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احلمددك و وى ددً والوددالج والٍددالن عاددً الددد  الوددل ً أمددك وعاددً  لدد  و  ددؽات           

 ومن ت  اقر ً.
 مددددا تفددددكس لهددددم  نٌددددالح  ددددديج وسددددفرها لامفهددددك الددددكَ  تٍددددانانغ مددددن  و  تدددددا    

و  االتركددان له  ك ىددداك   عهددك الرقدددكن   وانذقائدد  وذقكمدد  وٌدددي  له مهاؼاددها الرفاُمُدددح مددن      
واالوقهددددان تُدددددد لُهددددا مددددداو    جُددددر  قوان  ومددددداهط الرددددكنًَ شدددد  ذلددددىن  عاددددً         

 مقرضُاخ الظهوف من ظُل له ظُل.
 وعًٍ  ك ذكىك هم  نالفح واو اهلاقٌ له الوىاب وللُ  الهظر والآب.
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 ٌانانغ
هدددٍ قهَدددح مدددن قدددهي  عمدددا  لىالَدددح مدلقدددح نمثدددانغ الٍددداؼاُح ناؼُدددح مددددها   اللدددهف      
الددددهقٍ رددداونا حلدددكوق والَدددح مدلقدددح لىتددداك الراتفدددح لاعددداوج الددددهقُح لهدددٍ للا   اللدددهف     

انقٍددان ظىَددهج ظدداوي له الددصالز     الدددهقٍ الدددهائٍ مددن الدداوي الىٌددلً ىانددد نمثددانغ قثددل       
القالفدداخ الدهتُددح والىٌددلً والدددهقُح قوددثح هامددح ؼُددس ىانددد هددٍ قاعددكج نٌددُكند           
اهلىلدكَدددح ٌدددُلهخ مددددالا احلكىمدددح اااُدددح هدددٍ تادددىنا وتىظىنقدددانا ولىتددداك ولُهدددا قاسدددٍ  
قضدددداج الٍددددامو الددددمٌ ذددددىه لمدددددانج القضددددا    اكمددددىن الدؽوددددهج   قضدددداَا الداىؽدددددح         

 و َرىلىك للك ترقاُك نئًُ احلكىمح اااُح اكهاٍ.لامٍام
وىاندددد عددداقج للدددك الدددهئًُ  و الفامدددل الدلقدددٍ َرفدددم مدددن الفامدددا  ىمٍرددددانَن لددد      

ك اوىدددَقدددكمىك للُددد  اِنا    الددددىنج اٌردددديوا وـوى دددا لُمدددا َرفادددا تالدددد ىك الكَدُدددح     
لدد  ٌددالدح ىاماددح تددالهه  مددن  ندد  وضددر لددا هددى عاددً ؼٍددة مودداؽح الٍددالدح االٌددرفمانَح        
اهلىلدكَدددح ىدددرك َظهددده مدددىقج اكمدددح وٍَدددرمُل  ل دددكهت  لُمدددا هدددى م دددى  للُددد  مدددن لَقدددا  ال رددددح   

ؼُدددس الرددددعُر  تُدددده  وـوى دددا   قضدددُح الهدددان الكَدُدددح ىرنددد  هدددى لددد  اهرمدددان   للدددك مدددن 
والرقددكَ  لُمددا َرفاددا اٍددائل الفثىقَددح لقددر واعضددى  والهسددا عمددا قددك قضددا  اإللدد  اعددالا             
ظددل وذفدداه لركددىك لدد  ىامددح نالددمج   اكمددح ال ٌددُما عامددااه  وؼرددً َكددىك    واـدده عهددك           
االٌدددرفمان اهلىلددددكٌ  علدددً الفامدددل الدلقدددٍ تفددد  ـلثدددا  الٍدددعك ونقدددح القدددهانج مدددن        

تاقددة اعلُددة الهاددٍ ظانددة  ندد   علدداه  ىددل ٌدددح طددُ ا مددن مددىاق الفلاَددا       ظانثدد  ولقثدده   
الرالهددح وىانددد قهَددح ٌددانانغ مدددم  مددك تفُددك هددٍ قهَددح طددهيج اددا ىدداك مددن الفهددك الددكَ  و           
احلقُقددح  ك احلهىددح الكَدُددح لُهددا ىانددد سدد ُاح ظددكا مددن ؼُددس  ك  هددل القهَددح ىددانىا   الددكَن          

ُددددح واعردددددااه  لُدددد  ٌددددالض ظددددكا ٌددددىا  ىدددداك   هددددي م طددددفو قاددددد هلدددد    للددددك  م
الفدددانف  و   اكعمدددا  الكَدُدددح. للدددك ىاددد   ك  هدددل القهَدددح   َكدددن لددد  مٍدددعك ظدددامر لال         

 الٍدىاخ اكـيج.



 وقعاهتا تٍانانغ وما ؼىالُها

 3 

ىددداك مدددن  هدددل ٌدددانانغ   َدددىن المفدددح طدددهلمح قاُادددح َددد قوك  دددالج المفدددح   مٍدددعك   
ونودددي ىُادددىم  وؼردددً   ومدددن  تاُرىندددغ قهَدددح   ظهدددح الددددهب مدددن ٌدددانانغ عادددً تفدددك شالشدددح   

الهؼدددىن ظدددكٌ الكُددداهٍ طدددفُة الردددىلً ٌددددح  لدددي وشالةائدددح وةانُدددح و ٍدددو هعهَدددح       
ىدداك وقددد طددثات  َدد قٌ  ددالج المفددح   تاُرىنددغ لمٍددعك تاُرىنددغ هددى  قددكن مٍدداظك ظىامددر         
  مدلقددددح والَددددح ٌددددانانغ ومددددا ؼىالُهددددا وىدددداك مفهددددك  و تٍددددان َن هدددددا   قددددكن الفاهددددك      

 ً ؼٍدددة احلكاَدددح الدد  ىددددد قدددك ذاقُرددها مدددن اِتدددا  ىانددد احلهىدددح اكٌدددالمُح       لُهددا.وعا
تاُرىندددغ مددددم قدددكَ  الىماك.اُدددد عدددا كك  و  قا  لُهدددا ىددداك َدددرذٍ مدددن تاُرىندددغ مكَددددح مدددن         
مددددكائن ٌددددىملهج وىدددداك مدددددهىنا تاقددددة و  تاُرىنددددغ وىدددداك الددددكَن اإلٌددددالمٍ تاددددغ   ا ددددك 

ٌدددعاق الدددمٌ ىاندددد ؼكاَرددد  ومداقثددد  مددددهىنج لدددكي  واالوقهدددان    َدددان الكُددداهٍ عثدددك او
 هدددل تاُرىندددغ لال  نددد  مدددر اكٌدددي   َرؽقدددا ؼردددً له ىراتدددح هدددم  الٍدددعاح ذانوددد  احلقُقدددٍ   

 عوه  وال   ٌدر  تُك  ن  َكىك للك   وماك ميضٍ  ىصه من مائ  ٌدح.
فُة و   َدددان الدددك الكُددداهٍ هدددىا  ظدددا  هدددى وووض اتددددح ـردددد  الددددهي الكُددداهٍ طددد 

ؼددو  ك ىدداك   طددثات  ظددا  له قهَددح تاُرىنددغ الددمىىنج حلضددىن قعددىج لرعهُددى و ددالج ظددداوج           
هدددددا  وقددددك عصددددهوا   ؼ ددددهه   ن  القددددربج ظصددددح مددددن ظصددددح الددددىذً   ذاددددك القددددربج ىدددداك  
ظٍدددكها  دددؽُؽا ٌددداُما َاتٍدددا ـدددانش لافددداقج   َدددى  طدددانت  ىمدددا ىددداك عاُددد  اكؼُدددا          

ا دددىنج الدددك الكُددداهٍ طدددفُة ٍَدددرل  ؼضدددهج      َركهددددىك تدددملك ؼردددً ؼضددده   ذادددك ا    
الد ددىن لدد  الهؼددىن الىالددك الكُدداهٍ وتددي عددن ذاددك الصددح وىدداك   رددد   ندد  مددن ظصددح الد ددىن لدد       
الهؼددىن الكُددداهٍ عثدددك او ٌددعاق لامدددا ىددداك تفددك  ك اٌدددرفان مدددىال  ذثددان  وذفددداه وذاقدددً     

مُددم الكُدداهٍ عثددك  نوؼدد  تهوؼدد  ىمددا هددى عدداقج تفدد  اكٌددالف  ظدداب ترندد  ظصددح  ؼددك ذال     
 او ٌعاق نمح  او ذفاه وذدمك تدفمائ  و ٌكد  لهاقًَ ظدر .  مو.

وىدداك مفهددك تاُرىنددغ للا هددى  قددكن الفاهددك الكائدددح   ؼددىا  ٌددانانغ وىدداك مددن تفدد             
مدددداو  اِـدددهَن الهؼدددىن الكُددداهٍ ؼٍدددن مهطدددكَن  تدددى ووظدددح الكُددداهٍ وَدددك الددددهي.     

عهددددكا تالدٍددددثح له الكُدددداهٍ هددددىا  تددددن الندددد     ىدددداك الكُدددداهٍ ؼٍددددن مهطددددكَن  ٌددددثا    
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الٍددانانٍ م ٌددً الفهددك الددكَ  الىظددىق اِك وىدداك وقددد اتركائدد  مرفامددا   تاُرىنددغ قثددل  ك          
َهحتدددل له لىتددداك لراقدددٍ الفدددانف الكَدُدددح عددددك الكُددداهٍ مفدددهوف الٍددداىن اقدددان  ىىندددغ.        

لٍددُىلٍ الددمٌ قددك   وىدددد  نددا ال قددي مددن ؼٍددن ؼظددٍ لددا لالفددد ىردداب الر ٍددي لاعددال  ا       
ىرثدد  ؼضددهج الهاؼددل الد ددىن لدد  الكُدداهٍ ؼٍددن مهطددكَن   مٍددعك تاُرىنددغ ومدددم عوددىن          
ماسددددُح لُهددددا ـاددددي الكُدددداهٍ مكدددداك الكُدددداهٍ الهاؼددددل له نمحددددح او ؼرددددً  ك ذددددى         
الكُدددداهٍ عثددددك او ولدددد  اتددددن اادددد  وىهَددددا هدددداظه تاُرىنددددغ له ؼُددددس   ذفددددهف ؼكاَردددد        

 ومقربذ .
تكهاىددداك تادددكج هدددٍ   ههتدددٍ تاُرىندددغ هدددى مٍدددعك ظدددامر    هدددما وىددداك مٍدددعك ظدددامر 

ىدددداك مىظددددىقا قثددددل وظددددىق مٍددددعك   ٌددددانانط و  مٍددددعك ظددددامر ىهاىدددداك مدددددرب قددددكَ     
مكرددىب لُدد  اٌدد  الىاقددي مالُددا تددن احلدداض ادداك مددن قهَددح تدداظُر مددكونا و  مٍددعك ىهاىدداك       

ىك عادددً ؼٍدددة مدددا قدددا  الكُددداهٍ طدددفُة الهؼدددىن ذدفقدددك الداىؽدددح لامٍدددامو وؼردددً َكددد 
 عقك نكاؼ  مدفقكا هدا .

هددما وقددك ىانددد قهَددح ٌددانانغ لُهددا مددآشه لُثددح مددن مقدداته الودداحلو الدد  ىانددد ؼكاَددح       
  ددؽاعا مددرشىنج عددن  ٌددالف ٌددانانغ مدددها مقددربج   طددهيج هددٍ ذهتددح امثددا  مٍددا   دداؼة           
 ٌددرىمثىك ىدداك مددن ؼكاَردد   ندد  مددن قعدداج اإلٌددالن   ومدداك قددكَ     َددان عودده الىالَددح الاوَددح        
تفددك ٌددىناك تىنددا . ىانددد قهَددح ٌددانانغ وقر ددم َقددا  ىددهانط ىامثددانغ وال َكددىك ألددح القهَددح            
تقفدددح ىاندددد هدددٍ اِك تدددل ىاندددد   قهَدددح ىهاندددر ىامثدددانر الدددمىىنج   ظددددىب مقدددربج ٌدددرىمثىك   
عاددً تفددك قددكن ٌدددرمائح مدد  مددن الددددان  اِك وىانددد هددٍ ٌدددكا ا مددن اك دداُو الددداوَو          

ل الؼدددح ىدددك ب ٌدددائه  هدددل ظددداوج اكهاثُو.لامدددا  ك ظدددا  له ٌددداؼل  ومفاطددده  الىانعدددح وا
الهددداظهوك مدددن ظىَدددهج مدددكونج وتددددىا هددددا  قهَدددح ظكَدددكج هدددٍ ٌدددانانغ الىظدددىقج اِك وىددداك   
اطددرداهل  الفاطددٍ الالؼدددح وا ددلُاق اكاددا  وىاندددد هددم  الدددداح الالؼُدددح ذفرددرب  ىصددده        

قددددد لا  تالدٍددددثح له ال الؼُددددح   لائددددكج و رهدددده   نُددددل مقا ددددك اكهددددها  االقرودددداقَح و    
والىناعُدددددح عادددددً  ك الثقفدددددح هددددددا  ال ذوددددداػ هلدددددا الٌدددددرعالب ااودددددىالخ والددددددالخ       
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االٌدددد تاؼُح بوالثاددددك اللُددددة وددددهض نثاذدددد  تددددإلك نتدددد  والددددمٌ ـثددددس ال وددددهض لال نكددددكا  
لمالددددد ن ددددىي الٍددددكاك اك دددداُو الدددداوَو له االطددددردا  تالالؼددددح وا ددددلُاق اكاددددا     

اك الكَدددكَن مدددن مدددكونج واـرالدددىا مفهددد  وانرقادددىا مدددن أارددده  اك ددداُح       وظددداونوا الٍدددك 
الاوَددددح له قهَددددح ٌدددداؼاُح وانكنٌددددد ذاددددك القهَددددح اك دددداُح الاوَددددح لادددد  َثددددا لال اِشددددان   
ومكٍدددهاخ اكشاشددداخ الثُرُدددح  ودددا هدددى موددددى  مدددن اللدددو لكددداك ٌدددكاك ٌدددانانغ ىدددانىا مدددن      

ادددح َقدددا  هلدددا تددداظُدغ ظددداوا وتددداظُدغ    امردددىاض تدددو عدودددهَن ظددداوَو ومدددكونَو. وهددددا  أ  
مدددكونا وٌدددانانغ ظددداوا وٌدددانانغ مدددكونا و ك الفددداقاخ الرقاُكَدددح لامالؼدددو الدددمَن اطدددرداىا      

 تا لُاق اكاا  تٍانانغ المَن ه  اكهاثُح الٍاؼقح هدا .
للا ىددداك  ؼدددك مدددده  ٍَدددررني هدددم  الددددداح وَهَدددك نىدددىب الثؽددده عقدددك لدددملك ولُمدددح    

ىهانددغ ىامثددانغ ذ ددااال لدد ال َكددىك هدددا  ان ددهاش و اُددكا الٌدد  أاُددح          ذقاُكَددح َقددا  هلددا ولُمددح   
  نانغ ىامثانغ وهى ـلر   الرفثي.-قهَح قكميح ذٍمً بىانانغ ىامثانغ  وناا َقا   نانغ

ومددن الددآشه مقددربج َقددا  هلددا مقددان ٌددانا . و دداؼة هددم  ال تددح عاددً ؼٍددة مددا قددا         
الهؼددىن هددى الٍددُك عثددك او احلضددهمٍ     الكُدداهٍ وتددي الهاؼددل عددن ظددك  الكُدداهٍ طددفُة     

مدٍددىب له   ددل تاددك  ىدداك هددى مددن مهدداظهٌ احلضددانن القددكما  الددمَن قوددكوا له ظدداوج.          
ذددى  هددى   وٌددر الثؽدده و لقُددد ظصردد  لُدد  ىمددا هددى عدداقج الددىذً لُدد  ىدداك هددى مددن الودداحلو        

ؼردددً  تُدددك  ك ذادددك الصدددح نتلدددد تادددىغ مصقدددل لالٌدددردهاش لاددد  ذد دددهش الصدددح تدددملك الادددىغ         
 نٌددد له ٌدداؼل ٌددانانغ وذاددك الصددح ىمددا ىانددد هددٍ   ذددردي مددا والددد  ددؽُؽح   ذكددن           
هلددا نائؽددح الددىذً لرىهمهددا  هددل ٌددانانغ وقلدددىا   ٌدداؼاها وىانددد هلددا ؼكاَددح ععُثددح ذددك         

 عاً ىهامح  اؼثها.
ظددا  نظددل مددن ظهددح تالمثانددداك  ـددرب  هددل القهَددح تاٌدد   دداؼة هددم  ال تددح وطددُ ا         

 نددد  مدددن الوددداحلو ىمدددا ذقدددكن  ن دددا و  ؼدددىا  ٌددددح  لدددي وذٍدددفمائح وعددددهَن     مدددن نواَرددد  و
مُالقَددح ىانددد مُددا  ادده ٌددانانغ لاسددد واكمددىاض رددىض هائاددح و  ددان ٌدداؼل الثؽدده ذرقددكن           
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مُدددا  الثؽددده له الٍددداؼل وا دددكمد الدددكَان الددد  ىاندددد ظاندددة الثؽددده والُدددا  ؼدددىا  ذادددك      
عددا و  ذوددة الُددا  ذاددك القددربج لكانددد هددٍ       ال تددح ههتُهددا وطددهقُها وؼرددً   ظانددة ظدى    

ىعىَددهج  ددديج  و طددث  ظىَددهج عاددً الثؽدده لؽُد ددم طدداهك  هددل القهَددح مددن الكهامددح الاُاددح         
 واعانقح الفعُثح ما َىَك   اكل كج والقاىب من الُقو وااللم داك.

ومدددددها ذهتددددح  دددداؼة ال ضددددائل وال ىاسددددل الكُدددداهٍ عثددددك ااددددُر الدددددهي ترمثددددا   
ٌ و  ظدثدد  ووظردد  مددا مددن   ددل مددكونج   قهَددح مددن قددهي  عمددا  تانكدداالك وهددى            ظدداالقن

اتدددن ٌدددفىق القثدددىن   مدددكونا هددددا  اتدددن الددددُؿ تدددكن المدددا  الهددداظه مدددن ٌدددىمكانغ  ددداوج    
الدهتُدددح مدددن ٌددداللح الدددىالج هددددا . وىددداك الد دددىن لددد  الكُددداهٍ عثدددك اادددُر  ؼدددك قعددداج           

دُدددي   قهَدددح ٌدددانانغ َودددؽث  ووظرددد  وهلدددا  دددل   اإلٌدددالن وعامائددد  الثدددانوَن ندددده قَدددد  احل 
لىدده مدددهىن ترمثددا  نوتُددح واادد  عثددك الهلُددر ىمددا  ـددرب تدد  الىالددك الد ددىن لدد  الكُدداهٍ وتددي.      
ٌدددكن   قهَدددح ر ددديا  ولددد   والق لىدددىن ونٍدددا  ومدددن تُدددده   ددداؼة الكهامدددح وال ضدددائل         

ىتددداك وال وا  للدددك  وال ىاسدددل الددددهي ترمثدددا   دددمك م ٌدددً الفهدددك الدددكَ  اقدددان  ىىندددغ ل      
 الفهك َ قٌ نٌالر  القكٌح ؼرً له اِك.

وهدددما ليدددا َكدددىك تربىدددح لـدددال  الثدددانٍ الدددمىىن وىددداك للدددك الفهدددك َفردددرب ىملادددر        
اكندددىان لامفاهدددك الكَدُدددح هدددددا  و  َدددى  مددددم نددددرذ  َرقددددكن ذقدددكما تددداهها وَرلدددىن ذلددددىنا          

كو  اتدددد  الدددمٌ هدددى نفددد  اعاُ دددح    ماؽىردددا َثادددر له لنوج االنذقدددا  وقدددد  ك وا ددد  ـاُ دددح ا    
الدددمٌ ونز مدددن  تُددد  الهاؼدددل ا دددك والدددكلا  عدددن الدددكَن وذهتُدددح اكمدددح وذفادددُ  اللاثدددح هددددا     
الددمَن ذدددك للُدد  الهؼاددح َددرذىك للُدد  مددن الدددىاؼٍ الدائُددح والكانُددح لهَددك عودده    َكددن وقددد             

ح ليددا ىانددد واقفددح   لا  واشددل ومدددان  ىانددد ذددىانؾ الفاهددك الكَدُددح احلالُددح   ذاددك الداؼُدد        
لكَدد  وعدددك ؼددكوق   ال وهددى لضددُاح الد ددىن لدد  الكُدداهٍ مفددهوف تددن  مثددا   ددمكَح ذامددم              
عددددك  ىدددصي مدددن اللاثدددح الدددكَدُو واوقؼددد  عددددك  الٍدددر ُكَن قددده  ىرثدددا ىدددصيج مدددن  طدددراخ       

 ال دىك الكَدُح وىاك رُكا   الكراتح.
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 ٍ اكمدددح ومدددن تدددو مالومُددد   ولددد  ىامدددح نالدددمج مهاتدددا مدددن لثقددداخ الدددداي و  َدددك  نىا ددد
وذالمُدددم  الكُددداهٍ أضددده مدددن تىندددانغ ىددداك نظدددال  قَثدددا لدددو الاندددة لٌ مدددح عالُدددح َدددرره        
وَرمصدددل  وامددده طدددُف  وـوى دددا  مثدددا  الكُددداهٍ مفدددهوف ؼردددً ووظددد  تاتدرددد  لكددداك هدددى   
ـردددد  تُدددك  ك اكقدددكان وقضدددا  الدددىه َقضدددٍ تددد  مدددا َددددا  لاددد  َاثدددس للدددك  ك وقدددر تُددددهما      

ٍددهَػ مددا او   ددى مددا  ناق  هدداقن  مثددا  أضدده وقوددك له الدددهش و  ذددى  مردد            ال هقددح والر
عالُدددح ال َُدددري مدددن نمحدددح او م ىسدددا  مددده  للُددد  ظدددل وعدددال ؼردددً و دددل له ٌدددُكاههظا       

ومددن ؼٍددن ؼظدد   ندد    َددى  ٍَددر ُك عامددا مددن      ,و قددان   لؼددكي القددهي هدددا  َقددا  هلددا  لثددا    
ىدددهَ  الدٍدددة واحلٍددة لددد  تددددد طدددهيج تالىالَدددح  عاددىن الدددكَن عادددً َدددك طددُؿ ظاُدددل مددددهىن   

 انهدددا  دددائمح ولُادددها قائمدددح مددددم  ك ق تدددد عادددً للدددك   ذرىدددل مدددن  مصدددا  اكنو قاب  هدددل      
الهَاسددح   الفودده الاسددٍ وللددك موددكاش قىلدد  ذفددداهس بو مددا مددن ـدداف مقددان نتدد  و دددً            

كو   ك ذكددىك هددٍ  الددد ً عددن اهلددىي لددإك الدددح هددٍ الددروي . ىدداك وددا قضددا  او ذفدداه   ا       
الكهمددح تدددد الدددُؿ الٍددماج تُدداهٍ أٍددُح ووظددح  مثددا  أضدده مددن  تدددا  تىنددانغ الددمٌ ىدداك       
مرفامدددا   مقدددان  ىىندددغ قثدددل وىددداك هدددى قثدددل  ك ذفاددد    لىتددداك مقدددان  ىىندددغ مرىوظدددا   تىندددانغ       

 ونوش ل  تىلك ومد  لنَر  من قثا  هدا    تىنانغ مٍقر ن ٌ  ومىلك .
هددح  تُدد  لهددى أضدده تددن الكُدداهٍ مانظددح تددن الكُدداهٍ قاٌددُح تددن            و مددا نٍددث  مددن ظ   

الكُدداهٍ ىالمثدددى تدددن الكُددداهٍ مهذاىاندددا مدددن  هدددل تادددىنا.  مدددا  مددد  هدددٍ َددداهٍ مانظدددح تددددد  
َدداهٍ ظددانً الكُدداهٍ  ددؽثح. هددم  هددٍ الدد  عهلرددها مددن نٍددث  نقددال عمددا ىرثدد  الكُدداهٍ           

 مددٍ تدددد َدداهٍ  محددك   ظددكٌ مددن ظهددح    -َفقددىب تددن الكُدداهٍ مفددهوف الٍدداىن اقددان  ىىنددغ    
هدددما وقدددك اٌرددددفه الكُددداهٍ   -الٍدددانانٍ تددددد َددداهٍ عصمددداك تُدددد َفقدددىب تدددن مفدددهوف   

احلدداض أضدده تالٍددفكج ترددىوض تُددد طددُف  تاُددا القددُ  تٍددُكاهانظا َدداهٍ أٍددُح راهددكج         
الددد ً ومالومددح الهَاسددح ىدداك هددى مكهمددا وـاقمددا تددانا هلددا ـالضددا هلددا ظداؼدد  لافددا له           

ائ  احلددددط تٍدددد ُدح طددددهاعُح وىانددددد ٌدددد ُدرهما ذهٌددددد  وال      مكددددح الكهمددددح كقا  لدددده 
ظىَددددهج  ددددديج مدددددكالُكا ومكَدددددح ٌدددددقالىنا شدددد  اسددددلهب اودددداقمح اكنَدددداغ واكمددددىاض     
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اللهتددح  ك ذهٌددد مددهج  ـددهي   لددىالو لُدددانغ لؼددكي ظىَددهج طددث  ظىَددهج ماقددا تددملك لقددة           
هوخ لنَردددهما الدددمَن مدددده     والق  الصالشدددح ترادددا  ذادددك الهاٌدددٍ الصالشدددح ىددداك هلدددا  والق وتددد      

قعدداج اإلٌددالن وعامددااه  مددن قثددل اكوالق الصالشددح مددده  تدردد  الدد  ذىوظهددا الكُدداهٍ مفددهوف          
اللىتددانٍ الدددهي و  اِـدده تفددك  ك ىدداك هدددا  لهقددح وددا ذكددىك الودداؽح ىددملك ووض أضدده          
اتدردد  لَددا . ؼقددا هددٍ ؼكاَددح ععُثددح ذددربهن عاددً ؼٍددن ٌددهَهج  دداؼثها ولىَردد  ىدداك لدد             

ن ااددد  الكُددداهٍ مودددثاغ تدددن أضددده الدددمٌ ـادددي والدددك    مفهدددك  الكدددائن تقهَدددح لثدددا       اتددد
ٌدددُكاهانظا شددد  ـا ددد  اتدددد  الكُددداهٍ قٌدددىقٍ تدددن الكُددداهٍ مودددثاغ تدددن أضددده ولددد   والق   
مدددده  لدددا  مدددثو َردددىه نائدددة القاسدددٍ   قهَدددح ذىالندددداك تٍدددُكاهانظا له هدددما انردددهً عوددده   

   ِ شدددان هددددا  ىددداك لاكُددداهٍ مفدددهوف اللىتدددانٍ ىمدددا     مفهدددك لثدددا ٌدددُكاهانظا لاددد  َثدددا لال ا
 تهوذدد   ن ددا ذالمُددم جددح َددرذىك مددن جُددر الدددىاؼٍ ومددن تددو ذالمُددمه   مثددا  الكُدداهٍ هددىا           

مُالقَدددح ولددد    الفمددده  ىصددده مدددن مائدددح     6996تدددن النددد  الردددىلً ملادددر هدددما القدددهك   ٌددددح     
 ٌدح.

ٌدددح الون هددى لكَدد   وعاددً ؼٍددة مددا قددا  الكُدداهٍ طددفُة ىدداك عمدده  مائددح و نتفددو       
ؼردددً تاددددغ عمددده  له  ىصدددده مددددن  نتفدددو ٌدددددح  مددده طددددُف   ك َرددددىوض  ـدددد ووظردددد  تدددددد      
الكُددداهٍ أضددده الددد  لقثدددد ت دددىالو لُددددانغ لاثدددً وامرصدددل  مددده  شددد   ٌدددً   قهَدددح ٌدددانانغ        
مفهدددكا قَدُدددا لهدددى  و  مدددداَؿ ٌدددانانغ وتانُددد  االو  اٍددداعكج مالُدددح مدددن احلددداض اددداك والدددك     

عثدددك الددددكىن لكددداك مدددن ؼٍدددن ٌدددفُ  الثدددان   ك الدددكَن اإلٌدددالمٍ   الكُددداهٍ أٍدددن  تدددٍ
هددددا َردددكنض طدددُ ا لددددُ ا   االنذقدددا  واالعدددرال  و عالمددد  م لهلدددح   ال ضدددا  َراقدددً مدددد         
الرفدددا  الكَدُدددح نظدددل ندددالر كهاددد  وىالدددح الدددداي وـدددي الدددداي  ن فهددد  لادددداي.لربو مدددن  هدددل    

تدددن هدددانوك الٍدددانانٍ الددددهي ومدددده    ٌدددانانغ نظدددا  قَدُدددىك نددداتدىك مدددده  الكُددداهٍ عمددده    
الكُددداهٍ عثدددك الدددهواش الددددهي ومدددا ووظدددا اتدرددد  ومدددده  الكُددداهٍ مهذضدددً الٍددداىن            
ٌدددانانغ والدددك الكُددداهٍ مددددكىن الضدددهَه هدددى اتدددن الكُددداهٍ مدددىقَن ومدددده  الكُددداهٍ أٍدددن  

 والك الكُاهٍ عثك الدكىن الٍىَكانٍ وهيه .
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لددكونَو مددن ىالمثددًُ مددن  هددل مددكونج     ىدداك الكُدداهٍ هددىا  مددن ٌدداللح الهدداظهَن ا    
الددددرداو تالالؼدددح وا دددلُاق اكادددا  وىددداك الكُددداهٍ هدددىا  لادددر له احلدددهمو الددددهَ و    
قثدددل ملادددر هدددما الدددهك اهلعدددهٌ. وىددداك تالٍددد ُدح الددددهاعُح ٌددديخ الٍدددالاخ الثفُدددكج        

   ُ   الٍددد ن مدددكج  واٌدددر الثؽدددان الددد  ردددىض لُهدددا اكمدددىاض اهلائادددح واكنَددداغ  دددهٌ ادددا ال ذددددره
لىَاددح  ىصدده مددن ٌددثفح  طددهه لامروددل ذاددك الٍدد ُدح مدددا  ظددكج لال تفددك  ك لدده  احلعدداض مددن           
وقددىله  تفهلددح و لاسددىا مدددها ؼرددً اسددله  ك  قددان   مكددح الكهمددح و قي لهَضددح ؼعدد              
الفددان اِذددٍ و   شدددا  لقامردد  هدددا  ىرددة هددى ذ ٍددي الاللددو مددن  ولدد  له  ـدده  ولدد  طددقُقاك          

نظدددا  تدددى وانظدددٍ والدددك احلددداض موددداػ الٍدددانانٍ وؼٍدددن ظدددك الكُددداهٍ قامدددىظٍ   ومدددا وا
الٍددداىن ترامثدددا  تاَدددا وطدددقُقراك لؼدددكاما عكميدددح واكـدددهي  ن الكُددداهٍ عمددده الٍدددانانٍ        
الددددهي ااهدددا ٌددددرى  ووظدددح هدددانوك ىاندددد هدددٍ امدددهاج عاتدددكج  دددائمح قائمدددح   ذدددى  هدددٍ       

فدددانف الهتانُدددح لرقثادددها نعدددا تقثدددى      ٌدددائاح مىالهدددا  ك الفدددل  والقهدددا مدددن لوٌ الفادددىن وال     
ؼٍدددن و ظددداقخ واظرهدددكخ   الفثددداقج والضدددهاعح طددداىهج مىالهدددا لاددد  ذدددى  ىدددملك ق عدددا       
ؼرددً ذاقددً نعددا ناسددُح مهسددُح وقددهخ عُدددها اددا قددك  وه مىالهددا تإظاتددح قعىهتددا لكدد  مددن       

ه  لضدددُاح مٍدددهج   ن ٍدددها لدددا لك ن خ  وال قهددد  لىدددىنا ولناشدددا ىدددانىا مدددن الفامدددا  الدددداتدو مدددد 
ن  ددداؼة مفهدددك  6969الددددُؿ طدددُؿ الدددداَؿ الكُددداهٍ عمددده الددددهي الردددىلً   عدددان        

ٌددانانغ لٌ الكامددح الدالددمج ىدداك مفهددك ٌددانانغ    َامدد  تفددك  ك تاددغ الكُدداهٍ هددىا    ٌددن           
الدددُفىـح وٌددا  اكمدده للُدد  تاددغ   لني ا ددك مثاددد  َرذىندد  مددن جُددر اِلدداش ورهدده مددن َكَدد         

ك وىدداك للددك  ٌ اوقهددان الفهددك   ؼُددد  نمحدد  او ذفدداه ؼددى  ٌدددح  لدددي          الفامددا  الددداتدى  
 وشالةائح و نتفح وعدهَن هعهَح.

 قا  الدُؿ عمه المىىنس
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 ب قدددددك ر مدددددا نمددددددا مدددددن الهتدددددا 
 ب ٌدددددددددح  لددددددددي مددددددددر شالةائددددددددح
 ب نثُددددددددددددا أمدددددددددددك الهٌدددددددددددى  
 ٌ  ب وق ددددددد  ال قدددددددي وهدددددددى ندددددددىو

 

* 
* 
* 
* 

 ولُدددددد  ىددددددل لددددددائى قُددددددا      
 هعددهج   عدددهَن مددر  نتفددح مددن 

  قمددددددددد  َدددددددددا او تدددددددددالقثى   
 ندددداره  عمدددده وهددددى مٍددددرىٌ  

 
وىددداك هدددى   عهدددك  ددددي  حتدددد ذهتُدددح ـالددد  الكُددداهٍ هدددىا  لهتدددا  ذهتُدددح ؼٍددددح       
لدثدددد نثاذدددا ؼٍددددا لاددد  َدددى  وقدددد طدددثات  وَراقدددً  طدددراخ الفادددىن مدددن تدددو عامدددا  عوددده        

ٍدددائل الكَدُدددح  ورادددي له هددددا وهددددا  لكرنددد    َددده    ن ٍددد   ك َد ادددد عدددد  طدددىانق ال       
ذامددم هددى عددن  ؼددك طددُىؾ  هددل تاُرىنددغ وذرامددم        لعددك واظرهددك   اقردددا  الفددانف الهتانُددح    

ىددملك عدددك عددا  طددهي مددن  هددل ٌدددُكاك الكُدداهٍ طددهتُ  الٍدداىن   ىددانانغ  ٌدد  وىددداك            
هددى عدددكما ظانددة ذددكني الفاددىن الكَدُددح رددكا   نَاسددح الددد ً وعمددل اكوناق واكاددا           

الفدددانف لواخ اعودددائل الفعُثدددح لدددال هدددىو    نددد  ظاندددة مدددا هدددى عاُددد  مدددن الفماقدددح         
الهتانُدددح ىمدددا هدددى مهاتدددا َلدددر لكَددد  الدددهاوي والددد  ىدددل  ؼدددك لدددال ٍَدددرلُر  ؼدددك  ك َدظددده له    
وظهددد  مدددن طدددكج هُثرددد  لددد .و  هدددما الددددرك ؼكاَدددح ىدددصيج ععُثدددح وذامدددم ىدددملك عددددك        
الكُددداهٍ احلددداض ى دددهاوٌ   مفهدددك  ادددها   ونا    لىتددداك وهدددى الدددمٌ َردددىه ترفاُمددد  مدددن تدددو 

الكَدُددح ؼرددً  ددان عالددا ناتدددا  هَددها وللددك قثددل  ك َرددىه الكُدداهٍ        خمراددي ال دددىك الفامُددح   
ى دددهاوٌ نَاٌدددح القضدددا  الدددكَ  وهدددى والدددك الكُددداهٍ لدددرػ الدددهمحن ووَددده الدددد ىك الكَدُدددح        
الصدددانٍ ٌددداتقا وذامدددم ىدددملك عددددك الكُددداهٍ  ددداا الالندُردددانٍ و قدددان   احلدددهن الكدددٍ مدددكج     

 َامدددد  ىدددداك اوقهددددان الفهددددك الددددكَ   لهظددددر له ولددددد  ؼددددامال لددددىا  الدودددده والدعدددداغ ل ددددٍ
 تٍانانغ. َرفهض من عدك  الفاما  الداتدىك   خمراي الدىاؼٍ.

 وعاُك تراا  تف  ذالمُم  الداتدو. مده س



 وقعاهتا تٍانانغ وما ؼىالُها

 00 

اـددددىهت  و طددددقا ه  الكُدددداهٍ ـاُددددل تددددن هددددانوك  دددداؼة الفهددددك        .6
 تكاٌُدداك نمثانغ.

 الكُاهٍ ال اسل  اؼة الفهك الكَ  تٍىذانغ لىتاك. .2
  كَا  تى الكُاهٍ عثك الفلٍ اللىتانٍ.الكُاهٍ  .9
 الكُاهٍ عثك ااُر الدداقَ ىناهٍ. .4
 الكُاهٍ أ ىظ الٍاىن تٍانانغ والك الكُاهٍ لضا  الهمثانٍ. .5
 الكُاهٍ قمدهىنٌ  تى مٍعىنٌ القُ  ترامثا  تاَا. .6
 الكُاهٍ تُضاوٌ تن عثك الفىَى الالاٍ. .7
 الكُاهٍ مفوىن الالاٍ. .8
 ىنٌ.الكُاهٍ مدىن الٍد .9

 الكُاهٍ نسىاك الٍمانانٍ. .69
 الكُاهٍ نطكٌ الٍمانانٍ. .66
 الكُاهٍ لرػ الهمحن الالاٍ. .62
 الكُاهٍ مٍفىق الثىناندٍ الٍاىن توىلى. .69
 الكُاهٍ احلاض تاظىنٌ الهمثانٍ وهيه  من الدُىؾ اكظال . .64

وىددداك الكُددداهٍ عمددده تدددن هدددانوك هدددى شدددانٍ مٍددداَؿ مفهدددك ٌدددانانغ تفدددك الكُددداهٍ         
 َددهوش لدد  ولددك قددر ذددىوض اتدددح ـالردد  امدده ج مددن نمثددانغ و  ؼُددد  ىدداك  مثددا          هددىا  تددن الندد  و   

طدددفُة تدددن عثدددك الدددهواش ردددكا   الٍددداى  له لهَقدددح الىالَدددح ظامفدددا تدددو الددددهَفح واحلقُقدددح   
ىددداك هدددى مددددم  دددده  َ تدددً عددددك والدددك ووظرددد  الكُددداهٍ هدددىا  تدددانٍ الفهدددك ونؼدددل له       
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ُقدددح عددددك طدددُف  الكُددداهٍ مهذضدددً ؼددداظو  ؼددداظو َراقدددً الفدددانف الكَدُدددح طدددهَفح وؼق 
ؼردددً تددده  ونثدددغ   الفهلدددح وىددداك أثدددا لافامدددا  والوددداحلو لرادددك ااثدددح اعالودددح ذكدددىك هدددٍ  
الدد   تددهوخ الربىددح   لنَردد  مددن  هددل الفادد  والددكَن والوددالغ لادد  الٍدده  الددىلي   ذهقُددح هددما          

 .الفهك الكَ  ىما هى مداهك لكي الفاوو لوٌ القاىب الٍاُمح
وقدددك ىددداك لاكُددداهٍ هدددىا  اتدددداك الكُددداهٍ عثدددك الدددهاوف الٍددداىن   ر ددديا    ,هدددما

ذددى  وقددد طددثات  والكُدداهٍ لددرػ الددهمحن وهددى شالددس مددداَؿ مفهددك ٌددانانغ ذددىه الدددُفح           
تفدددك ولددداج الفالمدددح الكُددداهٍ عمددده تدددن هدددانوك لهدددى اتدددن تدددانٍ الفهدددك اكو  ونز مدددن  تُددد          

 تُددد  وعددددك ووض  ـرددد  الكُددداهٍ عمددده ونؼدددل له  الودددالغ والىقدددان ذهتدددً مددددم  دددده  عددددك  
 دددىلى للادددة الفاددد  هددددا  ٌددددو ؼردددً نثدددغ   الفاددد  والفدددانف و   َامددد    َدددى  الفهدددك  قدددان    
نٌددالر  القكٌددح ىمددا ىدداك    َددان ٌددا   الودداا لال  ندد  ؼددو  ك َكددىك الفهددك   والَردد    َكددن         

طددرك ىددل طددٍ  مددردي لدداكمىن عاددً     اللاثددح مددىقمحو ىمددا ىدداك عاُدد    لَددان الكُدداهٍ عمدده       
ؼٍددة مددا َقرضددُها الظددهوف لددال طددٍ    هددم  الددكنُا مهمددا ىدداك ىدداك عاُدد  مددا ىدداك عاُدد             
مددن الكمددا  ال تددك  ك َكددىك هدددا  مددا َددك  عاددً عددكن الى ددى  له ؼددك ىامددل. لٍددثؽاك مددن         

 ذ هق تالكما .
وقددددك ذددددىوض الكُدددداهٍ لرؽددددالهمحن تددددن هددددىا  اتدددددح الكُدددداهٍ تدددددان تددددن مفددددهوف    

لىتددانٍ لددهوش تددروالق   َفقددة مددده  لال اتدددح ذىوظهددا الكُدداهٍ لمددان طددفُة ولدد  مدددها تدددد          ال
نمحدددح لردددىوض الكُددداهٍ لدددرػ الدددهمحن مدددهج شانُدددح اتددددح احلددداض عمددده الٍددداىن   ذامثدددا  تاَدددا            
 ددددداؼة الصدددددهوج ولددددد  مددددددها  والق   َفدددددا مدددددده  ؼردددددً الررهدددددل لال الكُددددداهٍ عادددددٍ          

مددن ـددالل الددمىىنج و مددا تددداخ الكُدداهٍ هددىا        مددد ى .ومد  ىدداك لنَددح الكُدداهٍ هددىا      
الددد  ىددداك هلدددن عقدددة لددداكوه مددددهن ٌدددفُكج ووظدددح الكُددداهٍ طدددفُة  ددداؼة الكهامددداخ  
وهدددٍ مدددن   دددؽاب الهَاسددداخ وا اهدددكاخ. ولددد  مددددها  والق بمدددده   ؼٍددددح  ن الكُددداهٍ    
وتدددي قؼدددالك والكُددداهٍ  محدددك والدددك ووظدددح الكُددداهٍ وتدددي تدددن قؼدددالك والكُددداهٍ لمدددان        

  مددداذىا  ددددانا. بوالصانُدددح  ووظدددح الكُددداهٍ لُدددة الثا دددانٌ وهلدددا شدددالز تدددداخ     وهيهددد
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ووظددح الكُدداهٍ وهددكٌ تددن اٍددىنٌ الرم ياىددٍ والددك الكُدداهٍ ررهددك والكُدداهٍ مارددىن           
وووظدددح الكُددداهٍ  ٌدددفك الٍددداىن   ٌدددانانغ هلدددا تددددد ذىوظهدددا  مدددو اتدددن  ـدددد الكُددداهٍ   

اض عثددك الدددكىن مددن  هددل ر دديا  وهلددا    عمدده الٍددانانٍ ونوقددد تدرددا واؼددكج شدد  ذىوظهددا احلدد    
 والق وووظدددح احلددداض  طدددههٌ الٍددداىن   تا دددان. بوالصالصدددح  ووظدددح الكُددداهٍ اٍدددىنٌ        
هلددا اتددن الكُدداهٍ وهددكٌ والددك الكُدداهٍ ررهددك الرم ياىددٍ وتدددد ووظددح الكُدداهٍ نماددٍ            

 الٍاىن   أاح تاظُدغ مكونا.
الفهدددك الدددكَ  تٍدددانانغ والدددمٌ   وودددا الدددكن تالدددمىه  ك الدددمٌ  ن دددا    و  نددددرج  ,هدددما

وقدددي تقفدددح كظدددل هدددما الٍدددفٍ الفظدددُ  هدددى نظدددل لو شدددهوج وطدددهف نٍدددثا وؼٍدددثا ىددداك       
انرٍدددات  مدددن  عُددداك نظدددا   هدددل ظىندددغ لاندكدددا  قهَدددح ذاتفدددح لٍدددُكاَى قهٌدددُك لا  الهظدددل       
الددمٌ َكددىك لٌ الٍدداعٍ احلمُددكج واِشددان اللُثدددح اادد  احلدداض ادداك الدددهىن تاٌدد  مالُدددا           

هدددى احلددداض أٍدددن والدددك الكُددداهٍ عثدددك الددددكىن الٍدددىَكاندٍ  تدددى الكُددداهٍ  تدددى        ولددد  اتدددن  
ال ضددل الٍددددىنٌ وتددداخ هدددن  ن الكُدداهٍ طدددفُة و ن عائدددح والدددكج الكُدداهٍ لدددرػ الدددهمحن      
ووَددده الدددد ىك الكَدُدددح الٍددداتا و ن شاتردددح والدددكج ندددىوٌ الٍدددانانٍ و ن ووظدددح احلددداض  دددهوٌ.      

 ُا.وقك لقنب ه ال  ااى  ومدكان وٌكان و نل
لمفهدددك ٌدددانانغ مفهدددك قَددد  َردددىه الهئاٌدددح   الددددُفح تفدددك ولددداج بالددددُؿ           ,هدددما

الاُدددل الكُددداهٍ لدددرػ الدددهمحن  نمحددد  او ذفددداه ٌددددح  لدددي وشالةائدددح وةانُدددح و نتفدددو اكدددح   
اامُدددح مدددداَؿ مدددده س بالكُددداهٍ  محدددك تدددن طدددفُة  ذدددى  ٌددددح  لدددي وشالةائدددح وٌدددرح            

الددددمٌ َثقددددً   ؼُاذدددد  الثانىددددح ؼرددددً له ىراتددددح هددددم  بوالكُدددداهٍ لمددددان ـاُددددل   ,وةددددانو
بوالكُددداهٍ وتدددي قؼدددالك  الردددىلً ٌددددح  لدددي وذٍدددفمائح و ٍدددح        ,الهٌدددالح الٍدددرفعاح 

و ٍددددو مُالقَددددح. هدددد ال  اكنتفددددح هدددد  الددددمَن ذىلددددىا الدددددُفح وعاُددددك ت اظدددد  هدددد ال     
 الداَؿ.
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ئدددح و نتفدددح   مدددا الكُددداهٍ  محدددك تدددن طدددفُة لكددداك مدددُالق  ؼدددى  ٌددددح  لدددي وةايا     
وةدددانو ذهتدددً عددددك والدددك  الكُددداهٍ طدددفُة وذفاددد  الفادددىن اإلٌدددالمُح عددددك الكُددداهٍ عمددده     
الٍددانانٍ و قددان   مكددح ٌددددرو مددن ٌدددح  لددي وذٍدددفمائح و نتفددح له ٌدددح ٌددرح وذٍدددفمائح          
 ,تفدددك اكلدددي مُالقَدددح والون عدددددك الددددُؿ الكُددداهٍ هاطددد   طددددفهٌ مدددكج ٌددددح ونوددددي        

     ٍ عثددك الالُددي الٍدداىن ت دددكاك ذىَىهدداك تُددك  ندد    ادده         وللددك تفددك مددا ذددىوض تدددد الكُدداه
عادددً للدددك شالشدددح  عدددىان لقدددك لاقهدددا  شددددا  ذفامددد    مفهدددك ذثىلَهندددغ. عا ددده هددددا  لضدددُاح     
الددددُؿ عثددداي الٍددداىن تثىنردددد  ددداؼة الفهدددك الكدددثي تىنردددد لٍدددان َن طدددهتىك ظددداوج        

لدددكَ  تايتاَدددا   الدهتُدددح والكُددداهٍ عثدددك الكدددهَ  الددددهىن ترمثدددا  مدددداب  ددداؼة الفهدددك ا        
قددكَهٌ شدد  ذددىوض انثددح احلدداض عصمدداك الٍدداىن تلىتدداك ؼ ُددكج الكُدداهٍ َفقددىب تددن الكُدداهٍ            
مفددهوف طددُؿ مددن طددُىؾ الفهددك الددكَ  اقددان  ىددى  لىتدداك ولدد   ددل لىدده ـاُ ددح الكُدداهٍ              

 عثك الهؼُ  ولنَح مده  ىاذة هم  ال جح.
ىنا تفدددك  ك ذفاددد  مثددداق    مدددا الكُددداهٍ عثدددك او تدددن عثدددك الدددهمحن لىلدددك   مدددكا  تاددد    

الدددكَن هددددا  نؼدددل وذفاددد    ٌدددانانغ مدددكج مدددن الٍددددو والون ٌددددو لىَادددح مدددداَؿ الفهدددك     
ٌددددانانغ شدددد  ذددددىوض اتدددددح الكُدددداهٍ طددددفُة اهددددا ظىَهَددددح ذددددى    ٌددددانانغ   ٌدددددح  لددددي   

 ن . 6955وذٍفمائح و ٍح و ٍو مُالقَح ب
حلدددهب الكىنُدددح اكوه  دددً    مدددا الكُددداهٍ لمدددان لقدددك  قدددان   مكدددح تفدددك انقضدددا  ا       

ٌددددىاخ ذفاددد  عددددك طدددُىؾ احلدددهن الكدددٍ ؼردددً  ك تددده  ونثدددغ   الفهلدددح الكَدُدددح شددد  ذاقدددً            
الكناٌددددح الكَدُددددح مددددكج عدددددك الدددددُؿ الكددددثي الاُددددل الدددددهىن تالىالَددددح الكُدددداهٍ ـاُددددل      

 الثانكال  الكونٌ. ذىه الدُفح   الفهك الكَ  ؼرً له هما الرانَؿ.
وتدددي قؼدددالك لىلدددك ٌددددح  ٍدددح تفدددك اكلدددي وذٍدددفمائح مُالقَدددح وىددداك  مدددا الكُددداهٍ 

وقددددد مددددُالق  مىلقددددا ِك لقامددددح الكُدددداهٍ  محددددك اكددددح الكهمددددح ومددددكج ذفامدددد  واقردا دددد   
الفددانف الكَدُددح لُهددا ذهتددً عدددك والددك  وذفادد  القدده ك عدددك ظددك  الكُدداهٍ طددفُة وذاقددً            
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ك الدددهيج ترل ُددح اتددن مالدددك     طددراخ الفددانف الكَدُددح عدددك والدددك  مٍددمر ـال ددح اتددن مالددد       
واددر الرقهَددة   ال قدد  مددن ـالدد  الكُدداهٍ  محددك تددن طددفُة واددر لددرػ الىهدداب لال طددُ ا            
ٍَدديا عددن الكُدداهٍ لددرػ الددهمحن تددن هددىا  لامددا  ك تاددغ   الفمدده ٌددثفح عددده ٌدددح لاددر له          
احلدددهن الكدددٍ مدددر ظدددك  الكُددداهٍ طدددفُة وظكذددد  َددداهٍ طدددفُة و قدددان هددددا  مدددكج شدددالز     

ـالددد  الكُددداهٍ لمدددان ـاُدددل الون   ذادددك الثقفدددح القكٌدددح الكُددداهٍ تددداقه والددددُؿ   ٌددددو مدددر
ٌددفُك الُمددانٍ واتددد  الفالمددح الاُددل الدددُؿ ؼٍددن الُمددانٍ ولضددُاح الفالمددح الاُددل الدددُؿ            
أمدددك ؼٍدددة او مدددا َدددرتً الٍددددقُلٍ ؼودددل اإلظددداوج الفامُدددح نواَدددح عدددن لضدددُاح الددددُؿ    

ـالدد  الدددُؿ الكُدداهٍ لمددان ٌددانانغ و مضددً قناٌددر      تدداقه الكعدداوٌ شدد  نددى  له ظدداوج مددر    
لراقدددٍ الفدددانش الكَدُدددح عددددك الددددُؿ الفالمدددح الاُدددل الكُددداهٍ لقُددد  الٍدددكىوثاعٍ ؼردددً       
نثددر   ال قدد  والفاددىن الكَدُددح وؼوددل لدد  مددد  الٍدددك ىمددا هددى ق ب ؼامددل هددم  الدددهَفح الدددها         

و عدددد  لاقدددك نوي وعاُدددك ٌاٍددداح ٌددددك  له  ددداؼة الدددمهة اإلمدددان الددددالفٍ نسدددٍ ا 
هدددى عدددن  طدددُف  الكُددداهٍ تددداقه الكعددداوٌ نمحددد  ونسدددٍ عدددد  عدددن الددددُؿ عثدددك الكدددهَ   
الكهٍدددرانٍ عدددن الفالمدددح الددددُؿ عثدددك احلمُدددك الددددهوانٍ عدددن الددددُؿ لتدددهاهُ  الثددداظىنٌ      
عددن اكمددي الكددثي عددن الفُددكٌ عددن طددُف  عقُاددح عددن الدددُؿ ؼٍددن الفعمددٍ عددن الفددانف        

مددك الهماددٍ عددن طددُؿ اإلٌددالن وىهَددا عددن احلددال  اتددن         ال داطددٍ تإظاوذدد  عددن الدددمً أ   
ؼعدده عددن الوددالغ تددن  تددٍ عمدده الفعددى تددن الثفددانٌ عددن القضددٍ  تددٍ الكددانن  محددك احلددكاق        
عدددن احلدددال   تدددٍ نفدددُ   محدددك تدددن عثدددك او اك دددثهانٍ عدددن  تدددٍ الفثددداي أمدددك تدددن َفقدددىب    

عدددد  قدددا  طدددُفدا   اك ددد   ـربندددا الهتُدددر تدددن ٌددداُماك الدددهاقٌ  نثرندددا الددددالفٍ نسدددٍ او     
الفالمددح  تددى ال ددُ  الدددُؿ أمددك َاٌددو تددن عٍُددً ال دداقانٍ هددى لمامدددا  تددى عثددك او أمددك            
لقنَدددً تدددن الفثددداي القهطدددٍ اللاددد  الددددالفٍ احلعددداوٌ الكدددٍ َراقدددً مدددر نثُددددا  ددداً او  

هعهَدددح له  ك قدددا  ذدددى   ـددده َدددىن مدددن نظدددة   659عاُددد  وٌدددا    عثدددك مدددداف ولدددك ٌددددح 
 نتفح هعهَح.لهد.ٌدح مائرو و 
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ذدددىوض الكُددداهٍ وتدددي اتددددح الكُددداهٍ  محدددك تدددن طدددفُة َددددد ـالددد  ونوش مددددها  والقا  
  َثددا  دد  له واؼددك وهددى ىاذددة هددم  القالددح شدد  ذددىوض مددهج شانُددح تفددك ولدداج اتدددح ـالدد  ونوش          

  والقا ىصيج ماخ  ىصهه     دهه  عاطد مده   ً من الدٍا  وواؼك لىه.
عددددك ذودددكن هددد ال  الددددُىؾ اكنتفدددح الرقدددكمو َفردددرب الفهدددك     والدددكَه تالدددمىه ,هدددما

الدددكَ  ٌدددانانغ   قون ناتدددر    قوان . ومدددن هدددما الدددكون اكو  له قدددهب الدددكون اكـدددي ىددداك  
مفهددك ٌدددانانغ مفهدددكا مىؼدددكا هدددي مرعدددى لددرمىن الفهدددك حتدددد مٍددد ىلُح الدددداَؿ الدددمىىنَن   

    دد  حتددد ذهتُددح الددداَؿ الددمَن َكددىك    وىادده  َددك واؼددكج واللاثددح جددُفه  َرر ددل   ن ىٌدده    
 ىددددربه  الكُدددداهٍ  محددددك طددددفُة لالكُدددداهٍ لمددددان ـاُددددل لالكُدددداهٍ عثددددك او تددددن عثددددك  

 الهمحن وَكىك   ـكمره  الكُاهٍ وتي قؼالك  ؼكشه  ٌدا.
وقفدددد    َدددان احلكىمدددح الفٍدددكهَح ا دددهاش هائدددل   قهَدددح ٌدددانانغ ا هقدددد مثدددانٍ          

دددداَؿ ىُدددك واؼدددكج ٌدددفىا   لعددداقج تددددا  للدددك الفهدددك       الفهدددك الدددكَ  ومٍدددعك  لكدددل ال   
الددكَ  ومٍددعك  لادد  ردد  مددكج ٌدددح ونوددي  ك ر الثدددا  وهددى  لؽدد  و ىددرب وددا قددك مضددً            
و ندددا   هدددم  الداٌدددثح  ني مدددن الٍرؽٍدددن  اُدددكا لادددمىهي الرانوُدددح ولُكدددىك هددددا  عدددربج  

 فهك الكَ  طفهاس ك  ىرة هدا ما  ندك الكُاهٍ وتي   مداٌثح ران تداَاخ ال
 وؼددددحب نتدددا  محدددا  او مدددن ىدددل   

 ب ظدددددىي او ىددددددل مد ددددددا   تدائدددددد  
 ب وذانوددد  اهلعدددهٌ مدددن تفدددك  ل ددد     

 

* 
* 
* 

 وال وا  مدددددروي لا ضدددددائل وا دددددك   
 وٌدددا  له اعدددياخ   ظددددح اعالدددك    
 نتددا  ال ددالغ ؼ دد  الددهب تالٍددفك      

 
 ؼضددهج لضددُاح الدددُؿ   لامددا  ك قضددً ىددل مددن الددداَؿ ظادد  اارددىن و  َفددا مددده  لال        

الكُددداهٍ لمدددان ـاُدددل تدددن طدددفُة لقدددك قضدددد الظدددهوف له  ك ذدددردي اكؼدددىا  الفهكَدددح           
تٍددددانانغ لقددددك  دددداناخ مفاهددددك ىددددصيج وعاددددً ىددددل مدهامدظمددددح ـا ددددح وحتددددد مدددددُفح 
ـا ددح و ادددا  خمرا ددح َاُدددا عددما  ك َكدددىك مدددن هددما احلدددو  ك َقددا  تدددكـى  قونج ـامٍدددح      
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هدددك ٌدددانانغ  َدددان  ك ىددداك حتدددد نَاٌدددح الكُددداهٍ هدددىا  تدددن     مدددن  قوانهدددا لالدددكون اكو  لف 
والددكون الصالددس    ,والددكون الصددانٍ  َددان  ك ىدداك حتددد نَاٌددح الكُدداهٍ عمدده تددن هددانوك           ,الندد  

والددكون الهاتددر  َددان  ك ىدداك حتددد     , َددان  ك ىدداك حتددد نَاٌددح الكُدداهٍ لددرػ الددهمحن تددن هددىا      
الددهواش وَدرددهٍ هددما الددكون تىلدداج    نَاٌددح الددداَؿ ىددانىا مددن لنَددح الكُدداهٍ طددفُة تددن عثددك      

الدددددُؿ الكُدددداهٍ  محددددك تددددن طددددفُة والكُدددداهٍ وتددددي قؼددددالك. و  الددددكون اعددددامً         
    ٍ  ,ومفهدددك اكمدددو  ,ومفهدددك الفادددىن الددددهعُح   ,لالفاهدددك تٍدددانانغ هدددٍ مفهدددك الفاددد  الددددهع

والفهدددك الدددكَ  اكندددىان. و دددانخ مفاهدددك ىدددصيج مدقٍدددمح وىادددها       ,ومفهدددك مدددددر اهلدددكي  
عاددً تفدد    أاددح واؼددكج وىانددد تداَرددها الاقَددح  لؽدد  وددا ىانددد قثددل هددم       مدقٍددمح تفضددها 

الددكونج. و نددا ال  وا  تددالهه  مددن ذدددي اكؼددىا  والظددهوف عاددً َقددو قددىٌ ترندد  مدداقان الددده          
واهلدددكف عادددً مدددا ىددداك عاُددد  ٌدددا دا لدددال تدددك و ك ذددد قٌ هدددم  الفاهدددك الكَدُدددح نٌدددالرها          

ثددددانٍ اكو  ونمىنددددا ىمددددا عاُدددد  الىائددددل هددددى  القكٌددددح. وهددددما قلُددددل عاددددً لـددددال  نُددددح ال 
اإلـدددال  وؼٍدددن الدُدددح  ك ىُ ُدددح الرفادددُ    مفهدددك ٌدددانانغ ىمدددا عاُددد  لهَدددا الٍددداي ومدددا   
هددى مفهددىق مددن الفاهددك الكَدُددح الددداَؿ ىرثددا قَدُددح تفددك لددها  جاعدداخ الودداىاخ الكرىتددح             

مفانُهددددا    ؼاقددددح عامُددددح َاقددددٍ لُهددددا الكرددددة الكنٌددددح م جددددح ىامددددح ىامددددح َددددثو لُهددددا     
 مقا كها وما والد هم  ظانَح ؼرً له اِك.

و مدددا الكردددة الكنٌدددح لُهدددا لهدددٍ ىردددة قَدُدددح م ل ددداخ قكميدددح مصدددل الرقهَدددة ولدددرػ       
الفدددو   ال قددد  وى اَدددح الفدددىان و ن الدددرباهو   الرىؼُدددك واِظهومُدددح واكل ُدددح التدددن مالدددك         

 الدؽى وهي للك.
و ٍدددو  قُمدددد مكنٌدددح قَدُدددح ؼكَصُدددح     و  ؼدددىا  ٌددددح  لدددي وشالةائدددح واشددددو     

ذدددكني لُهدددا القدددها ج والكراتدددح وطدددٍ  مدددن الفدددانف الفودددهَح مدددن احلٍددداب وهدددي . وهدددم   
الددددهوعُح ذفردددرب ى دددرػ تددداب مدددن  تدددىاب الرلدددىناخ الاؽىردددح. وىددداك قُدددان هدددم  الكنٌدددح   
َهظدددر له ٌدددفٍ الكُددداهٍ نسددددىاك الثددداندُالنٍ والكُددداهٍ وتددددي قؼدددالك. ومدددا الاددددماك        

ا ا اُددد هددم  الكنٌددح ب ضددح الددىلن  و ٌدداذمهتا اكولددىك هدد  اكٌددرال هدددان          َ ٌٍدد
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واكٌدددددرال  محددددددك طددددددكىن واكٌدددددرال  محددددددك و دددددداو  الردددددكنًَ ىددددددملك ال ٌٍدددددداك    
الدددمىىناك. هدددم  هدددٍ  و  مكنٌدددح   مفهدددك ٌدددانانغ لال   دددا   رددد  ٌددددىاهتا الٍاقٌدددح       

الكنٌدددح مدددهج شانُدددح للدددك   لقدددك وق دددد و  ٌددددح  لدددي وشالةائدددح وذٍدددفح و ٍدددو  قُمدددد     
ؼددو  ك نظددر اكٌددرال عثددك الٍددالن تددن الكُدداهٍ لددرػ الددهمحن مددن اقردددا  الفددانف الكَدُددح         
  مفهدددك ذثىلَهندددغ الفدددامه الددددهي قني لُهدددا اكٌدددرال عثدددك الٍدددالن تدددن لدددرػ الدددهمحن مدددكَها       
عامدددا واكٌدددرال  لددددكٌ الٍددداىن تكثدددىك هانظدددا ومقدددهٌ ال ددداناوٌ والكُددداهٍ قمدددىظٍ       

رو مدددن ذدددانَؿ لقامدددح ذادددك الكنٌدددح لادددر مدددكَهها اكٌدددرال عثدددك الٍدددالن له مكدددح  وتفدددك ٌدددد
الكهمددح و قددان وذددى    مكددح الكهمددح  ـدده احلددهب الكىنُددح الصانُددح نمحدد  او ذفدداه ونسددٍ            

 عد .
وذىق ددد ىددملك هددم  الكنٌددح تفددك شددالز ٌدددو مددن  ددو لقامرددها شدد   ندد  تفددك عهددك             

ج الصالصدددح وىانددد لقامردددها   هدددم  الدددهج  و  عهدددكها عادددً  االٌددرقال   قُمدددد الكنٌدددح   الددده 
َددك الكُدداهٍ عاددٍ مددد ى  وهددى الددمٌ ذددىه تالرددكنًَ وهددي  افاونددح تفدد   ىدداته اللاثددح             
مفهددك ٌددانانغ الددمٌ   َثاددغ ذفددكاق اللاثددح وقرددما  له مائددح مددن اللاثددح و  َددىن عاطددىنا  ٌدددح        

كنٌدددح   ذقدددكميها وذلىَههدددا ولقدددا  لددي وشالةائدددح وذٍدددفح وٌدددرو عقدددكخ ظاٍددح لثؽدددس ال  
لرلدددىن اكومددددح احلالُدددح مدددن هدددي ذددددُي نٌدددالرها اللهدددهج   ال تُدددح وذودددثُغ الُدددل الكَدددك        
توددثدح قَدُددح مقكٌددح قددهنخ لُهددا مداهعهددا الكناٌددُح وذددرلُي هُ اهتددا الهَاٌددُح و اُددكا           

او لاددددمىه  ىرددددة هدددددا  اددددا  ناٌددددا  الكنٌددددح   هددددما اللددددىن الدددددُؿ الكُدددداهٍ عثددددك  
مٍردددانوك الكُدداهٍ وتددي قؼددالك واكٌددرال مىٌددً نددىن هدداقٌ نئٍُددا ووىُادد  واكٌددرال           
ؼدددهمو مفودددىن ٌدددكهذيا والكُددداهٍ عثدددك او  مدددو الوددددكوش وىاذدددة هدددما القدددا  مدددكَها   
والكُددداهٍ عادددٍ لدددرػ الدددهمحن نئدددًُ اكٌددداذمج والهؼدددىن عثدددك الفُدددك عثدددك او واكٌدددرال    

ٌددرال لفددده الددهاوٌ اللىتدددانٍ مفدداونو وهددد ال   ددداولىك    الكُدداهٍ عثدددك الىهدداب ؼٍدددو واك  
الرددددكنًَ ىرٌددددرالج ومددددن  ٌدددداذمهتا اكٌددددرال لالددددة واكٌددددرال مدددددهىقٌ اُددددد هددددم   
الكنٌدددح كو  عهدددكها   هدددم  الدددكونج تالكنٌدددح الدىالُدددح اقرثاٌدددا مدددن تدددانٍ الفهدددك الدددكَ    
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لفدددان بلرمدددا الىتدددك   تٍدددانانغ الاددد  الددددهَي ولُكدددىك للدددك ٌدددثثا لاثقدددا  والدددكوان والد دددر ا       
لُدددمهة ظ دددا  و مدددا مدددا َد دددر الدددداي لُمكدددس   اكن  ىدددملك َضدددهب او اكمصدددا   لدددال      
ذددىا  هددم  الكنٌددح ذدد قٌ نٌددالرها ؼاماددح لددىا  الدودده الددثو ذٍددي له اكمددان ذهذقددٍ انذقددا            
له الكنظدددح الصانىَدددح وللدددك ٌددددح  لدددي وذٍدددفمائح واشددددو وٌدددرو مُالقَدددح. و  للدددك احلدددو     

نئاٌددددح الكنٌددددح عاددددً َددددك الكُدددداهٍ عثددددك الددددهؼُ   محددددك و ـددددمخ الكنٌددددح    ذكددددىك 
ذفميهددددا ماقَددددح و قتُددددح عاددددً  ٌٍددددها اك دددداُح وهددددٍ الكَدُددددح واوقاق لُهددددا الرالمُددددم          
َقوددكوك للُهددا مددن جُددر الدددىاؼٍ الدائُددح والكانُددح انرظمددد الكنٌددح تانرظددان  نُددا واللاثددح           

د ؼردددً ىراتدددح هدددم  القالدددح له مهاؼادددها  طدددكقوا للُهدددا ال ؼدددا  مدددن ىدددل لدددط عمُدددا لانذاقددد 
الكنظددح الفالُددح والرالمُددم   ؼددو لا   ٌ ٌدددح  لددي وشالةائددح وٌددرح وذٍددفو َدُ ددىك عاددً           

 ٌثفمائح ذالمُم تدو.
  هددم  الهؼاددح و  الددكونج اعامٍددح ىانددد الكنٌددح الدىالُددح هددٍ مفرددربج مددن  مُددح          

ن الرفاُمدددداخ وال تُدددداخ لالاثددددح الدددددهوعُاخ ؼُددددس   ددددا هددددٍ الدددد  ذدددد قٌ نٌددددالح اكمددددى
القددُمو   الفاهددك الكَدُددح تٍددانانغ و  ددا هددٍ الدد   فددل لنَفددح االحتدداق والهاتلددح تددو ذاددك         
الفاهدددك وطدددُىـها لل  ك الٍدددالح الفاُدددا لامكنٌدددح الدىالُدددح  ادددً ٍَدددمً اعادددً الددددُىؾ   

الٍددالح   جُددر  الددمٌ َرددرلي عددن مددداَؿ الفاهددك تٍددانانغ للددك ا اددً هددى الددمٌ َكددىك لدد        
الدددد ىك الكنٌدددُح وذقانَههدددا ومهماهتدددا اكٌاٌدددُح وىاذدددة هدددم  القالدددح ال َدددىا    نظائددد       
 ك ذكدددىك هدددم  الكنٌدددح تاقُدددح   ٌددديها له الرقدددكن واالوقهدددان    ٌاٌدددها اك ددداٍ ىمدددا      
هددى عاُدد  هددكف تددانٍ هددما الفهددك الكُدداهٍ هددىا  تددن الندد  الٍددانانٍ و نظددى نظددا   ىُددكا           

دددا  وؼددكج قىَددح تددو مددداَؿ هددم  الفاهددك عاددً قاعددكج اإلـددال  وهددٍ نمىنددا         ىددٍ َكددىك ه 
 ونمىوا  وائادا الٍاتقو ىٍ نهظر له ركنا اكو  ذهاز  تائدا.

رددددىه اهلددددكي  و نددددا ال قددددي  طددددكه الددددىه ظددددل وعددددال عاددددً مددددا  وه واو ذفدددداه َ        
 والٍكاق. واو  عا .
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