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ِظغفَ اٌٌْظف
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آثسا وبداثسا

فقح ٝبَهٚص ٜورؿٔ ،ٜمدظٔ ً ٚأن ؾٔٓ ٚـؾ حُّ ٜافًٚمل!
مٚذا فق
ُ
وأن ـؾ ـت ٛاحلُّ ٜومٔثقفقجٔٚهت ٚخمتزف ٜدم هذه افقريَ!ٜ
ومٚذا فق ـٚن ادظٚئل هذا جدي ً ،ٚوفٔس ٕقظ ً ٚمـ افًحر ،بؾ هوق ,ظوذ
افًُس متٚم ً , ٚحمٚوف ٜفٍؽ ضالشؿ شحر احلُّ ٜومتٚهٚهتٚ؟! وـام تتُوقن
بحٚر افًٚمل مـ جزأيـ رئًٔغ (إوـًؤجغ وائودروجغ) دم ترـٌٔتٓوٚ
إشٚشٔ ،ٜـذفؽ ؾٕ٘ف يُّْْ ٚتٍُٔؽ بحٚر احلُّ ٜإػ جزأيـ ومه( :ٚافغ)
و(افٔووٕٚغ) ،أي ( ),و ( )+هووذه احلُّوو ٜبّٔثقفقجٔٚهتوو ٚافنوؤَ ٜوافنووٌَٜ
تتداخؾ دم ثَٚؾٚت افًٚمل ـِٓ-ٚ
تًٚفقا مًل دم رحِٕ ٜحق مْٚبع ظِقم أي( ٜادًرؾ ٜافروحٔو ٜافِىٍٔو)ٜ
ـل ٕرى أصقل م ٚؿدشْٚه ،أو أدهنْ ٚأو حرٕ ٚأو حتك شخرٕ ٚمْف!
ـل ٕرى :هؾ يُّـ حَ ً ٚفًغ مٚء مِّٓ ٜاحلجؿ وافتٚريخ واجلٌراؾٔ ٚأن
تٌذي حمٔىٚت هٚئِٜ؟
5

ؿوص جمِودات
ٕتٚبع ؿه ٜجٚمً ٜفَِهص ـِٓو ،ٚيُّْْو ٚموـ خاليوّ ٚ
"أفػ فِٔ ٜوفِٔ "ٜدم دؿَٔ ٜواحدة ،دظقة ـؾ إٌٔٔٚء وآيو ٜوصؤٚضغ افًوٚمل
حلٍِ ٜواحدة-
إهن ٚرحِ ٜتًٔد اإلًٕٚن إػ حوـ أي 5ٜهل إؽقاء فميو ٜـول جتورب
هٚويتْ -ٚإهن ٚجتّٔع وترـٔز فِحُّ ٜدم حمرؿٓ --ٚرشؿ جتريودي دم ؿهٚصوٜ
صٌرة جد ًا بحجؿ افُقن!
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يف ادلْثٌٌٌخْب

شٖبدأ بام ؿٚفف ـٚرل ؽقشتٚف يقٕغ:
ف ٝمـ أجؾ تًٍر إشىقرة ،مل تًٚهؿ دم
"إن ـؾ ادحٚوٓت افتل ُب ِذ ْ
ؾّٓٓ ،ٚبؾ زادت حرتْ ٚجتٚهٓ 5ٚؾٕٚشىقرة ممتًْو ٜظوـ اإلدراك بقصوٍٓٚ
متٚه ٜـٌرة"-
هؾ ًُٕ ِِّؿ بام ؿٚفف ادًِؿ يقٕغ ،وٕتقؿوػ ظوـ حمٚوٓتْو ٚايٚدؾو ٜفتٍتٔوٝ
جدار إشىقرة ادتامشؽ؟
ـٚن ـٚرل يقٕغ أـٚدئّ ًٕ ٚنى ً ،ٚورؽؿ ذفؽ ؾَد أؽَِ ٝإشىقرة بٚهبٚ
دم وجٓف -إذ ًا ،دٚذا ٓ ٕجرب ٕهٔح ٜبٔؾ ؽٔتس افذي يَوقل إٕوف إذا أراد أن
ّ
حيؾ مًٖف ٜصًٌ ،ٜؾٕ٘ف يًِؿ هذه ادّٓ ٜإػ أـثر مقطٍٔف ـًالًٕٕ ،وف حوت ًام
شًٔتخدم أشٓؾ وأبًط ضريَ!ٜ
تًٚفقا ٕجرب تًريػ ادٔثقفقجٔ ٚمـ خالل اشّٓ 5ٚادٔثقفقجٔو ٚمُقٕوٜ
مـ ـِّتل ( )methoوتًْل أي ٜوإبىٚل ،و(( logiوتًْل ظِؿ 5إذ ًا هول
ظِؿ أي ٜوإبىٚل-
وفُـ مٚذا يًْل هذا؟
حًْ ً ،ٚإٕف ظِؿ يدرس أي ٜوإبىٚل -وفُوـ ـٔوػ فًِوؿ أن يودرس
أي ٜوإبىٚل ،وٓ يدرس حتقٓت إبىٚل إػ آيٜ؟
إذ ًا ،هق ـتٚب دم افتحقٓت ،ـوام ئوع ـتو ٛاحلُّو( ٜشوْٖ ظِٔٓوٚ
ٓحَ ً -)ٚإهن ٚحتقٓت إبىوٚل إػ آيو ٜإػ "افًوقبرمٚن" حًو ٛؾًِوٍٜ
ٕٔتنف ،أو إػ "آشتْٚرة" حً ٛافٌقذي-ٜ
يُّْْ ٚأن ٕرى هذه افتحقٓت مـ زاوي ٜأخرى ،وهل أهن ٚظِؿ إيل ،أي
أهن ٚظِؿ فىٔػ فٔس مـ ظِقمْ ٚادًروؾ ،ٜظِؿ خيتِط مع افٍْقن ،وهوذا موٚ
7

جيًِٓ ٚأؿرب إػ افهٌٔ ٜافنًريٕ -ٜحـ ٕتُِؿ ظـ "احلُّو 5"ٜحٔو ٞأن
ـت ٛاحلُّ ٜافَديّ ٜـِٓ ٚحتُل ظـ افتحقٓت مـ افيالم إػ افْقر ،وهل
خِٔط مـ (ادجٚز واحلرؾٔ )ٜمـ (افٕٔٚغ وافغ) مـ (ادٚدة وافروح)-
بدأت تيٓر فْٓ ٚؾتٚت ظذ مٍٚرق ضرق هذه ادتٚهو ٜادٔثقفقجٔو ،ٜهول
حمٚوف ٜمـ افالوظل فتحَٔؼ ذاتف ظز افقظل ،هل حمٚوف ٜفٍٓؿ افروح فًٍْٓٚ
ظز افًَؾ ،هل اؿتحٚمٚت تٌٚدفٔ ٜدم مِحّ ٜأبدي-ٜ
يرى جقزيػ ـٚمٌؾ أن إشٚضر هل مٍٚتٔح افىٚؿو ٜافروحٔو ٜافتول ٓ
تَتك ظذ ادًْك ،بؾ تَقم ظوذ افتجربو( ٜحتوقٓت افٌىوؾ إػ إفوف) ،إهنوٚ
وشٔط يّقوع إًٍٓٚل افداخع دم اخلٚرج ظز افٌِ ،ٜوٕوقع موـ احلودس
يّقوع احلََٔ ٜدم صقر مًٍّ ٜبٚخلٔٚل ،ظز افرمقز وافدٓٓت افتل تتهؾ
بٚفًٚدغ ،ؾًز ظالؿ ٜإشوىقرة بوٕٚدب يتُنوػ ؽْوك ادخِٔو ٜافٌؼويٜ
وؾقائده-ٚ
وأختؿ بام ؿٚفف ؾرويود" :دوٚذا ٓ يُوقن فِخٔوٚل إدر طروؾوف اخلٍٔوٜ
ودواؾًوف افالصوًقري 5ٜحٔو ٞيوسجؿ افًّوؾ إدر ظوـ ضريوؼ أفٔووٚت
ادًروؾ 5ٜـٚفتُثٔػ وافسمٔز ،وهبذا يتحقل افًّؾ إدر إػ زائر إشوَٚضل
دًرؾ ًٍٜٕٕٔٚ ٜادٌدع"-
ادٔثقفقجٔ ٚهل رحِ ٜصقؾٔ ٜدم ادًرؾ ٜوافتحقٓت افْقرإٔ-ٜ
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حملخ ربزخيْخ ػٓ وزبة آُ رشْنغ ()I ching

أول طٓقر يذا افُتٚب ـوٚن ؿٌوؾ  0555شوْ ٜموع ادِوؽ (( Fuxiذي

افْهػ إؾًقاين!

(ادِؽ  Fuxiوزوجتف )Na wa

وم ٚيدل ظذ أصقل افُتٚب ادٔثقفقجٔ ،ٜإٔف بدأ إتنٚر أي تنْٔغ بوغ
ادِقك وافُْٓ ٜظذ صدؾ ٜشِحٍٚة أو ظيٚم تْغ ـام يًّقهن ،ٚوؿد رشّٝ
ظِٔٓ ٚهذه افَهٚص ٜافتل متثؾ افًٚئِ ٜافثامٕٔو ،ٜثوؿ تقافو ٝجٓوقد ادِوقك5
حٔ ٞأـِّقه بًد ادِؽ ؾقـز ،ومـ ثؿ ظِؼ ظِٔف ـقٍٕقصٔقس بام يًرف
بٕٚجْح ٜافًؼة وهل (ذوحٚت ح ِّؼ افُتٚب هب-)ٚ
ـام اهتؿ بف إبٚضرة وافٍالشٍ ٜوافُْٓ ٜوافْٚس افًٚديغ أيو ً-ٚ
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ؾٔام بًد ،بدأ آهتامم بُتوٚب أي تنؤْغ ـُتوٚب دم افًٍِوٍ ٜوظِوؿ
افُقشّقفقجٔ ،ٚثؿ ـُتٚب اشتخٚرة ،وهق أن مـ أـثر افُتو ٛمًٌٔو ً ٚدم
افًٚمل ،بٚظتٌٚره ـتٚب ً ٚحٔ ً ٚوخِٔى ً ٚمـ افًٍٍِ ٜافًَّٔ ٜوافًِّٔ-ٜ
اؾتح هذا افُتٚب ظذ أي صٍح ،ٜوشتجد جمّقظ ٜمـ افىالشؿ ُـتٌوٝ
بٌِ ٜجتريديف تُثٍٔٔ ٜؿريٌ ٜجد ًا مـ فٌ ٜإحالم افرمزي -ٜفُـ م ٚافذي جًؾ
هذا افُتٚب حمقري ًٚ؟
احلول افْوٚبض بوٚفغ وافٔوٕٚغ
حً ٛافتَٚفٔد افهْٔٔ ،ٜؾ٘ن هذا افُتٚب
ّ

ـنحْتل ضٚؿ ٜأشٚشٔتغُ ،يًدّ حجر افزاوي ٜفِثَٚؾو ٜافهؤْٔ ٜاجلٚمًو ٜموـ
ٓوتًق وؾًٍِ ٜافتٚو إػ وجٌٚت ادىٚبخ!
دم هذا افُتٚب يُتنوػ ادٍُورون وافدارشوقن ادتًَّوقن دائو ًام صؤا ًٚ
جديود ًا ،وموٗخر ًا متو ٝمَٚرٕتوف بًِوؿ ايْدشو ٜافقراثٔوDNA and I ( ٜ

 ،)chingوربام هذا م ٚجًِف ـتٚب ً ٚحمرم ً ٚبًد افثقرة افثَٚؾٔ ٜدم افهوغ ،وؿود
اظتز ـتٚب ً ٚيٌقي افَٚرئ وحيرؾف ٕحق ظٚمل افًوحر وٕحوق تٌودٓت روحٔوٜ
ذات ترددات فًٔ ٝمـ ظٚدْ-ٚ
خيٚضٌؽ ـتٚب أي تنْٔغ مٌٚذة ،يتحٚور مًؽ ،ويْهحؽ ـحُٔؿ،
يريؽ افهقرة مـ إظذ ومـ افداخؾ ،يريؽ ضرق اخلوالص -وفوـ رورج
بًد ؿراءتف بىريَ ٜافتٍُر ًٍٕٓ ٚافتل دخِ ٝهب ،ٚأو ظذ إؿوؾ فوـ رورج
بٚفًذاج-ًٍٕٚٓ ٜ
إن ـِّ ٜتنْٔغ (( chingتًْل أيو ً ٚاحلََٔ ٜواإلرادة وافٌاور واحلُّو-ٜ
هق فٔس ـتٚب ً ٚظٚدي ً ٚأو خمته ً ٚبًِوؿ مو -ٚفَود بودأت صخهؤ ً ٚأبتًود ظْوف
ـُتٚب فًِراؾ ،ٜوأرذه مرصود ًا دم متٚهو ٜادٔثقفقجٔو ٚموردد ًا أؽْٔو ٜجوقن
فْٔقن-"I don't believe in I ching" :
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ػٓ احلىّخ

ِ
َ
ٝ
افرب
إرض ،وبٚفٍٓؿ ثٌ ٝافًاموات ،احلَُّ ٜبَْو ْ
أشس ُّ
"بٚحلَُّ ٜ

وٕحت ٝأظّدهت ٚافًًٌ ،ٜؿدم ٝذبٚئحٓ ،ٚومزج ٝمخره ،ٚأرشوِٝ
بٔتٓ،ٚ
ْ
جقارهي ٚتْٚدي :تًٚل إػ هْ ٚي ٚجٚهؾ ،وتَقل دـ يًقزه افٍٓؿ :تًوٚل ـُو ْؾ
واذب اخلّر افتل مزج ،ٝاترـقا اجلٓٚف ٜؾتحٔقا ،وشروا دم
مـ ضًٚمل،
ْ
ضريؼ افٍىْ( "ٜافُتٚب ادَدس)-
ضرق ـثرة تٗدي إػ روم ،ٚوذفؽ بحً ٛاشتًداد ـوؾ إًٕوٚن ومٔقفوف5
ؾٚفىرق دائ ًام ًٌٕٔ ،ٜبْٔام احلُّ ٜثٚبت -ٜهل ترؿد هْٚك دم أظّؼ أظامؿْ ٚخوٚرج
صْٚديَْ ٚادٌَِ ،ٜـُِّ ٜافْحؾ افتل ٓ يهِٓ ٚإٓ إبىٚل فِزواج هب-ٚ
افًٍٍِ ٜتًْل ح ٛاحلُّ ٜأو آظتْٚء بامء احلٔٚة" :احلُّ ٜأصٌف ب٘دوٚح
هٚئؾ ،إهن ٓ ٚتْزل إػ شٚح ٜادًٚرك ،إهن ٚتنٌف افٍـ مـ حٔ ٞهول مؼودة
واشتدٓفٔ -ٜودم تقجْٕٓ ٚحقهٕ ٚحٚول تَْٔ ٜاإلحًٚس وٕزع ادٚدي ٜمْٓو-ٚ
افٍـ فٌ ٜاإلحًٚشٚت ،شقاء أـٕٚو ٝهوذه افٌِو ٜبوٚفُِامت أو إفوقان أو
إصقات -افٍـ فٔس فف رأي ،إٕف حمٚيد ـٚحلُّ ،ٜهوق فٌو ٜؽريٌو ٜوفىٍٔوٜ
داخؾ افٌِ ٜتًتدظل صًٌ ً ٚمتٍقؿ ً ٚفِّجولء -وافٍْوٚن احلََٔول هوق افوذي
يرشؿ أو يهػ افتجريد وافَقى وفٔس إصُٚل ـوام هول ،أي إٔوف يرشوؿ
مٍٓقم افَّر ومٍٓقم افٌٚب ٜوٓ يرشؿ افَّر وافٌٚب -ٜهُذا هل احلُّ ٜهل
مٍٓقم هذا افَّر ومٍٓقم هذه افٌٚب-ٜ
تتًٚمؾ احلُّ ٜدائ ًام مع افَقى وادٍٚهٔؿ بنُؾ ٓجًامين ،حتك فق ـوٚن
هذا افنُؾ يتحَؼ ويتجًد دم إجًٚم ،إذ فٔس فف إحوداثٔٚت مُٕٔٚو ٜأو
زم ،ٜٕٔٚإٕف مىِؼ ،إٕف حتِٔؼ" (مـ ـتٚب م ٚهل افًٍٍِ-)ٜ
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إذ ًا ،ؾ٘ن هذه افَقى احلُّٔ ٜدم أي تنْٔغ مىَِو ٓ ،ٜزموـ يو ،ٚبٔوْام
افهقر ادثٔقفقجٔ ٜؾٓل افًٌْٔ ٜافتول جتًوؿ تِوؽ ادٍوٚهٔؿ( 5إم وإب)
(افًدم وافقجقد) (ادىِوؼ وافًْوٌل) (افٍوـ وافًِوؿ) -ظْود توزاوج هوذه
يْتٕ ٟص مثٔقفقجل مـ ادٍٚهٔؿ وافهقر افتل يُقن زمْٓو ٚؽور
افثْٚئٔٚت ُ
مقجقد ،فُْف ؿٚبؾ فِتحَؼ دم زمـ آت -إهنو ٚخِؤط موـ ادٍوٚهٔؿ ادىَِوٜ
وافهقر ادتٌدف ٜافًٌْٔ ٜوافتل تًَد ؿرإ ً ٚبغ افوروح وادوٚدة ،افالزموٚن موع
افزمٚن ،وافالمُٚن مع ادُٚن-
احلُّ ٜخِٔط اخلّر افذي أصٚر إفٔف افُتٚب ادَدس ،ومو ٚظِْٔو ٚإٓ أن
ٍٕهؾ خِٔىٓ ٚوٍٕؽ أفٌٚز متٚهٚهت -ٚاحلُّ ٜهول افتول تَوػ دم ادْتهوػ
تىٚبؼ آشامن -فق ؾُُْ ٚآشوؿ فٌقيو ً ٚحًو ٛؿٚظودة
ـٚحلُؿ ،ومـ هْٚ
َ
افًْد دم افٌِ ٜافًربٔ( ٜحؽ) (مف) أي :حؽ ادٔٚه ،أو افتّقيوف ،فقجودٕ ٚأن
هذا يًْل :حؽ هذه افتّقهيٚت وؾهِٓ ٚظـ بًوٓ ٚافًٌض-
هذا هق ساع اإلًٕٚن مع ادجردات فتًٚهؿ دم تٌٔوره وإمتوٚم حتقٓتوف
افروحٔ-ٜ

ػٓ احلىّخ ًآُ رشْنغ:
تتِقى احلُّ ٜـوٖؾًك بوغ افُتو ٛادَدشو ٜومثٔقفقجٔوٚت افنوًقب
وحُٚيٚه ٚافنًٌٔ ،ٜصٚمِ ٜوحٚوْ ٜبذفؽ ـؾ ـت ٛاحلُّو ،ٜوفوـ يُوقن
شوتثْٚء ضًٌو ً ،ٚخٚصو ٜوإٔوف حجور افزاويو ٜدم افًٍِوٍٜ
ـتٚب أيتنؤْغ ا
ً

وادثٔقفقجٔ ٚافهْٔٔ ٜبرمتٓو ،ٚوـوذفؽ دم ئوع تنوًٌٚهت ٚافنؤًٌ ٜاجلذابوٜ
ـٚفٍْغ صقي وافُقٕغ ؾوق ،افِوذان مهو ٚأصو ً
ال هًُوٌرامٚت ووّـ أي
تنْٔغ (ؾْٔغ( )05 :صقي( ،)52 :ـقٕغ ؾقٕق )51 :حتوك أن آشوؿ (آي
تنْٔغ) هق ظٌٚرة ظـ هًٌُرامغ أيو ً ٚؾٔف (أي )52 :وافذي يًْل آظتْٚء
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أو احل ،ٛوافثٚين (تنْٔغ )83 :افذي يًْل مٚء احلٔٚة أو بار احلُّ ،ٜؾُٔقن
آشؿ بًّْك :ح ٛاحلُّ ،ٜوهق م ٚتًْٔف ـِّ )philosophia( ٜمتٚم ً-ٚ
إذ ًا ،هق ـتٚب حُّ ٜمتٚم ً ٚمثؾ افٍٔدا وافُتٚب ادَودس وافَورآن ،وؿود
أدء ؾّٓف وافتًٚمؾ مًف ضقال هذه افًْغ 5حٔ ٞاظتوز ـتٚبو ً ٚفِتٌْوٗات
افنخهٔ ٜـٓٚشتخٚرة أو ؾتح افٍٚل ؾَط ،بْٔام ٕالحظ بغ افٍْٔ ٜوإخرى
طٓقر أبحٚث تٌغ ارتٌٚط أي تنْٔغ بًِقم ـثرة ـًِؿ ايْدشو ٜافقراثٔوٜ
واجلٔقمسي وافٍِؽ وؽره -ٚإٕف فٔس هبذه افًٌٚض ٜحَ ً!ٚ
ـ ٕٝٚئع ـت ٛاحلُّ ٜافدئْو ٜوٓزافو ٝتًوتخدم أيوو ً ٚدم افًراؾوٜ
وآشتخٚرة ،ـام ؾًؾ افٌْقصٔقن افوذيـ مًْوقا دم افَورون افقشوىك موـ
اشتخدام اإلٕجٔؾ دم هوذا إمور -ومو ٚزافو ٝافٍورق اإلشوالمٔ ٜادتهوقؾٜ
تًتخر افَرآن بٚفتٌْٗات افٍرديو -ٜتًوتخدم ـوؾ ـتو ٛاحلُّو ٜأيوو ً ٚدم
افًراؾ ،ٜوذفؽ ٕن احلُّ ٜأص ً
ال تٖ مًْ ً ٚفِتجريد ادىِؼ اخلٚيل مـ افزمـ
متٚم ً ٚـام دم ظٚمل إحالم 5حٔ ٞيتحد افتجريد مع ظٚدْ ٚهوذا ؾًٔىْٔو ٚزمْو ًٚ
ؽر مقجقد إٓ ـ٘صٚرات ورمقز فًِّتٌَؾ-
إٕف ـتٚب صٌر ومّٓؾ ،متٚم ً ٚـحجر افزاوي ٜافذي أمهِوف افٌْوٚؤون ومل
يدخِقه دم ادهٍقؾ ٜافدئْ ،ٜفُْف دم افقؿًٍٕ ٝف ادٍتوٚح فٍٓوؿ ـوؾ هوذه
ٍ
صٚف ؽور مُورر،
افُت ٛافدئْ ٜوادثٔقفقجٔٚت افًٚدٔ -ٜوؿد ـت ٛبنُؾ
ومل تىِؼ ظذ أبىٚفوف أشوامء بوؾ ؾَوط مْٚصو ٛوأفَوٚب وبًوض افرموقز
احلٔقإٔ ٜـٚفرجؾ افًئؿ ،افرجؾ ادحسم ،افرجؾ افهٌر أو ادِؽ ،إمور
وافٍٚرس ،افىٚووس ،افهَر وافٌراب ،وذفؽ ـٔال تهٌح متٚه ٜـام دم بَٜٔ
افُت ،ٛؾٚفنخص افقاحد يُّـ أن حيّؾ ؾٔٓ ٚظدة أشامء!
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ـتٚب أي تنْٔغ ظٌٚرة ظـ ( 18هًٌُرام) أي  18ثْٚئٔو ٜمتًٚـًو،ٜ
تًز ظـ افُقن ـزهرة احلٔٚة دم ظِؿ اجلٔقمسي -حيُل افُتٚب ؿه ٜأبىٚفف
افثالث ٜوبىالتف افثالث مـ زواي ٚإخراجٔ ٜمتْقظ-ٜ
شٌْحر دم هذا افُتٚب ،وٕول مرة ،بّثٔقفقجٔو ٚأي تنؤْغ ادٍتٚحٔوٜ
وفٔس مع اشتخٚراتف افتَِٔدي ،ٜإٕف مٍتٚح وبنٓٚدتف افنخهٔ-ٜ
يريْ ٚهذا افُتٚب بوٖن ـوؾ مثٔقفقجٔوٚت افًوٚمل هول مثٔقفقجٔو ٚواحودة،
تًددت ؾٔٓ ٚإشامء حً ٛافثَٚؾوٚت -وموـ اجلودير بٚفتقوؤح هْو ٚأن ـوؾ
مٔثقفقجٔٚت وأديٚن افًٚمل وجدت ٕجوؾ صوْع متٚهو ٜفٔوتؿ اختٌٚرٕو ،ٚؾٓول
فًٔ ٝفِاميض وإٕوام فِحوٚر -إهنو ٚحٔو ٜوخهوٌ ،ٜحتودثْ ٚظوـ ؿهو ٜممُْوٜ
احلدوث دم احلٚل أو شتحدث ،وفٔس ظـ ؿهص تٚرخئ ٜمٔت ٜيًِقه ٚافٌٌٚر!
أي تنْٔغ بّثٚب ٜجراح ٜمثٔقفقجٔٓ ٜفتاٚم جوراح افٍوقى افًٍِؤٍٜ
ادتْٚثرة ظز مثٔقفقجٔٚت افًٚمل ئً ً ،ٚإن خِؼ افْيٚم مـ افٍقى هق هدف
هذا افُتٚب-
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ـؾ إبىٚل افذيـ شًّْ ٚظْٓؿ دم ـؾ افديٕٚٚت واحلُٚيٚت دم افًٚمل هؿ
ِ
ي
افر ُش ُؾ ُأ ِّؿت ْ
َِّ َٕ ﴾55﴿ ٝ
ثالث ٜؾَط وهؿ يٖتقن دم هذا افزمـ إخرَ ( ،وإِ َذا ُّ
 ﴾5١﴿ ٝفِ َٔ ْق ِم ا ْف ٍَ ْه ِؾ ﴿)﴾5١
َي ْق ٍم ُأ ِّج َِ ْ
يرمز افذـقر فألؾراد ،وترموز اإلٕوٚث جلامظوٚت أو (حووٚرات روحٔو،)ٜ
يرمز افزمـ بٌىٚء افرأس (احلجٚب) فِتحريؿ ،أي روحٕٔٚوٚت حمرمو ٜظِْٔو-ٚ
أم ٚافذـقر ؾٔىِ ٛختٚهنؿ ،أي رؾع افٌٍِ ٜافروحٔ ٜظوْٓؿ فٔهوٌحقا موٚديغ-
إذ ًا ؾٚفذـقر هؿ ثالث ٜشٖٔتقن دم ظك افدفق هذا ،اثْٚن موْٓؿ متًٚـًوٚن مهو:ٚ
افُريً ٝوإٕتُٔريً ،ٝو افثٚف ٞجيّع بْٔٓام بٚفتجرب -ٜأحدهؿ ئًش مًْٚ
أن دم ظٚدْ ٚادٚدي ،وشٔهٍل ًٍٕف ويهٌح هق احلّؾ ـول يوًُْس صوٍٚؤه
ظذ افًٚمل افروحل جٚذب ً ٚإفْٔ ٚادًٔح افٌُورٕ -الحوظ موثال أن ادًؤح ُصوِٛ
بنُؾ ظٚدي ،فُـ تِّٔوذه بىورس ُصوِ ٛبنوُؾ مَِوقب ،وهوذا يًْول أن
أحدهؿ يتجف إػ إظذ ٕحق ظٚمل افروح ،وإخر إػ إشٍؾ ٕحق ظٚمل ادٚدة-
ـام دم فقحٚت اإليٚم افٍْٔ ٜافتل يُّْْ ٚأن ٕرى ؾٔٓ ٚأـثر مـ وجف ،ؾْٕ٘ٚ
فق تًَّْ ٚأـثر دم ـتٚب أي تنْٔغ ،فتٌغ فْ ٚافقجف إخر ادختٌب داخِف-
ـت ٛاحلُّ ٜهل ـت ٛيذا افربٔع افَٚدم ،ظك رصد اإلًٕو ،ٜٕٔٚجورار
خمّرة فالحتٍٚل بٚفًٔد (هذا افًك) ،مثال مًْك ـتٚب ادٓٚبٚهٚراتو( ٚمٓو:ٚ
احلُّ( ،)ٜبٚهٚر :افربٔع)( ،ات :افَٚدم) أي حُّ ٜافربٔع افَٚدم-
شْرـز ظذ اجل ٕٛٚافذي مل ُي َر إػ أن دم افِقح -ٜؾ٘ػ ج ٕٛٚـقن أي
تنْٔغ ـتٚب ً ٚدم افًراؾ ٜوافى ٛوافًٍٍِ ٜافنًٌٔ ٜوؽوره موـ آشوتًامٓت
افُثرة إخرى ،إٓ إٔف أيو ً ٚيًتز إمٚم افُت ،ٛبًّْوك إٔوف ادرصود فٍٓوؿ
ادتٚه ٜادثٔقفقجٔ ٜادتنٚبُ ٜوافتل ظِْٔ ٚأن ٍٕؽ ضالشٓام فُّْوؾ حتقٓتْوٚ
وٕهؾ إػ مٚء احلٔٚة-
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ػٓ ِفيٌَ اٌفداء ًحتٌالد اإلٔعبْ إىل اٌىّبي

ًّٕل ـؾ ـت ٛاحلُّ ٜوافُت ٛادَدش :ٜـتٌ ً ٚدم افتحوقٓت أو
يُّـ أن ّ
ـتٌ ً ٚفِّقتك 5ومثٚل ذفوؽ :ـتوٚب ادوقتك ادكوي ،وـتوٚب ادوقتك افتٌٔٔتول
وـتٚب ادقتك افًزيػ ؾٚدقتف واحلََٔو ٜافْقرإٔو ٜافْٓٚئٔو ،ٜإٕوف افًودم ادجورد
وافهٍر ادىِؼ دم افالزمُٚن -افَرآن يهػ ادقت بٖٕف احلََٔ" ٜادقت حوؼ"
وبٖٕف "ظٚمل افٌٔ ٛافنٓٚدة" -إهن ٚـت ٛافٍالشٍ ٜادوقتك افوذيـ ظِؤٓؿ إمتوٚم
حتقٓهتؿ بٖيدهيؿ ـل يًىع افْقر مـ داخِٓؿ 5ؾٚفْقر هق ادًرؾ ٜافروحٔ-ٜ
تتحدث ـت ٛاحلُّ ٜـِٓ ٚظـ افتحقل مـ افيوالم إػ افْوقر ،افتحوقل
مـ إؾًك إػ افتْغ ،إهن ٚظِّٔ ٜصؼ مُٚن فيٓقر أجْح ٜروحٔ ٜفًِقدة إػ
ظٚمل افْقر ،إْٕ ٚدم افِٔؾ دم ظٚمل ادٚدة دم افًتّ ٜمتٚم ً ،ٚمثؾ برجم ٜافُقمٌٔوقتر،
حٔ ٞإْٕٔ ٚرى افهقر متحرـ ٜدم اجلٓٚز ،فُْٓو ٚدم احلََٔو ٜفًٔو ٝشوقى
خقارزمٔٚت حًٚبٔ ٜجتريدي -ٜوهُذا جي ٛظِْٔ ٚأن ٕتقجف دم تٍُرٕٕ ٚحوق
ادجردات فِخوالص موـ فًٌو ٜخٔوٚل افيوؾ ،دم ظِّٔو ٜحتوقل وظوقدة إػ
اجلذورٕ ،حـ أؿرب إػ افٌخٚر مـ أن ُٕقن حٌٌٔٚت ثِجٔ ،ٜوهق مو ٚحثْوٚ
ظِٔف أؾالضقن دم ظٚمل ادثؾ "أٓ ٕٖخذ افيالل ـحََٔ ٜداخؾ افُٓػ"-
اخلروج مـ اجلًد إػ افروح ،مـ افُ ٚإػ افٌ ،ٚمـ اجلًد إػ افرأس متٚمٚ
ـٖر ايقل افذي يّثؾ جًد أشد ورأس إًٕٚن -وبٚدْٚشٌ ٜؾ٘ن ايورم يرموز
إػ افتحقل دم افريٚؤٚت 5رمز افدفت ٚوهق رمز افتٌٔر-

(اٌجب ً اٌىب)
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(أبق ايقل وإهرامٚت)

تُتّؾ افتحوقٓت ظوز افتووحٔ ٜبًوٚمل ادوٚدة وؾٓوؿ ـٚموؾ فًٍِِوٍٜ
افتجريدي ،ٜظز صخص ظٚدي يْير أبًود موـ إٍٔوف -إن اإلًٕوٚن احلََٔول
ادُتِّ ٜحتقٓتف بٚفٍٓؿ ييؾ حمٌقش ً ٚإػ أن يَىع رأشف أحد اجلْقد ادَٚتِغ،
ـام حهؾ فٔقحْ ٚادًّدان -هْ ٚاشتىٚع ؿىع رأس احلُّ ٜوحتريور افثّورة
ظز افٌذرة ،يًْل افُِّ ٜافتول أصوٌح ٝجًود ًا ،ؾحوغ يهوًد اإلًٕوٚن
افهٌر روحٔ ً ٚيتجّع افُقن ؾٔف-
يىِؼ ،ظّقم ً ،ٚظذ ـتٚب أي تنْٔغ :ـتٚب افتٌرات أو افتحوقٓت-
وـام دم فًٌ ٜافنىرٕ ،ٟيتحقل اجلْودي افوذي يهوؾ إػ اخلوط إخور إػ
حجر يتّتع بًِى ٜأـوز (وزيور) -يقثوؼ فْو ٚـتوٚب افتحوقٓت ادكوي
حتقٓت افُٚت ٛإٓٔقهق افهٌر افذي شٍٔٓؿ ويًرف ادتٚه ،ٜيَقفقن فف دم
ظز ٕٕؽ ظرؾ ٝإشامء" -فَد حتقل إػ شْقٕق وؾٓد ومتًوٚح
افُتٚب "ا ُ ْ
ـتحقٓت فِقظل وافىٚؿ ٜواحلري ،ٜؾٚفُت ٛادَدشو ٜهول تقابٔو( ٝـتوٛ
فِّقتك) ووع ؾٔٓ ٚرؾٚة ثالث ٜأصوخٚص ُتًوتخرج دم ادًوتٌَؾ ،أن هول
تقابٔ ٝافًٓد افتل يّقت مـ يًّٓ-ٚ
افؼايْرز ( )Shrainersأي افٌَقر -يَقفوقن إن ههو ٚافقحٔود هوق أن
تٚبقت افًٓد ؿد ووً ٝؾٔف ظيٚم هٗٓء افثالث ٜافُريً ٝوإٕتُٔريًٝ
وافثٚف ٞجيّع بْٔٓام (جٌٔق ،جٌِٔٔق جٌٔال)-
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ـذفؽ دم افَرآن ،حٔ ٞتقجد دم افتٚبقت شُْٔ ٜمـ افرب وبَٔ ٜمم ٚترك
آل مقشك وآل هٚرون -هذا افتٚبقت رمز فِقظٚء افذي ووً ٝؾٔف احلََٔ-ٜ
ادقت وافَٔٚم ٜهل تِؽ افتحقٓت افتل ٕراه ٚدم افُت ٛادَدش ٜـِٓو،ٚ
ٕن تذوق افثامر افروحٔ ٜيٌدفْ ،ٚفُـ هوذه افوثامر حمهوْ ٜداخوؾ ؽٚبو ٜموـ
ادتٚهٚت هبدف اختٌٚرٕ -ٚهؾ شْتُّـ مـ افقصقل إفٔٓ ٚبٍّردٕ ٚوإرادتْٚ؟
ظْد ذفؽ ؾَط حتدث افتىقرات -مـ شُٔقن أووحٔ ٜافربٔوع فْوٚ؟ إن موـ
شٔتقصؾ أوًٓ إػ ؾؽ هذه ادتٚهٚت بًٍْوف ،شؤتُّـ موـ هؿو ٜاحلُّوٜ
ويَدمٓ ٚفْ ،ٚظْده ٚش ُٔهِ ٛوٕٖـؾ مـ ـٌده-
اإلًٕٚن احلََٔل يْتيرٕ ٚدم َٕى ٜم ٚدم ادًتٌَؾ ،يّثِف ثالث ٜرجوٚل يوؿ
أشامء ظديدة هؿ ئع إٌٕٔٚء افذيـ ورد ذـرهؿ دم افُت ٛادَدشو ،ٜوهوؿ
إًٍٔٓؿ أي ٜادَدش ٜدم إشٚضر وأبىٚل احلُٚي ٚافنًٌٔ( ٜإب ،وآبـ،
وافروح افَدس) أحدهؿ صوٌر ظوٚدي يًؤش دم ظوٚمل ادوٚدة ويتحوقل إػ
أخر ،وادَٚبؾ ئًش دم ظٚمل افروح ويًوتٍٔد موـ حتوقٓت افهوٌر ـول
يتجًد دم ظٚدْ ٚظز اخلٔٚط وينٓد ظِْٔ ٚبْٖٕ ٚروح -واإلٕجٔؾ موث ً
ال خيزٕوٚ
مرة ظـ مًٔح ـٌر ومرة أخرى ظـ صٌر-
افٌُر هق افذي يىِ ٛمـ اإلًٕٚن ظهٚرة ثّرتف 5إٕف خالص ٜاإلًٕٜٕٔٚ
وؽٚيتٓ ،ٚإٕف افقظل ادْر وافيٓقر دم افْٓٚر ،وهق م ٚيتّّف افهٌر دم رحِٜ
شْدبٚدي ٜؾًٍِٕٔ ٜحوق مٍٓوقم افتجريود افروحول -وبوذفؽ يًوىع ؾّٓوف
وتتٓٚوى أمٚمف افًدود وتٍُؽ أفٌٚز ـت ٛاحلُّ ٜادحٌقـ ٜـٍخ-

ػدٍخ اٌصِٓ
دم افٍسة إخرة ،ؿٚم افُثر مـ افٌٚحثغ بٚفتَْٔ ٛظـ آثٚر ادودن وادًٚبود
وإصخٚص دم افُت ٛادَدش ،ٜرحِ ٜبح ٞظٚدوا مْٓ ٚبخٍل حْغ!
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وصِقا تَريٌ ً ٚإػ حََٔ ٜمٍٚده ٚأن ـؾ تِؽ إحداث اددوٕو ٜدم ـتوٛ
احلُّ ٜفًٔ ٝحََٔٔ -ٜربوام يُقٕوقن ؿود بحثوقا دم إموٚــ وافًوجالت
افتٚرخئ ٜافهحٔح ،ٜفُـ مٚذا فق أهنؿ ـٕٚقا خمىاغ بقجٓ ٜافوزمـ ،أؿهود
أهنؿ اجتٓقا ٕحق ادٚيض وافتوٚريخ ،ومل يتجٓوقا ٕحوق ادًوتٌَؾ واحلُّوٜ؟
أبىٚل ادثٔقفقجٔ( ٚإٌٕٔٚء) هؿ أصخٚص حََٔٔغ ،فُْٓؿ فًٔقا تٚرخئغ-
إهنؿ أبىٚل ادًتٌَؾ ،أبىٚل أن -ؾٚحلُّ ٜادىَِ, ٜـام أشٍِ ٓ , ٝزموـ
زمـ مًتٌَؾ مٍتقح
زمـ ؽر مقجقدٌ ،
ؾٔٓ ،ٚوحغ تتحد مع افًٌْل شْٔتٌ ٟ
ؿٚبووؾ فِتحَووؼ ،وهووذا بٚفووذات موو ٚحيهووؾ مًْوو ٚدم إحووالم ،ؾٓوول رؤى
فًِّتٌَؾ ،وإمُٕٔٚتٓ ٚخهٌ ٜـٓذه افُت ٛادُتقبو ٜؾًو ً
ال بٌِو ٜإحوالم،
افٌِ ٜافتجريدي ٜافداف ٜظذ احلُّ ٜاخلهٌ( ٜؾٚخلهقب ٓ ٜتدفْ ٚظذ توقاريخ
مٔت ٜبؾ ظذ ؾٔزيٚئٔٚت حٔ )ٜأي ظذ افربٔع افَٚدم بّهوىِح آخور -إن فٌوٜ
أي تنْٔغ فٌ ٜأحالم ،تنر مٌٚذة إػ ادًتٌَؾ ،م ٚحدا بٚفٌوٚحثغ حتوك
أن إػ اظتٌٚره ـتٚب ً ٚدم افًراؾ ٜؾَط ،وفٔس ـتٚب ً ٚدم ادثٔقفقجٔ-ٚ
ايًٌُرام افثٚين هق افتُٓـ واشّف إم أو افًْٚء (يَقل بٖٕوف مًوتَٔؿ ؽور
مُرر ومربع) أي أن فٌتف مٌٚذة دم افًٍؾ ادوٚرع وٓ يُرر إشامء ،بوؾ فديوف
مْٚص ٛمثؾ (ادِوؽ ،إمور ،اخلوٚدم) ،وموـ ادُّوـ أن ينور إفؤٓؿ برموقز
حٔقإٔ ،ٜفُْف ظّقم ً ٓ ٚيًىٔٓؿ أشامء مُررة ،ـام ؾًؾ ـؾ مـ افتقراة وافَرآن5
إٌٕٔٚء افهٌٚر وإٌٕٔٚء افٌُٚر -ؾٍل بًض ادرات يُوقن افَوٕٚقن مثْول ،مثوؾ
افَرآن وافتقراة ،أي أن فٌتف ,ورؽؿ أهن ٚفٌو ٜأحوالم ,مُتقبو ٜبهؤٌ ٜادوٚيض
بهٌٔ ٜأؾًٚل مٚؤ ٜمثْٔ ٜدائري ،ٜوذفؽ ـزيٚدة دم افتنٍر أو ادتٚه -ٜفُـ ـتٚب
احلُّ ٜاخلٚص جي ٛأن يُقن مُتقب ً ٚبنُؾ مٌٚذ ؽر مُرر ومرصود ًا جلّٔوع
افُت ٛـام دم أي تنْٔغ -وبًٌ ٛفٌتف ادٌٚذة تِؽ تؿ آظتامد ظِٔوف ـُتوٚب
تٌْٗات ؾَط ،فُْْ ٚجي ٛأٓ ًْٕك أن ـؾ افُت ٛادَدش ٜاشوتخدم ٝومٚزافوٝ
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تًتخدم ،إػ أن ،ـُت ٛدم افتٌْٗات ،يوتؿ اشوتخدامٓ ٚدم اشتنوٚرات تٌْٗيوٜ
مثِٓ ٚمثؾ افتٚروت افذي يَرأ ـام افتقراة بىريَ ٜظًُٔ -ٜوـذفؽ ـام ـٚن ظْود
افًرب ؿدي ًام (افًًد إـز وافًوًد إصوٌر) يًوتخدمٚن دم افًراؾو ٜوافتٌْوٗ
بٚدًتٌَؾ ،ومه ٚدم افقؿًٍٕ ٝف بىال مثٔقفقجٔ -ٚـٚن افًورب يًوتزدقن ظراؾوٜ
آشتزٓم ظْد إصْٚم ،وهل حمٚوف ٜظراؾ ٜظـ ضريؼ اشوتخدام افًٔودان وهول
بٚفوٌط افىريَ ٜإصِٔ ٜافَديّٓ ٜشتخدام افًراؾ ٜدم أي تنْٔغ-

(ًزق اٌزبزًد ًلساءح ادلعزمجً)

أن تتؿ حمٚرب ٜافتٌْٗ بٚدًتٌَؾ وافًراؾ ،ٜفُْٓام ؾٔام م ٙـٕٚو ٚيّنؤٚن
جٌْ ً ٚإػ جْ ٛمع افَداش ،ٜمث ً
ال دم افًهقر افقشىك تؿ إيَٚف ؾتح افٍٚل دم
افُتٚب ادَدس دم أوروب ٚحت ٝضٚئِ ٜاإلظدام حرؿ ً ،ٚوهذا م ٚجيوري أن دم
افؼق إوشط ،إٓ أن ادتهقؾ ٜاحتٍيقا ه ًا هبذا احلؼ-
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ِ
" َؿُ ٚفق ْا َأ ْوٌ ُ
َٚث َأ ْح َ
َٖويوؾ إَ ْحوالَم ِبِ ًَوٚدِغ" أيو)88( ٜ
ال ٍم َو َمَْ ٕ ٚح ُـ بِت

شقرة يقشػ-
ون إِ َٓ تَٖوي َِ ُفۚ َي ْق َم َي ْٖ ِ تَٖوي ُِ ُف " أي )0١( ٜشقرة إظراف-
" َه ْؾ َيْ ُي ُر َ
" َو َمَ ٚي ًْ َِؿ ُتَٖوي َِف ُإِ َٓ اَّللَُ" أي )2( ٜآل ظّران-

يوٗول ـوام إحوالم ،وـوذفؽ
ًٕتْت ٟمـ هذه أيٚت أن افَرآن جيو ٛأن ّ

ؾٓق يًّك بٚفذـر ،وافذـر هق مو ٚيودخؾ دم بوقاضـ إموقر وإزمْو ،ٜؾٓوق
أص ً
ال فًِّتٌَؾ ،ـام أن ظجِ ٜافزمـ افتل تًز ظـ بقاب ٜزمْٔ ٜهل زمـ ٕـثور
مـ ـتٚب مَدس 5مـ بٚبؾ حتك افتٌٔٔ ،ٝـتٚب ادقتك افتٌٔٔتل ،وايودف هوق
صدّ إتٌٚهْ ٚإػ افزمـ ،وخٚص ٜأن زوبً ٜافزمـ تَع بوغ ادثِثوغ ادتًٚـًوغ-
وهذه اإلصٚرة هل فٌقابو ٜزمُٕٔٚو -ٜوبٚإلووٚؾ ٜإػ أهنو ٚروحٔو ،ٜؾٓول مٚديوٜ
مقجقدة ظذ إرض -وهذا افرمز ينٌف مًْك افرمز دم أي تنْٔغ-
بقابتٚن مذـقرتٚن دم ـؾ افُتو ٛمو ٚإن ٍٕوتح افٌقابو ٜافروحٔو( ٜافًوؿ
افروحل) حتك تتُنػ فْ ٚافٌقاب ٜادٚدي ٜافزمُ( ٜٕٔٚافًؿ إريض)-
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ثٌاثخ اٌؼال اٌسًزْخ ًثٌاثخ اٌعّه ادلبدّخ (ادلروٌزربْ يف اٌزٌزاح).

ادًجد احلرام وادًجد إؿل -اؾتح ي ٚشًّؿ -إهن ٚافُٖس ادَدش ٜأو

ِ
أتؿ حتقٓتف افروحٔ ٜوؾٓؿ افزمـ ،ـام
افَدر 5حٔ ٞأهن ٓ ٚمتْح ًٍٕٓ ٚإٓ دـ ّ
ؾٓؿ افٌْل حزؿٔٚل افرشٚف ،ٜؾٚفرؤي ٜتٌدأ بًٚصٍ-ٜ
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درج ادًٌد افِقفٌل هق افدرج افزمْل ،هوق افودرج افوذي يوتؿ صوًقده
روحٔ ً ٚوٕزوفف مٚدي ً-ٚ
افًقدة إػ ادًتَٔؿ تنور إػ ادًوتٌَؾ ،إػ آشوتَٚم ،ٜادٌوٚذة ،إػ ؾًوؾ
موٚرع ٓ حيّؾ صٌٔ ٜادٚيض -وهذا مّ ٚ
ال ،موث ً
حتو ٞظِٔوف ـوؾ افُتو ٛؾًو ً
ال
ِ
ِ
افك َ
ٔؿ" أيوٜ
واط ا ُْد ًْوتََ َ
يْٚصدٕ ٚافَرآن فالهتداء إػ افىريؼ ادًتَٔؿ " ْاهدََٕ ِّ ٚ
﴿ ﴾1مـ شقرة افٍٚحت ،ٜويَقل افُتٚب ادَدس" :اجًِقا ضريؼ افرب مًتَٔ ًام"
إٕجٔؾ فقؿ ٚاإلصحٚح افثٚف" ،ٞأظدوا ضريؼ افورب واجًِوقا شوٌِف مًوتَّٔ-"ٜ
وـام أووح ،ٝؾ٘ن هدف هذه افُت ٛهق افٍٓؿ وفٔس إخالق-
ِِ
خر ِة َأ ْظ َّوك َو َأ َو ّ
وؾ َُشؤٌِ ً
ال" أيوٜ
" َو َمـ ـ َ
َٚن ِدم َهوذه َأ ْظ َّك َؾ ُٓ َق ِدم أ َ

( )2١شقرة اإلهاء-
إذ ًا ؾٚفىريؼ ادًتَٔؿ هق مٍتٚح مَِك إفْٔ ٚـل ٍٕٓؿ -وجي ٛأن َٕرأ هذه

افُت ٛـُت ٛفًِّتٌَؾ ادُّـ ،فمن احلل ،وفؤس فِواميض ادٔو -ٝهوؾ
أؿهد بٖن مقشك وبْل إهائٔؾ وؾرظقن وإنَٚق افٌحور وظًٔوك ادًؤح
ومنٔتف ؾقق ادٚء وحمّد وإنَٚق افَّر وشِٔامن وظنَٔٚتف وافّْؾ هق ؾِؽ
ٕقح وبْٚء ائُؾ --افخ ،ـؾ ذفؽ شُٔقن دم أيٚمْ ٚهذه!؟ ًٕؿ بٚفوٌط هذا
م ٚأؿهده ،مع أخذ فٌ ٜافرمز واإلصٚرة بًغ آظتٌٚر-
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إن إحداث افتل جتري ظّقمو ً ٚدم ـتو ٛاحلُّو ،ٜهول حتوقٓت ٕقرإٔوٜ
فهٚفح اإلًٕٚن افْٓٚئل وافذي شٔثّر دم افٔقم أخور ،ظكو افودفق هوذا هوق
منح إحداث ،بداي ٜمـ افٌَِْ ٜافْقويو ٜدم افٔٚبوٚن ظوٚم  5481حٔو ٞأهنوٚ
رمز مٓقل فتحقل ادٚدة إػ ضٚؿ ٜوحترر احلوٚرة إػ افروح( ٜٕٔٚظك افدفق)-
َوِٕ )55( ٝي
افر ُش ُؾ ُأ ِّؿت ْ
وهْٚك مثؾ ؿرآين مـ شقرة ادرشالتَ " :وإِ َذا ُّ
 )5١( ٝفِ َٔ ْق ِم ا ْف ٍَ ْه ِؾ (َ )5١ومَ ٚأ ْد َ
راك مَ ٚي ْق ُم ا ْف ٍَ ْهؾ (-")58
َي ْق ٍم ُأ ِّج َِ ْ
ويقوح فْ ٚهذا ادثؾ افَرآين ،بجالء ،أن افرشؾ ؿٚدمقن -وأـثور إحٚديوٞ

اإلشالمٔ ٜتقوح ذفؽ ،حغ تتحدث ظـ ادٓدي وادًٔح وافودجٚل افوذي هوق
ظُس ادًٔح دم آخر افزمٚن -دم احلََٔ ٜؾ٘ن ئع إديٚن تْتيور خمِهو ً ٚدم آخور
افزمٚن ،ؾٚدًٔح وادًٔح افْيور افودجٚل احودمه ٚيّٓود افىريوؼ فمخور -ودم
احلََٔ ٜإن اإلٕجٔؾ أيو ً ٚؿد أظى ٕٚٚإصوٚرة إػ أن هْوٚك مًؤحٚن ؿود خِىوٝ
ِ
ِ
دمٚؤمه ٚمع بًض ،مه ٚادًٔحٚن اجلِِٔٔٚن( 5وـ َ ِ
وق ٌم
ٚرا ِدم ذف َؽ ا ْف َق ْؿوَ ٝؿ ْ
َ
َٚن َح ً
ِ
ِ
ِ
خي ِزو َٕف ظ ِـ َْ ِ ِ
يـ خَ َِ َط بِٔ َ
ال ُض ُس َد َم ُٓ ْؿ بِ َذ َبٚئح ِٓ ْؿ)-
اجلِِٔ ِّٔ َ
غ ا َفِذ َ
ُْ ُ ُ َ
شٔتٍتح اإلًٕٚن ادٚدي روحٔ ً ،ٚفٔتجًد اإلًٕٚن افروحل مٚدي ً ،ٚشِٔتَل
احلّؾ افزيء ،افذي يهٍل ًٍٕف روحٔ ً ،ٚمع افذئ ٛاخلٚضب ادتجًود موـ
افروح -يٖ افنٔىٚن فٔجرب افهٌر حتك حيدث ؿودوم أو صوِ ٛافٌُور
ظذ خنٌ ،ٜاخلن ٛرمز افًٚمل افٌٚضؾ افًٚمل افقمهل ادٚدي ،ؾٍل افتقراة يَٚل
"أدب أبٚضٔؾ هق اخلن( "ٛشٍر أرمٔ ،ٚإصحٚح -)55
يربض إشد واحلّؾ مً ً 5ٚإشد هق مِؽ افٌٚب ٜويرمز إػ ظٚمل افروح،
احلّؾ يُقن دم ادزرظ ٜظٚدة وهق رمز فًِٚمل ادٚدي بام يًْل اخلٚضب افهٌر
افَٚدم مـ افًٚمل افروحل أو ادتُثوػ موـ افُوقن إػ اإلًٕوٚن -وـوام ادوٚدة
يُّـ ي ٚأن تهٌح ضٚؿ ،ٜؾٚفىٚؿ ٜأيوو ً ٚيُّوـ أن تتُثوػ فتّزو موٚدة-
افٌُر اخلٚضب هق افُِّ ٜافتل جتًدت خقارزمٔ ً ،ٚؾتحقٓت افهٌر ٕحوق
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افهٍٚء افروحل ؿد ؿٚدت اخلٚضب افٌُر ٕحق افًٚمل ادٚدي ،هل مرآة ظٚـًٜ
بغ اإلًٕٚن وافُقن-

ػدٍخ اٌصِٓ اٌجٌذّخ اٌرىجْخ ىره:

هل ًٍٕٓ ٚافًجؾ افذهٌل دم افتقراة وافَرآن 5حٔو ٞأن افوذه ٛمًودن
فِزمـ ٓ ،يًٍد أبد ًا ،ويًّك افًجؾ ٕٕف مًجؾ متٚم ً ٚمثوؾ مًجوؾ شورن
ادقجقد حت ٝشقينا أو ؾرًٕ ٚوافوذي ينوؽ بٖٕوف حمٚوفو ٜفتهؤْع بقابوٜ
زمْٔ ،ٜهذا افًجؾ هق أيو ً ٚؿرص افٍِؽ افزمٚين ،أبراج افٍِؽ ـام طٓورت
أربً ٜأبراج زمْٔ ٜفٌِْل حزؿٔٚل (افدفق ،إشد ،افثقر وافًَرب) 5افًَرب
هق ضٚئر افٍْٔٔؼ ،وبٚؿل إبراج تنُؾ افًجِ ٜافثامٕٔ 5ٜحٔ ٞتًتز إبوراج
افزمْٔ ٜإربً ٜحمرـ ً ٚيذه افًجِ-ٜ
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(ِؼدً ظريْ ًخمغغو اٌنظسُ)
اٌىًْ ًاٌؼدد ()64

فق ـَْٕ ٚقد شٔٚرة ظذ ضريؼ شٍر ،ودخِْو ٚادديْو ،ٜؾٍول افٌٚفو ٛفوـ
تْخٍض هظتْ ٚمٌٚذة ،وشْتٚبع افَٔٚدة ظذ ٍٕس ادْقال بام يًرف بًّوك
افنظ -ٜوحغ ٕتًقد فٍسة ضقيِ ٜظذ ظداد ٍ
ظٚل ،ؾًقف فـ ْٕتٌف بًوٓقفٜ
خلٍوف وٕحـ ظذ منٚرف وفقجْ ٚدديْ ٜمٖهقف -ٜودم ادَٚبؾ أن ٕتًقد ظوذ
روتغ حٔٚة هيً ٜوفٌ ٜحمُٔ ٜشًَِٕ ٜيض مـ خالي ٚمهٚحلْ ٚوٕامزح هبوٚ
أضٍٚفْوو ،ٚؾًْهووٚب بٚفتٖـٔوود بًّووك افنووظ ٜحووغ ِٕوو ٟـتووٚب حُّووٜ
مثٔقفقجل مٖهقل بٕٚمثٚل وافرمقز-
(خٍػ افنظ )ٜهول افًٌوٚرة افتحذيريو ٜإمثوؾ وافتول موـ افقاجوٛ
فهَٓ ٚظذ مداخؾ ـؾ ـت ٛاحلُّ ٜادَدش -ٜحغ ِّٕس وٕنتؿ وٕتًٚيش
مع ـت ٛـ ٕٝٚحمرم ٜفِجّٓقر ؤٓف افًوْغ ،ؾٓوذا يودؾًْ ٚإػ احلوذر
ؿِٔ ً
ال -وظْدمٕ ٚتًٚمؾ مع مَدشٚت افًٌٚؿرة ـُقٍٕقصٔقس وٓوتًق وابـ
ظرر ؤٕقتـ افذي جًؾ مـ دراش ٜافُتٚب ادَدس أمهٔو ٜؾٚؿو ٝظْوده دم
أبحٚث ٜدم افٍٔزيٚء وافريٚوؤٚت ،ؾٓوذا جيًِْو ٚحؼويغ ؿِؤ ً
ال -دوٚذا هوذا
آهتامم هب ٚمـ ؿٌؾ ؾالشوٍ ٜـٌوٚر دم افتوٚريخ متٍورديـ ـوٕٚقا أو مْتًوٌغ
ٕخقيٚت هيٜ؟ م ٚادّٔز ؾٔٓ ٚوم ٚافذي رأوه ومل ٕره؟ م ٚافذي جوذهبؿ إػ
وصٚي ٚشخٍٔ ٜدم افىٌخ ـَقل ٓ" :تًِؼ اجلدي بِوٌـ أموف"؟ بوؾ ـٔوػ
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تٌْقا ٕهقص ً ٚحترض ظذ افتىٓور افًرؿول!؟ هوؾ هوذه ـتو ٛشوٚذج ٜأم
ظَّٔ!ٜ؟ هؾ ٍّٕٓٓ ٚـام تًقدٕ ٚأن ًٍٕؾ مع مهىِحٚت افًوقق واحلورب
واحل ٛوادجٚمالت آجتامظٜٔ؟
أم أن ي ٚفٌ ٜداخؾ افٌِٜ؟
هؾ ٕك ظذ ؿراءهت ٚبنُؾ حردم متٚم ً ٚإػ أن جيزٕو ٚافوْص إػ افتقجوف
ٕحق ادجٚز! ـام يًٍؾ أهؾ افيٚهر أو صٓقد هيقه؟ أن ًٍٕؾ افًُوس متٚمو ً،ٚ
أي أن َٕرأه ٚجمٚز ًا ـِٓ ٚإػ أن يٖخذٕ ٚافْص ٕحق احلرؾٔ ،ٜـام يْهحْ ٚأهؾ
ادجٚز ـٚدًتزف ٜمث ً
ال ،أم أن إمر دم ٟفِْيريتغ؟ ـام يًٍؾ أصحٚب افرمز
ـٚفهقؾٔ ٜوافٌْقصٔ 5ٜحٔ ٓ ٞيٌِقن افيٚهر حلًٚب افٌوٚضـ وٓ افٌوٚضـ
حلًٚب افيٚهر ،بؾ يًتخدمقن هذا رمز ًا وإصٚرة فذاك-
ـٔػ َٕرأ ـتٌْ ٚادَدش ٜادثرة فِجدل!؟ وم ٚهل أص ً
ال هذه افُت!ٛ؟ هوؾ
هل جرار مخر مًتؼ دم أؿٌٔ ٜافًامء فًُٔر هب ٚافًُٚػ أو فٍٔهِٓ ٚمـ يًوتىٔع
بَىرة مـ خالل مًرؾتف افروحٔ ٜؾًْٔؿ بامء احلٔٚة -إذا ـ ٕٝٚجمرد جرار ؿديّوٜ
مهْقظ ٜمـ ؾخٚر هش ،ؾِامذا اشتّرت بغ مدّ وجزر فًهقر ضقال؟ احلََٜٔ
بُوؿ افتحوذيرات "إتٌوف إٕوف ـتوٚب
إْٔ ٚم ٚإن ٍٕتح تِؽ افُت ٛحتك ٍٕٚجوٖ ّ

حُّ" ،"ٜاحذر إٕف متنٚبف ؾٔف أفٌٚز" -إيٚك أن تتًٚمؾ مًٓ ٚبىٍقف ٜشوٚذجٜ
ـام دم هذه أيٚت دم شٍر افُقرٕثٔغ اإلصحٚح افثٚين" :فُْْٕ ٚتُِؿ بحُّوٜ
افُٚمِغ ،وفُـ بحُّ ٜفًٔ ٝمـ هذا افدهر ،بؾ ٕتُِؿ دم حُّو ٜاَّلل دم ه
احلُّ ٜادُتقم ٜافتل شٌؼ اَّلل ؾٔٓ ٚؿٌؾ افدهقر دجدٕ-"ٚ
هؾ بدأت افٍُ ٜمتٔؾ فهٚفح افٍٓؿ افروحل افًٍٍِل افرمزي اإلصٚري
فُتٌْ ٚادَدشٜ؟ هؾ هل بخٚر مـ ادٍٚهٔؿ ادجردة فًٌْح دم بحر مـ اخلٔٚل
وافٍٔض افروحل ،أم أهن ٚؾًٍِ ٜخهوٌ ٜهٚدؾو ٜمتوزج بوغ افًوٚدغ ادوٚدي
وافروحل افيٚهري وافٌٚضْل افزمْل وافالزمْل إهن ٚهْ ٚوأن-
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ـٔػ شُْٔؾ؟ وم ٚهق ادًٔٚر أو ادرصد؟
ظِؿ اجلٔقمسي ٜادجرد أو ايْدشو ٜادَدشو ٜيٌودأ بودائرةٕ ،هنو ٚأـّوؾ
إصُٚل افالهنٚئٔ ٜوشت ٜدوائر ممٚش ٜحقي 5ٚحٔ ٓ ٞيُّْْ ٚإووٚؾ ٜدوائور
أـثر ،ؾتنُؾ بذفؽ شًٌ ٜدوائر وهق م ٚيًرف بٌذرة احلٔٚة-

ومـ هْ ٚأتك تَديس افًدد شًٌ ٜـًدد ٍ
ـٚف 5شًٌ ٜأيوٚم دم إشٌقع،شوًٌٜ
أفقان دم ؿقس ؿزح،وشًٌ ٜأصٓر ـٚؾٕٔ ٜن يُتّؾ اجلْغ إن أوٍْ ٚشوت ٜدوائور
أخرى ؾقؿٓ ٚشُٔقن فديْ )5١( ٚدائرة وهل م ٚيًرف بثّرة احلٔٚة-

ثؿ شت ٜأخرى فتتنُؾ زهرة احلٔٚة مع ( )54دائرة-
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بذرة احلٔٚة ترمز إػ افُِّ" ٜدم افٌدء ـ ٕٝٚافُِّ-"ٜ
ثّرة احلٔٚة ترمز إػ اإلًٕٚن ،وافزهورة إػ افُوقن ،زهورة افودٕٔ ٚـوام دم
افَرآن-
إذا أردٕ ٚأن ٕدخؾ بذرة احلٔوٚة دم ظٚدْو ٚافًْوٌل هوذا ،ؾْٕ٘و ٚشْيوب
بٚفًدد  ١إبًٚد ادُ ٜٕٔٚافثالث + ٜافًٌد افزمْل (-١3 =2+)١*2
إذ ًا ؾٚفٌِ ٜإؿرب إػ افتجريد هل فٌ ٜمُقٕ ٜمـ  ١3حرؾ ً-ٚ
ثّرة احلٔٚة  )81 =2+)١*5١وهق ظدد صٌٌٔٚت اإلًٕٚن-
إذ ًا ؾٚإلًٕٚن دم هذه احلٔٚة رؿّف  81أم ٚدم ظٚمل افتجريد افروحل هق 5١
فذفؽ يًتزوٕف رؿؿ ادقت-
زهرة احلٔٚة دم ظٚدْ ٚافًٌْل ( 18 =2+)١*54وحٓٚت افُقن ئً ً-ٚ
تالحيقن بٖن  18هق ظُس  81ؾٚإلًٕٚن إذ ًا مرآة فُِقن وافُقن هوق
إًٕٚن ـٌر مًُقس ،مثِام اإلًٕٚن هق ـقن صٌر مًُقس-
افُت ٛادَدش ٜهل افٌِ ٜواإلًٕٚن وافُقن ،هل زهرة افدٕٔ ٚافتل حتقي
افثّرة وافٌذرة ،ؾٔج ٛظذ ئع افُت ٛادَدش ٜأن تتُوقن موـ  18حٚفو،ٜ
وهُذا متٚم ً ٚؾ٘ن مًتخدمل ظِؿ ادْدل فرؤي ٜادًتٌَؾ يودخِقن إػ افُوقن
ظز ادْدآ ادٗفٍ ٜأص ً
ال مـ  18ضٌَ ،ٜادقشَٔك أيوو ً ٚوافتول هول افُوقن
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بنُؾ مٓتز تْتٓل ظْود افورؿؿ  18دو ،ري ،مول ،ؾو ،ٚصوقل ،ٓ ،د ،دو
(-18=)3*3
دم ـتٚب افُٚمٚشقترا (اجلْس ادَدس) ،افزواج بوغ ادوٚدي وافروحول
يْتٓل أيو ً ٚبو  18ؾه ً
ال ،ـتٚب جْٔٚتْ ٚافُقين يْتٓل بٚفو ،18ـتوٚب أي
تنْٔغ يْتٓل بو  ،18افنىرٕ ٟبّربًٚتف افٌٔوٚء وافًقداء تداخؾ افروحول
بٚدٚدي  18رؿً ،ٜـتٚب ـْزاربو ٚافهوٚبال افَوديؿ ؾٔوف  54ؿًو ًام وافًودد
افروحل مـ زهرة احلٔٚة افو  18زهرة احلٔٚة بٚفنُؾ افروحل) ورق تٚروت
فَراءة افىٚفع يًز ظـ حٓٚت افُقن بٖوراؿف افوو 0١( 18ورؿو ٜـقتنؤْٜ
ظٚدي 5١+ ٜبرجو ً )ٚفٔهور افًودد )18ضًٌو ٚيٌوٚع أن  2١ورؿو ٜفُوْٓؿ
بٚفؼح يَقفقن بٖن هْٚفؽ ورؿ ً ٚمُرر ًا-
ـت ٛاحلُّ ٜادَدش ٜـِٓ ٚجيو ٛأن تْتٓول ظْود افورؿؿ 18وهوذه أول
ؿٚظدة فُِٔؾ ،ؾ٘ذا زادت أؿًٚم ـتٚب مَدس م ٚؿِؤ ً
ال ظوـ هوذا افورؿؿ أو
َٕه ٝظْف ،ؾ٘ن خِ ً
ال م ٚؿد أصٚبف-
ضًٌ ً ،ٚإن وصِ ٝفِو 54ؾٓل شؤِّ ،ٜأو  5١3ؾٓول مووٚظٍ ٜفِوو 18
ـثْٚئٔٚت متحدة مع بًوٓ ٚافًٌض 5حٔ ٞيُّـ ؾهوِٓ ٚأيوو ً ٚفتهوؾ إػ
 ،5١3شٔتؿ ذحٓ ٚبنُؾ أوشع ظْد حديثل ظـ أي تنْٔغ -ؾٍول أي
تنْٔغ مث ً
ال ـؾ هًٌُرام هوق ظُوس مو ٚئِوف ،هًُوٌرام  5هوق افًوامء
وهًٌُرام  ١هق إرض-
ايًٌُرام  50هق افٍٖر وبًده  51هق افٍٔؾ ،افُتٚب ادَدس هق ظٌٚرة
ظـ أشٍٚر متًٚـً ،ٜمثؾ افتُقيـ واخلروج ،صّقئٔؾ  5وصّقئٔؾ-١
افَرآن أيو ً ٚهًُٔوٌرامٚت متًٚـًو ،ٜافٍٚحتو ٜظُوس افٌَورة ،ادتودثر
ظُس ادتزمؾ ،ؾُؾ صقرة هل ظُس افتل تِٔٓ ٚبٚشتخدام مً ٕٚٓٔٚإوفٜٔ
افكؾ -ٜإذ ًا جي ٛأن يُقن افَرآن  5١3شقرة فٔتنُؾ هبوؿ  1١موـ ادثوٚين
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أي أن ـووؾ صووقرتغ حتّووؾ ٍٕووس ادًْووك (افًْووٚء وافٌَوورة) (آل ظّووران
وافٍٚحت )،)ٜفُـ دم افقاؿع افَرآن  558شقرة أي إٔف  02مـ ادثٚين إذ ًا ؾٓوق
مَْقص شًٌ ٜمـ ادثٚين أي  58شوقرة" -وفَود آتْٔوٚك شوًٌ ً ٚموـ ادثوٚين
وافَرآن افًئؿ" (أي 32 ٜمـ شقرة احلجر)-
وٕجد افثْٚئٔٚت واوح ٜجد ًا دم إبراج افهْٔٔ 5ٜافّْر ظُس اير افذي
ئِف ،افتْغ افىٚئر ظُس إؾًك افزاحٍ ،ٜافٌَرة أو افٍٔؾ ظُس افٍٖر-
دم افتٚروت أيو ً ٚإمثِ ٜـثرة جد ًا-
افُتٚب ادَدس بام جمّقظف  11شٍر ًا بًٓديف افَديؿ واجلديد هق ؿريوٛ
مـ افو 18فذفؽ ٕنؽ بٖٕف حيّؾ شٍريـ زائديـ -وحغ ْٕير بنُؾ أؿرب،
ٕجد بًض إشٍٚر ؽر ضًٌٔٔ ٜأي ؽر ثْٚئٔ ٜمثؾ شوٍر يقحْو 5 ٚيقحْو١ ٚ
ويقحْ ١ ٚؾٓذا ظدم تقازن ٕٕف ٓ جي ٛأن يقجد ثٚف ،ٞهذا زائد ويٌَك هْٚ
ـًٍر آخر زائد جمٓقل-
يرتٌط أول شٍر مـ افًٓد اجلديد مع آخر شٍر مـ افًٓد افَديؿ بنُؾ
ثْٚئل ،ويتًٚـًٚن ،ـام يرتٌط آخر إٕجٔؾ بٖول شٍر مـ افرشوٚئؾ -ؾُِٓوؿ
ينُِقن ـتٚب ً ٚواحد ًا جي ٛأن يُقن  18ؾه ً
ال أو شٍر ًا -تًٚظدٕ ٚافثْٚئٔوٚت
ـثر ًا ظذ ؾٓؿ افْهقص ،وتًٓؾ فْ ٚإمر 5إذ إهن ٚبًٌٚض ٜتُقن متًٚـًوٜ
مع بًوٓ ٚافًٌض ،م ٚيٗدي إػ ؾٓؿ صٚمؾ-
تًِْخ اإلًٕ ٜٕٔٚأن مـ ظك افىٍقف ٜوادراهَ ٜبٚجتٚه ظك افرصود أو
وجتر مًٓ ٚإرث ً ٚثَٔ ً
ال ،فٔس ؾَط مـ افًْٚء افرمزي – مثٚل ذفؽ
ظك افدفقّ ،

أن صحٍٔ ً ٚؾرًٕٔ ً ٚوؿع دم خىٖ شخٔػ ،حغ ـت ٛظـ ظٚصّتف بٖهن ٚمل تًد
ظٚصّ ٜافْقر ٕن افُٓربٚء بٚت ٝتَْىع  ,بؾ أيو ٚإرث ً ٚمـ افًْٚء افرشّل،
أؿهد بْٖٕٖٕ ٚخذ ـؾ م ٚيهدر رشّٔ ً ٚظـ ادٗشًٚت افدئْ ٜبنُؾ جودي،
ثؿ ٕتٌْٚه أو ٕرؾوف يِ ٜمع ـت ٛاحلُّ ٜادًتقػ ظِٔٓ ٚمْٓؿ!
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فَد ؾروقا ظِْٔ ٚأحُٚمو ً ٚذظٔو ،ٜؿوٚفقا بوٖهنؿ اشوتٌْىقه ٚموـ هوذه
افُت ،ٛبْٔام فق ؿربْ ٚظدشتْ ٚافٍٚحه ٜأـثورٕ ،جود بٖهنو ٚأحُوٚم فدراشوٜ
افُت ،ٛهل ؿقإغ تْيؿ ؾّْٓ ٚي ٚوفًٔو ٝفٍُٔٔو ٜافًؤش دم هوذه احلٔوٚة
افًٌْٔ-ٜ
فُؾ ـتٚب حُّ ٜوأحُٚمف ومٍٚتٔحف ودفِٔف ادقجقد داخِوف ،وهوق ـوٖي
جٓٚز دم وؿتْ ٚاحلٚر ،حٔ ٞيًىك مًف دفٔؾ دًرؾ ٜتنؤٌِفٓ -حيوقا موث ً
ال:
"أيٚت حمُامت هـ أم افُتٚب" (آي 2 ٜشقرة آل ظّوران) -فَود صوقروا فْوٚ
بٖن هذه أي ٜبٚفذات يَهود هبو ٚأيوٚت ادحُوامت فؼويً ٜاحلٔوٚة ،أي أهنوٚ
مرصدة فٍُٔٔ ٜافًٔش -موع أن أيو ٜبُوؾ وووقح تنور إػ أن هوذه أيوٚت
ادَهقدة هل أم افُتٚب وفًٔ ٝأم احلٔٚة ،يًْل أهن ٚإمٚم ومرصد يذا افُتوٚب
ؾَط -ودائام تٖ هذه أيوٚت ادرصودة دم ؿًوؿ افًْوٚء -دم أي تنؤْغ موث ً
ال
يسـقن فْ ٚادٍتٚح مًتَٔ ًام ؽر مُورر ومربًو ً -ٚافًْوٚء أو إم دم أي تنؤْغ
هًٌُرام رؿؿ ( )١بْٔام دم افَرآن دم شقرة افًْٚء مثْك وثالث وربٚع-
ادًتَٔؿ ظُس (مثْك) و(ثالث) افتل تًْل مُرر ًا ،بْٔام دم أي تنؤْغ
ؽر مُرر و(افربٚع) مـ افربٔع أو مـ ادربع ،أي اخله ٛافٍٔزيٚئل -إذ ًا هؿ
بذفؽ خيزوْٕ ٚبٖن أشامء افَرآن ادثٔقفقجٔ ٜمُررة ،بْٔام هل فًٔ ٝـوذفؽ
دم أي تنْٔغ ،بؾ وربام أيو ً ٚتُقن افًقر مُوررة -ويودل مًْوك (مثْوك)
أيو ً ٚظذ أن افَرآن يًوتخدم صؤٌ ٜادوٚيض ،بٔوْام أي تنؤْغ يًوتخدم
ادًتٌَؾ أو ادوٚرع ،فذفؽ هق مًتَٔؿ( ،مربوع) أي إٔوف يودل ظوذ حٚفوٜ
ؾٔزيٚئٔ ٜخهٌف أي أحداث ؾٔزيٚئٔ ٜشتحهؾ -إذ ًا هُذا تًٚظدٕ ٚادٍٚتٔح-
تٍُٓؿ رمقز ـؾ ـت ٛاحلُّ ٜبنُؾ مقحد 5ؾٚحلُّ ٜمٌْع أويل واحود،
ؾٓل ادٍٚهٔؿ افتجريدي ٜـام ؿٚل ـٚرل يقٕغ ظـ اخلٚؾٔ ٜاجلٚمً ٜافتول حتوقي
ـؾ إشٚضر" :احلِؿ ادنوٍر أو ادرموز يهودر دم جوقهره ظوـ افالوظول
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اجلًّل افٌْل بُؾ ادٍٚهٔؿ وإشٚضر إوفٔ ٜواخلزات واإلمُٕٚٔٚت افتل
م ٚتزال حٔ ٜمْذ افًهقر افًحَٔ-"ٜ
ؿد تُقن هذه اخلٚؾٔو ٜاجلًّٔو ٜبهوقره ٚادجوردة ادْقظو ٜدفؤ ً
ال رائًو ًٚ
فإلًٕٚن إذا ظرف ـٔػ يتجْ ٛوالٓهت ٚادٌقي ،ٜؾٖحٔ ًٚ ٕٚهل تًٔد وتُورر
ٍٕس ادٍٓقم بٖشامء وصقر وؿهص ظدة -ودم اشوتىٚظتْ ٚجتْو ٛافٍوخ إذا
أظدٕٚه ٚإػ أوفٔٚهت ٚوربىْٚه ٚمع بًوٓ ٚافًٌض-
إْٕ ٚأحٕٔ ًٚ ٕٚتجٚهؾ افتنٚبف أو حتك افتىٚبؼ دم ـتٚبغ مٍْهِغ فِحُّ،ٜ
مثؾ (اخلْزير) دم افَرآن وأي تنْٔغ وافُتٚب ادَدس ٓ ،بؾ ٕتجٚهِوف دم
ٍٕس افُتٚب أحٔ 5ًٚ ٕٚؾّثال إهنؿ يٍنوون رموقز ًا واحودة بنوُؾ خمتِوػ،
حً ٛمقؿًٓ ٚمـ اجلِّ ،ٜمتْٚشغ صٔاغ أويوام أن افُِوامت حتودد مًْوك
اجلّؾ وفًٔ ٝاجلّؾ هل افتل حتدد مًْك افُِامت ،ث ًٚ ٕٔٚيتْٚشوقن افًوقدة
إػ إوفٔٚت وأخذ اإلصٚرة بًغ آظتٌٚر-
وؿد ترمز ظدة مٍٚهٔؿ إػ رء واحد بودرجٚت خمتٍِو ،ٜمثوؾ حتوقٓت
إٌٕٔٚء وتٌدٓت أشامئٓؿ وترمٔزهؿ بًٌض احلٔقإٚت -ـتوٚب افتحوقٓت
ادكي وـتٚب حتقٓت أي تنْٔغ وحتك دم افُتٚب ادَدس (افرمز) هوق
ذاتف مٓام ـ ٕٝٚإوظٔ ٜافتل حتتقيف -ومـ أهؿ ظِّٔوٚت افُٔوؾ هول (متٔٔوز
ومًرؾ ٜافروحل مـ ادٚدي) ،ؾّث ً
ال افًْٚء ظّقمو ً ٚهوـ مٍوٚهٔؿ روحٔو ٜأو
حوٚرات تٌْ ٝهذه افدرجٚت ادختٍِ ٜمـ ادٍٚهٔؿ ،فذا ؾَد ضِو ٛتٌىٔوٜ
افًْٚء ـرمز إػ ظٚمل افروح حمجقب ظْ ،ٚبْٔام ضِ ٛختٚن افوذـقر ـًِّٔوٜ
ترمز فًح ٛافذـر مـ افًٚمل افروحول ادٌىوك ،أي ؾّٓوف بنوُؾ موٚدي-
وـذفؽ ؾٖحُٔ ًٚ ٕٚيىِ ٛمـ افَٚرئ أٓ يهًد درج ً ٚدم مذبح هُٔوؾ مًوغ،
ؾٓذا أمر يِزمْ ٚفٍِٓؿ احلردم ادٚديٕ ،ن افهًقد هق فًٚمل افروح ---وفُوؾ

مٍتٚح ؾّٓف-
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ادٍتٚح افذهٌل يرمز إػ افنوّس أي افْوقر وظوٚمل افوروح ،أمو ٚادٍتوٚح
افٍيض ؾرمز إػ افَّر افذي ييٓر فٔ ً
ال ،وافِٔؾ يرمز إػ ظٚمل ادٚدة "افنّس
وافَّر بحًٌٚن" (أي 0 ٜمـ شقرة افرمحـ)-

اٌؼنىجٌد ًاٌشجىخ

هذا افًٌُْقت ثامين إظغ ؿد ًٕ ٟصٌُ ٜمـ اخلٔقط افالصَ ٜبٖذرظوف
افثامٕٔ ٜحقل ثَٚؾٚت افًٚمل أيع بٖرـٕٚف افثامٕٔ ،ٜؾًَِْ ٚمِتهَغ ـؾ بخٔىف
متنٌثغ بّتٚه ٜواهٔ( ٜإن أوهـ افٌٔقت فٌٔ ٝافًٌُْقت)-
إٕف ؾخ ٓختٌٚر جدارتْ-ٚ
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فق أفَْٕٔ ٚيرة متٖٕٔ ٜظذ افثَٚؾٚت افروحٔ ٜوافٍـ ،ؾًْرى ؿدشٔ ٜافًدد
ثامٕٔ ٜإٔك تقجْٓ 5ٚحٔ ٞإٔف يّثؾ افتَٚء افًٚمل افروحل (افدائرة) موع افًوٚمل
ادٚدي (ادربع)-
إهن ٚرمز افُٖس ادَدش ٜمثّْ ٜإوِع ـام مثِٓ ٚمِؽ إيىٚيل دم جْوقب
إيىٚفٔ ٚبًَِ ٜثامٕٔ ٜإوالع-

وهذا م ٚينر إفٔف افَرآن" :وحيّؾ ظرش ربؽ يقماذ ثامٕٔ( "ٜأي ١2 ٜموـ

شقرة احلٚؿ -)ٜـام أن أـثر ادًٚبد تَديً ً ٚتَقم ظذ مٌدأ افثامين أوالع مثؾ مًٌود
يقـٚهٚم ،ٚوـذفؽ ادًٚجد اإلشالمٔ ٜادثّْ ،ٜوأصٓره ٚؿٌ ٜافهخرة-
(ادًجد إؿل ثامين إوِع)
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أيو ٚإم ايْدي ٜـٚيل ذات افثامٕٔ ٜأذرع-

وإذا تٚبًْ ٚدم ادثٔقفقجٔ ٜايْدي ،ٜؾ٘ن ثامٕٔ ٜؾِٔ ٜحيِّقن إرض-
وـذفؽ ؾ٘ن ظرش افِقتس افٌقذي يرشوؾ ثامٕٔو ٜصوًٚظٚت -ودم ظِوؿ
افٍِؽ ،ؾ٘ن ضٌٚئع إرـٚن ثامٕٔ ،ٜـام ووح فْ ٚإخقان افهٍ ٚثامٕٔ ٜموذاهٛ
إشالمٔ ،ٜوٕجّ ٜاخلِؼ افٌْقصٔ ٜهل ثامٕٔ-ٜ
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ومْٓ ٚأت ٝافثامين درجٚت دم افىَس ادٚشقين ،متٚم ً ٚـام يًَؿ افُْٓقت
افٍٚرد
ُختـ افًٔد ادًٔح دم افثٚمْ ،ٜوإتك دم افٔقم افثٚمـ ،وهوق رموز ؿٔٚموٜ
اإلًٕٚن -أيو ً ٚـٚن ينٌؾ ـًْٔ ٜافَٔٚم ،ٜبٚشتّرار ،ثامٕٔ ٜـْٓو ٜموـ ثامٕٔوٜ
مذاه ٛمًٔحٔ ،ٜوتوٚء ؾٔٓ ٚثامٕٔ ٜمهٚبٔح ،دم افًوحر يًوتخدمقن رؿوؿ
( )3افذي يّثؾ افْٓٚئٔف

The eight and the Vatican

افنٔخ إـز دم افهوقؾٔ ٜابوـ ظورر يوذـر دم ـتٚبوف (مقاؿوع افْجوقم
ومىٚفع أهِ ٜإهار وافًِقم) ضٓٚرة إظوٚء افثامٕٔ ٜادٍُِ ٜمـ اإلًٕوٚن
وهل :افًغ ،إذن ،افًِٚن ،افٔد ،افٌىـ ،افٍرج ،افرجؾ وافَِ ،ٛوهل موٚ
شْراه ٓحَ ً ٚدم رمقز ظٚئِ ٜأي تنْٔغ-
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األثساج اٌثّبْٔخ

فدائرة افزوديٚك ؿه ٜحؼي ٜدم مقووقظْ ٚافوثامين هوذا ،هوؾ توذـرون
افٌْل حزؿٔٚل حغ واجف آف ٜافزمـ؟ إبراج إربًو ٜروبوغ أحود أوجٓوف
أشد ،ومَٚبِف إًٕٚن ،ثؿ ثقر يَٚبِوف ضوٚئر افٍْٔٔوؼ (يّثوؾ بورج افًَورب)
إبراج افزمْٔ ٜإربً ٜهل (إشد ،افدفق ،افثقر ،افًَرب) وهوذه إبوراج
إربً ٜهل متٚم ٍٚصًٚر افٌْقصٔغ افهٚبا ،ٜمع مراظٚة إبدال افثقر بٚحلٔ ٜـام
تًٍؾ إبراج افهْٔٔ( ٜاحلٔو ٜافهؤْل هول افثوقر افٌورر) ،وإبودال افودفق
بٚفْحِٕ ٜن ـِٔٓام يرمز إػ احلُّ( ٜإول يًىل مٚء احلٔٚة ،وافثٚين يًىول
ظًؾ افنٍٚء)-
وهل متٚم ً ٚم ٚشامه ٚافَرآن بٕٚصٓر إربً ٜاحلرم "إن ظدة افنٓقر ظْد
اَّلل اثْ ٚظؼ صٓر ًا دم ـتٚب اَّلل يقم خِوؼ افًواموات وإرض مْٓو ٚأربًوٜ
حرم" (أي ١1 ٜشقرة افتقب-)ٜ
أربً ٜأصٓر ٓ تًدّ أي (حرم) ؾٌَٔك مـ آثْل ظؼ صٓر ثامٕٔو ٜأصوٓر
ؾَط -يتؿ إٓتَٚل مـ افروحل إػ ادوٚدي ،وموـ ادوٚدي إػ افروحول ،موـ
خالل هذه افٌقابٚت افزمْٔ -ٜحغ جيتّع افودفق موع إشود شؤتُقن (أبوق
ايقل) حٚرس بقاب ٜإهار ؾقق شىح إرض ٕحق افًٚمل ادوٚدي ،أمو ٚإذا
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اجتّع افثقر مع ضٚئر افٍْٔٔؼ ؾًٔتُقن (آبس) افثقر ادجوْح ،وهوذا يًْول
إتَٚل إرض دم ادَٚبر ٕحق افًٚمل افروحل-
إبراج افثامٕٔ ٜادتٌَٔ ٜهؿ إًٍٔٓؿ أبىوٚل ادثٔقفقجٔوٚت افًٚدٔو ٜووّـ
أي تنْٔغ:
احلّؾ :إٕف ادًٔح افهٌر (هذا محؾ اَّلل)-
اجلقزاء :أختف افهٌرى افْنٔى ٜوافَقي ٜادحتٚف ٜذات افقجٓغ-
افنضٚن :هق إب افذي جيّع افذـقر دم صخهف افروحل (افقجقد)-
افًذراء :إهن ٚإم افتل جتّع ـؾ اإلٕٚث ،ظٚمل افتجريد (افًدم)-
ادٔزان :متثِف امرأة حتّؾ مٔزان افًداف ٜبٖظغ مًهقب ،ٜإهن ٚأي ٜمٚظوٝ
آي ٜافًداف ،ٜحٔ ٞيتّثؾ مًٌده ٚدم إؿك احلرمِؽ أو مًٌود افًْوٚء ؾٔوف
يتؿ اجتامع افهٌرى مع افُزى ،إهن ٚإخ ٝافقشوىك افتول تٌِوؼ ظْٔٔٓوٚ
ٓمتح ْٕٚٚوحتّؾ ادٔزان ؾقق اخلر وافؼ-
افَقس :إخ إوشط ،إمر ،افَْىقر ٕهػ حهٚن وٕهوػ إًٕوٚن
افذي ظِؿ هرؿؾ ،حٔ ٞأن ٕهٍف احلهوٚن يًوز ظوـ ظوٚمل اخلٔوٚل وٕهوٍف
افٌؼي هق ظٚدْ ٚادٚدي ،فذفؽ ؾٓق إوشط بغ ظٚدغ-
اجلدي :هق إخ إـز فِحّؾٕ ،هٍف افًُّل يدل ظوذ ظوٚمل افٌحوٚر
افروحل ،ؾحغ يرمز فًِّٔح بٚفًّؽ ،ؾٕ٘ف يدل ظذ افٌُر (افروح)-
احلقت :إخ ٝافُزى 5حٔ ٞتْتّل ـِٔ ً ٚإػ ظٚمل افٌحٚر ،ظٚمل افروحٜٔ
اخلهٌ-ٜ
إبراج إٕثقي ٜمتثؾ ظٚمل افوروح ،وإبوراج افذـريو ٜمتثوؾ ظوٚمل ادوٚدة-
إٕثك تٖخذ افساب وادٚء ،بْٔام افذـر يٖخذ ايوقاء وافْوٚر -إذ ًا ؾّخِقؿوٚت
افىغ هؿ فًٚمل افروح ظٚمل إٕقث ،ٜآدم افذي خِؼ مـ ضوغ هوق إذ ًا خمِوقق
روحل يْتّل إػ ظٚمل افروح ،رؽؿ إٔف ذـر ،فُْف ئًش دم ظٚمل إٕقث-ٜ
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افٍخٚر هق اجتامع افًٚدغ 5افىوغ افروحول موع افْوٚر وايوقاء ادوٚدي،
وظِّٔ ٜر افىغ هل يع فًِٚدغ 5فذفؽ ـِّ ٜصؤٚضغ هول مرـٌو ٜموـ
جزئغ (ر  +ضغ) ؾٓام يّثالن إخ إوشط وإخو ٝافقشوىكٕ ،هنوام
جيًّٚن ظٚدغ-
وبّْٚشٌ ٜاشتخدام افٍِؽ فرمقز احلٔقإٚت ،شَِْل ٕيرة ظذ آيو ٜمّٓو ٜدم
افَرآن ؿٚل ؾٔٓ ٚإن ثامٕٔ ٜحٔقإٚت ذـر اشوؿ اَّلل ظِٔٓو ،ٚأي بًّْوك مثٔقفوقجل
هل متثؾ أي" ٜوإٔزل فُؿ مـ إًٕٚم ثامٕٔ ٜأزواج" (أي 1 ٜشقرة افزمر)-

اٌٌازد يف اٌىثسح

أه ً
ال بُؿ دم جقف ٜحقل افًٚملٕ ،زور ؾٔٓ ٚمثٔقفقجٔٚت اخلِوؼ ادتْوٚثرة،

ـل ًٕٔد ترتٌٔٓ ٚدم مًرض مـ بوع صٍحٚت:

ِثٌٌٌْخْب اخلٍك األظرتاٌْخ

زمـ احلِؿ دم إشىقرة إشسافٔ ٜهق دائؿ افقجوقد( ،اإلٕجٌُّٔوقٓ)

افُٚئـ ادزدوج ،شٔد أي ،ٜخِؼ افٌؼ مـ ضقاضؿ وهل:
 ,افًحِٔ ٜافٌُرة وافًحِٔ ٜافهٌرة-
 ,صجرة اخلقخ وبذرة افًن-ٛ
 ,افٌٌٌٚء افٌُر واجلرذ افهٌر-
ضًٌ ً ٚافُٚئـ ادزدوج شُٔقن افًامء وإرض ،وافتل تٌدأ ـوؾ أشوٚضر
افًٚمل هبام ،ممثِ ٜهبذا افنُؾ دم افثَٚؾ ٜافؼؿٔ( ٜإب وإم)-
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 ,5افًحِٔتٚن مه ٚإخ ٝافُزى وإخ ٝافهٌرى-
 ,١افٌٌٌٚء وافٍٖر مه ٚإخ إـز وإخ إصٌر ،افٍٖر افوذي شَٔووؿ
إفٌٚز وهق م ٚيدظك دم أي تنْٔغ بٚفٍٖر افرمٚدي-
 ,١صجرة اخلقخ هل افنجرة ادنٓقرة ادحرم ،ٜصوجرة ادًرؾو ،ٜافتول
وجدت ٓختٌٚرٕ ،ٚهل إخ ٝافقشوىك وبوذرة افًنو ٛوإخ إوشوط
افذي ٓ يزز هقيتف-

شؼت دًغٌ اإلفسّمِ

بًد أن ٕثور اَّلل افىوغ تُقٕو ٝإرض ،وـٕٚو ٝمْىرحو ٜؾووٚجًٓٚ
(إب وإم) -مرة ث ٜٕٔٚتٌدو واوح ٜدم (افًامء وإرض) إٔجٌ( ٚوًٌ ً-)ٚ
ومـ ادًروف ظـ إشٚضر افتول حتُول ظوـ افووٌٚع أهنو ٚخْثوك (ـوٚئـ
مزدوج) ثؿ إٔجٌ ٚتقأم ً ٚبؼي ً ٍّٕٚٓٓ ،ٚظذ صوُؾ حٔو -ٜأظتَود هْو ٚبوٖهنام
إخ ٝافهٌرى وإخ إصٌر 5حٔ ٞافْهػ إؾًقاين هق فِهٌٚر -ثوؿ
صْع بًٍْف زوج ً ٚمـ أصٌٚهف افٌُٚر -افوٌع موزدوج اجلوْس هوق إخوٝ
افقشىك وإخ إوشط (افنٔٚضغ)-
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ادلثٌٌٌْخْب أٌٌْبْٔخ

تٌدأ ادٔثقفقجٔ ٚافٔقٕ ٜٕٔٚبٍقى افٍراغ افُع ،ـام دم أي تنْٔغ ؿٌؾ أن
يًَْؿ فِوغ وافٔوٕٚغ ،وتيٓور موـ افٍوراغ ؽٚيو( ٚإرض) وافتول إٔجٌوٝ
أورإقس افذي ؿٚم ب٘خهٚهب -ٚهْ ٚأيو ً ٚافًامء وإرض مرة أخورىٕ ،وتٟ
ظـ ذفؽ وٓدة افتقتٕٔٚقم 5أي شوت ٜذـوقر وشو ٝإٕوٚث (إبوراج آثْول
ظؼ)-
ـروٕقس افهٌر خييص وافوده موـ أحنوٚء ؽٚيو ،ٚويرمول بَوؤٌف دم
افٌحر ،ويّز بذفؽ مِؽ افتقتٕٔٚقم (ؿه ٜافتحقٓت)-
مترد إوٓد ظذ أبٔٓؿ ،ؾَ ٙظذ مخً ٜمْٓؿ :إربً ٜأبراج افزمْٔو+ ٜ
مرـز افتحقٓت (أي هق ًٍٕف بًْختف ادتُررة)-
ـروٕق شٔتزوج براي ،ٚوتًقد افَه ٜمـ جديد ،فُْٓو ٚهوذه ادورة أـثور
ووقح ً 5ٚإذ مـ دون أن رتِط إبراج افزمْٔ ٜإربً ٜمًٓؿ ،حٔ ٞإٔجوٛ
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مْٓ ٚأوائؾ آي ٜإوفّٔ ٛادنٓقرة :ثالث ٜذـقر وثالث إٕٚث وهؿ (زيقس،
هٚديس ،بقزيدون) ،و(هرا ،دئّسا ،هٔتٔ-)ٚ
(ـروٕقس وراي )ٚمهو ٚإب وإم( ،زيوقس وهورا) مهو ٚإخ إـوز
وإخوو ٝافُووزى( ،هووٚديس وهٔتٔوو )ٚإوشووط وافقشووىك( ،بقزيوودون
ودئّسا) افهٌر وافهٌرة-

األظغٌزح اٌؼسثْخ

دم إشىقرة افًربٔ ٜؾ٘ن أي ٜافرئًٔٔ ٜافتل ظٌده ٚافًرب وؿد ذـورت
دم افَرآن أيو ً ٚهل (افالت ،هٌؾ ،افًزا ،ذو افؼي) و(مْوٚة ،ذو اخلِهو،ٜ
ٕٚئِ ،ٜآشٚف)-
ودم مًجؿ (آي ٜافًرب ؿٌؾ اإلشالم) جلقرج ـدرٕ ،جد بٖن افًرب ؿد
ظٌدوا أيو ً( ٚأورإٔ )ٚفُْف آشؿ ادَٚبؾ ٓشؿ أي ٜافالت ،وتنُِ ٝهذه
أي ٜثْٚئٔ ً ٚذـري ً ٚوإٔثقي ً ٚمع اإلفوف افًورر افَوديؿ (أورتوٚل) افوذي ورد دم
َٕقش ثّقد ظذ إٔف ًٍٕف (هٌؾ)-
افالت ذـر ظٚيؾ و(هٚبٚئٔؾ) هٌؾ
ذو افؼي وافًزى ؿد ذـورت دم افَورآن بَِو ٛافًزيوز أو ظزرائٔوؾ دم
افساث اإلشالمل (مْٚة ذـرت دم ذو اخلِه )ٜادخِص دم افَرآن ٕجده ٚدم
(مـ)5
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(فؼ,مـ) (شؾ,مـ) (رح,مـ)-
ـام أن افَرآن ؿد ذـر اإلٕٚث ظذ حدة وافذـقر ظذ حدة-
َت َوا ْف ًُزَ ى (َ )١5و َمَْوَ ٚة اف َثٚفِ َثو َ ٜإخورى (( ")١5شوقرة
"أ َؾ َرأيت ُُؿ افال َ

افْجؿ)-

ٕثر ود يًقق ويٌقث---
ٕثر :هق إب شٔد أي-ٜ
ود :افذي يًّك أيو ً ٚـٓؾ أي اإلفف افٌُر (إخ إـز)-
يًووقق :يوودل مووـ اشووّف ظووذ اإلظٚؿوو ٜوادَٚوموو( ٜافنوؤىٚن أو إخ
إوشط)-
يٌقث :مـ افٌقث وحؾ ادنٚـؾ (إخ افهٌر)-
ًٕقد فميتغ افرئًٔٔتغ دم إشوىقرة افًربٔو ٜومهوٕ( ٚوٚئِق وآشوٚف)
حٔ ٞتوٚجً ٚدم افًٌُ ٜؾًّخ ٚحجوريـ ووووً ٚظوذ جٌِوغ متَوٚبِغ
(افهٍ ٚوادروة)( ،إب وإم)( ،افًامء وإرض)( ،ادًٌد افروحل وادًٌد
ادٚدي)-

األظغٌزح اٌنٌزدّخ

يتقزع أبىٚل إشىقرة افْقردي ٜظذ أربع جمّقظٚت-
أًالً :رلٌّػخ آذلخ

آشُٚرد :ادجّقظ ٜافذـري( ٜإب احلٚوي أو اجلٚمع فُؾ افذـقر)-

ؾٚهنٚيّر :ادجّقظ ٜإٕثقي( ٜإم اجلٚمً ٜفإلٕٚث)-
ثبْٔبً :رلٌّػخ اٌؼّبٌمخ

يقتْٓٚيؿ :افًامفَ ٜافٌُٚر (إخ ٝافُزى)-
مدـٚرد :اإلًٕٚن افُٚمؾ (إخ إـز)-
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ثبٌثبً :رلٌّػخ اٌشْبعني

مقشِٔٓٚيؿ :افْٚر (إخ ٝافقشىك)-
هٔؾ :ظٚمل اجلِٔد أو ظٚمل ادقت ،يذـر ٌٕٔٓٔديس (إخ إوشط)-
زاثؼبً :رلٌّػخ األلصاَ

شٍٚرهتٚيؿ( :إؿزام اديِّقن) إخو ٝافهوٌرى (إهنو ٚافًوّراء ـوام
وصٍٓ ٚافُتٚب ادَدس وافيِّ ٜتنر إػ ظٚمل ادٚدة)-
افٍٓٚيؿ( :آفػ ادؤب (ٕجؿ افهٌح) إخ افهٌر)-

أظغٌزح ادلبًزُ اٌجٌٌٌٔصّخ

رإجل (إب) يتزوج بٚب( ٚإم) وأوٓدمه5ٚ
تٕٚف إفف افٌٚبٚت( :ظٚمل افروح أي إخ ٝافُزى)-
هٚومٔ ٚإظنٚب افزي( :ٜإخ ٝافهٌرى)-
افٌحر (تٌٕٚٚرو)( :إخ افٌُر)
اإلفف ادحٚرب تق :هق (إخ افهٌر) ادهٚرع فِحُّ-ٜ
ؿقى افىًٌٔ ٜتٚهنري( :إخ ٝافقشىك) افًداف ٜافًّٔٚء-
إفف ادزروظٚت رإٌق( :إخ إوشط) افذي حيٍر ويزرع فٔحهد افهٌر-

ادلْثٌٌٌخْخ ادلظسّخ

45

تتّثؾ وتتنخص ؿقة افٍقى دم مكو افَديّو ٜبثامٕٔو ٜآيو :ٜوهوٗٓء
افثامٕٔ ٜيتّثِقن بٖربً ٜأزواج مٕٗث ٜومذـرة-
ٕقن وٕقٕ :ٜافٌُر وافٌُرة-
ـٔؽ وـُٔ :ٜـٔؽ (إفف افيِامت) افهٌر ،وـًُ ٜافًٔد (افهٌرة)-
آمقن آمقٕ :ٜآي ٜافٍقى أو افتخري( ٛأي ٜادَٚوم )ٜافنٔٚضغ ومتثوؾ
افقشىك وإوشط-
هٔف وهٔٓف :أي ٜافالهنٚئٔغ (إب وإم)-
دم بًض احلٓٚت تدخؾ أشامء جديدة فتحتؾ أمٚــ أشامء أؿودم مْٓو،ٚ
فُـ شٌَٔك افًدد ثامٕٔ ٜمٚث ً
ال أمٚمْ ،ٚمثؾ افٌٚبقٕٚت افًًٌ ٜافتول حتٔول إفوف
افنّس رع أحد ادتحقفغ مْٓؿ (-)5+2
مخْقن أو مخْْٔق :اشؿ اددن افثامين افتل متثؾ هٗٓء أي ٜافثامٕٔ ٜوتًّك
بٚفٔقٕ( ٜٕٔٚهرمقبقفٔس) وتًْل ظغ صّس 5حٔ ٞشتٌزغ افنوّس مْٓو،ٚ
هٗٓء أي ٜافثامٕٔ ٜصوًْقا موع بًووٓؿ افوًٌض افٌٔوو ٜافُقٕٔو ٜوافتول
شٔخرج مْٓ ٚإفف افنّس رع بًد إمتٚم حتقٓتف-
ـام ًٕتىٔع أن تٌوديؾ إشوامء ذاهتو ٚدم أشوىقرة هقفٌٔوقفٔس أيوٜ
افتًً 5ٜحٔ ٞأؤػ إفٔٓؿ إفف افٍراغ أوًٓ متٚم ً ٚـام دم أي تنْٔغ إٔف (را,
اتقم) افذي خِؼ دم ؿٌِف ـؾ رء-
( < Ra atom > Shu +Telenet < Geb+Nut < siris+Isis
-)Seth+Nephthes

اٌعٌِسّخ
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دم افٌدء ـوٚن افٍوراغ افُوع افوذي تُقٕو ٝؾٔوف افًوامء (إن) وإرض
(ـل)-
(إن – ـل)) هق زواج افًامء بٕٚرض) إن ,ـل خِؼ شت ٜأزواج:
افٌحر شٔدارا
افريٚح وإمىٚر وافرظد آصُقر-
إفف افًقاؿل وادٔٚه افدؾْٔ( ٜافُْدو)-
ادًٚبد واددن (صٔدام-)ٚ
(شقمقؿٚن) إفف افًن ٛادرظل-
دومقزي (افراظل)-
افٌحر وافرظد مه ٚإخو ٝافُوزى وإخ إـوز ،ـوام دم أي تنؤْغ
وإشىقرة افٔقٕ ٜٕٔٚزيقس إفف افرظد-
ادٔٚه افدؾْٔ ٜأو افٌار وادًٚبود :مهو ٚإخ إوشوط وإخو ٝافقشوىك5
حٔ ٞدم أي تنْٔغ أيو ً ،ٚؾ٘ن إخ ٝافقشىك متثؾ صٌُ ٜادًٚبد-
إي ٜافًن ٛادرظل وافراظل مه ٚإخ ٝافهٌرى وإخ افهٌر-

اذلندًظْخ

برامه ،ٚؾٔنْق ،صٍٔ(ٚافذـقر افثالث-)ٜ
ديٍل ،شقري ،ٚؽٔن( ٚإٓٚث افثالث-)ٜ
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مـ ج ٕٛٚآخر ؾ٘ن إشوىقرة ايْديو ٜتهوػ افًوامء وإرض ـهليوٜ
رئًٔٔ ٜدم افًٚئِ ٜأب وأم يِدان أداين افالهنٚئٔو ٜادخهوٌ ٜؾٔداـنو :ٚأيوٜ
افًًٌ ٜوآخرهؿ إفف افنّس رؿؿ ثامٕٔ-ٜ
مـ زاوي ٜجديدة ؾ٘ن برامه ٚوٕٚراي ٕٚٚيِدان بقرصوف افوذي هوق اإلًٕوٚن
افذي تؿ تَٚشؿ أجزاؤه:
ؾّف فِزامه ٚافًِٔ ،ٚأؿدامف فِدٕٔ ،ٚفًٕٚف فِْٚر ،ظٔقٕف افنًّوٚن ،روحوف
فَِّرًٍٕ ،ف هل افريٚح-
إذ ًا ٕجد مرة أخرى إب وإم يِدان شت ٜأزواج-

اٌىزبة ادلمدض
أشىقرة افتُقيـ
دم افٌدء خِؼ اَّلل افًاموات وإرض (إب وإم)-
دم افٔقم إول خِؼ افْقر وؾهِف إػ (هنٚر وفٔؾ) روحول وموٚدي ،إهنوٚ
إخ ٝافقشىك حٔ ٞهل افْٚر دم أي تنْٔغ ٕقر ،بام أهنو ٚوشوىك ؾٓول
تٖخذ افًٌديـ ادٚدي وافروحل بٍْس افقؿ-ٝ
دم افٔقم افثٚين خيِؼ افٌٔقم مـ ادٔٚه 5إٕف إخ إوشط وهق ادٚء أو افٌٔؿ
دم أي تنْٔغ-
دم افٔقم افثٚف ٞخِؼ افٌذرة وافنجر وافًن( ٛإخ ٝافهٌرى) حٔٞ
هل ظن ٛافقادي دم أي تنْٔغ-
دم افٔقم افرابع خِؼ افُقـ ٛادْر (يقفًٍٔر أو إخ إصوٌر) يَٚبِوف
جٌؾ ادْٚرة دم أي تنْٔغ-
دم افٔقم اخلٚمس خِؼ افتْٕٚغ افًيٚم واحلٔتٚن افٌُرة (إخ ٝافُزى)
يَٚبِٓ ٚدم أي تنْٔغ شّؽ وتْٕٚغ-
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دم افٔقم افًٚدس خِؼ اإلًٕٚن (إخ إـز)-
دم أجزاء أخرى مـ افُتٚب ادَدس يِّح فْ ٚأيو ً ٚبٖن اخلِؼ هؿ ثامٕٔ5ٜ
إذ إن ثامٕٔ ٜمـ افٌؼ ـٕٚقا دم شٍْٕٔ ٜقح ،حٚم ،شٚم ،يٚؾ ،ٞوًٕٚؤهؿ-
يىِ ٛإبراهٔؿ مٔثٚؿ ً ٚمـ ربف بٖن يرث إرض ،ؾىِو ٛاَّلل مْوف أن يوٖ
بًجِ ٜوظْزة وـٌش ويؿ ومحٚم -ٜثؿ ضِ ٛمْف أن ينىرهؿ إػ ٕهوٍغ موٚ
ظدا افىٔقر ،ؾُٔقن فديْ ٚظجؾ وظجِ ،ٜتٔس وظْوزة ،ؽّْو ٜوـوٌش ،يوؿ
ومحٚم ،ٜوهؿ تَريٌ ًٍٕ ٚس احلٔقإٚت افتل مرت مًْ ٚدم افَورآن وافتول ذـور
اشؿ اَّلل ظِٔٓ-ٚ
افًجؾ وافًجِ ٜمه ٚإب وإم-
افتٔس وافًْزة مه ٚإوشط وافقشىك (افنٔٚضغ)-
افٌْؿ وافٌُش مه ٚافهٌر وافهٌرة-
افٔؿ واحلامم ٜمه ٚافٌُر وافٌُرة-

اٌمسآْ
فَد خِؼ اَّلل افًاموات وإرض و م ٚبٔوْٓام دم شوت ٜأيوٚم ،إب يًْول
(افًاموات) مـ جٓ ،ٜوإم تًْل (إرض) مـ اجلٓ ٜادَٚبِ ،ٜوم ٚبْٔٓام مـ
إوٓد هؿ شت ٜـام مر مًْ ٚشٚبَ ً -ٚوحغ حيّؾ ظرش اَّلل ثامٕٔ ،ٜيريْو ٚبوٖن
ظرش اَّلل فف ثامٕٔ ٜأذرع ،ادرـز وثامٕٔو ٜجٓوٚت يتّقووع ؾٔٓو ٚادالئُو ٜأو
ادِقك افثامٕٔ -ٜـذفؽ ضِ ٛمـ مقشك ـٍُٚي ٜثامٕٔ ٜحجو ،ٟأو أن توتّٓـ
إػ افًؼة (أي أتؿ ئع حتقٓهتؿ مـ ظْده)-

يف اٌمجبٌخ
هل ًٍٕٓ ٚتقزيع افًٚئِ ٜافثامٕٔ ٜدم أي تنْٔغ-
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افدوائر افداخِٔ ٜهل زمْٔ ٜافتحقٓت (إمتٚم افًؼة ؽر حمًقب-)ٜ
افدائرة افًِٔ ٚهل إب (افًامء) ،افدائرة افًٍذ هل إم (إرض)-
افًّقد إيّـ إٔثقي (ثالث أخقات) :افهٌرى هل احلُّ ٜافًؤًدة،
افقشىك :ادٔزان و افًدل ،افُزى :افْك-
افًّقد إين ذـري (ثالثو ٜأخوقة) :افٍٓؤؿ هوق إخ إصوٌر ،إخ
إوشط هق افًٔد ،إخ إـز هق ادٌٍؾ-

أظغٌزح اٌجْدٌ اٌْبثبْٔخ

(ادًتقحٚة موـ افَهوص افنؤًٌ ٜافهؤْٔ ٜوافتول تًوّك "اخلٚفوديـ
افثامٕٔ-)"ٜ
هؿ تًً ٜأبىوٚل ،فُوـ موع ذفوؽ ؾو٘ن إشوىقرة تًوّك "اخلٚفوديـ
افثامٕٔ ،"ٜوذفؽ ٕن أحد هٗٓء إبىوٚل يّثوؾ افوزمـ (وهوق متحوقل ٓ
حيتً( )ٛافثًِ-)ٛ
 ,5صقـٚـق :فف ذيؾ واحد وهق أوًػ إبىٚل دم افنوٚـرة ،هوق إفوف
افدوامٚت افهحراوي( ٜافهٌر) هق افٍٚرس دم افنىرٕ ٟـام شّٔر مًْ-ٚ
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ُٕٔ ,١قمٚتق :ؿى ٜضٚئرة ي ٚذيالن ،آيو ٜافيِوامت (افًوٚمل ادوٚدي إهنوٚ
إخ ٝافهٌرى)-
 ,١أشقٕٚدا :إفوف ادٔوٚه ذو افثالثو ٜذيوقل أو افنوٚـرات افوثالث (إخ
إوشط)-
 ,8شووقـق :إخوو ٝافقشووىك ٕهووػ ضووٚئر وٕهووػ أؾًووك ،أربووع
صٚـرات-
 ,0هقـق :إخ ٝافُزى ادحٌقش ٜدم صجرة ؿديّ ،ٜمخس صٚـرات-
 ,1راجيق :ش ٝصٚـرات إفف افزق وهق إخ إـز-
 ,2ـٚـق :شٌع صٚـرات إي ٜإرض إم-
 ,3يٚمٚتقٕقاوتق :إب-
 ,4افثًِ ٛـقيٌّل ذو افتًع صٚـرات (ادتحقل افذي دم ادرـز)-

ادلْثٌٌٌخْخ ػند ادلبّب ًاألشرْه

افٌحر واخلٚفؼ تًٚـقل يٖتٔٚن بو:
(تٌقل ،تٌق ،احلٔ ،ٜآفقم ،ـٚهِقل ،هقراـٚن)
وًٕقد إػ ٕرض وافًامء وإوٓد افًت-ٜ
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هذه أي ٜطٓرت بٖربً ٜرجٚل وأربع ًٕٚء (توقب توقب وافتول تًْول
أربً ٜأربً-)ٜ
وهْٚك أشٚضر متٍرؿ ٜأخرى دم افًٚمل ،بؾ إن ـؾ أشٚضر اخلِؼ بٚفتٖـٔد
شتٍيض إػ هذه افًٚئِ ٜافثامٕٔ ،ٜمْٓ ٚأشىقرة اخلِوؼ افُرديو ٜافُٚـٚئٔو ٜأو
أشووىقرة اخلِووؼ افٍَْٔٔٔوو ٜأو إوؽٚريتٔوو ٜادتهلـِوو( ٜإب وإم  .افًووامء
وإرض) يْجٌٚن (يؿ ،بًوؾ ،موقت) (بدريو ،ٜضِِٔو ،ٜوثٚفثو ٜمل توذـرهٚ
افروايٚت ـام جي-)ٛ
ؿٌٚئؾ بٚبٚرا دم أؾرئَ ٚهْٚك ،بٌّ ٚإرض ،وؾٔٚدو افًوامء ،وؿود خَِوقا
اجلٓٚت إربع بٖربً ٜتقائؿ-
افُقاـ ٛافًٔٚرة افًوًٌ ٜفودى افٍَْٔٔٔوغ وـقـو ٛافنوامل وشوّقه
أصّقن (ثامٕٔ-)ٜ
حت ًام أيْام تقجْٓ ٚشْتًثر وفق بَىً ٜهْ ٚأوهْٚك موـ ًٕوخ أي تنؤْغ
بٌِٚت أخرى وأصُٚل خمتٍِ ٜمًٌثرة دم افًٚمل-

زِص اٌشغسٔح

ظذ جدران أحد ادًٚبد ادكيَٕ ٜوش رشوؿ فُوٚهـ أو ـٚهْو ٜجتِوس
وحٔدة وحترك ؿىً ً ٚؾقق رؿً ٜافنىرٕ ٟافنٓرة ،ؾٓؾ تُوقن هوذه افًٌِوٜ
أؿدم مم ٚـًْٕ ٚتَده! وم ٚه ـقهن ٚتًِ ٛوحٔدة! ثؿ مو ٚه وجقدهو ٚظوذ
ظِؿ ادٌرب ؿدي ًام!

52

أرؤ ٜافنىرٕ ٟادًَّ ٜإػ أربً ٜوشتغ مربً ً ،ٚتًوتخدم هول ًٍٕوٓٚ
ـٖرؤ ٜفِّحٚؾؾ ادٚشقٕٔ ،ٜوافتل تًتّد مًٚرؾٓ ٚمـ احلوٚرة افٍرظقٕٔ-ٜ
يٍٓؿ افِقٕغ ادتًٚـًوغ إشوقد وإبؤض ـىوٚؿتل افىًٌٔو ٜادتًٚـًوٜ
افذـريوو ٜوإٕثقيوو( ٜاف وغ وافٔ وٕٚغ) -واجلوودير بٚفووذـر أن فٌووٚس افًوورب
افتَِٔدي :إبٔض فِذـقر وإشقد فإلٕٚث -أم ٚظـ افًدد  18ؾُْٓ ٜمك
وبٚبؾ يًرؾقٕف جٔد ًا ٓشتخدامف دم ادْدل وافًراؾ ٜـام مر مًْو ٚشوٚبَ ً -ٚإذ ًا،
ؾٚفنىرٕ ٟيّثؾ افُقن دم حٓٚتف افو  18وفف ؿه ٜمثٔقفقجٔ-ٜ
هؾ فْ ٚأن ًٕتْت ٟأن بهلن فًٌ ٜافنوىرٕ ٟمل تهوّؿ بٕٚشوٚس فتُوقن
فًٌ ،ٜبؾ هل رمز ؾْل مثٔقفقجل أدخِقا ؾٔف افًِ ٛـل يْتؼ بْْٔ ٚبًٓقف-ٜ
إٕف حي ٞاإلًٕٚن ظذ افتحقل إػ ـوٚئـ ٕوقراين أشوّك ،ؾٌّجورد وصوقل
اجلْدي إػ آخر اخلط يتحقل إػ م ٚينٚء-
افرؿً ٜمًَوّ ٜإػ ؿًوّغ ترموز إػ صوَل افُوقن ادوٚدي وافروحول،
افذـري وإٕثقي-
ادًٌدان أو افًَِتٚن :يرمزان إػ إب وإم ،افًَؿ إيّـ هق إٕثوقي
وإين هق افذـري-
ادِؽ وظذ ئّْف ادُِ ،ٜبج ٕٛٚادُِ ٜمـ افّٔوغ هول إمورة ،ئِٓوٚ
افٍٚرش ٜوصقًٓ فًَِِ ٜإم-
بج ٕٛٚادِؽ إػ افًٔٚر إمر ،ئِف افٍٚرس ثؿ افًَِ ٜإب-
افًَِ ٜدم فًٌ ٜافنوىرٕ ٟتتحورك بٚجتوٚه افتَوٚء افًواموي موع إريض،
افروحل مع ادٚدي ،افًَِتٚن تُّالن بًوٓام افًٌض ،تهالن افًاموي موع
إريض ،أي افروحل مع ادٚدي ـٌقاب-ٜ
ٕحـ أمٚم منح مثٔقفقجل معء بٕٚهار ؿد صّؿ بنُؾ فًٌ ٜمًؤِٜ
ظِْٔ ٚؾّٓٓ-ٚ
53

افٍٚرس :هق بىِْ ٚافهٌر افَٚؾز ؾقق افًقائؼ وإؾخوٚخ ؾوقق ادْىوؼ
وافتَٚفٔد ،حرـتف ادجْقٕ ٜتِؽ افتول تًوٚظد ادِوؽ دم دخوقل ائُوؾ بوام
يًرف دم افنىرٕ ٟبًِّٔ ٜافتٌٔٔ ،ٝـام أن حرـتف تُقن ظذ صُؾ صؤِٛ
مًَقف دوام-ٜ
افدوق :احلرـ ٜادقارب ٜفف تق بّْط مّٓتف ،ؾٕ٘ف يوقارب إموقر وٓ يٌوقح
هب ،ٚخيتز وجيرب متقشى ً ٚادِؽ وافٍٚرس ووشٔى ً ٚبْٔٓام (إخ إوشط)-
ادِؽ :افذي ظٚدة ٓ يتحرك إٓ فُل يدخؾ ائُؾ (ـٚئـ روحل)-
افٍٚرش ٜأو افٍرشٚن :حرـتٓو ٚظوذ صوُؾ دوامو ٜأيوو ً( ٚرموز بٚبوؾ) هول
ادجّقظ ٜافتل شتْنب بٚبؾ افَٚدم ٜظروش ٜافٍٚرس افًّراء (ؾرشٚن ائُؾ)-
افدوؿ ٜأو إشٔٚد :إشٚتذة إشٔٚد ،افًٚدة افهقؾٔغ ذوي إهار ادُتقمٜ
جد ًا (ادقاربقن) افٌْالء افَدمٚء افذيـ حتُّقا بٕٚرض (إخ ٝافقشىك)-
ادُِ ٜأو ادِقك :ادِقك احلُامء إحرار آخور مو ٚتهوؾ إفٔوف اإلًٕؤٜٕٚ
(ادالئُ )ٜيتحرـقن دم ـؾ آجتٚهٚت إهن ٚافروحٔ ٜافًٚفٔ ٜافتول تتّتوع هبوٚ
مُِتْ ٚافٌٚضْٔ ،ٜحوٚرة روحٔ ٜمتْقرة ظٚفٔ -ٜوهذه هل بٚفوٌط ظٚئِ ٜأي
تنْٔغ وؿهتٓؿ-
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ثالثِ أضٌاء ادلْثٌٌٌْخْخ

أم وأب يتزوجٚن ويْجٌٚن ثالث بْٚت وثالث ٜبْغ -دظقٕٕ ٚتًورف ظوـ

ؿرب ظذ ظٚئِ ٜأي تنْٔغ:
إم:

احلٚؾي ،ٜإرض ،افهٍر ادىِوؼ ،افًودم ،إروؤ ٜافتول حتٍوظ ادٍوٚهٔؿ
وّـ إٕٚئٓ( ٚافُٖس ادَدش )ٜإـثر جتريد ًا ،ويرمز ي ٚبٚفٌَرة ،ـام تراه ٚموث ً
ال
دم احلوٚرة ادكي( ٜافٌَرة إم افتل تقوع دم ادَٚبر بٗرة إمٚــ افًٍٍِٔ-)ٜ
ـام يرمز ي ٚبٚفَِ ،ٛاحلوـ افذي يْيؿ برجم ٜاحلٔوٚة (ايوٚرد ديًوؽ)،
افًُقن ،افًَؿ ادخٍل مـ ادحُّ ٓ ،ٜيُنوػ َٕٚهبو ٚحول ،إذ ظِٔوف أن
يّقت ؾًٍِٔ ً -ٚافُٖس ادَدش ٜافروحٔ ٜؽر افيٚهرة حتو ٝإرض ،وهول
إٕثك اجلٚمً ٜفثالث إٕٚث (افٔامم-)ٜ
إب:

افٍٚمه ٜأو ادٍٚهٔؿ وافهقر افوذي يًىول افوزام ٟافتجريديو ٜافودمٚء،
افىٚؿ ٜاخلالؿ ٜادٌدظ ،ٜاحلرـ ،ٜافقجقد ،افًَؿ ادرئل مـ ادحُّ ،ٜافًامء-
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هق افذـر اجلٚمع فثالث ٜذـقر ،ذـر دم حٚف ٜاجلّوع (يوؿ) ،إٕوف افُوٖس
ادَدش ٜادٚدي( ٜافذـري )ٜافيٚهر دم افًامء (افًٚيل ،إؿل)-
يْت ٟمـ تزاوجٓام ،تزاوج افًامء وإرض ،تزاوج افقجوقد موع افًودم
ـؾ حٓٚت افُقن -ثالث حوٚرات ـزى ،متثِٓ ٚثوالث أخوقات وثالثوٜ
أؾراد ذـقر أخقة شُٔقٕقن أبىٚفْ ٚهْ ٚـام دم ـؾ ادٔثقفقجٔٚت-
هذا افتزاوج أو ظِّٔ ٜاخلِؼ أصٚرت إفٔٓو ٚافُتو ٛادَدشو ٜبٖهنو ٚمتوٝ
خالل شت ٜأيٚم ،هذه إصٚرة أهن ٚش ٝحٓٚت-
إخ ٝافُزى (ايقاء):

افًٔدة ،افوريح افِىٍٔو ،ٜأظوذ حوٓٚت افروحٕٔٚو( ٜادالئُو ٜأو ادِوقك)،
افًٔدة شٚرة زوج ٜإبراهٔؿ ،أو زيْ ٛافٌْ ٝافُوزى دحّود ،ادْتٓوك إظوذ
فِحوٚرات اإلًٕ ،ٜٕٔٚيرمز إفٔٓ ٚظٚدة بييحٕ ،هن ٚتْتّل إػ افًٚمل افروحل-
إخ إـز (افرظد):

زوج إخ ٝافُزى ،هق ادِؽ ،افرجؾ افًئؿ ،أو إفف افرظود دم أـثور
إشٚضر (زيقس) ،ضٚؿ ٜهٚئِ ٜتيب إرض مٚدي ً ،ٚافرظد افوذي يًوٌؼ
ادىر مٌؼ ًا بف وواظد ًا بٕ٘زافف ،افًٔد ،اإلًٕٚن بٖيؾ حٓٚتف (اجلّؾ)-
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إخ ٝافقشىك (افْٚر):

إمورة صوقدم ،ادًرؾوو ٜافروحٔو ،ٜادجّقظوو ٜافتول رٌووب ادًرؾو ٜظْووٚ
(ادتْقرون) ،هل جمّقظ ٜاخلْٚزير (افنٔٚضغ) افتل تُتْز ادًرؾ ٜافروحٔ ٜدم
حلّٓ ٚوصحّٓ ،ٚادًٗوفقن ظـ امتح ْٕٚٚبنُؾ مٌٚذ (ؿٌِقا فْ ٚاحلَوٚئؼ)
أو ظذ إؿؾ خٌٗوه-ٚ
إخ إوشط (رجؾ ادٚء):

افرجؾ ذو افًغ افقاحدة ،بداي ٜظك افدفق ،اخلْزير ،افٌار افذي حيوقي
مٚء ،أو ادٚء افًحٔؼ دم افٌار ،افنٔىٚن ادجرب افوذي حي ٍّوز افهوٌر ٕحوق
افًّق افروحل ،يَٚرب فف احلََٔو ٜروحٔو ً ٚظوز افرموقز ٓختٌوٚره مًرؾٔو ًٚ
وإرادي ً ،ٚإٕف إشتٚذ افذي يتقشط ادِؽ واخلٚدم ،وهق صِ ٜافقصؾ بْٔٓام-
إخ ٝافهٌرى (افقادي):
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افوٖن ،اخلٚدم ،ٜجمّقظ ٜردم احلََٔ ٜواإلًٕ ،ٜٕٔٚؿد تُوقن ادٚشوقٕٔ،ٜ
وهل افتل توع خرؿ ٜاخلدم ٜـذفؽ ادجّقظٚت افهقؾٔ ٜافهوٌرة افوذيـ
يوًقن اخلرؿ ٜافهقؾٔ( ٜفًٔوقا إشؤٚد) ،إهنوؿ جمّقظوٚت افّْوؾ افٌْوٚء
شٚرؿق احلُّ ٜمـ افًٔدة ،وهؿ موـ شؤىِ ٛافهوٌر ـ٘موٚم يوؿ أو راع
فٌِْؿ ،يديؿ ظذ افٌقابٚت (افروحٔ ٜوادٚدي )ٜجلِ ٛادًٔح افًئؿ ،ويرموز
يؿ أيو ً ٚبديؽ احلٌش إشقد ،إهنؿ افًّراء دم افُتٚب ادَودس مًنوقؿٜ
شِٔامن (افهٌر)-

فَد هٌى ٝإخ ٝافهٌرى وحٔدة إػ افًٚمل افًٍع (درجٚت ادوقت)
ثؿ ظٚدت مْتكة ،وؿد حََ ٝوٓدة ذاتٔ ٜوجتدد ًا ؾريد ًا بَقاه ٚاخلٚص-ٜ
جمّقظٚت افّْؾ تَقده ٚمُِٚت ،فذفؽ ؾٓذه افٍورق افنوي ٜافهوٌرة
تدرب روحٔ ً ٚبنُؾ ؽر مٌٚذ ظذ أيدي إشٔٚد افًيٚم ،رودم ادِقـٔو،ٜ
تريد فإلًٕٚن ادِؽ أن يًىع ـل يهٌح ظٚدْ ٚأـثور روحٔو ،ٜظٚدو ً ٚتًوقده
احلُّ-ٜ
ادِقك ادتٌٌِِقن دم ـوال ادجّوقظتغ ،افهوٌرة وافقشوىك ،هوؿ أظوذ
يتْقر هذا افُقن ظدة مرات دم
إٔقاع احلوٚرات افثالث ،ومـ مهِحتٓؿ أن ّ
أدوار مُررة أـثر وأـثر ـل يهٌحقا أـثر تْقر ًا ،ؾٚإلًٕٚن ادِؽ وافذي هوق
أول متثِٓؿ ادٚدي دم هذا افًٚمل ،حمجقز بًدي ً ٚؾَط دم أمٚــ ادوقت افًٍِؤٍٜ
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(مَٚبر احلوٚرات افَديّ )ٜمـ مًٚبد ومَٚبر وؿهقر -إٕف يًؤش دم ائُوؾ
ادحورم ،ادًوجد احلورام (افروحول) ،ويْتيور افٍرصو ٜفدخقفوف دم ادًوجد
إؿل (ادٚدي) دم ظٚدْ ٚهذا دم ظِّٔ ٜمًراج (مـ احلرام إػ إؿل)-
يدخؾ ادِؽ ائُؾ حوغ يًوىع ؾٓوؿ افْوٚس روحٔو ً ،ٚحوغ تتنوُؾ
حوٚرة روحٔ ٜتًتز بٚب ًٕٓ ٚتَٚل روحل ـٌر ،اخلٚدم ٜشتنُؾ (بٚب أيوؾ)
بٚبؾ اجلديدة ،واخلٚدم شٍٔتح هذا افٌٚب-
حُقم ٜؿٚدم ٜبٚشساتٔجٔ ٜروحٔ ٜجديدة شتُقن بقاب ٜفًٚمل افروح-
إخ إصٌر (اجلٌؾ):

احلّؾ ،افُِ ،ٛاجلٌؾ ،افذي شٔتّؿ حتقٓتف ويًىع ؾّٓف ويًوتىٔع ظوز
افدراش ٜادتقاصِ ٜافنؿ ٜمـ ثامر افنجرة ادحرم( ٜصجرة ادًرؾ ٜافروحٔ-)ٜ
افًىش فًِّرؾ( ٜافُِو ٛيرموز فِزهود افًٍِوٍل ادتٌَوؾ فِتووحٔ)ٜ
افثًِ ٛافهٌر افًوٚرق ،وهوق فؤس موـ ووّـ ادجّقظوٚت افنوي ٜأو
إخقيٚت افني ،ٜهق خٚرج إضوٚر ادودارس افروحٔو ٜافروتْٔٔو ٜأو حتوك
إـٚدئّٚت ،إٕف ابـ إرمِ( ٜإخ ٝافُزى) افتل ؽذتف ظـ بًد ،تٌِٚثٔو ًٚ
ظـ ضريؼ إحالم افتجريدي ٜدون بقح-
هق رهٚن اإلًٕ ،ٜٕٔٚؾٓؾ يًتىٔع ؾرد ظٚدي مـ بِوقغ احلُّو ٜوافٍٓوؿ
افروحل ب٘رادتف افذاتٔ ٜدون مًِّغ مَِْغ ،تَريٌ ً ٚهذا م ٚؿٚفف ظع إصٌر
(اإلمٚم ظع)" :بًثْ ٚإٔ ٚوافًٚظ ٜـٍرد رهٚن"-
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وبٚدْٚشٌ ٜؾٚفهٌر يرمز فف دم أي تنْٔغ بٚدٓر-
هٗٓء أبىٚيل افثالث ٜادحٚربقن افتل وج ٝهبوؿ ادثٔقفقجٔوٚت ئًو ً،ٚ
إهنؿ حيرـقن افًٌِ :ٜادِؽ زيقس ،وهٚديس (مِؽ ادقت) ،وبقشٔدون-
ثالثوول مًٌوود ضٌٔوو ٜافووذيـ يهووقرون بووٚفِقن إزرق (ظالموو ٜافَووقة
افروحٔ( :)ٜآمقن افزظٔؿ ،مقت ،خًْق) يهقرون فْ ٚآمقن ـوٖٕثك ٕن فوف
أثداء ،فُـ اإلفف بٚؾقمٔ ٝأيو ً ٚفف أثداء وهق فٔس إٔثك ،وشٌ ٛإثداء إٔوف
يْتّل إػ ظٚمل افروح ،ظٚفؼ بغ ظٚدغ ،يّثِقن أيوو ً ٚبجًوؿ أشود ورأس
ـٌش وأمٚمٓؿ مِؽ ،ومَٚبؾ هوذا ادًٌود افثوٚفقثل دم إؿكو يَوع مًٌود
احلرمِؽ افًْٚئل (مًٌد فِذـقر يَٚبِوف مًٌود فًِْوٚء) وهوق يرموز فًِوٚمل
افروحل ذي احلوٚرات افثالث-
ٕجد دم مًٌد خًْق (افهٌر) ،افذي بْوٚه رمًؤس افثٚفو ٞإصوٚرة إػ
افهٌر مثِ ٞافًيّ ٜهرمس (افًٔد هرم)ٕ ،جد ؾٔف دهِٔز حيقي اثْل ظؼ
ظّقد ًا يرمزون إػ ضريؼ افتحقٓت (ظجِ ٜإبراج ،افتحقل ظز افوزمـ)،
ؾتالمٔذ ادًٔح آثْل ظؼ م ٚهؿ إٓ تِّٔذ ًا واحد ًا يتّؿ حتقٓتف-
ـؾ أي ٜادكي ٜخيتكون بثالث ٜذـقر وثالث إٕٚث (أشوامؤهؿ متٌورة)
إهرامٚت ادكي ٜهؿ فِِّقك افثالث ،ٜافٌُر وادتقشط وافهوٌر وبجوٌٕٓٚؿ
أهرامٚت صٌرة متثؾ زوجٚهتؿ افثالث -ٜوهُذا ـؾ آي ٜأشٚضر افًٚمل-
ؾُتٚب أي تنْٔغ فٔس ـتٚب حجر زاوي ٜفًٍٍِِ ٜافهؤْٔ ٜؾحًو،ٛ
بؾ هق حجر افزاوي ٜفُؾ ؾًٍِٚت افًٚمل وفُؾ مثٔقفقجٔٚتف-
مثٚل مـ افساث اإلشالمل:
مـ أوٓد ظّر :ظٌد افرمحـ إـز ،ظٌد افرمحـ إوشط ،ظٌود افورمحـ
إصٌر-
مـ أوٓد ظع :حمّد إـز ،حمّد إوشط ،حمّد إصٌر-
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مـ أوٓد ظثامن :ظٌد اَّلل إـز ،ظٌد إوشط ،ظٌد اَّلل إصٌر-
ودم بالد ؾٚرس يىَِقن هذه إشامء ظذ أوٓدهؿ 5مث ً
ال ظع أـز ،وظع
أصٌر-

ػْد اٌىرة

وهق أيو ً ٚظٔد افربٔع وظٔد اخلىٔإٕ ،ٜف ـام أشٍِ ٝؾٕٚخ ٝافهٌرى افًوٚرؿٜ

شتخىب وتٖـؾ مـ صجرة ادًرؾ ٜافروحٔ ٜادحرم ٜبًّٚظدة اإلمٚم افهٌر-
يتّوقن
هق ًٍٕف ظٔد افيٓقر بٚفْٓٚر ،إذ إن افًزإٔغ حيتٍِقن بف حوغ ّ
ظٌقرهؿ مـ افيالم إػ افْقر-
وهق أيو ً ٚظٔد افَٔٚم ٜدم ادًٔحٔ -ٜودم اإلشالم ـّثٚل يقجود ظٔوديـ،
افًٔد افهٌر ،اإلؾىٚر بًد افهقم أو افًْوخ ٜاإلشوالمٔ ٜفًِنوٚء إخور
(يًتدظل حمّد ظِٔ ً ٚويىِ ٛمْف إظداد مٚئودة فالجوتامع وإظوالن افودظقة،
ويْزي ظع يذه ادّٓ ٜويهٌح وزيره ،متٚم ً ٚـّّٓ ٜهيقذا ظْد افٌْقصٔغ)-
إذ ًا افًٔد افهٌر افذي يتؿ ؾٔف افىًوٚم (هووؿ افًٍِوٍٚت ادتنوٚبُ )ٜهوق
إيذان بَدوم افٌُر (بًد احل ،)ٟؾٕٚشتٚذ ادّتحـ افنٔىٚن حيٍز افهوٌر ـول
جيِ ٛافٌُر مـ ظٚمل افروح -وتْجح ظِّٔ ٜافرهٚن بًْٖٕٕ ٚتحؼ احلُّ-ٜ
افدوق أو إمور ـوام هوق موذـقر دم أي تنؤْغ ،دوره ـودور افقشؤط
وادًِؿ وادحٍز وادجرب ،إذ إن إدوار إشٚشٔ ٜشتُقن فٌُِر وافهٌر-
يذـر دم افُتٚب ادَدس بوٖن شؤِامن ـوٚن صوٌر ًا ،وادًؤح يَوقل دم
إٕجِٔف بٖن مـ يَْض يًّك صٌر ًا ومـ يُّؾ يًّك ظئ ًام-
(وفهٌره يْه ٛأبقاهب( )ٚافهٌر وهق ذا يرظك افٌوْؿ) (وداوود هوق
افهٌر)-
ـام أن افُتٚب ادَدس يًَْؿ بغ إٌٕٔٚء افٌُٚر وإٌٕٔٚء افهٌٚر-
60

أبٚء ادًٔحٔقن يًتَدون بٖن ظٌٚرة إٌٕٔوٚء افٌُوٚر وإٌٕٔوٚء افهوٌٚر
يَهد هب ٚـز وصٌر إشٍٚر ،فُوـ موـ افقاووح بوٖن ادَهوقد هْو ٚهوق
إٌٕٔٚء افٌُٚر وإٌٕٔٚء افهٌٚر-
دم افَرآن مث ً
ال:
"وـؾ صٌر وـٌر مًتىر" (أي 0١ ٜشقرة افَّر)-
مقشك يًتًغ بٚفهٌر هٚرون ،وحمّد يًتًغ بٚفهٌر ظع ،وادًؤح
يًتًغ بتِّٔذه ادحٌقب ،يقشػ يًتًغ بٖخٔف افهٌر-
ظْد افًرب ؿدي ًام:
افًًد إـز (جد) وافًًد إصٌر (مْل)-
دم ـؾ مثٔقفقجٔٚت افًٚمل ٕجد صٌر ًا صجٚظ ً ٚخيِص رج ً
ال ظئ ًام ،ـام ؾًوؾ
هرؿؾ دم ادثٔقفقجٔ ٚافٔقٕ ،ٜٕٔٚؾٚرس صجٚع يًٚظد ادِؽ بدظؿ مـ افدوق-

اٌمظخ األَ

دم هذا افًَؿ شًْتّتع مً ً ٚبٚفَه ٜادثٔقفقجٔ ٜإصِٔ ٜجلّٔع أشوٚضر
افًٚمل افتل صقرت بُٚمرا واحدة ،مل تتًدد ؾٔٓ ٚافزواي ٚومل تتنٚبؽ-
إهن ٚبًٌٚض ٜؿه ٜهٗٓء افًوت ،ٜافوذـقر افثالثوف موع أخوقاهتؿ اإلٕوٚث
بىريَ ٜافْقاؾذ ( )windowsدم ـؾ مَىوع ظوذ حودةٍٕ ،وس إصوخٚص
بٍْس إشامء مع تٌٚدل ادقاؿػ وافتحقٓت افتل تهؾ بٚإلًٕٚن واإلًٕٜٕٔٚ
إػ افتحرر-
َٕدم فُؿ افًْخ ٜإصِٔ ٜمـ ـتٚب أي تنْٔغ ،مع رؤيتول وذحول
اخلٚص افذي أخٍول ظوـ افًوٚمل ٕمور مو( ٚربوام ٓختٌٚرٕو )ٚوحلٍوظ هوذه
ادًِقمٚت مـ افًٌ-ٞ
افهٌر وافٌُر وإمر هؿ إبىٚل دائ ًام دم ئع ائًٌُرامٚت ويرموز
يؿ أحٔ ًٚ ٕٚبرمقز حٔقإٔ-ٜ
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األًي :اٌزنني (اٌزنبٔني اٌروٌز ادلبدّني)

صقرة احلٚف :ٜاشتٌَٚل ابتدائل مٍٔد افتهّٔؿ
 ,55افتْغ ٕٚئؿ دم افٌدء-
هق افذي مل يًرف ؿدراتف بًد أو أهن ٚؽر طٚهرة بًد-
 ,55افيٓقر دم احلَقل رؤي ٜافرجؾ افًئؿ-
يًىع وخيِؼ افقؾرة وهق دم احلَقل ،أي مُٚن افهٔد-
 ,5١افرجؾ ادحسم خالل افٔقم يٌدأ بَقة ،دم افِٔؾ هق رمٚدي ـوام فوق
إٔف فًٔ ٝهْٚك منُِ ٜدم اخلىر-
يّر بٍسة مـ افًُقف اإلجٌٚري ،افِٔؾ هق احلٔٚة ادٚدي ،ٜرمٚدي يًْول
بغ ادٚدي وافروحل (يَسب مـ افروح-)ٜٕٔٚ
 ,5١دم إظامق-
حيقم حقل ادًْك افتجريدي ويٌٚمر-
 ,58افتْغ افىٚئر دم افًاموات ،رؤي ٜافرجؾ افًئؿ-
اؿساب مـ افًٚمل افروحل 5حٔ ٞيتُّـ مـ مَٚبِ ٜافًئؿ ؾٔف-
 ,50افتْغ ادَٚوم-
هذا هق ادختز افذي يدظق إػ افًقدة إػ احلََٔ ٜبىريَتف ادقارب-ٜ
 ,51مقحد (هب افتْْٔٚت بدون رؤوس)-
ؿىع رؤوس افتْْٔٚت يًْل آشتٍٚدة مْٓ( ٚؿىٚف افرأس أو افثّرة)-
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اٌثبِٔ :اجملبي (اخلًْ ًاخلْبي)

(افروحٕٔٚقن اإلٕٚث)
طٌزح احلبٌخ:

مٍٔد فِخٔؾ أن يهّؿ جمٚفف ،فدى افرجؾ ادحسم مُٚن يذه ٛإفٔف ،ؽر
مُتّؾ دم افٌداي ،ٜيتؿ اـتًٚبف ؾٔام بًد ،مٍٔد افتقجف إػ اجلْقب افٌرر ـل
يًُ ٛافهديؼ ،وافتقجف ٕحق افنوامل افؼوؿل يٍَود افهوديؼ ،تهؤّؿ
هٚدئ مقؾؼ-
 ,52افدوس ؾقق اجلِٔد 5شٔهؾ-
افتَدم افروحل ؾقق احلََٔ ٜافهٚؾٔ ٜافهٌِ( ٜادًرؾ ٜافروحٔ ٜبٚشتخدام
اخلٔٚل)-
 ,53مًتَٔؿ ،مربع ،ظئؿ ،ؽر مُرر ،مّٔقن-
ؿقاظد فٍٓؿ افْص ادًتَٔؿ ؽر ادثْل يدل ظذ اشتَٚم ٜافزمـ ،أي إٔف ٓ
تقجد صٌٔ ٜفِاميض بؾ فًِّتٌَؾ-
ومربع يًْل خه ٛؾٔزيٚئل ،ظيؤؿ يًْول ؾًِوٍل ،ؽور مُورر أي ٓ
يقجد تُرار فِّٔثقفقجٔ ٚافقاحدة وإشامء-
 ,54يًّؽ بٚفٌحه ٜافتل دم افٍؿ افتل ترمز إػ ادِقـٔ-ٜ
افًُقت ظـ احلَٚئؼ وتٌىٔتٓ ٚخلدم ٜادِقـٔ ،ٜاإلًٕ ٜٕٔٚافُٚمِ-ٜ
 ,١5ربط افُٔس ،فٔس هْٚك منُِ ،ٜهْٚك مدح-
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افًزيّ ٜواإلسار وتٌَؾ ادٌٚمرة-
 ,١5مازر أصٍر أو ذهٌل ،شًٚدة بٚرزة-
حِ ٜجديدة متقازٕ ،ٜوؿٌقل فِخدم-ٜ
 ,١١يَٚتؾ افتْٕٚغ دم افزاري ،دمٚؤهو ٚتْوزل ـّىور خهؤ ٛأشوقد
وذهٌل-
افتهٚرع ؾًٍِٔ ً ،ٚاحلَٚئؼ خهٌ ٜذات مِّس ؾٔزيٚئل موع توقخل ؾٓوؿ
افزمـ-
اٌثبٌثٌِ :زدِ ،فْد اٌزظُّْ ثشىً دائُ (اٌؼٌد األثدُ).

افتقرق ،افتزظؿ ،مٍٔد أن يهّؿ ،أن يٗشس ٓ ،يٍْع أن يذه ،ٛمٍٔود
أن يٗشس إظّدة ٓ أن يُّؾ افٌْٚء (ظـ إمر):
 ,١١ذهٚب وإيٚب ،مٍٔد أن يهّؿ افِقرد وحيقم-
إمر حيقم حقل احلََٔ-ٜ
 ,١8يقرق هُذا مثؾ ؾريؼ اخلٔقل ترـ ٛوتَقده ،إهنؿ فًٔقا فهقص ًٚ
وصِقا أن ،إٕف حتٚفػ زواجل ،امرأة ٓ تروع ضٍ ً
ال ددة ظؼ شوْقات أو
ٓ تتًٓده إٓ بًد ظؼة شْقات-
ؿٔٚدة إمر فِروحٕٔٚغ وافذيـ يِتَقن بف يهوِقٕف موـ بًٔود هوؿ فًٔوقا
بًٚرؿل احلََٔ ٜهؿ افذيـ ظْدهؿ احلََٔ ،ٜوشٔتقصؾ حتٚفػ زواجل مًٓؿ،
هْٚك جمّقظ ٜشتتٌْك افهٌر فُـ دون إروٚظف أي إظىٚئف احلََٔ ٜجٓٚر ًا-
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 ,١0يَسب مـ ذـر أيوؾ بودون احوساس ويودخؾ افٌٚبو ،ٜافرجوؾ
ادحسم يٍٓؿ إصٚرات افزمـ ويٍوؾ أن يُػ-
اؿساب إمر مـ ادِؽ ،دخقل ـٚموؾ دم ظوٚمل افوروح ،يٍٓوؿ احلََٔوٜ
افزمْٔ ٜوبقابٚت افزمـ ويٍوؾ أٓ يُنٍٓ-ٚ
 ,١1رـقب حهٚن ،حتٚفػ
افتًٚمؾ بٚخلٔٚل مع ادجّقظٚت أو حتك مع افهٌر-
 ,١2يقرق ذهْف ،تهّٔؿ افهٌر مقؾؼ ،تهّٔؿ افًئؿ منٗوم-
بٍوؾ تهّٔؿ افرجؾ افهٌر افروحول ،ؾو٘ن دهوـ اخلْزيور أو إمور
ادُتْز شٔقرق ويًىع ،ؿٌؾ طٓقر ادِؽ-
 ,١3رـقب حهٚن ،تٌّٔس دم متًَ( ٛرـقب خٔوؾ بٔوْام ؿىورات
افدمٚء تتًٚؿط)-
آشتٍٚدة مـ ذيُف افهٌر أو جمّقظتف افروحٔو ٜوتٌّؤس احلََٔو،ٜ
افقصقل إػ ادٌتٌك (ادىر)-
اٌساثغ :اٌزغٍْف (اٌٌػِ غري اٌعبعغ)

اجلٓٚف ٜافىٍقفٔ ،ٜدم بٚدئ إمر تُقن هْٚك حج ،ٛفُـ بًد ذفؽ يٗ
افتهّٔؿ ثامره (فُـ بدون إحلٚح)-
(محٚؿ :ٜفٔس ٕحـ مـ يىِ ٛاحلامؿ ،ٜبؾ احلامؿ ٜافنٚب ٜتىٌِْ ،ٚافتحوذير
بٖٓ يًٖل مرة بًد مرة)-
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افرجؾ افهٌر هق مـ يذه ٛويىِ ٛافًِؿ مـ إمور ،وفُوـ إمور
يتجٚهؾ أشاِتف ويقاؾٔف تٌِٚثٔ ً( ٚرٚضري ً-)ٚ
 ,١4افرمل ،محٚؿ :ٜمٍٔد أن يًٚؿ ،ٛوتٌدأ افَٔوقد وإؽوالل بوٚفزوال،
ادتٚبً ٜؾٔٓ ٚتقاوع-
افرمل أي افتخٚضر افتٌِٚثل ،مٍٚده أن إمور يقؿوػ افهوٌر ويٍورض
ظِٔف ؿٔد ظدم افتًٚمؾ مٌٚذة مًف وأن يٗخره دم افزمـ حتك يُتّوؾ ّٕوقه
افروحل ويتحرر صخهٔ ً-ٚ
 ,١5افتًٚمؾ مع احلَّك دم افٌِ ٜافِىٍٔو ٜمّٔوقن ،ادًرؾو ،ٜاإلرشوٚل
وافزواج ،مـ ادُّـ أن يتحّؾ آبـ ادًٗوفٔ ٜدم إهة ويهْع ادًُـ-
رٚضر بٚفٌِ ٜافروحٔ ٜافِىٍٔ ،ٜمًرؾ ٜـٍٔٔ ٜآرتٌٚط افروحل ،افهوٌر
شقف يُّْف حتّؾ ادًوٗوفٔ ٜويٌْول افٌٔو ٝافروحول (حيوؾ اإلصوُٓٚت
افًٍٍِٔ ٜادتْٚثرة وجيًّٓ-)ٚ
 ٓ ,١5تٖخذ مـ ادرأة افتل ترى افرجؾ افزوٕوزي ورنو مقؿًٓو ٚأو
صخهٓ ٓ ،ٚذهٚب-
ادجّقظ ٜافهٌرة اخلٚدم ٜافتول شوتٍٓؿ هْو ٚافرجوؾ افهوٌر وتٍٓوؿ
صخهٓ-ٚ
 ,١١محٚؿ ٜجتِ ٛافتقاوع
افىٍقف ٜأو افتكف بًٍقي ٜبدون ؿٔقد يٖ بٚفقظل بًد زمـ-
 ,١١محٚؿ ٜصٚب ٜمّٔقٕٜ
احلظ اجلٔد وافيٓقر-
 ,١8فٔس مٍٔد ًا أن تُقن شٚرؿ ً ،ٚمٍٔد أن يُقن ظْدك مـ ينق-
مـ ادٍٔد إلمتٚم افرهٚن أن يُقن فدى إمر مـ ينق ادًرؾو ،ٜافرجوؾ
افهٌر ضًٌ ً ،ٚؾٕٚمر يًّؽ ظـ افٌقح-
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اخلبِط :ادلالشِخ (اٌىيف)

(إتيٚر إذا ـْ ٝصٚدؿ ً ٚؾِديؽ وقء وٕجٚح ،خقض افْٓر افًئؿ)-
(فديؽ وقء دم آخر افُٓػ إن ـْ ٝصوٌقر ًا ،موـ ادٍٔود افودخقل دم
افًٍٍِ ٜافًَّٔ-)ٜ
 ,١0إتيٚر دم ادرظك ،مٍٔد أن يًتًّؾ ادثٚبرة ،فٔس هْٚفؽ منُِ-ٜ
إتيٚر وترؿ ٛدم مُٚن افهٔد ويَهد بف حرـ ٜأو مْيقم ٜأو ؾًِوٍ ٜأو
ديـ متنُؾ مـ ؿٌؾ إمر-
 ,١1إتيٚر دم افرمٚل ،هْٚفؽ بوع ـِامت ؿٚل وؿٔؾ ،إـامل مّٔقن-
ترؿ ٛدم بًض احلَٚئؼ ادُْنٍ( ٜافرمٚل بًود إحًوٚر ادوٚء) مْٚؿنو،ٜ
جدل-
 ,١2إحدار ٕحق ادًتًَْٚت أو افقحؾ ،فهقص يُّـ أن يهِقا-
افىغ هق افقء إويل ،افتًٚمؾ مع ادًرؾ ٜافروحٔ ٜإوفٔو ،ٜوهوذا موٚ
يدظق شٚرؿل احلُّ ٜـل يتَربقا-
 ,١3إمٚفٕ ٜحق دم ،خروج مـ افُٓػ-
ٕحق احلََٔ 5ٜاخلروج مـ ادخٌٖ افروحل-
 ,١4إمٚفٕ ٜحق افٌْٔذ وافِحؿ ،افتهّٔؿ مّٔقن-
ؾهؾ دم إمقر افروحٔ ٜوإؿٚم ٜمٚئدة (ظٔد)-
 ,85يٍتح ؿز ،ؤقف ؽر مىِقبغ جئاوقن ،ثالثو ٜرجوٚل ،احوسام،
هنٚي ٜمّٔقٕ-ٜ
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ؾتح بقاب ٜفًٚمل آخر تتًٌ ٛبّجلء ؤقف إػ ظٚدْو ٚبنوُؾ مٍوٚجب،
وشٔجتّع إٌٕٔٚء افثالث ٜظالٕٔ ،ٜافهٌر مع إمر مع ادِؽ-
اٌعبدض :اجملبدٌخ (احملىّخ)

(ادجٚدف ،ٜافًرؿِ ،ٜاحلذر)
جٔد أن تٌَك دم افقشط حتك تْٓل هذه ادجٚدف ،ٜومٍٔد أن يرى افرجوؾ
افًئؿ ،وؽر مٍٔد خقض افْٓر افًئؿ-
هْٚفؽ مَٚوم ٜوجمٚدف ٜيٍرووٓ ٚإمور ،يٌَوك دم افقشوط بوغ هنٚيوٚت
افًٍٍِ ٜافًَّٔ ٜوشىحٔتٓ ،ٚبغ افهٌر وادِؽ ،مـ اجلٔد أن تْٓل اختٌٚر
أخر ،ويتؿ خالفف رؤي ٜافرجؾ افًئؿ ،ادِؽ-
 ,85يًتخدم ـِامت صٌرة ،وجيًِٓ ٚمًّقظ ،ٜافْٓٚي ٜمّٔقٕ-ٜ
إمر يَٚرب احلََٔ ٜوٓ يَقي ٚجٓٚر ًا ،فُـ ـِامتف ي ٚدوي جيذب إٓتٌٚه-
 ,8١يُّـ فِّرء أٓ ينٚرك دم افكاع ،افرجقع وايروب إػ افٌٔ-ٝ
ربام يَهد افهوٌر هْو ،ٚيًْوح ٛإػ افٌٔو ٝافوذي ئٌْوف فًٍْوف بٔتوف
افًٍٍِل مٌدئٔ ً ٚإػ حغ اـتامفف روحٔ ً-ٚ
 ,8١تٌذي ٜافٍْس ظذ افٍؤِ ٜافَديّ ،ٜافتهّٔؿ جٔد ،بدون إـامل إذا
ـْ ٝدم خدم ٜادِؽ-
خدم ٜادِؽ مـ ؿٌؾ افهٌر وتٌذيتف ظذ افًٍٍِ ٜافروحٔ-ٜ
 ٓ ,88حتٚول افًٔىرة ظذ ادجٚدف ٜبٖن تَوقل ؿوؤتؽ ،فؤس ظِٔوؽ
افرجقع وادجٚدفٕ ٜن افىًٚم شٖٔ ؿريٌ ً-ٚ
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ظدم اإلحلٚح بَقة دم تٍْٔد افَؤ( ٜافُالم ربام مقجف إػ افهٌر)-
 ,80تَقل ـؾ رء دم دظقتؽ -ؿقل ـؾ رء-
 ,81مْح حزام جِدي بْٓٚي ٜافهٌٚح -ظريف ثالث مرات-
اجلِد مرآة احلََٔ ،ٜحيهؾ ظذ اجلقهر ويًىٔف فٌره-
ظبثؼبً :لْبدح احلشٌد

(احلند حيتٚج إػ ادثٚبرة وإػ ؿٚئد ؿقي ،مّٔقن)-
اختٔٚر افَٚئد افَقي ،وافًْٔد وادثٚبر رء مٓؿ جد ًا فَٔٚدة احلنقد-
 ,82جي ٛظذ احلند افَٔٚم بٚفستٔ ٛافهحٔح ،وإن ـٚن افْيوٚم فؤس
جٔد ًا-
ٕيٚم ؾرود ،مْيؿ ـٚفّْؾ-
 ,83مـ وشط اجلحٚؾؾ مّٔقن ،فًٔ ٝهْٚك منُِ ،ٜادِؽ يّْح ؿدر ًا
مزخرؾ ً ٚثالثٔ ً-ٚ
داخؾ هذا افْيوٚم افٍورود ،يُّوـ ادِوؽ افوذي وزع ـٖشو ً ٚمَدشوٜ
مزخرؾ( ٜمتٚه ٜمُررة) مـ افُت ٛادَدش ٜفٔجد وٚفتف دم مـ حيؾ فٌزه-ٚ
 ,84افتقاصؾ مع اجلث ،ٞمنٗوم-
افْيٚم افٍرود يتقاصؾ مع ادقتك ،مع احلُامء وافَدمٚء (ادِقك)-
 ,05اجلحٚؾؾ تتجّع دم ادٔنة ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
إم ٚإٔف إخٍٚء وهي ٜأو إٔف جتّع بنُؾ مٚدي مِّقس( ،دوف ٜأو دول)،
تتٖفػ مـ هذه افٌَٚئؾ بنُؾ ـٚمؾ-
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 ,05مـ احلَقل هْٚفؽ فًٌ ،ٜضر ضٚئش ،افَٔد مٍٔد ،آبـ إـز شْ ًٚ
يَقد اجلحٚؾؾ ،آبـ إصٌر حيّؾ ويَْؾ اجلث ،ٞادثٚبرة خىر-
يًًقن خِػ افنخص افذي شًٔٚظدهؿ ظوذ ؾٓوؿ احلََٔو( ٜافىوٚئر
افىٚئش) أو إمحؼ ،فُْف شُٔقن مَٔد حتك يُتّؾ ّٕقه افروحل ،افٌُور
يتقػ افٌْٚء وافهٌر ينق افًٍٍِ-ٜ
 ,0١افرجؾ افًئؿ يّتِؽ افَدر ،يٗشس ادديْ ٜويًوتٌَؾ ادوقاضْغ،
ٓ تًتًّؾ افرجؾ افهٌر أن-
ٓ ٕدري هْ ٚأي ؿدر أو أي ـٖس هل ادَدش ،ٜأهل افروحٔ ٜأم ادٚديوٜ؟
أخور
فُـ بام أن افْهٔح ٜبًدم اشتخدام افهٌر أن ؾٖظتَد بٖن ادِؽ ؿود ّ
بْٚء ايرم احلدي( ٞائُؾ ادٚدي) (ادًجد إؿل) وأشوس مديْتوف وبودأ
بٚفٌح ٞؾٔٓ ٚمتٓٔد ًا إلظالن احلََٔ ٜوؾتح افٌقاب( ٜبقاب ٜائُؾ افزمُ-)ٜٕٔٚ
اٌثبِٓ :اٌزدّغ

افتحٚفػ مّٔقن ،يٖتقن مـ افيالل إربً ٜفألرض ،افىريؼ يًود ظوذ
افْٚس ادتٖخريـ ،وصقل جمّقظٚت ظز (بقابٚت زمْٔ + ٜافيالل إربً،)ٜ
يٗشًقن إؿىٚظٔٚت يؿ وافْٚس افذيـ يرؾوقن آظساف (ادتٖخرون) فوـ
يُقٕقا دم آجتامع-
 ,0١حتٚفػ ،فٔس هْٚك منُِ ،ٜاحلََٔ ٜهل ـٚفٍخوٚرة ادّتِاو ،ٜخمٌوٖ
مخره ٚفِْٓٚي-ٜ
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احلََٔ ٜـام ؾخٚرة اخلّر ادًتؼ فالحتٍٚل دم افوزمـ ادْٚشو -ٛبٚدْٚشوٌٜ
هذه مَقف ٜيًتخدمٓ ٚافٌَ ٓٚدم وصػ افُتٚب ادَدس-
 ,08حتٚفػ داخع مّٔقن-
حتٚفػ هي ،بٚضْل ،ظٚئع-
 ,00حتٚفػ مع ؽر اإلًٕٕٔٚغ-
وهْ ٚأيو ًٕ ٓ ٚدري أهق حتٚفػ مع ؾوٚئٔغ مث ً
ال أم مع خٚضاغ (شٚرؿل
احلُّ)ٜ؟
 ,01حتٚفػ خٚرجل-
ؾض افني ٜأو حتٚفػ مع جمّقظٚت مـ ؽر ٕقع-
 ,02حتٚفػ بنُؾ ٓمع ،ادِؽ يًقق ثالث جمّقظٚت فِهؤد ،يٍَود
افذي يرـض أمٚمف ،افْٚس دم ادديْ ٓ ٜحيذرون-
حتٚفػ ٕقراين ،تًىع ادًرؾ ٜافروحٔ ،ٜافذي خيدم ادِؽ هق مـ شٔهٔد
افىرائد وحيؾ إفٌٚز-
 ,03احلٍِٚء خينون رؤوشٓؿ
تٌٚدل ادًرؾ ٜوافٍٓؿ افروحل بغ احلٍِٚء-
اٌزبظغ :رسًّض اٌظغري

حهٚد افهٌر يتجّع ،ؽٔقم ـثٍٔ ٓ ٜمتىر دم مرظٕٚو ٚافٌورر ،افرجوؾ
افًئؿ هيذب اجل ٕٛٚاخلٚرجل فىًٌٔتف (افهوٌر) ،افٌٔوقم هْو ٚهول هوذا
احلهٚد افذي ظِٔف أمىٚره-
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 ,04افرجقع إػ افىريؼ ،أي منُِ ٜيُّـ أن تُقن هْٚك ،مّٔقن-
وؿٍ ٜودراش-ٜ
 ,15افرجقع مثؾ حٔقان ،مّٔقن ،يَْٚد دم ضريؼ افًقدة-
يًّح فًٍْف أن يَْٚد بحقاشف أو حدشف مثؾ حٔقان-
 ,15حيٍز افًرب ،ٜيًوح ٛمًٕٓٚو ،ٚافرجوؾ وافزوجو ٜيٍِوٚن ظٔوقهنام
ـٍِٚئػ احلرير-
حيؾ فٌز افزمـ (ظجالت افًرب )ٜمع زوجتوف وافتول هول اجلامظو ٜافتول
شتًٚظده-
 ,1١إن ـْ ٝخمِه ً ٚؾٚفدم شقف خيرج ،وشٔختٍل اخلقف-
خروج افدم ،أي خروج احلََٔ-ٜ
 ,1١إن ـْ ٝخمِه ً ،ٚؾٖٕ ٝؽْل بجٚرك ،أو تًتىٔع أن تًتخدم ؽْوك
جٚرك-
اجلٚر هق افْير أو افذي يراؾَؽ افىريؼ (ربام إمر) افوذي يُّوـ أن
تٍقز بدهْف ادقرق (ظِّف)-
 ,18وصؾ ادىور ،متًوؽ بَقفوؽ ،توٖثر افنخهؤ ،ٜادتٚبًو ٜتًوٌٛ
خًٚرة ادرأة-
ادىر هق افًِؿ ،ادًرؾ ٜافروحٔ ،ٜجي ٛأن تٗثر ظذ ادرأة افتل هل اجلامظٜ
افهٌرة افتل شتٍّٓؽ (خًٚرهت ٚيًْل ؾّٓؽ) ؾٓؿ افرجؾ افهٌر-
اٌؼبشس :اخلغٌ
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افدوس ظذ ذيؾ افّْر ،افّْر ٓ يًض افرجؾ ،افّْق-
يًرف أصقل ًٍٕف ،افّْر افذي يرمز إػ اإلًٕوٚن احلُؤؿ إول افوذي
يًُـ افٌٚب( ٜافًٚمل افروحل)-
 ,10دوس جمرد بحذاء حريري أبٔض ،دم افذهٚب فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
يتًٚمؾ بتجرد وصٍٚء روحل-
 ,11دوس افىريؼ بًالش ٜوبهدق ـٌور ،مورة بًود مورة بٚظتٔٚديو،ٜ
افرجؾ دم افيؾ ،مّٔقن-
يًتٚد ويتدرب ظذ افًٍٍِ ٜافتجريدي ،ٜم ٚيٗهِف فُٔقن أه ً
ال ي ،ٚافرجؾ
افذي دم افيؾ هق (افُ-)ٚ
 ,12افرجؾ ذو افًغ افقاحدة ؿٚدر أن يورى ،ادنوِقل يُّوـ أن يودوس،
يدوس ذيؾ افّْر ،وافّْر يًوف ،خىر ،هذا جْدي يَٚتؾ ـام فق إٔف ؿٚئد ظئؿ-
ذو افًغ افقاحدة ادنٓقر (إظقر افدجٚل) اجتامع افًْٔغ افروحٔ ٜمع
ادٚدي ٜوهق رمز افًقر ،ادنوِقل افوذي صوٍٚه ادًؤح دم اإلٕجٔوؾ ،حٔوٞ
يًتىٔع ادق ؾقق ادٚء (حََٔ ،)ٜافّْر يًوف ،احلُّ ٜتٖ إفٔف أو افوذاـرة
افُٚمِ ،ٜإٕف جْدي صٌر (افرجؾ افهوٌر) فُْوف أمًوك يَٚتوؾ دم ضريوؼ
احلُّ ٜـام فق إٔف ظئؿ (مِؽ)-
( ,13حذر حذر ،هنٚي ٜمّٔقٕ)ٜ
افتامس ومًٚمِ ٜبِىٚؾ( ٜاتهٚل ظـ ضريؼ ادًرؾ ٜافروحٔ-)ٜ
 ,14دوس وتٍريؼ ،ــ حٚزم ً ،ٚافتهّٔؿ وادثٚبرة مع افقظل بٚخلىر-
تٍريؼ احلََٔ ٜوؾهِٓ ٚجٔد ًا وبثَ ٜوصجٚظ-ٜ
 ,25افْيرة وافدوس ،وزن افًالؿٚت ادٗاتٔ ،ٜظْدم ٚيوتؿ افقؾوٚء بُوؾ
رء شٖٔ احلظ افًًٔد-
افرؤي ٜافتجريدي ٜافهٚؾٔ ٜوافًٚفٔ ٜوزن أو ـٔؾ افَقاظد ادحددة ،وحوغ
افقؾٚء بُؾ رء (اإلمتٚم افُٚمؾ) ،يتحَؼ احلظ افًًٔد-
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شالم وتْٚؽؿ 5افًئؿ يٖ  ،افهٌر يذه ،ٛمّٔقن-
ؿران إمقر مع بًوٓ ٚأي ظدم ؾهِٓ( ٚظدم ؾهؾ احلََٔ )ٜؾٓذا وؿٝ
افًئؿ (إمر ربام وفٔس افهٌر)-
 ,25ظْدم ٚجيّع افًن ،ٛؾٕٚمحؼ يٖ مًٓو ٚوؾَو ً ٚفْقظوف ،افتْٓودات
جتِ ٛاحلظ اجلٔد-
حغ جتّع إظنٚب بنُؾ جٔد ،أي ئع افًٍٍِٚت حتزم موع بًووٓٚ
ظع يد إمر فُـ ٓ يٍهؾ دم احلََٔ ٜؾ٘ن إمحؼ شْٔوؿ إػ هذا افتجّع،
افتْٓٔدات تًْل افتًٚمؾ بنُؾ ؽر مٌٚذ تٌِٚثٔ ً ٚأو بٚضـ إمقر وؽرهو5ٚ
حٔ ٞإمر ٓ يًىل احلََٔ ٜفُـ يَٚرب يٓ ٚمتحٚن إمحؼ افهٌر-
 ,2١يع وديع مـ ؽر ادثٍَغ ،ظٌقر افْٓر مع افَرار ،ظدم إمهوٚل موٚ
هق بًٔد ،ظدم إمهٚل افؼيؽ ،إذ إٕف يُّـ أن يًر دم افقشط-
يع مـ افْٚس افقديًغ ،أي أهنؿ فًٔق بٚفٍالشٍ ،ٜإووامم إػ جمّقظوٜ
ٌ
إمر افتل ٓ حتقي بٚفيورة افٍالشوٍ ،ٜوفُوـ شؤًز افٌحور افًٍِوٍل
وحده مع افتهٚؿف روحٔ ً ٚبٕٚمر ،إذ إٕف يكف م ٚحيِّف مـ ُبًد ؾًٍِل-
 ,2١فٔس هْٚك ذهٚب بال ظقدة ،فٔس هْٚك مًوىح ؽور مْحودر ،دم
افتهّٔؿ فتجٚوز افهًقب ٓ ٜيقجد منُِ ،ٜدم افًنٚء إخر شُٔقن فوؽ
حه( ٜثروة جٔدة)-
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هذا افذهٚب مع ادجّقظ ٜشٔٗدي إػ افًقدة إػ افٍْس ربام إٍٓهوٚل
ظـ هذه ادجّقظ ٜمع اإلبَٚء ظذ ظالؿ ٜروحٔ ٜمع إمر وإٓتيوٚر حتوك
افًنٚء إخر (ؾهؾ احلََٔ-)ٜ
 ,28تهٍٔؼ مثؾ ظهٍقر صٌر ،مع جٚرك افٌْل ،افهدق شًٔٚظدك
ـثر ًا-
يّْل وحيٚؾظ ظذ تًٚمؾ روحل مع إمر-
 ,20صٚح ٛافًٔٚدة ( )Iيَدم ابْتف فِزواج ،وهذا جيِ ٛافزـ ٜواحلوظ
اجلٔد-
 Iتًْل  ،GUIDEادًِؿ افروحل افٌُر يَدم ابْتف ،ادجّقظ ٜاددرب ٜمـ
ؿٌِف فِزواج مـ افهٌر-
 ,21يًَط اجلدار دم اخلْدق ادٚئل ٓ ،تًتخدم اجلحٚؾؾ أن ،اجًوؾ
أوامرك تًرف دم افٌِدة اخلٚص ٜبؽ ،افتهّٔؿ جيِ ٛافتقاوع-
تْٓٚر أشقار ادديْ ٜادحهْ ،ٜويٌدأ افٍتح وهنؾ ادًرؾ ٜافروحٔو ،ٜإتٓوك
وؿ ٝافتْئامت افني ،ٜبٚبؾ اجلديدة تتنُؾ فتُقن حُقم ٜؾًٍِٔ-ٜ
اٌثبِٔ ػشس :اٌفظً (فظً احلمبئك ادلزشبثىخ)

(افٍهؾ ،افْٚس اخلٚضاقن ،افًئؿ يذه ،ٛافهٌر يٖ )
إٕف وؿ ٝافرجؾ افهٌر افذي يٍهؾ احلَٚئؼ ادتنٚبُ ،ٜمع افْٚس اخلٚضاغ
شٚرؿل ادًرؾ ،ٜادجّقظ ٜافهٌرة زوجتف ،إمر خيع مُ ًٚ ٕٚفِهٌر-
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 ,22يًتٖصؾ افَش وافًن ٛواجلذوع وجيًّٓؿ ،افتهؤّؿ مّٔوقن،
افّْق ،إمحؼ يٖ مع احلهٚد-
طٓقر إمحؼ وؿ ٝاحلهٚد ظْد إطٓٚر احلَٚئؼ دم افزمـ ادْٚش ،ٛؾٓوق
شًٔتٖصؾ افزيٚدات وافتنٚبُٚت دم إشوٚضر وافُتو ٛادَدشو ،ٜوئًود
افٍقى إػ ٕيٚم-
 ,23إهنؿ يتحِّقن ،وهذا يًْل ثروة جٔدة فِنوً ٛافهوٌر ،ويوقد
يًٚظد افرجؾ افًئؿ-
ـٚفّْؾ يًّؾ ويتحّؾ وجيّع ،وهُوذا حيهوؾ ثوروة روحٔو ٜمًرؾٔوٜ
جٔدة ،وافني ٜتًىل حري ٜفألمر دم افتحرك-
 ,24حيِّقن اخلىٔا-ٜ
افنؿ ٜمـ افنجرة ادًرؾٔ ٜافروحٔ ٜادحرم-ٜ
 ,35هق افذي يتكف وؾؼ أوامر ظِٔ ،ٚؾالح موع افورى ادتوٖفؼ موع
ادنٚرـغ بٍْس افًَِٔ-ٜ
أوامر روحٔ ٜظِٔ ٚتٖ دم صُؾ رموقز ٓختٌوٚره ،شؤتقاؾؼ أخور ًا موع
ذـٚئف افروحٕٔٚغ افتْقيريغ-
 ,35افٍهؾ يًىل ؾرص ٜفِرجؾ افًئؿ ،مٚذا فق أن هْٚفؽ خىٖ! ربط
إػ براظؿ افتقت ٜافُثٍٔ-ٜ
افتقت ٜهل افتل تًىل احلرير ،وفٍٚئػ احلرير ترمز فُِت ،ٛؾٚفتقتو ٜهْوٚ
هل افٌِ ٜافتجريدي ٜافهٚؾٔ-ٜ
 ,3١افٍهؾ يٗدي إػ هنٚي ٜثؿ شًٚدة-
اخلىٔا ،ٜوحؾ إفٌٚز افروحٔ ،ٜيٖ بقؿتف ويٗ ثامره-
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حند ،إمٚفٕ ٜحق افزاري ،مٍٔد افتقجف إػ جدول افْٓر افًيؤؿ ،مٍٔود
فِرجؾ ادحسم أن يهّؿ ويْيؿ افًنٚئر-
جيقل ٕيٚم افٍرشٚن دم افزاري افروحٔ ٜبحث ً ٚظـ ادًرؾ ٜافًِٔ ،ٚوهُوذا
ٕحق مٌْع افٌحر افًٍٍِل افًئؿ ،افرجؾ افًئؿ يْيؿ افًنٚئر فٔخِؼ هبوؿ
بٚبؾ (أرض افًٍٍِ ٜوبٚب اإلفف)-
 ,3١رجٚل حند دم افٌقاب ،ٜفًٔ ٝهْٚفؽ منُِ-ٜ
إٕنٚء بٚبؾ اجلديدة-
 ,38رجٚل حند دم ائُؾ افًاليل
إٕنٚء ائُؾ دم ظٚصّ ٜبٚبؾ-
 ,30إخٍٚء أشِح ٜدم افٌٚب ،ٜتًِؼ تِ ٜأمٚمٓ ،ٚثالث شْقات هق ٓ يْٓض-
رء م ٚدم إـّ ،ٜمتًِؼ روحل ،حمٚوٓت متُررة-
 ,31رـقب افًقر دم ادديْ ٓ ،ٜيُّوـ ادٓٚيو ٜأن ،مّٔوقن تًوِؼ
شقر ادديْ ٜادحرم ،ٜافًٔىرة ظذ مًِقمٚت مّٓ-ٜ
 ,32رجٚل حند بٚدئ إمر يٌُوقن ويْقحوقن ثوؿ يووحُقن ،ؿوٚدة
ظيامء ئًىرون ظذ آجتامع ادتٌٚدل-
افتًٚمؾ بٚدئ إمر بني ٜتٚم ٜثؿ ييٓرون ظذ افًىح (يوحُقن)-
 ,33حند دم ادرج ،فٔس هْٚك ٕدم-
ادرج هق احلَؾ افربًٔل (ظٔد افٍهح)-
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(أو ربام افَه ٜهْ ٚدم جمِّٓ ٚحوقل افرجوٚل افثالثو ٜوتُوقيْٓؿ أخقيوٜ
هي ٜجد ًا ،ؾٓل روحٔ ٜبحت ،ٜافتًٚمؾ مـ خالل افتخٚضر)-
اٌساثغ ػشس( :احلْبشح اٌىربٍ ،ونص داخٍِ)

امتالك افًئؿ ،اشتالم بٚرز ،تٌذي ٜايدف افٌْٔؾ افًئؿ
 ,34خِى ٜبدون أذى ،فٔس مـ ضريؼ مًىقب ،افُدح ،افْتٔج ٜمٚدح-ٜ
دخقل ظٚمل افروحٕٚٔٚت بدون خىر
 ,45اشتًّؾ افًرب ٜافًئّ ٜفِتحّٔؾ ،هْٚفؽ مُٚن فِذهٚب ،فًٔٝ
هْٚفؽ منُِ-ٜ
افًرب ٜافًئّ ٜهل افٍرؿ ٜافتل إٔنٖه ٚافرجؾ افًئؿ (إمر أو افٌُر)
واشتخدامٓ ٚمـ ؿٌؾ افهٌر مـ أجؾ افتقاصؾ مع افًٚمل افروحل-
 ,45يًتًّؾ افدوق ظنٌ ً ٚظىري ً ٚمتقجٓ ًٕ ٚحق افًامء ،إػ ابوـ افًوامء
(افرجؾ افهٌر)-
إمر يًتخدم افًن ٛافًىري ،أي آتهٚل تٌِٚثٔ ً-ٚ
 ,4١هق جيًؾ ؾرؿ ً ٚبْٔف وبغ جٚره
يٌدأ بٚفتّٔٔز ويٍرق ؾًٍِتف ظوـ ؾًِوٍ ٜإمور أو ظوـ حرـو ٜإمور
(ادجّقظ ٜافتل إٔنٖه-)ٚ
 ,4١افذي يُّْف افقصقل إػ احلََٔ-ٜ
بَقتف وإرادتف افذاتٔ ٜودورإف حقل بار احلُّ ،ٜوصجٚظتف شتهِف بٚحلََٔ-ٜ
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 ,48ظـ برـ ٜافًامء ،ممًقح مـ افًامء ٓ ،رء فٔس مٍٔد ًا-
حييك بٚدقاؾَ ٜمـ ؿٚدة افًامء-
اخلبِط ػشس :اٌفأز

افهٌر ،اجلرذ افرمٚدي ،ييٓور ًٍٕوف ،آشوتالم افِىٔوػ ،افتووحٔ،ٜ
افرجؾ ادحسم ظْده هنٚي-ٜ
صٌف افهٌر هْ ٚبٚجلرذٕٕ ،ف شَٔرض هوذه افنوٌُ ٜادًَودة دم افُتوٛ
ادَدش ،ٜوشْٔذر ًٍٕف ـٖوحٔ-ٜ
 ,40اجلرذ افرمٚدي يٌدأ بوٚفًض ،افرجوؾ ادحوسم يًوتٍٔد موـ ذفوؽ
خلقض افْٓر افًئؿ-
ؿرض افنٌُ ٜادًَدة داخؾ افُت ٛادَدش ٜوادٔثقفقجٔوٚت ،وهوذا موٚ
مٚص ادًرؾ-ٜ
يًىل وظٔف فَِريـ ،افْير ّ
 ,41دظقة افهٌر فِتًٌر ،افتهّٔؿ مّٔقن
هْٕ ٓ ،ٚدري مـ افوذي شوقف يودظقه ربوام افٍرؿو ٜافهوٌرة فِتًٌور
وافؼح ،أو إخ ٝافُزى فِؼح-
 ,42اجلرذ افرمٚدي يًّؾ بجدارة ،افرجؾ ادحسم ظْده هنٚي-ٜ
إٕف جدير هبذه ادّٓ ،ٜشٔهؾ افَريـ إػ هدؾف-
 ,43اشتًّؾ ؽْك جٚرك ،مٍٔد أن هتٚجؿ وتدخؾ ،هْٚك ٓ رء فؤس
مٍٔد ًا-
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يًتٍٔد افهٌر مـ افدهـ ادخزن داخؾ اخلْزير افٌْول (إمور) حيِوؾ
فَٚءه ،ثؿ هيٚجؿ ادديْ ٜادحهْ ،ٜويدخؾ افْقى-
 ,44دظقة افهٌر فِتًٌر ،أو افًض افذي يٖ بٚفتًٌر ،مٍٔد أن تَْوؾ
اجلحٚؾؾ وهتٚجؿ افًٚصّ-ٜ
دظقة إلطٓٚر ئع افٌقاضـ ،وؾتح حهـ ادًرؾ ٜافروحٔ ٜادحرم-ٜ
اٌعبدض ػشس :اٌفًْ (اٌىجري)

تزود ،متقيـ ،موص مًرؾو ،ٜمٍٔود أن يٗشوس افرجوؾ افًيؤؿ ،حيورك
جحٚؾؾ ويٗشس مًٚظديـ -وهُذا ؾٚدِقك افَدمٚء صًْقا ادقشؤَ ٚـول
حتسم اجلدارة ،تَديّٓ ٚـَربٚن فألظذ-
يتزود افٌُر افروحل موـ امتهوٚص مًرؾو ٜافهوٌر ادوٚدي ،وإمور
يٗشس ويًزز وخيتز ؿدرات ادًٚظد ،ادقشَٔ ٚهْ ٚهل هذه افًِقم افروحٜٔ
افِىٍٔ ٜوذفؽ ٓختٌٚر اجلدارة-
ٕ ,555داء افٍٔؾ افهٚرخ
يٌدأ افٍٔؾ (افٌُر) بٚإلظالن وتنُٔؾ ادجّقظٚت أو افْداء ظذ افهٌر
دًٚظدتف-
 ,555صِ ٛمثؾ صخرة ،فٔس فٔقم ـٚمؾ-
يامثؾ احلََٔ ،ٜيراهـ ظِٔٓ ٚؿٌؾ إتٓٚء افتٚريخ-
 ,55١صؽ ٓ ،تُـ متنُُ ً ٚوٓ تٍَؾ راجً ً-ٚ
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 ,55١مًُ ٛدورة واحودة ٓ ،تنوؽ أبود ًا ،افهودف توسابط ؾجوٖة،
ويُّْؽ يع أصدؿٚء مـ حقفؽ-
افؼيؽ أو افَريـ يٖ وتسابط افهدف-
 ,558ؾٔؾ ؿِؼ ،افتهّٔؿ مرض ،إذا ثٚبرت ؾٖٕ ٝفـ متقت-
افٍٔؾ يراهـ ظذ ؿقاه افتٌِٚثٔ ٜافروحٔ ،ٜفُْف مـ أجؾ افًٌوقر إػ افًوٚمل
ادٚدي (فـ يّقت) دم افروحل-
 ,550افٍٔؾ دم افيؾ ،إذا ـٚن افَّر ـٚم ً
ال شقف تًِوؿ بوذفؽ ،فؤس
هْٚك منُِ-ٜ
شٌَٔك دم هي ٜمىٌَ ٜإػ أن يُتّؾ ٕيره-
اٌعبثغ ػشس :لجٌي ،ػٌٍَ زًزْخ رؤخر ػٓ عسّك اٌمجٌي

ؿٌقل ،اشتالم بٚرز ،مٍٔد أن يهّؿ ،فًٔ ٝهْٚفؽ منُِ-ٜ
 ,551ادًٔٚر يتٌر ،افتهّٔؿ مّٔقن ،اخلروج مـ افٌقاب ٜموع ذـوٚء،
ظْده ٕتٚئ-ٟ
ذوط جديدة أو ربام هْ ٚـٔؾ افُت ٛادَدش ٜبُّٔٚل جديود ،إخوٝ
افهٌرى ظِٔٓ ٚبْٚء بٚبؾ اجلديدة (افٌقاب )ٜـل يتُّـ افٌُر مـ افدخقل-
 ,552ارتٌٚط مع آبـ افهٌر ،اترك إمر أو افرجؾ اخلٌر يذه-ٛ
إمر يٗشس ويًِـ ،بْٔام افٌُر يرتٌط روحٔ ً ٚمع افهٌر-
 ,553ارتٌٚط مع آبـ افٌُر ،دع افهٌر يذه ،ٛظْدم ٚيوٖ تًتّود
ظِٔف ،امتالك ،مٍٔد أن يٗشس ادًُـ-
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حغ حيغ مقظد افهٌر فًِّؾ ،ؾٚن إمر شوقف يتْحوك جٌٕٚو ً ٚـول
يًٍح ادجٚل فتٖشٔس افٌٔ ٝافروحل (بْٚء افًٍٍِ ٜاجلديدة)-
 ,554ظْدم ٚيتٌع ؾْٓٚك صٔد ،افتهّٔؿ منٗوم ،هْٚك ظقدة ودم هنٚيوٜ
افىريؼ شًٔىع افٍٓؿ ويْر أي منُِ ٜهْٚك-
حغ يتٌع افهٌر اخلدم ٜضقظ ً ٚؾٚفهٔد ؿوٚدم ٓحمٚفو ،ٜوشًٔوىع ؾٓوؿ
افٌُر فًىقع ؾٓؿ افهٌر-
 ,555افرجقع دم هبج ٜمّٔقن
افدخقل دم افروحٕٚٔٚت بنٌػ-
 ,555إمًٚك ،يربط إفٔف ،مزيود موـ آفتوزام ،ادِوؽ يًوتًّؾ ظنوٌ ًٚ
ظىري ً ٚفَٔدمف إػ اجلٌؾ افٌرر-
افتًٚمؾ رٚضري ً-ٚ
اٌثبِٓ ػشس :ردثري ،اٌزدثس ًاٌؼًّ ػٍَ إطالذ ِب أطبثو اٌفعبد

افهٌر يًّؾ ظذ إصالح م ٚأصٚبف افًٍوٚد موـ افُتو ٛادَدشو ٜافتول
أدخِقه ٚدم متٚه ٜإظٚدة صٔٚؽ ٜافديـ ،مـ ادٍٔد خوقض افٌحور افًٍِوٍل
افًئؿ ،ثالث ٜأزمْ ٜفِتْقر وثالث ٜأزمْ ٜفٌْٚء ائُؾ ،وافرجؾ افًئؿ حيٍوز
ويَقد إرواح تٌِٚثٔ ً ٚوجتريدي ً-ٚ
 ,55١تهحٔح م ٚؾًد ظـ ضريوؼ إب ،هْٚفوؽ ابوـ حمتوٚل ،فًٔوٝ
هْٚك منُِ ٜأو فقم فألب ،دم افْٓٚي ٜهق مّٔقن-
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ظـ ضريؼ إب تٌِٚثٔ ً ٚيُّوـ فالبوـ افثًِو ٛأن ينوق موـ افنوجرة
ادحرم ،ٜوهذا حيرر إب مـ افِقم ٕٕف مل خيزه بىريَ ٜمٌٚذة بؾ جتريدي ً-ٚ
 ,55١تهحٔح م ٚؾًد ظـ ضريؼ إم ،افتهّٔؿ ؽر مٍٔد-
ظـ ضريؼ احلوٚرة إم تٌِٚثٔ ً ،ٚبنُؾ هٚدئ ،اشتُ ٜٕٚوتٌذي ٜصٚمت-ٜ
 ,558ظـ ضريؼ إب ،تٖشػ ؿِٔؾ ،وفًٔ ٝهْٚك منُِ ٜظئّ-ٜ
شٔجد م ٚيهدمف ،فُْف فـ يَػ ظْود هوذه ادنوُِ ٜأو جيًِٓو ٚتقؿوػ
تَدمف-
 ,550افتًٚمح مع إب ،ذهٚب فرؤي ،ٜتقاوع-
افتٍٓؿ وؿٌقل ؿقاظد افًٌِ ،ٜشىقع ؾٓؿ أو حمٚوف ٜمَٚبِ ٜأو رؤي ٜرجوؾ
ظئؿ --ؽّقض-
 ,551افتهحٔح ظـ ضريؼ إب ،يَِك افثْٚء-
اجلدارة-
 ٓ ,552خيدم مِقك أو فقردات ،فُـ تؼيٍ ً ٚوشّق ًا-
حترر واشتَالفٔ ٜجلدراة افرجؾ افهٌر بًود اخلودمٚت افًئّو ٜيَِوك
افتؼيػ وافًّق-
اٌزبظغ ػشسِ :مبزثخ أً دخٌي اٌغبثخ احملسِخ

يدخِقن أو يدخؾ افٌٚب ٜويهؾ إػ فنجرة ادحرم ٜودم وصقفف إخور
مـ جتريداهت ٚيدخؾ دم ادقت افًٍٍِل-
 ,553مَٚرب ٜروحٔ ٜمنسـ ،ٜافتهّٔؿ مّٔقن-
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تَٚرب روحل منسك مـ إضراف ادٓتّ-ٜ
 ,554ؽٚب ٜحمرم ،ٜهْٚك ٓ رء فٔس مٍٔد ًا
افقفقج دم افًِقم افروحٔ ٜادحرم-ٜ
 ,5١5مَٚرب ٜمرحي ،ٜفٔس هْٚك مُٚن مٍٔد ،إذا بدأت بوتالدم ادنوُِٜ
شتحؾ-
افتدري ٛوآظتٔٚد ؾٚفراح ٜافروحٔ ٜظـ ضريؼ آختٌٚر افنخيص-
 ,5١5افَْى ٜإشٚشٔ ٜتُتّؾ ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
مَٚرب ٜمـ اجلقهر بدون خىر-
 ,5١١ؽٚب ٜظٚرؾ ،ٜافرجؾ افًئؿ ،مّٔقن
مَٚرب ٜؾًٍِٔ ٜبٚرظ ٜبًّٚظدة افرجؾ افًئؿ أو يتًرف مـ خالي ٚظذ
افرجؾ افًئؿ-
 ,5١١ؽٚب ٜؽْٔ ،ٜمّٔقن
مَٚرب ٜظذ ٕحق واشع ،ـؾ رء حيؾ-
اٌؼشسًْٔ :ظسح ِٓ فٌق أً رأًِ ػٓ ثؼد

ووقء مـ أجؾ إوحٔ ٜادَدش( ٜافًنٚء إخر) فُـ فٔس بًد ،إهنٚ
ؾسة دراش ،ٜادِقك يتٖمِقن مـ خالل افنً-ٛ
 ,5١8منٚهدة صٚب ،ٜفِهٌٚر مـ ؽر ظٔ ،ٛـهلب ٜافرجؾ ادحسم
دراش ٜظذري ،ٜيًتٍٔد مْٓ ٚافنً ٛافهٌر مـ خالل مَٚرب ٜافٌُر-
 ,5١0منٚهدة مـ خالل صؼ افٌٚب ،افتهّٔؿ ئٍد افًذراء-
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دراش ٜمـ خالل صؼ افٌٚب ،مٍتٚح أو بقابو ٜأو ضورف خؤط فِودخقل
ظَّ ًٕ ٚحق ؾٓؿ صقدم-
ٕ ,5١1يرة دم حٔ ، ٚآختٔٚر بغ افتَدم أو إًٓحٚب-
خزة صخهٔ ٜوافقصقل إػ َٕىو ٜؾٚصوِ ٜأو تَوٚضع مٍهوع بوغ مود
روحل وجزر مٚدي-
 ,5١2افتٖمؾ دم وقء ادُِّ ،ٜتًزيز أحدهؿ فٔحؾ ادِؽ ؤٍ ً ٚظِٔف-
تْقر ،تًزيز واختٌٚر ـٚف فٍِرؿ ٜأو فِرجؾ افهٌر ،ـل يهوٌح أهو ً
ال
ٓشتوٚؾ ٜادِؽ صخهٔ ً-ٚ
ٕ ,5١3يرة ؾقق احلٔٚة ،فًٔ ٝهْٚك منُِ ٜفدى افرجؾ ادحسم-
يًتٍٔد افرجؾ ادحسم مـ هوذه ادنوٚهدات وافتْوقرات حتوك فوق بودا
ظُس ذفؽ-
ٕ ,5١4يرة دم احلٔٚة ،بدون ظٔ-ٛ
احلبدُ ًاٌؼشسًِْ :ضغ اٌغؼُ

يًض ويّوغ ،مٍٔد إًَٚد حمُّو ،ٜوهُوذا ؾو٘ن ادِوقك افَودمٚء ؿود
صًْقا افَقإغ مـ خالل ؾرض ظَقبٚت واوح-ٜ
افىًؿ مقجقد دم ـت ٛاحلُّ ٜافَديّ ،ٜادِقك افَدمٚء ؿد صوًْقه موع
ؿقإغ تٍُُٔف ،فِتّٔٔز بغ افَٚدريـ مـ خالل حمٚـّ( ٜافٔقم إخر)-
 ,5١5أحذي ٜؿٍِ ٝظذ إؿدام حتك أن أصٚبًٓ ٚرتٍل بدون ظٔ-ٛ
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افدوس افًٍٍِل بٚحلذاء احلريري فٔتدرج دم افٍٓؿ (إذ يٌودأ موـ ؿىوع
إصٚبع إػ ؿىع افرأس) أو إٔف حمجقز ـل يتدرج دم افٍٓؿ-
 ,5١5يَوؿ حل ًام جٚؾ ً ،ٚوهبذا خيتٍل إٕػ ،بدون ظٔ-ٛ
ؿوؿ ؿىع حلؿ صٌرة ،أي تؼيح هذه افًٍٍِ ٜفٍٓؿ ًٍٕف وأصقفف-
 ,5١١يًض حل ًام جمٍٍ ً ٚؿدي ًام ،مَٚبِ ٜمع افًؿ ،-تقاوع افهٌر ،فًٔٝ
هْٚك منُِ-ٜ
افِحؿ ادحٍقظ هق ـْٚي ٜظـ ـت ٛاحلُّ ٜافَديّ ٜادخّرة إػ زم ْٕٚٚهوذا،
ومَٚبِ ٜمع افًؿ افذي يٗذي إػ ادقت افًٍٍِل ،افذي يٌدأه زهد افهٌر-
 ,5١١يًض حل ًام حمٍقط ً ،ٚحيهؾ ظذ شٓؿ بروٕوزي ،افتهؤّؿ حوقل
افهًقب ٜمّٔقن-
افًٓؿ افزوٕزي هذا هق افٍٓؿ إويل أو افتٚرخيل ادتًِؼ بٚفٌِ ٜافِىٍٔ-ٜ
 ,5١8يًض حل ًام جٚؾ ً ،ٚحيهؾ ظذ شٓؿ ذهٌل ٓ ،منُِ ٜدم هذا اخلىر-
افًٓؿ افذهٌل متًِؼ بٚفزمـ أي يٍٓؿ زمـ ـت ٛاحلُّ ٜادًتٌَع أو أين-
 ,5١0رؿٌتف ظٚفَ ٜبخنٌ ،ٜوفذفؽ رتٍل أذٕف ،تقاوع-
اخلن ٛهق ـْٚي ٜظـ افًٚمل ادٚدي ،ؾْٓٚي ٜهذا افُوٚئـ افروحول وافوذي
هق ادِؽ هق هذا افًٚمل ادٚدي ،فذا ؾًِٔف خًٚرة أذٕف أو شىقع ؾّٓف ـْٓٚيٜ
فتجرب ٜتٖمِف-
اٌثبِٔ ًاٌؼشسًْ :شدبػخ يف اخلغٌ ثبظزمالٌْخ
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افتزيـ ،مّٔقن فِهٌر أن يُوقن ظْوده مُوٚن يوذه ٛإفٔوف ،ؾٚفرجوؾ
ادحسم ؿرر أٓ خيقض دم هذه إمقر ادثرة فِجدل ظذ هذا افْحق-
افزخرؾ ٜوافنجٚظ ٜدم افتٖويؾ مَْىع افْير أو ؽر ادًوٌقق ،ؾٚفرجوؾ
ادحسم فـ خيقض دم هذا اجلدل ـل يتٔح افٍرص ٜفًٌِ ٜافهٔد وافتاميز-
 ,5١1زخرف أؿدامؽ ،ــ صجٚظ ً ،ٚار ِم افًرب ،ٜواشتّر ظذ ؿدمٔؽ-
أمر افهٌر بسك افًرب ٜفّٔق ظذ ؿدمٔف ،ــ صوجٚظ ً ٚدم تورك افًربوٜ
افتل أؿِتوؽ إػ أن( ،ؾًِوٍتؽ افًوٚبَ )ٜوـوـ صوجٚظ ً ٚدم خوط ضريوؼ
فًٍٍِتؽ اجلديدة-
 ,5١2زخرؾ ،ٜصًر ،ــ صٌقر ًا-
امتحٕٚٚت وحمـ-
 ,5١3بنُؾ مرؾف أو رصٔؼ ،بنُؾ دوٚع أو رضو ،ٛافتهؤّؿ يُوقن
مّٔقٕ ً-ٚ
بٚشتخدام افٌِ ٜافروح ٜٕٔٚافِىٍٔ ٜيُقن مّٔقٕ ً-ٚ
 ,5١4بنُؾ بًٔط ،بنُؾ مًن ٛيٖ احلهٚن إبٔض افىٚئر ،افذي
تَٚبِف فٔس فه ً-ٚ
مع آشتًالم افِىٔػ أو افًٌٚض ٜافروحٔ ٜوبنُؾ مًن ٛأي مموقه أو
أخي ،ربام بنُؾ مٚدي مِّقس ،يٖ احلهٚن افروحل افوذي ؿود يُوقن
صخه ً ٚروحٔ ً( ٚمًِ ًام روحٔ ً ،)ٚيتؿ افتَٚبؾ بىريَ ٜؽر فهقصٔ( ٜأي وجٓ ًٚ
فقجف) ،أو إٔف إوشط افٌْل افذي ٓ ينق احلُّ-ٜ
 ,585زخرؾ ٜدم احلدائؼ وافتالل ،فٍ ٜاحلرير صٍٚؾ ٜوصٌرة ،دم افْٓٚي ٜمّٔقن-
احلدائؼ وافتالل هول تًْؤؼ فٌِٚبوٚت واجلٌوٚل (اجوتامع افروحول موع
ادٚدي) وافٍِو ٜاحلريريو ٜافنوٍٚؾ ٜهول افُتوٚب افهوٌر ادُتوقب بٚفٌِوٜ
افتجريدي ٜافهٚؾٔ 5ٜأي تنْٔغ (-)I CHING
 ,585زخرؾ ٜمع إبٔض أو بًٌٚض ٜمع إؾُٚر افتجريدي ٜوافهٍٚء-
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اٌثبٌث ًاٌؼشسًْ :االٔشمبق أً اٌجٌذ اٌسًزِ

(شِخ أو ـنػ ،فٔس مٍٔد ًا أن يُقن ظْده مُٚن فِذهٚب)-
يزيؾ افَؼة فٔهؾ إػ افِ ،ٛتٖفؼ افْقاة افروح ٜٕٔٚبٚيدوء وافًوًل إػ
افداخؾ ،وؿد يٗول افنير بٚفًرش ادُِل ،مُٚن ادِؽ-
 ,58١شِخ رجؾ افنير ،افتهّٔؿ صٗم-
افنير هق افن افروحل وـن رجِف يًْل إٔف يسك افيٚهر ادرتُز هذا
افنير ظِٔف ويتجف ٕحق افٌٚضـ ،زهد-
 ,58١يُن افنير ظذ احلٚؾ ،ٜافتهّٔؿ منٗوم (افثٌٚت)-
يتجف بٚفُنػ ٕحق افْٓٚيٚت ،زهد-
 ,588افًِخ ،هق يًِخ مًٓؿ ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
حٔ ٞتتؿ ظِّٔٚت افتًري ٜوافُنػ ،ؾٚفرجؾ افًيؤؿ يّوتص ادًرؾوٜ
ويدخؾ افِ ٛأـثر-
 ,580شِخ افنير حتك اجلِد ،افتهّٔؿ منٗوم-
تًري ٜوـنػ ،افقصقل إػ اخلالص-ٜ
 ,581هب شّؽ ،افيٓقر دم حمُّ ٜافًْوٚء ،هْٚفوؽ ٓ رء فؤس
مٍٔد ًا-
وصقل ادِقك مـ افىرف افروحل أخر ،وهق مو ٚيرموز إفٔوف خهوٛ
افًّؽ ،فَّٔٔقا ادحُّ ٜافروحٔ-ٜ
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 ,582مٚزاف ٝهْٚك ثّرة ٕٚوج ٜمل تٗـؾ ،حيهؾ افرجؾ ادحسم ظوذ
ظرب ،ٜيًِخ افرجؾ افهٌر جِد وجٓف-
ٕـؾ افثّرة افْٚوج ،ٜوافتول هول اإلًٕوٚن احلُؤؿ ،جيو ٛأن حيهوؾ
افرجؾ افٌُر ظذ ظرب ٜتَِف ،وهل افًٍِوٍ ٜافٍٚمهو ٜافتول تٍوتح افٌقابوٚت
افروحٔ ٜحغ يُنػ افهٌر ظْٓ-ٚ
((بٚدًْك ادجّؾ رري ٛادًٌد أو هدم ائُؾ فِخروج ٕحق افْقر))-
اٌساثغ ًاٌؼشسًْ :اٌؼٌدح ًاإلخفبء يف ٔمغخ اٌجداّخ

ظقدة ،إصدؿٚء يٖتقن ،فٔس هْٚك مرض ،فًٔ ٝهْٚك منُِ ،ٜذهٚب
وظقدة إػ ضريَف ،دم شٌع أيٚم يودخؾ إػ َٕىو ٜافتحوقل ،مٍٔود أن يُوقن
ظْدي مُٚن فِذهٚب إفٔف ،ادِقك افَدمٚء يٌَِقن ادّر دم وؿو ٝإَٓوالب
افنّز-
ظقدة إػ افًٚمل ادٚدي بًّٚظدة ذـٚء ،ظِّٔ ٜإحٔٚء ،ادِقك افَدمٚء-
خيتّقن افٌقاب ٜفًِقدة ،هْٚك مـ يٍتحٓ ٚدم افىرف ادَٚبؾ فِخروج ٕحق
افروح ،وهْٚك مـ يٌَِٓ ٚفِدخقل إػ هذا افًٚمل-
 ,583ظقدة مـ مًٚؾ ٜؿهرة ،فًٔ ٝهْٚك إصٚرة فِتٖشػ ،شًٚدة بٚرزة-
ادًٚؾ ٜافَهرة هل مـ افروحل إػ ادٚدي-
 ,584ظقدة ٌِٕٔ ،ٜمّٔقن-
دم زمـ افتْقير-
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 ,505ظقدة مُررة بدون ظٔ-ٛ
افتجًد-
 ,505حرـ ٜمرـزي ٜدم وشط اجلّٔع ،رجقع إٍرادي-
افزوج أو افتزواج هق آحتٚد مع ظٚمل افوروح ،أي موـ ادوٚدة إػ افوروح ،أو
اإلٍٕراد ؾٓق افًُس ،وشٔتؿ دم يقم اجلًّ ٜأي آجتامع افٌُر فِحوٚرات-
 ,50١رجقع ،صٓؿ بدون ٕدم-
رجقع إػ ظٚمل ادٚدة متزامـ مع افتْقر-
 ,50١ظقدة مٍَقدة ،ثٌٚت ،مـ افداخؾ أو اخلوٚرج ،إذا حتورك اجلؤش
هبذا افنُؾ ؾٕ٘ف يًٚين ،ـٚرث ٜحلٚـؿ افٌالد ،حتك افًْ ٜافًٚذة ٓ يُّـ أن
جتًِف هيٚجؿ مرة أخرى-
إظالن احلدث ،إذا حترك احلند ،ؾٕ٘ف يوٖ ظوذ ادِوؽ بتحىؤؿ أشوقار
ادديْ ،ٜإػ افْقر فتًؿ ؾسة ٕقرإٔ( ٜظك افدفق)-
اخلبِط ًاٌؼشسًْ :ثدًْ رٌزط ،ثشىً عجْؼِ أً اٌزظسف ثغجْؼْخ.

بدون تقريط ،اشتالم بٚرز ،مٍٔد أن يهّؿ ،إن ـٚن هق فٔس ـوام جيوٛ
أن يُقن شُٔقن خزي ً ،ٚفٔس مٍٔد ًا أن يُقن ظْدي مُٚن فِذهٚب إفٔف-
مع افىًٌٔ ٜافقحنٔ ٜهذا افٌُر يًُـ افٌٚدي( ٜظٚمل افوروح) ،ؾو٘ن تٌور
ظـ ذفؽ ٕتٔج ٜامتهٚصف فًِّرؾ ،ٜؾٕ٘ف شٔسك هذا افًٚمل بٚجتٚه ادٚدة-
 ,508افتكف بزاءة جيِ ٛافّٔـ-
افتّثؾ بٚفىًٌٔ-ًٍٕٚٓ ٜ
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 ٓ ,500يٌذر أو حيهد حَقًٓ جديدة ،فُْف حيهؾ ظذ حهٚن-
فٔس هق مـ يتكف بؾ ٕيره احلهٚن أو افهٌر-
 ,501بدون تقريط افٌَرة افتل ـ ٕٝٚمربقض ٜمـ ؿٌؾ أحودهؿ تًىول
اإليٚم ،ـٚرث ٜافْٚس افذيـ يًُْقن ادديْ-ٜ
افٌَرة هْ ٚإذ ًا إصٚرة إػ افهٌر أو افُتو ٛادَدشوًٍٕ ٜوٓ ٚوؾًِوٍتٓ،ٚ
وافذيـ يًُْقن ادديْ ٜهؿ إخ ٝافهٌرى افذيـ شؤخربقن ادديْو ٜـول
يهًدوا ٕحق افْقر-
 ,502ؿٚدر أن يهّؿ ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
تتنُؾ إرادتف مـ امتهٚصف فًِّرؾ ٜافروحٔ-ٜ
 ,503جتْ ٛمرض تَِٚئل ،فٔس هْٚفؽ ض ٛأو دواء ،فُـ شًٚدة بٚرزة-
خيرج مـ ظٚمل ادقت وادرض (ادقت افرمزي) مِؽ مـ ظوٚمل افتجريود،
ؾٔىؾ برأشف إػ هذا افًٚمل بًٌ ٛادًرؾ ٜافروحٔ-ٜ
 ,504اخلزي ،بدون جٓ-ٜ
ٓ يٍرض ظذ إحداث ،بؾ شٔسك افًٚمل افتجريدي بًٌ ٛشىقع ؾٓؿ
افهٌر افروحل-
اٌعبدض ًاٌؼشسًْ :شزاػخ ًزظبد

حهٚد وخزن ظئؿ ،مٍٔد أن يهّؿ ،مّٔقن أٓ يٖـؾ دم افٌٔو ،ٝمٍٔود
افذهٚب إػ جدول افْٓر افًئؿ-
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جتّٔع وجِ ٛوتدجغ وبذر وحهٚد ،ظِٔف افًّؾ بًٍْف فٔجّوع هوذه
افًٍٍِ ٜافٌُرة ادتْٚثرة دون أن يٖـؾ مـ ائُؾ ادٌْول فالختٌوٚر ،ائُوؾ
افذي جي ٛهدمف-
 ,515خىر ،مٍٔد أن يَػ-
ؾسة زهد ودراش-ٜ
 ,515افًجالت أخذت مـ افًرب-ٜ
هذه افًٍٍِ ٜمل تقوع أص ً
ال ظذ افزمـ افهحٔح (افًجالت)-
 ,51١حهٚن رؾٔع ،افتهّٔؿ حقل افهًقب ٜمٍٔد ،افتّرن ظذ ممٚرشٜ
ؿٔٚدة افًرب ،ٜمٍٔد أن يذه-ٛ
ظز افتّريـ ظذ ممٚرش ٜهذه افًٍٍِ ٜأو ادًرؾ ٜافروحٔ ٜافًَّٔ ٜشٔحؾ
افهٌر افٌِز وشٔتىقع خٚدم ً ٚفِحُّ-ٜ
 ,51١ؿرون افثقر افهٌر ،يًٌب شًٚدة-
اتهٚفف بٚفًٚمل افروحل-
 ,518أشْٚن افثقر ادِجقم -مّٔقن-
ييٓر ظِّف-
 ,510بِقغ ضريؼ افًامء ،توحٔ ،ٜشتحهؾ ظذ احلظ-
يًرف ضريؼ افًامء بنَٔف ادٚدي وافروحل ،ؾٌَٔؾ بٚفتوحٔ ٜبنَٔٓ ٚأيو ً-ٚ
اٌعبثغ ًاٌؼشسًْ :ػنبّخ ،زت.
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افًْٚي ٜصٚهد ،افٍؿ يىِ ٛـوامل افٍوؿ ،افرجوؾ افًيؤؿ حوذر بُِامتوف
ومًتدل دم أـِف وذبف-
صٚهد هذه افُت ٛافتل تَِ ٛبوٚفٍؿ يىِو ٛتٖويِٓو ٚأو ـاميو ،ٚؾوٕٚخ
إـز ـ ٕٝٚـِامتف منٍرة جمردة ،فٔىِ ٛتٖويِٓ ٚمـ افهٌر-
 ,511تىِؼ شِحٍٚتؽ افًحري ،ٜإٔير زواي ٚافٍؿ ٓ ،ضريؼ-
إٔير إػ افُتٚب بنُؾ خمتِػ ،وإتٌف إػ زواي ٚافٍؿ أي افَِٚء-
 ,512ؿِ ٛافٍؽ ،إٓحراف فىِ ٛافٌذاء مـ افتؾ-
احلََٔ ٜمًُقش ٜيىٌِٓ ٚروحٔ ً ٚمـ اجلٌؾ افهٌر (افرجؾ افهٌر)-
 ,513رؾض افٍؽ ،تٌٔر افٌذاء ،فًؼ شْقات ٓ يتكف ،فٔس هْٚك
مُٚن مٍٔد-
يًٚرض افتًٍر افرشّل فُِتٚب ،ويٌدل افٌذاء إػ ادًرؾو ٜافروحٔو،ٜ
ددة ـٚؾٔ ٓ ٜهيٚجؿ ،ويٍوؾ أن يدرس-
 ,514ؿِ ٛافٍؿ ،افًقدة إػ إوج فِتٌذي ،ٜيتجًوس بًٔقٕوف احلوٚدة،
مثؾ ّٕر صٌٍف ٓ ينٌع ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
افْير بنوُؾ خمتِوػ مًُوقس يوذه افُتو ٛوافودخقل إػ افْوقى أو
افِجقء إػ اجلٌؾ ،ينق ادًرؾ( ٜوهوق مو ٚينور إفٔوف افتجًوس بوٚفًٔقن
احلٚدة) مثؾ افّْر (إٕف افٌُر)-
 ,525رؾض افؼائع ،آشتَرار دم افًُـ مّٔوقن ٓ ،جيوقز خوقض
افْٓر افًئؿ-
رؾض افتًٍرات ادَدم ٜفف رشّٔ ً ،ٚاشتٔداظٓ ٚمـ جديود ووّـ بٔوٝ
ؾًٍِل يٗشًف افهٌر بًٍْف ،وهذا حيتٚج إػ افقؿ-ٝ
 ,525افقظل بٚخلىر ،يراه بًٔقٕف ،جيِ ٛافّٔـ ،خقض افْٓر افًئؿ ئٍد-
يرى هٚوي ٜبقظٔف (يُتنٍٓ ،)ٚوهذا جيِ ٛافّٔـ ،إذ ًا مٍٔد خقض هوذا
افٌحر افًئؿ-
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اٌثبِٓ ًاٌؼشسًْ :اٌرتوْص اٌفىسُ ًزخسبْ اٌؼظُْ.

رجحٚن افًئؿ ،يتدػ مـ افدظٚم ٜافرئًٔٔ ٜإػ افَْى ٜادىِقب ،ٜمٍٔد أن
يُقن هْٚك مُٚن فِذهٚب ،اشتالم ،هق فـ يساجع-
يتدػ مـ افدظٚم ٜافرئًٔٔ ٜـام افرجؾ ادَِقب دم ورق افتوٚروت ،يرـوز
ظذ ؾُرة حمقري ٜبٚشتخدام اجل ٕٛٚافًئؿ دم ًٍٕف ،هق فوـ يساجوع ٕٕوف
ذاق ظًؾ احلُّ-ٜ
 ,52١توحٔ ٜتٍْع مـ ظن ٛافَش إبٔض ،بدون ظٔٛ
حرق إظنٚب تدل ظذ آتهٚل افتٌِٚثل افهٚدم ،وهذا يتىِوٕ ٛقظو ًٚ
مـ افتوحٔ ٜبٚفٌرائز وافًٚمل ادٚدي-
 ,52١افٌْت ٜافذابِ ٜتًىل حٔٚة فٌِْٚت ،افزمٔؾ ادحسم يُتً ٛؿريْو ً،ٚ
هْٚك ٓ رء فٔس مٍٔد ًا-
ادقت افًٍٍِل أو افًٍٍِ ٜافروحٔو ٜادِّٓو ٜتًىول حٔوٚة موـ جديود،
وافٌُر يُتً ٛؿريْف افهٌر (افُ ٚوافٌ-)ٚ
 ,528يتدػ مـ افدظٚم ،ٜصٗم-
متٚبً ٜدم افسـٔز افًّٔؼ ٓ ،يتكف-
 ,520يهًد مـ افدظٚم ،ٜمّٔقن ،إذا ـوٚن هْوٚك دواؾوع خٍٔو ،ٜؾٕ٘وف
افتقاوع-
افهًقد روحٔ ً ،ٚمّٔقن ،وآتهٓٚت افتٌِٚثٔ ٜاخلٍٔ ٜوـذفؽ إهداف
تدؾع إػ ظدم افتنع دم اخلقض-
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 ,521افٌْتو ٜافذابِوو ٜتًىول حٔووٚة إػ افزهوقر ،ادوورأة افٌُورة تتووزوج
بٚفنٚب ،بدون ظٔ ٛوبدون مدح-
ادقت افًٍٍِل يَِْْ ٚإػ افًٍٍِ ٜافُقٕٔ ،ٜإخو ٝافُوزى (احلووٚرة
افُقٕٔ )ٜتتزوج بٚتهٚي ٚافتٌِٚثل وافروحل مع افهٌر-
 ,522رقض ادٔٚه افًئّ ،ٜيٌىس رأشف ،خىر ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
افهٌر خيقض افًٍٍِ ٜافًئّ ٜوتٌّر ادٔٚه رأشف ،أي إٔوف يٍٓوؿ ـوؾ
رء ظـ ضريؼ وظٔف-
اٌزبظغ ًاٌؼشسًْ :ممس ضْك ظسْك أً ػّْك

هٚوي ٜمتُررة وخىر إصٌٚح ،هْٚك ظقدة تًٚظدك ،ــ صوجٚظ ً ٚوخمِهو ً،ٚ
ؾٍل احلرـ ٜشُٔقن ارتٍٚع ،وهُذا ؾ٘ن افرجؾ ادحسم يّق بٍوؤِ ٜويّوتٓـ
افتًِٔؿ ،افودخقل إػ ظوٚمل ادوٚدة دائوؿ افقجوقد ،افٌوقص دم إظوامق وحمٚوفوٜ
افدخقل بٚفْقى يًٚظد ظوذ اخلوالص ،افنوجٚظ ٜمىِقبو ،ٜؾٚفرجوؾ إوشوط
(افدوق) يّتٓـ افتًِٔؿ فتّريـ افرجؾ افهٌر وتنجًٔف فِدخقل إػ افْقى-
 ,523خىر متُرر ،افدخقل إػ حٍرة افٍخ ،منٗوم-
ايٚوي ٜادٚدي ٜدائّ ٜافقجقد ،وهل افٍخ افذي ظِْٔ ٚجتٌْف-
 ,524افٍخ يًّؼ ،وافىِ ٛيُقن مـ خالل افهٌر-
فِدخقل إػ افْقاة واإلؾالت مـ افٍوخ جيو ٛتنوجٔع افرجوؾ افهوٌر
ادٚدي ـل حيقل ًٍٕف ب٘رادتوف فٔهوٌح ظيؤ ًام ،يتحود موع ٓوظٔوف افٌْول،
وـذفؽ شتًٍؾ ادجّقظ ٜمع افهٌرة-
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 ,535جٌِ ٜؿقي ،ٜدخقل حٍرة افٍخ صديد إٓحودار ،دم هوذه احلٚفوٜ
إٓتيٚر أؾوؾ-
إظالن ظـ رء جديل وذي وج ٜإظالمٔ ،ٜوموـ ثوؿ إٓتيوٚر فِقؿوٝ
ادْٚش ٛحتك يتّؿ افهٌر حتقٓتف-
 ,535افٌْٔذ دم زجٚج ،ٜوظٚء مـ إرز ،أوظٔ ٜخزؾٔ ،ٜتَدم مـ خالل
افْٚؾذة بًٌٚض ،ٜبدون ظٔ-ٛ
احلََٔ ٜدم خزف مـ ؿهص مٔثقفقجٔ ٜيٌْف وينوٚر إفٔٓو ٚبنوُؾ ؽور
ـٚمؾ ،إذ إهن ٚتٖ مـ افْٚؾدة وفٔس مـ افٌٚب-
 ,53١افٍخ ؽر ممتِب وٓ يهؾ إػ حد افٍٔوٚن ،يوتؿ تًٌاتوف ؾَوط إػ
احلٚؾ ،ٜبدون ظٔ-ٛ
تًىك احلََٔ ٜؽر ممتِا ٜـل تدؾع افهٌر إػ إمتٚمٓ ٚبٚفٍٔووٚن ،افٌّور
ادٚئل ،احلََٔ ٜافُٚمِ ٜبًد إمتٚم حتقٓتف بٔديف ظوـ ضريوؼ افتودبر ،شؤُقن
إوشط مًِ ًام فألصٌر فُـ ٓختٌٚره وفٔس إلظىٚئف احلََٔ ٜبنُؾ تَِْٔل-
 ,53١يربط بوٍٚئر وحٌٚل ،حمٚط بٕٚشالك افنٚئُ ،ٜفثالث شوْقات
ٓ يهحٌف ،منٗوم-
يرتٌط مع افهٌر وافٌُر بوٍٚئر حٌٚل روحٔ ٜوهل حمدودة ٓ يتجٚوز
هب ٚأمقر ًا مًْٔ ٜوظِٔف أن يْتير مدة زمْٔ ٜمُررة-
اٌثالثٌْ :رأٌك ًأزشبز اٌضٌء
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افتٖفؼ :افنٌُ ،ٜمٍٔد أن يهّؿ ،آشتالم ،آظتْٚء بٚفٌَرة يًىل ٕتٔجٜ
مّٔقٕ ،ٜهمدة افًىقع إٕٚرة افزواي ٚإربع مـ افًٚمل-
تٖفؼ وافوقء هق ظوٚمل افوروح افوذي يتَوٚضع موع ظٚدْو ٚدم صوٌُ ٜموـ
اخلىقط وافَْٚط وافٌقابٚت افروحٔ ،ٜآظتْٚء بٚفٌَرة أي افْقاة هق افىريوؼ
إفٔٓ ٚوهُذا ؾنمدة افًىقع وإٕٚرة افزواي ٚإربع هق ظِّٔ ٜظقدة مُوررة
دائ ًام فًٚمل افروح وادٚدة-
 ,538افدوس ،آثٚر إؿدام تُقن متَٚضً ،ٜإذا صّؿ أحدهؿ بْٔ ٜجٚدة
ؾٓق مّٔقن-
أثٚر افتل تتٌع دم افُت ٛاحلُّٔ ٜتُقن متنٚبُ ٜأو مُررة بنُؾ متَٚضع،
وهذا يًْح ٛأيو ً ٚظذ آثٚر اخلىقط افروحٔ ٜظذ إرض (تَٚضع ظقامل) ،وفق
أن أحدهؿ أخذ ادقوقع بٚفنُؾ اجلدي افُٚدم شٔهؾ إػ ٕتٔج-ٜ
 ,530وقء ذهٌل ،شًٚدة بٚرزة-
إٕف افٍجر افذهٌل يِقح مـ افًٚمل إخر-
 ,531دم وقء ؽروب افنّس افرجوٚل إمو ٚيىٌِوقن بٚفٍخٚريوٚت أو
يٌْقن أو يْقحقن بهقت ظٚل ،اؿساب افزمـ افَديؿ ،افثٌٚت-
دم إزمٚن افْٓٚئٔ ٜهؿ يرؾًقن افُت ٛاحلُّٔ( ٜافٍخٚريٚت) إػ مُٚهنٚ
افىًٌٔل فًٔٚودوا آهتامم هب ٚبُؾ جدي-ٜ
 ,532هيٚجؿ هُذا ،جيب هُذا ؾجٖة ،مِتٌٓ ٜهُوذا ،احتووٚر هُوذا،
رمل خٚرج ً ٚهُذا-
يٌدأ افهٌر بحؾ إفٌٚز وجيلء افٌُور ؾجوٖة ،وظول مِتٓو ٛوموقت
ؾًٍِل واتهٚل مع افًٚمل أخر-
 ,533اخلروج بٚفدمقع ـام فق إٔف ؾٔوٚن تْٓد ورثٚء ،مّٔقن-
افٍٔوٚن وافدمقع هق افٍٓؿ افُٚمؾ-
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 ,534خيرج ،يًتخدمف ادِؽ ظذ محِ ٜؿىوع افورؤوس ،أه افتوٚبًغ
دون ظٔ-ٛ
اخلروج إػ ظٚمل افروح ،وادِؽ يًتخدم افهٌر افوذي خورج إػ افًوٚمل
افروحل ـل جيْل حمٚصٔؾ ادًرؾ ،ٜويدخؾ اجلامظ ٜافهٌرة بٍْس افٍٓؿ-
احلبدُ ًاٌثالثٌْ :اٌزٌزد أً اٌزصاًج

افتقحد ،آشتالم ،مٍٔد أن يهّؿ ،يٖخذ ادحئ ٜزوج ٜفف ،مّٔقن-
افهٌر يَسب مـ ادجّقظ ٜاخلٚدم ٜأو إخ ٝافهٌرى-
 ,545تقحد إصٌع ؿدمف افٌُر (اإلهبٚم)-
بداي ٜفِتقحد ،خٔط م-ٚ
 ,545يقحد افًٚق منٗوم ،أن تتُِٖ مّٔقن-
متٚبً ٜبنُؾ أـثر ثَ ٜوهبدوء وتقازن تتخِِٓ ٚاشساحٚت-
بوؼ ظوذ أمْٔتوؽ أن تُوقن متٌقظو ً ،ٚتقاووع دم
 ,54١يقحد افٍخذ ،ا َ
آشتّرار-
افقصقل إػ َٕى ٜأظذ واختالط أوشع ،فذفؽ ظِٔف أن حيٚؾظ ظذ هدؾف-
 ,54١افتهّٔؿ مّٔقن ،افْدم يوذه ،ٛادوسدد يوذه ٛوجيولء ،ؾَوط
إصدؿٚء افذيـ شٔتًٌقٕف يهِحقن ؾُرهؿ مع ؾُره-
رؽؿ ظدم شٓقف ٜادّٓ ،ٜإٓ أن متٚبًتف وتهّّٔف شتٗ ثامره ٚمع افذيـ
يًٚووٕف بٚفٍُر افٌٚضْل وشٔتًٌقٕف-
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 ,548يقحد افرؿٌ ٜأو اجلزء اخلٍِل مْٓ ،ٚفًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
زواج دم افٌٚضْٔٚت-
 ,540يقحد ظيٚم افٍؽ ،خدود وفًٚن-
مزواج ٜدم افرأي وافُالم واإلظالم واإلظالن-
اٌثبِٔ ًاٌثالثٌْ :ادلثبثسح ًزْداً أً دلدح

افثٌٚت أو اددة ،آشتالم ،فًٔ ٝهْٚك منوُِ ،ٜمٍٔود أن يهوّؿ ،مٍٔود أن
يُقن هْٚفؽ مُٚن فِذهٚب إفٔف ،وهُذا ؾٚفرجؾ افٌُر يك وٓ يٌر وجٓتف-
ينر إػ صز اشتّراري ٜافرجؾ افٌُر وظْٚده ظذ هدؾف-
 ,541ؽقص ،افتهّٔؿ منٗوم ،فٔس هْٚك مُٚن مٍٔد-
ؽّقض وظدم إطٓٚر ،افهز مٍٔد وإظىٚء مًٚح ٜمـ افزمـ-
ٕ ,542دم يذه-ٛ
منٚـؾ شٚبَ ٜشتزول-
 ٓ ,543جيًؾ ؾؤِتف ثٚبت ،ٜهق افذي ٓ يًىل وؿت ً ٚفنخهٔتف ،يتَِك
اخلزي ،افتهّٔؿ حمزن-
ظدم افتدخؾ بٕٚحداث إػ أن ،إتيٚر افىٌخ ظذ ٕٚر هٚدئ-ٜ
 ,544مـ احلَقل ،فٔس هْٚفؽ ضر بري-
يٖ افهز بًد افىر افزي أو افهٌر-
 ,١55ثٌٚت ،افتهّٔؿ مّٔقن ظز ادرأة ،منٗوم ظز افرجؾ-
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يٗشس ويَقد ادجّقظٚت افني( ٜادرأة) ،فُْف يتقاصؾ بنُؾ روحٚين
ؾَط ،وبنُؾ صً ٛمع افرجؾ افهٌر-
 ,١55ثٌٚت ،إرق وظدم افراح ٜـؼط دائؿ جيِ ٛشقء احلظ-
افقصقل إػ احلٚف ٜافَهقى شَِٔ ٛووًف-
اٌثبٌث ًاٌثالثٌْ :اٌرتاخغ ،االٔؼصاي ،اٌصىد

تَٚظد ،اشتالم ،افهوٌر ،وهُوذا ؾو٘ن افرجوؾ ادحوسم حيٍوظ مًوٚؾٜ
احتٔٚضٔ ٜبْٔف وبغ افهٌر ،إزواء افهٌر فِدرس وافتٖمؾ ،وهبذا ٓ ييٓور
ظِؿ إوشط ،ـل يرتَل بف ظـ ضريؼ افتدبر وفٔس افتَِغ-
 ,١5١تراجع دم افذيؾ ،خىر ،افذهٚب فٔس مٍٔد ًا-
افذيؾ هق إصقل ،إخٍٚء أصقفف-
 ,١5١يربىف مع افٌَرة افذهٌٔ ٓ ،ٜرء يًٌدك ظـ اتهٚفؽ أو يٍُف-
يٌريف افتًٚمؾ موع بوٚضـ افُتو ٛاحلُّٔو ،ٜوظْوده ٓ ٚيٍْوؽ اتهوٚفف
بٚحلََٔ-ٜ
 ,١58ربووط بٚخلدموو ،ٜهْٚفووؽ مهوؤٌ ،ٜآحتٍووٚظ بٚخل ودم وإؿووران
وافرظٚي ٚمّٔقن-
افهٌر أن أهؾ خلدم ٜادِؽ ،وهذا يًرؿِف ظـ احلٔٚة ادٚدي-ٜ
 ,١50تَٚظد جٔد وضقظل ،افرجؾ ادحسم مّٔقن ،افًراؿٔؾ فِهٌر-
زهد بٚختٔٚره وؿٌقفف مًٗوفٔٚتف ،وهذا ئٍد افرجؾ ادحوسم ،وافهوٌر
يتقاوع ويزهد فٔقجف حٔٚتف ٕحق افروح-
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 ,١51تَٚظد ممتع ،افتهّٔؿ مّٔقن-
يٗ افثامر ،رو ٚتْقري ،ظًؾ ادًرؾ ٜافروحٔ-ٜ
 ,١52تَٚظد ؽْل أو ؾرح ،هْٚك ٓ رء فٔس مٍٔد ًا-
اخله ٛافروحل-
اٌساثغ ًاٌثالثٌْ :رنشْظ

ٕو ٟافرجؾ افٌُور ،مٍٔود أن يهوّّقا ،وهُوذا ؾٚفرجوؾ ادتٍوقق ٓ
يًِؽ ادًٚرات افتل ٓ تتٍؼ مع افْيٚم افَٚئؿ-
يٌدأ افرجؾ افًئؿ بٚفْنٚط وافًّؾ ادثّر ،وافؼوع دم مؼوظف افٌُر
أن يُقن افْيٚم افًٚدل متقاؾَ ً ،ٚـل يًتٌَؾ افًٚمل افروحل-
 ,١53يْو ٟدم افَدم أو دم اإلهبٚم ،يُقن ؿٚئ ًام منٗوم ً ،ٚهْوٚك ظوقدة،
هذا بٚفتٖـٔد صحٔح وحََٔل-
إمٚفٕ ٜحق إشٚشٔٚت وافتجريوديٚت أو بودء افودوس ،فُوـ موع إخوذ
بٚحلًٌٚن افًٚمؾ افزمْل ،إذ ًا حمٚوف ٜافدخقل إػ افًٚمل ادٚدي بنُؾ مِّقس-
 ,١54افتهّٔؿ مّٔقن-
 ,١55افرجؾ افهٌر يًتًّؾ افْو ،ٟافرجؾ ادحسم يًتخدم صٌُٜ
اشساتٔجٔ ،ٜيْىح افٌُش أو افتٔس جدار ًا وتًِؼ ؿروٕف-
افرجؾ افهٌر تقـؾ فف مّٓو ٜؾٓوؿ افًٍِوٍ ٜافُوزى وإؾٓٚمٓو ،ٚأموٚ
افرجؾ افٌُر أو ادحسم يًتخدم صٌُ ٜمـ آشوساتٔجٔٚت وافتحٚفٍوٚت،
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واجلدار هْ ٚؿد يُقن شقر افًٍٍِ ٜافُزى أو أشقار ظوٚمل افوروح أو حتوك
ظٚمل ادٚدة ،أي حمٚوف ٜإٓتَٚل مـ افروح إػ ادٚدة ،فُْف ظٚفؼ-
 ,١55افتهّٔؿ مّٔقن ،وافْدم يوذه ،ٛيٍوتح اجلودار ،مل تًود ؿروٕوف
ظٚفَ ،ٜيتقؿػ افْو ٟظذ ظجِ ٜافًرب ٜافًئّ-ٜ
يتقؿػ ٕو ٟافًٍٍِ ٜافًئّ ٜوافَدوم افروحول ظوذ تًٍٔوؾ افًجِوٜ
افزمْٔ-ٜ
 ,١5١يٍَد افًْزة ،ئّؾ إػ افِىٚؾ ،ٜفٔس هْٚك تٖشػ-
يٍٓؿ افُثٚؾ ٜافنًري ،ٜإفٌٚز ،ئّؾ ٕحق افِىٚؾو ٜافروحٔو ٜأو ادًرؾوٜ
افروحٔ-ٜ
 ,١5١ـٌش يْىح جدار ًا ،فؤس ؿوٚدر ًا أن يساجوع أو أن يتوٚبع ،فؤس
هْٚك مُٚن مٍٔد ،إذا ٓحظ أحدهؿ افهًقب ٜؾٌٚفُدح يُقن مّٔقٕ ً-ٚ
يك افرجؾ افٌُر ظذ اؿتحٚم أشقار ادديْ ٜادحرم( ٜافًٚمل ادٚدي) فُـ
ؿروٕف تًِؼ إلؾراضف دم ادحٚوف -ٜوهْ ٚدور افهٌر دم حوؾ اإلصوُٚفٔ ٜظوز
افتْقر مـ أجؾ ؾدائف ،أي خروج افهٌر ٕحق افًٚمل افروحل فٔدخؾ افٌُر
إػ افًٚمل ادٚدي-
اخلبِط ًاٌثالثٌْ :اشدىبز يف ضٌء اٌشّط

افْجٚح :افْجٚح إمري ،افٍقائد اإلؿىٚظٔ ٜوظىٚي ٚاخلٔوقل ،خوالل ووقء
افْٓٚر يهؾ ثالث مرات ،وهُذا ؾٚفرجؾ ادتٍقق ييضء ؾؤِتف ادؤا-ٜ
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ضريؼ اخلٔقل ربام إصٚرة إػ افروحٕٔٚغ افذيـ شٍٔقزون ب٘ؿىٚظٚت ظذ
إرض ،تٌٔر ٕيٚم ظٚدل ووقء افْٓٚر هْ ٚهق افتْقر-
 ,١58يْجح هُوذا ،يتًَوؾ هُوذا ،يتَودم ويًوقد إػ افوقراء بًّوؼ
افتهّٔؿ ،مّٔقن إذا اجتّع أحدهؿ مع ظدم افثَ ،ٜؾٌٌْٔل فِّورء أن يٌَوك
هٚدئ ً-ٚ
ٕجٚحٚت وتَدم مع آشتٍٚدة مـ افًِقم افٌٚضْٔ ٜحتك فق ـٚن افودخقل
ّ
وصوؽ،
إػ افًٚمل ادٚدي شٔتؿ بًد حتور أو حتك فق ـٚن هْٚفؽ اهتزازات
ؾًذ ادرء أن يٌَل هٚدئ ً-ٚ
 ,١50يْجح هُذا مسدد ًا ،هذا افتهّٔؿ مّٔقن ،آشتالم ،هذه افثروة
اجلٔدة مـ أمف ادُِٔ-ٜ
تًؿ افثروة افروحٔ-ٜ
بًد جذب ومدّ وأخذ ور ّد ّ
 ,١51ـِٓ ٚدم اتٍٚق ،إخالصٕ ،دم يذه-ٛ
شالم وثروة روحٔ-ٜ
ٕ ,١52جٚح ،ؿقارض تتَدم ،افتهّٔؿ خىر-
افَقارض هؿ افذيـ يَووّقن ادخوزون افروحول أي افوذيـ يتودبرون
احلُّ ٜافروحٔ ٜافني ٜادخزوٕ ٜادخٌٖة ،وهذا يًتدظل وؿٍ ٜتٖمِٔ-ٜ

ٕ ,١53وودم يووذه ،ٛافًووٓؿ يووذه ،ٛاـتًووٚب أو خًووٚرة ٓ ،رو ِ
وػ
تًٓدات جتِ ٛاحلظ ،افذهٚب مّٔقن ،هْٚفؽ ٓ رء فٔس مٍٔد ًا-
اتهٚل مّٔقن مع آخريـ-
 ,١54ؿرون مٌٚح ٜأو مٚئٔ -ٜإٕف هيٚجؿ احلهـ -اخلىر مّٔقن ،فًٔوٝ

هْٚك منُِ-ٜ
اتهٚل بال ظٚئؼ ،ويًوتىٔع مٓٚيو ٜاحلهوـ ودخوقل افًوٚمل ادوٚدي دم
افروحل-
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اٌعبدض ًاٌثالثٌْ :إخفبء اٌنٌز

دظقة افديؽ افزي ،مٍٔد أن يهّؿ دقاجٓ ٜافهًقب ،ٜوهُوذا افرجوؾ
ادحسم ئًش مع افًقاد إظيؿ حٚجٌ ً ٚوقءه ومع ذفؽ يِّع-
ٍ
متخػ فُْف رمز أظذ-
افىٚووس يدظق إػ احلُّ ٜافْقرإٔ ،ٜإٕف
 ,١١5افديؽ افزي خيٍض جْٚحٔف أثْٚء افىران ،افرجؾ ادحسم ئّؾ
ٕحق افتحرك ،ادؤػ فديف افٍرص ٜفِتُِؿ ظْف ،فثالث ٜأيٚم ٓ يٖـؾ ،هْٚفؽ
مُٚن فِذهٚب إفٔف-
افىٚووس يرؽ ٛدم وفقج افًٚمل ادٚدي ،ومـ يًتؤػ ؾًٍِتف ،شٌٔؼ
بٚفذي ؾّٓف -حيتٚج إػ ثالث ٜأزمْ ٜأو حتقٓت-
 ,١١5افديؽ افزي جيرح دم افٍخذ إينٍٕ ،ع موـ حٔقيو ٜحهوٚن،
مّٔقن-
بداي ٜفٍٓؿ افًىقع افروحل مـ خالل اجل ٕٛٚادٚدي ،وهذا يتؿ بقاشىٜ
احلهٚن وافذي هق افرجؾ افهٌر-
 ,١١١إن افهٔد اجلْوقر هوق مْىَو ٜافوديؽ افوزي ،يُتًو ٛرأشوف
افًئؿ -جيقز أن يهّؿ دقاجٓ ٜافهًقب-ٜ
افىٚووس أن دم إزمْ ٜإخرة ،وهق يُت ٛرأشوف افًيؤؿ بقاشوىٜ
افتْقر مـ ؿٌؾ ؽره وؾّٓف فف-
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 ,١١١إن افديؽ افزي جيرح دم افٌىـ دم اجلٓ ٜافٔنى ،يًّؽ ؿِوٛ
افدظقة ،ديؽ بري ،اخلروج مـ افٌقاب-ٜ
اخلروج مـ افٌقاب ٜافروحٔ ٜإػ ظٚمل افوروح بًود ذبوح ؿِو ٛافىوٚووس
رمزي ً ٚإن ؾٓؿ بقاضْف-
 ,١١8افًٔد خيٌب شىقظف ،دظقة ديؽ بري دم افيؾ ،افىريؼ مٍتقح-ٜ
يًٌد افىريؼ افروحل-
 ,١١0فٔس شٚضً ً ٚأو ميِ ًام ،بنوُؾ أويل يوْٓض دم افًواموات ،بًود
ذفؽ يدخؾ دم إرض-
يِتَل دم ادْىَ ٜافقشىك احتٚد افقظل مع افالوظل ،بًد خروج إػ افًٚمل
افروحل وافدخقل إػ ادٚدي مـ افٌُر ،أو أن صًقد افهٌر افروحل يتِقه
افدخقل دم بقاب ٜمٚدي ٜمقجقدة ظذ إرض-
اٌعبثغ ًاٌثالثٌْ :ػبئٍخ

أظوٚء ظٚئِ ،ٜمٍٔد فًِذراء أن تهّؿ ،هُوذا ؾٚفرجوؾ ادتٍوقق ظْوده
جقهر دم ـِامتف ،حتٚفٍٚت تُقيـ ظٚئِٕ ٜقرإٔ ،ٜيًتّد ظوذ فَٚئٓو ٚافرجوؾ
ادتٍقق ظذ ًٍٕف (افهٌر) ،ـل يتّؿ حتقٓتف-
 ,١١1افٌقاب ،ٜظْده ظٚئِٕ ،ٜدم يذه-ٛ
تًٚون اشساتٔجل روحل مع افًٚئِ ٜافْقرإٔ ،ٜوهذا بّثٚب ٜافٌقاب-ٜ
 ,١١2بدون جٓ ،ٜتهٌح دم ادرـز وتًىل افىًٚم-
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بقؿػ آظتامد ظذ اخلٚرج واشتخدام افروح يهٌح افهوٌر داخو ً
ال إػ
افْقى فٔىًؿ افٌُر روحٔ ً-ٚ
 ,١١3ظْدم ٚينتًؾ افٌو ٛدم إهة ،افْدم ،اخلىر ،مّٔقن موع ذفوؽ،
إن ـ ٕٝٚافزوج ٜوآبـ يوحُٚن شٔتٚبًٚن دون منٚـؾ فُـ مع تقاوع-
ظْدم ٚحيغ وؿ ٝافرهوٚن أو افقؿو ٝفىِو ٛافرهوٚن ،ؾو٘ن ـوٚن آبوـ
وزوجتف أي افهٌر وادجّقظ ٜافهٌرة جٚهزيـ ومِٔاغ بٚفٍٓؿ افروحٚين
وييٓرون حُّتٓؿ ؾال ظٔ-ٛ
 ,١١4ظٚئِ ٜؽْٔ ،ٜمّٔقن بندة-
ؽْك روحل مُتً ٛوموٚظػ-
 ,١١5يَسب ادِؽ مـ ظٚئِتف ٓ ،خقف ،ذاه ٛمّٔقن-
شٔجِ ٛادِؽ مـ افًٚمل افروحول إػ ادوٚدي ظوـ ضريوؼ هوذه افًٚئِوٜ
احتٚده ٚبٚفهٌر-
 ,١١5يّتِؽ تقاؾؼ ،يًج ٛهُذا ،احسام ،هنٚي ٜمّٔقٕ-ٜ
احتٚدات داخِٔ ٜوخٚرجٔ ٜتٗ ثامره ٚبّٔـ وبرـ-ٜ
اٌثبِٓ ًاٌثالثٌْ :االظزمغبة (ِمبزثخ دًْ احتبد ػبئٍِ)

اشتَىٚب :ؿؤ ٜافهٌرة ،مّٔقن-
ؿؤ ٜإخ ٝافهٌرى ،حٔ ٞادَٚرب ٜوفٔس آحتٚد ،أي أن ظِٔٓؿ افٌحوٞ
ظـ احلََٔ ٜافروحٔ ٜوفـ يْٚفقه ٚإٓ ظـ ضريؼ ادَٚربٚت ؽر ادٌٚذة-
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ٕ ,١١١دم يذه ،ٛؾَد احلهٚن ،فُـ هق شرجع بًٍْف ،رؤيو ٜرجوؾ
خٚضب بدون ظٔ-ٛ
ؾٓؿ ظذ ضريؼ احلهٚن أو افهٌر ،وهق شًٔقد بًٍْف إػ افًٚمل افروحل
ـل يٖ افرجؾ افٌُر اخلٚضب أي افَٚدم مـ افروح إػ ادٚدة-
 ,١١١اجتامع مع فقرد ظْد مًْىػ افىريؼ ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
دم افزمـ ادٍهع شُٔقن هْٚفؽ اجتامع مع إمر افرجؾ إوشط أو أن
إمر شرظك اجتامظ ً ٚبغ افٍرق-
 ,١١8يرى افًرب ٜؿد ظٚدت إػ افقراء ،إظٚؿ ٜفِثوقر ،تورى مَىوقظل
إٕػ وافنًر ،فًٔ ٝبداي ٜجٔدة فُْٓ ٚمّٔقٕ ٜافْٓٚي-ٜ
ؾٓؿ ه افًٍٍِ ٜافًئّ ٜوافتل أظَٔ ٝظْد تَوديّٓ ٚبوٚفًُس إخٍوٚء
جقاهره ٚاخلهٌ ٜمـ ؿٌؾ مَىقظل إٕػ وافنًر أي ذوي إصقل ،ظوٚمل
افروح دم ظٚدْ( ٚإخ ٝافقشىك)-
 ,١١0خِقة ،اجتامع وتٍٚظؾ بٚرز مع رجؾ مًو ٍ
ٚو دم افٍُور ،يسـوقن
إؾُٚر تًُْس ظِٔٓؿ ،مّٔقن-
بًد افني ٜشًِْٔقن ظـ إًٍٔٓؿ بًد اجتامظٓؿ مع افهٌر افذي حيّؾ
ٍٕس افتٍُر مع اإلرصٚدات ادْٚشٌ-ٜ
ٕ ,١١1دم يذه ،ٛذيؽ يَوؿ افِحؿ يؿ ،دم افذهٚب إفٔف ٓ تقجود
أي ٜمنُِ-ٜ
افهٌر يَوؿ افِحؿ يؿ أي يٗول يؿ افًٍٍِ ٜافًئّ-ٜ
 ,١١2خِقة مٚضرة ،رؤيو ٜخْزيور وافىوغ ظوذ طٓوره ،ظربو ٜحتّوؾ
أصٌٚح ً ،ٚشتهٔ ٛمـ افًٓؿ إول-
اجتامع هي مٚضر يتًرؾقن بف ظذ ادِوؽ افَوٚدم موـ افىوغ أي افًوٚمل
افروحل وافًرب ٜحتّؾ إرواح مًٓو( ٚإخو ٝافُوزى) ،وذفوؽ بًوٌٛ
افتقاصؾ افروحل افَقي-
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اٌزبظغ ًاٌثالثٌْ :ادلشِ ػسخبً

(افًرج :مٍٔد إػ اجلْقب افٌرر ،فٔس مٍٔد ًا إػ افنامل افؼؿل ،مٍٔود
أن يرى افرجؾ افًئؿ ،افتهّٔؿ مّٔقن)-
دم إزمْ ٜإوػ شتُقن افًراؿٔؾ ادُتٌٔ ٜدم وجف افهٌر فُْٓ ٚمٍٔودة
فٔتزود بٚحلُّ 5ٜحٔ ٞأهن ٚإزمْ ٜإخرة (اجلْقب افٌرر) شَٔٚبؾ ادِوؽ
افروحل وتزال افًقائؼ-
 ,١١3ذاهٌ ً ٚظرج ً ،ٚيدخؾ ظربٕ( ٜجٚح)-
افًرج دم احلٔٚة ادٚدي ٜشٌٌف دخقل احلٔٚة افروحٔ ،ٜم ٚشٔثّر ظـ افْجٚح-
 ,١١4خٚدم ادِؽ يًرج ـثر ًا ،إٕف فٔس بًٌ ٛاجلًؿ-
افهٌر خٚدم احلُّ ٜوادِؽ يًرج دم حٔٚتوف ادٚديو ٜفؤس ؾٔزيٚئٔو ً ٚبوؾ
إداري ً ٚأو مُتٌٔ ً ،ٚوهذا ٕن إمر ؾرض ظِٔف ؿٔد ًا فٔتّؿ مًرؾتف افروحٔ-ٜ
 ,١85يذه ،ٛيًرج ،ظقدة-
إٓىووالق وافوودخقل دم بحوور احلُّوو ٜوافًوورج ادووٚدي وافهووًقبٚت
وافًراؿٔؾ وافَٔقد ،افدخقل إػ ظٚمل ادًرؾ ٜافروحٔ ٜوهق م ٚتًْٔف افًقدة إػ
داخؾ افروح-
 ,١85يذه ٛيًرج ،يٖ  ،يتحد-
دم افًقدة وآحتٚد افروحل-
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 ,١8١دم مْتهػ افًرج بندة ،افؼيؽ جيلء-
افؼـٚء-
 ,١8١ذاه ٛظرج ً ،ٚجملء مع ٕوقج ،مّٔقن ،مٍٔود أن يورى افرجوؾ
افًئؿ-
افودخقل إػ افروحٕٔٚووٚت يوٗدي إػ افْجووٚح ورؤيو ٜأو ظووقدة افرجووؾ
افًئؿ-
األزثؼٌْ :اٌؼصي ،إعالق ظساذ ،خالص.

ظزل ،مٍٔد إػ اجلْقب افٌرر ،إن مل يُوـ هْوٚك مُوٚن فِوذهٚب إفٔوف
ؾٚفًقدة مّٔقٕ ،ٜإذا ـٚن هْٚك مُٚن فِذهٚب إفٔف ؾٓق افٍجر ،مّٔقن بندة،
مٍٔد ،إذا مل تثّر إزموٚن إخورة ادًوٚين افيٚهريو ،ٜؾوٚفًقدة إػ افٌوٚضـ
افروحل مّٔقٕ ،ٜوشتيٓر احلََٔ ٜدم افٍجر افذهٌل-
 ,١88فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
 ,١80ثالث ٜثًٚف ٛمـ احلَقل ،اـتًٚب شٓؿ ذهٌل مّٔقن-
دم احلَقل هْٚك ثالث ٜثًٚف ٛأو ثالث ٜمِقك متحقفغ 5افٌُر وإوشوط
وافهٌر وافًٓؿ افذهٌل هق آتهٚل بٚدًتٌَؾ-
 ,١81إذا ـٚن افرجؾ ادحسم حيّؾ ظٌا ً ٚظذ طٓره ويرـ ٛافًرب ،ٜؾٕ٘ف
جيِ ٛافِهقص ،تقاوع-
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افرجؾ ادحسم يَدم ًٍٕف مـ خالل إفٌٚز واحلّؾ ظذ طٓره ،وهذا مٚ
حيٍز افرجؾ افهٌر افِص شٚرق ادًرؾو ،ٜفِّنوٚرـ ٜوحوؾ افٌِوز بوٌطء
وافدخقل دم ظربتف-
 ,١82تَدم ًٍٕؽ مـ خالل إهبٚمؽ ،وهُذا افهديؼ يوٖ وافتٍريوؼ
يُقن حٚؾزه ،ثَ-ٜ
طٓقره ظذ افْٚس يُقن ٕهػ احلََٔ ،ٜوهوذا جيِو ٛافهوٌر فٍٔورق
احلََٔ ٜـٚمِ-ٜ
 ,١83افرجؾ ادحسم يزيؾ افًٌَٚت مـ أمٚم افٌُر فًِٔؿ ًٍٕف وهُذا
فٔثٌ ٝفِهٌٚر بٖٕف جدي-
إذ ًا ،ؾٕٚوشط هق مـ ييضء افيروف فٌُِر بّجٔاف ،ـام جيٓز افهوٌر
بٚختٌٚره-

 ,١84ييب افدوق صَر ًا مـ ؿّ ٜحٚئط ٍ
ظٚل ،يَتِوف ،هْوٚك ٓ رء
فٔس مٍٔد ًا-
آتهٚل مع افٌُر بنُؾ روحل وهي ،وجمٓقده ب٘زاف ٜافًقائؼ يوٗ
ثامره-
احلبدُ ًاألزثؼٌْ :اٌزضسْخ أً اٌزنبلض

توحٔ ،ٜيّتِب ؾٔٓ ٚشًٚدة ،فًٔ ٝهْٚك منُِ ،ٜتهّٔؿ مٍٔد أن يُقن
ظْده مُٚن فِذهٚب إفٔف-
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إٔ ٝتًٖل ـٔػ ،اشتًامل وظٚءي حًوٚء فِتووحٔ ،ٜوهُوذا ؾوٚفٌُر
ئًىر ظذ ؽوٌف-
افرجؾ افهٌر هق احلّؾ ،محؾ افتووحٔ ٜحٔو ٞشؤٍتدى بوف ؾًِؤٍ ًٚ
بٚفٌُر ،ـام شُٔقن حؾ فِرهٚن حٔ ٞيٍودي ـوؾ افْوٚس ،جيًِٓوؿ أهو ً
ال
فِحُّ ٜبٚشتخدامف افقظٚء ادٚدي وافقظٚء افٌوٚضْل ،افُوٖس ادَدشو ٜإم
وإب ،وهُذا يتحقل افرظد افٌُر إػ ظٚدْ ٚادٚدي مـ افروحل-
 ,١05مًٌَ ً ٚخيدم افْٓٚيٚت ،فًٔ ٝهْٚك منُِ ٜدم افذهٚب ،جي ٛظذ
ادرء افتٍُر دم ـٍٔٔ ٜافتوحٔ ٜبٔٚخريـ-
خيدم افزمـ إخر أو احلُّ ٜافُٚمِ ٜوهُذا تتًٓؾ ظِّٔو ٜافتووحٔ،ٜ
إذ ًا ؾٓؿ افْهقص احلُّٔ ٜمٍٔد فِتوحٔ-ٜ
 ,١05مٍٔد مـ يهّؿ أن يُقن ؿٚئ ًام منٗوم ً ٓ ،ٚيوحل بًٍْوف فُوـ
جيِ ٛافزيٚدة فمخريـ-
افرجؾ ادحسم يٗشس ؾًٍِ ،ٜفُْف ٓ يوحل هق بًٍْف ،بؾ يْتير موـ
حيؾ تِؽ افًٍٍِ ٜبتحٍٔزه فمخريـ-
 ,١0١إذا حترك ثالث ٜأصخٚص ؾًٔتؿ افتوحٔ ٜبنخص ،إذا حترك هذا
افنخص ؾٕ٘ف حيهؾ ظذ ذيُف-
احلّؾ افهٌر هوق موـ شؤُقن فِتووحٔ ٜظوز هوذه ادِحّو ٜوهوق موـ
شٔجِ ٛافروحل افٌُر "إصخٚص افثالث ٜهؿ افهٌر وافٌُر وافقشط"-
 ,١0١توحٔ ٜظز اخلدم ،ٜهنٚي ،ٜظْده شًٚدة ،شؤٖتٔف افْوٚس بٍورح،
فٔس هْٚفؽ منُِ-ٜ
ـخٚدم فِِّؽ واحلُّ ٜيوحل افهٌر بًٍْف بٌٓج-ٜ
 ,١08يتزايد بًؼو شوالحػ ثْٚئٔو ٜأو مثْٔو ٓ ،ٜيُّوـ مًٚرووتٓ،ٚ
شًٚدة بٚرزة-
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حتٍٔز مـ خالل افًالحػ وافتول هول ـتو ٛاحلُّو ٜادثْٔو ٜأي خمٌوٖة
افرأس-
 ,١00تزايوود ،فوؤس هْووٚك منووُِ ،ٜافتهوؤّؿ مّٔووقن ،هْووٚك مُووٚن
فِذهٚب إفٔف ،حيهؾ ظذ خٚدم بدون مًُـ-
افٌُر حيٚول افقصوقل إػ افًوٚمل ادوٚدي ،وهُوذا حيهوؾ ظوذ خٚدموف
افهٌر ـل يتّؿ ظِّٔ ٜادٌٚدف 5ٜحٔ ٞشٔخرج مـ جًده ـوام يًٍوؾ افُوٚ
فٖٔ افٌ-ٚ
اٌثبِٔ ًاألزثؼٌْ :اٌزصاّد أً اخلغْئخ ػىط اٌزضسْخ

افزيٚدة ،مٍٔد أن يُقن ظْدي مُٚن فِذهٚب إفٔف ،مٍٔود خوقض افْٓور
افًئؿ -وهُذا افرجؾ افًئؿ أو افٌُور إذا رأى أصؤٚء جديودة يٖخوذهٚ
ويتخِص مـ إخىٚء-
مٍٔد خقض بحر افًٍٍِ ٜافًئؿ وإٓتَٚل إػ افوٍ ٜإخرى ،وهُذا
ؾٚفٌُر يٖـؾ مـ افهٌر ادًرؾ ٜافروحٔ ٜفٔتُّـ مـ افًٌقر-
 ,١01مٍٔد إٕجٚز إظامل افًئّ ،ٜشًٚدة بٚرزة ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
 ,١02تزويد أحدهؿ بًؼة شالحػ شٚحِٔ ٓ ،ٜيُّوـ مًٚرووتٓ،ٚ
تهّٔؿ دائؿ مّٔقن ،يًتخدم ادِؽ ظنٌ ً ٚظىري ً ،ٚمّٔقن-
افهٌر يًٕٚده بدراش ٜافُت ٛادَدش ٜادثْٔ ٜوافتل حيٍزهو ٚويًٚرووٓٚ
مـ جديد فٔحهؾ ظذ صٍٚئٓ ،ٚوادِؽ يتهؾ مًف تٌِٚثٔ ً-ٚ
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 ,١03زيٚدة أثْٚء إحداث ادٗشٍ ٜأو اخلٚضا ،ٜإذا ـْ ٝخمِهو ً ٚحتوقل
ٕحق ادرـز ،إصًٚر افدوق ظـ ضريؼ ؾض ختؿ-
حتٍٔزه بًٌ ٛهؿ ٜافْٚر أو ادًرؾ ٜافروحٔ ،ٜوافهٌر يدخؾ إػ افْوقى
فٍؽ أختٚم احلُّ ٜـام يريد مْف إمر "رؤى يقحْ-"ٚ
 ,١04إذا حترـٕ ٝحق ادرـز وأصًرت إمر ؾٕ٘ف شؤتٚبع ،إٕوف يًوزز
آشتخدام أثْٚء إٓتَٚل إػ افًٚصّ-ٜ
إن حترك افهٌر إػ افْقى وؾؽ أختٚم احلُّ ،ٜؾ٘ن إمر شٔقاؾؼ ويتوٚبع
مًف و يٗيده مع ادتْقريـ افذيـ يَوقدهؿ دم افوزمـ ادْٚشو ٛظْود ايجوقم ،أو
إٓتَٚل إػ ادديْ ٜادحرم ٜمـ ؿٌؾ افٌُر مـ ظٚمل افروح إػ ادٚدة-
 ,١15إن ـٚن فديؽ ؿِ ٛفىٔػ ٓ ،تًٖل ،شًٚدة بٚرزة ،هْٚك تًٚموؾ
فىٔػ-
افَِ ٛافِىٔػ أو ادًرؾ ٜافروحٔ ٜشتَقد إػ احلََٔ ٜبدون أي صؽ-
 ,١15توحٔ ،ٜأحدهؿ ييبف مـ اخلِػ ،فٌَِؽ افَدرة بًد تنؤُؾ
افهقرة-
افهٌر ييب مـ اخلِػ مـ ؿٌؾ افٌُر ،ـْٚي ٜظـ إخذ أو أـؾ فٌوف
افًٍٍِل وبًد أن تتنُؾ فدى افهٌر افهقرة افُٚمِ ٜظوـ ؾٓوؿ إفٌوٚز
شًٔىل بذفؽ ؿٌِف أو افٌُر افَدرة-
اٌثبٌث ًاألزثؼٌْ :اٌزفسّك
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افتٍريؼ :رؾً ٝادًٖف ٜؾقق دم افٌالط ادُِل بنُؾ حٚزم ،جي ٛأن يتؿ
اإلظالن بهدق وإخالص ،اإلظالن مـ ادديْ ،ٜفٔس مٍٔد ًا أن يْيؿ ،مٍٔود
أن يُقن ظْدي مُٚن فِذهٚب إفٔف ،وهُذا افرجؾ ادتٍقق يتقق فٌِْوك دم
افًٚمل افًٍع ويّتْع ظـ آشساح ٜظذ ؾؤِتف-
ادًٖف ٜهل امتحٚن ،حمٚـّ ٜترؾع إػ افٌالط ادُِل ٓمتحٚن افٌؼي ٜـل
يَر بًْٖٕٕ ٚتحؼ احلُّ ،ٜؾٚإلظالن ظـ امتالك احلُّو ٜواحلََٔو ٜجيو ٛأن
يُقن ذاتٔ ً ٚوفٔس ظـ ضريؼ افتَِل-
أي إٔف خروج مـ افًٚمل ادٚدي ٕحق افروح ،وهُذا ؾٚفرجؾ ادتٍقق ظوذ
ًٍٕف (افهٌر) يتقق إػ افٌقص فتٍريؼ إفٌٚز ويّتْوع ظوـ آؿتْوٚع بوام
فديف مـ طٚهر-
 ,١1١توع ؿدمؽ افىقيِ ٜأمٚم ً ،ٚدم افوذهٚب منوُِ ٜإن ـْو ٝؽور
ٍ
مًٚو فِّّٓ-ٜ
تدخؾ بٕٚشٚشٔٚت وتٌدأ بٚفًٍر بَودمؽ افىقيِو( ٜافًوٍر افًٍِوٍل)
فذفؽ مـ إؾوؾ ؾسة دراش ٜـٚؾٔ-ٜ
 ,١1١إٕذار ،ساخ ٓ ،راح ٜدم افِٔؾ ٓ ،رػ-
يدرك افَِ ٛتٌراتف دم هي ٜوإٍرادي ،ٜوابتًٚده ظـ افتًِؼ بًٚمل ادوٚدة،
ٓ راح ٜدم افِٔؾ-
 ,١18ؿقتؽ دم ظيؿ اخلد ،خىر ،تٍريؼ ،ذاه ٛبٍّرده ،اجتامع مٚضر،
إٕف مِّع بنُؾ خٚدع وافْٚس فدهي ٚهتؿ وده ،بدون ظٔ-ٛ
ؿقة افهٌر ومّٓتف دم أن يُقن افٍؿ افذهٌل افْٚضؼ بٚحلُّ ٜادحٌقش،ٜ
تًريػ وحؾ إفٌٚز بٚشتَالفٔ ،ٜاجتامظف مع إخ ٝافهوٌرى ،آجوتامع
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يّىر ،أو آجتامع افٌُور حوغ افَودوم شؤُقن مّٔقٕو ً ،ٚيٌودو ـثًِوٛ
وافْٚس تتجٚدل بنٖٕف-
 ,١10إرداف بوودون جِوود ،إذا ترـووًٍٕ ٝووؽ تًووٚق مثووؾ حٔووقان
ؾٚفتحٍز يٖخذك إػ مُٚن افتوحٔ ،ٜافْدم يوذه ،ٛـِوامت فًٔو ٝجوديرة
بٚفثَ-ٜ
مًرؾ ٜافىريؼ ،اشتًالم فِىًٌٔو ٜواخلٔوٚل ،أو افًوٚمل افروحول ؾًؤَٚد
ب٘حًٚشف إػ مُٚن افتوحٔ 5ٜحٔو ٞادحٚـّو ،ٜوـِامتوف تُوقن موـ ؽور
تَِغ ،مل تَِـ فف احلُّ-ٜ
 ,١11ؿهٌٚت مرتًٍ ٜدم افىريؼ ،تٍريوؼ فألظنوٚب افووٚرة ،متٚبًوٜ
بدون ظٔ-ٛ
ادًٚئؾ افنٚئُ ٜحتؾ ورِص مـ افتّقهيٚت-
 ,١12دون ساخ خٚرجل ٓ ،توع ؿدمؽ ،افىريؼ يٌِؼ-
تَديؿ افٍخٚرة افٌٚضْٔ ٜؾَط ،دخقل إػ افْقى-
اٌساثغ ًاألزثؼٌْ :ادلصاًخخ

ادزاوج ،ٜافًوذراء افَقيو ،ٜصوًقب ٜافوزواج موـ هوذه ادورأة ،وإمور
يتكف حغ تًىك أوامره فٔيٓرهؿ دم إرـٚن إربً-ٜ
مزاوج ٜمع إخ ٝافُزى افَقي ٜافروح ٜٕٔٚافتل رٍل احلََٔ ،ٜوإمر
مّٓتف اإلظالن إلطٓٚرهؿ دم افقؿ ٝادْٚش ٛبًد تَديؿ افتوحٔ-ٜ
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 ,١13جي ٛافتٖـد مـ ؾرامؾ دوافٔ ٛافًرب ٜافزوٕزي ،ٜمثٚبرة ،مّٔوقن
رـقب افًرب ٜورؤي ٜخْزير بري بنُؾ مٍٚجب-
افتٖـد مـ إخٍٚء احلََٔ ٜدم افزمـ (افودوافٔ ،)ٛافًربو ٜوهول افًٍِوٍٜ
افًئّ ٜشتٗول إػ مًرؾ ٜاخلْزير افزي وافذي هق افٌُور افروحول (إخ
إـز)-
 ,١14مـ زواج ظْده شّؽ ،فًٔو ٝهْوٚك منوُِ ،ٜفؤس مٍٔود ًا أن
يُقن ظْده زائريـ-
وؾرة وخه ٛأو أن افًّؽ هق إخ ٝافُزى ًٍٕوٓ ٚفُوـ بنوُِٓٚ
افروحل ،ؾٌر مٍٔد طٓقره ٚمٚدي ً ٚأن-
 ,١25إرداف فٔس ظْده ٚجِد ،احلرـوٚت ثٚبتو ،ٜإذا أدرك أحودهؿ
اخلىر ؾًِٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
رؤي ٜافىريؼ ،فُـ احلرـ ٜؽر مٍٔدة ،وؿٍ ٜتًٍْٔ ٜفِدراش-ٜ
 ,١25مـ زواج بدون شّؽ ،أن يُقن ؿٚئ ًام منٗوم ً-ٚ
يتََِؾ افًّؽ أو ادًرؾ ٜافروحٔ ٜويتؿ اؿتحٚمٓ ،ٚافروي ٜواجٌ-ٜ
 ,١2١يًتًّؾ صجرة افهٍهٚف فِٔوػ افَرظو ،ٜافٌحهو ٜدم افٍوؿ،
ؿىرات مـ افًامء تًَط ظِٔف-
صجرة افهٍهٚف افًىنك تدل ظذ تًَِف دم افًٍٍِ ،ٜفُْف يِػ ؾٔٓوٚ
افٌحه ٜوافتل هل احلََٔ ٜافتل تقصؾ إفٔٓ ٚإػ أن يْٓل ،وبًده ٚيٖ ادىور
احلَٚئؼ افروح ٜٕٔٚافُٚمِ-ٜ
 ,١2١تزاوج ،اتهٚل مع ؿروٕف ،اإلربٚك ،تقاوع ،بدون ظٔ-ٛ
يُّْف أن آتهٚل بٚفًٚمل افروحول افٌْول وفوق دون دفٔوؾ أو مرصود،
هبدوء وروي-ٜ
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اخلبِط ًاألزثؼٌْ :اٌؼنمدح أً اذلجٌط ادلبدُ

افتجّع ،ظَْدة ،يدخؾ ادِؽ دم ائُؾ ،مٍٔد أن يرى افرجوؾ افًيؤؿ،
آشتالم ،مٍٔد أن يهّؿ ،وحٚي ٚؿرب ٜٕٔٚهٚم ،ٜمٍٔد أن يُقن ظْدي مُٚن
فِذهٚب إفٔف ،وهُذا افرجؾ ادتٍقق جيدد أشِحتف دقاجٓ ٜافالمرئل-
افتجّع وبْٚء ائُؾ ـل يَسب ويدخؾ ادِؽ ؾٔف ،رؤي ٜومًرؾ ٜادِوؽ
بًد تَديؿ افَربٚن (افهٌر) -وهُذا ؾٚفرجؾ افهٌر يتًٚموؾ موع مًرؾوٜ
روحٔ ٜؽريٌ ٜفِقصقل إػ اخلٍٚي-ٚ
 ,١28هْٚك تقاؾؼ ،ظَ ٛذفوؽ تنوقش ،ظَو ٛذفوؽ يتجّوع ،مثوؾ
ساخ ،خدظ ٜيدوي ٜجتِ ٛافوحؽٕ ٓ ،دم ،ذاه ،ٛبدون ظٔ-ٛ
دخقل إػ افِ ٛوضِ ٛاحلََٔ ٜأو ادرصد فِحََٔ ٜفندة ادتٚه ،ٜوهُذا
يتؿ افتجّع مع افهٌر افذي يًد بٔده صٔا ً ٚجيِ ٛافقوقح ويتؿ تٖئده-
 ,١20افًامح بٚشتخالص ًٍٕف مـ ؽره ،تقاؾؼ ،إذ ًا مٍٔد أن يًتخدم
توحٔ ٜافربٔع-
ـل يًرف ًٍٕف ظـ ضريؼ ؿريْوف افوقاظل ،وهوذا مو ٚحود ٓشوتخدامف
ـٖوحٔ-ٜ
 ,١21يتجّع هُذإٚ ،ئح هُذا ،فٔس هْٚك مُٚن مٍٔود ،دم افوذهٚب
فًٔ ٝهْٚك منُِ ٜفِهٌر ،تقاوع-
افْقح وافٌُٚء هق جع فًِغ أو فِحََٔ ،ٜؾسة مًرؾٔ-ٜ
 ,١22شًٚدة ظئّ ،ٜفًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
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 ,١23أحدهؿ ظْده مقؿع مـ افتجّع ،مثٚبرةٕ ،دم يذه-ٛ
أحدهؿ أي افهٌر يهٌح إمٚم ً ٚأو مرصد ًا فألخ ٝافهٌرى-
 ,١24تْٓد أو صخر ،دمقع ،صوُقى ،ضقؾوٚن موـ افودمقع ،فًٔوٝ
هْٚفؽ منُِ-ٜ
دؾع افديـ (افنخر) أي حؾ إفٌٚز ـٚمِ ٜوإطٓٚر احلََٔ( ٜافىقؾٚن)-
اٌعبدض ًاألزثؼٌْ :طؼٌد اٌسًزِ

افهووًقد ،اشووتالم بووٚرز ،مٍٔوود أن يوورى افرجووؾ افًيوؤؿ ٓ ،خووقف،
فِجْقب ،مّٔقن -وهُذا ؾٚفًئؿ حيٍز افهٌر فتحَٔؼ رء ظئؿ وظٚل-
افهًقد افروحل يٗدي إػ افتًرف ظذ اجل ٕٛٚافًيؤؿ دم ًٍٕوؽ وإػ
مًرؾ ٜافرجؾ افًئؿ أيو ً-ٚ
 ,١35يهًد حَ ً ،ٚمّٔقن بندة-
ادقت افًٍٍِل ،مّٔقن جد ًا-
 ,١35تقاؾؼ وإخالص ،إذ ًا مٍٔد أن يًتخدم تووحٔ ٜافربٔوع ،فًٔوٝ
هْٚك منُِ-ٜ
دخقل إػ افْقى وهْ ٚيهٌح هق إوحٔ( ٜافهٚظد روحٔ ً-)ٚ
 ,١3١صًقد مـ ادديْ ٜافٍٚرؽ-ٜ
هذا ائًٌُرام حيتّؾ افُثور موـ ادًوٚين ،ؾٓوق يُّوـ أن يَهود بوف
افهًقد افروحل مـ ادٚدة وهل ادديْ ٜادحرم ٜافٍٚرؽ ٜمـ افروح ،أو يَهد
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بف ادديْ ٜافًذراء أي احلُّ ،ًٍٕٚٓ ٜأو يَهد بوف مديْو ٜؾٚرؽو ٜأو مَْقفوٜ
بُٚمِٓ( ٚمٓجقرة) ـام شْرى دم هًٌُرام ( 83افٌار)-
 ,١3١مِقـٔ ٜتْتٍع مـ توحٔ ٜاجلٌؾ افٌٚرز ،مّٔقن ،بدون ظٔ-ٛ
يْتير ادِقك أو ادِؽ هذه افتوحٔ ٜـل يٖتقا إػ افًٚمل ادٚدي ،ؾٚفتوحٜٔ
تُقن مـ أحدهؿ ـل يهًد إػ افًٚمل افروحل ،إٕف اجلٌؾ أو افهٌر-
 ,١38افتهّٔؿ مّٔقن ،افهًقد بٚفدرجٚت-
افهًقد افروحل ادتقاصؾ وادتدرج ٕحق افٌقاب-ٜ
 ,١30اظتالء حت ٝافَّر اديِؿ ،مٍٔد فِتهّٔؿ ادتقاصؾ-
افيالم ،ؿد يُقن افٌّقض ـذفؽ ،ؿد يُقن ادٚدة ،إذ أن افِٔؾ دم افٌِٜ
افروحٔ ٜافِىٍٔ ٜيًْل هذا افًٚمل ادوٚدي ،إ ًذ ربوام يُوقن افهوًقد افروحول
بنُؾ مٚدي أيو ً ٚظز بقاب ٜمًْٔ-ٜ
اٌعبثغ ًاألزثؼٌْ :زظس

حك ،اشوتالم ،افتهؤّؿ فِرجوؾ افًيؤؿ ،مّٔوقن ،فًٔو ٝهْٚفوؽ
منُِ ،ٜهْٚك ـِامت ٓ تهدق أو ؽر جديرة بٚفثَ ،ٜهُذا افرجؾ ادتٍوقق
خيٚضر بٚتٌٚظف إرادتف-
تَٔٔد أو ؾرض ؿٔد ظذ إخ ٝافهٌرى ،ؾٚفُِامت أن فًٔ ٝجديرة
بٚفثَ ٜأي جي ٛأن تُقن ظـ ؽر تَِغ ،ظِٔٓؿ هؿ ٜافْٚر ادَدشو ٜبنوُؾ
هي ،وافرجؾ ادتٍقق شُٔقن ادرصد يؿ-
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 ,١31حك افنٍٚه ،مرهَ ً ٚحت ٝافنجرة افٔٚبً ،ٜدخقل ٕحوق جمورى
ميِؾ ،فثالث شْقات ،منٗوم-
تَٔٔد دم َٕؾ ادًرؾ ٜافروحٔ ٜوهق مو ٚترموز إفٔوف افنوٍٚه ادحهوقرة ،إذ
ظِٔٓؿ هؿ هؿتٓ ،ٚواجلِقس حت ٝافنجرة افٔٚبً ٜوافتل هل صجرة ادًرؾٜ
افروحٔ ،ٜوحمٚوف ٜافيٓقر ظِْ ً ٚمع هذه ادًرؾ-ٜ
 ,١32حك دم افٌْٔذ وافىًٚم ،افرجوؾ ذو افووامدات افَرمزيو ٜأو ذو
ادازر افَرمزي وصؾ فِتق ،إٕف مٍٔد أن يًتًّؾ افًن ٛافًىري ،أن يُقن
ؿٚئ ًام منٗوم ً ،ٚبدون ظٔ-ٛ
حك دم ؾهؾ إفٌٚز وافىًٚم افًٍِوٍل ،افرجوؾ افهوٌر ذو افٌِوٚس
افَرمزي وهق م ٚيرمز إػ فقن افَوٚء -أي هق افذي شٍٔهؾ هذه إفٌوٚز،
ؿد أصٌح ظذ اتهٚل تٌِٚثل مع إخ إوشط-
 ,١33حك دم احلجٚرة ،ساخ دم إصقاك واحلًؽ ،افدخقل دم داره
دون أن يرى زوجتف ،منٗوم-
حك وظدم تٖويؾ افُت ٛادَدش ٜوهق م ٚتًْٔف احلجٚرة ،إٓ أهن ٚـتوٛ
ؾًٍِٔ ٜحتّؾ مًٚين بٚضْٔ ٜصًٌ ،ٜوهق م ٚئًْف إصقاك واحلًؽ ،وهُوذا
ؾٚفرجؾ افهٌر يدخؾ افٌٔ ٝافًٍٍِل بٚشتَالفٔ ٜدون تَِوغ موـ افزوجوٜ
وافتل هل إخ ٝافهٌرى-
 ,١34جيلء بٌطء ،حمهقر دم افًرب ٜافذهٌٔ ،ٜتقاوع ،هْٚك هنٚي ٜمّٔقٕ-ٜ
حك وتَٔٔد دم ؾًٍِ ٜافزمـ افالهنٚئل ،أي ظودم إظىوٚء ه افوزمـ دم
افُت ٛادَدش ،ٜوهق ادًتٌَؾ وفؤس ادوٚيض -إذ أن افًربو ٜافذهٌٔو ٜرموز
فِزمـ ادًتٌَؾ اخله-ٛ
 ,١45إٍٔووف ورجِووف يَىًووٚن ،حمهووقر بووغ أيوودي افرجووؾ ذي اداووزر
افَرمزي ،أو افدبقر افَرموزي بِىوػ ظْوده خوالص ،مٍٔود أن يًوتًّؾ
توحٔ ٜوإراؿ ٜدمٚء-
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يٍٓؿ ويرى أصِف وأشٚشٚتف وإشٚشٚت افتجريدي( ٜإٍٔف ورجِف) ،حكو
وتَٔٔد دم ادًرؾ ٜافروحٔ ٜافتل امتُِٓ ٚافهٌر إػ أن حيغ مقظد افتوحٔ-ٜ
 ,١45حك دم افُرمٚت ادًرص ٜظذ افًقارض اخلنٌٔ ،ٜيْتَؾ بًودم
افَٔغ ويَقل إن احلرـ ٜشتجِ ٛافتٖشػ ،إذا صًر أحدهؿ بٚفتٖشوػ موـ
هذا وبدأ بخىقة ؾ٘ن احلظ شُٔقن مًف-
احلك افروحل مـ افُرمٚت ادًرص ٜافتول رٍول احلََٔو ٜدم ظرائنوٓٚ
ادتدفٔ ٜظذ افًقارض اخلنٌٔ ٜأي ادٚدي ،ٜؾ٘ن بوٚدر افهوٌر يزهو ٚأو ؾًوؾ
رء م ٚجتٚهٓ ٚظـ ضريؼ إظالن م ،ٚؾ٘ن احلظ شُٔقن مًف-
اٌثبِٓ ًاألزثؼٌْ :اإلزادح ،اٌجئس

افٌار :تٌٔر ادديْ ٜفُـ ٓ يُّـ تٌٔور افٌاور ٓ ،خًوٚرة ٓ ،مًُو،ٛ
ذهٚب وجملء ،افٌار هق افٌار ،افتدؾؼ ،حَ ً ٚفٔس إػ حد أن ،احلٌوؾ ؿهور
أو اإلبريؼ خمرب ،ؾٕ٘ف افتقاوع أو شقء احلظ-
افتًديؾ هق دم ادديْ ٜوفٔس دم افٌار ،وهذا تٖويؾ حيتّؾ ظدة أوجوف ،أي
إٔف مٓام ضٚل افًٍٚد دم احلٔٚة ادٚدي ،ٜؾ٘ن افٌار حموتٍظ بحُّتوف أو بٚحلََٔوٜ
داخِف ،وـذفؽ يُقن بٖن افٌار ادقصؾ إػ افًٚمل افروحل ؿود بَوك وحٔود ًا
بًد إتَٚل ادديْ ٜافٌُرة أو احلوٚرة افتل ـ ٕٝٚتووّف ،وإن تنوَؼ افودفق
بٚدًرؾ ٜؾًِٔف افهز فِزمـ ادْٚش-ٛ
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 ,١4١افٌار مقحؾ ٓ يؼب مْف أحد ،افزمـ خيتٌب خٍِف ٓ ،حٔقإٚت
تٖ إػ افٌار افَديؿ-
احلُّ ٜمقحِ ٜدم ـت ٛآمتحوٚن ،وٓ يؼوبقن مْٓو ٚإػ أن ،ـوام أن
افزمـ خيتٌب ،أي إْٔ ٚمل ٍٕٓؿ زمـ هذه افُت ٛاحلُّٔ ٜبًد -أو يُقن ادًْك
بٖن هذا افٌار ادقجقد بنُؾ مٚدي ؿد خرب متٚم ً ٚفتًٚؿ ٛإزمْ ٜافًوحَٜٔ
ظِٔف-
 ,١4١جموورى ًٕووتىٔع أن ٕهووىٚد مْووف شووُّ ً ،ٚافووزورق ؿوود تهوودع
ويتنب-
يُّـ أن ًٕتخرج اخله ٛافروحل مـ هوذا افٌاور ،وـوذفؽ افًوّؽ
يًْل إخ ٝافُزى افتل يُّـ أن تٖ موـ خوالل هوذه افٌقابو ،ٜيُّوـ
اإلصٚرة دم افدورق إػ افهٌر وافذي هق زير هذا افٌاور افوذي يتهودع أي
يٍٓؿ احلََٔ-ٜ

ٍ
صٚف فُـ ٓ أحد يًتىٔع افؼب هْو ،ٚهوذا يوٗمل ؿٌِول،
 ,١48افٌار

يُّـ أن يًتخدم إذا شىع ادِؽ أو صٍ ٚظَِف ،مّٔقن-
حتك بًد صٍٚء هذه احلُّ ٜفدى افهٌر ٓ يُّوـ اشوتخدامٓ ٚإٓ إذا
أثر دم افٌُر وصٍ ٚظَِف ـل يَْؾ فف هذه ادًرؾ ٜافروحٔ ٜويًىع بٍّٓٓ-ٚ
 ,١40افٌار ،افٌى ،ٜٕٚفًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
تهحٔحٚت بٚضْٔ ٜوإرشٚء ؿقاظد افٍٓؿ افروحل-
 ,١41افٌار مٚء بٚرد صٍٚف ،مٚء ربًٔلًٕ ،تىٔع افؼب-
ادًرؾ ٜافروحٔ ٜبٖحذ صقره ٚتتٖفؼ ويُّـ فِجّٔع افؼب مْٓ ٚأن-
 ,١42افٌار ،اجلّع ،افتقجف ٓ ،ؽىٚء ،ظقدة ،شًٚدة بٚرزة-
إزاف ٜؽىٚء افٌار بًد افتجّوع افٌُور هوق إظوالن احلََٔو ٜـٚمِو ٜظوذ
ادًتقى افروحل ،ومًرؾ ٜمُٚن افٌار ظذ ادًتقى ادٚدي ،فدخقل افهوٌر
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مـ خالفف ـٌقاب ٜفًِقدة إػ ظٚمل افوروح ،افًوٚمل ادووٚد ،ؾُٔوقن ـٖووحٜٔ
حََٔٔ-ٜ
اٌزبظغ ًاألزثؼٌْٔ :صع اٌسداء اخلبزخِ (وعس اٌىأض ادلمدظخ)

ٕزع أو ـن ظْدم ٚيوٖ وؿتوؽ هْوٚك تهوديؼ ،ئٍود أن يهوّؿٕ ،ودم
يذه ،ٛوهُذا افرجؾ ادحسم حيدد افتَقيؿ وجيًؾ افٍهقل واوح-ٜ
ـن هذه إشٚضر احلٚوي ٜفِحََٔ ٜوؾٓؿ ادًْوك دم افقؿو ٝادْٚشو،ٛ
افرجؾ إوشط جيًؾ أو يدؾع إمقر بٚجتٚه افربٔع-
 ,١43خمٌٖة دم جِد افٌَرة افهٍراء-
إصٚرة إػ احلََٔ ٜاخلهٌ ٜافتل رتٌب دم افتجريد افذهٌل (زمْف خه،)ٛ
وهُذا يىِ ٛمْٓؿ ذبح هوذه افٌَورة افهوٍراء (ـوام دم شوقرة افٌَورة موـ
افَرآن)-
 ,١44وؿتؽ هق أن ؾِتًِخ افَديؿ بًٔود ًا ،أن يُوقن ؿوٚئ ًام مّٔقٕو ً،ٚ
فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
ثقرة مًرؾٔ-ٜ
 ,١55أن يُووقن ؿووٚئ ًام منووٗوم ً ،ٚافتهوؤّؿ خىوور ،يًووز ظووـ افًووِخ
بٚفُِامت ثالث مرات ،يِزم ًٍٕف ويُقن هْٚفؽ تهديؼ ،مّٔقن-
مىِقب مرصد حلؾ ادتٚه ٜوهق افهٌر افذي شٔحٚول افتقحٔد ،تقحٔد
افتُرار ،دم افُت ٛادَدش ،ٜوشُٔقن فف افتهديؼ وافدظؿ-
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ٕ ,١55دم يذه ،ٛهْٚفؽ ظقدة ،افرجٚل شٔهدؿقٕف وتًديؾ احلُقمٜ
شٔجِ ٛحًـ افىٚفع-
شٔتؿ تًديؾ افْيٚم افًٔٚد دم افًٚمل فُٔقن أـثر ؿرب ً ٚمـ اإلًٕٚن ،وهذا
جيِ ٛروحٕٚٔٚت مًٚظدة فٍِٓؿ ويًٚظد افهٌر ـل يىرح ؿؤتف-
 ,١5١افرجؾ افًئؿ حيقل ًٍٕف ـام افّْر ،حتك ؿٌؾ افتٌْٗ شٔٗمـ-
ادِؽ أو إخ افٌُر هق هنؿ ـام افّْر وافذي صوٌٍف بٚدًرؾو ٜافروحٔو،ٜ
افتل شٖٔخذه ٚمـ افهٌر ؿٌؾ حتك أن يتؿ ـؾ رء-
 ,١5١افرجؾ ادحسم حيقل ًٍٕف ـوام افٍٓود ،افرجوؾ افهوٌر يًوِخ
وجٓف ،أن يُقن ؿٚئ ًام منٗوم ً ،ٚافتهّٔؿ حقل آشتَرار مّٔقن-
إخ إوشط ادرابض فٍِريً ٜـام افٍٓد ؾوقق صوجرة ادًرؾو ،ٜحيوقل
ًٍٕف أيو ً ٚويتقاؾؼ مع ؾًٍِ ٜافهٌر افذي شًٔوِخ وجٓوف ،أي شؤًىل
احلََٔ ٜـام هل دون مقاربٚت وهبدوء-
اخلّعٌْ :اٌٌػبء أً اٌسداء اخلبزخِ

افقظٚء :شًٚدة بٚرزة ،تووحٔ ،ٜافّْوق ،وهُوذا افرجوؾ ادحوسم يًوزز
مهره ظـ ضريؼ أخذ مقؿًف افهحٔح-
فُن هذا افقظوٚء ادوٚدي واخلوروج إػ ظوٚمل افوروح ،حيتوٚج إمور إػ
توحٔ ٜمـ افهٌر ،وهُذا ؾٕٚمر يًزز ادقاؿوع فًٍٔوح ادجوٚل فِهوٌر
فٍِٓؿ ويُقن بٚفتٚيل هق افٍٚدي-
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 ,١58وظٚء مع أرجِف مَِقب ،ئٍد أن تىرد افزء ،اـتًوٚب حمئوٜ
فِقفد ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
ـت ٛاحلُّ ٜوحٔٚتْ ٚادٚدي ٜمًُقش ٜمتٚم ً ،ٚمٍٔود حٚفو ٜحمٚـّو ٜفألمور
وافتخِص مـ إؾخٚخ ،وشًُٔ ٛافهٌر ادحئو ٜوافتول هول إخوٝ
افهٌرى ،أي شُٔقن هْٚفؽ تًٚون دون زواج-
 ,١50افقظٚء يّتِؽ جقهر ؾٔف ضًٚم ،حًد افهديؼ ،فُْف ؽور ؿوٚدر
ظذ آؿسان بف ،مّٔقن-
هذا اإلٕٚء ادزخرف بٕٚشٚضر يّتِؽ جقهر ًا أو حََٔ ٜخٚفودة داخِوف،
افرجؾ افٌُر أو افْير شٔحًد افهٌر أي إٔف يّتص ادًرؾ ٜافروحٔ ٜمْف،
فُْف ٓ يَٚربف ـِٔ ً ٚبًد-
 ,١51مَٚبض فِقظٚء يتؿ تٌٔره ،ٚحرـتف ظرؿِ ،ٝدهـ افديؽ افزي
مل يٗـؾ بًد ،مىر مـ ـؾ اجلٓٚت ،شٔختٍل افْدم ،مّٔقن-
مٍٚتٔح هذه إفٌٚز إشىقري ٜؿد تؿ إخٍٚؤه ٚجٔد ًا ،و دهـ افىٚووس
أي اجلقهر مل يٗـؾ بًد ،ادىر وهق آجتامع دم افزمـ إخور شؤُقن فوف
إؾٚدة ظئّ-ٜ
 ,١52ـن رجؾ افقظٚء ،ضًٚم إمر ؿد خرب ،وصخهٔتف مِىخو،ٜ
صٗم-
أرجؾ افقظٚء افتل يَػ ظِٔٓ ٚهل افْيرة اخلٚرجٔ ٜافتل شتُن ويدخؾ
إػ افِ ٛويٌدأ افٍٓؿ ،وهُذا ضًٚم إمر افذي يّتحْْ ٚؿد خورب أي ؿود
ؾٓؿ ـِٔ ً ،ٚوبدأ بٚفتنَؼ وافيٓقر بنخهٔتف ،حيتٚج إػ وؿ-ٝ
 ,١53آذان ذهٌٔ ٜفِقظٚء ،مٍٔد أن يهّؿ-
احلهقل ظذ ادٍٚتٔح افزمْٔ ،ٜمًرؾ ٜافزمـ دم افُت ٛادَدش ٜوافذي هق
فٔس ادٚيض-
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 ,١54حَِٚت حجري ٜفِقظٚء ،مّٔقن بندة ،هْٚك ٓ رء فٔس مٍٔد ًا-
ادًرؾ ٜافروحٔ ٜتًىع-
احلبدُ ًاخلّعٌْ :اٌسػد أً اذلص

افهدم ،ٜافرظد ادٍٚجب ،آشتالم ،جيلء افرظد بَقة وؾجٚئٔ ،ٜووحؽ
وـالم ،ساخ ،تٌْٔف افرظد مـ ما ٜمٔؾ ٓ ،يٍَد مًرؾ ٜافتوحٔ ،ٜوٓ يؤع
ـٖس افٌْٔذ ادَدس-
جملء افرجؾ افٌُر يٖ ؾجٖة وبَقة ،هذا مع اإلظوالن ظْوف مْوذ زموـ،
فُـ ٓ يٖ إٓ حغ افتوحٔ ٜافربًٔٔ ٜظْدم ٚتٍوؽ أفٌوٚز افُتو ٛادَدشوٜ
ويهًد افهٌر روحٔ ً ٚمتحقًٓ-
 ,١55جيلء افرظد ،بًد ذفؽ وحؽ وـالم ،مّٔقن-
افوحؽ هق إب ٜٕٚإشْٚن أي احلََٔ-ٜ
 ,١55جيلء افرظد بنُؾ خىر ،صودؾ ،ٜمتٔوؾ ٕحوق افرابٔو ٜافتٚشوًٜ
فألشالف ٓ ،تتِق ،افٔقم افًٚبع ،آـتًٚب-
جيلء بنُؾ ؽري ٛمع ادٌٚمرة ،حوغ حتوؾ صودؾ ٜافًوِحٍٚة ورورج
احلُّ ٜظٚري ٜمْٓ ،ٚوافرابٔ ٜافتٚشً ٜرمز فتامم حتقٓت افهٌر افتل يْتيرهٚ
افٌُر حلغ ـامي ٚدم إيٚم إخرة-
 ,١5١صدم ٜتٖ وجتًؾ ادرء دم ذهقل ،افرظد يتحرك بتحٍز فُـ بوال
محٚؿ ٜأو شقء حظ-
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افرظد أو إخ افٌُر ؿد امتص افقظل مـ إصٌر فٔهوٌح ؿوٚدر ًا ظوذ
افتجًد-
 ,١5١افرظد يىذ بٚفىغ اخله-ٛ
افرظد يتٌع خه ٛاحلُّ ،ٜؾ٘ن تؿ ذفؽ ظذ يد افهٌر شٔتجًد افٌُر
دم ظٚدْ-ٚ
 ,١58افرظد يٖ ويذه ٛبنُؾ خىر ،فٔس هْٚك خًٚرة ،هْٚك خدم-ٜ
افتحووور فٌَووقل افتوووحٔ ،ٜحٔوو ٞافووذهٚب وادجوولء أي افًّووؾ ظووذ
ادقوقع وافتزود بٚدًرؾ ٜافروحٔ ٜمـ اخلٚدم افهٌر وإخ ٝافهٌرى أيو ً-ٚ
 ,١50افرظد يهٍؼ ـثر ًا ،افْيرة خٚئٍ ٜجود ًا ،منوٗوم ،افرظود فؤس دم
جًده فُـ دم جٚره ،دم افْٓٚي ٜفًٔ ٝهْٚك منُِ ،ٜحتٚفػ زواجل ،ـِامت-
وصقل افرظد أو إخ إـز إػ افًٚمل ادٚدي وهق م ٚيرمز إفٔف بٚخلقف،
حٔ ٞاجل ٕٛٚإين ادٚدي ،فٔس دم جًوده فُوـ دم جوٚره ،إصوٚرة إػ أن
افهووٌر شوؤتحد مووع جٌٕٚووف افٌُوور "افالوظوول" فٔووٖ افٌُوور متجًوود ًا
ـنخهٔ ٜمٍْهِ-ٜ
اٌثبِٔ ًاخلّعٌْ :اٌثجبد وبجلجً ًاالززفبػ ثبذلدًء اٌسًزِ

ثٌٚت :خيٍل صخهف ويَػ وحٔد ًا ظذ رجِٔف ٓ ،ينًر بجًده ،ادقو
دم افٍْٚء ،فُـ ٓ يرى ٕٚشف ،فًٔو ٝهْوٚك منوُِ ،ٜوهُوذا ؾو٘ن افرجوؾ
ادتٍقق ٓ يكح بٖؾُٚره فٔتجٚوز ووًف-
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جترب ٜمٍْردة مـ إًٓزال افروحل وافدخقل بٚفًٍٍِ ٜافُوزى دون تَِوغ
مـ أحد ،وبًد مًرؾًٍٕ ٜف ييؾ دم افيؾ حتك يُّوؾ حتقٓتوف وبودون مًوغ
خٚرجل حتك بًد إواممف فًٍٍِ ٜؿريٌ ٜمـ أؾُٚره ،فُْف يرى ًٍٕف أبًد-
 ,١51يثٌ ٝؿدمٔف ،فًٔ ٝهْٚك منُِ ،ٜمٍٔد فِتهّٔؿ افدائؿ-
يٌدأ بٕٚشٚشٔٚت إوفٔ-ٜ
 ,١52يثٌ ٝؾخذه أو شٚؿف ٓ ،يًتىٔع مًٚظدة مـ يتًٌف ،ؿٌِف فٔس منور ًا-
ؾٓووؿ أـثوور بٌّووٚدئ افتٖويووؾ وإصووقل وافوودخقل إػ افًّووقد افٍَووري
فألشٚضر وهق ادًرؾ ٜافروحٔ ،ٜافهٌر وافذي هق اجلٌوؾ ٓ يُّْوف مًوٚظدة
إمر "افرجؾ إوشط" بًد أن إوؿ فًٍٍِتف ٕٕف اـتنػ افثٌورات ؾٔٓو،ٚ
وأهنٓ ٚختٌٚره أص ً
ال ،ؾٚحتٍظ بذفؽ دم ؿٌِف وتٚبع شره فقحده متدبر ًا-
 ,١53يثٌ ٝخكه وئّز طٓره مْف ،ادهٌٔ ٜرْؼ افَِ-ٛ
متٔٔز افيٚهر ظـ افٌٚضـ ،وبٚفًُس ،وؿٌِف أو فٌف ئٍض-
 ,١54يثٌ ٝصخهف أو جًّف ،بدون ظٔ-ٛ
افهٌر يًرف ًٍٕف-
 ,١١5يثٌ ٝخدوده ،افُِامت ظْده ٚتًًِؾٕ ،دم يذه-ٛ
يٌدأ بٚفٌقح وترتٔ ٛإحجٔ ٜادتٚه-ٜ
 ,١١5بٌَِٕٔ ٛؾ ،مّٔقن-
ف ٛمتْقر بٚحلُّ ٜواخله ٛافروحل-
اٌثبٌث ًاخلّعٌْ :اٌنفبذ اٌزدزجيِ ،اخلظت اذلبدئ
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(افزواج مـ إخ ٝافُزى)
آزدهٚر ايٚدئ افتدرجيل بٚفتٖثر ظذ إخو ٝافِىٍٔو ٜافُوزى (ظوٚمل
افروح) ،حتقيؾ افًذراء ،أو افًذراء تَُدَ م فِزواج ،مّٔقن ،مٍٔد أن تهّؿ،
وهُذا يِتزم افرجؾ ادتٍقق بٚحلٔٚة افروحٔ-ٜ
متْح افًذراء أو إخ ٝافُزى فِوزواج موـ افهوٌر ،إذ يوٗثر ظِٔٓوٚ
روحٔ ً ٚظـ ضريؼ آخساؿٚت وادًوٚرف افروحٔو ٜافتجريديو ٜوب٘يامٕوف هبوٚ
أيو ً ،ٚوهُذا يتٍقق ظذ ًٍٕف بىٚؿ ٜروحٔ ٜخهٌ-ٜ
 ,١١١تتَدم اإلوزة افىٚئن ٜإػ افنٚضب ،آبـ افهٌر ،اخلىر ،هْوٚك
ـِامت ،فًٔ ٝبّنُِ-ٜ
اإلوزة افىٚئن ،ٜرمز ظٚمل افروح 5حٔ ٞتَسب موـ افنوٚضب أي اخلوط
افٍٚصؾ مع ظٚدْ ٚادٚدي حغ جيذهب ٚافهٌر خوالل اتهوٚفف افروحول بًوٚمل
افتجريد-
 ,١١١تتَدم اإلوزة إػ اجلرف ،إػ ٌٕٔذ وضًٚم ؾٚئض ،مّٔقن-
تدؾع إخ ٝافُزى إػ افْٓٚيٚت حٔ ٞافٍهؾ دم افًٍٍِ ٜافًئّ ،ٜأو
هذا م ٚتىٌِف مـ افهٌر وتدؾع فف ضٚؿتٓ-ٚ
 ,١١8تتَدم اإلوزة إػ ايوٌ ،ٜافزوج ذاه ٛوٓ يرجع ،افزوج ٜحوٌذ
ٓ تِد ،منٗوم ،مٍٔد ،ؿراصْ-ٜ
ايوٌ ٜأو اجلٌؾ هق افهٌر ًٍٕف 5حٔ ٞتقثؼ إخ ٝافُزى ظالؿتٓوٚ
بف ،فُْٓ ٚتٍرض ظِٔف ؿٔد ًا حتوك يْٓول مّٓتوف ،ؾٓوذه افزوجو ٜؽْٔو ٜجود ًا
بٚدًرؾ ٜافروحٔ ٜفُْٓ ٚحتتٚج إػ هذا افهٌر ـَٚبِ ٜفتقفٔده ٚبذواتْ ،ٚؾٓول
ٓ تًىٔٓ ٚجم ،ًٚ ٕٚمـ ادٍٔد إذ ًا هؿ ٜافْٚر ادًرؾٔ ٜادَدش-ٜ
 ,١١0تتَدم اإلوزة ٕحق افنجر ،فربام تًتَِل ظذ افًٚروو ٜاخلنؤٌٜ
وبدون ظٔ-ٛ
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ٕحق افنجرة ادحرم ٜأو اخلنٌ ٜوافتل ترمز إػ ظٚدْ ٚادوٚدي ،أي حتوٚول
افيٓقر دم ظٚدْ( ٚاحلوٚرة افروحٔ ٜتتجف فًٚدْ-)ٚ
 ,١١1تتَدم اإلوزة ٕحوق افَّو ،ٜافزوجو ٜفوثالث شوْقات ٓ تِود دم
افْٓٚي ٓ ،ٜرء يتٌِ ٛظِٔٓ ،ٚمّٔقن-
آؿساب مـ افقؿ ٝادثّر ظز تْقر افهٌر وحمٚوٓتف ادًتّرة-
 ,١١2تتَدم اإلوزة ٕحق ادرتًٍٚت ادٌِدة بٚفٌٔؿ ،رينٓ ٚيُّـ أن يٍْع
فِرؿص ادَدس ،مّٔقن-
ادرتٍع ادٌٔؿ يُّـ أن يًْل أـثر موـ تٖويوؾ ،حٔو ٞيُّوـ أن يُوقن
افهٌر بًد أن يٌتؾ رأشف بٌّٔ ٜادٔٚه أي ادًرؾ ٜافُٚمِ ٜوحيؾ ئع إفٌٚز،
أو يَهد هبٕٚ ٚضح ٜشحٚب شقف تٖ مـ خالي ٚـٌقابو ٜإػ افًوٚمل ادوٚدي
ويٌدأون بٚفرؿص ادَدس وهق آحتٍٚل افٌُر-
اٌساثغ ًاخلّعٌْ :اٌصًاج ِٓ األخذ اٌظغسٍ

زواج إخ ٝافهٌرى مـ افٌُر وافًقدة إػ إصقل-
يُقن حتقيؾ افًذراء ادحئ ٜؿٚئ ًام منٗوم ً ،ٚفٔس هْٚك مُٚن مٍٔد-
تزاوج مع ادجّقظ ٜاخلٚدم ٜفِِّؽ (إخ ٝافهٌرى) فُوـ دون ؿوقة
بٚفًٍؾ ،شٖٔخذ وؿت ً ٚفِتحور فدخقل افٌُور إػ ظوٚمل ادوٚدة ظوز صوًقد
افهٌرى روحٔ ً-ٚ
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 ,١١3حتقيؾ إخ ٝافهٌرى ـّحئ ،ٜافزاحػ ؿٚدر أن يّقو ،أن
يُقن ؿٚئ ًام ،مّٔقن-
ـّحئ ٜأي فٔس رشّٔ ً ،ٚهل بال ؿٚئد وبنُؾ هي ؿدرة ظوذ اديضو
ؿدم ً ٚمـ خالل هذه افني-ٜ
 ,١١4إظّك ؿٚدر أن يرى ،مٍٔد فرجؾ افيِّ ٜأن يهّؿ-
إظّك افٌُر افذي ئًش دم ظٚمل افروح وٓ حيتوٚج إػ حٚشو ٜافْيور،
يًتىٔع مـ خالل افهٌرى افَدوم إػ ظٚمل ادٚدة ومـ خالل ؿريْف افهوٌر
افرؤي ٜافروحٔ" ٜادًرؾ-"ٜ
 ,١١5حتقيؾ إخ ٝافهٌرى ـّحئو ،ٜافهوز ،افتوٖرجح وافًوقدة
مًٓ-ٚ
افتٖرجح بغ افًٚدغ شٍٔٔد بٚفزواج مع افٌُر-
 ,١١5حتقيؾ افًذراء اخلٚدم ٜأو افزواج مـ ادحئ ٜافهٌرى حيتٚج إػ وؿٝ
مًغ ،ظقدة بنُؾ بىلء دًٚجل ٜافزواج ادتٖخر واحلهقل ظذ افقؿ ٝادْٚش-ٛ
افًقدة تًْل دخقل ظٚمل افروح هبدوء-
 ,١١١صوٚح ٛافًوؤٚدة ،يًىوول ابْتووف فِووزواج ،يتووزوج مووـ إخووٝ
افهٌرى بًٔد ًا ،ادالبس ادىرزة فألمرة افَديّ ٜفًٔ ٝجٔدة مثوؾ مالبوس
افزوج ٜاجلديدة أو اخلٚدم ،ٜافَّر افُٚمؾ تَريٌ ً ،ٚمّٔقن-
ادرصد أو ادجرب إمر يَدم ابْتف إخ ٝافهٌرى فِزواج مـ افٌُور
بًد أن تٌر إمرة ادالبس ادىرزة ،أي بًد أن رٔط ؾًٍِ ٜأحدث وأـثور
إيوٚح ً ٚمـ ؾًٍِ ٜإخ ٝافقشىك ادٌِزة ،مع اؿساب افقؿ ٝادثّر ،ضٚفع
افًًٚدة دم إيٚم إخرة-
 ,١١١امرأة حتّؾ شِ ٜبدون ؾٚـٓ ،ٜافرجؾ يىًـ ؽّْ ٜبدون دم ،فٔس
هْٚك مُٚن مٍٔد-
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حتّؾ اخلٚدم ٜإٕٚءه ٚاجلديد وافتل تْتير أن يّأل خهٌ ً ٚمـ افهٌر ،ـام
يىًـ افٌُر افٌّْ ٜوافتل هل ًٍٕٓ ٚإخ ٝافهٌرى أي يدخؾ ؾٔٓ ٚفُـ
دون دم ،أي أن ؿدومف ادٚدي شُٔقن فٔس مْٓو ٚمٌوٚذة فُوـ ظوـ ضريوؼ
توحٔ ٜافهٌر-
اخلبِط ًاخلّعٌْ :اٌعرت ،االظزمساز أُ اإلغنبء (اٌزسسُّ)

جًؾ افقؾرة شتٚرتف :آشتالم ،يَسب ادِؽ مْوف ٓ ،تُوـ حزيْو ً ،ٚإٕوف
صحٔح مثوؾ افنوّس دم مْتهوػ افٔوقم ،وهُوذا افرجوؾ ادحوسم يَورر
افدظٚوي ويٍْذ افًَقبٚت-
إخٍٚء افنخهٔ ٜوـذفؽ افًِقم ادحرم ،ٜيٚظ ٜإخ ٝافقشىك حتّل
ورٍل افٌُر ،وـذفؽ افٌُر يَسب مـ افهٌر أو افْجؿ افوذي شؤُقن
مثؾ ٕجّ ٜدم وشط افْٓٚر ،وهُذا ؾٚفرجؾ ادحسم إوشوط يٍْوذ خىىوف
فِتٖهٔؾ بني-ٜ
ابوؼ ظْوده ظؼوة
 ,١١8اجتامع مع افِقرد ،ـٖٕف ظَد يسابط بٚفهدؾَ ،ٜ
أيٚم دم افذهٚب ،هْٚك شُٔقن ارتٍٚع-
اجتامع مع إمر إخ إوشوط ،وتوسابط افهودؾٚت افًوِحٍٚتٔ ٜموع
بًوٓ ٚافًٌض ،أي افسـٔز ظذ ـت ٛاحلُّ ٜافَديّ ،ٜـحٚمِو ٜفِحََٔو،ٜ
وأوامر بٚفٌَٚء دون افًٍؾ ،مدة زمْٔ ٜـٚمِ ٜفٍِٓؿ-
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 ,١١0ظتّ ،ٜحتك أن أي ٜتريف افْجقم دم ووح افْٓوٚر ،هوؾ دم افوذهٚب
خىر ،إن أحد ًا م ٚيَْذه مـ خالل احلََٔ ،ٜشُٔقن ـؾ رء ،مّٔقن-
دم احلٔٚة ادٚدي ٜأو افيِّ ٜاحلََٔو ٜتٚئٓو ،ٜفُوـ إخو ٝافُوزى تريوف
جمّقظ ٜافهٌٚر افذيـ شًٔىًقن دم احلٔٚة افروحٔ( ٜيْرون) ،وأحدهؿ أي
افهٌر شٔقؿظ هذه احلُّ-ٜ
 ,١١1ادديْ ٜـثٍٔ ٜإصجٚر ،فُْْٕ ٚورى افْجوقم دم مْتهوػ افْٓوٚر،
يُن شٚظده إيّـ ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
ادديْ ٜادحرم ٜـثٍٔ ٜإصوجٚر وصوًٌ ٜافٍٓوؿ فُوـ افْجوقم افهوٌرة
(افٍرشٚن) ،شٔتُّْقن مـ افٍٓؿ بًّٚظدة افًٚظد إيّوـ فِِّوؽ وهوق
افهٌر بًد ـنه ،أي بًد طٓقر فٌف-
 ,١١2دم مْتهػ افْٓٚر يرى افْجقم افَىٌٔ ،ٜاجتامع حٚـّوف وافوذي
هق مـ ٍٕس ٕقظف ،مّٔقن-
دم افْٓٚر أو آخر إيٚم ادجّقظ ٜافٍٚمه ٜتتْقر بًد اجتامظٓ ٚمع ادرصود
أو اجتامع ادِؽ مع افهٌر وافِذيـ مه ٚواحد "ؿريْف"-
 ,١١3جيلء ذو افٌحه ٜدم افٍؿ ،امتالك اجلٚئزة ،مدح ،مّٔقن-
يتٖتك ظّؾ ذي افٌحه ٜدم افٍوؿ (حٚموؾ احلََٔو ٜدم ؾّوف) وافوذي هوق
افهٌر ويّتِؽ افًىٚءٕ ،تٔج ٜمٚدح-ٜ
 ,١١4افًَػ يٌىٔٓؿ ،يٍحص داره ،إذا أردت اخلوروج ظوز افٌوٚب
ؾٚبتًد ظـ افْٚس واخرج وحٔد ًا ،وفثالث شْقات ٓ يتحرك-
مِجٖ فًِٚئِ ٜاجلديدة وإؿٚم ٜحتٚفٍٚت هي ٜجد ًا وذفوؽ فتًٍٔوؾ افٌقابوٜ
بنُؾ هي-
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اٌعبدض ًاخلّعٌْ :ظفس أً وشف

شٍر ،ـنػ موـ خوالل افهوٌر ،افتهؤّؿ مّٔوقن ،وهُوذا افرجوؾ
ٍ
صٚف دم افٍُر-
ادتٍقق
افرجؾ افهٌر يتٍقق ظذ ًٍٕف دم رحِتف افتجريدي ٜافًٍِؤٍ ٜويّزو
صٚدم افٍُر فتًُْس ظِٔف احلََٔ ٜوجئِٓ-ٚ
 ,١85ـنػ مـ خالل شٍر ،اختٌٚر ادًِقمٚت افًٚم ،ٜـٚرث ٜضامظٜ
صٌٍف دم حؾ إفٌٚز شَٔقده إػ افُنػ-
 ,١85مـ شٍر يٖ إػ ٕزل ،بٖمتًتف ،يَهد اجلوقهر ،ادِوؽ يُتًوٛ
تٚبً ً ٚصٚب ً ،ٚتهّٔؿ-
يٖ إػ بٔ ٝافَهٔد أو بٔ ٝافن ،بام يُِّف مـ وظل تزود بوف برحِتوف،
وهُذا ؾٚدِؽ ؿد ـًٌف ـتٚبع وـخٚدم فِحُّ-ٜ
 ,١8١مـ شٍر حيرق شُْف ،وؾَد خٚدمف افهٌر ،افتهّٔؿ خىر-
يْر افن بْٚر ادًرؾ ٜافروحٔ ،ٜوهُذا يّتِب ادِؽ ؾٓ ًام دم افهٌر فُْوف
ٓ يتكف أن-
 ,١8١ئّؾ ٕحق مِجٖ ،اـتًٚب ؾٖس وممتُِٚت ،ؿٌِل فٔس شًٔد ًا أو
متحًّ ً-ٚ
افَِ ٛجيّع احلُّ ٜبًُْٔ ٜبًود اموتالك افٍوٖس افوذي يٍهوؾ بوف دم
احلَٚئؼ افروحٔ( ٜحيى ٛصجرة ادًرؾ-)ٜ
 ,١88رب افديؽ افزي ،يهٔ ٛمـ افًٓؿ إول ،مدح ومْه-ٛ
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صٔد افىٚووس واـتًٚب افذـٚء افروحل وافتًٚمؾ تٌِٚثٔ ُ ٚمع افٌُر-
 ,١80ؽراب ظنف حيوسق ،ادًوٚؾر يووحؽ أوًٓ ثوؿ ظِٔوف أن يٌُول
ويْقح ،يٍَد بَرتف ،اخلىر-
افٌراب أو ضٚئر ادقت ،افًٚرق فْٚر ادًرؾ ٜحيسق ظنف هبذه افْٚر ،ويْر
افًٍٍِ ،ٜادًٚؾر يوحؽ أي يٌدي أشْٕٚف افٌٔوٚء بٚحلََٔو ،ٜيوري جوقهر
احلََٔ ،ٜمع ضقؾٚن افدمقع أي جع إظغ ،طٓقر ـؾ رء خمٌٖ واخلوروج
بٚفٌَرة افداخِٔ ٜأو افًٍٍِ ٜافٌٚضْٔ-ٜ
اٌعبثغ ًاخلّعًٌْ :ضغ األظبض (اخرتاق ٌغْف)

اخساق بِىػّٕ ،ق مـ خالل افهٌر ،مٍٔود أن يُوقن ظْودي مُوٚن
فِذهٚب إفٔف ،مٍٔد أن يرى افرجؾ افًئؿ ،وهُوذا افرجوؾ ادتٍوقق يْؼو
افْجٚح ويٍْذ تًٓداتف-
ـتنٌٔف تًخر افريح فًِٔامن ،ؾٚدًرؾ ٜافِىٍٔ ٜشوتّْق بٔودي افهوٌر،
ويَٚبؾ هب ٚافٌُر-
 ,١81تَدم وإًحٚب ،مثٚبرة ـٚدحٚربغ ،حيهدون خر ًا-
ذهٚب وجملء أو خروج ودخقل أو طٚهري وبٚضْل ،ساع تٖويع يٗ
ثامره-
 ,١82آخساق بِىػ حت ٝافنير ،افًحرة يًتخدمقن بًودد ـٌور
وادتْقرون ـذفؽ ،مّٔقن ،بدون ظٔ-ٛ
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افنير ؿد يُقن افن افٌُر أو افًرش ،مٚدي ً ٚـٚن أو جمٚزي ً ٚوبٚفتًٚموؾ
افِىٔػ شٔتٖتك ًٍٕ ً ٚمـ افًحرة افذيـ زرـنوقا صوجرة ادًرؾو ٜادحرمو،ٜ
وافٍْع بنؿٕٚ ٜرهؿ-
 ,١83اخساق فىٔػ مُرر ،وصٔؽ ،تقاوع-
اخساق فىٔػ فِّتٚه ٜادُررة وب٘سار فُـ يِزمف وؿ-ٝ
ٕ ,١84دم يذه ،ٛادِؽ يًّؽ ثالث ٜإٔقاع دم احلَقل خالل افهٔد-
يْجح بٕ٘جٚز مّٓ ٜادِقك افثالث ٜافهٌر و افقشط وافٌُر وافوذي هوق
ًٍٕف ادِؽ ؾٚؿد ًا افذاـرة ،أو ثالث ٜجمّقظٚت روحٔ ٜتُقن دم خدمتف فًٔٚود
شىقظف-
 ,١05افتهّٔؿ مّٔقنٕ ،دم يذه ،ٛفٔس هْٚك رء ؽر مٍٔود ،إذا بودأت
برجِؽ ؾال تنع ،ؿٌؾ افتٌٔر بثالث ٜأيٚم ،بًد افتٌٔر بثالث ٜأيٚم ،مّٔقن-
إمُ ٜٕٔٚاخلىق ادتٚح ٜتتىِ ٛبًوض افهوز ؿٌوؾ اإلؿوالع فتوتؿ ظِّٔوٜ
افتحقل (ش ٝمراحؾ زمْٔ ،)ٜؿٌؾ مًرؾًٍٕ ٜف وبًده-ٚ
 ,١05اخساق بِىوػ حتو ٝافنوير ،ؾَود بووٚئًف وؾٖشوف ومقؿًوف،
افتهّٔؿ منٗوم-
بًد أن تًرف ظذ ًٍٕوف وهدؾوف اشوتٍٚد موـ حتىٌٔوف فنوجرة ادًرؾوٜ
افروحٔ ٜويع احلُّ ٜهبدوء-
اٌثبِٓ ًاخلّعٌْ :أغالق ،ظغر ِفزٌذ غري ِؼبق
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شىح مٍتقح ،ادرح اخلٚرجل ،مٍٔد أن يهّؿ ،وهُوذا جيتّوع افرجوؾ
ادحسم مع أصدؿٚئف فِّْٚؿن ٜواحلٔٚة افًِّٔ-ٜ
 ,١0١إىالق ،اؾتتٚح مًْجؿ-
طٓقر ومرح خٚرجل فألخ ٝافهٌرى ،طٓقر مًْجؿ فِحََٔ-ٜ
 ,١0١اؾتتٚح متقاؾؼ "خمِص" ،مّٔقنٕ ،دم يذه-ٛ
تقاؾؼ بغ افداخؾ واخلٚرج ،بغ احلٔٚة اخلٚرجٔ ٜوافداخِٔ-ٜ
 ,١08اؾتتٚح جيلء ،خىر-
طٓقر مثّر ـام افهدم-ٜ
 ,١00اؾتتٚح مقزون ومٍُر بف مِٔ ً ،ٚفٔس بًد بًوالم ،بودّ ل مًوٌٌٚت
مروؽ وشتُقن ظْدك شًٚدة-
بنجٚظ ٜووؿ ٝمْٚش ٛبًد متحٔص ،حتقل ادرض أو ادوقت افًٍِوٍل
إػ احلٔٚة احلُّٔ ٜبار مٚء اإلرادة-
 ,١01إخالص دم مقاجٓ ٜتٖثرات افتًري ،ٜخىر-
افًالم افداخع واخلٚرجل ظَ ٛمٗثرات افتًري ٜأو افُنوػ افًٍِوٍل
وآشتّتٚع بثامره-
 ,١02اؾتتٚح يىقل ،مرح خٚرجل مٌر-
إؽْٚء-
اٌزبظغ ًاخلّعٌْ :جتبًش اٌظؼبة "زً ًإذاثخ"
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حؾ ،آشتالم ،اؿساب ادِؽ دم ائُؾ ،مٍٔود خوقض افْٓور افًيؤؿ،
مٍٔد أن يهّؿ ،وهُذا ؾٚدِقك افَدمٚء يوحقن فألمر ـل يٌْل مًٚبد-
حِقل وإزاف ٜحدود مٌِزة توٗدي إػ مَٚربو ٜادِوؽ إػ ائُوؾ ،مٍٔود
خقض افًٍٍِ ٜافتجريدي ،ٜوهُذا ؾٚدِقك افَدمٚء جيٓزون إوحٔ ٜوافتل
هل افرجؾ افهٌر ،وإمر يٌْل ائٚـؾ ادٚدي ٜوادًْقي ٜأي جيٓزه-ٚ
 ,١03اشتخدام ؿقة حهٚن فإلَٕٚذ ،مّٔقن-
احلهٚن هق افهٌر وادراهْ ٜظِٔف فٔحؾ إفٌٚز وافتقاصؾ مًوف تٌِٚثٔو ًٚ
(اخلٔؾ واخلٔٚل)-
 ,١04إٕف ينع فِذي يٗيدهٕ ،دم يذه-ٛ
مَٚربٚت إمر تْٚصد افهٌر ،أو أن افهٌر يتَرب مـ افهٌرى-
 ,١15يٍرق صخهٔتف ،بدون منٚـؾ-
يٍرق ويزز صخهف أي يتًرف ظذ ًٍٕف-
 ,١15حؾ ،ربى ٜمع هبف ،شًٚدة بوٚرزة ،تٍريوؼ وذهوٚب إػ افرابٔوٜ
افًٚفٔ ٜافتل تَقد إػ افساـؿ ادًردم ،مُٚن فِتٖمؾ-
ربط واحتٚد مع جمّقظتف ادًٚوي ٜدم افٍُر ،افهًقد افروحول إػ افرابٔوٜ
افًٚفٔ ٜأي افًٌٔدة ظـ افٍخ ،أي اخلروج مـ افٍخ ادٌِز وؿود تًْول افرابٔوٜ
افًٚفٔ ٜهق افهٌر ًٍٕف-
 ,١1١يٍرق ظرؿف ،يٍرق إؿٚم ٜادِؽ أو افتزام فِِّؽ ،بدون ظٔ-ٛ
افهٌر يًرف ًٍٕف أن ويًرف ظرش ادِؽ أي افٌقاب ٜافزمُ ٜٕٔٚافتل
يٖ مْٓ ٚادِؽ-
 ,١1١يٍرق دمف ،يٌٚدر ،احلٍٚظ ظذ مًٚؾ ،ٜبدون منُِ-ٜ
يٍرق دمف تٖ بًّْٔغ إول هق احلََٔ ٜـٚمِو ٜوتٍريَٓو ٚوحِٓو ،ٚأموٚ
ادًْك افثٚين ؾٓق مًٚظدة ادِؽ فِخروج مٚدي ً ٚأي بدمف "بٔقفقجٔ ً-"ٚ
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احلٍٚظ ظذ مًٚؾ ،ٜتًْل هذه افٍسة افزمْٔ ٜادتالزم ٜأو أهنو ٚتًْول بوٖن
طٓقر ادِؽ يتقج ٛصًقد افهٌر إػ افًٚمل افروحل ٓ ،جيتًّقن شقي-ٜ
اٌعزٌْ :اػزداي ،زدًد ،حتدّد

آظتدال :اظتدال مر ،إؾوؾ ظودم افتهؤّؿ ،وهُوذا خيِوؼ افرجوؾ
ادحسم ظدو ًا ،تدبر ،ويّتحـ ضًٌٔ ٜافٍؤِ-ٜ
اظتدال وارتٌٚضٚت هي ،ٜحدود احلُّو ٜافداخِٔو ٜواخلٚرجٔو ،ٜوهبوذه
احلدود وإفٌٚز يًتىٔع إمر آمتحٚن-
 ٓ ,١18خيرج مـ افٌٚب أو افْٚؾذة ،بدون ظٔ-ٛ
ٓ خيرجقن مـ افٌقاب ،ٜأي ظودم افَودرة ظوذ اإلثوامر اخلهو ٛواحلوؾ
افُٚمؾ-
 ٓ ,١10خيرج مـ ادّر أو افٍْٚء ،منٗوم-
ظزف ،ٜوظدم صًقد روحل حتك أن ،ضًٌ ًٕ ٚتُِؿ ظـ افٍرؿ ٜافهٌرة-
 ,١11هق افذي ٓ يًرف آظتدال شٔتًوٌ ٛدم مرثوٚة ،فًٔو ٝهْوٚك
منُِ-ٜ
افهٌر افذي ٓ يوع افَٔقد فًٍْف ،أو ٓ يٌَؾ بٚفتَٚفٔود ،شٔتًوٌ ٛدم
ؿِ ٛإمقر وحؾ مٍٚتٔح احلُّ-ٜ
 ,١12اظتدال هٚدئ ،مَْع ،مريض ،مّٔقن-
ارتٌٚضٚت فىٍٔ ٜمتٔؾ افروحٕٚٔٚت أـثر ومتٔؾ حلؾ إؿٍٚل-
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 ,١13اظتدال حِق ،مّٔقن ،دم افذهٚب شُٔقن هْٚك ارتٍٚع-
ووقح ومتٔز مٌٓ-ٟ
 ,١14ؿٔوود مثوور فِحْووؼ ،افتهوؤّؿ منووٗوم ،إذا ظٚجلوو ٝادقوووقع
شٔذه ٛافْدم-
هذه احلدود وإفٌٚز افهًٌ ٜتوٗدي دم افْٓٚيو ٜإػ آصوتٔٚق إػ افتاميوز
وافنٌػ افَقي دٚء احلٔٚة ،مم ٚيْت ٟؾٓؿ أؾوؾ خالل ادًٚجل-ٜ
احلبدُ ًاٌعزٌْ :اٌزٌفْك ثني اٌداخً ً اخلبزج (ؤٌغ فٌ)

تقاؾؼ مرـزي ،شّؽ وخْٚزير ،مّٔقن ،ئٍود خوقض افْٓور افًيؤؿ،
وهُذا ؾٚفرجؾ ادتٍقق يْٚؿش ؿوٚي ٚاخلٚضاغ ،مٍٔد أن يهّؿ-
بغ افيٚهر وافٌوٚضـ وبوغ ادوٚدي وادوٚديغ وافروحول وافروحؤٕٚغ،
اخلْٚزير افهٌٚر وافًّؽ افروحٕٔٚغ ،ئٍد خقض افْٓر افًٍٍِل افًئؿ،
وهُذا ؾٚفرجؾ ادتٍقق شْٔٚؿش ؿوٚي ٚاخلٚضاغ افَٚدمغ-
 ,١25أن تُقن مًتًد ًا ،مّٔقن ،دع ادوقتك يرؿودون بًوالم ،إذا أتوك
افٌربٚء اترـٓؿ هٚدئغ ،إذا ـٚن هْٚك تهّٔؿ بني ٜؾٕ٘ف مَِؼ-
حرص واشتًداد ؾًٍِل يٗ ثامره ،تًٚمؾ بِىوػ روحول موع ادوقتك
(أصحٚب احلُّ ،)ٜوئع إهار شتتََِؾ-
 ,١25دظقة ـرـل دم افيؾ ،ي ٚإجٚبٚت افنٌٚب ؾٔف ،امتالك ـٖس ٌٕٔذ
حمٌ ،ٛتًٚل إيل وشٖشَٔؽ مْف-
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افرجؾ افهٌر يتَِك دظقة هي ٜمـ افٍرؿ ٜافهٌرة دو ٚرأتوف مْوف موـ
اؿتحٚمٚت ؾًٍِٔ ٜصوجٚظ ،ٜاموتالك افُوٖس أي ؾٓوؿ افتًٚموؾ موع ئوع
إشٚضر ،دظقة دم ادَٚبؾ فِتًٚون مع افهٌر-
 ,١2١جيد رؾَٔ ً ،ٚيىٌؾ هُذا ،مرهؼ هُذا ،يٌُل هُذا ،يٌْل هُذا-
يربح ٕيره مـ خالل ؾؽ أفٌٚز احلُّ" ٜافُ ٚيٌذي افٌ" ٚويًِـ أخر ًا
ظـ إهار-
 ,١2١إن افَّر ـٚمؾ ،ؾريؼ اخلٔقل خيىب ،بدون ظٔ-ٛ
حلي ٜؾٖل جٔد "إنَٚق افَّر دم افَرآن" ،ؾريوؼ اخلٔوقل ؾٔوف إخوٝ
افُزى حٔ ٞرىب وجتلء إػ افًٚمل ادٚدي-
 ,١28إٕف يّتِؽ احلََٔ ٜوافتل تقصِْ ٚمع بًوْ ٚافًٌض أو تسابط مع
بًوٓ ،ٚدون ظٔ-ٛ
افهٌر يًرف أهار مًْٔ ٜتربط اجلّٔع موع بًووٓؿ أي هوذه إهار
مًٗوف ٜظـ افَدوم فألخ إـز وإخ ٝافُزى ـل تتزاوج احلووٚرات،
ربام يًِؿ مُٚن افٌقاب ٜافزمُ ٜٕٔٚوـٍٔٔ ٜتًٍِٔٓ-ٚ
 ,١20صٔٚح افديؽ ،اخساق ٕحق افًامء ،ادثٚبرة ؽر مّٔقٕ-ٜ
ؿقل ـؾ رء وافهًقد افروحل فْٔتٓل دوره-
اٌثبِٔ ًاٌعزٌْ :اٌسخسبْ أً اٌزدبًش
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جتٚوزات ورجحٚن فِىر ايٚبط ،مٍٔد أن يهّؿ ،حمتّؾ خلدم ٜايٌوقط
أو فِخدم ٜافهٌرة وفٔس فِخدم ٜافًئّ ،ٜافىوٚئر جيِو ٛرشوٚف ،ٜفؤس
صحٔح فالظتالء ،فُـ صحٔح فٌِٓقط ،مّٔقن بندة-
شُٔقن رجحٚن دم طٓقر افٌُر ظذ حًٚب افهٌر ،ـوام دم اإلٕجٔوؾ
"إن مل أذه ٛؾِـ يٖ "-
إذ ًا ؾٚفرجحٚن شٔدؾع افهٌر إػ خدم ٜهدف ؿودوم افٌُور موـ افًوٚمل
افروحل إػ ادٚدي وهل م ٚتًْٔف ظٌٚرة اخلدم ٜافهٌرة-
افهٌر جيِ ٛرشٚف ٜأو يْٓل ؾهؾ إفٌٚز دم احلُّ ،ٜم ٚيستو ٛظِٔوف
جملء افٌُر ،ايٌقط ،ترجٔح دخقفف إػ افًٚمل ادٚدي-
 ,١21افىر افىٚئر جيِ ٛافْحس-
افىران فٔس فألظذ ،يزيد إٓخٍوٚض دم افىوران ،أو افىوران افًوٚيل
جيِ ٛايٌقط (افهًقد افروحل يٖ بٚدٚدي)-
 ,١22جتٚوز مـ خالل افًوِػ وآجوتامع هبوؿ ،إٕوف ٓ يهوؾ أموره،
ويَٚبؾ ادًٗوفغ ،فًٔ ٝهْٚك منُِ-ٜ
افًِػ وهق افٌُر شٔتؿ رجحٕٚف بًٌ ٛافهٌر افوذي شٍْٔهوؾ ظوـ
ؾًٍِ ٜإمر-
 ,١23إن مل تُـ حذر ًا ـٍٚي ٜؾٖحدهؿ شٔيبؽ مـ اخلِػ ،صٗم-
افيب ٜمـ اخلِػ هق آتهٚل افروحل وهؿ ٜادًِقمٚت وآشوتٍٚدة
مْٓ ٚظذ حًٚب افهٌر افذي شُٔقن إوحٔ ،ٜحٔ ٞشٔهًد إػ افًوٚمل
افروحل ظز افتًٚمؾ مع افروحٕٚٔٚت وافًزف ٜظـ ظٚمل ادٚدة-
 ٓ ,١24يتجووٚوز افووذي شوؤَٚبِف ،أن تووذه ٛخىوور ،ـووـ ظووذ أهٌووٜ
آشتًداد ٓ ،تتكف فُـ ثٚبر وبثٌٚت-
043

ظزف ٜوثٌٚت بًد اجتامظف بٚدِؽ ومثٚبرة دم ادًرؾو ٜافروحٔو ٜحتوك يوٖ
افزمـ ادْٚش-ٛ
 ,١35افٌٔقم افُثٍٔ ٓ ٜمتىر مـ مرظ ٕٚٚافٌورر ،افودوق يىِوؼ شوٓ ًام
ويهٔ ٛادختٌب دم افُٓػ-
افٌٔقم وافتل هل افدوق افذي ٓ يّىر فُـ حيٍز ،يتهؾ روحٔ ً ٚمع موـ
دم افُٓػ أي افٌُر وافهٌر-
 ٓ ,١35يَٚبِف فُـ جيٚوزه ،إن افىر افىٚئر ينع تٚرـ ً ٚإيٚه ،اخلىر ،جرح-
افٌُر وافهٌر فـ جيتًّ ٚشقي ٜدم ٍٕس افزمـ بؾ شٔتجٚوزان بًووٓام
افًٌض ،أحدهؿ صًقد ًا ـٚفىٚئر ادنع افْقراين وإخر هٌقض ً ،ٚواجلرح ـام
حهؾ مع ادًٔح ظذ افهِٔ ،ٛهق ؿهد احلََٔو ٜأو افودخقل بٚفودمٚء إػ
افًٚمل ادٚدي-
اٌثبٌث ًاٌعزٌِْ :زبثؼخ ادلعري ،ثؼد االوزّبي

(أـّؾ مًٌَ ً ،ٚمّٔقن دم افًٍؾ افهٌر ،بنُؾ أويل مّٔقن ،دم افْٓٚيوٜ
مِخٌط)-
افًٌقر ٕحق افتحقل واإلـامل ،إمتٚم حتوقٓت افهوٌر ،وهوذا افتحوقل
شقف يدؾع بٚفٌُر إػ حتقٓتف ٕحق احلٔٚة ادٚدي" ،ٜروحٔ ٜصٚدؿ ٜفِهوٌر
وخٚضا ٜمٚدي ٜفٌُِر"-
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 ,١3١يًح ٛؾرامؾ ظجالتف ،يًسيح ،افثًِ ٛافهوٌر يٌِوؾ ذيِوف،
بدون ظٔ-ٛ
يٍؽ فٌز افزمـ "افًجالت ادٍرمِ ،"ٜوافرجؾ افهوٌر ادوٚـر شوٚرق
احلُّ ٜيٌِؾ ذيِف أي يٍٓؿ أصقفف "أصِف" أو إصقل-
 ,١3١ادرأة تٍَد صوًر افٌحهو ٜأو تٍَود شوتٚرة ظربتٓو ٓ ،ٚتتٌوع أو
تالحؼ ،دم افٔقم افًٚبع (آـتًٚب)-
إخ ٝافقشىك تٍَد صًر بحهتٓ ٚأو شتٚرة ظربتٓو ،ٚأي أهنو ٚتوتخذ
ظـ ايٚف ٜافني ٜافتل ـ ٕٝٚحتٍظ هب ٚاحلََٔ ،ٜوشتُقن ؾرص ٜافهٌر مٖٓٔة
فإلمتٚم دم إيٚم إخرة ،وبدون تَِغ-
 ,١38تٌجٔؾ ،هجوامت افًوِػ افًٚفٔو ٜظوذ أرض إرواح اخلٚضاوٜ
فثالث شْقات ،ؾٚفرجؾ افهٌر ٓ يٍْع ،افْٚس افهٌٚر ٓ جي ٛأن يُقٕقا
مقطٍغ-
حمٚوٓت افَدوم واإلظالن ظْوف موـ ؿٌوؾ إخو ٝافُوزى ،حموٚوٓت
متُررة ٓ ،يًتخدم افرجوؾ افهوٌر أن إٕوف يودرس احلٚفو ٜأو افًٍِوٍٜ
افًئّ ،ٜهذه اإلظالٕٚت يَقم هب ٚإخ إوشط-
 ,١30ادالبس اجلٔدة أصٌح ٝخرؿ ً ،ٚــ حذر ًا ضقال افٔقم-
اخلٌٚي ٚخِػ شتٚئر إفٌٚز ابتدأت بٍٕٓٚوٚح-
 ,١31اجلٚر افؼؿل يذبح مٚصٔ ،ٜفٔس هبذه اجلقدة ؾًؾ اجلوٚر افٌورر
مع توحٔتف بٚفهٌر ،مّٔقن-
إخ إـز يًًك ٕوحٔ ٜبنوُؾ خهو ،ٛحََٔول ،حٔو ٞيوذهٛ
افهٌر فًٚمل افروح فٖٔ افٌُر ،اجلٚر افٌرر هْ ٚهق إوشوط حٔو ٞيَوقم
بذبح إصٌر ؾًٍِٔ ً ٚفٔحوف ظذ حؾ إفٌٚز-
 ,١32يٌِؾ رأشف دم ادٚء ،خىر-
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رأشف دم افىقؾٚن ،ـؾ رء حيؾ وادًرؾ ٜافروحٔ ٜتٍٔض ظذ اجلّٔع-
اٌساثغ ًاٌعزٌْ :اظزدّبع اٌمٌٍ ٌٍّزبثؼخ

فٔس إـامًٓ بًد ،مّٔقن ،افثًِ ٛافهٌر يٌِؾ ذيِف ،فٔس هْوٚك مُوٚن
مٍٔد ،ؾٚفسـٔز ظذ افتحقل ؾسة زمْٔ ٜـل يًل افهٌر ًٍٕف-
 ,١33يٌِؾ ذيِف ،تقاوع-
مًرؾ ٜأصقفف ومًرؾًٍٕ ٜف مـ خالل اؿتحٚم افٌحر افًٍِوٍل ودراشوتف
افروحٕٚٔٚت ،يِزمف ؾسة زمْٔ-ٜ
 ,١34يًح ٛؾرامؾ افًجالت ،مٍٔد أن يهّؿ-
يٍؽ فٌز افزمـ وافالهنٚي-ٜ
 ,١45فٔس هْٚك إـامل بًد ،أن يُقن ؿٚئؿ ؽر حمّقد ،مٍٔود خوقض
افْٓر افًئؿ-
افثٌٚت وخقض افًٍٍِ ،ٜيتٍرد-
 ,١45افتهّٔؿ مّٔوقنٕ ،ودم يوذه ،ٛهوزة ،إخووٚع أرض إرواح
اخلٚضا ،ٜدم ثالث شْقات ظْده جٚئزة ،إمٚفٕ ٜحق ادديْ ٜافًئّ-ٜ
مع اؿساب زمـ افدفق وطٓقره افًٍع شُٔقن هْوٚك تٌورات ـٌورة دم
افًٚمل بًٌ ٛافتحٍٔز فَِدوم افٌُر ،ؿدوم إخ ٝافُزى-
 ,١4١افتهّٔؿ مّٔقنٕ ،دم يذه ،ٛتٖفؼ ،افرجؾ ادحسم ظْده ظقدة،
مّٔقن-
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إٕف وؿ ٝافًّؾ واإلظالن وافتٖفؼ افتْقيري ،وهْ ٚؾٕٚخ إوشط شقف
يقاؾؼ مًف ويتًٌف-
 ,١4١هْٚك افٌْٔذ افىَقد دم ثَ ٜحََٔٔ ،ٜبدون ظٔ ،ٛفُوـ إذا بِوؾ
أحدهؿ رأشف ؾٕ٘ف شٔخنه ٚحََٔ-ٜ
آحتٍٚل افىَقد ،واإلجتامع افٌُر وإظوالن احلََٔو ٜـٚمِو ٜبًُوٛ
ؾٓؿ رأس افهٌر ادٌِِ ٜبٚفىقؾٚن-
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خالطخ
صًْ ٝأي ٜدم إشىقرة ادكي ٜحِٔ ٜذـٕٔ :ٜجورت تٚبقتو ً ٚبَٔوٚس
افنخص افذي تريد ،ثؿ دظ ٝاحلوقر إػ مًٚبَ ٜيٍقز ؾٔٓ ٚمـ ـوٚن هوذا
افتٚبقت ظذ مَٚشف!
هذه افُت ٛئًٓ ٚوإشٚضر افتل مرت مًْ ٚهل ـت ٛفِّقتك ،بؾ بوٕٚحرى
هل تقابٔ ،ٝإهن ٚتٚبقت افًٓد وافذي ووً ٝبداخِوف (ـوام مور مًْو ٚدم افتوقراة)
افقصٚي ٚادُتقب ٜظذ أحجٚر ،واحلجر هق بٔ ٝافروح ؾٓق ذفؽ افُتٚب ًٍٕف-
هذا افتٚبقت هق فَٔٚس ذـٚئْ ٚوؿدرتْ ٚظذ احلُّ ،ٜإٕف افًٓد أو افؼط
فِقصقل واحلهقل-
حٔوو ٞإن أول صووخص شوؤٍّٓٓ ٚشوؤُقن بَّٚشووٓ ،ٚمتٚمو ً ٚـووام افٍٔزيووٚء
احلديث ،ٜؾٚدراؿ ٛمل يًد حٔٚدي ًٕٕ ،ٚف يتدخؾ بّجرد ادراؿٌ ٜدم حرـو ٜوشوِقك
افذرات -يٌدأ زمـ هذه افُت ٛبٚفًّؾ دم بداي ٜؾّٓٓ ٚمـ أول إًٕٚن-
تيؾ هذه افُت ٛظٌٚرة ظـ حوروف ٓ مًْوك يو ٚإػ أن يًوتٌَِٓ ٚأول
ؾٚهؿ ،تيؾ تدرج دم افؤٚء حتك تنوع ظْود أول مًوتٌَؾ فِْوقر ،ؾّٔزو
بدوره أحد أبىٚل احلُّ-ٜ
إهن ٚمتثؾ افُقن ـٚم ً
ال وافذي شًُْٔس ظذ مورآة صوٚؾٔ ٜموـ افوقظل،
ؾٓذه افُت ٛئً ً ٚتْر بًوٓ ٚافوًٌض ،وهوذا افوذي ؿىوع دم افتوٚبقت إػ
أربً ٜظؼ ؿىً ٜحً ٛإشىقرة ادكي )2+2( ٜفف طؾ دم افًوٚمل ادوٚدي
بٍْس ؿٔٚشف ،إٕف افهٌر افذي أروًتف إيزيس إرمِ ٜفْٔتَؿ فزوجٓ-ٚ
فَد تؿ خداظْ ٚبتَىٔع اجلث ٜوٕثره ٚوإخٍٚئٓ-ٚ
ـِّ ٜافديـ تًْل بٚفًربَٔ ٜديـ جي ٛأن ٕر ّده ٓ ،أن ٕردده-
ظِْٔ ٚإظٚدة ؾٓؿ ـؾ هذه افىَقس واإلصٚرات وافُت ٛادَدش ٜادًٌثورة
ورده ٚإػ مرتٌ ٜمٍٓقم ،ٜـام دم مثؾ ادًٔح (ردوا افَْقد اددإ ٜبٖؾوؾ)-
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هووؿ يًووٖفقْٕ ٚأو يردوْٕوو ٚبووٚفىَقس وافًووٚدات وافتَٚفٔوود وافرمووقز
وافىقاضؿ وافُت ٛوافساث --افخ ،وٕحـ إػ أن مل َٕؿ بقء شقى ترديد
هذه افىَقس مرة أخرى -هؾ شًْٔد ديْٚرٕ ٚـام هق!؟
إن ـِّ )Religion( ٜمُقٕف مـ (( Reوتًْل إظٚدة ترتٔو ٛو()ligion
تًْل ؾرؿ ٜظًُري ٜروم-ٜٕٔٚ
ؾٚفُِّ ٜتًْل أن افديـ بحٚج ٜإػ إظٚدة ترتٔ-ٛ
شًٔٚظدٕ ٚإمٚم افُت( ٛـتوٚب أي تنؤْغ) دم هوذه افًِّٔو 5ٜحٔوٞ
يُّْْ ٚؾٓؿ ـؾ إشٚضر مـ خالفف بٚإلوٚؾ ٜإػ أشٚضر اخلِؼ ،ؾٓوق يْور
ـؾ رء ،مث ً
ال:
افىقؾٚن 5أي تنْٔغ ينر بٖن افىقؾٚن هق ضقؾٚن دمقع ،فُـ هؾ هوق
ـذفؽ دم بٚؿل ادثٔقفقجٔٚت؟
ٕرى ظْد افٍراظْ ٜبٖن ضقؾٚن افْٔؾ تًٌٌف دمقع أيو ،ٜوظْود افٌوٚبِٔغ
ـذفؽ إمر تٌُل أي ٜؾٔحدث افىقؾٚن-
ٕجد دم افَرآن بٖن افىقؾٚن حيودث حوغ تٍْجور افًٔوقن ،ودم افُتوٚب ادَودس
ـذفؽ إمر ،وؾٔٓام ارتٌط افىقؾٚن بٚشؿ ٕقح ،وٕقح هق أص ً
ال مـ افْقاح وافٌُٚء-
شٔجع افًغ هبذه افدمقع ،وشٔجع احلََٔو( ٜإٕوف افهوٌر) ،وافٍِوؽ
يَهد بف ظِؿ افٍِؽ ،دائرة آثْل ظؼ برج ً( 5ٚإربً ٜأبقاب زمْٔ + ٜثامٕٜٔ
أبراج) رـٚب افٍِؽ-
ـذفؽ خيزٕ ٚأي تنْٔغ ظـ افٍٖر افهٌر افذي شَٔوؿ افِحؿ اجلٚف
أو تِؽ إفٌٚز ادتنٚبُ ٜفٔخقض افْٓر افًئؿ -ـام فوق إٔوف بًووٚتف تِوؽ
أوؿع شد ًا بٚدٚء ،متٚم ً ٚهق ًٍٕف ؾٖر مٖرب افذي ؿرض افًد وأهنك حوٚرة!
دخقل افٌٚب ٜهق ًٍٕف إـؾ مـ افنجرة ادحرم 5ٜحٔ ٞشٍْٔتح افقظل
(ؽٚب ٜظٚرؾ )ٜـام ورد دم أي تنْٔغ-
ؿٌقل أحدهؿ (افهٌر) بٚفتوحٔ ٜبًٍْف ،وهذا م ٚؾًِف ادًٔح بٚإلٕجٔؾ-
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افٌار ادًىؾ دم أي تنْٔغ ـام وردت حرؾٔ ً ٚدم افَرآن (بار مًىؾ)
"وبار مًىِ ٜوؿك منٔد" (أي 80 ٜمـ شقرة احل-)ٟ
افَدر ادَدش ٜدم أي تنْٔغ ،افُٖس ادَدش-ٜ
حتقٓت افٍٓد وافّْر ـام فدى افٍراظْ-ٜ
إظّك ؿٚدر أن يرى دم أي تنْٔغ 5صٍٚء إظّك دم اإلٕجٔؾ-
افنير أو افًرش ـام دم افَرآن وافتقراة-
صٔٚح افديؽ ،ادٓر أو احلامر افذي ظذ ادًؤح رـقبوف ،بْوٚء افٌٔو ٝأو
ائُؾ مـ ؿٌؾ افهٌر دم أي تنْٔغ ـام شِٔامن دم افُتٚب ادَدس-
خقض افٌحر افًئؿ دم أي تنْٔغ ـام ؾًؾ مقشك دم افُتٚب ادَدس،
ؿرون افهٌر دم أي تنْٔغ وذو افَرٕغ دم افَرآن-
افًجووؾ افووذهٌل دم أي تنوؤْع وافتووقراة وافَوورآن ،افووديؽ افووزي أو
افىٚووس ادنٓقر فدى افهقؾٔ ٜوافٔزيدي ٜمنوٓقر أيوو ً ٚدم أي تنؤْغ،
دخقل ادِؽ دم ائُؾ ٕراه دم افُتٚب ادَدس أيو ً-ٚ
اخلٚدم إظرج أو ادًٔح إظرج فدى بًض افىقائػ ادًٔحٕٔ ٜجده دم
أي تنْٔغ-
افتوحٔ ٜظذ اجلٌؾ ـام دم حوٚرة اإلزتٔؽ مقجقدة أيو ً ٚدم أي تنْٔغ-
زواج افٌُر مـ افهٌرة وزواج افهٌر مـ افٌُرة ٕراه أيوو ً ٚدم ظودة
مثٔقفقجٔٚت مًتخدمغ وبُثرة ظٌٚرة افًذراء (آي تنْٔغ)-
افْجؿ افَىٌل أو ٕجؿ افنامل ايٚدي (أي تنْٔغ) هق ادٓودي دم افَورآن5
"وبٚفْجؿ هيتدون" (أي 51 ٜشقرة افْحؾ) ،و ٕجّ ٜافهٌح دم افتقراة-
افقادي ادَدس ضقى 5دم افًربٔ ٜإفػ ادَهقرة هول يوٚء 5وهوق ذاتوف
افقادي ادَدس "-"Tui
افٌرق دم أي تنْٔغ مًْٚه ؾٓؿ ـؾ رء ،يَٚبِف دم افَرآن ؽرق ؾرظقن
وأيامٕف-
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وهُووذا ٕوورى افرمووقز ادًووتخدم ٜدم ادثٔقفقجٔووٚت وافُتوو ٛادَدشووٜ
ادنٓقرة تًقد إػ ـتٚب افُتو ٛوإمٚمٓو( ٚأي تنؤْغ) ،وبٚدْٚشوٌ ٜؾو٘ن
ـتووٚب (أم افُتوو )ٛافووذي وجوود دم آشوؤ ٚافقشووىك وافوذي يًتّوود ظِٔووف
افٌْقصٔقن اإلشالمٔقن (خٚص ٜاإلشوامظِٔٔقن) مو ٚهوق إٓ صودى فومي
تنْٔغ وحمٚوف ٜذح فف بثَٚؾ ٜإشالمٔ-ٜ
يف وزبة أَ اٌىزت

خِؼ شِامن ؿٌ ٛافًّقات افًٌع وخِوؼ إرض موـ خوالل مالئُوٜ
افُقاـ ٛافًًٌ( ٜشٌع مالئُ + ٜشِامن) هؿ افثامٕٔ ٜدم أي تنْٔغ-
هٌووقط إرواح افْقرإٔوو ٜادرتٚبوو ٜظووذ إرض وإتَٚيوو ٚافٍووردود دم
أصٌٚح وتؤِِٓ ٚبٚجلْس ،وطالمٓ ٚوتُثٍٔٓ ٚإػ أبدان مـ حلؿ ودم (يْتٓل
افُتٚب برجٚء إرواح ادحٌقش ٜفِخالص وبقظد اَّلل ي ٚأن تًوٚد بؼووط
مًْٔ ٜإػ مُِقت افْقر)-
ـذفؽ حيُل افُتٚب ظـ تُْٓٚت حقل افًٚمل إصوٌر وافًوٚمل إـوز
ويهػ خالص افًٚمل إصٌر (إهن ٚمتٚم ً ٚحتقٓت أي تنْٔغ)-
يًّك هذا افُتٚب بٖم افُت ٛحً ٛافٌْقصٔغ اإلشالمٔغٕٕ ،ف ٌٕع افُتوٛ
ـِٓ ،ٚوٕٕف حيتقي ظذ ـؾ افًِؿ ادقجقد دم افًٚمل ،بًّْك أن ـوؾ موـ يَورأه فوـ
حيتٚج فْندان ظِؿ آخرٕٕ ،ف افروح وادًْك فُؾ افُت ،ٛحيتوقي ظوذ ادجوٚدٓت
افًٌع بغ إبِٔس وآدم (افتحقٓت افًًٌ ٜمـ إبِٔس إػ آدم وبٚفًُس)-
يًّك أيو ً ٚـتٚب إمٓٚتٕٕ ،ف يتُِؿ ظـ أصؾ ومٚهٔ ٜافتقراة واإلٕجٔؾ
وافزبقر وافٍرؿٚن وـؾ افُت ٛادقجقدة دم هذا افًٚمل ؿِٔ ٝؾٔف مـ جديد!
(هذا م ٚمر مًْ ٚمتٚم ً ٚدم أي تنْٔغ بٍٚرق إٔف أؿدم)-
ودم ـتٚب أم افُت ٛحغ وصػ اَّلل أطٓره ظذ ثامن ٕقاح تًُْس ظوذ
وجقه ادٗمْغ:
(مْخريـ ،أذٕغ ،ظْٔغ ،افروح افتل حتس بٚفىًؿ ،واجلِد)-
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هذا افقصػ هوق صودى حََٔول فُتوٚب افتحوقٓت إـثور جتريود ًا (أي
تنْٔغ) وافذي يًْل دفٔؾ احلُّ ،ٜأو إمٚم احلُّ ،ٜإٕف إمٚم افُت ٛبال مْٚزع-
يًِّْ ٚهبذه اإلصٚرات افتجريدي ٜـؾ رء ويدفْ ٚظذ إبقاب ويٍّْٓوٚ
افتحقٓت دم إضٚر افقحدة بغ افىًٌٔ ٜواإلًٕٚن-
هذه افىٚؿ ٜافًٚرؾ ٜافقاحدة ادتُثٍ ٜوادتحقف ٜظـ ضٚؿٚت جزئٔ ٜتنُؾ
ادجّقع افذي هق أص ً
ال بداخِٓ ٚـٌذرة-
حٔ ٞأن افريح افِىٍٔ( ٜإخ ٝافُوزى) تًوقق افٌؤؿ ،ؾٔيوهب ٚافرظود
(إخ إـووز) ،فتتجّووع ـّٔووٚه دؾْٔوو( ٜإخ إوشووط) ،دم جووقف افووقادي
(إخ ٝافهٌرى) ،حٔ ٞتًقؿٓ ٚإػ اجلٌوؾ (إخ إصوٌر) ،فَٔوذؾٕٓ ٚرإو ًٚ
(إخ ٝافقشىك) ،فتُقن ؽٔقم ً --ٚوهُذا دم دورة ٓ تْتٓل --هذه افىٚؿ ٜؽور
افقاظٔ ٜفًٍْٓ ٚإٓ بٚفتقاصؾ دم ظِّٔ ٜجدفٔ ٜـام دم (جمٚدٓت إبِٔس وآدم)-
ـت ٛاحلُّ ٜئً ً ٚهل دم احلََٔ ٜمقاؿع تقاصؾ تو ٟبٚحلٔٚة-
فذفؽ تًّد افهقؾٔ ٜإػ ٕيري ٜافرمز دم افتٖويوؾ افتول جتّوع ـوال افْيوريتغ
ادتىٚحْتغ ظز افتٚريخ اإلشالمل (افتٖويوؾ احلوردم وافتٖويوؾ ادجوٚزي) وافوذي
يٌِل ـؾ مْٓام إخر وحئل ـؾ مْٓ ٚإخر ،ؾُٔقن افٌٚضـ روح ً ٚفِيٚهر (يًىٔف
احلٔٚة) خيِص افيٚهر مـ شذاجتف ويًىل افٌٚضـ جًد ًا فًٔٔش مـ خالفف-
ـام أبق ايقل افذي جيّع اإلًٕٚن (شٔد ادديْ )ٜمع إشد (مِوؽ افٌٚبوٜ
أو افروح)-
هذه ادحٚوف ٜافتٖوئِ ٜافرمزي ٜهول ظِّٔو ٜإحٔوٚء فِّوقتك ،إهنو ٚجتًوؾ
افرمقز تْو ٟثّر ًا خهٌ ً ،ٚفتْوٌض احلُّو ٜبٚحلٔوٚة ،موثِام ضِو ٛإبوراهٔؿ
اإلحٔٚء مـ اَّلل5
"وإذ ؿٚل إبراهٔؿ رر أرين ـٔػ حتٔل ادقتك" (أي ١15 ٜمـ شقرة افٌَرة)-
ؾىِ ٛمْف إحوٚر أربً ٜضٔقر وتًَّٔٓؿ إػ جزأيـ ( )3 = 8×١ؾًْقد إػ
ثامٕٔ ٜاحلٔٚة وحتقٓهت ٚبغ افروحٔ ٜوادٚدي ،ٜوافتقاصؾ بْٔٓام ـًقامل ممُْ-ٜ
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هذه افُت ٛفًٕٔ ٝهقص ً ٚتٍرض رأهي ٚبْقع مـ افًْوػ ادًوردم ،بوؾ
تِتزم فٍتح أبقاب افتقاصؾ ،ـام ؾتح فْ ٚافًٍِٔقف ادًٚس ـٚرل أوتق آبوؾ
شْ 542١ ٜافَْٚش حقل أخالق افتقاصؾ واخلىٚب 5حٔ ٞتتّثؾ دم وؾٚق
بغ ذـٚء يْخرضقن دم جمّقظ ٜويامرشقن احلجٚج جمرد ًا مـ افًْوػ ،ـوؾ
تقاصؾ مًٔٚري يٍوسض أن أخور صوخص 5حٔو ٞافتًؤِؿ بٚدًوٗوفٜٔ
واحسام أخريـ -ومـ هْ ٚتٖ أمهٔ ٜافرمز إلؽْٚء اإلمُٕٚٚت افتقاصِٔ-ٜ
افَرآن صٚم ٝيْىؼ بف افرجٚل (اإلمٚم ظع) وافوذي ـوٚن يًوّك بوٚفَرآن
افْٚضؼ ،إٕف مـ تٍٚظؾ مع هذا افُتٚب وأشس جزء ًا مْف (أحد أبىٚفف) وهُوذا
ٕتٍٓؿ أشٌٚب افْزول وافْٚشخ ادًْقخ ـ٘صٚرة فًِّٔ ٜجدفٔ ٜتٍٚظِٔ-ٜ
وأن بًد أن أدرـْ ٚافًالؿ ٜبغ احلُّ ٜوؾتح بوٚب افتقاصوؾ ادًوردم،
هؾ هل صدؾ ٜأن تًّك أـز ذـ ٜفًِِّقمٚت افتقاصِٔ ٜبو (آبؾ)؟
وتىِؼ ظذ أجٓزهت)Pad ،I Pod ،I Phone( ٚ؟
أم أن ـٚرل آبؾ ـٚن يدرك هذه إمهٔ ،ٜؾوٖراد أن تُوقن هوذه إجٓوزة
ٕقاؾذ جتّوع بوغ افثَٚؾوٚت واحلووٚرات وافْوٚس ـٚفْٚؾوذة إذـوك افتول
درشْٚه ٚدم هذا افُتٚب وهل ٕٚؾذة افو"-"I Ching
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