ؽ١ّغ ثٌّنٍٛلجس .

، فمو ثٙطفجٖ هللا ٚؽؼٍٗ م١ٍفز ٌٗ ٠ّٚغً ثإلْٔجْ فٟ ٘يث ثٌىْٛ أػظُ ل١ّز 

إٟٔ ؽجػً فٟ ثألًٛ  زٚإى لجي ًده ٌٍّالةى [فٟ ثألًٛ  لجي صؼجٌٝ : 

، ٚوٍّفٗ دقًّ ثألِجٔز [، ِٚٓ أؽً ىٌه وٌِٗ هللا ًٚفؼٗ ، ٖٓ]ثٌذمٌر ]م١ٍفز 

 ٚؽؼٍٗ م١ٍفضٗ فٟ ثألًٛ ، ٌٚيٌه فجٚي ثٌضًٛٙ ٌٍقم١مز فٟ وً ثٌؼًٚٛ. 

ٚال ٠ّىٓ صًٚٛ ثإلْٔجْ دوْٚ ثٌؾُْ ٚثٌٌٚؿ  ٚثإلْٔجْ ًٚؿ ٚؽْو ِؼج ،

ِؼج ، فٙٛ ٠ضىْٛ ِٓ ؽجٔخ ِجهٞ ٚآمٌ ًٚفٟ ، فجٌؾَء ثٌّجهٞ فٟ ثٌٛؽٛه 

ثإلْٔجٟٔ ًٌٝٚر فض١ّز فذوٚٔٗ ال ٠ّىٓ ٌإلْٔجْ أْ ٠ؤهٞ ٚثؽذجصٗ فٟ 

 ثٌق١جر ثٌو١ٔج ، إال أْ ثٌٌٚؿ الٍِز ِغ ثٌؾْو

ٗ دجٌؼمً ٚثالمض١جً فٍُ ٠ؾؼً ٚلو ١َِ هللا ثإلْٔجْ ٚفٍٞٗ ػٍٝ ّجةٌ مٍم    

ٌغ١ٌ ثإلْٔجْ ِٓ مٍمٗ ثمض١جًث ٌٚيث فًّ ثإلْٔجْ ثألِجٔز ، فضى٠ٌُ هللا 

ٌإلْٔجْ دجٌؼمً ٠مضٟٞ أْ ٠ْضغٌّٖ ف١ّج ٠ٕفؼٗ ٠ٕٚفغ غ١ٌٖ فضٝ ٠ؼٌّ 

 [ .   2ٓ]ثإلٌّثء )ثألًٛ ، لجي صؼجٌٝ: ) ٌٚمو وٌِٕج دٕٟ آهَ 

ث٢مٌر صج٠ًل ثٌفىٌ ثإلْٔجٟٔ ، ٚ ١ٌِٚٚ ثإلْٔجْ ِٓ ثٌمٞج٠ج ثٌٙجِز فٟ    

ٟ٘ ثٌٖٟء ثٌيٞ ٠ظٌٙ ف١ٙج ٔض١ؾز ثإل٠ّجْ دجهلل ٚثٌٕذٟ أٚ ثٌٌّٛي ٚثٌمٌآْ 

إْ ثٌنجٌك ٌُ ٠نٍك  ر ثٌضَثَ ثإلْٔجْ دٙيٖ ثٌؼمجةو،ٚثٌموً ٚثٌّالةىز ، ِٚو

، دً ٘ٛ دال إًثهر أٚ لوًر ػٍٝ ثالمض١جً ثإلْٔجْ وغ١ٌٖ ِٓ ثٌّنٍٛلجس

جر ثٌو١ٔج ٟ٘ فضٌر ثِضقجْ ٚثمضذجً، فٟٙ ِقً ثٌؼًّ ثٌق١ٚ ِنٍٛق ِْتٛي ،

 فم٠ ، أِج ث٢مٌر فٟٙ ِقً ثٌؾَثء ٚثٌقْجح .  
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ٚ٘ىيث صضٞـ ثٌؼاللز د١ٓ فىٌر ثٌنٍٛه ٍّٚٛن ثإلْٔجْ، دجإلٝجفز إٌٝ 

 ١ٌِٚ ثإلْٔجْ دؼو ثٌّٛس، إىث وجْ ٠ؤِٓ دٙج.

أْ ألَٛ ٚلو ثّضؼٕش دجهلل ػَ ٚؽً فٟ : * أسثاب اختُارٌ  نهثحث وأهذافه

دوًثّز ٘يث ثٌّٛٝٛع، ٚوجْ ثٌذجػظ ػٍٝ ثمض١جً ِٛٝٛع ثٌذقظ ػور 

 أّذجح ِٕٙج:  

ص١ٝٛـ فم١مز ثإلْٔجْ ػٕو ثٌذٛى٠ز ١ٌِٚٚ ثإلْٔجْ ٚػم١ور  -ٔ

 .  ثٌضٕجّل، ٚد١جْ ِٛلف ثإلّالَ ِٕٙج 

د١جْ صؤع١ٌ ٘يٖ ثٌؼمجةو ػٍٝ دؼٜ ثأله٠جْ وج١ٌّْق١ز ٚثٌّيث٘خ  -ٕ

 ىجً ٚؽٛه هللاثألمٌٜ ٌالٔطالق ِٕٙج إٌٝ إٔ

، ٚو١ف١ز ثٌٌه ػ١ٍُٙ دّٕٙؼ ضٍه ثٌؼمجةو ثٌفجّورًٌٝٚر ثٌضٚوٞ ٌ -ٖ

 ٠مَٛ ػٍٝ ثٌٕمً ٚثٌؼمً ِؼًج ِْضنو١ِٓ ٔضجةؼ ثٌؼٍُ ثٌقو٠ظ.   ٍّٟػ

٠ْضنوَ ثٌذقظ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضج١ٌز: ثٌّٕٙؼ ثٌٕموٞ ٚثٌٛٙفٟ  * يُهج انثحث:

 :٠ّٚىٓ د١جْ أٍّٛح ثٌذقظ فٟ ثٌٕمجٟ ث٢ص١زٌٝ .. ٚثالّضوال

 ـ ؽّؼش ثٌٕٚٛٗ ثٌضٟ صوًٚ فٛي ثٌّٛٝٛع ثٌٌّثه هًثّضٗ ٚفٌٚ٘ج ٔ

 ـ لّش دضن٠ٌؼ ثألفجه٠ظ ِٓ ِٚجهً ثٌْٕز ثأل١ٍٙز. ٕ

ـ ؽّؼش ثٌٕٚٛٗ ثٌمٌآ١ٔز ثٌضٟ ٌٙج ٍٙز دجٌّٛٝٛع ثٌٌّثه هًثّضٗ  ٖ

 ٚفٌٚ٘ج، ِغ ِؼٌفز  صف١ٌْ٘ج ِٓ ثٌىضخ ثٌّنضٚز ديٌه. 

جٌّٛٝٛع ثٌٌّثه هًثّضٗ ِٓ ثٌىضخ ـ ؽّؼش ألٛثي ثٌؼٍّجء ثٌضٟ ٌٙج ٍٙز دٗ

 ثٌّنضٚز ديٌه. 

لّش دوًثّز ثٌٕٚٛٗ ثٌضٟ ؽّؼش هًثّز ِٛٝٛػ١ز ِضىجٍِز، ٚفُٙ  ٘

ج ٙق١ًقج.  ًّ  ثٌٌّثه ِٕٙج فٙ

ـ ثٍٟؼش ػٍٝ وضخ ثٌؼٍّجء ثٌْجدم١ٓ ثٌضٟ ٌٙج ٍٙز دجٌّٛٝٛع ثٌٌّثه ٙ

 هًثّضٗ؛ ٌالّضفجهر ِٕٙج.

 ـ ًدطش ثٌّٛٝٛع دجٌٛثلغ ثٌّؼجٌٙ. 2
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ثػ١ش ثٌضًٍْْ فٟ ػٕجٌٙ ثٌّٛٝٛع فضٝ ٠نٌػ ثٌّٛٝٛع فٟ ـ 2ً

 ًٙٛر ِضىجٍِز. 

ـ ػّوس فٟ ٔٙج٠ز ثٌذقظ إٌٝ ثّضٕذجٟ ثٌٕضجةؼ ٚثٌض١ٙٛجس ثٌضٟ ثّضنٌؽضٙج 2

ِٓ مالي ٘يٖ ثٌوًثّز، عُ لّش دؼًّ ثٌفٙجًُ ثٌضٟ صًْٙ ثٌٌؽٛع 

 ٌّٛٝٛػجس ثٌذقظ.

  :أهًُح انثحث

 صٟ: ِٚٓ ٕ٘ج صؤصٟ أ١ّ٘ز ٘يث ثٌذقظ فٟ ث٢

 .ثٌذٛى٠ز  ـ ثٌضؼٌف ػٍٝ ٖٔؤرٔ

 .ثٌذٛى٠ز ـ ثٌضؼٌف ػٍٝ ػمجةو ٕ

 .ثٌذٛى٠ز ٚثٌٕٙو١ّٚز   ـ د١جْ ثٌفٌق د١ٖٓ

 ٓ  ثٌذٛى٠ز ثٌَثةفز .د١ػمجةو صٕذ١ٗ ثٌّؾضّغ ثٌٍُّْ دنطًٛر  . ـٗ

 خطح انثحث:

 يثاحث وخاتًح أرتعح َشتًم انثحث عهً يقذيح و

ز ثٌذقظ، ٚأ١ّ٘ضٗ، ٚمطز ثٌذقظ، فؤصٕجٚي ف١ٙج: ثفضضجف١أيا انًقذيح    

 ِٕٚٙؾٗ. 

 ويىقفه يٍ قضُح األنىهُح َشأته انًثحث األول : تىرا

 اإلَساٌ فٍ انفكر انثىرٌ ثاٍَ :انًثحث انو 

 .  فً  انثىرَح يظُر اإلَساٌ :  نثوانًثحث انثا 

 وانًثحث انراتع : يىقف اإلسالو يٍ يظُر اإلَساٌ عُذ انثىرَح  .

ٗ ِٓ ٔضجةؼ ٚص١ٙٛجس فٟ أعٕجء ١ٌ ف١ٙج أُ٘ ِج صٍٛٙش إٌفؤىووأيا انخاتًح 

 ػٍّٟ فٟ ثٌذقظ.  

 ػجِز ٌٍّٚجهً ٚثٌٌّثؽغ ٚثٌّٛٝٛػجس. وأخًُرا: فهارش 
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ج ٌٛؽٙٗ ثٌى٠ٌُ، ٚأْ ٠ؾؼٍٗ فٟ  ًّ٘يث ٚهللا أّؤي أْ ٠ؾؼً ٘يث ثٌؼ    ًٚ مجٌ

ٍٚٙٝ هللا  ،  ١َِثْ فْٕجصٟ ٠َٛ ثٌو٠ٓ، ٚأْ ٠ٕفغ دٗ ثإلّالَ ٚث١ٌٍّّْٓ

ث، ٚثٌقّو هلل ًح ػ ًٌ ج وغ١ ًّ ٍٟ ١ّؤج دمحم، ٚػٍٝ آٌٗ ٚٙقذٗ ٍُّٚ ص١ٍْ

 ١ٌّٓ.جثٌؼ
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 انًثحث األول

 تىرا َشأته ويىقفه يٍ قضُح األنىهُح

 :تانثىرَح انتعرَف

فٍْفز ٚٝؼ١ز ثٔضقٍش ثٌٚذغز ثٌو١ٕ٠ز، ٚلو ظٌٙس فٟ ثٌٕٙو  ثٌذٛى٠ز      

ذً ث١ٌّاله. ٚوجٔش فٟ دؼو ثٌو٠جٔز ثٌذ١ٌّ٘ز ثٌٕٙو١ّٚز فٟ ثٌمٌْ ثٌنجِِ ل

ثٌذوث٠ز صٕجٜ٘ ثٌٕٙو١ّٚز، ٚصضؾٗ إٌٝ ثٌؼٕج٠ز دجإلْٔجْ، وّج أْ ف١ٙج هػٛر 

إٌٝ ثٌضٚٛف ٚثٌنٖٛٔز، ٚٔذي ثٌضٌف، ٚثٌّٕجهثر دجٌّقذز ٚثٌضْجِـ ٚفؼً 

ثٌن١ٌ. ٚدؼو ِٛس ِؤّْٙج صقٌٛش إٌٝ ِؼضموثس دجٍٟز، ىثس ٟجدغ ٚعٕٟ، 
ٖٛ.ٌٚمو غجٌٝ أصذجػٙج فٟ ِؤّْٙج فضٝ أٌَّٙ

 (ٔ)
 

ً فى٠ًٌّج ِذ١ًّٕج ػٍٝ ٔظ٠ٌجس فٍْف١ز،  ً أمالل١ًّج ِٚي٘ذج ٟٚ٘ صؼضذٌ ٔظجِج

ٚصؼج١ٌّٙج ١ٌْش ٚف١جً، ٚإّٔج ٟ٘ آًثء ٚػمجةو فٟ إٟجً ه٠ٕٟ. ٚصنضٍف 

ثٌذٛى٠ز ثٌمو٠ّز ػٓ ثٌذٛى٠ز ثٌؾو٠ور فٟ أْ ثألٌٚٝ ٙذغضٙج أمالل١ز، فٟ ف١ٓ 

ًثء فٍْف١ز ٚل١جّجس ػم١ٍز ػٓ أْ ثٌذٛى٠ز ثٌؾو٠ور ٟ٘ صؼج١ٌُ دٛىث ِنضٍطز دآ

ّٕز فٟ ّٕجي ٌٕلٟ ثٌٕٙو، ٚثٔضٌٖس  0ٕٓٓٓظٌٙس لذً ،  ثٌىْٛ ٚثٌق١جر

فٟ ِؼظُ أٔقجء ثٌٕٙو، ٚػذٌس ّٕجالً ػٓ ٠ٌٟك ؽذجي ثٌّٙال٠ج إٌٝ ث١ٌٚٓ 

ٚو٠ًٛج ٚث١ٌجدجْ. ٚفٟ ثٌؾٕٛح ٍٚٙش إٌٝ ٠ٌّالٔىج ٚصج٠الٔو ٚدًِٛج 

ء أًٚٚدج ٚثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٚوّذٛه٠ج ٚف١ضٕجَ. ٚثٔضٌٖس فٟ دؼٜ أٔقج

ّضٌث١ٌج مالي ثٌمٌْ ثٌؼ٠ٌٖٓ ث١ٌّالهٞ. ٠ُٚموً ػوه ثٌذٛى١٠ٓ فٟ ثٌؼجٌُ ثٚ

١ٍِْٛ. . ٖٓٓدٕقٛ 
(ٕ)

 

دٛىث. ِؤِّ ثٌو٠جٔز أٚ ثٌفٍْفز ثٌذٛى٠ز. ػجٓ فٟ صْٕخ ثٌذٛى٠ز إٌٝ  

ج،  2ٖٙ-2ٗٗق.َ. أٚ 2ٖٗ-ّٖٕٙ٘جي ٌٕلٟ ثٌٕٙو د١ٓ  ًّ ق.َ. وجْ ِؼٍ

                                                           

 ( ثٌّّٛٛػز ث١ٌٌّْر فٟ ثأله٠جْ ٚثٌّيث٘خ ٚثألفَثح ثٌّؼجٌٙر ٔ)

إٌٕثف ٚصنط٠١ ٌِٚثؽؼز: ه. ِجٔغ دٓ فّجه  ثٌّؤٌف : ثٌٕوٚر ثٌؼج١ٌّز ٌٍٖذجح ثإلّالِٟ

 ثٌؾٕٟٙ

 ٙ/  ٕ. ١ّزثٌٕجٌٕ : هثً ثٌٕوٚر ثٌؼجٌ

  2ًٙٚثؽغ ثٌفٍْفز ثٌٌٖل١ز ٌٍووضًٛ دمحم غالح ٙـ  2/ ٕ( ٔفِ ثٌٌّؽغ ٙـ ٕ)



 أشرف أحمد دمحم عماشةد/                     مصير اإلنسان عند البوذية وموقف اإلسالم منه    

 

  ٕٖ٘ 

 

 

ٗ ثّضطجع أْ ٠ًٚ إٌٝ فجٌز ثإلٌٕثق فْخ ثٌّؼضموثس ٠مٛي صال١ِيٖ إٔ

.ً ّٛ  ثٌذٛى٠ز. ٚوٍّز دٛىث صؼٕٟ ثٌّضٕ

 تذاَح انثىرَح وتطىرها:

لجِش ثٌذٛى٠ز فٟ دوث٠ضٙج ػٍٝ ِٕج٘ٞز ثٌٕٙو١ّٚز ثٌذ١ٌّ٘ز، ثٌضٟ 

ِضؾٙز إٌٝ ثٌؼٕج٠ز  -أٞ ثٌذٛى٠ز  -ٚوجٔش ،   أغٌلش فٟ ثٌٖى١ٍجس ٚثٌطمُٛ

جٌٗ إٌٝ ٌِفٍز )ثٌٌٕفجٔج( ٟٚ٘ ثٌْؼجهر ثٌمٜٚٛ، دجإلْٔجْ، ًٚثغذز فٟ إ٠ٚ

ٚىٌه ػٓ ٠ٌٟك مٖٛٔز ثٌؼ١ٔ، ٚصؼي٠خ ثٌٕفِ، ٚلضً ؽ١ّغ ٕٙٛثصٙج، 

 ٚٔذي ثٌضٌف، ٚثٌّٕجهثر دجٌّقذز، ٚثٌضْجِـ، ٚفؼً ثٌن١ٌ.

ٌش إٌٝ ه٠جٔز ىثس ٟجدغ ٚعٕٟ، صمَٛ ػٍٝ صؤ١ٌٗ  َّٛ ٚدؼو ِٛس ِؤّْٙج صق

ً ه١ٕ٠ًّ  ً ثؽضّجػ١ج ج ١ّ٠ً إٌٝ ثإلٌقجه، ٚصنضٍف دجمضالف دٛىث، ٚصؤمي ٟجدؼج

 ثألِىٕز.
(ٔ)

 

 :انثىرَح  أترز انشخظُاخ

َّّْٙج ّو٘جًصج ؽٛصجِج ثٌٍّمخ دذٛىث ) ( ق. َ ٚدٛىث صؼٕٟ 2ٓٗ - ٓٙ٘أ

ثدٓ فجوُ، ٚلو ٌٚو فٙٛ ثٌؼجٌُ، ٠ٍُٚمَّخ أ٠ٞجً دْى١ج ِٟٛٔ، ِٚؼٕجٖ ثٌّؼضىف 

ّٕجي ثٌٕٙو ِٓ إل١ٍُ  فٟ فو٠مز ٌِٛذ١ٕٟ دجٌمٌح ِٓ ِو٠ٕز وجد١ال فجّضٛ فٟ

( لذً ث١ٌّاله. ٚلو ٖٔؤ دٛىث فٟ دٍور ػٍٝ فوٚه ١ٔ٘ٙ2ذجي، ٚىٌه ّٕز )

ػ فٟ ثٌضجّؼز ػٌٖر ِٓ  َّٚ ً فٟ ثٌٕؼ١ُ، ٚصَ ١ٔذجي، ٚوجْ أ١ٌِثً فٖخَّ ِضٌفج

ً إٌٝ ثٌَ٘و  ػٌّٖ ٌّٚج دٍغ ثٌْجهّز ٚثٌؼ٠ٌٖٓ ٘ؾٌ ٍٚؽضٗ ٌِٕٚفج

ُّٖف، ٚثٌنٖٛٔز فٟ ثٌّؼ١ٖز، ٚثٌضؤًِ ف ٟ ثٌىْٛ ٠ًٚجٝز ثٌٕفِ، ٚثٌضم

ٚػََ ػٍٝ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ صن١ٍ٘ ثإلْٔجْ ِٓ آالِٗ ثٌضٟ ِٕذؼٙج ثٌٖٙٛثس، 

 عُ هػج إٌٝ صذٕٟ ٚؽٙز ٔظٌٖ، ف١ظ صذؼٗ أٔجُ وغ١ٌْٚ.
(2)

 

                                                           

ثٔش )ثٌّضٛفٝ:  لٚز ثٌقٞجًر (ٔ) ًَ ثٔش = ١ٍ٠ٚجَ ؽ١ِّ ه٠ٛ ًَ ي ه٠ٛ ِٚ َ  22ٔٔثٌّؤٌف: 

ٛه ٚآم٠ٌٓ ثٌٕجٌٕ:  ُّ جدٌ صٌؽّز: ثٌووضًٛ ٍوٟ ٔؾ١خ ِق َٙ صمو٠ُ: ثٌووضًٛ ِق١ٟ ثٌو٠ّٓ 

ٌذٕجْ، ثٌّٕظّز ثٌؼٌد١ز ٌٍضٌد١ز ٚثٌغمجفز ٚثٌؼٍَٛ، صِٛٔ ػجَ ثٌٌٕٖ:  -هثً ثٌؾ١ً، د١ٌٚس 

 2ٙٔ/   َٖ ٗ 222ٔ -٘ـ  2ٓٗٔ

 ٖٙٙـ    2ٖ2ٟٔ ِطذؼز ثٌذ١ش ثألمٌٞ   ( ثٌفٍْفز ثٌٌٖل١ز ٌٍووضًٛ دمحم غالحٕ)
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صمٛي ثألّج١ٌٟ: إْ ٔٛثٍع ٔفْٗ أميس صٚجًػٗ، ٌٚىٕٗ ثٔضٌٚ ػٍٝ 

 َٛ ّٕج  ثإلغٌثء َِٚ٘ٙج فٟ ثٌٌٚثع، ِٚج وجه ٠ٕضٟٙ ث١ًٌٍ، ٠ٚغٖٝ ثألً

ثٌفؾٌ فضٝ إٌٔلش ِؼٗ فٟ لٍذٗ ٚػمٍٗ ثٌقم١مزُ ثٌْج١ِزُ، ٚثٌّؼٌفزُ 

 (ٔ)ثٌٚق١قز، ٚأهًن ِج وجْ ٠ٌؽٛ 

 عقائذ انثىرَح، وأفكارها، وتعانًُها  أهى 

صٖضًّ ػمجةو ثٌذٛى٠ز ٚأفىجً٘ج ٚصؼج١ٌّٙج ػٍٝ مٌثفجس وغ١ٌر، ٚأدج١ًٟ 

 ػو٠ور، ِٚضٕجلٞجس ٕضٝ فّٓ ىٌه:
دٛىث فٟ أٚي هػٛصٗ ال ٠ضىٍُ ػٓ ثأل١ٌ٘ٛز،  ثإلٌقجه: فمو وجْ - ٔ

ي دؼو ىٌه إٌٝ ِقجًدز ثالػضمجه  َّٛ ٠ٚضقجٕٝ ثٌنٛٛ فٟ أًِٛ ثٌغ١خ، عُ صق

 دٛؽٛه هللا، ٚٙجً ٠ٕجهٞ دجإلٌقجه.

٠ؼضمو ثٌذٛى٠ْٛ أْ دٛىث ٘ٛ ثدٓ هللا، ٚ٘ٛ ثٌّنٍِّ٘ ٌٍذ٠ٌٖز ِٓ  - ٕ

ً ػُٕٙ مطج٠جُ٘. َّّ  ِآ١ّٙج ٚآالِٙج، ٚأٔٗ ٠ضق

ْٛ: لو هيَّ ػٍٝ ٚالهر دٛىث ٔؾُ ظٌٙ فٟ أفك ثٌّْجء، ٠ٚوػٛٔٗ ٠مٌٛ - ٖ

 )ٔؾُ دٛىث(.

ش ثٌّالةىز أٔج١ٕو  - ٗ ٠مٌْٛٛ: ٌّج ٌٚو دٛىث فٌفش ؽٕٛه ثٌّْجء، ًٚصٍَّ

 ٓ(ٕ)ثٌّقذز ٌٌٍّٛٛه ثٌّذجًن. 

 األفكار وانًعتقذاخ:وأيا أهى 

آ١ّٙج ٠ؼضمو ثٌذٛى٠ْٛ أْ دٛىث ٘ٛ ثدٓ هللا، ٚ٘ٛ ثٌّنٍِّ٘ ٌٍذ٠ٌٖز ِٓ ِ

ً ػُٕٙ ؽ١ّغ مطج٠جُ٘. َّّ  ٚآالِٙج، ٚأٔٗ ٠ضق

َُّ دٛثّطز فٍٛي ًٚؿ ثٌموُ ػٍٝ ثٌؼيًثء  ُّْو دٛىث لو ص ٠ؼضموْٚ أْ صؾ

 ِج٠ج.

٠ٚمٌْٛٛ: إٔٗ لو هيَّ ػٍٝ ٚالهر دٛىث ٔؾُ ظٌٙ فٟ أفك ثٌّْجء. ٠ٚوػٛٔٗ 

 ٔؾُ دٛىث.

                                                           

 . ٗٙٔفِ ثٌٌّؽغ ٙـ ( ٔ)

 2ٓ،  2ٙٗ  22ِ٘ٔىضذز ِودٌٟٛ  ( لٚز ثٌو٠جٔجس ه / ١ٍّّجْ ِظٌٙ ٟ ٕ)
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ش ثٌّ الةىز ٠ٚمٌْٛٛ أ٠ٞجً: إٔٗ ٌّج ٌٚو دٛىث فٌفش ؽٕٛه ثٌّْجء، ًٚصٍَّ

 أٔج١ٕو ثٌّقذز ٌٌٍّٛٛه ثٌّذجًن.

ٚلو لجٌٛث: ٌمو ػٌف ثٌقىّجء دٛىث ٚأهًوٛث أٌّثً ال٘ٛصٗ، ٌُٚ ٠ّٜ     

٠َٛ ٚثفو ػٍٝ ٚالهصٗ فضٝ ف١َّجُٖ ثٌٕجُ، ٚلو لجي دٛىث ألِٗ ٚ٘ٛ ٟفً إٔٗ 

 أػظُ ثٌٕجُ ؽ١ّؼجً.

ٚلو آِٓ دٛىث ِغً غ١ٌٖ ِٓ ً٘ذجْ ثٌٕٙو دؤْ ِٚوً وجفز آالَ ثٌق١جر 

مجٚصٙج ٘ٛ ثٌٍّيثس ٚثٌٖٙٛثس ، ِٚٓ عُ وجْ ثٌط٠ٌك ثٌٛف١و ٌٍنالٗ ٕٚ

 .ِٓ ىٌه ٘ٛ ثٌَ٘و 

دجألمالق  ثٌضقٍِٟٕي ٙغٌٖ إٌٝ ٌ دٛىث و١الٔٝ : ٌمو ثصؾٗ صفى١ ٠مٛي ه/    

ٚأمي ٠مجًْ د١ٓ ف١جر ثٌضٌف ٚثٌٕؼ١ُ ثٌضٝ ٠ضمٍخ ف١ٙج ٚف١جر ثٌذؤُ ٚثٌٖمجء 

ٗ ِٚضجػذٗ ثٌٕف١ْزس ِّ٘ٛههثجٍثٌضٝ ٠ٌٍؿ صقش ١ٌٔ٘ج لِٛٗ ف
(ٔ)

فؼًّ  

ػٍٝ ثٌنالٗ ِٓ ٘يث ثٌٖمجء ٚال ٠ىْٛ ىٌه إال دجٌَ٘و ٚثٌضغٍخ ػٍٝ 

ٚلو ٚؽوس ٘يٖ ثٌوػٛر لٍٛدج ِفضٛفز ، ثٌٖٙٛر ٚلطغ ٍٙضٗ دجٌق١جر ثٌّجه٠ز 

فجٔضٌٖس د١ٓ ثٌطذمجس ثٌؼ١ٍج ٚثٌطذمجس ثٌو١ٔج ػٍٝ ثٌْٛثء ، ٚظٍش ثٌذٛى٠ز 

ٚفْٓ ثٌنٍك عُ صطًٛس ٘يٖ ٕفِ و١ز ث١ٌٍَٟز ف١جر دٛىث صوػٛ إٌٝ ص

فىٌث ٚفٍْفز ثصؾٙش فٝ ثٌٕٙج٠ز إٌٝ صؤ١ٌٗ دٛىث ،  فؤٙذقش، دؼو ىٌه ثٌو٠جٔز

وّج صؾْو فٝ ًثِج ٚوٌٕٕج ثٌٍي٠ٓ  –ف١ٖٕٛث  –ف١ظ ثػضذٌ إٌٙج لو صؾْو ف١ٗ 

. ّ٘ج ِٓ ٍِٛن ثٌٕٙو 
(ٕ)

 

 كتة انثىرَح: 

ِْٕٛدز إٌٝ دٛىث  وضذُٙ ١ٌْش ٌَِٕز، ٚال ُ٘ ٠وَّػْٛ ىٌه، دً ٟ٘ ػذجًثس  

ٍٙج دؼٜ أصذجػٗ، ٚٔٚٛٗ صٍه ثٌىضخ صنضٍف دْذخ  أٚ فىج٠ز ألفؼجٌٗ، ّؾَّ

ثٔمْجَ ثٌذٛى١٠ٓ، فذٛى٠ٛ ثٌّٖجي ثٕضٍّش وضذُٙ ػٍٝ أٚ٘جَ وغ١ٌر صضؼٍَّك 

                                                           

 . ٗٔٔفِ  ثٌٌّؽغ ٗ ( ٔ)

ثٌٕٙو ثٌمو٠ّز ه / دمحم ًٚثؽغ 2ٗٙـ      ثٌفٍْفز ثٌٌٖل١ز ٌٍووضًٛ دمحم غالح٠ٕظٌ ( ٕ)

 .ٖ٘ٔٗ 22ٓٔهثً ثٌٖؼخ إّّجػ١ً ثٌٕوٜٚ 
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دذٛىث، أِج وضخ ثٌؾٕٛح فٟٙ أدؼو ل١ٍالً ػٓ ثٌنٌثفجس، صٕمُْ وضذُٙ إٌٝ 

 عالعز ألْجَ:

 ِْٚجٌىٙج.ِؾّٛػز لٛث١ٔٓ ثٌذٛى٠ز  - ٔ

 ِؾّٛػز ثٌنطخ ثٌضٟ أٌمج٘ج دٛىث. - ٕ

 ثٌىضجح ثٌيٞ ٠قٛٞ أًٙ ثٌّي٘خ ٚثٌفىٌر ثٌضٟ ٔذغ ِٕٙج. - ٖ

ٚصؼضّو ؽ١ّغ وضذُٙ ػٍٝ ث٢ًثء ثٌفٍْف١ز ِٚنجٟذز ثٌن١جي، ٚصنضٍف فٟ 

 (ٔ)ث١ٌٚٓ ػٕٙج فٟ ثٌٕٙو؛ ألٔٙج صنٞغ ٌضغ١ٌثس ثٌفالّفز. 

 يراحم اَتشار انثىرَح:

ً أْ ٘يٖ ثٌو٠جٔز ٚثٍٙش ١ٌّ٘ج ٟٛثي إْ ثٌضج٠ًل ثإلؽّ ٌِّ جٌٟ ٌٍذٛى٠ز ٠م

مّْز ٚػ٠ٌٖٓ لٌٔج، ٚفٟ مالي ٘يٖ ثٌفضٌر ثٌط٠ٍٛز صطًٛس ثٌذٛى٠ز ّٛثء 

ِٓ ٔجف١ز ثٌؼم١ور أٚ ثٌضطذ١ك أٚ ثألهح أٚ ثٌّؤّْجس ثٌٌّصذطز دٙج، 

وجٌّؼجدو ٚثٌّؼج٘و، ٚلو ثلضقّش ثٌذٛى٠ز فٛثٌٟ عالع١ٓ لطٌث فٟ آ١ّج، ٚوجْ 

ػظ١ّج فٟ آهثح ٘يٖ ثأللطجً ٚفٟ ثصؾج٘جصُٙ ثٌو١ٕ٠ز، ِٕٚي ثٌمٌْ  صؤع١ٌ٘ج

ثٌضجّغ ػٌٖ ثصًٚ ثٌفىٌ ثٌذٛىٞ دذؼٜ هٚي أًٚدج، فؤٙذـ ٌٍفىٌ ثٌذٛىٞ 

أعٌٖ فٟ ثٌفٍْفز ثٌغٌد١ز ٚثألهح ثألًٚدٟ ٚث١ٌّّٛمٝ ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌفْٕٛ 

 ثٌغمجف١ز.

ر ٌِثفً أِج ػٓ أُ٘ ٌِثفً ثٔضٖجً ثٌذٛى٠ز فؤفٛي : ٌِس ثٌذٛى٠ز دؼو

 ِضؼوهر أىوٌ ثّ٘ج ف١ّج ٠ٍٟ : 

ثألٌٚٝ )ِٓ ِطٍغ ثٌذٛى٠ز فضٝ ثٌمٌْ ثألٚي ث١ٌّالهٞ(  ثٌٌّفٍزٕٙوس 

صقٛال وذ١ٌث فٟ ثٌؼم١ور ثٌذٛى٠ز ف١ّج ٠ضًٚ دذٛىث، فمو وجْ فٟ أٚي ٘يٖ 

ثٌفضٌر ٠ؼو ِؼٍّج ًٚؽال ػظ١ّج ًٚثةوث ػج١ٌّج عُ أٙذـ دًٌّٚ ث١ٌْٕٓ ًؽال 

ٌُٚ ٠ىٓ ىٌه ثٌضطًٛ ثٌٛثّغ دجصفجق ثٌؾ١ّغ، ٌٚيٌه  ِموّج فّؼذٛهث فئٌٙج،

ػموس ػور ِؤصٌّثس ٌٍضٛف١ك. ٌٚىٕٙج ٌُ صْضطغ أْ صمٕغ ثٌؾّج١ٌ٘ دضٌن 

ًَّ ثٌنالف لجةّج.  ِىجْ ثإلٌٗ ٕجغٌث وّج أًثهٖ دٛىث أْ ٠ىْٛ، فظ
                                                           

 ٕٗث١ٌٖل أدٌٍٛ٘ر ٗ  –( ثٔظٌ  ثٌو٠جٔجس ثٌمو٠ّز ٔ)
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 -أٞ ِٓ ثٌمٌْ ثألٚي فضٝ ثٌمٌْ ثٌنجِِ ث١ٌّالهٞ -ثٌغج١ٔز ثٌٌّفٍزٚفٟ 

ٌ صؾجٖ ثٌٌٖق إٌٝ ثٌذٕغجي، ٚصؾجٖ ثٌؾٕٛح ثٌٌٖلٟ إٌٝ أميس ثٌذٛى٠ز صٕضٖ

 وّذٛه٠ج ٚف١ضٕجَ، ٚصؾجٖ ثٌّٖجي ثٌغٌدٟ إٌٝ و١ٌّٖ. 

 -أٞ ِٓ ثٌمٌْ ثٌْجهُ إٌٝ ثٌؼجٌٕ ث١ٌّالهٞ - ٌغز ثٌغج ثٌٌّفٍزٚفٟ 

ثّضٌّس ثٌذٛى٠ز فٟ ثٌضموَ ٚثالٔضٖجً، ٚدنجٙز ِٓ و٠ًٛج ٚث١ٌٚٓ إٌٝ 

ُ إٌٝ ثٌضذش، ٍٚثهس ِٛثوخ ثٌقؾجػ فٟ ٘يٖ ث١ٌجدجْ، ِٚٓ ثٌٕٙو إٌٝ ١ٔذجي، ع

ثٌفضٌر، ٚوغٌ ٖٔجُٟٙ ٚصٕمٍُٙ إٌٝ ثٌذاله ثٌضٟ همٍضٙج ثٌذٛى٠ز ٌُٚ ٠ىٓ هثةّج 

١ٟٚوث ٚوجْ ثٔضٖجً ثٌذٛى٠ز أٚ صمٍٚٙج ٠ضٛلف ػٍٝ لٛر ثالًصذجٟ ٚٝؼفٗ، 

ٚصؼوُّ ٘يٖ ثٌفضٌر ِٓ أٍ٘ٝ فضٌثس ثٌذٛى٠ز ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌغمجف١ز، فمو ثصٞـ 

ذٛى٠ز ػٍٝ ث٢هثح ٚثٌفْٕٛ فٟ ؽ١ّغ ثٌذٍوثْ ثٌضٟ همٍضٙج. صؤع١ٌ ثٌ
(ٔ)

 

 يىقف تىرا يٍ األنىهُح 

ِٓ ثٌغجدظ أْ دٛىث ٌُ ٠ضقوط ػٓ ثإلٌٗ ٚإْ لًٌ ثٌذؼٜ أٔٗ أٔىٌ ثأل١ٌ٘ٛز 

دّفِٙٛٙج ثٌٖجةغ لجةال : إٔٗ ١ٌِ عّز إٌٗ وجٌيٜ ٠ًٚٛٚٔٗ ٚإّٔج ٕ٘جن ًٚؿ 

ػجَ فضغٍغً فٝ وً ٕب
(ٕ)

 . 

ْ صؼج١ٌُ دٛىث وجْ ف١ٙج ٔٛع ِٓ ثٌغّٛٛ ف١ٍِ ف١ٙج ِج ٠وي ٚفٝ ثٌقم١مز أ

 .ػٍٝ إ٠ّجٔٗ دئٌٗ أٚ إ٠ّجٔٗ دآٌٙز 

ٌيٌه ٠مٛي ه/ ثٌٕوٜٚ : إٔٗ ٌّٓ ثٌؾو٠ٌ دجٌّالفظز أْ صؼج١ٌُ دٛىث لو  

ّجه٘ج أٔٛثع ثٌغّٛٛ ٚثٌّالدْجس ف١ظ إٕٔج ال ٔؾو فٝ صؼ١ٍّٗ ِٚذجهةٗ أعٌ 

أٜ ال ٔؾو فٝ صؼج١ٌّٗ ِج ٠وي ػٍٝ  –ٙز ٠وي ػٍٝ إ٠ّجٔٗ دئٌٗ ٚثفو أٚ ػور آٌ

ٚ٘يث ثألٌِ ٠ي٘خ دٕج إٌٝ وغٌر ثٌظْٕٛ فٛي ٕن١ٚضٗ  –ثٌضٛف١و أٚ ثٌٛع١ٕز 

فضٝ ثػضمو دؼٜ ثٌذجفغ١ٓ أٔٗ وجْ ٚؽٛه٠ج ، ِٚٓ عُ ال ٠قجٚي أفو ِٓ 

ثٌذٛى٠ٓ ثٌنٛٛ ٚثٌضفى١ٌ فٝ ثإلٌٗ ٚٚؽٛه ىثصٗ ِطٍمج ٚٚثؽذجس ثإلْٔجْ 

                                                           

،  ١ٌٕٖٓ ٗ ( ًثؽغ ثٌؼمجةو ثٌٛع١ٕز فٝ ثٌو٠جٔز ثٌٌٕٚث١ٔز : ثألّضجى / دمحم ٟجٌ٘ ثٌضٕٔ)

 22ٖٔ٘ـ  ّٕٗٔٗٔز  ٔصقم١ك ه / دمحم ػذو هللا ثٌٌٖلجٜٚ ٟ ِىضذز ثٌٌَ٘ثء ٟ 2ٕٓ

 .ٖٔٔز ثٌٌٖل١ز ه/ دمحم غالح ٗ ف( ثٔظٌ ثٌفٍْٕ)
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ٛىث ٌُ ٠وع إٌٝ ٘يٖ ثألًِٛ ٌُٚ ٠ىٍف أفو دجٌنٛٛ ٔقٛ هللا فٝ ف١جصٗ ألْ د

فٝ ٘يٖ ثٌّْجةً ثٌضٝ ال صؼ١ٕٗ ٚال صؾو٠ٗ فٝ ثٌق١جر
(ٔ)

 

٠َ٠ٚو ثٌووضًٛ / ٍثٌ٘ ثألٌِ إ٠ٞجفج ف١مٛي : وجٔش ثٌذٛى٠ز لذً وً ٕب 

ٚال ١٘تز …ه٠جٔز مٍك ٍّٚٛن ال ه٠جٔز ٟمُٛ ٚلٌثد١ٓ ، ٌُٚ صىٓ ٌٙج ِؼجدو

ِقج٠وث ِٓ آٌٙز ثٌٕٙو ثٌضٝ وجْ ٠ؼذو٘ج ثٌٕجُ  ِموّز ِٓ ثٌىٙجْ ٚلفش ِٛلفج

فٝ ىٌه ثٌَِجْ فال ٘ٝ ثػضٌفش دٙج ٚال ٘ٝ ثٔىٌصٙج دً غٞش ثٌطٌف 

ػٕٙج ؽ١ّؼج
(ٕ)

 . 

ٚمالٙز ثٌمٛي أٔٗ ال ٠ٛؽو فٝ ثٌذٛى٠ز ػم١ور إ١ٌٙز ، ف١ظ ثصني دٛىث صؾجٖ 

 –٘يث ثٌٖؤْ ِٛلف ثٌّٚش ٌُٚ ٠غذش ػٕٗ أٔٗ دقظ فٝ آٌٙز ثٌٕٙوُٚ ٌيٌه 

صقٌٛش ثٌذٛى٠ز إٌٝ ٚع١ٕز صذٕٝ ث١ٌٙجوً  –ج ٘ٛ ثٌٖؤْ فٝ ثٌو٠جٔجس ثٌمو٠ّز وّ

ٚصٕٚخ ثٌضّجع١ً ٌذٛىث ف١ظ مٍش ٘يٖ ثٌو٠جٔز ِٓ ثٌؾجٔخ ثإلٌٙٝ فجصؾٙش 

 .إٌٝ صؤ١ٌٗ دٛىث دؼو ٚفجصٗ 

جع ثٌذٛى٠ز فٝ ؽٕٛح ثٌٕٙو ذصأٚلو ىوٌ ثٌووضًٛ : ١ٍّّجْ ِظٌٙ / أْ  

ور فٝ دْجٟضٗ ٚٙفجةٗ ، فؼذوٚث دٛىث ثّضّْىٛث ف١ٕج دّي٘خ ٙجفخ ثٌؼم١

دجػضذجًٖ ِؼٍّج ١ٌِٚ إٌٙج ٚوجْ وضجدُٙ ثٌّموُ ٘ٛ ثٌيٜ د٠ْ ثٌؼم١ور فٝ 

ٚفٝ ثألًؽجء ثٌّٖج١ٌز ٌٍٕٙو أػٍٕش أ١ٌ٘ٛز دٛىث ٚأفجٟضٗ  ،ًٙٛصٙج ثٌمو٠ّز 

دجٌّالةىز ٚثٌمو١١ّٓ.
(ٖ)

ٚأٝجف ث١ٌٖل أدٛ ٌٍ٘ر ص١ٝٛقج ٌيٌه فمجي : ٚفٝ  

ثأل٘ٛثء فجصؾٗ دؼُٞٙ إٌٝ ثالػضمجه دؤْ دٛىث ١ٌِ إْٔجٔج ثٌٕٙج٠ز ٌؼذش دُٙ 

ِقٞج دً إْ ًٚؿ هللا فٍش دٗ.
(ٗ)

 

 أيا عٍ تىرا كإنه  فأقىل : 

                                                           

 . ٓ٘ٔ،  2ٗٔ( ثٔظٌ ثٌٕٙو ثٌمو٠ّز ه/ دمحم إّّجػ١ً ثٌٕوٜٚ ٗ ٔ)

 .َ  22ٟٓٔ ّٕز  2ٓٔ( ثٔظٌ  لٚز ثأله٠جْ ه / ًفمٝ ٍثٌ٘ ٗ ٕ)

  ٔٗٔ -ٓٗٔٚز ثٌو٠جٔجس ه/ ١ٍّّجْ ِظٌٙ ٗ ( ثٔظٌ لٖ)

،ٟ ِؼٙو ثٌوًثّجس ثإلّال١ِز  ٗ٘/ دمحم أدٛ ٌٍ٘ر ٗ  ث١ٌٖل ه٠جٔجس لو٠ّز  ( ثٔظٌٗ)

ٔ2ٙ٘   . 
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إْ دٛىث وّج ػٌفٕج ٌُ ٠ضىٍُ ػٓ ثإلٌٗ ال ٍّذج ٚال إ٠ؾجدج ٌُٚ ٠وع ثأل١ٌ٘ٛز 

ٌٕفْٗ ، ِٚٞش ػٌٖثس ث١ٌْٕٓ ، ٚمالي ٘يٖ ثٌْٕٛثس دوأ ثألصذجع ٠ْْٕٛ 

ىث ٕٚؼجةٌٖ ثٌو١ٕ٠ز ، ًٚثفٛث ٠ؤٌْٙٛ دٛىث ٔفْٗ ٚدوأس ثٌمٚ٘ صؼج١ٌُ دٛ

فٝ أّج١ٌُٟ٘ ثٌّموّز صضقوط ػٓ دٛىث وئٌٗ ال وّؼٍُ ، ٚأميٚث ٌٗ ّٕٙج 

٠وي ػ١ٍٗ ِغ أْ دٛىث لو فيًُ٘ ِٓ ػذجهر ثألٕٙجَ ألْ ػذجهصٙج مطؤ ٚفّك 

، ٌٚٛ وجٔش وضخ ثٌف١وث صؤٌِ ثٌٕجُ دجٌٚالر ٌٙيٖ ثألٕٙجَ ، فٙٝ ١ٌْش 

وّز ألْ ثٌىضخ ثٌّموّز ال صؼٍُ ثٌٕجُ ِج ١ٌِ فمج ِٚج ٘ٛ ٌٕ ، ٌٚىٓ ِم

ٓ ؽجءٚث ِٓ دؼوٖ إال أْ ٠قٟٛٛث ف١جصٗ دٖضٝ ثألّج١ٌٟ ، ٚثٌضٝ ٠٠ؤدٝ ثٌي

ِٕٙج أْ أِٗ دٌٖس دٗ فٝ ثٌّٕجَ ، ٚأْ ٚالهصٗ وجٔش ِْذٛلز دّؼؾَثس ، 

 ٚأْ ثإلٌٗ ف١ٖٕٛ لو فً ف١ٗ
(ٔ)

 . 

ٚث أٔٗ ١ٌِ إْٔجٔج ِقٞج ٚال ٕه أْ ٘يٖ ثأل٘ٛثء فجػضمو ُ٘ىيث ٌؼذش دٙ

 . ػم١ور صٖذٗ ػم١ور ثٌقٍٛي ثٌضٝ ٠ؼضٕمٙج ثٌٕٚجًٞ فٝ ػ١ْٝ 

 تعقُة 

أْ ثٌذٛى٠ز فٍْفز ٚٝؼ١ز ثٔضقٍش ثٌٚذغز ثٌو١ٕ٠ز، ٚلو ظٌٙس فٟ ثٌٕٙو 

دؼو ثٌو٠جٔز ثٌذ١ٌّ٘ز، ٚلجِش ػٍٝ أّجُ أْ دٛىث ٘ٛ ثدٓ هللا، ِٚنٍِّ٘ 

ي ألِٗ ٚ٘ٛ ٟفً: إٔٗ أػظُ ثٌٕجُ ؽ١ّؼجً. ٌّٚج ثٌذ٠ٌٖز ِٓ ِآ١ّٙج، ٚلو لج

ِجس دٛىث لجي أصذجػٗ: إٔٗ ٙؼو إٌٝ ثٌّْجء دؾْوٖ دؼو أْ أوًّ ِّٙضٗ ػٍٝ 

ثألًٛ، ٚإٔٗ ١ٌّؽغ عج١ٔز إٌٝ ثألًٛ؛ ١ٌؼ١و ثٌْالَ ٚثٌذٌوز إ١ٌٙج. ٠ٚمٛي 

ثٌذؼٜ: إْ دٛىث أٔىٌ ثأل١ٌ٘ٛز ٚثٌٕفِ ثإلْٔج١ٔز ٚأٔٗ وجْ ٠مٛي دجٌضٕجّل. 

و ؽ١ّغ وضخ ثٌذٛى١٠ٓ ػٍٝ ث٢ًثء ثٌفٍْف١ز ِٚنجٟذز ثٌن١جي، ٚصنضٍف ٚصؼضّ

 ثٌذٛى٠ز فٟ ث١ٌٚٓ ػٕٙج فٟ ثٌٕٙو دقْخ ٔظٌر ثٌفالّفز.

 

 

 

                                                           

 .   ٗ٘ٗ  ٔفِ ثٌٌّؽغ( ٔ)
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 ثاٍَانًثحث ان

 اإلَساٌ فٍ انفكر انثىرٌ

فٛي ٟذ١ؼز ثأل١ٕجء دٚفز ػجِز ٟٚذ١ؼز ثإلْٔجْ دٚفز إْ ثٌقم١مز 

 ٌّْجس ثٌغالعز:مجٙز ثٌضٟ أهًوٙج دٛىث ٚأػٍٕٙج صضّغً فٟ ث

" Dukkhaأْ ثٌق١جر وٍٙج " هٚمج  ح األونً:خاطُان
(ٔ)

 أٚ أٌُ. 

"Aniccaأْ ثٌىً ٍثةً أٚ " أ١ٔىج  ح انثاَُح:خاطُان 
(ٕ)

)ٚفٟ ثٌٍغز  

(Anityaثٌْْٕى٠ٌض١ز، أ١ٔضج 
(ٖ)

أٞ ػوَ ثٌوٚثَ، ال ٕٟء ٠ّىٓ أْ ٠ذمٝ ٔفِ  

ثإلهًثن ثٌقْٟ ٘ٛ  ثٌٖٟء، ٚأْ ٠ظً ػٍٝ فجٌٗ، فجٌىْٛ وٍٗ ثٌيٞ ٠ّغً أِجَ

فٟ فجٌز صوفك ِْضٌّ ٚثٌٕجُ ٠نطتْٛ ف١ٓ ٠ضًْٚٛٚ ثأل١ٕجء أٔٙج أّجّج 

 ػٍٝ ِجٟ٘ ػ١ٍٗ ػذٌ ؽ١ّغ ثألفوثط ثٌؼجًٝز ثٌضٟ صٌّ دٙج.

" ) فٟ ثٌٍغز Anattaٌٍٛؽٛه ثألًٟٝ ٟ٘ " أٔجصج   انخاطُح انثانثح: 

مٛي إٔٗ ( ٟٚ٘ ثٌقم١مز ىثس ثأل١ّ٘ز ثٌمٜٚٛ ثٌضٟ صAnatmanْْٕى٠ٌض١ز ٌث

ال صٛؽو ًٚؿ هثةّز، عجدضز ٚفم١مز هثمً ثٌفٌه ثإلْٔجٟٔ
(ٗ)

. 

                                                           

ثٌوٚمج: وٍّز صًّٖ ؽ١ّغ ثٌّؼجٟٔ ثٌّضّٕٞز فٟ وٍّجس: ثٌٌّٛ ٚثٌٌٖ ٚث١ٌٞك   ( ٔ)

صؤوو أْ ثٌٛؽٛه ثٌفجٟٔ ٠ضُْ وٍٗ دجٌوٚمج،  ٚثٌذٛى٠ز  أٚ ثٌْن٠ ٚثٌٕم٘ ٚثٌوثء أٚ ثٌؼٍز،

ٚصْؼٝ ٌٍٛٙٛي إٌٝ إٍثٌضٙج، ٔمال ػٓ ٘ٛثِٔ ثٌىضجح: ثٌفىٌ ثٌٌٖلٟ ثٌمو٠ُ، ؽْٛ وٌٌٛ، 

 22ٔصٌؽّز وجًِ ٠ّٛف ٌِثؽؼز ه. إِجَ ػذو ثٌفضجؿ ٍٍّْز ػجٌُ ثٌّؼٌفز ثٌى٠ٛش ثٌؼوه 

 .      ٖٕٔ، ٗ  22٘ٔػجَ 

ثي: ثٌالهٚثَ ٚ٘ٛ دقْخ ثٌذٛى٠ز ٙفز أّج١ّز ٌىً أٚ ثٌَٚ Anicca أ١ٔىج (ٕ)

 . ٖٕٔثٌّٛؽٛهثس، ٔمال ػٓ ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ٗ 

أٔجصج: ثٌالٔفِ أٚ ثٌال ىثس أٚ ثالؽٌٛ٘، ِٚٓ ِٕظًٛ ثٌذٛى٠ز ال ٠ٛؽو فٟ ثإلْٔجْ   ( ٖ)

ثٌٛٙٛي إٌٝ ىٌه دضق١ًٍ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ ٠ضىْٛ   ؽٌٛ٘ مجٌو هثةُ، ٠ّْـ دجٌٌٚؿ ، ٠ٚضُ 

 ٛٙٛي إٌٝ أٔٗ ١ٌِ فٟ ِىٛٔجس ٘يٖ ثٌؼ١ٍّجس ِج٘ٛ ٍثةو أٚ ِؾٙٛي ٠ّٚىٓ أْ ِٕٙج ٚثٌ

 . ٠ّْٕٖٔٝ دجٌٕفِ ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ٗ 

ثٌّؼضموثس ثٌو١ٕ٠ز ٌوٞ ثٌٖؼٛح، ؽمٌٞ دجٔوً، صٌؽّز  ه. إِجَ ػذو ثٌفضجؿ ٌِثؽؼز   ( ٗ)

 . 22ٔٗ  22ٖٔػجَ  2ٖٔه. ػذو ثٌغفجً ِىجٚٞ ٍٍّْز ػجٌُ ثٌّؼٌفز ثٌى٠ٛش ثٌؼوه 
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صٕىٌ ( Anatta)أٔجس  ىثس أٚثٌال ٔمٛي إْ ٔظ٠ٌزأْ  يوٌٚؽو٠ٌ دجٌ

أٞ أٔٙج صٕىٌ ٚؽٛه ثٌٕفِ فم٠ دجػضذجً٘ج ١ٕتج ِٞجفج ٌٍؼٛثًِ ، ٚؽٛه ثٌٕفِ 

ثٌضٟ صٖىً ثإلْٔجْ ، ف١ٍْش ثٌٕفِ ؽٌٛ٘ث ِْضمال 
(ٔ)

. 

 ٌ عُذ تىرا:حقُقح اإلَسا

نِّ ال ٠ْضغٌق إال ٌقظجس ثٌ ّؾّٛػجسثٌ ثصقجه ٘ي٠ٖؤوو دٛىث أْ  

٠ضٛلف ثًصذجٟ  -ػٕو ِٛس ثٌفٌه-ِؤلضز، فٟٙ فٟ صوفك ِْضٌّ، ٚفٟ ثٌٕٙج٠ز 

٘يٖ ثٌؼٛثًِ، ٚال ٠ذمٝ ِٕٙج ٕٟء، ٚ٘يٖ ثٌّؾّٛػجس ثٌنّْز ِٓ ثٌؼٛثًِ 

:ٟ٘ 

  ثًٌٚٛر ثٌذو١ٔز .ٔ

 ثإلفْجُ .ٕ

  ثإلهًثن ثٌقْٟ .ٖ

  ثإلًثهر .ٗ

  ثٌٛػٟ .٘

١ٌْٚش ِْضمٍز ، دً صؼضّو ، ضٟ صٖىً ثٌفٌه ٚ٘يٖ ثألًِٛ ثٌنّْز ٟ٘ ثٌ

فٟ ٚؽٛه٘ج ػٍٝ ٕٟء آمٌ ٚٚؽٛه٘ج ١ٌِ ِٓ ىثصٙج 
(ٕ)

، إْ ٘يٖ ثٌؼٕجٌٙ  

ثٌنّْز ثٌضٟ ٠ضىْٛ ِٕٙج ثإلْٔجْ ١ٌْش ىثصج ٌإلْٔجْ ، دً ٟ٘ ِؾٌه فجالس 

ْٔجْ ىثس صنٞغ ٌمجْٔٛ ٕجًِ ٚ٘ٛ ثٌقوٚط ٚثٌضغ١ٌ ٚثٌفٕجء ، ف١ٍِ ٌإل

فم١م١ز ، ٚ٘ٛ ِؾٌه صؾ١ّغ ٌٙج ٚصضغ١ٌ فْخ ثألّذجح 
(ٖ) .

 

                                                           

 .ٕٙٔثٌفىٌ ثٌٌٖلٟ ثٌمو٠ُ، ؽْٛ وٌٌٛ، ٗ  (  ٔ)

، ثٌفىٌ ثٌٌٖلٟ ثٌمو٠ُ،  22ٔ(   ثٌّؼضموثس ثٌو١ٕ٠ز ٌوٞ ثٌٖؼٛح، ؽمٌٞ دجٔوً، ٗ  ٕ)

 ٕٕٕٗ. 

، دٙج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ صِْٛٛن ثٌذٛى٠ز صج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ٚػاللز ثٌٚٛف١ز ًثؽغ (ٖ (

 ( . ٌٚف) دض َٖٓٔ  ، ٗ  222ٔ – ٔأٝٛثء ثٌٍْف ث٠ٌٌجٛ ٟ 



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٕٕٙ 

٠مٚو دٛىث دجٌؾْو٠ز ثٌؾجٔخ ثٌّجهٞ ِٓ ثإلْٔجْ، ٚ٘ٛ ثٌؾُْ 

ثٌّقُْٛ، ٠ٚمٚو دغ١ٌ ثٌؾْو٠ز ثٌؾجٔخ ثٌؼمٍٟ ٚثٌفىٌٞ ثٌّضّغً فٟ 

 ثٌٖؼًٛ ٚثإلهًثن، ٚثإلًثهر ) لٛر ثٌوفغ( ٚثٌٛػٟ.

ْٔجْ، ٚأٔٗ ٠ضؤٌف ِٓ ؽ٠ٌ٘ٛٓ ٚؽو٠ٌ دجٌيوٌ أْ فىٌر عٕجة١ز ثإل

ِنضٍف١ٓ: ثألٔج أٚ ثٌيثس أٚ ثٌٕفِ، ٚثٌؾْو ٌُ صؼؾخ دٛىث، إى إْ ثٌضّج٠َ د١ٓ 

ثألٔج ٚثٌؾْو ٘ٛ ص١١َّ فىٌٞ، ٠نضٍف ثٌٖٟء ػٓ ٙفجصٗ فٟ فىٌٔج ٌٚىٓ ال 

٠نضٍفجْ فٟ فم١مضّٙج ِغجي ثٌقٌثًر ثٌضٟ صنضٍف ػٓ ثٌٕجً فٟ فىٌٔج، ٌٚىٓ ال 

ٓ ثٌقٌثًر فٟ ثٌقم١مزْٔضط١غ فًٚ ثٌٕجً ػ
(ٔ)

. 

ٚ٘يٖ ثٌمٚز صًٚٛ ٌٕج ِفَٙٛ ثإلْٔجْ فٟ ثٌفىٌ ثٌذٛىٞ، فئىْ ١ٌْش 

ٕ٘جن ًٚؿ ٌإلْٔجْ ٚال ٠ٛؽو مجٌك ٌٗ، دً ٚؽٛهٖ ٔجصؼ ػٓ ثٌمٞجء ثٌقضّٟ، 

ٚٚؽٛه ثإلْٔجْ فٟ ثٌفىٌ ثٌذٛىٞ ١ٌِ ٚؽٛهث ِْضمال ٚإّٔج ٘ٛ ٌِفٍز ِؤلضز 

ثٌذٛى٠ْٛ ػٓ ثٌؼٍز ثألٌٚٝ ٌٍٛؽٛه ٚال  فٟ ثٌٛالهر ثٌّْضٌّر، ٌٚيٌه ال ٠ضىٍُ

 ٠ٌْٚ فٟ دقغٙج أٞ فجةور...

تً ٠ّٚٛٝـ ٘يٖ ثٌفىٌر ػٓ ٚؽٛه ثإلْٔجْ أوغٌ ؽ١ٍج لٛي دٛىث ػٕوِج 

ػٓ و١ف١ز ٚؽٛه ثإلْٔجْ فٟ ٘يث ثٌؼجٌُ، ٚؽجءس إؽجدضٗ ِضٖجدٙز ِْٕٚؾّز 

 ِغ ثٌّٕقٝ ثٌفىٌٞ ٌذٛىث فٛي ٘وف ثٌىجةٓ، ؽجء فٟ ثإلٔؾ١ً ِج ٠ٍٝ:

وِج ظٌٙس فٟ هًٚر صى٠ٛٓ ثٌىْٛ ثألٕىجي ثٌٛثلؼ١ز ٌٍِّٖ ػٕ"

 ٗٚثألًٛ ٚثٌمٌّ وجٔش ثٌقم١مز صضقٌن فٟ ثٌغذجً ثٌىٟٛٔ ٚصّأل ثٌؼجٌُ دىجٍِ

دًٕٛ الِغ، ٌىٓ ٌُ ٠ىٓ ٠ٛؽو أ٠ز ػ١ٓ ٌضٌٜ ثًٌٕٛ ٚال أ٠ز أىْ ٌضّْغ 

ثٌقم١مز، ٚال أٞ ػمً ١ٌوًن ِؼٕج٘ج، ٌُٚ ٠ىٓ ٠ٛؽو فٟ ِْجفجس ثٌٛؽٛه 

ثٌضٟ ال صمجُ أٞ ِىجْ صْضط١غ ثٌقم١مز أْ صم١ُ فٟ وً ِؾو٘ج، ٚفٟ  ثٌٌفذز

ثٌّؾٌٜ  ثٌٌّثه ٌٍضطًٛ ظٌٙس لوًر ثٌٖؼًٛ ٌٚٚو ثإلهًثن دجٌقٛثُ، 

ٚدٌٍس ٍِّىز ؽو٠ور ٌٍق١جر ثٌٌٚف١ز ٍِّٛءر دج٢ِجي ِٚٚقٛدز دجأل٘ٛثء 

 ٠ّىٓ إمّجه٘ج أٚ إّمجٟٙج أٚ ثٌمٞجء ػ١ٍٙج... ثٌٕف١ْز ثٌم٠ٛز، ٚدطجلز ال

ٚوجٔش ثٌقم١مز صٙضَ ٚصّٛػ فٟ ػجٌُ ثإلفْجُ دىً لٛث٘ج ثٌالٔٙجة١ز ٌٚىٓ 
                                                           

د١ٓ ثٌٌٖل١ٓ ثأللٚٝ ٚثألهٔٝ ، ٌٍووضًٛ دمحم ثٌؼ٠ٌذٝ ٟ ( ثٌو٠جٔجس ثٌٛٝؼ١ز ثٌق١ز ٔ)

 .2٘ٗ  َ  ، هثً ثٌفىٌ ثٌٍذٕجٟٔ د١ٌٚس – 2٘٘ٔثألٌٚٝ 
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دوْٚ أ٠ز فجػ١ٍز، ٌُٚ صىٓ لجهًر ػٍٝ إ٠ؾجه ِىجْ صم١ُ ف١ٗ فٟ وً ِؾو٘ج، 

"ٖٚٔؤ دؼو ىٌه ثٌؼمً دغ١ز ثٌٌٚثع ِٓ أؽً ثٌق١جر، ٚدوأ ثٌؼمً ٠مٛه غ٠ٌَر 

ر ثٌؼٕجٌٙ،... عُ ثألٔج ٚصٍُْ ٌٙٛؾجْ ثٌن١ٍمز ٚثّضذؼو ثٌمٛٞ ثٌق١ْز ٚلٛ

أٙذـ ثٌؼمً ًف١مج ٌألٔج، ٚغطٝ أوغٌ فؤوغٌ وً ثٌىجةٕجس ثٌق١ز دٖذجن ثٌفؾًٛ 

ٚثٌذغٜ ٚثٌقْو ثٌضٟ ٌٚوس ِٕٙج ًٌٕٚ ثٌنط١تز، ٚثٔطٜٛ ثٌٕجُ ِْقٛل١ٓ 

صقش فًّ ثٌق١جر ثٌغم١ً إٌٝ أْ ظٌٙ ثٌّنٍ٘، دٛىث ثٌىذ١ٌ، ثٌمو٠ِ، ِؼٍُ 

ٚق١ـ ٌإلفْجُ ٚثٌّّجًّز ثٌٚجٌقز ثٌذٌٖ... ٚػٍُ دٛىث ثٌٕجُ ثالّضؼّجي ثٌ

ٌٍؼمً... ٚأم١ٌث ٚؽوس  ثٌقم١مز ِىجٔج صموً أْ صم١ُ ف١ٗ فٟ وً ِؾو٘ج، ٚ٘يث 

ثٌّىجْ ٘ٛ ًٚؿ ثإلْٔج١ٔز"
(ٔ)

. 

  :يُسنح اإلَساٌ فٍ انفكر انثىرٌ 

ألٔٗ ٌُ  -وّج ٠مٛي ثٌؼالِز ثٌٕٙوٞ ًثه٘جوٌٕٓ -إْ دٛىث ٌُ ٠ىٓ ٔذ١ج   

ً ف١ٍْٛفج، ألٔٗ ٌُ ٠ؤِّ ِيث٘ذ٠مًٌ ػمجةو، ٌُٚ ٠ىٓ ويٌه  فٍْف١ز، ٚإّٔج  ج

أِّ هػٛصٗ دٕجء ػٍٝ صؾٌدضٗ ثٌٌٚف١ز ثٌضٟ ال ٠ّىٓ د١جٔٙج دجألٌفجظ، فوػٛصٗ 

فىج٠ز ػٓ ٘يٖ ثٌضؾٌدز، ٚػٓ ثٌط٠ٌك ثٌّؤهٞ إ١ٌٙج، ٚدٛىث ٠مٛي: " إْ ثٌقك 

ال ٠ؼٌف دجٌٕظ٠ٌجس، دً ٠ؼٌف دج١ٌٌْ ثٌّضٛثًٙ فٟ ٠ٌٟمٗ"
(ٕ)

. 

وػٛ ٌٕذي ٔظجَ ثٌطذمجس د١ٓ ثٌٕجُ ٌٚؼً ص٘يث، فجٌذٛى٠ز ٚدٕجء ػٍٝ      

ثٌضٟ ٔجهٜ دٙج دٛىث ٟ٘ إٌغجء ٘يث ثٌٕظجَ ثٌؾجةٌ، ِٚٓ ألٛثٌٗ  ءِٓ أُ٘ ثٌّذجهٞ

صٚخ فٟ  ِجفٟ ىٌه: " ثػٍّٛث أٔٗ وّج صفمو ثألٔٙجً ثٌىذ١ٌر أّّجةٙج ػٕو

ً ثٌذقٌ، ويٌه صذطً ثٌطذمجس ثألًدغ ػٕوِج ٠ومً ثٌٖن٘ فٟ ثٌٕظجَ ٠ٚمذ

ث٠ٌٌٖؼز"
(ٖ)

. 

                                                           

 .ٖٔٔثٌو٠جٔجس ثٌٛٝؼ١ز ثٌق١ز، ٗ  ( ٔ)

 ٕٓٓٓ – ٔٔثٔظٌ: أه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ ه. أفّو ٍٕذٟ ، ِىضذز ثٌٕٙٞز ث٠ٌٌّٚز ٟ  ( ٕ)

 ٗ ،ٔٙٙ. 

 .2ٙٔأه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ، ٗ (  ٖ)
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فٟ ىٌه: ٗ ، ِٚٓ وٍّجصوّج ٠ٌٜ دٛىث  ْ ثإلْٔجْ ٙجٔغ ١ٌِٖٚإ    

"وٛٔٛث ألٔفْىُ ؽَثةٌ لجةّز دٕفْٙج، ٚوٛٔٛث ألٔفْىُ ِٛثةً ٚوٙٛفج، ٚال 

صؼضّٚٛث دّالى مجًؽٟ، ٚال صقضّٛث دغ١ٌ أٔفْىُ"
(ٔ)

 . 

ج إْ ثٌْذخ فٟ ٚؽٛه ثإلْٔجْ ػٕو دٛىث ٘ٛ ثٌٌغذجس ٚثٌٖٙٛثس ؛ ألٔٙ   

ٟ٘ ثٌذجػظ ٚثٌوثفغ ػٍٝ ٚؽٛه ثٌٌغذز فٟ ثإلْٔجْ ، فٟٙ هثفغ إٌٝ ثٌٍير 

ٚثٌضٍّه ٚثٌٖٛق إٌٝ ػجٌُ ِْضمذً ، ٚإىث ٚؽوس ثٌٌغذجس ٚؽو ثإلْٔجْ ٚإىث 

ثٔضٙش ثٔضٙٝ ٚؽٛه ثإلْٔجْ 
(ٕ)  . 

 غاَح اإلَساٌ فٍ انحُاج كًا وردخ فٍ انفكر انثىرٌ :

فٟ أٍٙٗ فىٌث ِٚجهر، ِٚج  -وّج ٠ٌٜ ثٌذٛى٠ْٛ -ِج هثَ ثإلْٔجْ     

هثِش ف١جصٗ ػذجًر ػٓ ثؽضّجع ٘ي٠ٓ ثٌؼ٠ٌٕٚٓ دٌٖٟٚ ٚٝٛثد٠ ِؼ١ٕز، 

فٟ فم١مضّٙج ٌىّٛٔٙج فٟ صغ١ٌ ٚصقٛي  هثَ ٘يث ثٌفىٌ ٚثٌؾْو ػوِج ٚفٕجءً ِٚج 

ِْضٌّ صىْٛ ف١جر ثإلْٔجْ أ٠ٞج ال ِقجٌز ِم١ور دٌٖٟٚ هثةّز ٚدجل١ز فٟ 

 ٌٟٚ ٚثألّذجح ثٌّم١ور دٙج.صقٛالصٙج ٚصغ١ٌثصٙج وٍّج ٚؽوس ثٌٖ

ثٌقمجةك ثألًدؼز ثٌٕذ١ٍز فٟ ف١جر ثإلْٔجْ ٠ذ١ٓ دٛىثٚٔالفع أْ       
(ٖ)

 ،

ٚثٌضٟ صْجػوٖ ػٍٝ إمّجه ثٌٖٙٛثس ٚإِجصز ثٌيثس ٚثٌٛٙٛي إٌٝ ثٌغج٠ز 

جٔج" ٚصضّغً ثٌقم١مز ثٌّغٍٟ ثألٌٚٝ فثٌمٜٚٛ ٚثٌٙوف ثألّّٝ أال ٚ٘ٛ " ثٌٌٕ

 ، ٚثٌّٛس ِؼجٔجر ، ٚثٌٌّٛ ِؼجٔجر، ٚثًٌٍّ ِؼجٔجر  ، فج١ٌّالهٌٍّؼجٔجر 

                                                           

 .ٔٙٔأه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ، ٗ   ( ٔ)

 . ) دضٌٚف ( 2ٔٔثٌذٛى٠ز صج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ ، ٗ  ًثؽغ  (ٗ (

فٟ ثٌقمجةك ثألًدغ  -فٟ أد٠ْ ًٙٛر -صضّغً ثٌٌّجٌز ثٌذٛى٠ز ثألّج١ّز ٌٍذٛى٠ز(  ٖ)

 -ٕٕ٘جن ِؼجٔجر،  -ٔغّجٟٔ، ٚ٘يٖ ثٌقمجةك ٟ٘: ثٌٕذ١ٍز، ٚثٌط٠ٌك ثٌٕذ١ً ىٞ ثٌٖؼجح ثٌ

 -ٗثٌّؼجٔجر ٠ّىٓ ثٌمٞجء ػ١ٍٙج ِٓ مالي ثٌضنٍ٘ ِٓ أّذجدٙج،  -ٌٍّٖؼجٔجر أّذجدٙج، 

ثٌْذ١ً إٌٝ ثٌمٞجء ػٍٝ أّذجح ثٌّؼجٔجر ٘ٛ ثصذجع ثٌط٠ٌك ث٠ٌّٛ، ثٌيٞ ٠ٖىٍٗ ثٌط٠ٌك ىٚث 

ثٌمٛي، ّٚالِز ثٌفؼً،  ثٌٖؼجح ثٌغّجٟٔ ٟٚ٘: ّالِز ثٌٌأٞ، ّٚالِز ث١ٌٕز، ّٚالِز

ّٚالِز ثٌؼ١ٔ، ّٚالِز ثٌؾٙو، ّالِز ِج ٔؼٕٟ دٗ، ّالِز ثٌضٌو١َ ، ّالِز ثٌضؤًِ. 

، ثٌذٛى٠ز 2٘ٔ، ٚأه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ، ٗ 22ٔ،  2ٖٔثٔظٌ: ثٌفىٌ ثٌٌٖلٟ ثٌمو٠ُ، ٗ 

 . ٙٔٔصج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ٗ 
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، ٚثالٔفٚجي ػٓ ثأل١ٕجء ثٌضٟ  ِؼجٔجر ، ٚٚؽٛه ثأل١ٕجء ثٌضٟ ٔىٌ٘ٙجِؼجٔجر

،  ِؼجٔجر ، ٚػوَ ثٌقٚٛي ػٍٝ ِج ٌٔغخ ف١ٗ ِؼجٔجر ٔقذٙج
(ٔ)

. 

ِٓ  أؽً ىٌه ٠ْٛق دٛىث ٍٍّْز لٞج٠ج صؤهٞ إٌٝ ٘يٖ ثٌقم١مز ٟٚ٘    

ي:" إىث ٚؽوس ثٌٖٙٛر ٚثٌٜٙٛ ٚؽو ثٌضقو٠و أْ ثٌٜٙٛ أًٙ ثألٌُ، فٙٛ ٠مٛ

ٚثٌضن١ٚ٘، ٚإىث ٚؽو ثٌضقو٠و ٚثٌضن١ٚ٘ ٚؽو ثٌؾًٙ، ٚإىث ٚؽو ثٌؾًٙ 

ٚؽو ثٌنطؤ، ٚإىث ٚؽو ثٌنطؤ ٚؽو ثٌقَْ، فجٌقَْ ٔض١ؾز ٌٍٜٙٛ 

ٚثٌٖٙٛثس"
(ٕ)

. 

أْ ثٌّؼجٔجر ٠ّىٓ ثٌمٞجء ثٌقم١مز ثٌٕذ١ٍز ثٌغجٌغز ثٌضٟ أهًوٙج دٛىث ٚ        

١ًٍ أّذجح ثٌّؼجٔز ػ١ٍٙج ، دضق
(ٖ)

. 

ثٌقم١مز ،  صطجدك ثٌٛثلغ أٚ فجّور ال إْ ٔظٌر دٛىث ٌٍق١جر ِضٖجةّز  

ٚصنجٌف ثٌّفَٙٛ ثإلْٔجٟٔ ٚثٌٌدجٟٔ ، ٚصق٠ ِٓ ل١ّز ثإلْٔجْ فٟ ٘يث 

ثٌىْٛ
(ٗ) .

 

، إلْٔجْ ٌٍضنٍ٘ ِٓ ث٢الَ ثٌذ٠ٌٖزإْ ٠ٌٟمز دٛىث ٍٚػّٗ أٔٙج ١ٍّٚز ث 

 صقمك ثٌْؼجهر ٚثألِجْ ٌإلْٔجْ ، ٟ٘ صؾٌدز ٕن١ٚز غ١ٌ ٙق١قز، ٚال

ٚصؼطً لٜٛ ثٌٕفِ ، ٚثإلْٔجْ ِفطًٛ ػٍٝ ثٌٌغذجس ٚثٌٖٙٛثس ٚث١ٌّٛي ، 

ٚال ٠نٍٛ أفو ِٕٙج  
(٘) .

 

 

 

 

                                                           

 .2ٗٔ - 2ٖٔثٌفىٌ ثٌٌٖلٟ ثٌمو٠ُ، ؽْٛ وٌٌٛ، ٗ  ( ٔ)

 .ْٙ٘ٔ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ، ٗ ( أه٠جٕ)

 22ٔثٌفىٌ ثٌٌٖلٟ ثٌمو٠ُ، ؽْٛ وٌٌٛ، ٗ  ( ٖ)

 ) دضٌٚف ( . 2ٔٔثٌذٛى٠ز صج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ ، ٗ  ًثؽغ  (ٕ (

 ) دضٌٚف ( . ٖٕٔ، ٗ  ثٌٌّؽغ ٔفْٗ  (ٖ (
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 ثانثانًثحث ان

 فً انثىرَح يظُر اإلَساٌ

ً ، ٌُٚ ٠ضقوط ػٓ  إْ دٛىث ٌُ ٠ؼضٓ دجٌقو٠ظ ػٓ ِْجةً ثٌؼم١ور ػِّٛج

فٝ، ٚصقجٕٝ وً ِج ٠ضًٚ دجٌذقظ فٝ ثإل١ٌٙجس ، أٚ ثإلٌٗ ال دجإلعذجس ٚال دجٌٕ

أٚ ػٓ ثٌمٞج٠ج ثٌول١مز فٝ  وّج ّذك أْ أٚٝقش ِٓ لذً ِج ًٚثء ثٌطذ١ؼز ،

ثٌىْٛ .. دً وجٔش هػٛصٗ ِٕٚذز ػٍٝ ِج ٠ٌثٖ ّذ١ً ثٌنالٗ ٌٍذٌٖ ، ٚوجْ 

٠ٕٙٝ صالِيصٗ ٚأٙقجدٗ ػٓ ثٌىالَ فٝ ِغً ٘يٖ ثألدقجط ، فٙٛ ٠ٌٜ أْ 

ضٛلف ػ١ٍٗ ٘ٛ ال ػٍٝ ثإلٌٗ ، ٠ٚؤوو ٘يث ِج ىوٌٖ ٚي مالٗ ثإلْٔجْ ِ

 ه٠ًٛثٔش ػٕو فو٠غٗ ػٓ ػم١ور دٛىث فٝ ثإل١ٌٙجس :

ٚوجْ " ٠ؤدٝ أْ ٠ومً فٝ ٔمجٓ ػٓ ثألدو٠ز ٚثٌنٍٛه ٚهللا؛ فجٌالٔٙجةٝ 

ٚمٌثفز ِٓ مٌثفز ثٌفالّفز ، ثٌي٠ٓ ١ٌِ ٌو٠ُٙ ِٓ  –وّج ٠مٛي  –أّطًٛر 

ر ٠ْضق١ً ػ١ٍٙج أْ صُفُٙ ثٌىْٛ؛ ٚإٔٗ ١ٌذضُْ ثٌضٛثٝغ ِج ٠ؼضٌفْٛ دٗ دؤْ ثٌيً

ّجمٌثً ِٓ ثٌّقجًٚر فٝ ِٛٝٛع ٔٙجة١ز ثٌىْٛ أٚال ٔٙجة١ضٗ ، ... ٠ٚؼضََ أال 

٠ىْٛ ٌٗ ٕؤْ دؤِغجي ٘يٖ ثٌّْجةً ، فٙٝ ال صؤهٜ دجٌذجفغ١ٓ ف١ٙج إال إٌٝ 

ثٌنِٚٛز ثٌقجهر ، ٚثٌىٌث١٘ز ثٌٖن١ٚز ٚثٌقَْ؛ ٠ْٚضق١ً أْ صؤهٜ دُٙ 

ّالَ؛ إْ ثٌمو١ّز ٚثٌٌٝٝ ال ٠ىٛٔجْ فٝ ِؼٌفز ثٌىْٛ ٚهللا،  إٌٝ فىّز أٚ

ٚإّٔج ٠ىٛٔجْ فٝ ثٌؼ١ٔ ثٌيٜ ٠ٕىٌ ف١ٗ ثإلْٔجْ ىثصٗ ، ٠ٚذ٠ْ وفٗ ٌٍٕجُ 

إفْجٔجً ، عُ ١ٞ٠ف إٌٝ ىٌه صٙىّجً دٖؼجً ، ف١مٛي أْ ث٢ٌٙز أٔفُْٙ ، ٌٛ وجْ 

ٌُٙ ٚؽٛه ٌّج وجْ فٝ ّٚؼُٙ أْ ٠ؾ١ذٛث ػٓ أِغجي ٘يٖ ثٌّْجةً 
(ٔ)

. 

، ثٌّٖىٍز ثٌىذٌٜ ثٌنجٙز دجإلْٔجْ ِٓ أؽً ىٌه فوّه دٛىث دٕفْٗ ٌٕٚفْٗ

 .ز ٌّي٘ذٗ أٚ ٌو٠ٕٗٚدوث ٌٗ أْ فً صٍه ثٌّٖىٍز ٠ؾخ أْ ٠ٖىً ثٌمجػور ثألّج١ّ

ِٚٓ عُ دوث ثٌؼجٌُ فٝ ٔظٌ ثٌذٛى٠ز ٚلو فًّ عالط مٚجة٘ دجًٍر ، ّّٚجس 

 ٚثٝقز : 

 إٔٗ صؼِ ف٠َٓ ، ٍِب دج٢الَ ٚثألفَثْ . -ٔ

                                                           

/  ٖلٚز ثٌقٞجًر ، ٚي ه٠ًٛثٔش ،صٌؽّز ه. ٍوٟ ٔؾ١خ ِقّٛه هثً ثٌؾ١ً د١ٌٚس ( ٔ)

 ج دؼو٘ج .ِٚ 22
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 إٔٗ ػجدٌ ِٕضمً ، مجهع ال ٠وَٚ . -ٕ

 إٔٗ مجي ِٓ آ٠ز ًٚؿ أٚ أ٠ز ِؼٕٝ . -ٖ

إٕٔج ٌٔٛو فٝ أفَثْ ، ّٚٔٛس فٝ أفَثْ ، ٚصضٕجٕٕٚج ثألفَثْ ف١ّج د١ٓ 

ىٌه ، ٠ٚذوٚ أْ ثٌْذخ ثٌٌة١ْٝ ٌٙيٖ ثألفَثْ ٠ىّٓ ف١ّج ص١ٌٖ إ١ٌٗ 

، فال ٕب ٠ذمٝ ثٌن١ٚٚز ثٌغج١ٔز ٌٍؼجٌُ ، ٚ٘ٝ أٔٗ " ػجدٌ ِٕضمً ال لٌثً ٌٗ 

ً ِٓ ثٌف١ٜ ثٌّْضٌّ   (FLUX)ػٍٝ فجٌٗ ؛ ٚإىْ ف١ٍِ ثٌىْٛ إال ٔٛػج

ٌٍقٛثهط ثٌّضضجدؼز ، ٚٔقٓ ال ْٔضط١غ ثٌضٌٚف ٚثٌؼًّ إال فٝ ٝٛء 

ثالػضمجه ) ثٌىجىح ( فٝ ثٌوٚثَ ٚثٌغذجس ٚثالّضمٌثً ، ٌٚيث ٔؾو أٔفْٕج 

دٙج ، ِغ أٔٙج  ِضّْى١ٓ دجأل١ٕجء ثٌضٝ ٔٚجهفٙج ، ِقج١ٌٚٓ إهثِز ثالفضفجظ

دطذ١ؼضٙج ػجدٌر ٍثةٍز ، ٚ٘ىيث ٔٚوَ فٝ أفالِٕج ٚأِج١ٕٔج ، فضٝ إدجْ صٍّىٕج 

ٌّ إٌٝ فمو٘ج  ٌٙيٖ ثأل١ٕجء ٠ؼٌٚٔج ثٌنٛف ِٓ فمو٘ج ، عُ ٠ٞطٌٔج ثٌٛثلغ ثٌّ

فؼالً فٕضؤٌُ ٚٔقَْ ، ٚإىْ ال ِٕجٗ ِٓ ثألٌُ ٚثٌقَْ ، إٕٔج ال ْٔضط١غ أْ 

ٌٚٓ َٔثي صؼْجء  – ّٔٞٓ ٌّضؼٕج ثٌنٍٛه ، ٌٚيث وٕج
(ٔ) 

. 

إْ ثٌْؤثي ثٌؼجَ فٝ ثٌذٛى٠ز ١ٌِ ّؤثالً و١ٔٛجً أَ ١ِضجف٠َ١م١جً ٠ضؼٍك دؤًٙ 

أٚ ١ٌِٚثً أٚ و١ف١ز ٙوًٚ ٘يث ثٌىْٛ؛ دً ٘ٛ ّؤثي ٔفْٝ لذً وً ٕب ٠ضّغً 

ً ، ِٚج ثٌْذ١ً  ً صؼْج فٝ ٘يٖ ثٌؼذجًر : ٌّجىث ٠ضؤٌُ ثإلْٔجْ ، ٌّٚجىث ٠ذوٚ ٕم١ج

 ثٌٖمجء ٚصٍه ثٌضؼجّز ؟ ٚٗ ِٓ ٘يثإٌٝ صن١ٍ

ٌمو ٔمً ػٓ دٛىث ٘يث ثٌّغً ثٌيٜ ٠مطٌ ٌِثًر ٚأّٝ ، ًِٚٛثً ث٘ضجِٗ 

دجٌقجي ثٌضؼْز ثٌضٝ ٠ق١ج ف١ٙج ثإلْٔجْ 
(ٕ)

، ف١ظ ٠مٛي : " وّج أْ ثٌّق٠١ ٌٗ 

ٛ ِيثق ثٌٍّـ ثألؽجػ فئْ صؼج١ٌّٝ ٌٙج ِيثق ٚثفو فم٠ : ِ٘يثق ٚثفو فم٠ 

 . ألفَثْفَثْ ، ٚثٌؼٕج٠ز دضٛلف ثِيثق ثأل

مٝ ٚثٌضٌو١َ ػٍٝ ٚٝغ ٠ٚ٠ذًٌ ػٍّجء ثٌذٛى٠ز إّ٘جي ثٌؾجٔخ ث١ٌّضجف١َ

ثإلْٔجْ ػٓ ٠ٌٟك ٌٝح ثألِغٍز : ومٌُٛٙ ِغالُ : إٔٗ إىث أٙجح ثإلْٔجْ 

ُّٙ ِؼ١ٓ ) ٠ٌَِ ثٌُْٙ ٕ٘ج إٌٝ صقم١ك ثٌٛؽٛه ثٌفٌهٜ ( ف١ٍِ ثٌُّٙ أْ 

                                                           

ثإلّالَ د١ٓ ثأله٠جْ ، ٌٍووضًٛ دمحم وّجي إدٌث١ُ٘ ؽؼفٌ ، ِىضذز هثً ثٌؼٍَٛ، ثٌمجٌ٘ر )ه ( ٔ)

 ) دجمضٚجً ( . ٕٗ٘ -ٖٕ٘س(.ٗ  –

 ) دجمضٚجً ( . ٕ٘٘ -ٕٗ٘ثإلّالَ د١ٓ ثأله٠جْ ، ٗ  ( ٕ)
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ج ثٌّؼوْ ثٌيٜ ٕٙغ ثٌُْٙ؟ أٚ و١ف ٟجً فٝ ثٌٙٛثء؟ أٚ ِ يٌٞثْٔؤي : ِٓ 

ٕٙغ ِٕٗ ٌٟفٗ ؟ أٚ فضٝ ٌّجىث أٍٟك ٘يث ثٌُْٙ ؟ دً ثٌُّٙ أْ ٔؼًّ ػٍٝ 

 ثؿ ثٌّٚجح .ثّضنٌثػ ثٌُْٙ ِٓ ِٛٝؼٗ ، ٚأْ ّٔٞو ؽٌ

ٚثٌذٛى٠ز ًغُ صؾٕذٙج ِؼجٌؾز ٘يٖ ثألّتٍز ث١ٌّضجف٠َ١م١ز فٝ أٚي ثألٌِ ، 

ثٌمٛي لو ثٝطٌس ِؤمٌثً إٌٝ صط٠ٌٛ فىٌ٘ج ث١ٌّضجف١َلٝ ، ِٚغ ىٌه ف١ّىٓ 

دؤْ ث١ٌّضجف٠َ١مج ال صٖىً ؽٌٛ٘ثً أّج١ّجً فٝ ثٌضؼج١ٌُ ثٌذٛى٠ز 
(ٔ)

 . 

إْ دٛىث أِّ ِي٘ذٗ دٕجء ػٍٝ صؾٌدضٗ ثٌٌٚف١ز ، ٚلطغ أٞ ػاللز ِغ  

ثٌو٠ٓ فٟ ثٌٕٙو ، ٚدوأ صؾٌدضٗ ٚثٔضٙٝ ِٕٙج هْٚ ثالػضمجه دجهلل ، ٚدٕٝ ٘يٖ 

ثٌضؾٌدز ػٍٝ أّجُ فٍْفٟ 
(ٕ)

 . 

 :نتُاسخ ثأٚال : 

م١ور ثٌضٕجّل ف١ٌٖفٗ ٔجؽج١ّٕج ػٕوِج ٠ْؤٌٗ ثٌٍّه ٍِٕوث ػٓ فم١مز أِج ػ

ثٌضٕجّل ف١مٛي: إْ ثٌىجةٓ ثٌقٟ ثٌيٞ مٍك ٕ٘ج، ١ّّٛس ٕ٘ج، ف١ٕٖؤ أٚ ٠ٌٛو 

 ِٓ ؽو٠و فٟ ِىجْ آمٌ ٚػٕوِج ٠ٌٛو فٟ ِىجْ آمٌ فئٔٗ ٠ّٛس ٕ٘جن. ِٚٓ

 ٕ٘ج ٠ٌٛو أٚ ٠ٕٖؤ فٟ ِىجْ آمٌ".

صٌٞح ٌٟ ِغجال: ٔؼُ ٠ٚمٛي ٌٗ ٔجؽج١ّٕج:  ف١ْؤٌٗ ٍِه ٍِٕوث: ً٘ صْضط١غ أْ

"ٔؼُ إْ ثإلْٔجْ لو أوً ِجٔؾٛ، عُ ًٍع ديًصٗ ٖٚٔؤس ثٌٖؾٌر ثٌضٟ أػطش 

عّجً٘ج فٟ ٕىً ِجٔؾٛ ٘يث ٘ٛ ثٌّغجي"
(ٖ)

. 

صمَٛ ػم١ور "  :٠مُٛي ثٌووضًٛ ِٚطفٝ فٍّٟ  ػٓ ػم١ور ثٌضٕجّل ػٕوُ٘

٠ٌٌ ثٌضٕجّل أٚ صَىٌثً ثٌٛالهر ػٍٝ أّجُ فىٌر ثٌؼمجح، ف ِّٖ ئىث ِجس ثإلْٔجْ ثٌ

ًَّ فٟ وٍخ أٚ ٕؾٌر، أٚ أٞ  ٍْ آمٌ، دً ٠ؾٍٛ أْ صق ٚفٗ إٌٝ إْٔج ًُ ال صَٕضمً 

ًُ ثٌٛفجر، فجٌٛالهر إٌٝ أدِو  ٠ٌ، ِٚج ٠َثي صَىٌث ٌِّ ِٕ ف١ٛثْ آمٌ؛ ١ِّٟخ، أٚ 

                                                           

 ، ) دضٌٚف ( .  ٕ٘٘  -ٕٗ٘ثإلّالَ د١ٓ ثأله٠جْ ، ٗ  (ٔ (

 ) دضٌٚف ( . ٠ًٔٔ٘نٙج ٚػمجةو٘ج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ ، ٗ ٌذٛى٠ز صجث  ًثؽغ  (ٕ (

(ٖ)     Questions of King Milinda, part-I ,(Sacred Books of the East, 

Edited by Max Muller), translated by T W Rhys Davids, vol. ٖ٘, 

Aryan Books Int’l, New Dehli, ٔ22ٖ , p ٕٔٓ  
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ج، فئىث ثّضطجَػش أْ  ًِّ هًث صج ٌُّ هَ ِٓ ثٌٖٙٛثس صؾ ٌَّ ث٢دو٠ٓ، إىث ٌَُ صْضطغ أْ صضؾ

 َ٘ َُ دجالصقجه ِؼٗ، ٚدٙيث  صضنٍَّ ؛ ٌضٕؼ ًِّ ِٓ إّجً ثٌذٌٖ، فئٔٙج ّضٕوِؼ ِغ ثٌى

.(ثالصقجه صَٕؾٛ ِٓ ثٌؼيثح ثٌيٞ ٠ضؾٍَّٝ فٟ ثٌٛالهر ثٌؾو٠ور ثٌّضىًٌر
 (ٔ )

. 

دً ػٕوٖ أْ ، أْ ٠ىْٛ ٌٍذٛى٠ز ١ٚٔخ  ِٓ ػم١ور ثٌضٕجّل ٠ٕىٌ ه. ثٌٕوٚٞٚ

ًِّ ثٌّٛجةً، دٙج دى ًَ ََّ ػم١ور ثٌضٕجّلِ ٚفج َّْ ػم١ور " :فمجي دٛىث ى ٌمو ثػضمَو دٛىث أ

دٙج  ًَ ُُّ ثٌّٖىالس ٚث٢الَ ٚث٠ٌٛالس؛ ٌٚيٌه فج ُ َُّ ثٌنذجةظ ٚأ ُ ثٌضٕجّل ٟ٘ أ

ًِّ ثٌّٛجةً فٟ صؼج١ٌّٗ، ٚدٙيث صىْٛ هػٛصٗ عًٛر ػٍٝ ثٌىٕٙٛص١َّز ث٠ً٢َّز،  دى

ٚث١ٌْطٌر ثٌطذم١َّز
 (ٕ)

 . 

 َّٓ ٗ ٌَُ ٠ؤس دذو٠ً إ٠ؾجدٟ فٌدًج ٕؼٛثء ػٍٝ ٘يٖ ثٌؼم١ور، ٌىَّٕ  دٛىث ٌٚمو ٕ

ٌٍضٕجّل وّج ٠ذوٚ ِٓ لٌثءر آعجًٖ، ٚال ٔؼٌف ػٍٝ ٚؽٗ ث١ٌم١ٓ ِجىث وجْ ٠ؼضموُ 

ٚؿ دؼو ِفجًلضٙج ثٌؾْوَ ثإلْٔجٟٔ فًٛ ثٌّٛس؟ ٌُّ  ."ػٓ ثٌ

٠ؼضمو ثٌذجفغْٛ أٔٗ وجْ ٠ؤِٓ " :٠ٚؤصٟ دّج لجٌٗ ثٌذجفغْٛ فٟ ىٌه، ف١مٛي

ٚال ِٛس، ٚال دؼظ ٚال ًٖٔٛ،  دٕٛعٍ ِٓ ثٌذٌٚهر دؼو ثٌّٛس؛ أٞ: ال ف١جر

  "ٚال عٛثح ٚال ػمجح، ٚفٟ ٔفِ ثٌٛلش ال ػوَ ٚال فٕجء
 (ٖ )

   . 

ح ػم١ور ثٌضٕجّل١ٌِٚ عّز  ًَ َّْ دٛىث فج فٟ ف١ٓ ، ه١ًٌ ٚثفٍو ٠ويُّ ػٍٝ أ

َّْ ألٛثٌٗ ٚألٛثي صال١ِيٖ ٚأصذجػٗ، صؤ٠ِّوُ لٌٛٗ ٚثػضمجهٖ دجٌضٕجّ  .  لأ

وْ إْٔجٟٔ آمٌ ٚثٌضٕجّل ثٔضمجي ثٌٌٚؿ إٌٝ د  
 (ٗ )

، ٚثٌضٕجّل ٠مضٟٞ  

أْ ٠ىْٛ ٕٟء ِضٕمال ِٓ ؽُْ إٌٝ ؽُْ فضٝ ٠ٚؼو فٟ ِوثًػ ثٌٌلٟ أٚ 

٠ىفٌ ػٓ ثٌنطج٠ج دجٌَٕٚي فٟ ؽُْ أهٔٝ 
(٘ )

 

                                                           

 ٔز ِمجًٔز؛ ه. ِٚطفٝ فٍّٟ، هثً ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز د١ٌٚس ٟ ثإلّالَ ٚثأله٠جْ: هًثّ( ٔ)

فٓ٘ٗ  ٕٗٓٓ ٌُّ  .، دضٚ

 .2ٗٔثٌٕٙو ثٌمو٠ّز: فٞجًصٙج ٚه٠جٔضٙج ه. دمحم إّّجػ١ً ثٌٕوٚٞ ،  ٗ ( ٕ)

  .2ٗٔثٌّٚوً ثٌْجدك، ٗ ( ٖ)

ٌٕؿ ثٌّمجٙو : ثٌضفضجٍثٟٔ ، صقم١ك ه. ػذو ثٌٌفّٓ ػ١ٌّر ، ػجٌُ ثٌىضخ د١ٌٚس ٟ ( ٗ)

 ٕٖ٘،  ٕٕٖ/ ٖ ػ  222ٔ ٕ

 . 2ٓثإلِجَ / دمحم أدٛ ٌٍ٘ر  ٗ  –ثٌو٠جٔجس ثٌمو٠ّز  –ِمجًٔز ثأله٠جْ ( ٘)
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٠ٚقىٟ ثألٕؼٌٞ ػٓ ثٌمجة١ٍٓ دجٌضٕجّل ف١مٛي : " ٚإّٔج ٟ٘ أًٚثؿ صضٕجّخل    

٠ٍقمٗ ف١ٗ  ٗ إٌٝ ؽْو الفٟ ثًٌٚٛ : فّٓ وجْ ِقْٕج ُؽٍٛٞ : دؤْ ٠ُٕمًَ ًٚف

ًٌٝ ٚال أٌُ ، ِٚٓ وجْ ١ِْتج ُؽٍٛٞ : دخؤْ ٠ُٕمخً ًٚفخٗ إٌخٝ أؽْخجه ٠ٍقخك 

ثٌٌٚؿ فٟ وٛٔٗ ف١ٙج ثٌٞخًٌ ٚثألٌخُ 
 (ٔ )

 –،  ٚثألًٚثؿ صٕضمخً وّخج ٠َػّخْٛ  

دؼو ِفجًلضٙج ثألؽْجه إٌٝ أؽْجه أمٌ 
 (ٕ )

 . 

ر ثٌخخٌٚؿ ػٍخخٝ إْ ثٌضٕجّخخل ِخخٓ أ٘خخُ ثٌؼمجةخخو ثٌذٛى٠خخز، فضضؼخخوه هًٚثس ف١خخج    

ٍٜ ػٍخخخٝ ػٍّٙخخخج فخخخٟ ثٌق١خخخجر ثألًٛ ، ٚصٕضمخخخً ِخخخٓ ؽْخخخو إٌخخخٝ ؽْخخخو ، ٌضؾخخخج

ثٌْجدمز
(ٖ) . 

  
إْ ثٌضٕجّل ػٕو ثٌذٛى٠ز ػمجح ٌٍٕفِ ث٠ٌٌٌٖر ، ّٚذخ ثٌضٕجّل فٟ ٔظٌ 

دٛىث ٘ٛ ثٌٌغذز فٟ ثٌق١جر  
(ٗ) .

 

 : اإلًَاٌ تعذو وجىد انروحثاَُا : 

ج دٛؽٛه ثٌٌٚؿ. ِٚٓ ٕ٘ج إْ ثٌذٛى٠ز صنجٌف ثٌٕٙو١ّٚز فٟ ػوَ إ٠ّجٔٙ

صؼضذٌ ِٓ ثالصؾج٘جس ثٌّجه٠ز ثٌضٟ وجٔش صنجٌف ثٌٕٙو١ّٚز فٟ ػمجةو٘ج آٔيثن.  

فٕٙجن ٔٚٛٗ ػو٠ور فٟ ثٌىضخ ثٌّموّز ٌٍذٛى٠ز ثٌضٟ ص١ٌٖ دٛٝٛؿ إٌٝ ٘يٖ 

ثٌؼم١ور ثٌّّٙز. فّغال: "إٔٙج ١ٌْش ٕ٘جن ثٌفٌه٠ز ثٌوثةّز )ثٌٌٚؿ( ثٌضٟ صن٘ 

ثٌؾْو ثٌّجهٞ ثإلْٔجٟٔ"
(٘)

. إىثً ثٌٕ٘ ١ٖ٠ٌ ٠ٚؼٍٓ دٌٚثفز صجِز إٌٝ ػوَ 

إ٠ّجْ ثٌذٛى٠ز دٛؽٛه ثٌٌٚؿ. ٚثالٟالع ػٍٝ ٘يٖ ثٌٕٚٛٗ ٠وي ػٍٝ 

ثالصؾج٘جس ثٌّجه٠ز، ٚغ١ٌ ثٌّجه٠ز ثٌّٛؽٛهر آٔيثن ِغ د١جْ أهٌضٙج فٟ فك ٘يٖ 

ثٌؼم١ور ٚٝو٘ج. فئ١ٌىُ ثٌٕ٘ ثٌضجٌٟ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ِٓ أؽً ص١ٝٛـ ثٌؾٛ 

                                                           

ِمجالس ثإلّال١١ِٓ : ثألٕؼٌٞ ، صقم١ك  دمحم ِقٟ ثٌو٠ٓ ػذو ثٌق١ّو ثٌّىضذز ( ٔ)

  2ٔٔ/ ٔػ   22ٓٔثٌؼ٠ٌٚز د١ٌٚس 

  22/ ٔػ   ثٌفًٚ فٟ ثًٌٍّ ٚثأل٘ٛثء ٚثٌٕقً الدٓ فََ ِىضذز ثٌْالَ ثٌؼج١ٌّز ( ٕ)

 .  ٕٕ٘ثٌذٛى٠ز صج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ ، ٗ  ًثؽغ( ٖ)

 ) دضٌٚف ( . ٖٕٓ -2ٕٕثٌٌّؽغ ٔفْٗ ، ٗ  ًثؽغ  ( ٗ)

(٘) Questions of King Milinda, part-I,  p. ٗٓ,         

 ِٚج دؼو٘ج . 2ٕٙٚثٔظٌ أ٠ٞج : ثٌّؼضموثس ثٌو١ٕ٠ز ٌوٜ ثٌٖؼٛح، ٗ:   
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ن فٛي ٘يٖ ثٌم١ٞز ثٌضٟ ٍٕغش دجي ػٍّجء ثأله٠جْ فٟ ىٌه ثٌّٛؽٛه آٔيث

 ثٌٛلش:

"إْ ٔجؽج١ّٕج ثٌّقضٌَ ػٕوِج أػٍٓ دؤٔٙج ١ٌْش ٕ٘جن ًٚؿ صن٘ ثٌؾْو 

٠ًٛه ثػضٌثٝجصٗ ٝو  (King Milinda)ثٌّجهٞ ثإلْٔجٟٔ فذوأ ثٌٍّه ٍِٕوث 

٘يٖ ثٌؼم١ور لجةال: "ِٓ ثٌيٞ ٠ضّضغ دجٌٕؼُ ثٌٖضٝ ثٌضٟ ِٕقش ٌإلْٔجْ ِغً 

ثال٠ٛثء، ٚثٌىْٛر، ٚثألٟؼّز ثٌّنضٍفز، عُ ِٓ ٘ٛ ثٌيٞ ٠مٟٞ ف١جصٗ فٟ 

ثٌن١ٌ ٚثٌفالؿ؟ ِٚٓ ثٌيٞ ٠ٙضُ دجٌؼذجهر ٚث٠ٌٌجٝز؟ ِٚٓ ثٌيٞ ٠قًٚ ػٍٝ 

أٞ إ٠يثء  (Ahimsa)(؟ عُ ِٓ ٠ٌصىخ ١ّتز أّْ٘ج Nirvanaث١ٌٌٕفجٔج )

ثٌقٌٖثس ٚثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثألمٌٜ؟ ِٚٓ ٠مَٛ دىْخ ثٌٚجٌقجس 

( ٚث٢عجً Karmaس؟ إىًث ٌٛ ٌُ صٛؽو ثٌٌٚؿ ٌّج وجٔش ٕ٘جن وجًِج )ٚثٌطجٌقج

 ثٌضٟ صضٌصخ ػ١ٍٙج.

أِج ثالػضٌثٛ ثٌغجٟٔ فٙٛ ٌٛ ٍّّٕج دٙيٖ ثٌؼم١ور أٞ أْ ثٌٌٚؿ غ١ٌ 

 ِٛؽٛهر، فّٓ ٠ىْٛ ثٌفجػً ػٕوِج ٠مضً ٕن٘ ث٢مٌ؟

ف١ظ  (King Milinda)ثالػضٌثٛ ثٌغجٌظ ثٌيٞ ٠ًٛهٖ ثٌٍّه ٍِٕوث 

ٌٛ إِٓج دٙيٖ ثٌؼم١ور، فٕقٓ ّْٔٝ ٔجؽج١ّٕج، عُ ٠يوٌ ؽ١ّغ ٠مٛي: إٕٔج 

أػٞجةٗ، ِغال ً٘ ثألٔف ٘ٛ ٔجؽج١ّٕج أَ ثٌؼ١ٓ ٟ٘ ثٌضٟ صؼضذٌ ٔجؽج١ّٕج إٌٝ 

 آمٌ٘ج. ٌٚىٓ وجْ ثٌؾٛثح ال.

عُ ٠ْؤٌٗ ً٘ ٕ٘جن فم١مز مجًؽ١ز غ١ٌٖ ٘يٖ ثٌؼٕجٌٙ ثٌّجه٠ز 

(Skandas) ْٔجْ، أَ ثٌٖؼًٛ أَ ثألفج١ِّ ٚثٌّٖجػٌ ٟ٘ ثٌضٟ ١ّْٔٙج ثإل

 ٚثٌٕظ٠ٌجس ٟ٘ ثٌضٟ ١ّْٔٙج ٔجؽج١ّٕج، إىثً ِٓ ٘ٛ ٔجؽج١ّٕج؟

ف١ٌه ٔجؽج١ّٕج ػ١ٍٗ لجةال: "٠ج أ٠ٙج ثٌٍّه أٔش لو صٌد١ش ٚصٌػٌػش فٟ 

ثٌضٌف ٚثٌٕؼُ. ٚؽتش إٌٝ ٘يث ثٌّىجْ فٟ ػٌدز فٍٛ وٕش ِج١ٕج فٟ ؽٛ فجً، 

١ف ؽتش ِج١ٕج أَ ٕٚؼٌس دؤٌُ دمو١ِه ٌؼٌفش فم١مز ث٢الَ ثٌؾْو٠ز، إىثً و

 فٟ ػٌدز؟

ف١ذ١ٓ ٌٗ أٔٗ ؽجء فٟ ػٌدز ف١ْؤٌٗ ٔجؽج١ّٕج: ِجىث صمٚو دجٌؼٌدز، فذوأ 

٠يوٌ ٌٗ ؽ١ّغ أؽَثء ثٌؼٌدز، ٠ْٚؤٌٗ ً٘ ١ّْٔٙج ػٌدز؟ ف١ٌه ثٌٍّه ال، وً 
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ٌِر. ٠ٚذ١ٓ ٌٕجؽج١ّٕج أْ وٍّز ثٌؼٌدز ال صطٍك إال ػٍٝ ؽ١ّغ أؽَثةٙج ػٕوِج 

 صضٌوخ، ِٚٓ ٕ٘ج صّْٝ ػٌدز.

ٕ٘ج ًه ػ١ٍٗ ٔجؽج١ّٕج أْ ٘يٖ ٟ٘ فم١مز ثإلْٔجْ ف١ظ ال ٠ّىٓ إٟالق 

وٍّز ثإلْٔجْ، إال ػٕوِج صضٌوخ ؽ١ّغ أؽَثةٙج. فٕٙجن ثعٕجْ ٚعالعْٛ لّْج 

ٌٍّجهر ثٌق٠ٛ١ز ثٌّٛؽٛهر فٟ ثإلْٔجْ دجإلٝجفز إٌٝ مّْز ػٕجٌٙ ِجه٠ز 

ِنضٍفز غ١ٌ ثٌٌٚؿ، ف١ظ ٠ضٌوخ ِٕٙج ثإلْٔجْ، فضطٍك ػ١ٍٗ وٍّز 

جؽج١ّٕجٔ
(ٔ)

. إىثً د١ٓ ٕ٘ج ٔجؽج١ّٕج دٌٚثفز أْ ثٌٌٚؿ ١ٌْش دٖجٍِز فٟ فم١مز 

ثإلْٔجْ ٟٚذ١ؼضٗ ثٌّجه٠ز. عُ ٕ٘جن ٔ٘ آمٌ ١ٖ٠ٌ إٌٝ ٔفِ ثٌقم١مز ف١ظ 

ًٚه فٟ وضجح أّتٍز ثٌٍّه ٍِٕوث: "ٚ٘ٛ ٠قجًٚ ٔجؽج١ّٕج". ّؤي ثٕٔضجو١ٗ 

(Anantakya) ّ١ٕج، فّج ثٌٌّثه ٔجؽج١ّٕج: ٠ج أ٠ٙج ثٌّقضٌَ ػٕوِج ألٛي ٔجؽج

 دٙيث ثالّضفْجً؟؟

ف١ْؤٌٗ ٔجؽج١ّٕج: "ِجىث ًأ٠ه فٟ ٘يث ثٌٚوه؟؟ ً٘ ٟ٘ ثٌٌٚؿ، ثٌضٕفِ 

ثٌوثمٍٟ أٞ ث١ٌٖٙك ٚثٌَف١ٌ، ً٘ صمٚو دٗ ٔجؽج١ّٕج؟ ال ٠ج أ٠ٙج ثٌّقضٌَ ١ٌِ 

 ثألٌِ ٘ىيث.

عُ ٠ذ١ٓ ٌٗ دجٌو١ًٌ ٘يث ثألٌِ لجةال: "إْ ثٌي٠ٓ ٠ٕفنْٛ فٟ ثًٌٚٛ، ً٘ 

 صٕفُْٙ أَ ال؟٠ؼٛه إ١ٌُٙ 

 .(Anantakya)ال، ألٔٗ ال ٠ؼٛه! أؽجح ثٕٔضجو١ٗ 

 إىثً ٌّجىث ال ٠ّٛصْٛ؟ ٠ْؤٌٗ ٔجؽج١ّٕج.

 إٕٟٔ ال أّضط١غ ثٌٌه ػٍٝ ٘يث ثالّضفْجً.

ثٌؾٛثح ػٍٝ ٘يث ٘ٛ أٔٙج ١ٌْش ٕ٘جن ًٚؿ فٟ ٘يث ثٌضٕفِ، عُ إْ ٘يث 

ث١ٌٖٙك ٚثٌَف١ٌ ٟ٘ ثٌمٜٛ ثٌضٌو١ذ١ز ٌٍؾْو ثٌّجهٞ
(ٕ)

. 

ٌٚثفز فٟ ِىجْ آمٌ ِٓ ٔفِ ثٌىضجح: "ّؤي ثٌٍّه: ً٘ ٕ٘جن ٠ٚمٛي د

 فم١مز ١ّْٔٙج ثٌٌٚؿ؟؟

                                                           

(ٔ) Questions of King Milinda, part-I, opp cit, pp. ٗٔ-ٗ٘. 

(ٕ)    Questions of King Milinda, part-I, opp cit, p ٗ2- ٗ2.           
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ف١ٌه ٔجؽج١ّٕج ػ١ٍٗ لجةال: "ال ٠ج أ٠ٙج ثٌٍّه ١ٌْش ٕ٘جن ثٌٌٚؿ"
(ٔ)

. 

دؼو ىٌه ٔؾو فٟ ٔ٘ آمٌ أْ ثٌٍّه ّؤي ٔجؽج١ّٕج ٚ٘ٛ ث٢ْ ٠ٌ٠و أْ 

٠ؼٌف أْ ثٌمٜٛ ثٌي١ٕ٘ز ً٘ ٟ٘ ثٌٌٚؿ أَ ال، ف١مٛي ٌٗ: ٠ج ٔجؽج١ّٕج، ً٘ 

ثإلهًثن، ٚثٌمٜٛ ثٌؼم١ٍز، ٚثٌٌٚؿ ثٌّٛؽٛهر فٟ وجةٓ ِج، ً٘ صنضٍف ف١ّج 

ٌىٍّز د١ُٕٙ ِٓ ف١ظ ثٌىٍّز ٚثٌّؼٕٝ، أَ ٟ٘ صٖذٗ فٟ ثٌّؼٕٝ ٚصنضٍف فٟ ث

 فم٠؟؟

إْ ثٌّؼٌفز صٕؾُ ػٓ ثإلهًثن، ٚثٌض١١َّ دْذخ ثٌضؼمً، ١ٌِٚ ٕ٘جن  

ٕٟء ١ّْٔٗ ثٌٌٚؿ
(ٕ.) 

فجٌذٛى٠ز إىْ صنجٌف ثٌٕٙو١ّٚز ، فضؼضمو ثٌٕٙو١ّٚز دنٍٛه ثٌٌٚؿ  

ٚأ١ٌٍضٙج ٚٚفوصٙج ، د١ّٕج ثٌذٛى٠ز صي٘خ إٌٝ ثٌمٛي دفٕجء ثٌٌٚؿ ٚمٞٛػٙج 

ٌٍَٚثي ٚثٌفٕجء 
(ٖ) .

  

 : انفرد فً انفكر انثىريحقُقح وجىد  

 )ِٓ ٘يث ثٌّٕطٍك ال صؼضٌف ثٌذٛى٠ز دجٌٛؽٛه ثٌفٌهٜ أٚ ثٌٖنٚٝ 

INDIVIDUAL)  ٕٛٙب فٝ ٘يث أٔظ١ٌ  –ثٌّْضمً ثٌّض١َّ ثٌغجدش ، ف ٜ

ال ٌِوذجً ِنٚٛٙجً ، هثةُ ثٌضغ١ٌ ٚث١ًٌٌٚٚر ٚثٌضطًٛ، فضٝ إ١ٌِ  –ثٌىْٛ 

 ػ١ٍٗ فٝ ثٌّجٝٝ ٠ٕمٍخ فٝ ثٌٕٙج٠ز إٌٝ ٕب ِنجٌف صّجِجً ٌّج وجْ
(ٗ)

. 

دٕجء ػٍٝ ث٢ًثء ثٌٕف١ْز  –ٚثٌٌّوخ ثٌفٌهٜ ٠ضّٞٓ مّْز ػٕجٌٙ 

ثٌذٛىّز ، ٚ٘ٝ : ثٌذوْ ، ثألفج١ِّ ، ثإلهًثن أٚ ثٌضًٚٛ ، ثٌقجالس ثٌؼم١ٍز 

، ثٌٖؼًٛ أٚ ثٌٛػٝ ، ٚ٘يٖ ثٌّىٛٔجس صؾضّغ ػٍٝ ١٘تز مجٙز ، ٌٚىٕٙج ً٘ٓ 

 ثٌضغ١ٌ ثٌوثةخ
(٘)

. . 

                                                           

(ٔ) Ibid p ٔٔ 
(
ٕ

)
 Questions of King Milinda, part-I, opp cit, pٖٕٔ. :ٖٕٔ.  ،

 ٚثٔظٌ أ٠ٞج :

 ) دضٌٚف ( . ٕٖٔ، ٗ ثٌذٛى٠ز صج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ  ًثؽغ( ٕ)

 . ٕ٘٘ثإلّالَ د١ٓ ثأله٠جْ ، ٗ ( ٖ)

 . ٕٙ٘ – ٕ٘٘ثإلّالَ د١ٓ ثأله٠جْ ، ٗ ( ٗ)
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جس: ٕن٘ أٚ فٌه، ٕن١ٚز ، ٔفِ ، ٠ٛ٘ز ، ٚػٍٝ ىٌه  فجٌّٚطٍق

١ٌْش إال أّّجء ِّٕٛفز ، ٌّج ٘ٛ فٝ فم١مز أٌِٖ  -ِٚج إٌٝ ىٌه –ىثص١ز 

ش ػٓ صوثمً ٚصٖجده ػوه ال ٍٍّّْز ِؼمور ِٓ ثٌقٛثهط ٚثٌنطٌثس ، ٔؾ

٠قٚٝ ِٓ ثٌؼٛثًِ ، إْ صضجدغ ٌِثفً ثٌطفٌٛز ، ٚثٌٖذجح ، ٚثٌىٌٙٛز 

ضذجً ثٌٖن١ٚز ىثس و١جْ ِْضمً ِض١َّ ٚث١ٌٖنٛمز ٠ؾؼً ِٓ ثٌّْضق١ً ثػ

ٚعجدش ، ٌٚٙيث ٌٜٔ ثٌذٛى٠ز أٔٗ ١ٌِ ٕ٘جن ِذًٌ ٌالػضمجه دغذجس ث٠ٌٛٙز أٚ 

 ثٌيثص١ز ِٓ ثٌطفٌٛز إٌٝ ثٌٌؽٌٛز 

إْ ثٌٖب ثٌٛف١و ثٌيٜ لو صٍُْ ثٌذٛى٠ز دْالِضٗ ِٓ ثٌضغ١ٌ ٚث١ًٌٌٚٚر 

٘ٛ " ثٌٌٕفجٔج " ٌٚىٓ ثٌٌٕفجٔج ِٕفٍٚز صّجِجً ػٓ ثٌؼجٌُ 
(ٔ)

. 

ٕٚ٘ج ثٌْؤثي ثٌيٜ ٠طٌؿ ٔفْٗ ٘ٛ " ِج ِٛلف ثٌذٛى٠ز ِٓ ثٌٌٚؿ ؟ 

 ٚو١ف ٠فٌْْٚ ثٌضٕجّل ثٌٌٚفٝ ؟

 : انروح فً انفكر انثىري 

إؽّجع  ٗإىث وجْ ٕ٘جن ٕذٗ إؽّجع ػٍٝ إ٠ّجْ دٛىث دجٌضٕجّل ، فٕٙجن ٕذ

 ، ً ً ػٍٝ ػوَ إ٠ّجٔٗ دجٌٌٚؿ وقم١مز صنضٍف ػٓ ثٌؾْو ، وّج ًأ٠ٕج آٔفج أ٠ٞج

ؼٛه ثٌْذخ فٝ إٔىجً دٛىث ٌٌٍٚؿ الػضذجًٖ أْ ٚؽٛه ثٌٌٚؿ ّذخ ًٚدّج ٠

ٌٛؽٛه ثٌّؼجٔجر، فئىث ٌُ صٛؽو ًٚؿ ٌُ صٛؽو ِؼجٔجر ، فال ٚؽٛه ٌٍّؼجٔجر إال إىث 

ثًصذطش ثٌؼٛثًِ ثٌّٛٝٛػ١ز فٝ ثٌؼجٌُ دٌٚؿ ِج ، ٚػٕوِج صٌصذ٠ ٘يٖ 

ؼٛثًِ ثٌؼٛثًِ ثٌّٛٝٛػ١ز دٌٚؿ ِج ، فئْ ٘يٖ ثٌٌٚؿ لو صٖضجق إٌٝ صٍه ثٌ

ػٍٝ ِج صٖضجق إ١ٌٗ صٕٖؤ أٚ صضٛق إٌٝ صؾٕذٙج، ٚػٕوِج ال ٠ضُ ثٌقٚٛي 

ثٌّؼجٔجر
(ٕ)

. 

ٚصؼضذٌ ثٌذٛى٠ز ٘يٖ ثٌّؾّٛػجس ٘ٝ ثٌّىٛٔز ٌٍيثس ثإلْٔج١ٔز إىث ثصقو 

دؼٞٙج دذؼٜ ، ٚػٕو ثٌّٛس صٕفُٚ ٘يٖ ثٌٛفور ، ٚصٕفًٚ ثٌؼٕجٌٙ دؼٞٙج 

إال ١ِالً ٔقٛ ٍّٛن ِؼ١ٓ ػٓ دؼٜ ، ٚصؼضذٌ ٘يٖ ثٌٌٚؿ أٚ ٘يٖ ثٌيثس ١ٌْش 

ٔضٗ  ّٛ ٔضٗ ثًٌٛثعز ثٌضٝ ال فٛي ٌٙج ٚال لٛر ، وّج و ّٛ أٚ ٜ٘ٛ إٌٝ ثصؾجٖ ديثصٗ و

وّج ٠مٛي ٚي ه٠ًٛثٔش  –ويٌه ثٌنذٌر ثٌؼجدٌر مالي صؾجًح ثٌق١جر ، ِٓ ٕ٘ج 

                                                           

 . ٕٙ٘ – ٕ٘٘ثإلّالَ د١ٓ ثأله٠جْ ، ٗ ( ٔ)

 . 22ٔثٌفىٌ ثٌٌٖلٝ ثٌمو٠ُ ، ؽْٛ وٌٌٛ ، ٗ : ( ٕ)
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ك ػ١ٍٗ ِؼٕٝ ثٌنٍٛه إى ١ٌِ دٛىث ٔفْٗ دنجٌو ٠ٍْضق١ً أْ ٠ط ؼمًفئْ ٘يٖ ثٌ –

قفظٗ دٖنٚٗدؼو ِٛصٗ مٍٛهثً ٠
(ٔ)

. 

ٕٚ٘ج ٌُ صؤِٓ ثٌذٛى٠ز دٛؽٛه ثٌٌٚؿ أٚ ثٌٕفِ فٟ ثإلْٔجْ. ٌٚيٌه        

 ض١جًثس ثإلٌقجه٠ز ثٌْجةور آٔيثن.ٙجًس إفوٜ ثٌ

 

 

 َثاَا أو ) انخالص ( ثانثا : 

إْ وٍّز ٌٔفجٔج فٝ ثٌْْٕى٠ٌض١ز دٚفز إؽّج١ٌز ِؼٕج٘ج "ِٕطفب"، وّج  

ثٌىضخ ثٌذٛى٠ز ثٌّموّز فضْضؼٍّٙج ٠ٕطفب ثٌّٚذجؿ أٚ صٕطفب ثٌٕجً ، أِج 

 دّؼجْ:

فجٌز ِٓ ثٌْؼجهر ثٌؼظّٝ ٠ذٍغٙج ثإلْٔجْ فٝ ٘يٖ ثٌق١جر  -ٔ

 دجلضالػٗ ػٓ وً ٕٙٛثصٗ ثٌؾْو٠ز ثلضالػجً و١ٍجً.

 صق٠ٌٌ ثٌفٌه ِٓ ػٛهصٗ إٌٝ ثٌق١جر . -ٕ

 ثٔؼوثَ ٕؼًٛ ثٌفٌه دفٌه٠ضٗ . -ٖ

 ثصقجه ثٌفٌه دجهلل . -ٗ

 فٌهُٚ ِٓ ثٌْؼجهر دؼو ثٌّٛس . -٘

ّز فٝ صؼج١ٌُ دٛىث فّؼٕج٘ج ف١ّج ٠ظٌٙ إمّجه ٕٙٛثس ثٌفٌه وٍٙج ، أِج ثٌىٍ

ِٚج ٠ضٌصخ ػٍٝ ىٌه ٌٍيثس ِٓ عٛثح ، ٚأػٕٝ دٗ ثٌفٌثً ِٓ ثٌؼٛهر إٌٝ 

ثٌق١جر ، ٚأِج فٝ ثألهح ثٌذٛىٜ فىغ١ٌثً ِج صضني ثٌىٍّز ِؼٕٝ ه٠ٛ١ٔجً، إى 

٠ٛ١ٔز ٠ٛٙف ثٌمو٠ِ فٝ ٘يث ثألهح ٌِثًثً دؤٔٗ ثٙطٕغ ٌٔفجٔج فٝ ف١جر ثٌو

دؾّؼٙج ٌّمِٛجصٙج ثٌْذؼز، ٚ٘ٝ : ث١ٌْطٌر ػٍٝ ثٌٕفِ ، ٚثٌذقظ ػٓ ثٌقم١مز 

، ٚثٌٕٖجٟ ، ٚثٌٙوٚء ، ٚثٌغذطز ، ٚثٌضٌو١َ ، ٚػٍٛ ثٌٕفِ، صٍه ٘ٝ ِىٛٔجس 

صىْٛ ػٛثٍِٙج ثٌضٝ صْذخ ٚؽٛه٘ج ، أِج ثٌؼجًِ ثٌّْذخ الٌٔفجٔج ، ٌىٕٙج صىجه 

                                                           

 ، ) دضٌٚف ( . 2ٖ، ٗ ٖلٚز ثٌقٞجًر ، ٚي ه٠ًٛثٔش ، ػ( ٖ)
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فٙٛ إمّجه ثٌٖٙٛر ثٌؾ١ْٕز ،  ثٌٌٕفجٔج ٕٗػٌٛؽٛه٘ج ٚثٌّٚوً ثٌيٜ صٕذغك 

ِؼٕٝ ثٌْى١ٕز ثٌضٝ ال ٠ٖٛدٙج ٚػٍٝ ىٌه صضني ثٌىٍّز فٝ ِؼظُ ثٌٕٚٛٗ 

أٌُ
(ٔ. ) 

 ا :َحقُقح َثا 

 ا فً انهغح :ََثا* ِفَٙٛ وٍّز 

٠طفٟء أٚ ٚصؼٕٟ  (Nir)إْ وٍّز ث١ٌٌٕفجٔج ِؤمٛىر ِٓ "١ٌٔ"         

ثٌٛٙٛي إٌٝ فجٌز  ف١ظ صْؼٝ ثٌذٛى٠ز إٌٝ. ٠ٕفـ  (Va)ج" فٚػٓ "ٚ ٠نّو،

ّج١ِز ِٓ ثٌضقًٌ ػٓ ٠ٌٟك إمّجه ًغذجس ثٌفٌه ٚٚػ١ٗ 
(ٕ)

 . 

 أهًُته وطثُعته : (Nirvana)انُُرفاَا   

( ٚثٌقٚٛي ػ١ٍٗ ٘ٛ ثٌٙوف ثٌّٕٖٛه ٌق١جر Nirvanaإْ ث١ٌٌٕفجٔج )

 ثإلْٔجْ فٟ ثٌذٛى٠ز. 

ه ( ِٛؽNirvanaٛف١ٌه ٔجؽج١ّٕج ٠ٚمٛي: "ال ٠ج أ٠ٙج ثٌٍّه إْ ث١ٌٌٕفجٔج )

صّجِج ِغً ثٌٕجً ثٌّٛؽٛهر دوْٚ ِىجْ، ًغُ أٔٗ ال ٠ٛؽو ِىجْ صؾّغ ف١ٗ 

ثٌٕجً. ٌٚىٓ ٌٛ ثفضىش ثٌؼٚجصجْ ِؼج ٚؽوس ثٌٕجً، ٘ىيث ث١ٌٌٕفجٔج 

(Nirvana فجٌيٞ ٠ٍضََ دجٌمٛثػو ٚثٌٞٛثد٠ ثٌو١ٕ٠ز فئٔٗ ٠ْض١طغ ثٌقٚٛي .)

(Nirvanaػٍٝ ث١ٌٌٕفجٔج )
(ٖ)

. 

ف١مٛي ػٕٗ ٔجؽج١ّٕج: "إْ  (Nirvana)أِج ِٚوً أٚ ِٕٖؤ ث١ٌٌٕفجٔج 

ال ٠ّىٓ أْ ٠نٍك ٌُٚ ٔؾو ّذذج ٌّٕٖؤٖ أٚ ِٚوًٖ فٟ  (Nirvana)ث١ٌٌٕفجٔج 

 (.ٗثٌّٚجهً ثٌّموّز")

ٚثٌٌٕفجٔج ٟ٘ فجٌز ثٌٌٚؿ ثٌضٟ دم١ش ٙجٌقز فٟ هًٚثس صٕجّن١ز   

ِضؼجلذز ، ٌُٚ صؼو صقضجػ إٌٝ صٕجّل ؽو٠و ، ف١قًٚ ٌٙج ثٌٌٕفجٔج " ثٌٕؾجر " 

                                                           

 ) دجمضٚجً( .  2٘ – 2ٗ( ٗ ٗ/٠ًٖٛثٔش ، ثٌّؾٍو ثٌغجٔٝ )لٚز ثٌقٞجًر ٚي ه  (ٔ)

  2ٖٔثٌفىٌ ثٌٌٖلٟ ثٌمو٠ُ ٗ  (ٕ)

(ٖ) p,ٕٖٓ Questions of King Milinda, part II, (Sacred Books of 

the East,     

(ٗ) p ٕٔٓ Questions of King Milinda, part II,   : 
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الْ ٚصضقو ثٌٌٚؿ دجٌنجٌك ) ِٓ ثٌؾٛ
ٔ
عُ ٠ذ١ٓ ٌٕج ٟذ١ؼز ث١ٌٌٕفجٔج (  

(Nirvana( لجةال: "إْ ث١ٌٌٕفجٔج )Nirvana ،ال ٠ضٌوخ ِٓ أؽَثء ِنضٍفز )

ٌُٚ ٠ضىْٛ، ٚال ٠ّىٓ أْ ٠ٖضًّ ػٍٝ ثألؽَثء، ١ٌِٚ ف١ٗ ثٌّجٟٝ، 

 ٚثٌّْضمذً ٚثٌقجٌٝ، ٚال ٠ّىٓ إهًثوٗ دجٌؼ١ٓ أٚ دجألٔف أٚ ثٌٍْجْ.

ٍّه ٍِٕوث ً٘ ٠ضًٚٛ ٚؽٛه ٕٟء ال ٠وًوٗ أفو؟ ف١ٌه ػ١ٍٗ ف١ْؤٌٗ ثٌ

( ٌٍيٞ صطٌٙ لٍذٗ Nirvanaٔجؽج١ّٕج لجةال: "إٔٗ ٠ّىٓ إهًثن ث١ٌٌٕفجٔج )

 (.ٕٚصًٕٛ ِٓ أّٚجك ثٌؼٛثٟف ٚثٌٖٙٛثس")

فجٌٛالهرُ ٚثٌّٛس ّ٘ج أّجّج ث٢الَ ٚثألفَثْ، ٚال دو ِٓ ثٌضنٍُّ٘ 

ً  ٚال ِٕ  :طك، ٌَُٚ ٠مً دٗ ػجلً، ف١مٛي دٛىثِّٕٙج، ٚ٘يث ِّج ال ٠مذٍُٗ ػم

"ٌَٙ ١ج، ٌَّج ظ دٛىث  فٟ ثٌىْٛ ثٌىجًِ ثٌّموُ ثألػٍٝ  ٌٛال عالعز ِٓ ٘يٖ ثٌؤُّ

ِٚج ٘يث  ٚال إٌٔق فٟ ثٌىْٛ ثٌضؼ١ٍُ ثٌيٞ ٠ؼٌٝٗ ثٌىجًِ ،ٚال ث٠ٌٌٖؼز،

َ ٚثٌّٛس ٌَ َٙ  "ثٌغجٌٛط إالَّ ثٌٌّٛو ٚثٌ
 (ٖ ) . 

 ( :Nirvanaشكم ويذج انُُرفاَا )

ٔؾو أْ ثٌٍّه ٍِٕوث ٠ٛؽٗ ّؤثال ؽو٠وث إٌٝ ٔجؽج١ّٕج ثٌّقضٌَ.  ث٢ْ

ف١ْؤٌٗ: "٠ج ٔجؽج١ّٕج ً٘ صْضط١غ أْ صٌٞح ٌٕج ِغجال، ٕذ١ٙج، أٚ صٌٖؿ ٌٕج 

( أٚ ِْجفضٗ؟ ف١ٌه ػ١ٍٗ ٔجؽج١ّٕج Nirvanaٕىً، ٚٝغ أٚ ِور ث١ٌٌٕفجٔج )

ًٛ، ًغُ ( ال ٠نٞغ ٌٙيٖ ثألNirvanaِلجةال: "٠ج أ٠ٙج ثٌٍّه إْ ث١ٌٌٕفجٔج )

  أٔٙج فجٌز ِٛؽٛهر
 (ٗ.) 

 

 يراحم انُرفاَا : 

                                                           

دمحم ١ٝجء ثٌٌفّٓ ثألػظّٟ ، ِىضذز  هًثّجس فٟ ث١ٌٙٛه٠ز ٚث١ٌّْق١ز ٚأه٠جْ ثٌٕٙو(  ٔ

 ٖٓٙٗ   ٖٕٓٓ ٕثٌٌٕو ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ٟ 

 2ٓٔ .هًثّجس فٟ ث١ٌٙٛه٠ز ٚث١ٌّْق١ز ٚأه٠جْ ثٌٕٙو ، ٗ   (ٕ)

 .2٘ٔ( أه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ، ٗ  ٖ

(ٗ) p,ٔ2ٙ -ٔ22. Questions of King Milinda, part II, (Sacred 

Books of the East,   . 
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لُْ ثٌؼٍّجء ثٌٖؼخ ثٌغّجٟٔ ثٌضٟ ٟ٘ ٠ٌٟك ثٌنالٗ إٌٝ عالط     

 ٌِثفً :

ثٌٌّفٍز ثألٌٚٝ : ٌِفٍز ثالٌضَثَ دجألمالق ثٌذٛى٠ز ٚصّْٝ ٌِفٍز  – ٔ 

 " ١ّال " 

ثٌٌّفٍز ثٌغج١ٔز : ٌِفٍز ث٠ٌٌجٝز ثٌٕف١ْز ، ٚصّْٝ ٌِفٍز "  – ٕ

 جهٞ " .ّّ

ثٌٌّفٍز ثٌغجٌغز : ٌِفٍز ثٌضًٕٛ ٚصّْٝ ٌِفٍز " دج١ٔج "   – ٖ
 (ٔ) .

 

 ( :Nirvanaانحظىل عهً انُُرفاَا )  

٠ؤوو ٘يث ثٌٕ٘ دؤٔٗ ال ٠ّىٓ ٌٍىً أْ ٠قًٚ ػٍٝ ث١ٌٌٕفجٔج 

(Nirvana ٍٛٚإّٔج ثٌيٞ ٠ضذغ ٠ٌٟك ثٌن١ٌ ٚثٌقك، ٠ٚمَٛ دٕذي وً ِج ٠ؾ ،)

ٟ أٚٙش دٙج ثٌذٛى٠ز، فئْ ٘يث ثإلْٔجْ ٠ْضط١غ ٔذيٖ، ٠ّٚجًُ صٍه ثألًِٛ ثٌض

(. ٚويٌه ثٌيٞ صقٍٝ دجٌؼٍُ ٚثٌّؼٌفز، فئٔٗ ٕ()Nirvanaأْ ٠ٕجي ث١ٌٌٕفجٔج )

( Nirvanaٌٓ ٠ٛثًٙ ١ٌِْٖ فٟ ثٌؼجٌُ، ألٔٗ ١ًّٚ إٌٝ فجٌز ث١ٌٌٕفجٔج )

فًٛث ِٚذجٌٕر. ٌٚٓ ٠ٌٛو فٟ أٞ ػجٌُ آمٌ ِٓ أؽً ثٌضّضغ دٗ
(ٖ)

. 

 و٠وث أٚ أفو ِؼ١١ٕٓ ّ٘ج : ٚلو ثصنيس ِؼٕٝ ؽ   

ٚٙٛي ثٌفٌه إٌٝ أػٍٝ هًؽجس ثٌٚفجءثٌٌٚفجٟٔ دضط١ٌٙ ٔفْٗ ،  – ٔ

 ٚثٌمٞجء ػٍٝ ًغذجس ثٌّجهر 

إٔمجى ثإلْٔجْ ٔفْٗ ِٓ ًدمز ثٌىجًِج ،ِٚٓ صىٌثً ثٌٌّٛو، دجٌمٞجء  – ٕ

ػٍٝ ًغذجصٗ ٚثٌضٛلف ػٓ ػًّ ثٌن١ٌ ٚثٌٌٖ 
 (ٗ ) . 

  

 

                                                           

 .  ٕٗٙ - ٖٕٙثٌذٛى٠ز صج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ ، ٗ  ًثؽغ  (ٖ (

(ٕ) Questions of King Milinda, part-I, opp cit, p ٔٓ2 - ٔٓ2 .   : 

 ٕٕٗ .ثٌٌّؽغ ثٌْجدك ، ٗ :    (ٖ)

 .٘٘ٔ( أه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ، ٗ  ٗ
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 انًثحث انراتع

 الو يٍ يظُر اإلَساٌ عُذ انثىرَحيىقف اإلس

إْ ث٢مٌر ٟ٘ ثٌٖٟء ثٌيٞ ٠ظٌٙ ف١ٙج ٔض١ؾز ثإل٠ّجْ دجهلل ٚثٌٕذٟ أٚ 

ثٌٌّٛي ٚثٌمٌآْ ٚثٌموً ٚثٌّالةىز ، ِٚور ثٌضَثَ ثإلْٔجْ دٙيٖ ثٌؼمجةو ،  إْ 

ثٌنجٌك ٌُ ٠نٍك ثإلْٔجْ وغ١ٌٖ ِٓ ثٌّنٍٛلجس دال إًثهر أٚ لوًر ػٍٝ 

ِْتٛي ، ٚ ثٌق١جر ثٌو١ٔج ٟ٘ فضٌر ثِضقجْ ٚثمضذجً، ثالمض١جً ، دً ٘ٛ ِنٍٛق 

 فٟٙ ِقً ثٌؼًّ فم٠ ، أِج ث٢مٌر فٟٙ ِقً ثٌؾَثء ٚثٌقْجح .  

ٚ٘ىيث صضٞـ ثٌؼاللز د١ٓ فىٌر ثٌنٍٛه ٍّٚٛن ثإلْٔجْ، دجإلٝجفز إٌٝ 

 ١ٌِٚ ثإلْٔجْ دؼو ثٌّٛس، إىث وجْ ٠ؤِٓ دٙج.

ِٓ ف١ٗ ِٓ ثألف١جء ، ٠ذوأ ث١ٌَٛ ث٢مٌ دفٕجء ػجٌّٕج ٘يث ، ف١ّٛس وً 

ٚصضذوي ثألًٛ ٚثٌّْجٚثس، عُ ٠ٕٖب هللا ثٌٕٖؤر ث٢مٌر ، ف١ذؼظ هللا ثٌٕجُ 

 ؽ١ّؼجً ، ٠ٌٚه إ١ٌُٙ ثٌق١جر ٌِر ث٢مٌر . 

ٚدؼو ثٌذؼظ ٠قجّخ هللا وً فٌه ػٍٝ ِج ػًّ ِٓ م١ٌ أٚ ٌٕ .فّٓ 

 غٍخ م١ٌٖ ٌٕٖ أهمٍٗ هللا ثٌؾٕز ، ِٚٓ غٍخ ٌٕٖ م١ٌٖ أهمٍٗ هللا ثٌٕجً .

 انخهىد فً َظر عهًاء انًسهًٍُ :

٠مٛي ثدٓ فََ: "ثصفمش فٌق ثألِز وٍٙج ػٍٝ أٔٗ ال فٕجء ٌٍؾٕز ٚال 

ٌٕؼ١ّٙج ٚال ٌٍٕجً ٚػيثدٙج إال ثٌؾُٙ دٓ ٙفٛثْ، ٚأدج ثٌٙي٠ً ثٌؼالف"
(ٔ)

 . 

ٚلجي ثٌٍّّْْٛ وٍُٙ إال  ٚ٘يث ِج ى٘خ إ١ٌٗ ثإلِجَ ثألٕؼٌٞ ف١ظ لجي: "

ثٌىفجً فٟ ثٌٕجً" فٟ ثٌؾٕز ٠ٚنٍو  ثٌؾٕز أً٘  ؽّٙجً : إْ هللا ٠نٍو
(ٕ)

. 

أؽّغ أً٘ ثٌْٕز ٚوً  ١ظ ٠مٛي: "فثٌمجٌ٘ ثٌذغوثهٞ  ٚإ١ٌٗ ى٘خ ػذو

ِٓ ٍّف ِٓ أم١جً ثألِز ػٍٝ هٚثَ دمجء ثٌؾٕز ٚػٍٝ هٚثَ ٔؼ١ُ أً٘ ثٌؾٕز، 

                                                           

 . 2ٓ -2ٙ، ٗ ٗثٌفًٚ فٟ ثًٌٍّ ٚثأل٘ٛثء ٚثٌٕقً، الدٓ فََ، ػ  (ٔ)

 . 2ٕٕ/ ِٔمجالس ثإلّال١١ِٓ، ٌإلِجَ ثألٕؼٌٞ، ػ  (ٕ)
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ٚهٚثَ ػيثح ثٌىفٌر فٟ ثٌٕجً"
(ٔ)

. ٠ٚؤ٠و ثٌضفضجٍثٟٔ ٘يث ثٌّٛلف لجةال: "أؽّغ 

ٍٝ مٍٛه أً٘ ثٌؾٕز فٟ ثٌؾٕز، ٚمٍٛه ثٌىفجً فٟ ثٌٕجً"ثٌٍّّْْٛ ػ
(ٕ)

. 

إىثً عذش مٍٛه أً٘ ثٌؾٕز فٟ ثٌؾٕز، ٚأً٘ ثٌٕجً فٟ ثٌٕجً دجٌمٌآْ  

ٚثٌْٕز ٚدجإلؽّجع ٚثٌٌّثه دجٌنٍٛه ٘ٛ دمجء أً٘ ثٌؾٕز فٟ ثٌؾٕز ٌألدو، فال 

٠ّٛصْٛ ٚال ٠نٌؽْٛ ِٕٙج ٟٚ٘ أػظُ ّؼجهر، ٚثٌنٍٛه فٟ ثٌٕجً دمجء أٍ٘ٙج 

 ف١ٙج ف١ظ ال ٠نٌؽْٛ ِٕٙج ٌؼ١ٚجُٔٙ هلل ٌٌٌّٚٛٗ.

ٚى٘ذش ثٌذٛى٠ز إٌٝ أْ صٕجّل ثألًٚثؿ ٠ىْٛ ٟذمج ٌمجْٔٛ " ثٌىجًِج    

" أٜ ثٌمٞجء ثٌقضّٝ فؤػّجي ثإلْٔجْ فٝ ف١جصٗ ثٌْجدمز ٘ٝ ثٌضٝ صقوه ف١جصٗ 

 ثٌمجهِز ، ٚديٌه صٌٜ ثٌذٛى٠ز أْ ثٌضٛدز ال صٕفغ؛ ألٔٙج ال صغ١ٌ ثٌمجْٔٛ ثٌْجًٜ

 ْٔجْ الدو أْ ٠ؾجٍٜ ػٍٝ ِج فؼً .فٝ ػجٌُ ثإلْٔجْ ٚ٘ٛ : أْ ثإل

 ُّ وّج أٔىٌس ثٌذٛى٠ز ثألٌٚٝ ٚؽٛه ثٌٌٚؿ ، ٚى٘ذش إٌٝ أْ ثٌٌٚؿ ٚ٘

ال فم١مز ٌٛؽٛه٘ج ، ٚإّٔج ٘ٝ ػذجًر ػٓ أًِٛ ِٖضٌوز ٠طٍك ػ١ٍٙج ِؾضّؼز 

 ثٌٌٚؿ هْٚ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ٚؽٛه فم١مٝ ٌٙج . 

١ّج ّذك دجًٟ ٌِٚهٚه ػ١ٍُٙ دىغ١ٌ ِٓ ٚوً ِج ٠ؼضموٖ  ثٌذٛى٠ْٛ ف

ثألهٌز ثٌؼم١ٍز ، ٠ٚض١َّ ثإلّالَ ػٍٝ ٘يٖ ثٌؼم١ور " دجإل٠ّجْ دج١ٌَٛ ث٢مٌ ، 

 ٚثٌٌٚؿ ، ٚلجْٔٛ ثٌؾَثء " فٝ وً ثٌؾٛثٔخ 

 أوالً : انرد عهً يٍ قال تانتُاسخ أو انىالدج انجذَذج :

ِج مجٛ دفىٌٖ إْ فىٌر ثٌضٕجّل فىٌر دجٍٟز ثدضىٌ٘ج ػمً ثإلْٔجْ ػٕو   

فٝ أًِٛ ال لذً ٌٗ دٙج، ٌٚٛ أٔٗ أًثؿ ٔفْٗ، فؤِٓ دٌدٗ ، ٌّج مٌؽش ِغً ٘يٖ 

  -ثألفىجً ث١ٌْتز ثٌضٝ صقًّ فٝ ١ٟجصٙج ِفجّو ػو٠ور ٠ضّغً دؼٞٙج فٝ :

                                                           

، ٕٕٓٓ، ٔأٙٛي ثٌو٠ٓ،  صقم١ك أفّو ِّٕ ثٌو٠ٓ هثً ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز،د١ٌٚس  ٟ  (ٔ)

 ٕٖٗٙ 

 .ٖٔٔ/ ٌٕ٘ؿ ثٌّمجٙو، ٌٍضفضجٍثٟٔ، ػ  (ٕ)
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فضٕفٝ ديٌه ثٌق١جر ث٢مٌر؛ ٚلو لجَ  ٟإٔٙج صٚجهَ ِج لًٌٖ ثٌو٠ٓ ثإلّالِ

ُّ َو١َْف صَ ثٌو١ًٌ ػٍٝ أْ ٕ٘جن ف١جر أمٌٜ  ُ ُْ ع ثصجً فَؤَْف١َجُو َٛ ِْ ُْ أَ ْٕضُ ُو َٚ َْ دِجّلّلِ  ٚ ٌُ ْىفُ

 َْ َؽؼُٛ ٌْ ِٗ صُ ُّ إ١ٌَِْ ُْ عُ ُّ ٠ُْق١ِ١ُى ُْ عُ ١ضُُى ِّ ُ٠ 
(ٔ)

 

إْ ثٌمٛي دجٌضٕجّل ف١ٗ ظٍُ ٌإلْٔجْ ىٌه ألٔٗ ٠قجّخ ػٍٝ أ١ٕجء ٌُ 

 ٠مضٌفٙج ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ دٙج ػٍُ.

ؽٕجُ ف١ظ صمًٌ أْ ٚثٌضٕجّل ٠ؼجًٛ وً ثٌوًثّجس ثٌؼ١ٍّز ٚػٍُ ثأل  

ً ٠ّٚجعٍّٙج ًٚفجً  ثٌٌٛو دؼٜ أد٠ٛٗ ٚثّضٌّثً ٌّٙج، إٔٗ ٠ّجعٍّٙج ؽّْج

ِٚٛث٘خ ، فٙٛ ٠ٌط ػٓ ى٠ٚٗ ٌْٛ ثٌؾُْ ٚثٌؼ١ْٛ ٚثٌٖؼٌ، ٠ٌٚط ثٌمجِز 

ٚثٌٚقز ٚثٌٌّٛ ، ٠ٌٚط ثٌّٛث٘خ ٚثألمالق غجٌذجً ، ٌٚيٌه فجٌضٕجّل ٕيٚى 

 ػٓ ثٌفىٌ ثٌؼٍّٝ ٚثٌطذ١ؼٝ .

جّل ٌٍؾَثء فّجىث ٠مٛي ثٌفىٌ ثٌٕٙوٜ ػٓ ثٌطفً ثٌيٜ ٚإىث وجْ ثٌضٕ   

٠ّٛس ػمخ ثٌٛالهر؟ إْ ثٌٌٚؿ دٗ ٌُ صْضّضغ ٌُٚ صؼجلخ، ف١ٍْش ٚالهصٗ إىثً 

 ٚدؼظ ًٚؿ ٕن٘ آمٌ دٗ إال ػذغجً ؟ .

ٚثٌضٕجّل ال ٠فٌْ ٌٕج ث٠ٌَجهر ثٌّطٌٚهر فٝ ثٌضؼوثه ، ٚثٌٙذٟٛ ثٌٛثّغ  

ثألًٚثؿ ثٌؾو٠ور ؟ ٚثٌٝ أ٠ٓ صي٘خ أف١جٔجً فٝ أعٕجء ثٌقٌٚح ، ِٓ أ٠ٓ صؾب 

أًٚثؿ ثٌمضٍٝ فٝ ثٌقٌٚح ف١ظ ٠ىْٛ ثٌّٛث١ٌو ألً ِٓ ثٌّٛصٝ 
(ٕ)

. 

ثٌضٕجّل ف١ٗ ظٍُ ػظ١ُ ٌٌٍٚؿ ف١ظ صؼجلخ ػٍٝ ىٔخ ال صؼٌفٗ ، ٚال  

 صيوٌٖ ، وّج ٠ٌٚؿ ديٌه ثٌضٕجّن١ز ، فٕٙجن ثٔمطجع صجَ د١ٓ ثٌوًٚص١ٓ .

جٖ ثإلْٔج١ٔز ، فضؤهٜ إٌٝ ػم١ور ثٌضٕجّل صؤهٜ إٌٝ ِْجٚا ٚم١ّز صؾ

إٔؼوثَ ثٌّْت١ٌٛز ثٌفٌه٠ز ثٌضٝ ٖٔٛ ػٕٙج ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ فٝ لٌٛٗ ّذقجٔٗ ٚصؼجٌٝ 

                                                           

 . 2ٕث٠٢ز:  -ًّٛر  ثٌذمٌر  ( ٖ)

 . 2ٓٔثٔظٌ : أه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ ، أفّو ٍٕذٝ ، ٗ  (ٔ)
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  ِٛ ًْ ثأل َٚ ثِس  َٚ ج َّ ّْ ٓ فِٟ ثٌ َِ  ًّ ٌَوثً *   إِْ ُو َٚ ِٓ أَْ ٠َضِّنيَ  ـَ َّ ْف ٌّ ٍ ٌِ ج ٠َٕذَِغٟ  َِ َٚ
ِٓ َػْذوثً  ـَ َّ ْف ٌّ  إِالّ آصِٟ ثٌ

(ٔ، )
 

ف١ٗ صفى١ه ٌألٌّر ٚص٠ٌٛٚ ٌٙج ػٍٝ أٔٙج إٔضجس  إْ ثٌمٛي دجٌضٕجّل   

ِٓ ثٌٕجُ ال ًٚثد٠ د١ٕٙج ، فىً فٌه ِٓ أفٌثه٘ج ِٕقوً ِٓ فٌه ال ٔؼٌفٗ ، 

ٚػٍٝ ِج فٝ ٘يث ِٓ ثالًصذجن ثالؽضّجػٝ، فٙٛ أ٠ٞجً ٠نجٌف ثٌّالفع غجٌذجً 

ِٓ صمجًح فظٛظ أفٌثه ثألٌّر ثٌٛثفور ِّج ٠وي ػٍٝ ٙالصٙج ثأل٠ٌّز ال 

إٔضجس وّج ٠ٌٜ ِذوأ ثٌضٕجّل  ػٍٝ أٔٙج 
 (ٕ.)

. 

٠ؼجًٛ ثٌضٕجّل ٔظجَ ثٌطذمجس ثٌيٜ صمٛي دٗ ثٌٕٙو١ّٚز ، فٕظجَ 

ثٌطذمجس ٠قجفع ػٍٝ ثٌؼٌق ٚثٌوَ ، ٚثٌضٕجّل ٠ٕمً ثٌٌٚؿ ِٓ ٟذمز إٌٝ ٟذمز 

ً ، ٌٚيٌه ثٝطٌ دؼُٞٙ إٌٝ ثٌمٛي دؤْ  ، دً ِٓ إْٔجْ إٌٝ ف١ٛثْ أف١جٔج

ٝ ػ١ٍٙج ثإلْٔجْ " "ثٌضٕجّل ٠ضُ فٝ فوٚه ثٌٚفز ثٌض
(ٖ)

. 

ٚإٔىجً ثٌذٛى٠ز ٌٍٕفِ ٠ضٕجفٝ ِغ ثػضمجه ثٌضٕجّل ػٕوُ٘ ، ٚثٌضٛف١ك  

د١ّٕٙج ٠ؤهٞ إٌٝ أًِٛ ال٠مذٍٙج ثٌؼمً ، أٚ ٘وَ أفو ثأل٠ٌِٓ ثػضمجه ثٌضٕجّل أٚ 

إٔىجً ثٌٕفِ 
 (ٗ)

 . 

إْ ػٍّجء ثإلّالَ لو صٕجٌٚٛث ٘يٖ ثٌؼم١ور صٕجٚال ٔمو٠ج. ٚ٘جؽّٛث فىٌر 

ٚأعذضٛث دؤٔٙج صٕجفٟ ثٌؼمً ٚثٌّٕطك. فئ١ٌه ِٛلف ػٍّجء ثإلّالَ ِٓ  ثٌضٕجّل

 ٘يٖ ثٌؼم١ور.

: "إْ ثٌٕفِ -ف١ظ ٠ٕمو فىٌر ثٌضٕجّل-٠ٚؤ٠و ثٌذ١ٌٟٚٔ ٘يث ثٌّٛلف لجةال 

ال صضٕجّل ِٓ دوْ إٌٝ دوْ آمٌ فٟ ثٌو١ٔج ّٛثء وجْ إْٔجٔج ٚ٘ٛ ثٌّّْٝ 

                                                           

 . 2٘ -2ٕث٠٢جس:  -ًّٛر ٠ٌُِ  (ٕ)

 . 2ٓٔفّو ٍٕذٝ ، ٗ أثٔظٌ : أه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ ، ه/ ( ٔ)

 . 2ٓٔ – 22ِٔو ٍٕذٝ ، ٗأ، ه/ ث ثٔظٌ : أه٠جْ ثٌٕٙو ثٌىذٌٜ( ٕ)

 . 2ٔثإلِجَ / دمحم أدٛ ٌٍ٘ر ، ٗ  –ثٌو٠جٔجس ثٌمو٠ّز  –ِمجًٔز ثأله٠جْ ( ٖ)
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ل أٚ ؽّجه٠ج ٚ٘ٛ دجٌْٕل أٚ ف١ٛثٔج ٚ٘ٛ ثٌّْل، أٚ ٔذجص١ج ٚ٘ٛ ثٌفْ

ثٌٌّل"
(ٔ)

 . 

صؼٞو٘ج ٕذٙز ، فٞال ػٓ فؾز ،  ٚثٌمٛي دجٌضٕجّل فٟ ثٌؾٍّز فىج٠ز ال

ِٚغ ىٌه فجٌٕٚٛٗ ثٌمجٟؼز ِٓ ثٌىضجح ٚثٌْٕز ٔجٟمز دنالفٙج 
 (ٕ )

  . 

عُ ٔؾو ثدٓ فََ ٠وفٜ ٘يٖ ثٌفىٌر، ٠ٚذ١ٓ أٔٙج فىٌر غ١ٌ ِٕطم١ز 

، ًٚصخ ثألٔٛثع صقش ف١مٛي: "إْ هللا صؼجٌٝ مٍك ثألٔٛثع ٚثألؽٕجُ

ثألؽٕجُ، فًٚ وً ٔٛع ػٓ ثٌٕٛع ث٢مٌ دفٍٚٗ ثٌنجٗ ٌٗ ثٌيٞ ال ٠ٖجًوٗ 

ف١ٗ غ١ٌٖ. ٚ٘يٖ ثٌفٚٛي ثٌّيوًٛر ألٔٛثع ثٌق١ٛثْ إّٔج ٟ٘ ألٔفْٙج ثٌضٟ ٟ٘ 

أًٚثفٙج، فٕفِ ثإلْٔجْ ف١ز ٔجٟمز ٚٔفِ ثٌق١ٛثْ ف١ز غ١ٌ ٔجٟمز. ٘يث ٘ٛ 

ّضقجٌضٗ ػٕٗ فال ّذ١ً إٌٝ أْ ٟذ١ؼز وً ٔفِ ٚؽٌٛ٘٘ج ثٌيٞ ال ٠ّىٓ ث

١ٚ٠ٌ غ١ٌ ثٌٕجٟك ٔجٟمج، ٚال ثٌٕجٟك غ١ٌ ٔجٟك. ٌٚٛ ؽجٍ ٘يث ٌذطٍش 

ثٌّٖج٘وثس ِٚج أٚؽذٗ ثٌقِ ٚدو٠ٙز ثٌؼمً ٚثًٌٌٞٚر"
(ٖ)

. 

إىثً ال ٠ّىٓ أْ صٕضمً ثألًٚثؿ إال إٌٝ أؽْجه ٔٛػٙج ِٚٓ ٕ٘ج ٠غذش 

 دطالْ ثٌضٕجّل ػٕو ػٍّجء ثإلّالَ.

ضذٌ هًٚر أ١ٌٍز ٚأدو٠ز، ٠ٚؼٕٟ ىٌه أْ ثألًٚثؿ ثٌضٟ إْ هًٚر ثٌضٕجّل صؼ

صٕضمً فٟ أؽْجه دؼو أؽْجه، ٚصْضذوي ثٌمٛثٌخ ٌِر دؼو ٌِر أ١ٌٍز أدو٠ز، عُ 

ثٌّٛثه ثٌضٟ ص١ٙؤ ٌٙج ثٌمٛثٌخ فٟ وً ٌِر ٟ٘ أ١ٌٍز ٚأدو٠ز ٠ٚضٌصخ ػٍٝ ٘يث 

ز أْ ٔظجَ ثٌىْٛ ٔظجَ أدوٞ. وّج ٠ٌٖؿ ٌٕج ثإلِجَ ثٌٌّٖٙضجٟٔ لٛي ثٌذٌثّ٘

فٟ ثٌضٕجّل لجةال: "إْ ثٌضٕجّل ٘ٛ أْ صضىًٌ ثألوٛثً ٚثألهٚثً إٌٝ ِج ال 

ٔٙج٠ز ٌٗ، ٠ٚقوط فٟ وً هًٚ ِغً ِج فوط فٟ ثألٚي. ٚثٌغٛثح ٚثٌؼمجح فٟ 

٘يٖ ثٌوثً، ال فٟ هثً أمٌٜ ال ػًّ ف١ٙج"
(ٗ)

 . 

                                                           

ٟ ثٌؼمـً أٚ ٌِىٌٚز، أدٛ ث٠ٌٌقجْ دمحم دٓ أفّو  صـقم١ك ِج ٌٍٕٙو ِٓ ِمٌٛز ِمذٌٛز ف (ٔ)

 .2ٗٗ:  2٘2ٔثٌذ١ٌٟٚٔ، ِطذؼز هثةٌر ثٌّؼجًف ثٌؼغّج١ٔز ثٌٕٙو 

 . 2ٕٖ/ ٌٖٕؿ ثٌّمجٙو : ثٌضفضجٍثٟٔ ، ػ ( ٘)

 .  22/ ٔثٌفًٚ فٟ ثًٌٍّ ٚثأل٘ٛثء ٚثٌٕقً،  ػ  (ٖ)

 ،2٘/ ٕد١ٌٚس . ػ  ثًٌٍّ ٚثٌٕقً ٌٌٍّٖٙضجٟٔ، صقم١ك دمحم ١ّو و١الٟٔ، هثً ثٌّؼٌفز(ٗ)
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إْ ػم١ور ثٌضٕجّل صٕجفٟ ػم١ور ث١ٌَٛ ث٢مٌ فٟ ثأله٠جْ ثٌّْج٠ٚز ، ألْ 

ثٌٌٚف١ز ثٌقو٠غز أعذضش ثّضقجٌز ًؽٛع ثٌٌٚؿ ٌغ١ٌ أؽْجِٙج  ثٌوًثّجس

ثألٌٚٝ ، ٚأ٠ٞج فئْ ثٌٌٚؿ ال صضيوٌ ١ٕتج ِّج وجْ فٟ ثٌق١جر ثٌْجدمز ، فى١ف 

صؼجلخ ػٍٝ ىٔخ ال صؼٌف ّذذٗ ٚال صضيوٌٖ ، ٚأ٠ٞج صٕجفٟ ثٌّْت١ٌٛز ثٌفٌه٠ز 

قك ثٌنجٙز دىً إْٔجْ دقْخ ػٍّٗ فٟ ثٌو١ٔج ، فى١ف دجٌٌٚؿ ثٌضٟ صٍض

دؤؽْجَ ِضؼوهر  
(ٔ) .

 

فٙىيث ْٔضط١غ أْ ٔمٛي إْ ثإلّالَ ال ٠ؤ٠و ٘يٖ ثٌؼم١ور ػٍٝ ثإلٟالق. دً 

 ٜٔٙ ػٍّجء ثإلّالَ ٌوفٜ ٘يٖ ثٌفىٌر ٚٔموٚ٘ج ٔموث الىػج . 

 انرد عهً يٍ أَكر انروح : -ثاَُا 

إٔٗ ِٓ غ١ٌ ثٌّؼمٛي  أْ ٕٔىٌ ثٌٌٚؿ ، أٚ ال ٔؤِٓ دٛؽٛه٘ج ؛ ألٕٔج ال 

؛  إى إٔٔج ٖٔؼٌ ٚٔضؤٌُ دٙج ، وّج إٔٔج أف١جء دٛؽٛه٘ج فٝ أؽْجِٕج ، ٚ٘ٝ ٌٔث٘ج 

 ثٌضٟ صفًٚ د١ٓ ثٌق١جر ٚثٌّٛس .

٠ٚؤوو ٚؽٛه ثٌٌٚؿ إ٠ّجْ ثٌذٛى٠ز دفىٌر ثٌٛالهر ثٌؾو٠ور ٚثإل٠ّجْ 

دضٕجّل ثألًٚثؿ ، فجٌضٕجّل ٠مضٞٝ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ٕب ِضٕمالً ِٓ ؽُْ إٌٝ 

ثٌّضٕمً ؽّْجً؛ ألٔٗ ال ِؼٕٝ الٔضمجي  ءٌٖٟثؽُْ ، ٚال ٠ؾٍٛ أْ ٠ىْٛ ٘يث 

إال إىث وجْ فٝ أفوّ٘ج مجٙز ١ٌْش فٝ ثألٚي ،  فٟفٝ ؽُْ آمٌ  فٟؽُْ 

ٚ٘ٝ غ١ٌ ثٌق١جر ألْ و١ٍّٙج ف١ٗ ثٌق١جر ، الدو أْ ٠ىْٛ ىٌه ثٌٖب ثٌّضٕمً 

ً ، ٚإْ إٔىجً دؼُٞٙ ٌٍٕفِ ٠ضٕجفٝ ِغ ثػضمجهُ٘ ثٌضٕجّل ٠ٚؤهٞ  ِؼٕٝ ٔف١ْج

أل٠ٌِٓ : ثػضمجه ثٌضٕجّل أٚ إٔىجً ثٌٌٚؿ إٌٝ ٘وَ أفو ث
 (ٕ)

. 

٠ٚٙوَ  ثٌضٕجّل ػم١ور ثألِز فٟ ثأل١ٌ٘ٛز ٚأ٠ٞج فٟ ِذوأ مضُ ثٌٕذٛر ٚفٟ  

 –ثٌٌٚؿ  ف١مٛي ثألٕؼٌٞ ػُٕٙ : " إْ ثألًٚثؿ صٕجّنش ، ٚإْ ًٚؿ هللا 

                                                           

 . 2ٖٕ - ٖٕ٘ثٌذٛى٠ز صج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ ، ٗ  ًثؽغ (ٕ (

 . 2ٔ - 2ٓثإلِجَ / دمحم أدٛ ٌٍ٘ر ، ٗ  –ثٌو٠جٔجس ثٌمو٠ّز  –ِمجًٔز ثأله٠جْ ( ٔ)
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وجٔش فٟ آهَ عُ صٕجّنش   -ؽً ثّّٗ 
(ٔ)

، ٚويٌه ٠ٙوَ  ػيثح ثٌمذٌ ٚٔؼ١ّٗ  
(ٕ)

ي ثدٓ فََ : " ثٌضٕجّل إّٔج ٘ٛ ػٍٝ ّذ١ً ثٌغٛثح ٚثٌؼمجح " ف١مٛ 
(ٖ)

. 

أْ هللا  -إٝجفز إٌٝ ِج ىؤٌج فٝ ٘يث ثٌٖؤْ ّجدمج  -٠ٚمًٌ ثإلّالَ 

صؼجٌٝ مٍك آهَ ػ١ٍٗ ثٌْالَ ِٓ ثألًٛ ٚٔفل ف١ٗ ثٌٌٚؿ ٚوجْ لذً ؽغز 

ِّ  ٘جِور  ٌَٖثً  ٌِك  دَ الَةَِىِز إِّٟٔ َمج َّ ٍْ ٌِ دَّه  ًَ إِْى لَجَي  ئٍ َٚ َّ ْٓ َف ِّ جٍي  َٚ ٍْ َٙ  ٓ

 َٓ َّجِؽِو٠ ِٚفٟ فَمَؼُٛثْ ٌَُٗ  ًّ  ٓ ِِ  ِٗ َٔفَْنُش ف١ِ َٚ ٠ْضُُٗ  ّٛ َّ * فَئِىَث  ٍْ ُٕٛ ْْ ِّ 
(ٗ )

، ٘ىيث 

دم١ز ث٢ه١١ِٓ صٕفل ف١ُٙ ثألًٚثؿ ُٚ٘ ال ٠َثٌْٛ أؽٕز فٝ دطْٛ أِٙجصُٙ عُ 

 ٠ٌٛوْٚ فٝ ثٌو١ٔج فضٝ صٕضٙٝ أػّجًُ٘ . 

٠ٚفىٌ، ٠ٚؼٍُ، ٠ٌ٠ٚو ، ٠نضجً، ٠ٚقخ، ٚدجٌٌٚؿ ٠وًن ثإلْٔجْ ، ٠ٚؼٝ 

٠ٚىٌٖ ٚدؼو ِفٌلضٙج ٌٍؾْو ٠ىْٛ ثٌّٛس ٚصذمٝ ٘ٝ ِوًوز صّْغ ِٓ 

 ٠ًَٚ٘ج ، ٚصؼٌفٗ ٚصٌه ػ١ٍٗ ثٌْالَ ، ٚصقِ ٌير ثٌٕؼ١ُ ، ٚأٌُ ثٌؾق١ُ .

ٕٚٔمً ٕ٘ج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي دؼٜ ِج ًٚه فٝ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ِٓ 

ر ٠ؼمذٙج ثٌقْجح، ٚدؼو٘ج إِج ثٌٕٚٛٗ ثٌضٝ صؤوو ٚؽٛه ف١جر ه٠ٛ١ٔز ٚثفو

 :إٌٝ ؽٕز أٚ إٌٝ ٔجً... ِٓ ىٌه ِج ؽجء فٝ لٌٛٗ صؼجٌٝ

  ًٌِقج ج َٙ  ًُ َّ َٟ أَْػ
ِْ * ٌَؼٍَّ ِؽؼُٛ ًْ ّح ث ًَ ُس لَجَي  ْٛ َّ ٌْ ُُ ث ُ٘ َٝ إِىَث َؽآَء أََفوَ َفضّ

ك  إِ  ٍَ ٌْ ُْ دَ ِٙ آةِ ًَ َٚ  ٓ ِِ َٚ ج  َٙ َٛ لَآةٍُِ ُ٘ ز   َّ ٍِ ج َو َٙ ْوُش َوالّ إِّٔ ٌَ ج صَ َّ َْ ف١ِ َِ ٠ُْذؼَغُٛ ْٛ َ٠ َٝ ٌَ 
(٘)

. 

فج٠٢جس ثٌى٠ٌّز صذ١ٓ و١ف لطغ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ أًِ ثٌطجِؼ١ٓ فٝ ثٌؼٛهر 

( ٌٕفُٙ ًؽؼْٛث: ) وال( دؼو لٌُٛٙ ) ًح  إٌٝ ثٌو١ٔج ٌِر أمٌٜ دمٌٛٗ ثٌقجُّ

 أٌِ ِْضق١ً . -ُٚ٘ ثُّ ِٓ ثٌضٕجّل –ِٓ ٘يث أْ ثٌٌؽؼز 

                                                           

 . 2ٙ/ ِٔمجالس ثإلّال١١ِٓ ػ ( ٕ)

١ُٙو ٙالؿ ًثؽغ   صٕجّل ثألًٚثؿ فٟ ثأله٠جْ ٚثٌقٌوجس ثٌذج١ٕٟز فٟ ثإل( ٖ) ّالَ : ف

 .  22 - 2ٙٗ  ٕٗٔٓثٌؾؼذٌٞ ًّجٌز ِجؽْض١ٌ فٟ و١ٍز أٙٛي ثٌو٠ٓ ؽجِؼز ثٌن١ًٍ 

 .  22/ ٔثٌفًٚ فٟ ثًٌٍّ ٚثأل٘ٛثء ٚثٌٕقً،  ػ  (ٖ)

 . 2ٕ-2ٕث٠٢جس:  -ًّٛر ثٌقؾٌ ( ٘)

 . ٓٓٔ،  22ث٠٢ضجْ :  –ثٌّؤِْٕٛ ًّٛر : ( ٔ)
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٠نذٌ صؼجٌٝ ػٓ فجي ثٌّقضٌٞ  ٠مٛي ثدٓ وغ١ٌ فٝ صف١ٌْٖ ٌٙيٖ ث٠٢ز :

ػٕو ثٌّٛس، ِٓ ثٌىجف٠ٌٓ أٚ ثٌّف١ٌٟٓ فٝ أٌِ هللا صؼجٌٝ، ّٚؤثٌُٙ ثٌٌؽؼز 

إٌٝ ثٌو١ٔج ، ١ٌٍٚـ ِج وجْ أفْوٖ فٝ ِور ف١جصٗ، ٠ٚؤصٝ ثدٓ وغ١ٌ دؼو ىٌه 

دجٌىغ١ٌ ِٓ ث٠٢جس ثٌمٌآ١ٔز ثٌضٝ صؤوو ٘يٖ ثٌقم١مز، ٚ٘ٝ ػوَ ثٌٌؽٛع، ِغً 

أَٔفِ  لٌٛٗ صؼجٌٝ :  ُس ف١ََمُُٛي َٚ ْٛ َّ ٌْ ُُ ث َٟ أََفوَُو ًِ أَْ ٠َؤْصِ ٓ لَْذ ِّ  ُْ ْلَٕجُو ٍَ ًَ ج  ِّ  ٓ ِِ مُٛثْ 

* َٓ ٌِِق١ ج ّٚ َٓ ثٌ ِّ أَُوٓ  َٚ وَّق  ّٙ َ ٠ٍخ فَؤ ٌِ ًٍ لَ َٝ أََؽ َٟ إٌَِ صَِٕ ٌْ ٢ أَّم ْٛ ّح ٌَ ًَ  ٌَ ٌَٓ ٠َُؤّم َٚ
آ  َٙ ً إِىَث َؽآَء أََؽٍُ ّللّاُ َْٔفْج

 (ٔ)
َٜ  ، ٚلٌٛٗ صؼجٌٝ ٌَ ْٛ صَ ٌَ َٚ ًِ لِفُٛثْ َػٍَٝ ثٌّٕج ُٚ إِْى 

ج  ِّ  ُْ ُٙ ًْ دَوَث ٌَ * دَ َٓ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َٓ ث ِِ  َْ َُٔىٛ َٚ دَّٕج  ًَ الَ َُٔىيَّح دِآ٠َجِس  َٚ هّ  ٌَ فَمَجٌُٛثْ ١ٍََْ٠ضََٕج ُٔ

 َْ ُْ ٌََىجِىدُٛ ُٙ إِّٔ َٚ  ُْٕٗ ُٙٛثْ َػ ج ُٔ َّ ٌِ هّٚثْ ٌَؼَجهُٚثْ  ًُ  ْٛ ٌَ َٚ  ًُ ٓ لَْذ ِِ  َْ َوجُٔٛثْ ٠ُْنفُٛ
(ٕ)

 ،

ٌِقجً  صؼجٌٝ ٚلٌٛٗ  ج َٙ  ًْ َّ ْؽَٕج َْٔؼ ٌِ دَّٕآ أَْم ًَ ج  َٙ َْ ف١ِ ُمٛ ٌِ َط ْٚ َ٠ ُْ ُ٘ َٚ لجي صؼجٌٝ: )

 ٌُ ُُ ثٌِّٕي٠ َؽآَءُو َٚ  ٌَ ٓ صَيَّو َِ  ِٗ ٌُ ف١ِ ج ٠َضَيَّو ِّ  ُْ ُو ٌْ ّّ ُْ ُٔؼَ ٌَ َٚ ًُ أَ َّ ٌَ ثٌِّيٞ ُوـّٕج َْٔؼ َغ١ْ

 ٌٍ ١ ِٚ ّٔ ٓ ِِ  َٓ ١ ِّ ٌِ ٌٍِّظج ج  َّ فَيُٚلُٛثْ فَ
(ٖ)

. 

ٌ ػٍٝ ٘يٖ ث٠٢جس ف١مٛي: فيوٌ صؼجٌٝ أُٔٙ ٠ْؤٌْٛ ٠ٚؼمخ ثدٓ وغ١

ثٌٌؽؼز فال ٠ؾجدْٛ ، ػٕو ثالفضٞجً، ٠َٚٛ ثًٌٕٖٛ، ٚٚلش ثٌؼٌٛ ػٍٝ 

ثٌؾذجً، ٚف١ٓ ٠ؼٌْٝٛ ػٍٝ ثٌٕجً، ُٚ٘ فٝ غٌّثس ػيثح ثٌؾق١ُ ، 

١ٞ٠ٚف لجةالً : ٚلٌٛٗ ٘ج ٕ٘ج ) وال إٔٙج وٍّز ٘ٛ لجةٍٙج ( وال فٌف ًهع 

ِج ٍٟخ ٚال ٔمذً ِٕٗ ال ٔؾ١ذٗ إٌٝ أٍٞٚؽٌ، 
(ٗ)

 . 

إْ إٔىجً ثٌٕفِ أٚ ثٌٌٚؿ ٠ؤهٞ إٌٝ صٕجلٜ ِغ صؼج١ٌُ دٛىث ثٌوثػ١ز إٌٝ 

ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌٕفِ هْٚ غ١ٌ٘ج ، فى١ف ٠ٍؾؤ ثإلْٔجْ إٌٝ ٔفْٗ ثٌضٟ ٟ٘ ُٚ٘ 

ال ٚؽٛه ٌٙج ، ٚصضٕجلٜ ِغ ثألمالق ، فى١ف صىْٛ ثألمالق فٟ ىثس ١ّ٘ٚز 

ل ػٕوُ٘ ، و١ف صٌٛو ثٌيثس فٟ ف١جر دؼو ، ٚأ٠ٞج صضٕجلٜ ِغ ػم١ور ثٌضٕجّ

ف١جر ِج هثِش ثٌيثس ػجٌّج ِٓ ثٌُٛ٘ ٚثٌن١جي  
(٘) . 

                                                           

 . ٔٔ،  ٓٔث٠٢ضجْ :  –ثٌّٕجفمْٛ ًّٛر : ( ٕ)

 . 2ٕ،  2ٕث٠٢ضجْ :  –ثألٔؼجَ  ًّٛر : ( ٖ)

 . 2ٖث٠٢ز :  –فجٌٟ  ًّٛر : ( ٗ)

صف١ٌْ ثٌمٌآْ ثٌؼظ١ُ الدٓ وغ١ٌ ،  ٟذؼز هثً ١ٟذز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ ، صقم١ك ّجِٟ دمحم ( ٔ)

 . 2ٖٗ/  ٘ثٌْالِز ػ 

 ) دضٌٚف ( . ٖٖٔثٌذٛى٠ز صج٠ًنٙج ٚػمجةو٘ج ه. ػذو هللا ِٚطفٝ ، ٗ  ًثؽغ( ٕ)
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 حانخاتً

ِفَٙٛ ثإلْٔجْ فٟ ثٌفىٌ ثٌذٛىٞ، فئىْ ١ٌْش ٕ٘جن ًٚؿ ٌإلْٔجْ ٚال  - 1

٠ٛؽو مجٌك ٌٗ، دً ٚؽٛهٖ ٔجصؼ ػٓ ثٌمٞجء ثٌقضّٟ، ٚٚؽٛه ثإلْٔجْ فٟ 

ث ِْضمال ٚإّٔج ٘ٛ ٌِفٍز ِؤلضز فٟ ثٌٛالهر ثٌفىٌ ثٌذٛىٞ ١ٌِ ٚؽٛه

 . ثٌّْضٌّر

وػٛ ٌٕذي ٔظجَ ثٌطذمجس د١ٓ ثٌٕجُ ٌٚؼً ِٓ أُ٘ ثٌّذجهٞ ثٌضٟ صفجٌذٛى٠ز  - ٕ

 . ٔجهٜ دٙج دٛىث ٟ٘ إٌغجء ٘يث ثٌٕظجَ ثٌؾجةٌ

فٟ ثٌقمجةك  -فٟ أد٠ْ ًٙٛر -صضّغً ثٌٌّجٌز ثٌذٛى٠ز ثألّج١ّز ٌٍذٛى٠ز - ٖ

 -٠ٔك ثٌٕذ١ً ىٞ ثٌٖؼجح ثٌغّجٟٔ، ٚ٘يٖ ثٌقمجةك ٟ٘: ثألًدغ ثٌٕذ١ٍز، ٚثٌطٌ

ثٌّؼجٔجر ٠ّىٓ ثٌمٞجء ػ١ٍٙج ِٓ مالي  -ٌٍّٖؼجٔجر أّذجدٙج،  -ٕٕ٘جن ِؼجٔجر، 

ثٌْذ١ً إٌٝ ثٌمٞجء ػٍٝ أّذجح ثٌّؼجٔجر ٘ٛ ثصذجع  -ٗثٌضنٍ٘ ِٓ أّذجدٙج، 

  . ثٌط٠ٌك ث٠ٌّٛ، ثٌيٞ ٠ٖىٍٗ ثٌط٠ٌك ىٚث ثٌٖؼجح ثٌغّجٟٔ

ً ، ٌُٚ ٠ضقوط ػٓ إْ دٛىث ٌ - 4 ُ ٠ؼضٓ دجٌقو٠ظ ػٓ ِْجةً ثٌؼم١ور ػِّٛج

ثإلٌٗ ال دجإلعذجس ٚال دجٌٕفٝ، ٚصقجٕٝ وً ِج ٠ضًٚ دجٌذقظ فٝ ثإل١ٌٙجس ، أٚ 

ِج ًٚثء ثٌطذ١ؼز ، أٚ ػٓ ثٌمٞج٠ج ثٌول١مز فٝ ثٌىْٛ .. دً وجٔش هػٛصٗ 

 . ِٕٚذز ػٍٝ ِج ٠ٌثٖ ّذ١ً ثٌنالٗ ٌٍذٌٖ

صَىٌثً ثٌٛالهر ػٍٝ أّجُ فىٌر ثٌؼمجح، فئىث ِجس صمَٛ ػم١ور ثٌضٕجّل أٚ  - ٘

ًَّ فٟ وٍخ  ٍْ آمٌ، دً ٠ؾٍٛ أْ صق ٚفٗ إٌٝ إْٔج ًُ ٠ٌٌ ال صَٕضمً  ِّٖ ثإلْٔجْ ثٌ

ًُ ثٌٛفجر،  ٠ٌ، ِٚج ٠َثي صَىٌث ٌِّ ِٕ أٚ ٕؾٌر، أٚ أٞ ف١ٛثْ آمٌ؛ ١ِّٟخ، أٚ 

 ٌُّ هَ ِٓ ثٌٖٙٛثس صؾ ٌَّ ج، فجٌٛالهر إٌٝ أدِو ث٢دو٠ٓ، إىث ٌَُ صْضطغ أْ صضؾ ًِّ هًث صج

 ًِّ َ٘ ِٓ إّجً ثٌذٌٖ، فئٔٙج ّضٕوِؼ ِغ ثٌى  . فئىث ثّضطجَػش أْ صضنٍَّ

دٕجء ػٍٝ ث٢ًثء ثٌٕف١ْز  –ثٌٌّوخ ثٌفٌهٜ ٠ضّٞٓ مّْز ػٕجٌٙ  - ٙ

ز ، ٚ٘ٝ : ثٌذوْ ، ثألفج١ِّ ، ثإلهًثن أٚ ثٌضًٚٛ ، ثٌقجالس ثٌؼم١ٍز ٠ثٌذٛى

١٘تز مجٙز ، ٌٚىٕٙج ً٘ٓ ، ثٌٖؼًٛ أٚ ثٌٛػٝ ، ٚ٘يٖ ثٌّىٛٔجس صؾضّغ ػٍٝ 

 . ثٌضغ١ٌ ثٌوثةخ
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ثٌٛف١و ثٌيٜ لو صٍُْ ثٌذٛى٠ز دْالِضٗ ِٓ ثٌضغ١ٌ ٚث١ًٌٌٚٚر  ءثٌٖٟإْ  - 2

 .  ٘ٛ " ثٌٌٕفجٔج " ٌٚىٓ ثٌٌٕفجٔج ِٕفٍٚز صّجِجً ػٓ ثٌؼجٌُ

٠ؼٛه ثٌْذخ فٝ إٔىجً دٛىث ٌٌٍٚؿ الػضذجًٖ أْ ٚؽٛه ثٌٌٚؿ ّذخ  - 2

 .  ًٚؿ ٌُ صٛؽو ِؼجٔجر ، فال ٚؽٛه ٌٍّؼجٔجرٌٛؽٛه ثٌّؼجٔجر، فئىث ٌُ صٛؽو 

ٚثٌٌٕفجٔج ٟ٘ فجٌز ثٌٌٚؿ ثٌضٟ دم١ش ٙجٌقز فٟ هًٚثس صٕجّن١ز  - 2

، ٌُٚ صؼو صقضجػ إٌٝ صٕجّل ؽو٠و ، ف١قًٚ ٌٙج ثٌٌٕفجٔج " ثٌٕؾجر " ِٓ ضؼجلذزِ

 ثٌؾٛالْ ٚصضقو ثٌٌٚؿ دجٌنجٌك .

جْ دجهلل ٚثٌٕذٟ أٚ إْ ث٢مٌر ٟ٘ ثٌٖٟء ثٌيٞ ٠ظٌٙ ف١ٙج ٔض١ؾز ثإل٠ّ - ٓٔ

ثٌٌّٛي ٚثٌمٌآْ ٚثٌموً ٚثٌّالةىز ، ِٚور ثٌضَثَ ثإلْٔجْ دٙيٖ ثٌؼمجةو ،  إْ 

ثٌنجٌك ٌُ ٠نٍك ثإلْٔجْ وغ١ٌٖ ِٓ ثٌّنٍٛلجس دال إًثهر أٚ لوًر ػٍٝ 

ثالمض١جً ، دً ٘ٛ ِنٍٛق ِْتٛي ، ٚ ثٌق١جر ثٌو١ٔج ٟ٘ فضٌر ثِضقجْ ٚثمضذجً، 

 ر فٟٙ ِقً ثٌؾَثء ٚثٌقْجح .  فٟٙ ِقً ثٌؼًّ فم٠ ، أِج ث٢مٌ

أؽّغ أً٘ ثٌْٕز ٚوً ِٓ ٍّف ِٓ أم١جً ثألِز ػٍٝ هٚثَ دمجء ثٌؾٕز   - ٔٔ

 . ٚػٍٝ هٚثَ ٔؼ١ُ أً٘ ثٌؾٕز، ٚهٚثَ ػيثح ثٌىفٌر فٟ ثٌٕجً

ٚثٌضٕجّل ٠ؼجًٛ وً ثٌوًثّجس ثٌؼ١ٍّز ٚػٍُ ثألؽٕجُ ف١ظ صمًٌ أْ  - ٕٔ

ً ٠ّٚجعٍّٙج ًٚفجً ثٌٌٛو دؼٜ أد٠ٛٗ ٚثّضٌّثً ٌّٙج، إٔٗ ٠ّجعٍ ّٙج ؽّْج

ِٚٛث٘خ ، فٙٛ ٠ٌط ػٓ ى٠ٚٗ ٌْٛ ثٌؾُْ ٚثٌؼ١ْٛ ٚثٌٖؼٌ، ٠ٌٚط ثٌمجِز 

ٚثٌٚقز ٚثٌٌّٛ ، ٠ٌٚط ثٌّٛث٘خ ٚثألمالق غجٌذجً ، ٌٚيٌه فجٌضٕجّل ٕيٚى 

 ػٓ ثٌفىٌ ثٌؼٍّٝ ٚثٌطذ١ؼٝ .

ثٌمٛي دجٌضٕجّل ف١ٗ صفى١ه ٌألٌّر ٚص٠ٌٛٚ ٌٙج ػٍٝ أٔٙج إٔضجس ِٓ  إْ  - ٖٔ

جُ ال ًٚثد٠ د١ٕٙج ، فىً فٌه ِٓ أفٌثه٘ج ِٕقوً ِٓ فٌه ال ٔؼٌفٗ ، ثٌٕ

ٚػٍٝ ِج فٝ ٘يث ِٓ ثالًصذجن ثالؽضّجػٝ، فٙٛ أ٠ٞجً ٠نجٌف ثٌّالفع غجٌذجً 

ِٓ صمجًح فظٛظ أفٌثه ثألٌّر ثٌٛثفور ِّج ٠وي ػٍٝ ٙالصٙج ثأل٠ٌّز ال 

 .   ػٍٝ أٔٙج إٔضجس وّج ٠ٌٜ ِذوأ ثٌضٕجّل
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ٌٍٕفِ ٠ضٕجفٝ ِغ ثػضمجه ثٌضٕجّل ػٕوُ٘ ، ٚثٌضٛف١ك  ٚإٔىجً ثٌذٛى٠ز - 44

٠مذٍٙج ثٌؼمً ، أٚ ٘وَ أفو ثأل٠ٌِٓ ثػضمجه ثٌضٕجّل  ٠ؤهٞ إٌٝ أًِٛ ال د١ّٕٙج

 .  أٚ إٔىجً ثٌٕفِ

٠ٚٙوَ  ثٌضٕجّل ػم١ور ثألِز فٟ ثأل١ٌ٘ٛز ٚأ٠ٞج فٟ ِذوأ مضُ ثٌٕذٛر  - ٘ٔ

 ٚفٟ ثٌٌٚؿ  ، ٚويٌه ٠ٙوَ  ػيثح ثٌمذٌ ٚٔؼ١ّٗ .

إٔٗ ِٓ غ١ٌ ثٌّؼمٛي  أْ ٕٔىٌ ثٌٌٚؿ ، أٚ ال ٔؤِٓ دٛؽٛه٘ج ؛ ألٕٔج     - ٙٔ

ال ٌٔث٘ج ؛  إى إٔٔج ٖٔؼٌ ٚٔضؤٌُ دٙج ، وّج إٔٔج أف١جء دٛؽٛه٘ج فٝ أؽْجِٕج ، 

 ٚ٘ٝ ثٌضٟ صفًٚ د١ٓ ثٌق١جر ٚثٌّٛس .
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 انًظادر وانًراجع

ّخخٕٗ  –ثٌقجه٠خخز ػٖخخٌر أه٠خخجْ ثٌٕٙخخو ثٌىذخخٌٜ ، ٌٍخخووضًٛ أفّخخو ٕخخٍذٝ ، ٟ  .1

 ثٌمجٌ٘ر . –َ ، ِىضذز ثٌٕٙٞز  ث٠ٌٌّٚز ٕٓٓٓ

 صقم١خخك أفّخخو ٕخخِّ ثٌخخو٠ٓ هثً ثٌىضخخخ ثٌؼ١ٍّخخز، ثٌذغخخوثهٞأٙخخٛي ثٌخخو٠ٓ،  .2

 ٕٕٓٓ، ٔد١ٌٚس  ٟ 

ثإلّخخالَ دخخخ١ٓ ثأله٠خخخجْ، ٌٍخخخووضًٛ دمحم وّخخخجي إدخخخٌث١ُ٘ ؽؼفخخخٌ، ِىضذخخخز هثً  .3

 س(. –ثٌؼٍَٛ، ثٌمجٌ٘ر )ه 

-٘خخخـٕٕٗٔفٝ فٍّخخخٟ ، ٟ ثٌغجٌغخخخز ثإلّخخخالَ ٚثأله٠خخخجْ، ٌٍخخخووضًٛ ِٚخخخط .4

 َ ، هثً ثٌوػٛر ، ثٌمجٌ٘ر . ٕٕٓٓ

ثٌذٛى٠خخز صج٠ًنٙخخج ٚػمجةخخو٘ج ٚػاللخخز ثٌٚخخٛف١ز دٙخخج ه. ػذخخو هللا ِٚخخطفٝ  .5

 َ 222ٔ – ٔصِْٛٛن ، أٝٛثء ثٌٍْف ث٠ٌٌجٛ ٟ 

صقم١ك ِج ٌٍٕٙو ِٓ ِمٌٛز ِمذٌٛز فٝ ثٌؼمً أٚ ٌٌٍِٚخز  ، ألدخٝ ث٠ٌٌقخجْ  .6

 .   2٘2ٔر ثٌّؼجًف ثٌؼغّج١ٔز ثٌٕٙو ِطذؼز هثةٌ دمحم ثٌذ١ٌٚٔٝ ، ٟ

١ٟذخخز ٌٍٕٖخٌ ٚثٌض٠ٍٛخخغ ، دخٓ وغ١خخٌ ،  ٟذؼخز هثً ثٌمخٌآْ ثٌؼظخخ١ُ الصفْخ١ٌ  .7

 ٘صقم١ك ّجِٟ دمحم ثٌْالِز ػ 

١خخو  .8 ُٙ صٕجّخخل ثألًٚثؿ  فخخٟ ثأله٠خخجْ ٚثٌقٌوخخجس ثٌذج١ٕٟخخز فخخٟ ثإلّخخالَ : ف

ٙخخالؿ ثٌؾؼذخخٌٞ ًّخخجٌز ِجؽْخخض١ٌ فخخٟ و١ٍخخز أٙخخٛي ثٌخخو٠ٓ ؽجِؼخخز 

 .ٕٗٔٓثٌن١ًٍ 

ًثّخخجس فخخٟ ث١ٌٙٛه٠خخز ٚثٌّْخخ١ق١ز ٚأه٠خخجْ ثٌٕٙخخو، ٌٍخخووضًٛ دمحم ٝخخ١جء ه .9

 َ ، ِىضذز ثٌٌٕو، ث٠ٌٌجٛ .  ٖٕٓٓثٌٌفّٓ ثألػظّٟ،  ٟ ثٌٌثدؼز  

ثٌو٠جٔجس ثٌٛٝؼ١ز ثٌق١ز  د١ٓ ثٌٖخٌل١ٓ ثأللٚخٝ ٚثألهٔخٝ ، ٌٍخووضًٛ دمحم  .11

  َ  ، هثً ثٌفىٌ ثٌٍذٕجٟٔ د١ٌٚس .  – 2٘٘ٔثٌؼ٠ٌذٝ ٟ ثألٌٚٝ 

 ٌٕقً ه/ دمحم ١ّو و١الٔٝ ٟ ِٚطفٝ ثٌقذٍٝى٠ً ثًٌٍّ ٚث .11

ٕخخٌؿ ثٌّمجٙخخو : ثٌضفضخخجٍثٟٔ ، صقم١خخك ه. ػذخخو ثٌخخٌفّٓ ػ١ّخخٌر ، ػخخجٌُ  .12

 ٖػ   222ٔ ٕثٌىضخ د١ٌٚس ٟ 

ثٌفًٚ فٟ ثًٌٍّ ٚثأل٘ٛثء ٚثٌٕقً، ٌإلِجَ ثدٓ فخََ ثٌظخجٌ٘ٞ،   .13

 ٟ ثألٌٚٝ  ،ِىضذز ثٌْالَ ثٌؼج١ٌّز،) ح ٟ (. 
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صٌؽّخخز وجِخخخً ٠ّٛخخف فْخخخ١ٓ ،  ثٌفىخخٌ ثٌٖخخٌلٟ ثٌمخخخو٠ُ، ؽخخْٛ وخخخٌٌٛ ، .14

 -٘خخخـ ٙٔٗٔ،ّخخٕز  22ٌِٔثؽؼخخز ه. إِخخخجَ ػذخخو ثٌفضخخخجؿ إِخخجَ، ثٌؼخخخوه 

َ،ػجٌُ ثٌّؼٌفز ، ثٌّؾٍِ ثٌٟٕٟٛ ٌٍغمجفز ٚثٌفٕخْٛ ٚث٢هثح ،  22٘ٔ

 ثٌى٠ٛش .  

 .2ٖ2ٟٔ ِطذؼز ثٌذ١ش ثألمٌٞ     ثٌفٍْفز ثٌٌٖل١ز ه/ دمحم غالح .15

 َ . 22ٓٔلٚز ثأله٠جْ ه / ًفمٝ ٍثٌ٘ ٟ ّٕز    .16

صٌؽّخخز ه. ٍوخخٟ ٔؾ١خخخ ِقّخخٛه هثً ٚخخز ثٌقٞخخجًر ، ٚي ه٠ًٛثٔخخش ،ل .17

  ٖػ ثٌؾ١ً د١ٌٚس

 .22٘ٔلٚز ثٌو٠جٔجس ه/ ١ٍّّجْ ِظٌٙ  ٟ ِىضذز ِودٌٟٛ  .18

هثً ثٌّؼٌفز د١ٌٚس ، صقم١ك دمحم ١ّو و١الٟٔثًٌٍّ ٚثٌٕقً ٌٌٍّٖٙضجٟٔ،  .19

 ٕ. ػ 

إِخجَ  ثٌّؼضموثس ثٌو١ٕ٠ز ٌوٞ ثٌٖؼٛح، ؽفٌٞ دجًٔخوً، صٌؽّخز : ثٌخووضًٛ .21

 22ّٙٔخٕز َ ٕذو ثٌفضجؿ إِجَ ، ٌِثؽؼز ه. ػذو ثٌغفجً ِىخجٚٞ ، ٟػ

 ، ِىضذز ِودٌٟٛ . 

ثإلِخخجَ / دمحم أدخخٛ ٍ٘خخٌر ، ِؼٙخخو  –ثٌخخو٠جٔجس ثٌمو٠ّخخز  –ِمجًٔخخز ثأله٠خخجْ  .21

 2ٙ٘ٔثٌوًثّجس ثإلّال١ِز 

ِمجالس ثإلّال١١ِٓ ٚثمضالف ث١ٌٍّٚٓ، ، أدٛ ثٌقْٓ ػٍٟ دٓ إّخّجػ١ً  .22

َ ، ٠ٔ2٘ٓٓ ػذوثٌق١ّخو، ٟ ثألٌٚخٝ، ثألٕؼٌٞ، صقم١ك دمحم ِقٟ ثٌخو

 .  ٔػ 22ٓٔد١ٌٚس ٠ٌٚز، ٌؼّىضذز  ثثٌ

 َ 22ٓٔثٌٕٙو ثٌمو٠ّز فٞجًثصٙج ٚه٠جٔجصٙج، ثٌووضًٛ إّّجػ١ً ثٌٕوٚٞ ،  .23

 ) ه . س . ٟ ( .  ، هثً ثٌٖؼخ 

ٕٗ- The Questions of King Milinda, part-I, (Sacred Books 

of the East, Edited by Max Muller), translated by T W 

Rhys Davids, vol. ٖ٘, Aryan Books Int’l, New Dehli, 

ٔ22ٖ  . 
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