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 ٨٦ أ٩ٛك٪ة رشكر ٨٦ ثة ك٩ٕٮذ كنكذ٘ٛؿق كنكذٕي٪٫  حن٧ؽق احل٧ؽ إف       
 ا إال هلإ ال أف كأم٭ؽ هل، ٬ةدم ٚبل ا ي٢٤ٌ ك٨٦ هل م٢ٌ ٚبل ا ي٭ؽق

  . وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤ كرقٮهل ٔجؽق حم٧ؽا أف كأم٭ؽ هل، رشيٟ ال كظؽق
ة يىة}     ٭ى حُّ

ى
ٮاٍ  اجلَّةسي  أ ٞي ٥ي  اتَّ بَّسي م رى ً ٥ اَّلَّ ٞىسي ٤ى ٨ ػى ٍٛفو  ٦ِّ ةو  جَّ اًظؽى ٜى  كى ٤ى ة كىػى  ٦ً٪ٍ٭ى
ة ٭ى بىرَّ  زىكٍصى ة كى ٧ى ةالن  ٦ً٪ٍ٭ي ا رًصى ًسرين ةء ٠ى نًكى ٮاٍ  كى ٞي اتَّ ًم اَّ  كى يٮفى  اَّلَّ ةءل ىكى ـى  ث٫ًً  ت ة رٍظى

ى
 إًفَّ  كىاأل

فى  اَّ  ٥ٍ  َكى ٤ىيٍسي ًريجنة ٔى  . {رى
ة يىة} ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮاٍ  اَّلَّ ٮاٍ  آ٦ى ٞي َّٜ  اَّ  اتَّ ةد٫ًً  ظى ٞى الى  تي ٮتي٨َّ  كى ٩ذي٥ إًالَّ  تى٧ي

ى
ٮفى  كىأ ٍك٧٤ًي ُّ٦ .} 

ة يىة} ٭ى حُّ
ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٮا آ٦ى ٞي يٮا اَّى  اتَّ ٝيٮل ا ٝىٍٮالن  كى ًؽيؽن ٥ٍ  ييٍى٤ًطٍ  قى ٥ٍ  ٣ىسي ة٣ىسي ٍخ٧ى

ى
 أ

ؿٍ  ًٛ ٍ٘ يى ٥ٍ  كى ٥ٍ  ٣ىسي ٨ ذي٩يٮبىسي ٦ى ٍٓ  كى ًُ ي  اَّى  يي ٮهلى رىقي ؽٍ  كى ٞى ة ٚىٍٮزنا ٚىةزى  ذى ي٧ن ًْ  {. ٔى
 ا ٔجؽ ث٨ حم٧ؽ ٬ؽم اهلؽم كػري ا، الكـ الالكـ أظك٨ أف ا٧٤ٔٮا      

 ثؽٔح كلك ثؽٔح، حمؽزح كلك حمؽزةد٭ة، األمٮر كرش ،وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤
 ًبل٣ح كلك ًبل٣ح يف اجلةر . 

 /ثٕؽ أ٦ة
ح دركس دمٕذ٭ة ٨٦ ٠ذت أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ د٪ةقت ظةؿ اجلةس تل٤ًف    ٚ٭ؾق دل٧ٔٮ

أف ي٪ٛٓ ث٭ة ، دمٕذ٭ة ملة رأيخ  ، ٤ٔي٭٥ ػبلؿ م٭ؿ رمٌةف املجةرؾ ٢ٕ٣ ا
 ٠سريا ٨٦ إػٮا٩٪ة يكأؿ ٨ٔ ٠ذةب ٦٪ةقت يف ٬ؾا ابلةب.

 كأقأؿ ا أف يسذت يل األصؿ ث٭ة .     
ا٢٧ٕ٣ ػةلىة لٮص٭٫ ال١ؿي٥ كذػؿا يل يٮـ ٣ٞةق كأقأؿ ا دٕةىل أف جي٢ٕ ٬ؾا 

 إ٫٩ رؤكؼ رظي٥ كبؿ ٠ؿي٥ .
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫   

 أدمٕني .



 

 ٠ذج٫/ ظكني ث٨ ٌٔل ث٨ رشؼ ادلي٨ الرشايع
 3415مٕجةف  52

 دار احلؽير ٦ٛؿؽ ظجحل
يف كٝخ ًيٜ ، ككؾا دجكي٫ٞ ، أٔؽد٩ة ٬ؾا ال١ذةب ىلع ٔض٢ ك تنبيه :

ا.  ٨٧ٚ كصؽ مبلظْح أك أػُةء ٤ٚيجج٭٪ة ٤ٔي٫ كصـاق ا ػرين
 كق٪ٕيؽ اجلْؿ حن٨ ٚي٭ة، ك٩٪ٞع٭ة إف مةء ا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ة الك٧ةء يف ص٢ٕ اَّلم  احل٧ؽ      ة ٚي٭ة كص٢ٕ ثؿكصن ا رساصن ا، ك٧ٝؿن  ك٬ٮ ٦٪رين
حن  كاجل٭ةرى  ال٤ي٢ى  ص٢ٕ اَّلم ٛى ٠ؿ أف أراد مل٨ ًػ٤ٍ  ىلع ا كوًل م١ٮرنا، أراد أك يؾَّ

 ٍ٨ رى  ٦ى ًٕ ا احلٜ كدي٨ ثةهلؽل ثي ا، بنرين  ٩٭ض٫ ىلع قةر ك٨٦ كوعج٫ آهل كىلع ك٩ؾيؿن
ة كق٥٤ أزؿق كاٝذىف ا، تك٤ي٧ن  /ثٕؽ أ٦ة ٠سرين

 كالىيةـ  م٭ؿ، رمٌةف م٭ؿ ك٬ٮ أال ٦جةرؾ ْٔي٥ م٭ؿ أ٤ّس٥ ٣ٞؽ       
 أثٮاب ٚي٫ دٛذط م٭ؿ ، كاإلظكةف الىؽٝةت م٭ؿ،  كا٣٘ٛؿاف ا٣ٕذٜ م٭ؿ ا٣ٞيةـ،
 ادلٔٮات ٚي٫ جتةب م٭ؿ، ا٣ٕرثات ٚي٫ كدٞةؿ احلك٪ةت، ٚي٫ كدٌةٔٙ اجل٪ةت

 ىلع قجعة٫٩ ا ٚي٫ جيٮد م٭ؿ ، الكحبةت ٚي٫ كد٘ٛؿ، ادلرصةت ٚي٫ كدؿٚٓ ،
 وية٫٦ ا ص٢ٕ م٭ؿ،  ا٣ُٕيةت ألكحلةا٫ ٚي٫ كجيـؿ ، ال١ؿا٦ةت ثأ٩ٮاع ٔجةدق
 ثىية٫٦ اجلةس كأمؿ ۴   املىُىف ٚىة٫٦،  اإلقبلـ أراكف أظؽ

 ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ا ٗٛؿ كاظتكةثة إي٧ة٩ةن  وة٫٦ ٨٦ أف ۴ كأػرب
 ػري حل٤ح ٚي٫ م٭ؿ، ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ٗٛؿ كاظتكةثة إي٧ة٩ةن  ٝة٫٦ ك٨٦، ذ٩ج٫
 ثة٣ٛؿح ا رمحس٥ ٚةقذٞج٤ٮق،  ظؿـ ٚٞؽ ػري٬ة ظؿـ ٨٦،  م٭ؿ أ٣ٙ ٨٦

 اخلريات ٚ٭ٮ إىل ٚي٫ كاملكةثٞح،  كٝية٫٦ وية٫٦ ىلع الىةدٝح كا٣ٕـي٧ح كالرسكر
ـه  ، أية ، كٚؿصه  ٦ٕؽكداته  ا٩ذ٭ةز كإفَّ  احلــ، دلحل٢ي  األيةـ ٬ؾق اٗذ٪ةـ كإف قةحنةته

 كقةاعت اإلنكةف، ٦ةؿً  رأسي  الٮٝخ أف ذ٣س٥ ا٢ٕٞ٣؛ ٣ٕ٪ٮافي  ا٣ٛؿص د٤ٟ
ًؿؾى  قةاعًت  ٨٦ قةٔح ٚلك حب٫ْٛ؛ اإلنكةف ٔين ٦ة أ٩ٛفي  ْل ا٧ٕ٣ؿً  ٧ي  ٝةث٤حه  خي

ٓى  ألف ا ٚي٭ة دٌ ـداد ظضؿن ، دلًؽؾ رصحي  ث٫ ي  يف ٝٮمٟ ث٭ة كيُٞٓ اردٛةاعن
  .ذرااعن  أك ثةاعن  الكٕةدة

ػػػح رمٌػػػةف أىت  ا٣ٕجػػػةد مـٔر
 

 ا٣ٛكػػةد ٦ػػ٨ ا٤ٞ٣ػػٮب تلُ٭ػػري 
  كٕٚػػػبلن  ٝػػػٮالن  ظٞٮٝػػػ٫ ٚػػػأد 

 
 ل٧٤ػػػػػػػةد ٚةختػػػػػػػؾق كزادؾ 

 قػػٞة٬ة ك٦ػػة احلجػػٮب زرع ٧ٚػػ٨ 
 

 احلىػػػةد يػػػٮـ ٩ةد٦ػػػةن  دػػػأكق 
 



 

 
 أمحؽ اإل٦ةـ ػؿص٫ ٧٠ة رمٌةف ثٞؽكـ أوعةث٫ يبرش ‘ اجليب ك٣ٞؽ َكف      

 ٝؽ/ "يٞٮؿ أوعةث٫ يبرش ‘ اجليب َكف/ ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ كا٣جكةيئ
 دٛذط أثٮاب ٚي٫ وية٫٦ ٤ٔيس٥ ا ٠ذت ٦جةرؾ م٭ؿ رمٌةف م٭ؿ صةءز٥

 أ٣ٙ ٨٦ ػري حل٤ح ٚي٫ النيةَني ٚي٫ كد٢٘ اجلعي٥ أثٮاب ٚي٫ كد٤ٜ٘ اجل٪ةف
 ." ظؿـ ٚٞؽ ػري٬ة ظؿـ ٨٦ م٭ؿ
 بن٭ؿ ثٌٕة ثٌٕ٭٥ اجلةس د٭٪بح يف أو٢ احلؽير ٬ؾا/ ا٧٤ٕ٣ةء ثٕي ٝةؿ     

 ث٤ٜ٘ املؾ٩ت يبرش ال ٠يٙ اجل٪ةف أثٮاب ثٛذط املؤ٨٦ يبرش ال ٠يٙ رمٌةف
 ينج٫ أي٨ ٨٦ النيةَني ٚي٫ ي٢٘ ثٮٝخ ا٣ٕة٢ٝ يبرش ال ٠يٙ اجلرياف أثٮاب

  .ز٦ةف الـ٦ةف ٬ؾا
 حيؿص ٦ة أىلغ كْل اتلٞٮل رزؽ كٝية٫٦ لىية٫٦ ا ك٫ٞٚ ٨٦ ٬ؾا الن٭ؿ     

 ادل٩ية يف ا٣ٛبلح أقةس كْل املؤ٦٪ني ٦ةؿ رأس ْل اتلٞٮل ٚأف، املؤ٦٪ٮف ٤ٔي٫
ـداد احلت ي٪٧ٮ كب٭ة األ٨٦ يسٮف ث٭ة ك الكٕةدة دسٮف ٚجةتلٞٮل، كاآلػؿة  كد

ة يسٮف كب٭ة املٮدة  ثةتل١٧ني كيٕؽ٥٬ ل٧٤ؤ٦٪ني اجلرص ا يسذت كب٭ة الًؿ
ؽ٥٬ يسٮف ث٭ة ز٥ ٮاف اجل٪ح مٔٮ  ٨٦ ٔجةد٩ة ٨٦ ٩ٮرث ا٣يت اجل٪ح "د٤ٟ كالًؿ

 و٪ٛني إىل اجلةس يٛرتؽ ٚي٫، ا٣ٛؿٝةف م٭ؿ رمٌةف م٭ؿ }31 مؿي٥{دٞية"  َكف
ؽ ٧٠ة ثةجل٪ةف ٚةز كو٪ٙ كػرس ٚؼةب رمٌةف أدرك٫ و٪ٙ  . الؿمح٨ ٔك

 كإوبلح ص٭ةد ك٦يؽاف كقجةؽ د٪ةٚف ٦يؽاف رمٌةف ٤ٚ٪ض٢ٕ/ احلجيت أيخ
 .كإػبلص وؽؽ ك٦يؽاف كإػجةت دٮبح ك٦يؽاف

ٮاف ا ٤ٔي٭٥ يكذٞج٤ٮف ٬ؾا الن٭ؿ بنٮؽ كهلٙ  ٣ٞؽ َكف ق٤ٛ٪ة الىة٣ط ًر
 يذٞج٫٤ أف يؽٔٮ٫٩ ز٥ رمٌةف يج٤٘٭٥ أف ا يؽٔٮف كاقذٕؽاد ل٤ٕجةدة كاك٩ٮا

 ال٤٘ٮ ٨٦ ي٪ٞى٫ أك يج٫٤ُ ٧ٔة وية٦٭٥ كحيْٛٮف أية٫٦ يىٮمٮف َك٩ٮا ٦٪٭٥،
 كدبلكة ثة٣ٞيةـ حلةحل٫ حييٮف كاك٩ٮا كال١ؾب، كاجل٧ي٧ح كا٣٘يجح كال٤ٕت كال٤٭ٮ



 

 كإَٕةـ كاإلظكةف ثةلىؽٝح كاملكة٠ني ا٣ٛٞؿاء ٚي٫ يذٕة٬ؽكف َك٩ٮا ا٣ٞؿآف،
 كجية٬ؽكف ا ثُةٔح أ٩ٛك٭٥ ٚي٫ جية٬ؽكف َك٩ٮا الىٮاـ، كدُٛري ا٣ُٕةـ
  لك٫ ادلي٨ كيسٮف ا٤ٕ٣ية ْل ا لك٧ح تل١ٮف ا قبي٢ يف اإلقبلـ أٔؽاء

 احلٮـ يف ٔؽك٥٬ ىلع املك٧٤ٮف ٚي٭ة ا٩ذرص ا٣يت ال١ربل ثؽر ٗـكة َك٩خ ٚٞؽ
 ظير رمٌةف ٨٦ ٔرشي٨ يف م١ح ٚذط ٗـكة كاك٩خ رمٌةف، ٨٦ ٔرش الكةثٓ
 .إقبلـ دار م١ح كأوجعخ أٚٮاصة ا دي٨ يف اجلةس دػ٢

 م٭ؿ كل١٪٫ اجلةس ثٕي يْ٪٫ ٧٠ة ككك٢ ك٩ٮـ مخٮؿ م٭ؿ رمٌةف م٭ؿ ٤ٚحف
جةدة صؽ كاصذ٭ةد ٢٧ ٔك  كاحلٛةكة كالرسكر ثة٣ٛؿح نكذٞج٫٤ أف جلة يججيغ َّلا ٔك

 الىيةـ ٣ٛؿيٌح ا اػذةرق م٭ؿ يف ٠ؾلٟ ٩سٮف ال ككيٙ كا٣جنةط،
يح  ا٧٤ْ٣ةت ٨٦ كإػؿاص٭٥ اجلةس هلؽايح ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف كإ٩ـاؿ ا٣ٞيةـ كمرشٔك

 اجلةر أثٮاب ٚي٫ كد٤ٜ٘ اجل٪ح أثٮاب ٚي٫ دٛذط بن٭ؿ ٩ٛؿح ال ككيٙ اجلٮر، إىل
 اخلُةية كد٘ٛؿ ادلرصةت كدؿٚٓ احلك٪ةت ٚي٫ كدٌةٔٙ النيةَني ٚي٫ كد٢٘

  .كالكحبةت
٧ْٮق ، ا٣ْٕي٥ الن٭ؿ ٬ؾا اٗذ٪٧ٮا املك٧٤ني/ ٦ٕرش ٚية  ثأ٩ٮاع ا رمحس٥ ٔك

ٮا كا٣ٞؿبةت، ا٣ٕجةدات  ا ص٫٤ٕ ْٔي٥ م٭ؿ ٚ٭ٮ.  ا٣ُةاعت إىل ٚي٫ كقةٔر
.  اخلريات ثأ٩ٮاع ٚي٫ كيت٪ةٚكٮف ، ثة٣ُةاعت ٚي٫ يتكةثٞٮف ، ٣ٕجةدق ٦يؽا٩ةن 

 ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف كٝؿاءة كالىؽٝةت، الىبلة ٨٦ ا رمحس٥ ٚي٫ ٚأكرثكا
 كاإل٠سةر االقذ٘ٛةر ك كاتل١جري كاتل٭٤ي٢ كاتلع٧يؽ كا٣تكبيط كاتل٢ٕٞ، ثةتلؽثؿ

 كاملكة٠ني ا٣ٛٞؿاء إىل كاإلظكةف ، ‘ ا رقٮؿ ىلع كالكبلـ الىبلة ٨٦
.  رمٌةف يف يسٮف ٦ة أصٮد كاكف اجلةس أصٮد ‘ ا رقٮؿ َكف كٝؽ كاأليذةـ
 ذلٟ أصؿ كاظتكجٮا ، كاإلظكةف اجلٮد مٌةٔٛح يف ا رمحس٥ ث٫ ٚةٝذؽكا

 األكزار ٨٦ ٤ٔيس٥ ا ظؿـ ٧ٔة وية٦س٥ كاظْٛٮا ، ا٣ٕبلـ امل٤ٟ ٔ٪ؽ
 ث٫ كا٢٧ٕ٣ الـكر ٝٮؿ يؽع ل٥ ٝةؿ "٨٦ أ٫٩ ‘ اجليب ٨ٔ وط ٚٞؽ كاآلزةـ



 

 كرشاث٫" . َٕة٫٦ يؽع أف يف ظةصح  ٤ٚحف كاجل٭٢
 كال  يؿٚر ٚبل أظؽز٥ وٮـ يٮـ َكف ٚإذا ص٪ح "الىيةـ/  ۴ كٝةؿ

 وةا٥" .  امؿؤ إين ٤ٚي٢ٞ أظؽ قةث٫ امؿؤ ٚإف يىؼت
 أف اجليب ¢ أي٭ة املك٧٤ٮف/ ركل اإل٦ةـ ا٣ُرباين كوعع٫ األبلةين ٨ٔ أنف

ٮا د٬ؿك٥، اخلري ا٤ٕٚٮا" ٝةؿ/  ‘  ٩ٛعةت  ٚإف ا، رمحح جلٛعةت كدًٕؿ
 كأف ٔٮرادس٥ يكرت أف ا كق٤ٮا ٔجةدق ٨٦ ينةء ٨٦ ث٭ة رمحذ٫ يىيت ٨٦

  ". ركاعدس٥ يؤ٨٦
ٮا جلٛعح رمحح ا كإف ٬ؾا الن٭ؿ ٩ٛعح ٨٦      د٤ٟ اجلٛعةت ا٣ْٕي٧ح ٚذًٕؿ

 تلٛٮزكا ثةألصؿ كد٘٪٧ٮا اخلري .
٦ٕرش املك٧٤ني/ إف ٬ؾا الن٭ؿ ٦زياف ل٤ٕةـ لك٫ ٨٧ٚ اقذٞةـ ٚي٫ ٚريىج هل أف 

 يٮٜٚ قةاؿ اع٫٦.
 دٕةىل / ¬ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥      

ٮف يٮ٦ة م٤ح لك أل٢٬ ص٢ٕ قجعة٫٩ " ا  ٨ٔ ٚي٫ ذؼ٤ٮفكي ل٤ٕجةدة ٚي٫ يذٛٗؿ
 الن٭ٮر، يف رمٌةف ٠ن٭ؿ األيةـ يف ك٬ٮ ٔجةدة، يٮـ اجل٧ٕح ٚيٮـ ادل٩ية، أم٘ةؿ
 كق٥٤ دمٕذ٫ يٮـ هل وط ٨٦ كهلؾا. رمٌةف يف ا٣ٞؽر لكي٤ح ٚي٫ اإلصةثح كقةٔح
 ك٨٦ قجذ٫، قةاؿ هل ق٧٤خ كق٥٤ رمٌةف هل وط ك٨٦ دمٕذ٫، قةاؿ هل ق٧٤خ
 األقجٮع، ٦زياف اجل٧ٕح ٚيٮـ ٧ٔؿق، قةاؿ هل وط هل، كق٧٤خ ظضذ٫ هل وعخ

  . (3)اتلٮٚيٜ كبة. ا٧ٕ٣ؿ ٦زياف كاحلش ا٣ٕةـ، ٦زياف كرمٌةف
يٟ كيٞؿب٪ة إحلٟ كاص٤ٕ٪ة ٚي٫       امهلل كٚٞ٪ة القذ٘بلؿ م٭ؿ رمٌةف ٚي٧ة يًؿ

٨٦ املٞجٮ٣ني كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل 
 كوعج٫ أدمٕني .
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احل٧ؽ  ا٣٘ين احل٧يؽ ا٣ٕـيـ املضيؽ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل ذك         
ا٣ٕؿش املضيؽ ا٣ٕٛةؿ ملة يؿيؽ كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل املجٕٮث ثةدلٔٮة إىل 

 .اتلٮظيؽ وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كأوعةث٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة ٠سريا 
 أ٦ة ثٕؽ/     

ٌن  ٌٚةا٢ كوية٫٦ رمٌةف لن٭ؿ ٚإف ٨٧ٚ ٌٚةا٢  ة ٦٪٭ة يف ٬ؾا ادلرس٠سرية ٩ؾ٠ؿ ثٕ
 /م٭ؿ رمٌةف

أف ا دٕةىل أ٩ـؿ ٚي٫ ا٣ٞؿآف ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل "م٭ؿ رمٌةف اَّلم أ٩ـؿ ٚي٫ ا٣ٞؿآف  ػ 3
 ٬ؽل ل٤٪ةس كبح٪ةت ٨٦ اهلؽل كا٣ٛؿٝةف" .

 ƒ  يف الىعيعني ٨٦ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ ػ أف وية٫٦ أظؽ أراكف اإلقبلـ ا٣ْٕةـ ٧٠ة 5
 . ٝةؿ "ثين اإلقبلـ ىلع مخف ... كذ٠ؿ ٦٪٭ة/ كويةـ رمٌةف " ‘ أف اجليب

 ٧٠ة زجخ يف الىعيعني ٨٦ ظؽير  اجل٨ كمؿدة النيةَني ٚي٫ دىٛؽ ػ أ٫٩ 1
 . اجل٪ح أثٮاب ٚي٫ دٛذط ػ أ٫٩ 4
  . اجلةر أثٮاب أ٫٩ د٤ٜ٘ ٚي٫ ػ 2

 ‘ ا رقٮؿ أف ، ¢ ٬ؿيؿة النيؼةف ٨٦ ظؽير أيبكدحل٢ ٦ة دٞؽـ ٦ة أػؿص٫     
٤ٞخ اجل٪ح، أثٮاب ٚذعخ رمٌةف صةء إذا»  /ٝةؿ  . «النيةَني كوٛؽت اجلةر، أثٮاب ٗك
 ٢٧ٔ أك رمٌةف يف ٦ةت مل٨ ظٞيٞح أم اجل٪ح" أثٮاب ٝةؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء/ ٝٮهل "ٚذعخ   

 كامل٘ٛؿة اثلٮاب ل١رثة أك ذلٟ إىل يؤدم ٚي٫ ا٢٧ٕ٣ ألف دلةزان؛ أك ٤ٔي٫ يٛكؽ ال ٧ٔبلن 
 الؿمحح. أثٮاب ركايح ثؽحل٢ كالؿمحح،

 يف صةء كهلؾا؛  ا٣ٕجةد إىل ل٤ؿمحح دٞؿيجةن /  أم "اجل٪ح أثٮاب ٚذعخ" / ٝٮهل/ الك٪ؽم ٝةؿ    
 الك٧ةء. أثٮاب ثٌٕ٭ة كيف الؿمحح، أثٮاب الؿكايةت ثٕي

٤ٞخ أثٮاب اجلةر" ٝةؿ    ا٣ٕجةد . ٨ٔ ل٤ٕٞةب دجٕيؽان /  أم/ الك٪ؽم كٝٮهل "ٗك
 ٦٪٭٥ الك٧ٓ مكرتٝٮ كاملؿاد ظٞيٞح، ثةلكبلق٢ مؽت/  أم النيةَني" كٝٮهل "كق٤ك٤خ   
 ثةلنيةَني املؿاد أك َكملك٤ك٤ني ٚيىريكف إٗٮاء٥٬ ي٢ٞ أم ا٧ٕ٣ٮـ ىلع دلةز ٬ٮ أك

 ٦٪٭٥ . املؿدة ك٥٬ ثٌٕ٭٥



 

"إ٩ة أ٩ـجلةق يف حل٤ح ا٣ٞؽر أف ٚي٫ حل٤ح ا٣ٞؽر ا٣يت ْل ػري ٨٦ أ٣ٙ م٭ؿ ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل  ػ 3
 ك٦ة أدراؾ ٦ة حل٤ح ا٣ٞؽر حلح ا٣ٞؽر ػري ٨٦ أ٣ٙ م٭ؿ" .

 ية ثةيغ الرش أٝرص . ػ أ٫٩ ي٪ةدم ٚي٫ ٦٪ةد لك حل٤ح / ية ثةيغ اخلري أٝج٢ ك 4
 ػ أ٫٩  ٔذٞةء ٨٦ اجلةر يف لك حل٤ح ٨٦ حلةيل رمٌةف .  5
ريق كظك٪٫ األبلةين ٨٦ ظؽير      ¢ ٬ؿيؿة أيب كدحل٢ ٦ة دٞؽـ ٦ة أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ٗك

 كمؿدة النيةَني، وٛؽت رمٌةف م٭ؿ ٨٦ حل٤ح أكؿ َكف إذا/ "  ‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ
٤ٞخ اجل٨،  ٦٪٭ة ي٤ٜ٘ ٥٤ٚ اجل٪ح، أثٮاب كٚذعخ ثةب، ٦٪٭ة يٛذط ٥٤ٚ اجلةر، أثٮاب ٗك
 كذلٟ اجلةر، ٨٦ ٔذٞةء ك أٝرص، الرش ثةيغ ية ك أٝج٢، اخلري ثةيغ ية/ ٦٪ةد كي٪ةدم ثةب،

 .  " حل٤ح لك
٧ةؿ الىةحلح دٌةٔٙ ٚي٫ ٣ٌٛي٤ح الـ٦ةف كرش٫ٚ 6  .ػ أف اأٔل
 يف ال٤ُةاٙ/  ¬ ٝةؿ احلةِٚ اث٨ رصت    

 ذلٟ ٚي٫ امل٧ٕٮؿ املاكف رشؼ ٦٪٭ة ثأقجةب دسٮف لؤل٧ٔةؿ األصؿ مٌةٔٛح أف كا٥٤ٔ
 يف ذلٟ زجخ ٧٠ة كاملؽي٪ح م١ح مكضؽم يف الىبلة دٌةٔٙ كَّللٟ َكحلؿـ ا٢٧ٕ٣

 ٚي٧ة وبلة أ٣ٙ ٨٦ ػري ٬ؾا مكضؽم يف وبلة/ "ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ الىعيط احلؽير
 الىيةـ أف/ "ركم ككؾلٟ" أ٢ٌٚ ٚإ٫٩/ "ركايح كيف" احلؿاـ املكضؽ إال املكةصؽ ٨٦ قٮاق

 أدرؾ ٨٦/ "مؿٚٮاع ٔجةس اث٨ ٨ٔ ًٕيٙ ثإق٪ةد ٦ةصح اث٨ قنن كيف" ثةحلؿـ يٌةٔٙ
 ." قٮاق ٚي٧ة رمٌةف م٭ؿ أ٣ٙ ٦ةاح هل ا ٠ذت دحرس ٦ة ٦٪٫ كٝةـ ٚىة٫٦ ث١٧ح رمٌةف

رش رمٌةف ٠ن٭ؿ الـ٦ةف رشؼ/ ك٦٪٭ة ٠سريا زٮاثة هل كذ٠ؿ     .احلضح ذم ٔك
 دُٮع ٨٦/ "رمٌةف م٭ؿ ٢ٌٚ يف إحل٫ أرش٩ة اَّلم املؿٚٮع ا٣ٛةريس ق٧٤ةف ظؽير كيف 

 َكف ٚؿيٌح ٚي٫ أدل ك٨٦ قٮاق ٚي٧ة ٚؿيٌح أدل ٨٧٠ َكف اخلري ػىةؿ ٨٦ خبى٤ح ٚي٫
 الىؽٝح أم ‘ اجليب قب٢/ أنف ٨ٔ ا٣رت٦ؾم كيف" قٮاق ٚي٧ة ٚؿيٌح قجٕني أدل ٨٧٠

 رمٌةف يف ٧ٔؿة/ " ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ الىعيعني كيف" رمٌةف يف وؽٝح/ "ٝةؿ أ٢ٌٚ؟
 ".٦يع ظضح/ "ٝةؿ أك" حبضح دٕؽؿ

 ." مٌةٔٙ الىةا٥ ٢٧ٔ أف/ "آػؿ ظؽير يف ككرد   
 رمٌةف م٭ؿ ظرض إذا/ يٞٮلٮف َك٩ٮا أ٩٭٥ أميةػ٫ ٨ٔ مؿي٥ أيب ث٨ ثسؿ أثٮ كذ٠ؿ

 أ٢ٌٚ ٚي٫ كتكبيعح ا قبي٢ يف َكجلٛٞح مٌةٔٛح ٚي٫ اجلٛٞح ٚإف ثةجلٛٞح ٚي٫ ٚة٩بكُٮا



 

 .ٗريق يف تكبيعح أ٣ٙ ٨٦
 أ٣ٙ ٨٦ أ٢ٌٚ ٚي٫ كتكبيعح يٮـ أ٣ٙ ٨٦ أ٢ٌٚ رمٌةف ٨٦ يٮـ وٮـ/ اجلؼيع ٝةؿ     

 أصؿق مٌةٔٛة ٩ٛك٫ يف الىيةـ َكف ٧٤ٚة ركٕح أ٣ٙ ٨٦ أ٢ٌٚ ٚي٫ كركٕح تكبيعح
٧ةؿ قةاؿ إىل ثة٣جكجح  لرشؼ الىيةـ قةاؿ ىلع مٌةٔٛة رمٌةف م٭ؿ ويةـ َكف اأٔل

٫ اَّلم الىٮـ ٬ٮ ككٮ٫٩ ز٦ة٫٩  ا٣يت اإلقبلـ أراكف أظؽ وية٫٦ كص٢ٕ ٔجةدق ىلع ا ًٚؿ
 كٝؿب٫ ا ٔ٪ؽ ا٣ٕةم٢ رشؼ ٦٪٭ة أػؿ ثأقجةب اثلٮاب يٌةٔٙ كٝؽ ٤ٔي٭ة اإلقبلـ ثين
 كأُٔٮا األم٥ ٨٦ ٝج٤٭٥ ٨٦ أصٮر ىلع األ٦ح ٬ؾق أصؿ يٌةٔٙ ٧٠ة دٞٮاق ككرثة ٦٪٫

٧ةؿ ثني ٨٦ الىيةـ ٚةقتس٪ةء/ اثلة٩يح الؿكايح ىلع كأ٦ة .األصؿ ٨٦ ٤ٛ٠ني  أف إىل يؿصٓ اأٔل
٧ةؿ قةاؿ  كأًةؼ ٔجةدق أ٧ٔةؿ ثني ٨٦ جلٛك٫ دٕةىل ا اػذى٫ كالىيةـ ل٤ٕجةد اأٔل

 .  (3)إحل٫
 ػ أف ٨٦ وة٫٦ إي٧ة٩ة كاظتكةثة ٗٛؿ هل ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩ج٫ . 31
 ػ أف ٨٦ ٝة٫٦ إي٧ة٩ة كاظتكةثة ٗٛؿ هل ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩ج٫ . 33
 ػ أف ٨٦ ٝةـ حل٤ح ا٣ٞؽر كْل يف رمٌةف إي٧ة٩ة كاظتكةثة ٗٛؿ هل ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩ج٫.  35
 ٨٦/ »ٝةؿ ‘ ا رقٮؿ أف ¢ دٞؽـ ٦ة أػؿص٫ ابلؼةرم ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة،كدحل٢ ٦ة     

ذ٩ج٫، ك٨٦ ٝةـ رمٌةف إي٧ة٩ة  ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ٗٛؿ كاظتكةثة، إي٧ة٩ة رمٌةف وةـ
 دٞؽـ ٦ة هل ٗٛؿ كاظتكةثة، إي٧ة٩ة ا٣ٞؽر حل٤ح ٝةـ ك٨٦ كاظتكةثة ٗٛؿ هل ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩ج٫

 كأػؿج مك٥٤ ث٫ٌٕ.  «ذ٩ج٫ ٨٦
٧ةؿ كاحل٧ؽ        نكأؿ ا دٕةىل أف يٮٚٞ٪ة ل٤ىيةـ كا٣ٞيةـ كأف يذٞج٢ ٦٪ة وة٣ط اأٔل

 رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ أدمٕني .
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احل٧ؽ  امل٤ٟ ا٣ٞ٭ةر ا٣ٕـيـ اجلجةر الؿظي٥ ا٣٘ٛةر ٤ٞ٦ت ا٤ٞ٣ٮب          
 ٦ٞؽر األمٮر ٧٠ة ينةء كخيذةر . كاألثىةر

كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل م٭ةدة دربئ ٝةا٤٭ة ٨٦ الرشؾ    
ثىعح اإلٝؿار كدجٮئ ٝةا٤٭ة دار ا٣ٞؿار كد٪ضي٫ ٨٦ اجلةر كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق 
كرقٮهل ابلؽر صجح٪٫ إذا رس اقت٪ةر كاحل٥ ي٧ي٪٫ إذا قب٢ أُٔٯ ُٔةء ٨٦ ال 

ة دج٤٘٭٥ يف د٤ٟ األكَةف خيىش اإلٝذةر وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كأوعةث٫ وبل
 .٩٭ةيح األكَةر كق٥٤ تك٤ي٧ة 

 أ٦ة ثٕؽ /
٢ِّ  ا٣ٕجةدات أ٢ٌٚ ٨٦ الىٮـ أف ٚة٧٤ٔٮا    صى

ى
 ث٫٤ٌٛ صةءت،  ا٣ُةاعت كأ

  . األػجةر اجلةس ثني ٚي٫ ك٤ٞ٩خ،  اآلزةر
٫ األم٥ دميٓ ىلع ٠ذج٫ ا أف/  الىٮـ ٌٚةا٢ ٨٧ٚ      ة} /  ٤ٔي٭٥ كًٚؿ ٭ى حُّ

ى
 يىة أ

ي٨ى  ً ٪يٮا اَّلَّ ًذتى  آ٦ى ٥ي  ٠ي ٤ىيٍسي ـي  ٔى يىة ة الىِّ ٧ى ًذتى  ٠ى ى  ٠ي ي٨ى  ىلعى ً ٥ٍ  ٨٦ًٍ  اَّلَّ ج٤ًٍسي ٥ٍ  رى ٤َّسي ٕى  ٣ى
ٮفى  ٞي  اتلٕجؽ ٨ٔ ل٤ؼ٤ٜ ٗىن ال ْٔي٧ح ٔجةدة أ٫٩ كلٮال ،[  351/  ابلٞؿة] {  تىذَّ

٧ة  ث٭ة ٫ ٦ة زٮاب ٨٦ ٤ٔي٭ة يرتدت ٔك  . األم٥ دميٓ ىلع ا ًٚؿ
 الكحبةت كدسٛري اَّل٩ٮب مل٘ٛؿة قجت أ٫٩/  رمٌةف يف الىٮـ ٌٚةا٢ ك٨٦     

 كاظتكةثة إي٧ة٩ة رمٌةف وةـ ٨٦/ »  ٝةؿ ‘ اجليب أف ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٕٚ، 
ؿ ًٛ ة ثة إي٧ة٩ة يٕين ، ٦ذٜٛ ٤ٔي٫«  ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ٗي يَّح كًر  الىٮـ ثًٛؿ
٫ َكر٬ة يس٨ كل٥،  كأصؿق ثلٮاث٫ كاظتكةثة ٤ٔي٫  كأصؿق زٮاث٫ يف مةَكً  كال ٣ًٛؿ

 . ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ي٘ٛؿ ا ٚإف، 
     ٨  إىل كاجل٧ٕح اخل٧ف الى٤ٮات/ »  ٝةؿ ‘ اجليب أف أيٌة ٬ؿيؿة أيب ٔك

ؿات اجل٧ٕح ِّٛ  ركاق مك٥٤ .  « ال١جةاؿ اٍصذيجًجىخ إذا ثح٪٭٨ ملة ٦سى
ٯ ث٢ ٦ٕني ثٕؽد يذٞيؽ ال زٮاث٫ أف/  الىٮـ ٌٚةا٢ ك٨٦ ُى ٍٕ  ث٘ري أصؿق الىةا٥ حي



 

 لك/  دٕةىل ا ٝةؿ/ »  ‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/  ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٕٚ،  ظكةب
٪َّح كالىيةـ ، ث٫ أصـم كأ٩ة يل ٚإ٫٩ الىٮـ إال هل آدـ اث٨ ٢٧ٔ  يٮـ َكف ٚإذا صي
 إين/  ٤ٚي٢ٞ ٝةد٫٤ أك أظؽ قةث٫َّ ٚإف ، يىؼت كال يؿٚر ٚبل أظؽز٥ وٮـ
 ريط ٨٦ ا ٔ٪ؽ أَيت الىةا٥ ٥ٚ خل٤ٮؼ ثيؽق حم٧ؽ ٩ٛف كاَّلم،  وةا٥

 ٚؿح رب٫ ٣ٌف كإذا،  ثُٛؿق ٚؿح أُٚؿ إذا/  يٛؿظ٭٧ة ٚؿظذةف ل٤ىةا٥،  املكٟ
ٔىٙ هل آدـ اث٨ ٢٧ٔ لك/ »  ملك٥٤ ركايح كيف ،«  ثىٮ٫٦  ثٕرش احلك٪ح يٌة
 ، ث٫ أصـم كأ٩ة يل ٚإ٫٩ الىٮـ إال/  دٕةىل ا ٝةؿ ، ًٕٙ قج٧ٕةاح إىل أ٦سةهلة

عي   « . أصٌل ٨٦ كَٕة٫٦ م٭ٮد٫ يىؽى
  / ٔؽيؽة كصٮق ٨٦ الىٮـ ٌٚي٤ح ىلع يؽؿ اجل٤ي٢ احلؽير ك٬ؾا     
٧ةؿ قةاؿ ثني ٨٦ الىٮـ جلٛك٫ اػذه ا أف/  األكؿ     لرش٫ٚ كذلٟ ؛ اأٔل

 رب٫ كبني ا٣ٕجؽ ثني رس أل٫٩ ؛ ٚي٫ قجعة٫٩ هل اإلػبلص كّ٭ٮر هل كحمجذ٫ ٔ٪ؽق
٤ٓ ال ، َُّ ٓ يف يسٮف الىةا٥ ٚإف،  ا إال ٤ٔي٫ ي  اجلةس ٨٦ اخلةيل املًٮ

٪ة  ربة هل أف ي٥٤ٕ أل٫٩ ؛ يت٪ةكهل ٚبل ثةلىيةـ ٤ٔي٫ ا ظؿـ ٦ة د٪ةكؿ ٨٦ ٦ذ١٧ِّ
ٓ٤ً َُّ جح ٔٞةث٫ ٨٦ ػٮٚة  ٚيرتك٫ ذلٟ ٤ٔي٫ ظؿـ كٝؽ،  ػ٤ٮد٫ يف ٤ٔي٫ ي  كٗر

 جلٛك٫ وية٫٦ كاػذه ، اإلػبلص ٬ؾا هل ا م١ؿ ذلٟ أص٢ ٨٧ٚ ، زٮاث٫ يف
 كدْ٭ؿ ،« أصٌل ٨٦ كَٕة٫٦ م٭ٮد٫ يؽع/ » ٝةؿ كهلؾا ؛ أ٧ٔةهل قةاؿ ثني ٨٦

يىحٍ٪ح ث٨ قٛيةف ٝةؿ ٧٠ة ا٣ٞية٦ح يٮـ االػذىةص ٬ؾا ٚةاؽة  َكف إذا/  ¬ خي
 ظىت ٫٤٧ٔ قةاؿ ٨٦ املْةل٥ ٨٦ ٤ٔي٫ ٦ة كيؤدم ، ٔجؽق ا حيةقت ا٣ٞية٦ح يٮـ
ٜى  ل٥ إذا  ثةلىٮـ اجل٪ح كيؽػ٫٤ ، املْةل٥ ٨٦ ثٌف ٦ة ٔ٪٫ ا يذع٢٧ الىٮـ إال يج

.  
 ٩ٛك٫ إىل اجلـاء ٚأًةؼ« ، ث٫ أصـم كأ٩ة/ » الىٮـ يف ٝةؿ ا أف/  اثلةين

٧ةؿ ألف ؛ ال١ؿي٧ح  أ٦سةهلة ثٕرش احلك٪ح،  ثة٣ٕؽد أصؿ٬ة يٌةٔٙ الىةحلح اأٔل
ـاء أًةؼ ا ٚإف الىٮـ أ٦ة،  ٠سرية إًٔةؼ إىل ًٕٙ قج٧ٕةاح إىل  ٤ٔي٫ اجل



 

 . األصٮدي٨ كأصٮد األكؿ٦ني أكؿـ قجعة٫٩ ك٬ٮ،  ٔؽد أذجةر ٗري ٨٦ ٩ٛك٫ إىل
 كالىيةـ،  ظكةب ثبل ٠سريا ْٔي٧ة الىةا٥ أصؿ ٚي١ٮف ٦ُٕي٭ة ثٞؽر كا٣ُٕيَّح

 ٨٦ املؤملح ا أٝؽار ىلع كورب،  ا حمةرـ ٨ٔ كورب ، ا َةٔح ىلع ورب
ٕٙ كا٣ُٕل اجلٮع  الىرب أ٩ٮاع ٚي٫ اصذ٧ٕخ ٚٞؽ،  كاجلٛف ابلؽف ًك

ٜى  ، اثلبلزح َّٞ ة} /  دٕةىل ا ٝةؿ كٝؽ،  الىةثؿي٨ ٨٦ الىةا٥ يسٮف أف كحت  إًج٧َّى
ّفَّ  كفى  ييٮى ةثًؿي ٥ٍ  الىَّ ٍصؿى٬ي

ى
رٍيً  أ ٘ى ةبو  ثً  [ . 31/  الـمؿ]  { ًظكى

٪َّح الىٮـ أف/  اثلة٣ر         ،  كالؿٚر ال٤٘ٮ ٨٦ الىةا٥ يٌف كقرت كٝةيح/  أم صي
 أيٌة كيٞي٫ ،« يىؼت كال يؿٚر ٚبل أظؽز٥ وٮـ يٮـ َكف ٚإذا/ »ٝةؿ كَّللٟ

ىٍكذىًض٨ُّ  ص٪ح الىيةـ/ »  ٝةؿ ‘ اجليب أف ¢ صةثؿ ركل كَّللٟ، اجلةر ٨٦  ث٭ة ي
 ركاق أمحؽ . « اجلةر ٨٦ ا٣ٕجؽ
٤ٮؼ أف/  الؿاثٓ  آزةر ٨٦ أل٩٭ة ؛ املكٟ ريط ٨٦ ا ٔ٪ؽ أَيت الىةا٥ ٥ٚ ػى

 مأف ْٔي٥ ىلع دحل٢ ك٬ؾا،  هل كحمجٮبح قجعة٫٩ ا ٔ٪ؽ َيجح ٚاك٩خ الىيةـ
 حمجٮبة يسٮف اجلةس ٔ٪ؽ املكذٍؼجىر امل١ؿكق اليشء إف ظىت ا ٔ٪ؽ الىيةـ

 . ثةلىيةـ َةٔذ٫ ٨ٔ ننأ ل١ٮ٫٩ كَيجة ا ٔ٪ؽ
 أ٦ة،  رب٫ ٣ٞةء ٔ٪ؽ كٚؿظح ، ُٚؿق ٔ٪ؽ ٚؿظح/  ٚؿظذني ل٤ىةا٥ أف/  اخلةمف     

 ٬ٮ اَّلم الىيةـ ثٕجةدة ا٣ٞيةـ ٨٦ ٤ٔي٫ ا أ٥ٕ٩ ث٧ة ٚيٛؿح ُٚؿق ٔ٪ؽ ٚؿظ٫
٧ةؿ أ٢ٌٚ ٨٦  ث٧ة كيٛؿح،  يىٮمٮا ٥٤ٚ ظؿمٮق أ٩ةس ٨٦ كك٥،  الىةحلح اأٔل

٦ة َكف اَّلم كاجلاكح كالرشاب ا٣ُٕةـ ٨٦ هل ا أثةح ىؿَّ                                . الىٮـ ظةؿ ٤ٔي٫ حمي
ـاءق جيؽ ظني ثىٮ٫٦ ٚيٛؿح رب٫ ٣ٞةء ٔ٪ؽ ٚؿظ٫ كأ٦ة  َّٚؿا دٕةىل ا ٔ٪ؽ ص ٮى  مي

 حلؽػ٤ٮا الىةا٧ٮف أي٨/  يٞةؿ ظني إحل٫ يسٮف ٦ة أظٮج ٬ٮ كٝخ يف َكمبل
 ؟  ٗري٥٬ أظؽ يؽػ٫٤ ال اَّلم الؿيَّةف ثةب ٨٦ اجل٪ح

 ٧ٔؿ ث٨ ا ٔجؽ ٨ٕٚ،  ا٣ٞية٦ح يٮـ لىةظج٫ ينٛٓ أ٫٩/  الىٮـ ٌٚةا٢ ك٨٦     
 يٞٮؿ،  ا٣ٞية٦ح يٮـ ل٤ٕجؽ ينٕٛةف كا٣ٞؿآف الىيةـ/ »  ٝةؿ ‘ اجليب أف ¢



 

ٍٕيًن  كالن٭ٮة ا٣ُٕةـ ٦٪ٕذي٫ رب أم/  الىيةـ ِّٛ  ٦٪ٕذي٫/  ا٣ٞؿآف كيٞٮؿ،  ٚي٫ ٚىنى
ٍٕيًن  ثةل٤ي٢ اجلٮـ ِّٛ  .  « ٚحنٕٛةف/  ٝةؿ،  ٚي٫ ٚىنى

 ق٭٢ ك٨٦ ٌٚةا٢ الىٮـ / أف ا أٔؽ أل٫٤٬ ثةثة ػةوة ث٭٥ يف اجل٪ح ٨ٕٚ     
 يؽػ٢ الؿيَّةف،/ هل يٞةؿ ثةثةن  اجل٪حً  يف إفَّ " /ٝةؿ - ‘ - اجليب ٨ٔ ¢ قٕؽ ث٨

٤ًٜٗ، دػ٤ٮا ٚإذا ٗريي٥٬، أظؽه  ٦٪٫ يؽػ٢ي  ال ا٣ٞية٦ح، يٮـ الىةا٧ٮف ٦٪٫
ي
 ٥٤ٚ أ

٨٦ٍ " /كزاد كا٣رت٦ؾم، كا٣جكةيئ كمك٥٤ ابلؼةرم ركاق ".أظؽ ٦٪٫ يؽػ٢  دػ٤ى٫ كى
  ل٥

ٍ
 .  "أثؽان  ي٧ْأ

 /ٝةؿ ¢ ظؾيٛح ك٨٦ ٌٚةا٢ الىٮـ / أف ٨٦ ػذ٥ هل ث٫ دػ٢ اجل٪ح ٨ٕٚ    
ذ٥ ا؛ إال هلإ ال/ ٝةؿ ٨٦" /ٚٞةؿ وؽرم، إىل - ‘ - اجليبَّ  أق٪ؽتي   ث٭ة؛ هل ػي

ذ٥ ا؛ كص٫ اثذ٘ةء يٮ٦ةن  وةـ ك٨٦ اجل٪ح، دػ٢  ك٨٦ اجل٪ح، دػ٢ ث٫؛ هل ػي
ذ٥ ا؛ كص٫ اثذ٘ةء ثىؽٝح دىؽؽ أمحؽ كوعع٫  ركاق ".اجل٪ح دػ٢ ث٭ة؛ هل ػي

 األبلةين . 
! ا ية رقٮؿ/ ٤ٝخ /ٝةؿ ¢ أ٦ة٦حى  أيب ك٨٦ ٌٚةا٢ الىٮـ / أ٫٩ ال ٔؽؿ هل ٨ٕٚ

ؿين ٟى " /ٝةؿ. ث٢٧ٕ مي ؛ ٤ٔي ـً ٍؽؿى  ال ٚإ٫٩ ثةلىٮ  مؿين! ا رقٮؿ ية/ ٤ٝخ ".هل ًٔ
ٍؽؿى  ال ٚإ٫َّ٩ ثةلىٮـ؛ ٤ٔيٟ" /ٝةؿ. ث٢٧ٕ  ". هل ًٔ
! ا رقٮؿ ية/ ٤ٞٚخ ،- ‘ - ا رقٮؿى  أديخ /ٝةؿ ركايح كيف ا٣جكةيئ ركاق

ٕيين ثأمؿو  مؿين ٦ة٦ح أثٮ كاكف ".هل ٦ًس٢ٍى  ال ٚإ٫َّ٩. ثةلىيةـ ٤ٔيٟ" /ث٫. ٝةؿ ا ي٪ٛ
ي
 أ

 .ًيٙ ث٭٥ ٩ـؿ إذا إال ٩٭ةران  ادلػةف ثحذ٫ يف ييؿل ال
 ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ قٕيؽو  أيب ك٨٦ ٌٚةا٢ الىٮـ / أ٫٩ يجةٔؽ وةظج٫ ٨ٔ اجلةر ٨ٕٚ

ـي  ٔجؽو  ٨٦ًٍ  ٦ة"/  ‘ - ا رقٮؿ  ا ثةٔؽ إال دٕةىل؛ ا قبي٢ يف يٮ٦ةن  يىٮ
٫ احلٮـ ثؾلٟ   .كمك٥٤ ابلؼةرم ركاق ".ػؿيٛةن  قجٕني اجلةر ٨ٔ كص٭ى

ؽيؽة ك٣س٨ ال دذعٜٞ ٬ؾق ا٣ٌٛةا٢ إال مل٨ ٝةـ  كٌٚةا٢ الىٮـ ٠سرية ٔك
ثةلىٮـ ىلع الٮص٫ اَّلم رش٫ٔ ا كدأدب ثآداب الىةا٧ني كظِٛ وٮ٫٦ ممة 



 

 وية٦٪ة اظِٛ ي٪ٞى٫ أك يج٫٤ُ كا املكبٮؿ أف يٮٚٞ٪ة ملة حيت كيؿىض امهلل
 ىلع كق٥٤ ا كوًل،  املك٧٤ني كجل٧يٓ كلٮادلي٪ة جلة كاٗٛؿ،  جلة مةٕٚة كاص٫٤ٕ

  . كوعج٫ آهل كىلع حم٧ؽ ٩بي٪ة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني محؽا ٠سريا َيجة ٦جةراك ٚي٫ ٧٠ة يججيغ جلبلؿ كص٭٫          
ْي٥ ق٤ُة٫٩ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل دْٕي٧ة لنة٫٩  ٔك
ٮا٫٩ وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل  كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل ادلايع إىل ًر

 أ٦ة ثٕؽ/  .كوعج٫ كإػٮا٫٩ كق٥٤ تك٤ي٧ة ٠سريا
  ( 3) أ٦ة ثٕؽ/

ة}/  دٕةىل ٝةؿ،  ا٣ْٕةـ ك٦جة٩ي٫ اإلقبلـ أراكف أظؽ رمٌةف ويةـ ٚإف ٭ى حُّ
ى
 يىة أ

ي٨ى  ً ٪يٮا اَّلَّ ًذتى  آ٦ى ٥ي  ٠ي ٤ىيٍسي ـي  ٔى يىة ة الىِّ ٧ى ًذتى  ٠ى ى  ٠ي ي٨ى  ىلعى ً ٥ٍ  ٨٦ًٍ  اَّلَّ ج٤ًٍسي ٥ٍ  رى ٤َّسي ٕى  ٣ى
ٮفى  ٞي ة تىذَّ يَّة٦ن

ى
كدىاتو  أ ٍٕؽي ٨ٍ  ٦ى ٧ى فى  ذى ٥ٍ  َكى ة ٦ً٪ٍسي ٌن ًؿي كٍ  مى

ى
ى  أ ؿو  ىلعى

ٛى ةه  قى ؽَّ ًٕ ـو  ٨٦ًٍ  ٚى يَّة
ى
ؿى  أ ػى

ي
 أ

ى  ي٨ى  كىىلعى ً ٮ٩ى٫ي  اَّلَّ ٞي ي ًُ ـي  ًٍٚؽيىحه  يي ة ٕى ٨ٍ  ًمٍك١ًنيو  َى ٧ى ٮَّعى  ذى ُى ا تى رٍين ٮى  ػى ٭ي رٍيه  ذى ي  ػى فٍ  هلى
ى
 كىأ

ٮا ٮمي رٍيه  دىىي ٥ٍ  ػى ٪ٍذي٥ٍ  إًفٍ  ٣ىسي ٍ٭ؿي  ٠ي ٮفى مى ٤ى٧ي ٍٕ ةفى  تى ٌى مى م رى ً ؿى  اَّلَّ ـً
ٍ٩
ي
ٍؿآفي  ًذي٫ً  أ ٞي ل ا٣ٍ ؽن  ٬ي

بىحِّ٪ىةتو  ل٤ً٪َّةًس  ل ٨٦ًى  كى ؽى ٍؿٝىةفً  الٍ٭ي ٛي ا٣ٍ ٨ٍ  كى ٧ى ً٭ؽى  ذى ٥ي  مى ٍ٭ؿى  ٦ً٪ٍسي ٫٧ٍي  النَّ ٨ٍ  ٚى٤ٍيىىي ٦ى فى  كى  َكى
ة ٌن ًؿي كٍ  مى

ى
ى  أ ؿو  ىلعى

ٛى ةه  قى ؽَّ ًٕ ـو  ٨٦ًٍ  ٚى يَّة
ى
ؿى  أ ػى

ي
٥ي  اَّي  ييًؿيؽي  أ الى  ا٣ٍحيرٍسى  ثًسي ٥ي  ييًؿيؽي  كى  ثًسي

رٍسى  ٕي تًلي٤٧ً١ٍيٮا ا٣ٍ ةى  كى ؽَّ ًٕ كا ا٣ٍ ي ربِّ تًلي١ى ى  اَّى  كى ة ىلعى ٥ٍ  ٦ى ازي ؽى ٥ٍ  ٬ى ٤َّسي ٕى ٣ى كفى  كى ؿي ىٍن١ي ]  {ت
  [ . 352 - 351/  ابلٞؿة

ـي  ثييًنى / »  ‘ اجليب ٝةؿ ٝةؿ ƒ  كأػؿج النيؼةف ٨٦ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ  اإلقبل
 ، الىبلة كإٝةـ ، ا رقٮؿ حم٧ؽا كأف ا إال هلإ ال أف م٭ةدة/  مخف ىلع

 كظش رمٌةف كوٮـ/ »  كملك٥٤«  رمٌةف كوٮـ ، ابليخ كظش ، الـاكة كإيذةء
  .«  ابليخ

يَّح ىلع املك٧٤ٮف كٝؽ أدمٓ  ثةلرضكرة ٤ٕ٦ٮ٦ة ُٕٝية إدمةاع رمٌةف وٮـ ًٚؿ
 كأٝؿ دةب ٚإف ٚىحيٍكتىذىةب،  زٛؿ ٚٞؽ كصٮب٫ أ٩سؿ ٨٧ٚ،  اإلقبلـ دي٨ ٨٦
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ٍؿدىًؽا َكٚؿا ٝيًذ٢ى  كإال ثٮصٮب٫  . اإلقبلـ ٨ٔ مي
 ا رقٮؿ ٚىةـ ، اهلضؿة ٨٦ اثلة٩يح الك٪ح يف رمٌةف ويةـ كٝؽ َكف ًٚؿضى       
 / مؿظ٤ذني ىلع الىيةـ ٚؿض كاكف،  قجني تكٓ ‘
  . ٤ٔي٫ الىيةـ دٌٛي٢ ٦ٓ كاإلَٕةـ الىيةـ ثني اتلؼيري/  األكىل املؿظ٤ح   
حى  ٨ٕٚ،  ختيري ثؽكف الىيةـ دٕيني/  اثلة٩يح املؿظ٤ح    ٤ى٧ى /  ٝةؿ ¢ األكٮع ث٨ قى
ى } /  ٩ـ٣خ ملة ي٨ى  كىىلعى ً ٮ٩ى٫ي  اَّلَّ ٞي ي ًُ ـي  ًٍٚؽيىحه  يي ة ٕى  ٨٦ َكف[  354/  ابلٞؿة] {  ًمٍك١ًنيو  َى

٢ى  يٕين) كيٛذؽم يُٛؿ أف أراد ٕى  ، ٚجكؼذ٭ة ثٕؽ٬ة ا٣يت اآليح ٩ـ٣خ ظىت(  ذى
٨ٍ } /  دٕةىل ٝٮهل ث٭ة يٕين ٧ى ً٭ؽى  ذى ٥ي  مى ٍ٭ؿى  ٦ً٪ٍسي ٫٧ٍي  النَّ ٨ٍ  ٚى٤ٍيىىي ٦ى فى  كى ة َكى ٌن ًؿي كٍ  مى

ى
 أ

ى  ؿو  ىلعى
ٛى ةه  قى ؽَّ ًٕ ـو  ٨٦ًٍ  ٚى يَّة

ى
ؿى  أ ػى

ي
 .[  352/  ابلٞؿة] {  أ

يٍ٪نة الىيةـ ا ٚأكصت   ظىت الىٮـ جيت كال ، ختيري" ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ ثؽكف خى
 ال/ »  ‘ اجليب ٣ٞٮؿ الن٭ؿ دػٮؿ ٝج٢ يىٮـ ٚبل ، الن٭ؿ دػٮؿ يثجخ

 وٮ٫٦ يىٮـ َكف رص٢ه  يسٮف أف إال يٮ٦ني أك يٮـ ثىٮـ أظؽز٥ يذٞؽ٨٦
  . ركاق ابلؼةرم« احلٮـ ذلٟ ٤ٚيى٥

   ٥ ٍسى  / أمؿي٨ ٨٦ ثٮاظؽ رمٌةف م٭ؿ ثؽػٮؿ كحيي
٨ٍ } /  دٕةىل ٣ٞٮهل ٬بلهل رؤيح/  األكؿ    ٧ى ً٭ؽى  ذى ٥ي  مى ٍ٭ؿى  ٦ً٪ٍسي ٫٧ٍي  النَّ ، {  ٚى٤ٍيىىي

 يؿاق أف ينرتط كال ، ٦ذٜٛ ٤ٔي٫«  ٚىٮمٮا اهلبلؿ رأيذ٥ إذا/ »  ‘ اجليب كٝٮؿ
 ىلع الىٮـ كصت الن٭ؿ دػٮؿ بن٭ةدد٫ يثجخ ٨٦ رآق إذا ث٢ ، ث٪ٛك٫ كاظؽ لك

  . اجل٧يٓ
ينرتط      مك٧٤ة اعٝبل ثة٣٘ة النة٬ؽ يسٮف أف ثةلؿؤيح الن٭ةدة ٣ٞجٮؿ كي

 ال أل٫٩ بن٭ةدد٫ الن٭ؿ يثجخ ٚبل الى٘ري ٚأ٦ة ، كبرصق أل٦ة٩ذ٫ خبربق مٮزٮٝة
ٍكىلى  ث٫ ييٮزٜى

ى
 ييٮزٜى ال أيٌة ك٨٦ بن٭ةدد٫ الن٭ؿ يثجخ ال كالاكٚؿ ، املض٪ٮف ٦٪٫ كأ

 ال حبير ابلرص ًٕيٙ َكف أك ثة٣ترسع أك ثةل١ؾب ٦ٕؿكٚة ثسٮ٫٩ خبربق
 ، ٠ؾث٫ رصعةف أك وؽ٫ٝ يف ل٤نٟ بن٭ةدد٫ الن٭ؿ يثجخ ٚبل يؿاق أف ي٧س٨



 

/  ƒ  ٧ٔؿ اث٨ ٣ٞٮؿ»  كاظؽ رص٢ بن٭ةدة ػةوح رمٌةف م٭ؿ دػٮؿ كيثجخ
«  ثىية٫٦ اجلةس كأمؿ ٚىةـ رأيذ٫ أين ‘ اجليب ٚأػربتي  اهلبلؿ اجلةس دؿاءل

،  ثؾلٟ األمٮر كالة إػجةر ٤ٔي٫ كصت رؤيذ٫ ٦ذيٞ٪ة رآق ك٨٦ ، ركاق أثٮ داكد
 الىٮـ كاصت ذلٟ ىلع يرتدت أل٫٩ ؛ احلضح كذم مٮاؿ ٬بلؿ رأل ٨٦ ككؾلٟ
 يف كظؽق رآق كإف ، - كاصت ٚ٭ٮ ث٫ إال الٮاصت يذ٥ ال ك٦ة - كاحلش كا٣ُٛؿ

 إىل اخلرب إيىةؿ يف كيكىع يىٮـ ٚإ٫٩ كالة األمٮر إػجةر ي١٧٪٫ ال ثٕيؽ ماكف
 . يكذُيٓ ٦ة ثٞؽر األمٮر كالة

٨٤ً كإذا     ٍٔ ي
 ا٢٧ٕ٣ كصت ٗريق أك ثةملؾيةع احل١ٮ٦ح ًٝجى٢ ٨٦ الن٭ؿ زجٮت أ

 ًٝجى٢ً  ٨٦ إٔبل٫٩ ألف ؛ ٗريق أك رمٌةف يف كػؿكص٫ الن٭ؿ دػٮؿ يف ثؾلٟ
 يف يؤذف أف ثبلال ‘ اجليب أمؿ كَّللٟ ، ث٭ة ا٢٧ٕ٣ جيت رشٔيح ظضح احل١ٮ٦ح

 ذلٟ كص٢ٕ ، دػٮهل ‘ ٔ٪ؽق زجخ ظني حلىٮمٮا الن٭ؿ زجٮت ٤ٕ٦٪ة اجلةس
بلـ  . ثةلىيةـ هل٥ م٤ـ٦ة اإٔل

 ‘ اجليب ألف ؛ ا٧ٞ٣ؿ ث٧٪ةزؿ ٔربة ٚبل رشٔية زجٮدة الن٭ؿ دػٮؿ زجخ كإذا   
 ٚىٮمٮا اهلبلؿ رأيذ٥ إذا/ »  ‘ ٚٞةؿ ث٧٪ةزهل ال اهلبلؿ ثؿؤيح احلس٥ ٤َّٜٔ

 ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ . «  ٚأُٚؿكا رأيذ٧ٮق كإذا
٥ ممة/  اثلةين األمؿ     ٍسى  ٝج٫٤ الكةثٜ الن٭ؿ إ٧٠ةؿ/  الن٭ؿ ثؽػٮؿ ٚي٫ حيي

 كال ، يٮ٦ة زبلزني ىلع يـيؽ أف ي٧س٨ ال ا٧ٞ٣ؿم الن٭ؿ ألف ؛ يٮ٦ة زبلزني
رشي٨ تكٕح ٨ٔ ي٪ٞه  زبلزني أربٕح إىل زبلزح أك م٭ؿاف يذٮاىل كرب٧ة،  يٮ٦ة ٔك

رشي٨ تكٕح أربٕح إىل زبلزح أك م٭ؿاف أك،  يٮ٦ة  أك م٭ؿ ا٣٘ة٣ت ٣س٨،  يٮ٦ة ٔك
ًس٥ى  يٮ٦ة زبلزني الكةثٜ الن٭ؿ د٥ ٧ٚىت ، ٩ةٝه كاثلة٣ر َكم٤ح م٭ؿاف  رشاع ظي
 لؿؤيذ٫ وٮمٮا/ » ‘ اجليب ٣ٞٮؿ اهلبلؿ ييؿى  ل٥ كإف ي٤ي٫ اَّلم الن٭ؿ ثؽػٮؿ
ى  ٚإف لؿؤيذ٫ كأُٚؿكا ِلِّ ٪ؽ ، أػؿص٫ مك٥٤« زبلزني ٕٚؽكا الن٭ؿ ٤ٔيس٥ دي  ٔك

ى  ٚإف/ »  ابلؼةرم يبِّ ة ٚأك٤٧ٮا ٤ٔيس٥ دي  ظؽير كيف ،« زبلزني مٕجةف ٔؽَّ



 

 ٗريق ٨٦ يذعِٛ ال ٦ة مٕجةف ٨٦ يذعِٛ ‘ اجليب َكف/ » ٝة٣خ ~ اعئنح
أػؿص٫ أثٮ « وةـ ز٥ يٮ٦ة زبلزني ٤ٔي٫ أد٥ ٥َّٗ  ٚإف،  رمٌةف لؿؤيح يىٮـ ز٥

 . داكد
 اهلبلؿ ييؿى  ل٥ ٚإف،  ٬بلهل رؤيح ٝج٢ رمٌةف يىةـ ال أ٫٩ دبىنيَّ  األظةدير كب٭ؾق
ٍك٢٧ًى 

ي
 ال٤ي٤ح َك٩خ قٮاء ٦٪٫ اثلبلزني يٮـ يىةـ كال ، يٮ٦ة زبلزني مٕجةفي  أ

 ٚٞؽ ٚي٫ ينٟ اَّلم احلٮـ وةـ ٨٦/ » ¢ يةرس ث٨ ٧ٔةر ٣ٞٮؿ ٗي٧ة أـ وعٮا
٫ٞ٤ ابلؼةرم .  «‘ ا٣ٞةق٥ أثة ٔىص  أػؿص٫ أثٮ داكد ٔك
٪ىة امهلل ٍٞ ذِّ  ٬ؾا م٭ؿ٩ة كاص٢ٕ ، كالنٞةء اهلبلؾ أقجةب كص٪ِّبٍ٪ة ، اهلؽل الدجةع كى

 كاٗٛؿ ، ٦ٕىيذٟ َؿؽ كص٪ِّبٍ٪ة ، َةٔذٟ ىلع ٚي٫ كأٔ٪ة ، كبؿكح ػري م٭ؿ جلة
 ىلع كق٥٤ ا كوًل ، الؿامحني أرظ٥ ية ثؿمحذٟ املك٧٤ني كجل٧يٓ كلٮادلي٪ة جلة

  . ادلي٨ يٮـ إىل ثإظكةف هل٥ كاتلةثٕني كأوعةث٫ آهل كىلع حم٧ؽ ٩بي٪ة
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

احل٧ؽ  كظؽق كالىبلة كالكبلـ ىلع ٨٦ ال ٩يب ثٕؽق كأم٭ؽ أف ال هلإ          
إال ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف ٩بي٪ة حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ 

 كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ أ٦ة ثٕؽ/ 
٨َّ  ٚىةآلفى }/ دٕةىل ا ٚيٞٮؿ ك٬ي ٍ  ثىةرًشي ٮا ٘ي اٍبذى ة كى ذىتى  ٦ى ٥ٍ  اَّي  ٠ى يٮاٍ  ٣ىسي ُكي بيٮاٍ  كى ارٍشى  كى

ىتَّ  ى  ظى ٥ي  يىتىجىنيَّ ٍي  ٣ىسي ىيٍ ٍبيىيي  اخٍل
ى
ًٍ  ٨٦ًى  األ ىيٍ ٍقٮىدً  اخٍل

ى
ٍضؿً  ٨٦ًى  األ ٛى ٍ  ثي٥َّ  ا٣ٍ ٮا د٧ًُّ

ى
ـى  أ يىة  الىِّ

ؿى [. 354/ ابلٞؿة]{ ا٤َّ٣ي٢ًٍ  إًىلى  ٮؿى  اآليحً  ٬ؾق يف ا ذ٠ى ؿاًت  ال١ؿي٧ًح أوي ُِّ ٛى  ٦ي
ـً  ؿ الىٮ ٪َّحً  يف ‘ اجليبُّ  كذ٠ى ـى  الكُّ  .ذلٟ د٧ة

اتي    ؿى ُِّ ٛى  /أ٩ٍٮاع قجٕحي  كال٧ي
ؿً  إيبلجي  / ك٬ٮ اجل٧ةعي  /األكؿ         ٠ى ٍؿًج، يف اَّلَّ ٛى ٭ة ك٬ٮ ا٣ٍ ٧ي ْى ي٬ة أٍخ . إز٧ةن  كأٍكربى

ىتى  ٢ الىةا٥ي  صة٦ٓ ٧ٚى ُى ٫ ث ٍٛبلن  أكٍ  َكف ٚىؿًٍةن  ثىٮ٦ي  رمٌةفى  ٩٭ةرً  يف َكف إفٍ  ز٥. جى
ـي  ٫٦ ٤ٔي٫ كاصته  كالىٮ ـً

ى حي  ال١ٛةرةي  ا٣ٌٞةءً  ٦ٓ ل ٜي  كْل امل٤َّْ٘  مؤ٦٪حو  رٝجحو  ٔذ
ؽٍ  ل٥ ٚإفٍ  ُؿً  ال ٦ذذةثٕني م٭ؿي٨ً  ٚىيةـ جيى ٍٛ ٍؾرو  إالَّ  ثح٪٭٧ة حي ٕي  ٠أيَّةـ رشيعي  ٣

ًٜ  ا٣ٕيؽي٨ ٍؾرو  أك كا٣ترشي ٕي ي  ٣ ؿًض  ظّسِّ ؿ، ٝىؽً  ٣٘ريً  كالكٛؿ َكل٧ى ٍُ ًٛ ؿى  ٚإفٍ  ا٣ٍ ُى  أٚ
ـً  اقتًبٍ٪ةؼي  لـ٫٦ كاظؽان  يٮ٦ةن  كلٮ ٔؾرو  ٣٘ريً   ٚإف اتلذةثٓي حلعى٢ى  صؽيؽو  ٨٦ًٍ  الىية

ى٥ ٍٓ  ل ـى  يكذُ ـي  ٦ذذةثٕني م٭ؿي٨ً  وية ِّ  مك١ي٪ةن  قتِّني ٚإَٕة ٙي  مك١نيو  ٣ًلكي  ٩ًى
ٔىرشةي  ٠ي٤ٮ ِّ  ٨٦ ٗؿا٦ةتو  ك  مك٥٤ وعيط كيف كجيـئ ٔ٪٫ الؿز أيٌة، اجليِّؽ ا٣رٍبي

ٍٛىتى  رمٌةفى  يف ثةمؿأد٫ًً  كٝٓ رصبلن  أف ٢ٍ / »ٚٞةؿ ذلٟ ٨ٔ ‘ اجليبَّ  ٚةقذى  جتؽي  ٬ى
؟ ٓي  ٢٬/ ٝةؿ. ال/ ٝةؿ رٝجحن ـى  تكذُي  يف ٧٠ة ٦ذذةثٕني ػ يٕين م٭ؿي٨؟ وية

٥ٍ / ٝةؿ. ال/ ٝةؿ األٍػؿىل ػ الؿكايةت ًٕ ٍَ  الىعيعني يف ك٬ٮ. «ًمٍك١ي٪ةن  قتني ٚأ
 .٦ُٮالن 
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 ٬ؾا ألفَّ  ذلٟ حنٮ أك اقذ٧٪ةء أك ملفو  أك ثذٞجي٢/  ثةػذيةرق املينِّ  إ٩ـاؿي / اثلةين    
ٍ٭ٮةً  ٨٦ًى  ٍؽيسِّ  احلؽير يف صةء ٧٠ة ثةصًذ٪ىةث٭ة إالَّ  الىٮـ يسٮفي  ال ا٣َّيًت  النَّ ٞي / ا٣ٍ

ع» ٫ يىؽى ة. ابلؼةرم ، ركاق«أٍصًٌل  ٨٦ كم٭ٮدى٫ كرشاثى٫ َٕة٦ى  كال٧ٍَّ٤ف اتلٞجي٢ي  ٚأ٦َّ
، ٚبل إ٩ٍـاؿو  ثؽكفً  ؿي ُِّ ٛى ة حي  اجليبَّ  أفَّ / » ~ اعئنحى  ظؽيًر  ٨٦ الىعيعني يف ل٧ى

ج٢ِّي  َكف ‘ ٞى ، ك٬ٮ كيجةرش وةا٥ه  ك٬ٮ حي ٥ٍ  َكف ك٣ى١ً٪٫َّ وةا٥ه  كيف. «إًلرب٫ً أٍم٤ى١ىسي
٧ؿى  أفَّ  مك٥٤ وعيط ج٢ِّي /  ‘ اجليبَّ  قأؿ ق٧٤ح أيب ث٨ ٔي ٞى ؟ أحي  اجليب ٚٞةؿ الىةا٥ي

‘ « / ٢ٍ َـّ  يٕين ػ ٬ؾق قى د٫ٍي  ػ ق٧٤حى  أ ٓي  َكف ‘ اجليب أفَّ  ٚأٍػربى  ٚٞةؿ ذلٟ، يى٪
نةز٥  ألدٞةز٥ إين كا أ٦ة/  ‘ اجليبُّ   .«هل كأػى
ًك٫ ىلع خيىش الىةا٥ي  َكف إفٍ  ٣س٨         ٍٛ  ٨٦ًى  أك كحنٮًق ثةتلٞجي٢ً  اإًل٩ـاؿً  ٨٦ ٩

رُّج ـً  اجل٧ةًع  إىل ثؾلٟ اتلؽى د٫ًً  ٣ٕؽ جًٍط  ىلع ٝٮَّ د٫ًً  ٠ى ٍ٭ٮى ٍٮىق اتلٞجي٢ى  ٚإفَّ  مى  حيؿـ كحنى
ؽان  ظيجبؾو  ريًٕح، قى أ ‘ اجليب أمؿ كَّللٟ ا٣ٛكةًد، ٨ٔ لىية٫٦ كىوٮ٩ةن  لذلَّ  املذًٮ

 .صٮ٫ٚ إىل املةء ترسب ٨٦ ػٮٚةن  وةا٧ةن  يسٮف أف إال االقذجنةؽ يف ثةملجة٣٘ح
ة ١ٍٛري أك ثةالظذبلـ اإًل٩ـاؿي  كأ٦َّ ؿ ٚبل ا٢٧ٕ٣ ٨ٔ املضؿَّدً  ثةتلَّ ُِّ ٛى ـى  ألفَّ  حي  االظذبل
ة. الىةاى٥ اػذيةرً  ث٘ريً  ىةكزى  ا إفَّ / » ‘ ٣ٞٮهًل  ٔ٪٫ ٧ٕٚٛٮه  اتلى١ٛريي  كأ٦َّ  ٨ٔ جتى
يًت  زىٍخ  ٦ة أ٦ى ة ث٫ ظؽَّ ٭ى كى ٛي ٢ٍ٧ٍٕ  ل٥ ٦ة أٍج  .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«دذلك٥ٍ  أكٍ  تى

ـً  إيىةؿي  ك٬ٮ / الرشبي  أك األك٢ي / اثلة٣ر ٕة َُّ ًٜ  ٨٦ اجٍلىٮٍؼ إىل الرشاب أك ا٣  َؿي
 ً٥ ٛى ًٙ  أك ا٣ٍ يٮاٍ }/ دٕةىل ٣ٞٮهل ال٧ىرشكب، أك املأكٮؿي  ٩ٮعي  َكف أيَّةن  األ٩ ُكي بيٮاٍ  كى  كىارٍشى
ىتَّ  ى  ظى ٥ي  يىتىجىنيَّ ٍي  ٣ىسي ىيٍ ٍبيىيي  اخٍل

ى
ًٍ  ٨٦ًى  األ ىيٍ ٍقٮىدً  اخٍل

ى
ٍضؿً  ٨٦ًى  األ ٛى ٍ  ثي٥َّ  ا٣ٍ ٮا د٧ًُّ

ى
ـى  أ يىة  الىِّ

 .[ 354/ ابلٞؿة] {ا٤َّ٣ي٢ًٍ  إًىلى 
ٕيٮط ًٙ  يف كالكَّ يٍٍ ظؽير يف ‘ ٣ٞٮهل كالرشب َكألك٢،  األ٩ٍ ًٞ  /وربة ث٨ ٣ى

ٍٖ يف» ، كبة٣ً . ا٣رت٦ؾم كوعع٫ اخل٧كح ركاق ،«وةا٧ةن  دسٮف أف إالَّ  االقذجنةؽى
ؿ ٚبل الؿكااط م٥ ٚأ٦ة ُِّ  .اجلٮؼ إىل يؽػ٢ صؿـ ل٤ؿاحئح ٣حف أل٫٩ يٛ

ٍٕىنى  َكف ٦ة/ الؿاثٓ  /محبةف  ك٬ٮ كالرشًب  األٍك٢ً  ث٧ى



 

٧٬ة ؽي ٨ي / أظى ٍٞ ـً  ظى ٙو  ييىةبى  أف ٦س٢ الىةا٥ً  يف ادلَّ ـه  ث٫ ٚييع٨ٞى  ثزني ؿي  د ًُ ٍٛ  ٚي
ـى  ألف ثؾلٟ ؾاءً  اغيحي  ٬ٮ ادلَّ ً٘ ـً  ا٣ ٕة َُّ ـ حب٨ٞ ذلٟ ظى٢ كٝؽ كالرشاًب، ثة٣  ادلَّ

 . ٚي٫
يحي  اإًلثيؿ/ اثلةين اليشء هلة ٚإذا كالرشب األك٢ ٨ٔ ث٭ة ييسذىىفى  ا٣َّيًت  امل٘ؾِّ  د٪ةكى
ؿ ُى ، كرشبةن  أٍكبلن  دس٨ ل٥ كإفٍ  أل٩٭ة أٍذ يٍٞحن ًٞ ٧ة، ٚإ٩َّ٭ة ظى سىجىخ ث٧ٕ٪ة٬ي  هلة ذى

٧١٭٧ة ة. ظي يحً  ٗري اإًلثؿي  ٚأ٦َّ ؾِّ ٘ى ؿةو  ٗريي  ٚإ٩َّ٭ة ال٧ي ُِّ ٛى  َؿيٜ ٨ٔ تى٪ىةكهلة قٮاءه  ٦ي
بلًت  ٌى ٕى كؽً  َؿيٜ ٨ٔ أك ا٣ ؿي ٕي ىتَّ  ا٣ى ٫ً  يف ظؿارد٭ة كصؽى  كلٮ ظى ًٞ ؿى  ال ٚإ٩َّ٭ة ظ٤ٍ ُِّ ٍٛ  تي

بةن  كال أكبلن  ٣حكخ أل٩٭ة ٧١٭٧ة، هلة يثٍجخ ٚبل ث٧ٕ٪ة٧٬ة، كال رشي رٍبةى  كال ظي ًٔ 
٥ًٍٕ  ثٮصٮدً  َُّ ًٜ  يف ا٣

٭ةؤ٩ة ٝةؿ كَّلا كالرشًب، األك٢ ٗري يف احل٤ٍ ٞي غى  لٮ/ ذي  ثة٨ًَ  ٣ُى
٢و  ٝىؽ٫٦ًً  ْى ٫ ٚٮصؽ حًبى٪ٍ ٧ى ٍٕ ٫ يف َ ًٞ ؿ، ل٥ ظ٤ ًُ ٍٛ  ¬ دي٧يحى  اث٨ي  اإلًقبلـ ميغ كٝةؿ حي

ـً  ظٞيٞحي » رًقة٣حً  يف ٍٞذيض ٦ة األد٣ح يف ٣حف/ «الىية ؿى  أفَّ  حى ًُ ٛى م ال٧ي ً ٫٤ٕى  اَّلَّ  صى
ؿان  كرقٮهل ا ُِّ ٛى فى  ٦ة ٬ٮ ٦ي  ٨٦ًٍ  داًػبلن  َكف ٦ة أكٍ  ثىؽفو  أك د٦ةغو  إىل كاًوبلن  َكى

ؾو  ٛى ٍ٪  ٬ؾق أوعةبي  جي٤ٕي٭ة املٕةين ا٣يت ٨٦ ذىلًٟ كحنٍٮ صٮؼو  إىل كاًوبلن  أك ٦ى
٪ىةطى  ْل األٝةكي٢  ىلع دحل٢ه  يس٨ٍ  ل٥ كإذا/ ٝةؿ. كرقٮهًل  ا ٔ٪ؽ احٍليٍس٥ً  ٦ى

، ٬ؾا ىلع احٍليٍس٥ى  كرقٮهًل  ا د٤ٕيٜ ًٙ  كرقٮهل ا إفَّ / ا٣ٞةا٢ً  ٝٮؿي  َكف الٍٮىو
ؿان  ٬ؾا صٕبل إ٧َّ٩ة ُِّ ٛى ا ٦ي ٥٤و  ثبل ٝٮالن  هًلؾى  .¬ الك٫٦ً ا٩ذٓل. ًٔ

ـً  إٍػؿاجي / اخلةمفي  ؿ/ »‘ اجليب ٣ٞٮؿً  /ثةحلضة٦حً  ادلَّ ُى ـي  احلةًص٥ي  أٍذ ٮ ٍعضي  ،«كال٧ى
اد ظؽير ٨٦ داكد كأثٮ أمحؽ ركاق ؽَّ ، ث٨ مى  ابلةًب  يف ٣حف/ ابلؼةرمُّ  ٝةؿ أكٍسو

طُّ   إػؿاًج  ٦ٕىن كيف. احلؽير ٚٞ٭ةءً  كأٍكرث أمحؽى  اإًل٦ةـ ٦ؾ٬تي  ك٬ؾا. ٦٪٫ أوى
ـً   د٫٦ ثإػؿاج يتربعى  أف كاصجةن  وٮ٦ةن  ل٤ىةا٥ جييٮزي  ٚبل ٬ؾا كىلع ثةحلضة٦ًح، ادلَّ

م ال١سري ً ٓي  ال هل مٌُؿه  يٮصؽى  أف إال احلضة٦ح دأزري ابلؽف ىلع يؤزؿ اَّلَّ  د٪ؽٚ
 كيُٛؿ ل٤رضكرة، ٚيضٮز ٦٪٫ ادلـ بكعت الىةا٥ ىلع رضر كال ث٫، إال رضكرد٫

 . كيٞيض احلٮـ ذلٟ



 

 أك اجلؿح مٜ أك الك٨ ٤ٝٓ أك ابلةقٮر أك الكٕةؿ أك ثةلؿُّاعًؼ  ادلـ ػؿكج كأ٦ة
 إذا ث٧ٕ٪ة٬ة كال حبضة٦ح ٣حف أل٫٩ يُٛؿ ٚبل كحنٮ٬ة اإًلثؿة ٗؿز أك ادلـ حت٤ي٢

 .احلضة٦حً  ٠ذأزريً  ابلؽف يف يؤزؿ ال
يُّؤ/ الكةدسي  ٞى ا اتلَّ ٧ٍؽن ؽةً  يف ٦ة إػؿاجي  ك٬ٮ/ خى ًٕ  َؿيٜ ٨ٔ رشابو  أك َٕةـ ٨٦ ال٧ى

،٥ ٛى ٫ ٨٦ٍ / » ‘ اجليب ٣ٞٮؿ ا٣ٍ ءي  ذىرٔى ٨ ٌٝةءه  ٤ٔي٫ ٤ٚحف ا٣ٌٍفى  ٧ٔؽان  اقذٞةء ك٦ى
ٍٕىنى  احلةز٥ كوعع٫ ا٣جكةيئَّ  إال اخل٧كح ركاق ،«٤ٍٚيىٞي ٫ ك٦ى ٤ىج٫ ذٔر  ٗى
 أف ٦س٢ ثةلن٥ أك ظ٫ٞ٤ ٧ٗـ أك ثُ٪٫ ٠ٕرص ثة٢ٕٛ٣ إ٦ة ا٣ٌفء د٧ٕؽ إذا كيُٛؿ

ؿي  ث٫ حلٌفء يشء إىل اجلْؿ يذ٧ٕؽ ٠أف ثةجلْؿ ث٫ أك حلٌفء محبةن  ين٥ ًُ ٍٛ  ثؾلٟ ٚيي
ة لك٫ِّ، ، ال ٚإ٫َّ٩ ٦٪٫ قجتو  ثؽكفً  ا٣ٌفءي  ظى٢ى  إذىا أ٦َّ ؽدي٫ي  راصخ كإذا يىرضُّ ًٕ ى٥ٍ  ٦ى  ل

ٓي  ي٤ـ٫٦ٍ ٍ٪ ءً  ٦ى ق ذلٟ ألفَّ  ا٣ٌفى ُّ ٫ ك٣س٨ٍ  يىرضي ٫ كال ا٣ٌفءى  حيةكؿي  ٚبل يرتكي ٕى ٍ٪٦. 
ٓي  ـً  ػؿكجي / الكةث ةًس، احٍلىيٍيى  د ٛى ٍؿأةً  يف ‘ اجليب ٣ٞٮؿً  كاجلِّ  إذا أ٣حف ال٧ى

٢ِّ  ل٥ ظةًخ ٥ٍ؟ كل٥ ديىى ـى  رأٍت  ٧ٚىت دىىي ٭ة ٚىكؽى  اجلِّٛةس أك احٍلىيٍي د ٮاءه  وٮ٦ي  قى
ؿ يف ـٍ  اجل٭ةرً  أكَّ ؿكًب  ٝج٢ كلٮ آػًؿقً  يف أ ٘ي ٍخ  كإفٍ  ثى٤ىعْحو  ا٣ كَّ ـً  ثة٩ذٞةؿ أظى  كل٥ ادلَّ

زٍ  رٍبي ٭ة ا٣٘ؿكًب  ثٕؽ إالَّ  حى  .وعيطه  ٚىٮ٦ي
ـي      ؿي  الىةا٥ً  ىلع كحيؿ ؿاًت  ٬ؾق د٪ةكي ُِّ ٛي ٫ َكف إف امل ٮ٦ي ـً  كاصجةن  وى  رمٌةف ٠ىٮ

 ألف كحنٮ٧٬ة كمؿضو  ٠كٛؿو  ا٣ُٛؿى  يبيط ٔؾره  هل يسٮف أف إال كاجلٍَّؾرً  كال١ٛةرةً 
٫ لـ٫٦ ثٮاصتو  د٤بَّف ٨٦  ٩٭ةرً  يف د٪ةكهلة ٨٦ إف ز٥ وعيط، ٣ٕؾرو  إال إد٧ة٦ي

 ا٣ٌٞةء لـ٫٦ كإال كا٣ٌٞةءي  احلٮـ ثٞيحى  اإًلمكةؾي  ٤ٔي٫ كصت ٔؾرو  ٣٘رًي  رمٌةفى 
٫ َكف إف أ٦ة. اإًلمكةؾ دكفى   ٔؾر ثؽكف كلٮ ا٣ُٛؿي  هل جيٮز ٚإ٫٩ دُٮاعن  وٮ٦ي

 .اإًلد٧ةـ األكىل ٣س٨
ٮا/ إػٮاين ْي ةاعت، ىلع ظةٚ َُّ ٦ةت، املٕةصى  كصة٩جيٮا ا٣  ٚةَؿً  إىل كاثذ٭٤ٮا كاملعؿَّ
ٮا كالك٧ٮات، األرض ًي  . اهٍلجةت صـي٢ي  ٚإ٫َّ٩ صٮًدق جلٛعةًت  كدٕؿَّ

٩ٍيةز٥ ٨٦ ٣س٥ ٣حفى  أ٫٩ كا٧٤ٔٮا      يٍذي٧ٮق ٦ة إال دي ٌى . مٮالز٥ َةٔحً  يف أم



 

ً٪ي٧ٍحى  ٘ى ىحى . األكىاف ٚٮاًت  ٝج٢ى  ا٣٘٪ي٧حى  ٚة٣ٍ ٤ٮؿً  ٝج٢ املؿاحبحى  كاملؿاحبى   .اخليرٍساف ظي
 َّ٥ ٪ىة ال٤َّ٭ي ٍٞ ـً  كذِّ ذ٪ة ٤ً٭ة األكٝةت، اٗل ٍ٘ ٧ةؿً  كم  الىةحلةت. ثةأٔل

  َّ٥ ؽٍ  ال٤َّ٭ي ؿاف ثة٣ٕٛٮً  كاعم٤٪ة كاإلًظكةف، ثة٢ًٌٍٛ٣  ٤ٔي٪ة صي ٍٛ ٘ي  .كا٣
  َّ٥ َّرٍس٩ىة ال٤َّ٭ي ٕيرٍسل كص٪ِّبٍ٪ة ل٤حيرسل، ي ؿٍ  ا٣ ًٛ ٍٗ  .كاألكىل اآلًػؿةً  يف جلة كا
  َّ٥ ٫ كأٍكرٍد٩ة ٩بيِّ٪ة مٛةٔحى  ارزٝ٪ة ال٤َّ٭ي ٪ىة ظًٮ ًٞ ٧أ ال رشبحن  ٦٪٫ كأق ٍْ ٬ة ٩  أثؽان  ثٕؽى

 .ا٣ٕةملني ربَّ  ية
 َّ٥   .أدمٕني كأوعةث٫ً آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ك٩بيِّٟ ٔجًؽؾ ىلع كبةرؾٍ  كق٥ِّ٤ و٢ِّ  ال٤َّ٭ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كالىبلة كالكبلـ ىلع رقٮؿ ا كأم٭ؽ أف ال هلإ إال       
ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل 

 .كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة ٠سريا 
 أ٦ة ثٕؽ/ 

 اقذٞؿٍت  ز٥ مؿٍظ٤ذني، ىلع األمؿ أكؿً  يف َكف الىيةـ ٚٞؽ قجٜ أف ٚىٍؿضى      
ـي  ـً  أٍظاك ةن  أٝكة٦ةن  ٚي٭ة اجلةسي  ٚاكف الىية  /ٔىرشى

ؿي  ا٣ٞك٥ي  ك٥٤ًي  /األكَّ ٖي  ال٧ي ، ٨٦ الكةل٥ي  ا٣ٞةدر املٞي٥ي  ا٣ٕة٢ٝي  ابلة٣ ًٓ ٚيضتي  املٮا٩
ـي  ٤ٔي٫ اءن  رمٌةفى  وٮ ٪َّحً  ال١ذةب دلال٣حً  كًٝذ٫ يف أدى  ٝةؿ ذلٟ، ىلع كاإًلدٍمةع كالكي

ٍ٭ؿي }/ دٕةىل ا ةفى  مى ٌى مى ل رى ً ؿى  اَّلَّ ـً ٩
ي
ٍؿآفي  ًذي٫ً  أ ٞي ل ا٣ٍ ؽن بىحِّ٪ىخو  ٤ِّ٣٪َّةًس  ٬ي ٨ى  كى ِّ٦ 

ل ؽى ٍؿٝىةفً  الٍ٭ي ٛي ا٣ٍ ٨ كى ٧ى ً٭ؽى  ذى ٥ي  مى ٍ٭ؿى  ٦ً٪سي ٫٧ٍي  النَّ  اجليبُّ  كٝةؿ[ 352/ ابلٞؿة]{ ٚى٤ٍيىىي
ٮمٮا اهلبلىؿى  رأيذ٥ي  إذا/ »‘  . ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«ٚىي

ـً  كيصٮًب  ىلع املك٧٤ٮفى  كأدمٓ          ٨ٍ  ىلع أداءن  الىية  .كوٛ٪ة ٦ى
ة  ٚإذىا ل٤ٕجةدًة، أ٬بلن  ٣حف أل٫َّ٩ ٦٪٫ يًىطُّ  كال الىيةـ ٤ٔي٫ جيت ٚبل الاكٚؿي  ٚأ٦َّ

 ٝي٢/ }دٕةىل ٣ٞٮهًل  املةًيح، األيةـ ٌٝةءي  ي٤ـ٫٦ ل٥ رمٌةفى  م٭ؿً  أزٍ٪ةءً  يف أٍق٥٤ى 
ي٨ى  ً ٍ  لذًلَّ كا ؿي ٛى ٍ  إًف زى ٮا ؿٍ  يىجذى٭ي ٛى ٍ٘ ٥ٍ  حي ى٭ي ة ل ٙى  ٝىؽٍ  ٦َّ ٤ى  يف أٍق٥٤ى  كإفٍ [. 15/ األ٩ٛةؿ{ ]قى
ـً  ثٞيِّح إمكةؾي  لـ٫٦ ٦٪٫ يٮـ أزى٪ةءً   إقبل٫٦ ظني الٮصٮًب  أ٢ٍ٬  ٨٦ وةر أل٫َّ٩ احلىٮ
ةؾً  كصٮًب  كٍٝخ ظنيى  الٮصٮب أ٢٬ ٨٦ يس٨ ل٥ أل٫٩ ٌٝةؤق ي٤ـ٫٦ كال  .اإًلمكى



 

ـي  ٤ٔي٫ جيت ٚبل الى٘ريي  /اثلةين ا٣ٞك٥ ٖى  ظىت الىية وًل ا  اجليبِّ  ٣ٞٮؿ يج٤ي
ٓى / »٤ٔي٫ كق٥٤ ًٚ ٤ى٥ي  ري ٞى ِى  ظىت اجلةا٥ ٨ٔ/ زبلزحو  ٨ٔ ا٣ ًٞ ٨ يكتي  الى٘ري ٔك

ى  ظىت ٨ يٍسربي ٜى  ظىت املض٪ٮفً  ٔك  كا٣جكةيئُّ  داكدى  كأثٮ أمحؽي  ركاق ،«يٛي
 . احلةز٥ كوعع٫

ؿيق ٣س٨ ـً  كحل٫ُّ يأمي ي  د٧ؿي٪ةن  أَة٫ٝ إًذىا ثةلىٮ ة ا٣ُةٔح ىلع هلى ٭ى ٛى ٍٕؽى  حلأ٣ ٫ً  ث ًٗ  ث٤ٮ
ًٙ  اٝذؽاءن  ٮاف ا ٤ٔي٭٥  الىة٣ط ثةلك٤  . ًر

ٮاف الىعةثحي  َكف ٚٞؽ ٮف ٤ٔي٭٥ ا رًي مي ٮِّ ٥ى  أكالدى٥٬ ييىى  ًو٘ةره  ك٬ي
جٮف ٍٕجحى  هل٥ ٚيض٤ٕٮف املكضؽ إىل كيٍؾ٬ى ٭٨ً  ٨٦ ال٤ُّ ًٕ ( حنٮىق أك الىٮؼ يٕين) ا٣ٍ

ٮا ٚإذا ؽً  ٨٦ ثسى ٍٞ ـً  ٚ ٥ ا٣ُٕة ٍٮف ال٤ٕجح أُٔٮ٬ي  .ث٭ة يذى٤٭َّ
ـى  األكحلةءً  ٨٦ ككسريه  ٤ٮفى  احلٮ ٛي ٍ٘  ثةلىيةـ، أكالدى٥٬ يأمؿكفى  كال األٍمؿً  ٬ؾا ٨ٔ ي

٭٥ إفَّ  ث٢ٍ  ٌى ٍٕ ٓي  ث ق ي٧٪ ـً  ٨٦ أكالدى ٥ ٚي٫ رٍدجىذ٭٥ ٦ٓ الىية ٔي . ث٭٥ رمححن  ذلٟ أفَّ  يـى
ـي  ْل رمٍحىذ٭٥ٍ  أفَّ  كاحلٞيٞحي   كدٕةحًل٫٧ًٍ  اإلًقبلـ مٕةاؿ ىلع دؿبحذ٭٥ ثٮاصت ا٣ٞية

ي٧ِّحً  ٞى ٪ٕ٭٥ ٨٧ٍٚ . ا٣ ٍٛك٫ هل٥ ّةملةن  َكف ٚي٫ ٚؿَّط أكٍ  ذلٟ ٨٦ً ٦ى  ..  أيٌةن  كجًلى
 ٍ٥ ٕى ةمٮا إفٍ  ٩ ران  ٤ٔي٭٥ ٚىؿأل وى ـً  رضى  ٦٪٫ ٦٪ٕ٭٥ يف ٤ٔي٫ ظؿجى  ٚبل ثةلىية

  .ًظيٍجًبؾو 
ٍى٢  /زبلزحو  أمٮر ٨٦ ثٮاظؽو  اَّل٠ؿ ثي٤ٮغي  كحيى
٬ة ينِّ  إ٩ًـاؿي / أظؽي ـو  ال٧ى إًذىا}/ دٕةىل ٣ٞٮهًل  ٗريقً  أك ثةظذبل ٖى  كى ةؿي  ثى٤ى ٛى ٍَ ٥ي  األى  ٦ً٪سي
ٍ  احٍلي٤ي٥ى  ًذ٩يٮا

ٍ
ة ٚى٤ٍحىٍكذىأ ٧ى ذىفى  ٠ى

ٍ
ي٨ى  اٍقذىأ ً ج٤ًًٍ٭٥ٍ  ٨٦ً اَّلَّ  .[26/ اجلٮر] {رى

ٍك٢ي / » ‘ كٝٮهًلً   ٕحً  ٗي   .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«حمذ٥٤ لكِّ  ىلع كاًصته  اجلي٧ي
ٕؿً  ٩جىةتي / اثلةين ة٩حً  مى ٕى ٍٕؿ ك٬ٮ ا٣ ج٢ً، ظٍٮؿى  يجٍجيخ اخٍلًن٨ي  النَّ ٞي ُيَّح ٣ٞٮؿ ا٣ٍ  ٔى

ّظِّ  ؿى ٞي ٪ة/ »¢ ا٣ٍ ًٍ ًؿ ـى  ‘ اجليبِّ  ىلع ٔي ٍيْحى  يٮ  اع٩ذ٫ أ٩بذخ أك حمذ٧٤ةن  َكف ٨٧ٚ ٝيؿى
 .وعيط ك٬ٮ كا٣جكةيئ أمحؽ ركاق ،«ديًؿؾى  ال ك٨٦ ٝذ٢



 

ـً  ث٤ٮغي / اثلة٣ري  ٍفى  د٧ة رٍشةى  مخى ٧ؿى  ث٨ ٔجؽا ٣ٞٮؿً  ق٪حن  ٔى خ» / ƒ  ٔي ًٍ ًؿ  ٔي
ٓى  اث٨ي  كأ٩ة أظؽ يٮـ ‘ اجليبِّ  ىلع ةى  أربى ٍـين ٥٤ٚ ق٪حن  ٔىرشى  زاد( ا٣ٞذةؿً / يٕين) «جيي

خ ث٤٘خ، يؿين كل٥/ »وعيط بك٪ؽ وعيع٫ يف ظجىةفى  كاث٨ي  ابلي٭ٌفَّ  ًؿ  ٤ٔي٫ ٔك
ؽً  يٮـ رٍشةى  مخٍفى  كأ٩ة اث٨ي  اخٍلى٪ٍؽى  يف ظجةف كاث٨ ابلي٭ٌف زاد ،«ٚأصةزيًن  ق٪حن  ٔى

ٍ٘خ كرآين/ »وعيط بك٪ؽ وعيع٫ ًؽ٦خي / ٩ةٚٓ اث٨ ٝةؿ. اجل٧ةٔح ركاق «ثى٤ ٞى ٚ 
٧ؿى  ىلع  ثني احلؽ ٬ؾا إف/ ٚٞةؿ احلؽير ٚعؽزذ٫ ػ٤يٛح ك٬ٮ ٔجًؽا٣ٕـيـ ث٨ ٔي

ةهل ككذىتى  كال١جرًي، الى٘ريً  َّ٧ ٕي ٮا أفٍ  ٣ ًي ٖى  مل٨ٍ ( ا٣ُٕةء ٨٦ يٕين) يٛؿ  مخفى  ث٤ى
ةى  رٍشى ، ٔى  .ابلؼةرمُّ  ركاق ق٪حن

٩ىث ث٤ٮغي  كحيى٢
ي
ؿً  ث٤ٮغي  ث٫ حيٍى٢ي  ث٧ة األ ٠ى ٓو  أمؿو  كزيةدة اَّلى ، ك٬ٮ راث  احلييي

٩ىث ظةًٍخ  ٧ٚىت
ي
ًٙ  ٤ٝى٥ي  ٤ٔي٭ة ٚيضؿم ث٤ٍ٘خ، ٚٞؽ األ ٍٖ  ل٥ كإفٍ  اتللكي  ٔرش دج٤ي

، ٫ أد٥َّ  وةا٧ةن  ثى٤ٖ ٨٦ٍ  َكف ٚإفٍ  رمٌةفى  ٩٭ةر أٍث٪ىةء ابل٤ٮغي  ظى٢ كإذا قجنيى  وٮ٦ى
ءن  كالى  ٍ  أ٢٬ ٨٦ًٍ  وةر أل٫٩ يٍٮ٫٦ً  ثٞيحً  إًمكةؾي  لـ٫٦ ٦ُٛؿان  َكف كإف ٤ٔي٫ يشى

 كيصٮًب  ظني الٮصٮًب  أ٢ً٬  ٨٦ يس٨ ل٥ أل٫٩ ٌٝةؤق ي٤ـ٫٦ كال الٮصٮًب،
 .اإًلمكةؾً 
، ٤ٔي٫ جيتي  ٚبل ا٢ًٕٞ٣  ٚةًٝؽي  ك٬ٮ املض٪ٮفي  /اثلة٣ري  ا٣ٞك٥ي  ـي  ٨٦ قجٜ ملة الىية

ٓى ‘/ » اجليب ٝٮؿً  ٚ  . احلؽير..«  زبلزحو  ٨ٔ ا٥٤ٞ٣ي  ري
ـي  ٦ً٪٫ يىطُّ  كال ٢ه  هل ٣حف أل٫٩ الىية ٍٞ ٢ خى ًٞ  ال كا٣ٕجةدة كي٪ٮي٭ة، ا٣ٕجةدةى  ث٫ يٕ

٧ةؿي  إ٧٩ة‘/ » اجليب ٣ٞٮؿً  ثجيَّحو  إال دىط ..«  ٩ىٮل ٦ة امؿأ للكِّ  كإ٧٩ة ثةجليِّةًت  اأٔل
ٜي  أظية٩ةن  جي٨ُّ  َكف ٚإفٍ   ظةؿً  دكف إٚةٝذ٫ً  ظةؿً  يف الىيةـ لـ٫٦ أظية٩ةن  كييٛي

٨َّ  كإفٍ  ص٪ٮ٫ً٩، ٢ ل٥ اجل٭ةرً  أز٪ةءً  يف صي ُي ٫ يج  أك ث٧ؿضو  ٤ٔي٫ أِٗل لٮ ٧٠ة وٮ٦ي
ـى  ٩ٮل أل٫َّ٩ ٗريق  ابلُبلفً  ىلع دحل٢ كال. وعيعحو  ثجيَّحو  اع٢ٝه  ك٬ٮ الىٮ

ٕيَّ٪حو  يف قةاعتو  يجٍذىةثي٫ اجل٪ٮفى  أفَّ  ٤ٕ٦ٮ٦ةن  َكف إذا ػىٮوةن   ٚبل ٬ؾا كىلع. ٦ي



 

ـي  م احٍلىٍٮـ ٌٝةءي  ي٤ـ ً  ٩٭ةر أز٪ةء املض٪ٮفي  أٚىةؽ كإذا. اجلي٪ٮفي  ٚي٫ ظى٢ اَّلَّ
ةؾي  لـ٫٦ رمٌةفى  ٫ي  كال الٮصٮب، أ٢ً٬  ٨٦ وةر أل٫َّ٩ يٮ٫ً٦ً، ثٞيَّحً  إٍمكى  ي٤ـ٦ي
ٖى  إذا َكلىيبِّ  ٌٝةؤقي   .أٍق٤ى٥ى  إذا كالاكٚؿً  ث٤ى
ٓي  ا٣ٞك٥ي  ـي  /الؿاث ًؿ م الٍ٭ى ً ٖى  اَّلَّ يىةف ث٤ى ٍ اهلؾى ٞى ـي  ٤ٔي٫ جيتي  ٚبل دى٧ًيزييق كق  الىية

ٞٮًط  ٔ٪٫ اإًلَٕةـ كال كاؿ ٔ٪٫ اتللكيٙ لكي ـى يبَّ  ٚأٍمج٫ى  د٧يزيقً  ث  ٝج٢ الىَّ
 ظةؿ يف الىٮـ ٤ٔي٫ كصت أظية٩ةن  كي٭ؾم أظية٩ةن  ي٧زي َكف ٚإف. اتل٧يزيً 
ية٫ً٩ ظةؿً  دكفى  د٧يزيق ـً  كالىبلةي . ٬ؾى  كد٤ـ٫٦ ٬ؾية٫٩ ظةؿ د٤ـ٫٦ ال َكلىٮ
 .د٧يزًيق ظةؿى 

ـي ا٣ٞك٥ اخلةمف /  ، ييؿىجى  ال مكذى٧ًؿان  ٍٔضـان  الىيةـ ٨ٔ ا٣ٕةص  َكل١جريً  زكاهلي
ةن  كاملؿيي َةفً  ٠ىةظًت  ثؿؤق ييٍؿىج ال مًؿ  ٤ٔي٫ جيت ٚبل كحنٮًق، الرسَّ

ـي  ٫ ال أل٫َّ٩ الىية ٕي ٮاٍ / }قجعة٫٩ ا ٝةؿ كٝؽ. يكذُي ٞي ة اَّى  ٚىةتَّ ذي٥ٍ  ٦ى ٍٕ ُى { اٍقذى
ٙي  الى / }كٝةؿ ،[33/ اتل٘ةث٨] ِّ٤ ة اَّي  ييسى كن ٍٛ ة إًالَّ  جى ٭ى ٕى [. 553/ ابلٞؿة{ ]كيٍق

٥ٕى  أف ٤ٔي٫ جيت ٣س٨ ـً  ثؽؿى  يُي ـو  لكِّ  ٨ٍٔ  الىية  ا ألفَّ  مك١ي٪ةن  يٮ
ٕى٢ قجعة٩ى٫ ـى  صى ةدالن  اإًلَٕة ٕى ـً  ٦ي ٧ة اتلؼيريي  َكف ظنيى  ل٤ىية ؿى  ثح٪٭ي  ٚيًؿضى  ٦ة أكَّ
ـي  ـً  ٨ٔ ثؽالن  يسٮف أفٍ  ٚذٕنيَّ  الىية ـً  ٔ٪ؽ الىية ٕىض   .٦ٕةدهل أل٫٩ ٔ٪٫ ا٣

ي  ٝى٫ أفٍ  ثني اإًلَٕةـ يف كخيريَّ ؿِّ ة٠نيً  ىلع ظجَّةن  يٛي ِّ  املكى ؽ   كاظؽو  للكي ٓي  ا٣ربِّ  ٨٦ ٦ي  ربٍ
ةع ؽِّ  أم ػ ككز٫٩ اجلىجٮم، الىَّ ٙي  ػ ال٧ي ٔىرشةي  ٠ًي٤يٮ ٩ى ِّ  ٗؿا٦ةتو  ك زي٨ً  ثة٣رٍبي  الؿِّ
ـً  ثٍٞؽرً  مكة٠نيى  إحل٫ً  ٚيؽٔٮ َٕة٦ةن  ييى٤طى  أفٍ  كبنيى  اجليًِّؽ،  ٝةؿ ٤ٔي٫، ا٣َّيًت  األية

ة/ ¬ ابلؼةرمُّ  ًٜ  ل٥ إذا ال١جريي  النيغي  كأ٦َّ ؽٍ  الىيةـ يُي ٞى ٥ى  ٚ ٕى ة أنفه  أَ  ثٕؽ٦ى
َّ  اع٦ني أكٍ  اع٦ةن  ٠رب ٍْبان  مك١ي٪ةن  يٮـ لكي  ƒ  ٔجةس اث٨ي  كٝةؿ. كىأٍُٚؿى  كحل٧ةن، ػي

ؿأةً  ال١جريً  النيغ يف ة أفٍ  يكذُيٕةفً  ال ال١جريةً  كال٧ى ٮ٦ى  لكِّ  ماكفى  ٚي٧ُٕةفً  يىىي
  .ابلؼةرم ركاق مك١ي٪ةن، يٮـ



 

ؽٍ  ل٥ إذا املكةٚؿي ا٣ٞك٥ الكةدس /  ٍٞىي ًؿق ي ٛى ًؿ، ىلع اتلَّعي٢ُّى  بكى ٍُ ًٛ ؽ ٚإف ا٣  ٝىىى
ٟى  ً ل ـه  ٤ٔي٫ ٚة٣ُٛؿي  ذى ـي  ظؿا ى٥ٍ  ٚإذا. ٍظيجبؾو  ٤ٔي٫ كاصته  كالىية  اتلَّعي٢ُّى  يٞىؽ ل
ه  ٚ٭ٮ ـٍ  قٛؿق ٦ؽةي  َة٣ٍخ  قٮاءه  كا٣ُٛؿ الىيةـ ثني خمريَّ ٍت، أ  قٛؿيق َكف كقٮاءه  ٝرصي

٘ىؿض َةًراةن  ـٍ  ٣ ؿان، أ ٍكذى٧ِّ ةاًٌف مي / دٕةىل ٝٮهل ٧ٕ٣ٮـ األٍصؿةً  كقيةراًت  ا٣ُةاؿاًت  ٠كى
{٨ ٦ى فى  كى ة َكى ٌن ًؿي كٍ  مى

ى
ى  أ ؿو  ىلعى

ٛى ةه  قى ؽَّ ًٕ ٨ٍ  ٚى ـو  ٦ِّ يَّة
ى
ؿى  أ ػى

ي
٥ي  اَّي  ييًؿيؽي  أ الى  ا٣ٍحيرٍسى  ثًسي  كى

٥ي  ييًؿيؽي  رٍسى  ثًسي ٕي ٟو  ث٨ أنف ٨ٔ الىعيعني كيف[. 352/ ابلٞؿة]{ ا٣ٍ  ¢ ٦ةل
٪َّة/ ٝةؿ ةٚؿ ٠ي يكى ًٕت ٚى٤ى٥ٍ  ‘ اجليب ٦ٓ ن ؿ ىلع الىةا٥ي  يى ًُ ٛ ؿي  كال ال٧ي ًُ ٍٛ  ىلع امل

٨ٍ  أفَّ  يىٍؿكفى / ٝةؿ ¢ اخلؽرمِّ  قٕيؽو  أيب ٨ٔ مك٥٤ وعيط كيف. الىةا٥ً  ؽى  ٦ى  كصى
ة ةـ ٝيٮَّ ، ذلٟ ٚإفَّ  ٚىى ٨ه كى ؽى  ٨٦ٍ  أفَّ  كيؿكفى  ظى ٛةن  كصى ٍٕ ٨ه  ذلٟ ٚإفَّ  ٚأٍُٚؿى  ً كى . ظى
 يف الىيةـ ىلع ٝٮة يب أصؽ ا رقٮؿ ية/ ٝةؿ أ٫٩ محـة ٨ٔ مك٥٤ وعيط كيف

 ث٭ة أػؾ ٨٧ٚ ا ٨٦ رػىح ْل/ " ‘ اجليب ٚٞةؿ ص٪ةح ٌٔل ٚ٭٢ الكٛؿ
  ".٤ٔي٫ ص٪ةح ٚبل يىٮـ أف أظت ك٨٦ ٚعك٨

ُّٜ  األصؿةً  قيةرةً  وةظتي  َكف ٚإذا        ـي  ٤ٔي٫ ين ٛؿً  يف رمٌةفى  يف الىٮ  ٨٦ الكَّ
. ٤ٔي٫ الىيةـ ٚي٫ كيذحرسَّ  اجلٮ ٚي٫ يربد كٝخ إىل يؤػؿق ٚإ٫٩ ٦سبلن  احلؿِّ  أص٢

ًُؿ، الىيةـ ٨٦ ٤ٔي٫ األق٭٢ً  ٢ٕٚي  ل٧٤كةٚؿ كاأل٢ٌٚ ًٛ ـي  تكةكيىة ٚإفٍ  كا٣ٍ ٮ  ٚةلىَّ
ـى  إذا هل كأننٍ ذ٦ذ٫ إثؿاء يف أرٍسعي  أل٩ى٫ أ٢ٌٚي  ٓى  وة  اجليب ٢ٕٚي  أل٫٩ اجلةًس، ٦

ؿىص٪ة/ ٝةؿ ¢ ادلرداءً  أيب ٨ٔ مك٥٤و  وعيط يف ٧٠ة ‘  يف ‘ اجليب ٦ٓ ػى
، ظؿي  يف رمٌةفى  ٩ة َكف إفٍ  ظىت مؽيؽو ؽي ق حلٌٓ أظى ، مؽةً  ٨٦ رأًق٫ً  ىلع يىؽى  احلؿِّ

ا ‘ ا رقٮؿ إالَّ  وةا٥ه  ٚي٪ة ك٦ة جؽي  مؿااعةن  ‘ كأٍُٚؿى . ركاظح ث٨ي  ٔك
َّٜ  أ٩َّ٭٥ٍ  ث٫٘٤ ظنيى  ألوعةث٫ً  ػؿج ‘ اجليب أفَّ  ¢ صةثؿو  ٨ٕٚ الىيةـ، ٤ٔيً٭٥ مى

ـى  م١حى  إىل ـى  ا٣ٛذًط  اع اعى  ثى٤ٖى ظىت ٚىة ؿى ، ٠ي ـى  ا٧ٍ٘٣ي٥ى  إفَّ / هل ٚٞي٢ ٫ٕ٦ اجلةسي  ٚىة
َّٜ  ٝؽ اجلةسى  ، ٤ٔي٭٥ م ـي ؿكفى  كإ٩َّ٭٥ الىية ْي ٤ٍٕخ، ٚي٧ة ي٪ حو  ٚىؽاعى  ذى ؽى ٞى  ٦ةءو  ٨٦ً ث

بى  ا٣ٕرص ثٕؽ  . مك٥٤ ركاق إحل٫، ي٪ْؿكف كاجلةسي  ٚرشى



 

ُّٜ  املكةٚؿي  َكف كإذا        ىني ـي  ٤ٔي٫ ي ـي  كال يُٛؿي  ٚإ٫َّ٩ الىٮ ٮ  ٚيف يف الكًٛؿ، يىي
ة ‘ اجليب أفَّ  الكةثٜ صةثؿو  ظؽيًر  َّٜ  ظنيى  أٍُٚؿى  ل٧َّ ـي  مى / هل ٝي٢ اجلةس ىلع الىٮ

، ٝؽ اجلةًس  ثٕي إفَّ  ـى ة ًٟ/ » ‘ اجليبُّ  ٚٞةؿى  وى ٕيىةةي، أكخلى  ،«ا٣ٕىةة أكخلٟ ا٣
 .مك٥٤ ركاق
، يف َكف ‘ اجليب أفَّ  أيٌةن  صةثؿو  ٨ٔ الىعيعني، كيف         زظة٦ةن  ٚؿأل قٛؿو

٢ِّ٤ى  ٝؽ كرصبلن  ،/ ٝةلٮا «٬ؾا؟ ٦ة/ »ٚٞةؿ ٤ٔي٫، ّي  ا٣ربِّ  ٨٦ ٣حف/ »ٚٞةؿ وةا٥ه
ـي  َّٜ  احلٮـ أز٪ةء يف الىةا٥ي  قةٚؿ كإذا. «الكٛؿ يف الىية  وٮ٫٦ًً  إ٧٠ٍةؿي  ٤ٔي٫ كم

ؿجى  إذا ا٣ُٛؿي  هل صةز ـى  وةـ ‘ اجليبَّ  ألفَّ  ثدًلق، ٨٦ ػى  ث٤ٖ ظىت ٫ٕ٦ اجلةسي  كوة
ؿاعى  َّٜ  ٝؽ اجلةس أف ث٫٘٤ ٧٤ٚة ا٧ٍ٘٣ي٥ً، ٠ي  اجلةس كأُٚؿ أُٚؿ الىيةـ ٤ٔي٭٥ مى
ةً  َؿًؼ  يف أقٮدي  صج٢ه  ا٧٘٣ي٥ً  ككؿاعي  ٫ٕ٦، ُلَّ  الٮادم إىل ي٧ذؽُّ  احلىؿَّ كى ٧ًي٥ً  ال٧ي ٘ى  ثة٣ٍ
ةفى  ثني ٛى ك ؿِّ  ٔي مى ٭ؿافً  كى َّْ  .ا٣

ؿان  رمٌةفى  ٩٭ةرً  يف ثدًلق إىل املكةٚؿي  ًٝؽـ كإذا          ًُ ٫ يىطَّ  ل٥ ٦ٛ ٟى  وٮ٦ي  ذل
، ـى ؿان  َكف أل٫٩ احلٮ ًُ ٍٛ ؿ يف ٦ي ـي . اجل٭ةر أكَّ  ٤َيٮًع  ٨٦ًٍ  إالَّ  يىط ال الٮاصتي  كالىٮ

ٙى  احلٮـ؟ ثٞيحى  اإًلمكةؾي  ي٤ـ٫٦ ٢٬ ك٣س٨ ا٣ٛضؿ، ةؿ ذلٟ يف ا٧٤ٕ٣ةءي  اػذ٤ ٞى  ذى
٥ ٌٍٕ٭ي ٟى  أفٍ  ٤ٔي٫ جيت/ ث ـً  ثٞيحى  يي٧ًك ةءي  ٤ٔي٫ كجيت ل٤ـ٨ً٦، اظرتا٦ةن  احلٮ ٌى ٞى  ا٣ٍ

ـً  أيٌةن  ؽى ٕى ـً  وعحً  ٣ً   . ¬ أمحؽ ٦ؾ٬ت ٨٦ املن٭ٮر ك٬ؾا احلٮـ، ذلٟ وٮ
 يكذٛيؽي  ال أل٫٩ احلٮـ، ذلٟ ثٞيح ي٧كٟ أف ٤ٔي٫ جيت ال/ ا٧٤ٕ٣ةء ثٕي كٝةؿ

ٍؿ٦حي  ٤ٔي٫، ا٣ٌٞةءً  لٮصٮب محبةن  اإًلمكةؾً  ٬ؾا ٨٦ ٨٦ كظي َـّ ُؿق زا٣ٍخ  ٝؽ ال ًٛ  ث
ؿى  هل املجةح  . كبةَ٪ةن  ّة٬ؿان  اجل٭ةرً  أكَّ
٢ٍ  اجل٭ةر أكؿ أك٢ ٨٦/  ¢ مكٕٮد ث٨ ٔجؽا ٝةؿ          كي

ٍ
 ٨٦/ أم آػؿق، ٤ٍٚيىأ

ٕيؾرو  اجل٭ةر أكؿى  األك٢ هل ظ٢َّ  تي  ك٬ؾا. آًػؿق األك٢ي  هل ظ٢َّ  ث  كالنةٚيعٌ  ٦ةلًٟ ٦ؾ٬ى
٨٤ًي  ال ك٣س٨ٍ  أمحؽ، اإًل٦ةـ ٨ٔ كركايح ٍٕ  ا٣ُٛؿً  قجًت  خلٛةءً  رشبى٫ كال أك٤ى٫ حي
٨ُّ  ث٫ ٚحيكةء َّْ ذىؽل أك ا٣ ٍٞ  .ث٫ حي



 

امهلل كٚٞ٪ة ملة حتت كدؿىض كػؾ ث٪ٮاوي٪ة ل٤رب كاتلٞٮل كأٔ٪ة ىلع ذ٠ؿؾ 
 .كم١ؿؾ كظك٨ ٔجةددٟ 

عج٫ كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كو
 أدمٕني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  اَّلم أرق٢ رقٮهل ثةهلؽل كدي٨ احلٜ حلْ٭ؿق ىلع ادلي٨ لك٫         
ككىف ثة م٭يؽا كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل إٝؿارا ث٫ كدٮظيؽا 
كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة 

 .مـيؽا 
 أ٦ة ثٕؽ /   

 ٚٞؽ دٞؽـ ذ٠ؿ دم٤ح ٨٦ أٝكةـ اجلةس يف الىيةـ ك٩ؾ٠ؿ ٬٪ة ثٞيح األٝكةـ /      
م ال٧ًؿييي ا٣ٞك٥ الكةثٓ /     ً ٫ ثؿؤي  ييؿىجى  اَّلَّ ًً  /ظةالتو  زبلثي  كهل مؿ
َّٜ  ال أفٍ / إظؽا٬ة   ـي  ٤ٔي٫ ين ق، كال الىٮ ُّ ـي  ٤ٔي٫ ٚيضتي  يىرضي  هل ٣حف أل٫٩ الىٮ

ٍؾره  ؿى  ييًبيط ٔي ٍُ ًٛ  .ا٣ٍ
َّٜ  أفٍ / اثلة٩يحي    ـي  ٤ٔي٫ ين ق، كال الىٮ ُّ ٨}/ دٕةىل ٣ٞٮهل ٚيُٛؿي  يرضي ٦ى فى  كى ة َكى ٌن ًؿي  مى

كٍ 
ى
ى  أ ؿو  ىلعى

ٛى ةه  قى ؽَّ ًٕ ٨ٍ  ٚى ـو  ٦ِّ يَّة
ى
ؿى  أ ػى

ي
ًح، ٦ٓ الىٮـ هل كييٍسؿق[. 352/ ابلٞؿة] {أ َّٞ  املن

ٍٕؾيته  دٕةىل ا ريػىحً  ٨ٔ ػؿكجه  أل٫٩ ت ا إف/ »احلؽير كيف جلٛك٫، كد  حيي
٫ ديؤىت أف ىي ًٍٕىيذي٫ دؤىت أف يسؿقي  ٧٠ة ريػى  كاث٨ي  ظجةف كاث٨ي  أمحؽ ركاق «٦

ي٧ح ـى  .وعيعي٭٧ة يف ػي
ق أفٍ / اثلةثلحي      َّ ـي  يرضي ـي  هل جيٮزي  كال ا٣ٍُٛؿي  ٤ٔي٫ ٚيضتي  الىٮ / دٕةىل ٣ٞٮهًل  الىٮ
الى } ذي٤يٮاٍ  كى ٍٞ ٥ٍ  تى سي كى ٛي ٩

ى
فى  اَّى  إًفَّ  أ ٥ٍ  َكى الى }/ كٝٮهًل  ،[56/ ا٣جكةء]{ رىًظي٧ةن  ثًسي  كى

ٮاٍ  ٞي ٥ٍ  دي٤ٍ يًٍؽيسي
ى
حً  إًىلى  ثًأ ٟى  إفَّ / »‘ اجليب ك٣ٞٮؿ ،[362/ ابلٞؿة]{ اتلٍَّ٭٤ي١ى ك ٍٛ  جًل
ةن  ٤ٔيٍٟ َّٞ  . ابلؼةرم ركاق ،«ظ

ة ك٨٦ ٬ة ال أفٍ  ظٞ٭ى رى  ال/ » ‘ ك٣ٞٮهًل . قجعة٫٩ ا رػىحً  كصٮد ٦ٓ درضَّ  رضى
 ثٌٕ٭ة يٞٮًم  َؿؽ كهل اجلَّٮكم ٝةؿ. كاحلةز٥ ٦ةص٫ اث٨ ، أػؿص٫«رضارً  كال

 .ثٌٕةن 
ث كإذا        َّٜ  وةا٥ه  ك٬ٮ رمٌةفى  أز٪ةءً  يف املؿىضي  هل ظؽى ٫ ٤ٔي٫ كم  هل صةز إد٧ة٦ي



 

جيط لٮصٮدً  ا٣ُٛؿي   أفٍ  يىطَّ  ل٥ ٦ُٛؿ ك٬ٮ رمٌةفى  ٩٭ةرً  يف ثؿأ كإذا. ل٤ُٛؿ ال٧ي
ـى  ـى  ذلٟ يىٮ ؿان  َكف أل٫َّ٩ احلىٍٮ ًُ ٛ ؿً  يف ٦ي ـي  اجل٭ةر، أكَّ  إالَّ  يىطُّ  ال الٮاصت كالىٮ

٫٦ ٢٬ ك٣ًس٨ٍ  ا٣ٛضؿ ٤َٮع ٨٦ًٍ  ـى ٟى  أفٍ  ي٤ٍ  بىنٍيى  ػبلؼه  ٚي٫ يٮ٫ً٦ً؟ ثٞيح يي٧ًك
ؿان  ًٝؽـ إذا املكةٚؿً  يف ذ٠ٍؿيق قجٜ ا٧٤ٕ٣ةء ًُ ٛ  .٦ي

تِّ  زجخ كإذا        ُِّ ـى  أفَّ  ثة٣  ا٣ُٛؿي  هل صةز قأثيؿ يؤػؿ أك املؿىضى  جي٤ًتي  الىٮ
ًذ٫ ىلع حمةْٚحن   . ل٧٤ؿض كادٞةءن  ًوعَّ

ؿ، ٬ؾا زكاؿي  ييٍؿىج َكف ٚإفٍ  ؿى  اخٍلُى ْى  . أٍُٚؿ ٦ة يٍٞض  ز٥ يـكؿى  ظىت ا٩ٍذ
س٥ي  ٚع٫٧١ زكاهلي  ييٍؿىج ال َكف كإفٍ        ؿي  اخلةًمًف  ا٣ٞك٥ً  ظي ًُ ٥ي  يٛي ًٕ ٍُ  ٨ٍٔ  كيي
ـو  لكِّ    .مك١ي٪ةن  يٮ

ـي  احلةايي ا٣ٞك٥ اثلة٨٦ /  ـي  ٤ٔي٭ة ٚيعؿ  يف ‘ اجليبِّ  ٣ٞٮؿ ٦٪٭ة يىطُّ  كال الىية
٢و  ٩ةٝىةًت  ٨٦ًٍ  رأيخ ٦ة/ »ا٣جكةءً 

ٍٞ تى  كدي٨و  خى ـً  الؿَّص٢ ل٤يتِّ  أٍذ٬ى  ٨٦ًٍ  احلةز
، َّ٨ ٣ٍحفى / ٝةؿ ا؟ رقٮؿى  ية كديجً٪ة ٤ًٞٔ٪ة ٩ٞىةفي  ك٦ة/ ٝي٨٤ى  إظؽازي

ى
٭ةدةي  أ  مى

ًٙ  ٦س٢ى  املؿأةً  ٢ً؟ م٭ةدةً  ٩ٍى ٤ً٭ة، ٩ٞىةفي  ٚؾلٟ/ ٝةؿ. ثًل/ ٝي٨٤ى  الؿَّصي ٍٞ  إذا أ٣حف خى
ى٥ ديى٢ِّ  ل٥ ظةًٍخ   ٦ذٜٛ ،«ًديًٍ٪٭ة ٩ٞىةفً  ٨٦ًٍ  ٚؾلٟ/ ٝةؿ. ثًل/ ٨٤ٝ ديى٥؟ كل

 .٤ٔي٫
ـي  كاحٍليٍيي  ـو  يف املؿأةى  يٕذةدي  َجييع د  .٤ٕ٦ٮ٦حو  أيَّة

ؿى  كإذا ٭ى حو  ا٣٘ؿكًب  ٝج٢ى  كلٮ وةا٧حه  كْل ٦٪٭ة احلييي  ّى ْى ٢ى  ث٤ٍع ـي  ثُى  يٮ٦ً٭ة وٮ
٭ة ٦ى ـً ٭ة يسٮف أفٍ  إالَّ  ٌٝةؤق كل  .كاصته  ال دُٮُّعه  ٌٚٞةؤق دُٮُّاعن  وٮ٦ي

ؿٍت  كإذا ٭ة يىطَّ  ل٥ رمٌةفى  أز٪ةءً  يف احليًي  ٨٦ َ٭ي ـً  ثٞيَّح وٮ٦ي  ٦ة لٮصٮدً  احلٮ
ـى  يي٪ةيف ٭ة يف الىية ِّٞ ٭ة ك٢٬ اجل٭ةًر، أكؿِّ  يف ظ  ٚي٫ احلٮـ؟ ثٞيَّح اإًلٍمكةؾ يى٤ـ٦ي

ؿان  ًٝؽـ إذا املكةٚؿ يف ًذ٠ٍؿيق قجٜ ا٧٤ٕ٣ةء ثني ػبلؼه  ًُ ٛ  .٦ي
ـي  ٤ٔي٭ة كصت ث٤عْح ا٣ٛضؿً  ٝج٢ٍ كلٮ رمٌةف يف ال٤ي٢ يف َ٭ؿٍت  كإذا  الىٮ

٫ ٦ة ٚي٭ة ك٣حف الىيةـ أ٢ً٬  ٨٦ًٍ  أل٩٭ة ٕي ، ٤ٔي٭ة ٚٮصتى  ي٧٪ ـي  كيىطُّ  الىية



 

٭ة تىك٢ ل٥ كإفٍ  ظيجبؾو  وٮ٦ي ٍ٘ ـى  إذا َكجلي٪ًت  ا٣ٛضؿ ٤َٮًع  ثٕؽ إالَّ  تى  كل٥ وة
تًك٢ٍ  ٍ٘ ٫ ٣ٞٮؿ يىطُّ  ٚإ٫َّ٩ ا٣ٍٛضؿً  ٤َٮًع  ثٕؽى  إالَّ  ي  اجليبُّ  َكف/ »~ اعئنح وٮ٦ي

٪يجةن  يىجطي  ‘ ـو  ٗري دمةعو  ٨٦ صي ـي  ز٥ اظذبل  .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«رىمٌةفى  يف يىٮ
ةءي  ـ ٦ة دميٓ يف َكحلةاًي  كاجلُّٛكى ؽَّ ٞى  .د

ةه }/ دٕةىل ٣ٞٮهل ٚةتىذٍ٭ة ا٣يت األيةـ ثٕؽدً  ا٣ٌٞةءي  ٤ٔي٭ة كجيتي  ؽَّ ًٕ ٨ٍ  ٚى ـو  ٦ِّ يَّة
ى
ؿى  أ ػى

ي
{ أ

 [. 354/ ابلٞؿة]
ب٤خ        ـى  دٞيض احلةاًي  ثةؿي  ٦ة/ ~ اعئنحي  كقي  الىبلة؟ دٞيض كال الىٮ
ـً  ثٌٞةء ٚ٪ؤمؿي  ذلٟ يىيبي٪ىة َكف/ »ٝة٣ٍخ   ركاق ،«الىبلة ثٌٞةء ٩ؤمؿي  كال الىٮ
 .مك٥٤

ٕةن  َك٩خ إذا املؿأةا٣ٞك٥ اتلةقٓ /  ًؿ  ىلع أك ٩ًٛك٭ة ىلع كػةٍٚخ  ظةمبلن  أك مي
ٮـ ٨٦ الٮدلى  ًٕيب ٦ةلٟ ث٨ أنًف  حلؽير دُٛؿي  ٚإ٩٭ة الىَّ  رقٮؿي  ٝةؿى / ٝةؿ ¢ ا١ٍ٣
ٓ ا إف/ » ‘ ا ًى ٨ الىبلة مُؿى  املكةٚؿ ٨ٔ ك  كاحلةم٢ املكةٚؿ ٔك

ٓ ـى  كاملًؿ ة. ٦ةصح اث٨ ٣ِٛ ك٬ؾا اخل٧كح، أػؿص٫ ،«الىيةـ أك الىٮ ٭ى  كي٤ـمي
دً  ا٣ٌٞةءي  ؽى ٕى ـً  ثً ي  ًظنيى  أُٚؿٍت  ا٣يت األية  اخلٮؼي  ٔ٪٭ة كيـكؿي  ذلٟ هلة يذحرسَّ

 .ثىًؿأ إذا َكملؿيي
٨ا٣ٞك٥ ا٣ٕةرش /      ًٓ  ل٤ٍُٛؿً  اظذةج ٦ى ـو  ٠إ٩ًٞةذ ٗريقً  رضكرةً  دًلٍٚ  ٨٦ًٍ  ٦ٕىٮ

ٜو  أكٍ  ٗؿؽو  ـو  أك ظؿي ةذيق ي١٧٪٫ ال َكف ٚإذا ذلٟ حنٮ أكٍ  ٬ٍؽ ٞى ٮِّم ٤ٔي٫ إالَّ  إ٩ً ٞى  ثةتلَّ
ب ثةألٍك٢ ، هل صةز كالرشُّ ُؿي ًٛ  ٨٦ املٕىٮـ إ٩ٞةذ ألف ًظيٍجبؾو  ا٣ُٛؿي  كىصتى  ث٢ ا٣
حً  ١٤ى ، الٍ٭ى ، ٚ٭ٮ ث٫ إالَّ  الٮاصتي  يىذ٥ُّ  ال ك٦ة كاصته ٫ كاصتي ؿىق ٦ة ٌٝةءي  كي٤ـ٦ي ُى  .أٍذ

٨ ذلٟ ك٦س٢ي  ُؿً  إىل اظذةجى  ٦ى ًٛ ٮِّم ا٣ٍ ٞى  ًٝذىةهل يف ا قبي٢ يف اجٍل٭ةدً  ىلع ث٫ ل٤ذَّ
كَّ  ؽي ٕى ٍُٛؿ ٚإ٫٩ ا٣ٍ ؿ ٦ة كيٞيض ي ُى  ظرضق إذا ثدلق يف أك الكٛؿ يف ذلٟ َكف قٮاء أٚ
كُّ  ؽي ٕى  . ¸ ا للك٧حو  كإٔبلءن  املك٧٤نيى  ٨ٔ دٚةاعن  ذلٟ يف ألفَّ  ا٣
 ا رقٮؿ ٦ٓ قةٚىٍؿ٩ة/ ٝةؿ ¢ اخلؽرمِّ  قٕيؽو  أيب ٨ٔ مك٥٤و  وعيط كيف        



 

ـه  كحن٨ٍ  م١حى  إىل ‘ جٍلة وية ٩ىٍٮد٥ ٝؽ إ٩س٥/ »‘ ا رقٮؿي  ٚٞةؿ ٦زٍنالن  ٚزنى  دى
ُؿي  ٔؽكِّز٥ ٨٦ًٍ  ًٛ ٨ٍ  ٧ًٚ٪َّة رػىحن  ٚاك٩ٍخ  «٣س٥ أٍٝٮل كا٣ٍ ـى  ٦ى ٨ٍ  ك٦٪ة وة  أٍُٚؿ، ٦ى
جِّعٮ إ٩س٥/ » ‘ ا رقٮؿي  ٚٞةؿ آػؿى  ٦زنالن  ٩ـجلة ز٥ ىى  كا٣ُٛؿي  ٔؽكِّز٥ مي

ؿ٩ة ٔـ٦ٍحن  كاك٩ٍخ  ٚأًٍُٚؿكا ٣س٥ أٝٮل ُى  أف إىل إي٧ةءه  احلؽير ٬ؾا ٚيف. «ٚأٍذ
٢ه  قجته  ا٣ٞذةؿ ىلع ا٣ٞٮةى  ًٞ كذ ٤َّحى  ص٢ٕ ‘ اجليبَّ  ألفَّ  الكٛؿً  ٗريي  مي  األٍمؿً  ًٔ

ُؿ ًٛ ةى  ثة٣ ٮَّ ٞي كِّ  ٝذةؿً  ىلع ا٣ ُؿ يأمؿ٥٬ ل٥ كَّللًٟ الكٛؿً  دكفى  ا٣ٕؽي ًٛ ؿً  يف ثة٣  املزنى
ؿ  .األكَّ
         ُّ ٨ٍ  كلكي ـ ممة بكجتو  ا٣ُٛؿي  هل صةز ٦ى ؽَّ ٞى ٍٔبلفي  ٤ٔي٫ يي٪١ؿي  ال ٚإ٫َّ٩ د ؿقً  إ ٍُ  إذا ًٚ

، يكذُيٓ ال اَّلم كال١جري َكملؿيًي  ّة٬ؿان  قبىجي٫ َكف ـى ة الىٮ  قجتي  َكف إف كأ٦َّ
٨ٍ  َكحلةاًًي  ػٛيَّةن  ُٚؿق ؾى  ك٦ى ٞى ُؿ ٚإ٫٩ ٤٬ى١حو  ٨٦ ٦ٕىٮ٦ةن  أ٩ ان  يٛي ٨٤ًي  كال رسَّ ٍٕ  ي
ؿىق ٍُ يؿَّ  خلبل ًٚ ًك٫ إىل اتل٭٧حى  جيى ٍٛ َّ  كخلبلَّ  جى رتى ٍ٘ ـه  ا٣ُٛؿى  أفَّ  ٚي٨ُّْ  اجلة٢٬ي  ث٫ حى  صةا
ٍؾر ثؽكف   .ٔي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٮاـ، الن٭ٮر كمرصؼ كاأليةـ، ال٤يةيل ٦ؽثًؿ ً  احل٧ؽي           ًٟ  كاأٔل  امل٤
كس ذٛؿِّدً  الكبلـ، ا٣ٞؽُّ كاـ، كابلٞةءً  ثة٧ْٕ٣حً  ال٧ي ذىزنِّقً  كادلَّ  اجلٞةاًه  ٨ٔ ال٧ي
حً  م ا إالَّ  هلإ ال أف األ٩ةـ كأم٭ؽ كمنةث٭ى ً ٍي  ال اَّلَّ  كاألك٬ةـ، ا٣ٕٞٮؿي  ث٫ حتي

ق حم٧ؽان  أفَّ  كأم٭ؽ ٢ي  كرقٮهلي  ٔجؽي ٌى األ٩ةـ كىلع آهل كأوعةث٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة  أٚ
 .٠سريا 

 أ٦ة ثٕؽ /  
ٚإف ٨٦ رمحح ا دٕةىل ثٕجةدق أف يرس هل٥ أمٮر الرشيٕح كص٢ٕ ٬ؾق الرشيٕح    

٤ٔي٭٥ "ك٦ة ص٢ٕ  ٦ججيح ىلع اتلحكري كالك٧ةظح ٥٤ٚ يس٤ٙ ا٣ٕجةد ٦ة ينٜ
٤ٔيس٥ يف ادلي٨ ٨٦ ظؿج" ك٨٦ ذلٟ أف َكف ذا ٔؾر رشيع صةز هل أف يُٛؿ 
كيٞيض ثٕؽ ذلٟ ثٕؽ زكاؿ ٔؾرق كل٤ٌٞةء أظاكـ رشٔيح ٩ٕؿج ىلع أ٧٬٭ة يف 

 ٬ؾ ادلرس .
        ُّ ٫٦ ٨٦ ٚجٕؽ أف ذ٠ؿ٩ة أٝكةـ اجلةس يف الىيةـ ٚي٧ة قجٜ ٚلكي ـً

ى  ٨٦ ا٣ٌٞةءي  ل
ٍٞيًض  إ٫َّ٩ٚ الكةثٞحً  األٝكةـ ـً  ثٕؽدً  ي ةه }/ دٕةىل ٣ٞٮهل أٍُٚؿ ا٣يت األية ؽَّ ًٕ ٨ٍ  ٚى ـو  ٦ِّ يَّة

ى
 أ

ؿى  ػى
ي
 . {أ

ؿ ٚإفٍ  ُى ٓى  أٚ ي ٓي  لـ٫٦ الن٭ؿ دمى  لـ٫٦ يٮ٦ةن  زبلزني الن٭ؿ َكف ٚإف. أية٫٦ دمي
رشي٨ى  تكٕحن  َكف كإف يٮ٦ةن، زبلزٮف رشكفى  تكٕحه  لـ٫٦ يٮ٦ةن  ٔك ٍٍٞ يٮ٦ةن  ٔك  .ذى
ةي  كاألٍكىلى  رى جةدى ٜي  أل٫٩ ا٣ٍٕؾرً  زكاؿً  ظنيً  ٨٦ ثة٣ٌٍٞةءً  ال٧ي عي  اخلريً  إىل أقج  يف كأرٍسى

حً  إثؿاءً  َّ٦  .اَّلِّ
ـً  ثٕؽدً  اثلةين رمٌةفى  كبني ثح٪٫ي  يسٮفى  أف إىل دأػريقي  كجيٮز        ا٣يت األية

ةه }/ دٕةىل ٣ٞٮهًل  ٤ٔي٫ ؽَّ ًٕ ٨ٍ  ٚى ـو  ٦ِّ يَّة
ى
ؿى  أ ػى

ي
ى  أ ي٨ى  كىىلعى ً ٮ٩ى٫ي  اَّلَّ ٞي ي ًُ ـي  ًٍٚؽيىحه  يي ة ٕى  ًمٍك١ًنيو  َى

٨ ٧ى ٮَّعى  ذى ُى  [.354/ ابلٞؿة] {تى
ـو  ٔرشةي  ٤ٔي٫ َكف ٚإذا. ٌٝةاً٭ة دأػري ا٣ٍحيرسً  د٧ةـ ك٨٦  صةز رمٌةف ٨٦ أية



 

ـو  ٔرشة اثلةين رمٌةفى  كبنيى  ثح٪٫ يسٮف أف إىل دأػري٬ة  .أية
 َكف/ »~ اعئنح ٣ٞٮؿً  ٔؾرو  ثؽكفً  اثلةين رمٌةفى  إىل ا٣ٌٞةءً  دأػريي  جيٮز كال

ـي  ٌٔلَّ  يسٮفي   ركاق ،«مٕجةفى  يف إالَّ  أٌٝي٫ أفٍ  أٍقذُيٓ ٧ٚة رمٌةفى  ٨٦ الىٮ
ـي  ٤ٔي٫ يرتاز٥ أفٍ  ييٮٍصتي  اثلةين رمٌةفى  إىل دأػريق كألفَّ  ابلؼةرم،  الىٮ

ة ـي  كرب٧َّى ، أكٍ  ٔ٪٫ يٕض ـى  كألف ي٧ٮتي رةه  ٔجةدةه  الىٮ يـ ٚى٥ٍ٤ ٦ذ١ؿِّ  األكىلى  دأػريي  جيى
ىتَّ  ا٣ٕؾري  ث٫ اقذى٧ؿَّ  ٚإف َكلىبلًة، اثلة٩يحً  كًٝخ  إىل ءى  ٚبل ٦ةتى  ظى ٍ  ألف ٤ٔي٫ يشى
تى  قجعة٫٩ ا ةن  ٤ٔي٫ أكصى ـو  ٨٦ ٔؽَّ ؿى  أية ػى

ي
 ٔ٪٫ ٚكُٞخ ٦٪ٍ٭ة يذ٧س٨ٍ  كل٥ أ

٫ ال رمٌةفى  م٭ؿ دػٮؿً  ٝج٢ى  ٦ةت ٨٧٠ ٫، ي٤ـ٦ي ٨ ٚإف وٮ٦ي  ا٣ٌٞةءً  ٨٦ د٧سَّ
ؿَّط ٛى ٓى  ٔ٪٫ كحل٫ُّي  وةـ ٦ةت ظىت ٚي٫ ذى ـً  دمي ٨ى  ا٣يت األية  ٌٝةاً٭ة، ٣ٞٮهل ٨٦ د٧سَّ

‘ « / ٍ٨ ٤ي٫ ٦ةتى  ٦ى ـه  ٔك ـى  وية  .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ «كحل٫ُّ ٔ٪٫ وة
حًل٫ُّي  ـى  أفٍ  كجيٮز. ٝؿيجي٫ أك كاًرزي٫ ككى ـً  ثٕؽدً  دمةٔحه  ٔ٪٫ يىٮ  يٮـ يف ٤ٔي٫ ا٣يت األية
 .كاظؽو 

ـى  إف/ احلك٨ي  ٝةؿ/ ابلؼةرم ٝةؿ        ٚإف. صةز كاظؽان  يٮ٦ةن  رصبلن  زبلزىٮفى  ٔ٪٫ وة
ـى  يؿيؽي  ال كل   هل َكف أك كل   هل يس٨ ل٥ ٥َٕى  ٔ٪٫ الىٮ

ي
ـو  لكِّ  ٨ٔ دؿكًذ٫ ٨٦ًٍ  أ  يٮ

٨ى  ا٣يت األيةـ ثٕؽدً  مك١نيه  ِّ  ٌٝةاً٭ة؛ ٨٦ د٧سَّ  ثة٣ربِّ  كز٫٩ ثيؿي  ٦ؽُّ  مك١نيو  ٣ًلكي
ٙي  اجليِّؽ رشةي  ٠ي٤ٮ ٩ى   .صؿا٦ةت ٔك
٫ يف ك٦ةت ملؿض رمٌةف يف املك٥٤ أُٚؿ كإذا        ال يشء ٤ٔي٫ ٤ٚحف مًؿ

 . ا٣ٌٞةء ٨٦ يذ٧س٨ كل٥ ٦ٕؾكر أل٫٩ إَٕةـ كال ٌٝةء
 ا٣ٌٞةء جيت ٚبل ٦جةرشة ا٣ٞؽكـ ثٕؽ أك الكٛؿ يف ٦ةت إذا املكةٚؿ ك١٬ؾا       
 يف كتكة٢٬ املؿض ٨٦ ميف ٨٦ أ٦ة.  رشاعن  ٦ٕؾكر أل٫٩ اإلَٕةـ كال ٔ٪٫

 يرشع ٚإ٫٩ ٦ةت ظىت ا٣ٌٞةء يف كتكة٢٬ الكٛؿ ٨٦ ٝؽـ أك ٦ةت ظىت ا٣ٌٞةء
٤ي٫ ٦ةت ٨٦" /  ‘ اجليب ٣ٞٮؿ ٔ٪٭٧ة ا٣ٌٞةء - األٝؿبةء ك٥٬ ألكحلةا٭٧ة  ٔك

 . "كحل٫ ٔ٪٫ وةـ ويةـ



 

ك٨٦ أػؿ ا٣ٌٞةء ثؽكف ٔؾر ظىت دػ٢ ٤ٔي٫ رمٌةف اآلػؿ ٚإ٫٩ يأز٥ ثؾلٟ 
كي٤ـ٫٦ ا٣ٌٞةء ثٕؽ رمٌةف اثلةين كبٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ي٤ـ٫٦ ٦ٓ ذلٟ ثإَٕةـ 

 . ƒ  مك١ني ٨ٔ لك يٮـ ٦ٓ الىيةـ كب٫ أٚىت ٔجؽ ا ث٨ ٔجةس
 كاألٝؿب أ٫٩ ال ي٤ـ٫٦ إال ا٣ٌٞةء ٍٚٞ ك٬ٮ آز٥ ىلع اتلأػري كا أ٥٤ٔ.

نكأؿ ا دٕةىل أف يٮٚٞ٪ة ملة حيت كيؿىض كأف ي٘ٛؿ جلة كجل٧يٓ املك٧٤ني 
 كق٥٤ ىلع كوًل ا، كاملك٧٤ةت كاملؤ٦٪ني كاملؤ٦٪ةت األظيةء ٦٪٭٥ كاألمٮات 

 ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ أدمٕني .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كال ا٣ْةملني، ىلع إال ٔؽكاف كال ل٧٤ذٞني، كا٣ٕةٝجح ا٣ٕةملني، رب  احل٧ؽ       
ني الك٧ةكات كٝيٮـ كاآلػؿي٨، األك٣ني هلإ ا إال هلإ  ادلي٨ يٮـ ك٦ةلٟ كاألًر

 يف إال ٗىن كال ٧ْٕ٣ذ٫، اتلؾل٢ يف إال ٔـ كال َةٔذ٫، يف إال ٚٮز ال اَّلم
ةق، يف إال ظيةة كال ث٪ٮرق، االقذ٭ؽاء يف إال ٬ؽل كال رمحذ٫، إىل االٚذٞةر  كال ًر

 كدٮظيؽ هل اإلػبلص يف إال ٚبلح كال ل٤ٞ٤ت وبلح كال ٝؿب٫، يف إال ٩ٕي٥
ٛؿ، دةب ٔيص كإذا م١ؿ، أَيٓ إذا اَّلم ظج٫،  ٔٮم٢ كإذا أصةب، ديع كإذا ٗك
  .أزةب

كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل ي٢ٌ ٨٦ ينةء كي٭ؽم إحل٫ ٨٦ أ٩ةب 
كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع اآلؿ كاألوعةب كق٥٤ 

 .تك٤ي٧ة ٠سريا
 أ٦ة ثٕؽ / 

ٮع ٬ؾا ادلرس ظٮؿ أمٮر ي٨ْ ثٕي اجلةس أ٩٭ة درض الىيةـ أك        ٧ًٚٮ
 دج٫٤ُ ك٣حكخ ٠ؾلٟ ٚأظجب٪ة أف ٩جج٫ ىلع ٦ة دحف ٦٪٭ة ٨٧ٚ ذلٟ/ 

 /ػ ال١ع٢ 3
 ك٣س٨ ٤ُ٦ٞةن  ا٧٤ٕ٣ةء ٝٮل أوط يف الؿصةؿ كال ا٣جكةء يُٛؿ ال ٚةل١ع٢
 ٨٦ ص٫الٮ جت٧ي٢ ث٫ حيى٢ ٦ة ك١٬ؾا الىةا٥ ظٜ يف أ٢ٌٚ ال٤ي٢ يف اقذ٧ٕةهل
ري كاألد٬ةف الىةثٮف  كامل١يةج احل٪ةء ذلٟ ك٨٦ اجلدل ثْة٬ؿ يذ٤ٕٜ ممة ذلٟ ٗك

 اقذ٧ٕةؿ يججيغ ال أ٫٩ ٦ٓ الىةا٥ ظٜ يف ٚي٫ ظؿج ال ذلٟ لك. ذلٟ كأمجةق
 .الٮص٫ يرض َكف إذا امل١يةج

 /األق٪ةف  ٦ٕضٮف اقذ٧ٕةؿ -5
٤ي٫ َكلكٮاؾ الىةا٥ ث٫ يُٛؿ ال ثةملٕضٮف األق٪ةف د٪ْيٙ  ٨٦ اتلعؿز ٔك
٤ٔي٫  ٌٝةء ٚبل ٝىؽ ثؽكف ذلٟ ٨٦ يشء ٤ٗج٫ ٚإف صٮ٫ٚ إىل ٦٪٫ يشء ذ٬ةب



 

  .كدأػريق إىل ال٤ي٢ أكىل ألف هل ٩ٛٮذا ٝٮية ٚٞؽ ي٪ٛؾ إىل اجلٮؼ
 /كاألذف  ا٣ٕني ػ ُٝؿة1

 ٥َٕ كصؽ ٚإف ا٧٤ٕ٣ةء ٝٮل أوط يف الىةا٥ ث٭٧ة يُٛؿ ال كاألذف ا٣ٕني ُٝؿة
 ل٤ُٕةـ ٦٪ٛؾي٨ ٣حكة أل٩٭٧ة. جيت كال أظٮط ٚة٣ٌٞةء. ظ٫ٞ٤ يف ا٣ُٞٮر

 ‘ اجليب ٝةؿ كهلؾا ٦٪ٛؾ األ٩ٙ ألف جتٮز ٚبل األ٩ٙ يف ا٣ُٞؿة أ٦ة كالرشاب
 هلؾا ا٣ٌٞةء ذلٟ ٢ٕٚ ٨٦ كىلع" وةا٧ةن  دسٮف أف إال االقذجنةؽ يف كبة٣ٖ"

 .ظ٫ٞ٤ يف ٧َٕ٭ة كصؽ إف ٦ٕ٪ةق يف صةء ك٦ة احلؽير
 / اتل١ٛري ك االظذبلـ -4

٤ي٫ بكبج٭٧ة ٦ين ػؿج كلٮ ث٭٧ة الىٮـ يج٢ُ ٚبل كاتل١ٛري االظذبلـ أ٦ة  أف ٔك
 ا٣ٛضؿ وبلة ثٕؽ اظذ٥٤ كلٮ.  املين ك٬ٮ املةء رأل إذا اجل٪ةثح ٗك٢ ي٘تك٢

 ال٤ي٢ يف أ٫٤٬ صة٦ٓ لٮ ك١٬ؾا ثأس ٚبل ا٣ْ٭ؿ وبلة كٝخ إىل ا٣٘ك٢ كأػؿ
 ٨ٔ زجخ ٚٞؽ ذلٟ يف ظؿج ٤ٔي٫ يس٨ ل٥ ا٣ٛضؿ ٤َٮع ثٕؽ إال ي٘تك٢ كل٥

 احلةاي ك١٬ؾا. كيىٮـ ي٘تك٢ ز٥ دمةع ٨٦ ص٪جةن  يىجط َكف أ٫٩ ‘ اجليب
 ٤ٔي٭٧ة يس٨ ل٥ ا٣ٛضؿ ٤َٮع ثٕؽ إال د٘تكبل كل٥ ال٤ي٢ يف َ٭ؿدة لٮ كاجلٛكةء

 ا٣٘ك٢ دأػري ل٤ض٪ت كال هل٧ة جيٮز ال ك٣س٨. وعيط كوٮ٦٭٧ة ذلٟ يف ثأس
 ٤َٮع ٝج٢ ثة٣٘ك٢ ابلؽار اجل٧يٓ ىلع جيت ث٢ الن٧ف ٤َٮع إىل الىبلة أك

 ".  كٝذ٭ة يف الىبلة يؤدكا ظىت الن٧ف
 /  الـكصح ٦ؽأجح -2

 ذلٟ لك وةا٥ ك٬ٮ اجل٧ةع ث٘ري هلة ك٦جةرشد٫ هلة ك٦ؽأجذ٫ امؿأد٫ الؿص٢ دٞجي٢
 وةا٥ ك٬ٮ كيجةرش وةا٥ ك٬ٮ يٞج٢ َكف ‘ اجليب ألف ٚي٫ ظؿج كال صةاـ

 ذلٟ هل ٠ؿق. الن٭ٮة رسيٓ ل١ٮ٫٩ ٤ٔي٫ ا ظؿـ ٚي٧ة الٮٝٮع ػيش إف ٣س٨
 أ٦ة ا٥٤ٕ٣، أ٢٬ دم٭ٮر ٔ٪ؽ ٤ٔي٫ ٠ٛةرة كال كا٣ٌٞةء اإلمكةؾ لـ٫٦ أ٦ىن ٚإف

ؽـ الكبل٦ح األو٢ ألف ا٧٤ٕ٣ةء ٝٮل أوط يف الىٮـ ث٫ يٛكؽ ٚبل املؾم  ٔك



 

 ٦٪٫ . اتلعؿز ينٜ كأل٫٩ الىٮـ ثُبلف
 /ال٤ٕةب  ث٤ٓ -3

 أ٦ة ثةس ٚبل ثىٜ كاف ثةس ٚبل ث٤ٓ ٚةف الؿيٜ ٨٦ أل٫٩ الىٮـ يرض ال ال٤ٕةب
 ابل٥٘٤ كْل اجلؼةٔح هلة كيٞةؿ األ٩ٙ ٨٦ اك الىؽر ٨٦ خيؿج ٦ة كْل اجلؼة٦ح
 ىلع جيت ٬ؾق الؿأس ٨٦ كدةرة الىؽر ٨٦ دةرة لئلنكةف حيى٢ اَّلم ا٤٘٣يِ
ؽـ كإػؿاص٫ ثى٫ٞ كاملؿأة الؿص٢  اثذبل٫ٔ .  ٔك

 /ػ اقذ٧ٕةؿ ا٣ُيت 4
 ال يُٛؿ ث٫ الىةا٥ أل٫٩ ٣حف ثُٕةـ كال برشاب كال يف ظ٧١٭٧ة. 

 /ػ م٥ ابلؼٮر دلؿدا 5
كأ٦ة إذا اقذجن٫ٞ ٚٞؽ ذ٬ت دمٓ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ إىل أ٫٩ يُٛؿ ثؾلٟ كذ٬ت 

 آػؿكف إىل أ٫٩ ال يُٛؿ ث٫ ك٬ٮ األٝٮل كاألظٮط دؿؾ اقذجنة٫ٝ .
 /ػ اإلثؿ ٗري امل٘ؾيح 6

 ا اَّلم ٤ٔي٫ ٠سري ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٕرص .قٮاء َك٩خ كريؽيح أك ٤ٌٔيح ك٬ؾ
 /ػ الكٮاؾ 31

قٮاء َكف ٝج٢ الـكاؿ أك ثٕؽق كال دحل٢ يىط ىلع اتلٛؿيٜ ٝج٢ الـكاؿ كبٕؽق 
ك٬ٮ ٦ؾ٬ت دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء ٣س٨ إذا َكف الكٮاؾ رَجة ٚبل جيٮز اثذبلع ٦ةءق 

 أ٦ة إذا َكف يةبكة ٚيضٮز اثذبلع الؿيٜ .
ؿي٨ى  كآػؿق اجل٭ةر يف كالكٮاؾ ق٪ح ل٤ىةا٥       ًُ ٍٛ  أفٍ  لٮال/ » ‘ اجليب ٣ٞٮؿً  َكل٧ي
 َّٜ يًت  ىلع أم مٍؿدي٭٥ أ٦َّ

ى
ـه  ك٬ؾا. اجل٧ةٔح ركاق ،«وبلةو  لكِّ  ٔ٪ؽى  ثةلكٮاؾً  أل  يف اع

رًي٥٬ الىةا٧نيى   األٍكٝةًت  دميٓ يف ٗك
 /ػ اقذ٧ٕةؿ خبةخ الؿبٮ 33

ادلاا٧ح كا٣ٕبل٦ح أل٫٩ ٔجةرة ٨ٔ ٬ٮاء كال يى٢ إىل املٕؽة كبؾلٟ أٚذخ اجل٪ح 
 .  ¬ اث٨ ٔسي٧ني



 

تكةؿ كالكجةظح 35  /ػ ااٗل
ٚبل يرض الىةا٥ ذلٟ ظىت لٮ دػ٢ ٦ةء إىل صٮ٫ٚ ث٘ري ٝىؽ ٚبل يُٛؿ ثؾلٟ ث٢ 

ٙي  ٦ة ي٢ٕٛى  أفٍ  ل٤ىةا٥ً  جيٮزي  ِّٛ ة ٔ٪٫ خي ٕىًُل  احلؿِّ  ًمؽَّ ُّدً  كا٣ٍ  ملة كحنٮق ثةملةءً  َكتلَّربى
ٟه  رىكل ةل ٍؿًج  ‘ اجليبَّ  رأيخي / ٝةؿى  ‘ اجليبِّ  أوعةًب  ثٕي ٨ٔ داكدى  كأثٮ ٦ى ٕى  ثة٣ي

ٓ اق٥) ةءى  يىتُّ ( مًٮ ٕىًُل، ٨٦ًى  وةا٥ ك٬ٮ رأق٫ً  ىلع ال٧ى  كب٢ٌ . احٍلىؿ ٨٦ أكٍ  ا٣ٍ
ؿ اث٨ي  ٧ى ةق زىٍٮبةن  ƒ  خي ٞى ًك٫ً  ىلع ٚأ٣ٍ ٍٛ ، ك٬ٮ ٩ ٟو  ث٨ ألنف كاكف وةا٥ه ؿه  ¢ ٦ةل  ظضى

ٮره  ٞي ؿى  وةا٥ه  ك٬ٮ احلؿَّ  كصؽى  إذا احلىٮضى  ينًج٫ي  ٦٪ٍ  مم٤ٮءه  أ٥٤ٔ كا ككأ٫٩ ٚي٫ ٩ـى
٨ي  كٝةؿ. ٦ةءن  ؿى  ل٤ىةا٥ً، كاتلَّربُّدً  ثةمل٧ٌٌحً  ثأسى  ال احٍلىكى  ابلؼةرمُّ  االزةرى  ٬ؾق ذ٠ى
٤ًيٞةن  وعيًع٫ يف ٍٕ   .د
كٝؽ زجخ ٔ٪ؽ اث٨ أيب محجح / ػ دؾكؽ ا٣ُٕةـ ل٤ىةا٥ برشط أف ال يبذ٫ٕ٤ 31

الىةا٥ ا٣ٕك٢ كالك٨٧ كحنٮق  أ٫٩ ٝةؿ/ "ال ثأس أف يذُة٥ٔ ƒ  ٨ٔ اث٨ ٔجةس
 كي٧ض٫" . 

 / كاالقذجنةؽً  ػ امل٧ٌ٧ٌحً 34
ٖي  ال ٣ىًس٨ٍ  ؿب رب٧َّة أل٫َّ٩ ذلٟ يف ييجة٣ ًٍ ث٨ ٨ٕٚ صٮ٫ًٚ، إىل املةءً  ٨٦ يشءه  تى٭َّ يٍ ًٞ  ٣ى
ةى  ًٖ / »ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أف ¢ وربى ٮء أٍقج ٢ٍِّ٤  الًٮ ٍٖ  األوةثٓ ثنيى  كػى  يف كبة٣ً

 كا٣جكةيئُّ ك٬ٮ ظؽير وعيط . داكد أثٮ ركاق ،«وةا٧ةن  دسٮف أفٍ  إالَّ  االقذجنةؽ
نكأؿ ا دٕةىل أف يذٞج٢ وية٦٪ة كي٘ٛؿ ذ٩ٮب٪ة كأف يٮٚٞ٪ة ملة حيت كيؿىض 

 كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ .

 

 

 

 



 

 دميٓ ثةإلهليح هل كأٝؿت خم٤ٮٝةد٫، دميٓ ثةلؿبٮبيح هل م٭ؽت اَّلم  احل٧ؽ       
 ٔضةات ٨٦ أكدٔ٭ة ث٧ة ٬ٮ إال هلإ ال اَّلم ا ثأ٫٩ كم٭ؽت مى٪ٮاعد٫،

ة ػ٫ٞ٤ ٔؽد كحب٧ؽق ا كقجعةف آيةد٫، كبؽاآ و٪ٕذ٫،  ٔؿم٫ كز٩ح ٩ٛك٫ كًر
 يف هل رشيٟ ال ٧٠ة إهليذ٫، يف هل رشيٟ ال كظؽق، ا إال هلإ كال. لك٧ةد٫ ك٦ؽاد

 ٠جريا، أكرب كا وٛةد٫، يف كال إٔٚةهل يف كال ذاد٫ يف هل مبي٫ كال ربٮبحذ٫،
 هل قجعخ ٨٦ كقجعةف كأويبل، ثسؿة ا كقجعةف ٠سريا،  كاحل٧ؽ

 كظيذة٩٭ة، كابلعةر كقاك٩٭ة، كاألرض كأٚبل٠٭ة، كاجلضٮـ كأمبل٠٭ة، الك٧ةكات
 كلك كيةبف ، رَت كلك كالؿ٦ةؿ، كاآلَكـ كادلكاب كالنضؿ كاجلجةؿ كاجلضٮـ

 إال يشء ٨٦ كإف ٚي٭٨ ك٨٦ كاألرض الكجٓ الك٧ةكات هل تكجط} ك٦يخ يح
/ اإلرساء] {ٗٛٮرا ظ٤ي٧ة َكف إ٫٩ تكبيع٭٥ دٛٞ٭ٮف ال ك٣س٨ حب٧ؽق يكجط

 [ .44/ اإلرساء[ ]44
كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل      

 .وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ 
 أ٦ة ثٕؽ /      
ٚإف ٧ٔؿ اإلنكةف رأس ٦ةهل ٚإف اقذ٫٤٘ ٚي٧ة ي٪٫ٕٛ كيٞؿب٫ إىل مٮالق اعد       

 اح .٤ٔي٫ ثةألربةح كإف ًي٫ٕ كٚؿط ٚي٫ كأ٢٧٬ اعد ٤ٔي٫ ثةألظـاف كاألدؿ
كإف م٭ؿ رمٌةف مٮق٥ ْٔي٥ ٨٦ مٮاق٥ اتلضةرة الؿاحبح ٦ٓ ا دٕةىل ٚإف 

٧ةؿ الىةحلح ٚي٫ دٌةٔٙ ٝةؿ احلةِٚ ث٨ رصت  / ¬ اأٔل
 املاكف رشؼ ٦٪٭ة/ ثأقجةب دسٮف لؤل٧ٔةؿ األصؿ مٌةٔٛح أف كا٥٤ٔ       

 م١ح مكضؽم يف الىبلة دٌةٔٙ كَّللٟ َكحلؿـ ا٢٧ٕ٣ ذلٟ ٚي٫ امل٧ٕٮؿ
 يف وبلة/ "ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ الىعيط احلؽير يف ذلٟ زجخ ٧٠ة كاملؽي٪ح

" احلؿاـ املكضؽ إال املكةصؽ ٨٦ قٮاق ٚي٧ة وبلة أ٣ٙ ٨٦ ػري ٬ؾا مكضؽم



 

  ." ثةحلؿـ يٌةٔٙ الىيةـ أف/ "ركم ككؾلٟ" أ٢ٌٚ ٚإ٫٩/ "ركايح كيف
رش رمٌةف ٠ن٭ؿ الـ٦ةف رشؼ/ ك٦٪٭ة  ٨ٔ الىعيعني ... كيف احلضح ذم ٔك
 ".٦يع ظضح/ "ٝةؿ أك" حبضح دٕؽؿ رمٌةف يف ٧ٔؿة/ "ٝةؿ ‘ اجليب
 مؿي٥ أيب ث٨ ثسؿ أثٮ كذ٠ؿ" مٌةٔٙ الىةا٥ ٢٧ٔ أف/ "آػؿ ظؽير يف ككرد
 ثةجلٛٞح ٚي٫ ٚة٩بكُٮا رمٌةف م٭ؿ ظرض إذا/ يٞٮلٮف َك٩ٮا أ٩٭٥ أميةػ٫ ٨ٔ
 أ٣ٙ ٨٦ أ٢ٌٚ ٚي٫ كتكبيعح ا قبي٢ يف َكجلٛٞح مٌةٔٛح ٚي٫ اجلٛٞح ٚإف

 يٮـ أ٣ٙ ٨٦ أ٢ٌٚ رمٌةف ٨٦ يٮـ وٮـ/ اجلؼيع ٝةؿ ٗريق يف تكبيعح
 ٧٤ٚة ركٕح أ٣ٙ ٨٦ أ٢ٌٚ ٚي٫ كركٕح تكبيعح أ٣ٙ ٨٦ أ٢ٌٚ ٚي٫ كتكبيعح

٧ةؿ قةاؿ إىل ثة٣جكجح أصؿق مٌةٔٛة ٩ٛك٫ يف الىيةـ َكف  م٭ؿ ويةـ َكف اأٔل
٫ اَّلم الىٮـ ٬ٮ ككٮ٫٩ ز٦ة٫٩ لرشؼ الىيةـ قةاؿ ىلع مٌةٔٛة رمٌةف  ًٚؿ

 كٝؽ ٤ٔي٭ة اإلقبلـ ثين ا٣يت اإلقبلـ أراكف أظؽ وية٫٦ كص٢ٕ ٔجةدق ىلع ا
 ككرثة ٦٪٫ كٝؿب٫ ا ٔ٪ؽ ا٣ٕةم٢ رشؼ ٦٪٭ة أػؿ ثأقجةب اثلٮاب يٌةٔٙ

 كأُٔٮا األم٥ ٨٦ ٝج٤٭٥ ٨٦ أصٮر ىلع األ٦ح ٬ؾق أصؿ يٌةٔٙ ٧٠ة دٞٮاق
  çا. األصؿ  ٨٦ ٤ٛ٠ني
ـاؿ يف           ٬ؾق احليةة ادل٩ية مكةٚؿا إىل ادلار اآلػؿة أي٭ة اجلةس/ إف ا٣ٕجؽ ال ي

٪ي٧ح كأم  ٚي٤ـ٫٦ أف يزتكد ملة ٬ٮ ٝةدـ ٤ٔي٫ كإف ٬ؾا الن٭ؿ ٚؿوح ْٔي٧ح ٗك
ٗ٪ي٧ح مل٨ أراد أف يزتكد لدلار اآلػؿة ٝج٢ ذ٬ةب ال٤يةيل كاأليةـ كا٩ٌٞةء 
ٮاـ ٚإ٫٩ ٦ة ٨٦ يٮـ ي٧ؿ ثة٣ٕجؽ إال يٞؿب٫ ٨٦ اآلػؿة كيجةٔؽق ٨٦  الن٭ٮر كاأٔل

 ٩ية .ادل
ح، أيةـ أ٩خ إ٧٩ة/ احلك٨ ٝةؿ  آدـ اث٨/ كٝةؿ. ثٌٕٟ مض يٮـ مض لك٧ة دل٧ٔٮ
ٕة٩ٟ، ٦ُيتني ثني أ٩خ إ٧٩ة ٕٟ يًٮ  اجل٭ةر، إىل كال٤ي٢ ال٤ي٢، إىل اجل٭ةر يًٮ

 املٮت/ كٝةؿ ػُؿا، آدـ ية اث٨ ٦٪ٟ أ٥ْٔ ٨٧ٚ اآلػؿة، إىل يك٧٤ة٩ٟ ظىت
 ال٤ي٢ إ٧٩ة/ ا٣ُةيئ داكد ٝةؿ. كرااس٥ ٨٦ دُٮل كادل٩ية ٩ٮاويس٥ يف ٦ٕٞٮد



 

 آػؿ إىل ث٭٥ ذلٟ يجذٔل ظىت مؿظ٤ح مؿظ٤ح اجلةس يزنهلة مؿاظ٢ كاجل٭ةر
 ٚإف ٚة٢ٕٚ، يؽي٭ة، ثني ملة زادا مؿظ٤ح لك يف دٞؽـ أف اقذُٕخ ٚإف قٛؿ٥٬،
 كاٝي لكٛؿؾ، ٚزتكد ذلٟ، ٨٦ أٔض٢ كاألمؿ ٬ٮ، ٦ة ٝؿيت ٨ٔ الكٛؿ ا٩ُٞةع

 أخ إىل الك٤ٙ ثٕي ككذت. ث٘ذٟ ٝؽ ثةألمؿ ١ٚأ٩ٟ أمؿؾ، ٨٦ ٝةض أ٩خ ٦ة
 قٮٝة ذلٟ ٦ٓ تكةؽ الكري، داات أ٩خ ث٢ ٦ٞي٥، أ٩ٟ لٟ خيي٢ أيخ ية/ هل

 ٧ٔؿؾ، ٨٦ مض ك٦ة كرااٟ، ٨٦ دُٮل كادل٩ية إحلٟ، مٮص٫ املٮت ظسحسة،
 .اتل٘ةث٨ يٮـ ٤ٔيٟ ثسةر ٤ٚحف

  مكػةٚؿ قػبي٢ ادل٩يػة يف قبي٤ٟ
 

 مكػػةٚؿ لػػلك زاد ٦ػػ٨ ثػػؽ كال 
  ٔػؽة محػ٢ ٦ػ٨ لئلنكةف ثؽ كال 

 
 ٝػة٬ؿ وػٮ٣ح ػةؼ إف قي٧ة كال 

 كم٭ؿق م٭ؿق، ي٭ؽـ يٮ٫٦ ٨٦ ثةدل٩ية يٛؿح ٠يٙ/ احل٧١ةء ثٕي ٝةؿ          
 كدٞٮدق أص٫٤، إىل ٧ٔؿق يٞٮدق ٨٦ يٛؿح ٠يٙ ٧ٔؿق، د٭ؽـ كقجذ٫ ي٭ؽـ قجذ٫،

 قذٮف/ ٝةؿ ٤ٔيٟ؟ أدخ ز٥/ لؿص٢ ٔيةض ث٨ ا٣ٌٛي٢ كٝةؿ. مٮد٫ إىل ظيةد٫
 إ٩ة/ الؿص٢ ٚٞةؿ دج٤ٖ، أف يٮمٟ ربٟ إىل تكري ق٪ح قتني ٦٪ؾ ٚأ٩خ/ ٝةؿ ق٪ح،

 كإحل٫ ٔجؽ  أ٩ة/ دٞٮؿ دٛكريق أدٕؿؼ/ ا٣ٌٛي٢ ٚٞةؿ راصٕٮف، إحل٫ كإ٩ة 
 أ٫٩ ٥٤ٔ ك٨٦ مٮٝٮؼ، أ٫٩ ٤ٚي٥٤ٕ راصٓ، إحل٫ كأ٫٩ ٔجؽ،  أ٫٩ ٥٤ٔ ٨٧ٚ راصٓ،

 ٚٞةؿ صٮاثة، ل٤كؤاؿ ٤ٚيٕؽ مكبٮؿ، أ٫٩ ٥٤ٔ ك٨٦ مكبٮؿ، أ٫٩ ٤ٚي٥٤ٕ مٮٝٮؼ،
 ٦ة لٟ ي٘ٛؿ ثٌف ٚي٧ة حتك٨/ ٝةؿ ْل؟ ٦ة/ ٝةؿ يكرية، ٝةؿ احلي٤ح؟ ٧ٚة/ الؿص٢
 املٕىن ٬ؾا كيف ثٌف، كب٧ة مض ث٧ة أػؾت ثٌف، ٚي٧ة أقأت إف ٚإ٩ٟ مض،
 /ثٌٕ٭٥ يٞٮؿ

 ظضػح قػتني قػةر ٝػؽ امؿأ كإف
 

 ٣ٞؿيػػػت كردق ٦ػػػ٨ ٦٪٭ػػػ٢ إىل  
 ل٥ كإف ث٫ قةرت ٦ُةيةق، كاأليةـ ال٤يةيل َك٩خ ٨٦/ احل٧١ةء ثٕي ٝةؿ          

 /ثٌٕ٭٥ ٝةؿ ٬ؾا كيف يرس،
 مؿاظػػ٢ إال األيػػةـ ٬ػػؾق ك٦ػػة

 
 ٝةوػؽ املػٮت إىل داع ث٭ػة حير 

 أ٩٭ة – دأم٤خ لٮ - يشء كأٔضت 
 

 ٝةٔػػؽ كاملكػػةٚؿ دُػػٮل ٦٪ػػةزؿ 
 



 

 /آػؿ كٝةؿ       
 يٞٮد٬ػة ٩٭ػةر ٨٦ ٩ّٛس كيط أية

 
 يػؾكد٬ة كحلػ٢ املٮىت ٔك١ؿ إىل  

٧ةر، ٩ٞه يف رسيٕني كاجل٭ةر ال٤ي٢ يـؿ ل٥/ احلك٨ ٝةؿ            كدٞؿيت اأٔل
 ٚأوجعٮا ٠سريا، ذلٟ ثني كٝؿك٩ة كز٧ٮدا كاعدا ٩ٮظة وعجة ٝؽ ٬ي٭ةت اآلصةؿ،
 صؽيؽي٨، ٌٗني كاجل٭ةر ال٤ي٢ كأوجط أ٧ٔةهل٥، ىلع ككردكا رب٭٥، ىلع أٝؽمٮا

  .مض ٨٦ ث٫ أوةثة ٦ة ث٧س٢ ثٌف مل٨ مكذٕؽي٨ ث٫، مؿا ٦ة يج٤٭٧ة ل٥
 أ٫٩ كا٥٤ٔ صة٩ت، لك ٨٦ ثٟ أظيٍ ٚٞؽ ثٕؽ، أ٦ة/ هل أخ إىل األكزايع ككذت
 آػؿ يسٮف كأف يؽي٫، ثني كاملٞةـ ا ٚةظؾر كحل٤ح، يٮـ لك يف ثٟ يكةر

 .كالكبلـ ث٫، ٔ٭ؽؾ
 حلْػػػح لك يف اآلصػػػةؿ إىل نكػػػري

 
 مؿاظػػػ٢ ك٬ػػػ٨ دُػػػٮل كأية٦٪ػػػة 

 ٠أ٩ػػ٫ ظٞػػة املػػٮت ٦سػػ٢ أر كلػػ٥ 
 

 ثةَػػػ٢ األ٦ػػػةين ختُذػػػ٫ ٦ػػػة إذا 
 الىػػجة ز٦ػػ٨ يف اتلٛػػؿيٍ أٝػػجط ك٦ػػة 

 
 مػةم٢ ل٤ػؿأس كالنػيت ثػ٫ ١ٚيٙ 

 اتلػػًف ٦ػػ٨ ثػػـاد ادل٩يػػة ٦ػػ٨ دؿظػػ٢ 
 

 (3)ٝبلاػػػ٢ ك٬ػػػ٨ أيػػػةـ ٧ٕٚػػػؿؾ 
           َّ٥ ٪ىة ٤ٔي٫ كزبِّذ٪ىة ث٫، ا٢٧ٕ٣ كارزٍٝ٪ة ديٍجً٪ة يف ٍٚٞ٭٪ة ال٤َّ٭ي  مؤ٦ً٪ني كدٮذَّ

 . ثةلىةحلني كأحٍلًٞ٪ىة
ي٪ة جلة كاٗٛؿ  كق٥َّ٤ ا كوًلَّ  الؿامحنيى  أرظ٥ ية ثؿمحًذٟ املك٧٤نيى  كجل٧يٓ كلًٮادًلً

 .أدٍمٕنيى  كوعج٫ً  آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ٩بيِّ٪ة ىلع
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ًم  احل٧ؽي             ـى  ث٫٤ًًٌٛ  أاعفى  اَّلَّ ة١٣ًح، األٝؽا  اجلُّٛٮسى  ثؿمحذ٫ كأ٩ٞؾ الكَّ
تى  ل٤حرسل مةء ٨٦ٍ  كيرسَّ  اهلة١٣ًح، ًٗ ق اآلًػؿة، يف ٚؿ يؾةً  األمٮر ىلع أمحؽي  الذلَّ

ةاسح، قي  ا إالَّ  إًهل ال أف كأم٭ؽ كالنَّ ٟى  ال كىظؽى ةً  ذك هل رشي َـّ  كا٣ٍٞ٭ؿً  ا٣ٍٕ
قي  حم٧ؽان  أفَّ  كأم٭ؽ اعًجيىح، ذحل٤حه  هل اجلٛٮًس  ٚلكُّ   رب٫ِّ ثأمؿ ا٣ٞةا٥ي  كرقٮهلي  ٔجؽي
بلىًجيح، رًسان  كىلع آهل كأوعةث٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة ٠سريا مـيؽ  ٤ٔي٫ ا وًلَّ  ٔك

 .إىل يٮـ ادلي٨ 
 أ٦ة ثٕؽ /

 

ٚإف ا دٕةىل رشع الىيةـ حلس٥ ْٔي٧ح كاغيةت محيؽة ٥٤ٚ يرش٫ٔ        
٧ة ٝةؿ ٠ ´ دٕؾيجة ل٤ٕجةد ثرتؾ الن٭ٮات ك٣س٨ رش٫ٔ تلعٞيٜ دٞٮاق

دٕةىل "ية أي٭ة اَّلي٨ آ٦٪ٮا ٠ذت ٤ٔيس٥ الىيةـ ٧٠ة ٠ذت ىلع اَّلي٨ ٨٦ 
 ٝج٤س٥ ٤ٕ٣س٥ دذٞٮف" .

 

كاػذه ا دٕةىل الىيةـ جلٛك٫ ٨٦ ثني قةاؿ أ٧ٔةؿ ا٣ٕجةد ٚٞةؿ يف 
احلؽير ا٣ٞؽيس "الىيةـ يل كأ٩ة أصـم ث٫ يؽع َٕة٫٦ كرشاث٫ كم٭ٮد٫ ٨٦ 

 أصٌل" .

 

  / ¬ ٝةؿ احلةِٚ اث٨ رصت
 اَّلم املٕىن إىل إمةرة ٚي٫"/ أصٌل ٨٦ كرشاث٫ كَٕة٫٦ م٭ٮد٫ دؿؾ/ "كٝٮهل

 ا٣ُٕةـ ٨٦ ٩ٛك٫ تنذ٭ي٫ ٦ة ثرتؾ ا إىل يذٞؿب الىةا٥ كأف ذ٠ؿ٩ةق
 ٬ؾق ثرتؾ اتلٞؿب كيف اجلٛف م٭ٮات أ٥ْٔ ك٬ؾق كاجلاكح كالرشاب
  /ٚٮااؽ ثةلىيةـ الن٭ٮات

 

 ىلع اجلٛف حت٢٧ ا٣جكةء ك٦جةرشة كالؿم النجٓ ٚإف/  اجلٛف ٠رس/ ٦٪٭ة
 .كا٤ٛ٘٣ح كابلُؿ األرش

 

  دّٞس ٝؽ الن٭ٮات ٬ؾق د٪ةكؿ ٚإف كاَّل٠ؿ ل١ٛ٤ؿ ا٤ٞ٣ت ختٌل/ ك٦٪٭ة



 

 كػ٤ٮ ا٤ٛ٘٣ح كتكذؽيع كا١ٛ٣ؿ اَّل٠ؿ كبني ا٣ٕجؽ ثني كحتٮؿ كد٧ٕي٫ ا٤ٞ٣ت
 ٝكٮد٫ كيـي٢ رٝذ٫ كيٮصت ا٤ٞ٣ت ي٪ٮر كالرشاب ا٣ُٕةـ ٨٦ ابلة٨َ
 .كا١ٛ٣ؿ لذل٠ؿ كخي٤ي٫
 ٨٦ ٠سريا ٦٪٫ٕ ٦ة ىلع هل ثإٝؽارق ٤ٔي٫ ا ٧ٕ٩ح ٝؽر يٕؿؼ ا٣٘ين أف/ ك٦٪٭ة

 يف ذلٟ ٨٦ ثة٦ذ٪ة٫ٔ ٚإ٫٩ كاجلاكح كالرشاب ا٣ُٕةـ ٌٚٮؿ ٨٦ ا٣ٛٞؿاء
 ىلع ذلٟ ٨٦ ٦٪ٓ ٨٦ ث٫ يذؾ٠ؿ ثؾلٟ هل املنٞح كظىٮؿ خمىٮص كٝخ

 رمحح إىل كيؽٔٮق ثة٣٘ىن ٤ٔي٫ ا ٧ٕ٩ح م١ؿ ذلٟ هل ٚيٮصت اإلَبلؽ
 .ذلٟ ٨٦ ي٧س٨ ث٧ة كمٮاقةد٫ املعذةج أػي٫

 

 آدـ اث٨ ٨٦ النيُةف دلةرم ْل ا٣يت ادلـ دلةرم يٌيٜ الىيةـ أف/ ك٦٪٭ة
 كقةكس ثةلىيةـ ٚتكس٨ ادلـ دلؿل آدـ اث٨ ٨٦ جيؿم النيُةف ٚإف

 الىٮـ" ‘ اجليب ص٢ٕ كهلؾا كا٣ٌ٘ت الن٭ٮة قٮرة كد٪١رس النيُةف
  çا .اجلاكح م٭ٮة ٨ٔ ٫ُٕٞ٣" كصةء

 

٥ً  ك٨٦ ـً  ًظسى في /  الىية ًٍ  ىلع اتل٧َّؿُّ جٍ ًف، ًى ٍٛ يٍُؿةي  اجلَّ ةي  ٤ٔي٭ة، كالكَّ  كا٣ٍٞٮَّ
ة اإًلمكةؾً  ىلع ةًم٭ى ٦ى ـً  ٚي٫ ٦ة إىل كيٞٮدى٬ة ٚي٭ة اتلعس٥ ٨٦ يذ٧س٨ى  ظىت ث

ةرةه  اجلَّٛف ٚإفَّ  كقٕةدد٭ة، ػريي٬ة ٜى  ٚإذا ريب، رىًظ٥ى  إال٦ة ثةلكٮءً  أ٦َّ  املؿءي  أ٤َ
ًك٫ً  ٍٛ ٟى  كإذا امل٭ةلٟ يف أكٕٝذ٫ٍي  ٔ٪ىة٩٭ة جلى ٨ى  ٤ٔي٭ة كقيٍُؿ أٍمؿى٬ة م٤ى  ٨٦ د٧سَّ
ة٣ت كأٍقىنى  املؿادت أىلع إىل ٝيةددً٭ة ُى  .ال٧ى

 

٥ً  ك ٨٦ٍ  ؿَّبي  دٕةىل  ٔجةدةه  أ٫َّ٩/  الىيةـ ًظسى ٞى ذى  ثرٍتؾً  رب٫ِّ إىل ٚي٭ة ا٣ٕجؽي  حى
يةد٫ً حمجٮبةد٫ً ٍنذى٭ى ٭ؿي  ك٩ًسةح، كرشابو  َٕةـ ٨٦ٍ  كمي ٍْ  إي٧ٍة٫ً٩ وؽؽي  ثؾلٟ ٚي

ىجَّذ٫ كٝٮةي   ٔجٮديًذ٫ كك٧ةؿي   يرتؾي  ال اإًلنكةفى  ٚإفَّ . ٔ٪ؽق ٦ة كرصةا٫ً هل حمى
ة إالَّ  هل حمجٮبةن  ٥ي  ٬ٮ ل٧ى ْى ٥٤ًى  كملة. ٦ً٪٫ ٔ٪ؽق أٍخ ة أف املؤ٨٦ي  ٔى ًى يةـ يف ا ر  الىِّ
ـى  حمجًَّذ٭ة ىلع املضجٮؿ م٭ٮاد٫ ثرتؾ ة ٝؽَّ ًى ك٭ة ٬ٮاق ىلع مٮالق ر  ٦ة أمؽَّ  ذىرتى

ًك٫ً  كراظحى  َّلدى٫ ألفَّ  إحل٭ة مٮٝةن  يسٮفي  ٍٛ  َكف كَّللٟ ، ¸  ذلٟ دٍؿؾً  يف ٩

 



 

بى  لٮ املؤ٦٪ني ٨٦ ٠سريه  بفى  أك رضي ٍُٛؿ أف ىلع ظي  ثؽكفً  رمٌةفى  ٨٦ يٮ٦ةن  حي
ٍؾرو  ؿٍ  ل٥ ٔي ًُ ـً  ًظس٥ً  أث٤ٖ ٨٦ احل٧١حي  ك٬ؾق. يٛي   .كأ٧ًْٔ٭ة الىية
٥ً  ك٨٦ٍ  ٍٞٮل قجته  أ٫٩/ الىيةـ ًظسى ة}/ ´ ٝةؿ ٧٠ة ل٤ذَّ ٭ى حُّ

ى
٪يٮاٍ  يأ ا٦ى ي٨ى ءى ً  اَّلَّ

ًذتى  ٥ي  ٠ي ٤ىيٍسي ـي  ٔى يىة ة الىِّ ٧ى ًذتى  ٠ى ى  ٠ي ي٨ى  ىلعى ً ٥ٍ  ٨٦ً اَّلَّ ج٤ًٍسي ٥ٍ  رى ٤َّسي ٕى ٮفى  ٣ى ٞي ذَّ { تى
 [. 351/ ابلٞؿة]

ةا٥ًى  ٚإفَّ  ٮره  الىَّ  /‘ اجليبُّ  ٝةؿ ٧٠ة املٕةص كاصذ٪ةب ا٣ُةاعًت  ث٢ٕٛ ٦أمي
ى٥ ٨٦ٍ »  يىؽعى  أفَّ  يف ظةصحه   ٤ٚحف كاجلى٭٢ى  ث٫ كا٢٧ٕ٣ى  الـكرً  ٝٮؿ يىؽعٍ  ل

٫ ـً  ٦ذ٤بكةن  الىةا٥ي  َكف كإذا. ابلؼةرم ركاق ،«كرشاثى٫ َٕة٦ى  لك٧َّة ٚإ٫َّ٩ ثةلىية
ؿ ث٧ٕىيحو  ٥٬َّ  ٓى  وةا٥ه  أ٫َّ٩ دىؾ٠َّ  أفٍ  الىةا٥ى  ‘ اجليبُّ  أمؿى  كهلؾا. ٔ٪٭ة ٚة٦ذى٪

٨ٍ  يٞٮؿى  ٫ أك قةث٫َّ ل٧ى ، اٍمؿؤه  إيًن / مةتى٧ى  ٦أمٮره  الىةا٥ى  أفَّ  ىلع هل دىجٍجي٭ةن  وةا٥ه
تِّ  ٨ٔ ثةإًلمكةؾ ذ٥ًٍ، الكَّ ًك٫ كدؾ٠ريان  كالنَّ ٍٛ ٓي  ثةلىيةـ ٦ذ٤بفه  ثأ٫٩ جل  ٚي٧ذ٪

ٞةثى٤حً  ٨ٔ   .كالنذ٥ ثةلكتِّ  ال٧ي

 

٥ً  ك٨٦ٍ  ـً  ًظسى ٮااؽً  ٨٦ ٤ٔي٫ يرتدَّتي  ٦ة/ الىية ٛى يَّحً  ا٣ عِّ  حتى٢ ا٣َّيت الىِّ
ـً  ثذ٤ٞي٢ حً  ا٣ُٕة ٥ ص٭ةزً  كإراظى ٌٍ ًت  ٦ٕي٪حو  ملؽةو  اهل  الؿَٮبةًت  ثًٕي  كدؿقُّ

ةً  كا٣ٌٛبلت ةرَّ ٌَّ ري ثةجلٍك٥ً  ال ٭ة، ا ظ٧١حى  أ٥ْٔى  ٧ٚة. ذلٟ ٗك ٘ى  ك٦ة كأث٤ى
ٓى  ٫ أ٩ٛ ٕى ة ل٤ؼ٤ٜ رشاا ٭ى  .كأو٤عى

 

 َّ٥ ٍ٭٪ة ال٤َّ٭ي ِّٞ ؤكف جلة كأٍو٤ًط . رشيًٕذٟ أرسارً  ٦ٕؿٚحى  كأهل٧٪ة ديً٪ٟ يف ٚ  ديج٪ىة مي
ؿٍ  كد٩ية٩ة، ًٛ ٍٗ ي٪ة جلة كا ٟى  املك٧٤نيى  كجل٧يٓ كلٮادًلً  الؿامحني أرظ٥ى  ية ثؿمحذ

 . (3) .أدمٕني كوعج٫ آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ٩بيِّ٪ة ىلع كق٥َّ٤ى  ا كوًل

 

  

                                                                        

 وما بعدها( . 64ـ اىظر: جمالس شهر رمضان )ص 1



 

ًم  احل٧ؽي          ؽى  اَّلَّ ٜى  أرٍمى  ػـاا٨ً  ٨٦ هل٥ كٚذىطى  اآلداب، أٍك٢ً٧  إىل اخل٤
َّ  كصٮًدقً  رمحًذ٫ً  ٜى  ٚأدركٮا املؤ٦٪نيى  ثىةاؿى  أ٩ىةر ثةب، لكي  اثلَّٮاب، ك٤َجيٮا احلٞةا

ٍٕؿًًني ثىةاؿى  كأٍخُلى   ٬ؽل ظضةب، ٩ٮرق كبني ثح٪٭٥ ٚىةر َةًٔذ٫ً  ٨ٔ ال٧ي
 ًَّل٠ٍؿل ذلٟ يف إف كظ٧١ذ٫، ثٕؽهل اآلػؿي٨ كأ٢ًَّ  كرمحذ٫ ث٫٤ٌٛ أكخلٟ
ٟى  ال كظؽق ا إًالَّ  إًهل ال أفٍ  كأٍم٭ؽي  األبلىةب، ألكىل ٟي  هل هل، رشي ـي  امل٤ ـي ٕى  ا٣ٍ

ةب، ٢ِّ  املجٕٮثي  كرقٮهلي  ٔجؽق حم٧ؽان  أفَّ  كأٍم٭ؽي  الٮى٬َّ ٢ً  ا٣ٕجةداًت  ثأصى ك٧ى
ى
 كأ

ةب، االؿً  دميٓ كىلع ٤ٔي٫ ا وًلَّ  اآلداب، ٥ اتلةثٕني كىلع كاألٍوعى  هلى
ةفو  ـى  إىل ثإٍظكى آب، يٮ   .تك٤ي٧ةن  كق٥َّ٤ ال٧ى
 أ٦ة ثٕؽ /

 

ٚإف ل٤ىيةـ آداثة ٨٦ دأدب ث٭ة ظِٛ ث٭ة وٮ٫٦ ممة ي٪ٞى٫ أك يج٫٤ُ ٚإف       
الىةا٥ يذٞؿب إىل ا ثرتؾ املجةظةت يف ز٨٦ مؤٝخ ٚأكىل ث٫ أف يرتؾ ٦ة 

 /¬ ظؿـ ا ٤ٔي٫ ىلع اتلأثيؽ ٝةؿ احلةِٚ اث٨ رصت

 

 ٗري يف املجةظح الن٭ٮات ٬ؾق ثرتؾ دٕةىل ا إىل اتلٞؿب يذ٥ ال أ٫٩ كا٥٤ٔ
 ال١ؾب ٨٦ ظةؿ لك يف ا ظؿـ ٦ة ثرتؾ إحل٫ اتلٞؿب ثٕؽ إال الىيةـ ظة٣ح

 اجليب ٝةؿ كهلؾا كأٔؿاً٭٥ كأمٮاهل٥ د٦ةا٭٥ يف اجلةس ىلع كا٣ٕؽكاف كا٥٤ْ٣
 َٕة٫٦ يؽع أف يف ظةصح  ٤ٚحف ث٫ كا٢٧ٕ٣ الـكر ٝٮؿ يؽع ل٥ ٨٦/ " ‘

 ا٣ُٕةـ ٨٦ الىيةـ ٣حف/ "آػؿ ظؽير كيف ابلؼةرم ػؿص٫" كرشاث٫
 ." كالؿٚر ال٤٘ٮ ٨٦ الىيةـ إ٧٩ة كالرشاب

 أ٬ٮف/ الك٤ٙ ثٕي ٝةؿ مك٥٤ رشط ىلع/ املؽيين مٮىس أثٮ احلةِٚ كٝةؿ
 كبرصؾ ق٧ٕٟ ٤ٚيى٥ و٧خ إذا/ صةثؿ كٝةؿ كا٣ُٕةـ الرشاب دؿؾ الىيةـ

 كٝةر ٤ٔيٟ كحلس٨ اجلةر أذل كدع كاملعةرـ ال١ؾب ٨ٔ كلكة٩ٟ
 .قٮاء ُٚؿؾ كيٮـ وٮمٟ يٮـ جت٢ٕ كال وٮمٟ يٮـ كق١ي٪ح

 



 

  و٧خ ٦٪ٌُف كيف ٗي ثرصم كيف دىةكف ٦ين الك٧ٓ يف يس٨ ل٥ إذا
  و٧خ يٮَل و٧خ إين ٤ٝخ ٚإف كا٧ْ٣أ اجلٮع وٮَل ٨٦ إذا ٚعْٰ

 ٝةا٥ كرب كا٣ُٕل اجلٮع وية٫٦ ٨٦ ظ٫ْ وةا٥ رب/ "  ‘ اجليب كٝةؿ
 املجةظةت ثرتؾ دٕةىل ا إىل اتلٞؿب أف/ ٬ؾا كرس" الك٭ؿ ٝية٫٦ ٨٦ ظ٫ْ

 ز٥ املعؿ٦ةت اردست ٨٧ٚ املعؿ٦ةت ثرتؾ إحل٫ اتلٞؿب ثٕؽ إال يس٢٧ ال
 كيذٞؿب ا٣ٛؿااي يرتؾ ٨٦ ث٧سةثح َكف املجةظةت ثرتؾ دٕةىل ا دٞؿب إىل
 ألف ثإاعدد٫ يؤمؿ ال حبير اجل٧٭ٮر ٔ٪ؽ دلـاة وٮ٫٦ َكف كإف ثةجلٮا٢ٚ

 ٦ة اردسةب دكف خلىٮو٫ ٚي٫ ٔ٪٫ ٩ٔل ٦ة ثةردسةب يج٢ُ إ٧٩ة ا٢٧ٕ٣
 ... .ا٧٤ٕ٣ةء دم٭ٮر ٝٮؿ ٬ٮ ٬ؾا ث٫ خيذه ٦ٕىن ٣٘ري ٔ٪٫ ٩ٔل

 

 ىلع كالرشاب ا٣ُٕةـ حتؿي٥ ذ٠ؿ ثٕؽ ا٣ٞؿآف يف كرد أ٥٤ٔ كا املٕىن كهلؾا
 يف اعـ ٬ؾا حتؿي٥ ٚإف ثةبلة٢َ اجلةس أمٮاؿ أك٢ حتؿي٥ ذ٠ؿ ثةجل٭ةر الىةا٥

 أمؿ ا٦ذس٢ ٨٦ أف إىل إمةرة ٚاكف كالرشاب ا٣ُٕةـ خببلؼ كماكف ز٦ةف لك
 اصذ٪ةب يف أمؿق ٤ٚي٧ذس٢ وٮ٫٦ ٩٭ةر يف كالرشاب ا٣ُٕةـ اصذ٪ةب يف ا
.  .األكٝةت ٨٦ كٝخ يف يجةح ال ظةؿ ثس٢ حمؿـ ٚإ٫٩ ثةبلة٢َ األمٮاؿ أك٢

  çا

 

ٓى  الىةا٥ي  جيًذ٪تى  ٨٧ٚ آداب الىيةـ أف ـى  ٦ة دمي ؿَّ  األٝٮاؿ ٨٦ًى  كرقٮهلي  ا ظى
٫ الٮاٝٓ، خببلؼ اإلًػجةر ك٬ٮ ال١ؾبى  ٚيضذ٪تى  كاألٚىٕةًؿ،  ال١ؾبي  كأ٧ْٔي

تى  ٠أفٍ  كرقٮهًل  ا ىلع ـو  حت٤يى٢ى  رقٮهًلً  إىل أك ا إىل يىجٍكي  حتؿي٥ى  أكٍ  ظؿا
 . ٥٤ٔ ثبل ظبلؿو 
الى }/ دٕةىل ا ٝةؿ        يٮاٍ  كى ٮل ٞي ة تى ٙي  ل٧ًى ٥ي  دىًى لًٍكجىذيسي

ى
ًؾبى  أ ا ا١ٍ٣ى ؾى ٤ى٢ه  ٬ى  ظى

ا ؾى ـه  كى٬ى ا ؿى كاٍ  ظى ي رتى ٍٛ ى ى  تلِّ ًؾبى  اًَّ  ىلعى ي٨ى  إًفَّ  ا١ٍ٣ى ً يكفى  اَّلَّ رتى ٍٛ ى  حى ًؾبى  اًَّ  ىلعى  الى  ا١ٍ٣ى
ٮفى  ٤ًعي ٍٛ ٓه  * حي ذى ٥ٍ  ٝى٤ًي٢ه  ٦ى ى٭ي ل ابه  كى ؾى حًل٥ه  ٔى

ى
 .[334 ،333/ اجلع٢]{ أ

 

ري٧٬ة الىعيعني كيف          ريق، ٬ؿيؿة أيب ظؽيًر  ٨٦ ٗك / ٝةؿ ‘ اجليب أف ٗك



 

« ٍ٨ بى  ٦ى ؾى َّ  ٠ى ٌلى ؽان  ٔى ق ٤ٚيتجٮَّأ ٦ذ٧ِّٕ ؽى ٕى ٍٞ  .«اجلةر ٨٦ ٦
ر  ًؾب ٨٦ ‘ اجليب كظؾَّ ٥/ »ٚٞةؿ ا١ٍ٣ى ؾبى  ٚإفَّ  كال١ؾبى  إيَّةزي ٍ٭ًؽمٍ  ال١ى  إىل حى

ٮرً  ضي ٛي  ال١ؾبى  كيذعؿَّل يسًؾب الؿص٢ي  يـاؿي  كال اجلةر إىل ي٭ًؽم ا٣ٛضٮرى  كإفَّ  ا٣
اثةن  ا ٔ٪ؽ ييسذىت ظىت ؾَّ  .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«٠ى

، كجيذ٪تي  يٍجىحى ً٘ ةؾ ذ٠ٍؿؾى  كْل ا٣ يٍبًذ٫ً، يف يىٍسؿقي  ث٧ة أػى  يىسؿىق ث٧ة ذ٠ؿدى٫ قٮاءه  دى
ذ٫ً  يف ٞى ًج  ًػ٤ٍ ؿى ٍٔ ٮرً  َكأل ُل كاأٔل ـ، ا٣ٍٕيًٍت  قبي٢ً  ىلع كاأٔل  يف يىسؿقي  ث٧ة أك كاَّلَّ

٫ ًٞ ٤ي ًٜ  كالكٛي٫ً  َكألمٍحىٜ ػي ٮؿي  ٦ة ٚي٫ َكف كقٮاءه . كحنٮق كا٣ٛةًق ٞي ـٍ  د ٨ٍ، ل٥ أ  يسي
ب٢ ‘ اجليب ألف يٍجحً  ٨ٔ قي ً٘  أٚىؿأيخى / ٝي٢ يٍسؿق، ث٧ة أػةؾ ذ٠ٍؿيؾ ْل/ »ٚٞةؿ ا٣
 ٚي٫ يس٨ ل٥ كإفٍ  اٗذبذى٫ ٚٞؽ دٞٮؿي  ٦ة ٚي٫ َكف إفٍ / ٝةؿ أٝٮؿ؟ ٦ة أيًخ  يف َكف إفٍ 
ذ٫َّي  ٚٞؽ دٞٮؿ ٦ة يجحً  ٨ٔ ا ٩ٓل ك٣ٞؽ. مك٥٤ ركاق ،«بى٭ى ً٘  كمجَّ٭٭ة ا٣ٞؿآف يف ا٣

 ًٓ ٢ مجَّ٭٭ة وٮرةو؛ ثأبن الى }/ دٕةىل ٚٞةؿ ٦يذةن، أػي٫ حل٥ى  يأك٢ي  ثةلؿَّصي ذىت كى ٍ٘  حى
٥ سي ٌي ٍٕ ٌٍٕةن  بَّ ًتُّ  بى حيي

ى
٥ٍ  أ زي ؽي ظى

ى
ف أ

ى
٢ى  أ كي

ٍ
٥ٍى  يىأ يٍذةن  حلى ًػي٫ً ٦ى

ى
ٮقي  أ ًؿ٬ٍذي٧ي { ٚى١ى

ؿَّ  أ٫َّ٩ ‘ اجليبُّ  كأٍػربى [. 35/ احلضؿات] ٤ٍىحى  مى ـو  املٕؿاًج  حلى ٛةره  هل٥ ثٞٮ ٍّ ةسو  ٨٦ أ  حني
٭٥ ث٭ة خي٧نٮف ٥ٍ  كصٮ٬ى ٨ٍ / »ٚٞةؿ كوؽكرى٬ي ؟ ية ٬ؤالء ٦ى  اَّلي٨ى  ٬ؤالءً / ٝةؿى  صربي٢ي
ـى  يأك٤ٮفى  ً٭٥ يف كيىٕٞٮفى  اجلةًس  حلٮ ًً ؿا ٍٔ  .داكد أثٮ ركاق ،«أ
حى  كجيذ٪تي  ٢ي  كْل اجل٧ًَّي٧ٍى ٍٞ ـً  ٩ ٍٛكؽى  إحل٫ً  مؼهو  يف مؼهو  الك  ٨٦ كْل ثىح٪٭٧ة، حلي

ةـ اجلى٪َّحى  يؽػ٢ي  ال/ » ‘ ا رقٮؿي  ٚي٭ة ٝةؿ. اَّل٩ٮًب  ٠جةاًؿ . ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«جى٧َّ
ي٨ مؿَّ  ‘ اجليبَّ  أفَّ  ƒ  ٔجةسو  اث٨ ظؽير ٨٦ الىعيعني كيف رٍبى ٞى / ٚٞةؿ ث

ثةفً  إ٩َّ٭٧ة» ؾَّ ٕى ثةف ك٦ة حلي ؾَّ ة ،(٤ٔي٭٧ة مةؽي  أمؿو  يف أم) ٠جري يف يٕي ٧٬ة أ٦َّ ؽي  أظى
ة ابلٮًؿ، ٨٦ يٍكتزٍنقي  ال ٚاكف ٧ٍيًش  ٚاكفى  اآلػؿي  كأ٦َّ ةده  كاجل٧ي٧حي . «ثةجل٧َّي٧ح حى  ٚىكى
ؿٍدً  ٛى ٓ ل٤ ٜه  كاملضذى٧ى الى } ثح٪٭٥ ل٤ٕؽاكةً  كإ٣ٞةءه  املك٧٤ني، ثنيى  كدٛؿي ٍٓ  كى ًُ َّ  دي  لكي

بلَّؼو  ً٭نيو  ظى ةزو *  مَّ َّ٧ آءً  ٬ى نَّ  .[ 33 ،31/ ا٥٤ٞ٣] {ثً٪ى٧ًي٥و  ٦َّ
ٟى  ٥٩َّ  ٨٧ٚ  .ٚةظؾرق ٚيٟ ٥٩ٌ  إحل



 

ً٘لَّ  كجيذ٪تي  ٓو  ٨٦ املٕةمبلًت  دميٓ يف ا٣ٍ ري٬ة، كر٨٬و  كو٪ةٔحو  كإصةرةو  ثي  كيف ٗك
 ‘ اجليبُّ  دربأ كٝؽ اَّل٩ٮًب، ٠جةاًؿ ٨٦ ا٣٘لَّ  ٚإفَّ  كاملنٮراًت  امل٪ةوعةًت  دميٓ

٫٤ً ٨٦ ًٔ ٪ىة ٨٦/ » ‘ ٚٞةؿ ٚة نَّ ِو  كيف. «٦ً٪َّة ٤ٚحف ٗى  ،«٦ًين ٤ٚحف ٗل ٨٦/ »٣ٛ
 . مك٥٤ ركاق

يةعه  ػؽيٕحه  كا٣٘لُّ           ؽه  لؤل٦ة٩حً  ًك ٍٞ حً  كٚ ٞى  ٨٦ ٠ىكتو  كلكُّ  اجلةًس، ثني ل٤سِّ
ـه  ػجيره  ٠كته  ٚإ٫َّ٩ ا٣٘لِّ  ان  إالَّ  وةظجى٫ يـيؽي  ال ظؿا ٍٕؽى  .ا ٨٦ بي
ٕةزًؼى  كجيذ٪تي         ًٓ  ال٤ٍَّ٭ٮً  آالتي  كْل ال٧ى ٭ة جب٧ي ًٔ ٮدً  أ٩ٮا ٕي ة٩ٮفً  َك٣ٍ ٞى بةثًح كا٣  كالؿَّ

حً  ٧٪ضى ٧ةفً  كابلية٩ٮ كا١ٍ٣ى ري٬ة كا١ٍ٣ى اـ ٬ؾق ٚإفَّ  ٗك ؿى ـدادي . ظى  إذا كإز٧ةن  حتؿي٧ةن  كد
٨٦ًى }/ دٕةىل ا ٝةؿ ٦سريةو  كأاغفو  دمي٤حو  ثأوٮاتو  ثة٣ٍ٘٪ىةءً  اٝرت٩خ ٨ اجلَّةًس  كى  ٦ى
ًل

ىٍنرتى ىٍ٭ٮى  ي ٢َّ  احٍلىًؽيًر  ل ًٌ ٨ حًلي ًبي٢ً  ٔى رٍيً  اًَّ  قى ٘ى ٥ٍ٤و  ثً ة ًٔ ٬ى يىذًَّؼؾى كان  كى ـي ٟى  ٬ي ً ٍكخلى
ي
٥ٍ  أ ى٭ي  ل

ابه  ؾى ً٭نيه  ٔى  [. 3/ ٧ٞ٣ةف]{ مُّ
طَّ  كٝؽ         ب٢ًى  أ٫َّ٩ مكٕٮدو  اث٨ ٨ٔ وى  إًهلى  ال اَّلم كا/ ٚٞةؿ اآليح ٬ًؾق ٨ٔ قي
 صةثؿو  ٨ٔ ٠سريو  اث٨ كذ٠ؿق ٧ٔؿى  كاث٨ ٔجةسو  اث٨ ٨ٔ أيٌةن  كوط. ا٣٘٪ةء ٬ٮ ٗرييق

١ؿ٦حى  جرٍيو  ث٨ كقٕيؽً  ٔك  ا٣٘٪ةءً  يف االيح ٬ؾق ٩ـ٣ٍخ / احٍلىك٨ي  كٝةؿ كدلة٬ًؽو  صي
 . كاملـا٦ري

ر كٝؽ        ٕةزًؼ  ٨٦ ‘ اجليبُّ  ظؾَّ ٩ى٭ة ال٧ى ٩ىة كٝىؿى ِـّ  ٨٦ حل١ٮجى٨َّ / » ‘ ٚٞةؿ ثةل
ـه  أ٦َّيت ا  ٚةحٍلًؿي . ابلؼةرم ركاق ،«كاملٕةزؼى  كاخل٧ٍؿ كاحلؿيؿى  احًلؿى  يكذًع٤ُّٮفى  أٍٝٮى

ٍؿجي  ٛى ٩ة ث٫ كاملؿاد ا٣ ـً ٢ٍٕى  ي٤ٕٛىٮ٩ى٭ة أم يكذع٤ٮف ك٦ٕىن ال  ثؽكفً  هلة املكذًع٢ِّ  ٚ
ٓى  كٝؽ ٦جةالةو، ا كٝ  أكٍ  املٕةزؼى  ٬ؾق يكذ٢٧ٕي  ٨٦ اجلةًس  ٨٦ً ٚاكف ز٦ً٪٪ة يف ٬ؾى

٭ة ٕي ىٍكذى٧ً ءه  ٠أ٩َّ٭ة ي ٍ ، يشى  ثسيؽ٥٬ اإلًقبلـ أٔؽاء ٚي٫ جنطى  ممة ك٬ؾا ظبلؿه
ِـّ  ا ذ٠ؿ ٨ٔ وؽك٥٬ ظىت ل٧٤ك٧٤ني ٥، دي٪٭٥ ك٦٭ة  ٦٪٭٥ ٠سريه  كأٍوجىطى  كد٩ية٬ي
 أ٢ً٬ٍ  كالكـ كاألظةديًر  ا٣ٞؿآفً  ٝؿاءةً  إىل يكذ٧ٕٮفى  ممة أٍكرث ذلٟ إىل يكذ٧ٕٮف

٨ً  ا٥٤ٕ٣ ذ٧ٌِّ ـً  بليةفً  ال٧ي ٧ً٭ة الرشيٕحً  أٍظاك  . كًظ١ى



 

ـً  ٩ٮاٝيى  املك٤ى٧ٮفى  أي٭ة ٚةظؾكرا        ، الىٮ ٫ي ٮ٩يٮق ك٩ٮاًٝىى كرً  ٝٮؿ ٨ٔ كوي ُـّ  ال
عٍ  ل٥ ٨٦/ » ‘ اجليب ٝةؿ. ث٫ كا٢ً٧ٕ٣    ٤ٚحف كاجل٭٢ى  ث٫ كا٢٧ٕ٣ى  الـكر ٝٮؿى  يىؽى
ع أفٍ  يف ظةصحه  ٫ى  يىؽى  . «كرشاثى٫ َٕة٦ى
ٕيٟ ٤ٚيى٥ٍ  و٧خى  إذا/  ¢ صةثؿه  كٝةؿ  ال١ؾب ٨ٔ كلكة٩ٟي كبرصيؾ ق٧

، ـً ، كال كٝةره  ٤ٔيٟ كحلس٨ اجلةًر، أذىل ٔ٪ٟ كدىع كاملعةًر ١ًي٪حه ـي  يس٨ كقى  يٮ
ـي  وٮًمٟ ًؿؾ كيٮ ٍُ  .قٮاءن  ًٚ

 َّ٥ ٍِ  ال٤َّ٭ي َّٙ . ديجى٪ىة ٤ٔي٪ة اظٛ ٪ة كك ٌٍ٘جيٟ ٧ٔة صٮارظى  كلًٮادًلي٪ة جلة كاٗٛؿٍ . حي
ٟى  املك٧٤نيى  كجل٧يٓ ٥ى  ية ثؿمحًذ  حم٧ؽو  ٩ىًبيَّ٪ىة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ . الؿامحنيى  أرٍظى

 . (3) .أدمٕني كوعج٫ آهل كىلع
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ًٖ   احل٧ؽي          ج٤ِّ ٮهًل، ٚٮؽى  الؿاًج  ٦ي ٰ ٦أمي ًُ ٍٕ  مكؤكهًل، ىلع زيةدةن  الكةا٢ً  ك٦ي
ق ل ٩ي٢ً  ىلع حن٧ؽي ؽى ؿُّ  كظىٮهًل، ال٭ي ًٞ حًل٢ اعرؼو  إٝؿارى  ثٮظؽا٩حًَّذ٫ً  ك٩ ٮهل، ثةدلَّ  كأوي

٥٤ كوًلِّ ا  .كوعج٫ أدمٕني  كرقٮهًل كىلع آهل ٔجًؽق حم٧ؽو  ٩بي٪ة ىلع كقى
 أ٦ة ثٕؽ/

 /ٚإف ل٤ىيةـ مكذعجةت ٠سرية يججيغ ل٤ىةا٥ أف حيؿص ٤ٔي٭ة ٧ٚ٪٭ة
ٮري 3 عي ِلِّ  ال٤ي٢ آًػؿً  يف األك٢ي  ك٬ٮ ػ الكُّ ٟى  قي ٓي  أل٫َّ٩ ثؾل ؿً  يف يٞ عى ؿى  ٚٞؽ الكَّ  أمى

ؿكا/ »ٚٞةؿ ث٫ ‘ اجليبُّ  ىكعَّ  وعيط كيف. ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«ثؿكحن  الكعٮرً  يف ٚإف ت
 وية٦ً٪ىة بىنٍيى  ٦ة ٚىٍى٢ي / »ٝةؿ ‘ اجليب أفَّ  ¢ ا٣ٕةًص  ث٨ ٧ٔؿك ٨ٔ مك٥٤
ـً  ؿ أٍك٤حي  ال١ذةًب أ٢ً٬  كوية عى  . «الكَّ
ٮرً  ىلع ‘ كأٍثىنى  عي ٥ى / »ٚٞةؿ اتل٧َّؿً  قى ٍٕ ٮري  ٩ً عي . داكد أثٮ ، ركاق«اتل٧ؿي  املؤ٨ً٦  قى
ٮر/ » ‘ كٝةؿ عي ٮٍق ٚبل ثؿكحه  لك٫ الكُّ ٔي حن  أظؽز٥ جيؿع أف كلٮ دىؽى  ٦ةءو  ٨٦ صٔؿ
ًؿي٨ ىلع ييى٤ُّٮف كمبلاسذى٫ ا ٚإف عِّ تكى ق/ امل٪ؾرمُّ  كٝةؿ أمحؽ ركاق «ال٧ي  إق٪ةدي
 . ٝٮم  

يىجٍجىيًغ  ٮرق ي٪ٍٮمى  أفٍ  ل٧٤تكعؿ كى عي  ث٫ً٤ًٕٛ، كاالٍٝذؽاءى  ، ‘ اجليب أمؿ ا٦ذسةؿى  بًكي
ٮريق حل١ٮفى  عي ٮِّمى  ث٫ ي٪ٮمى  كأفٍ  ٔجةدةن، قي ٞى . أصؿه  ث٫ هل حل١ٮفى  الىيةـ ىلع اتلَّ
٪َّحي  عٮرً  دأػريي  كالكُّ ى٥ٍ  ٦ة الكُّ ٍضؿً  ٤َٮعى  خيٍلى  ل ٛى  ٝذةدة ٨ٕٚ ، ‘ اجليبِّ  ٢ٕٚي  أل٫َّ٩ ا٣ٍ

ٟو  ث٨ أنف ٨ٔ يٍؽى  ‘ ا ٩يبَّ  أف ¢ ٦ةل ا زةثخو  ث٨ كزى ؿى  ٨٦ ٚؿاغ ٧َّ٤ٚة تكعَّ
ٮر٧٬ة عي ، الىبلةً  إىل ‘ ا ٩يبُّ  ٝةـ قي  ثني َكف ز٥ٍ / ألنف ٝي٤٪ة ٚىًلَّ

٭٧ة ًٗ ٮر٧٬ة ٨٦ ٚؿا عي ؿأ ٦ة ٝىٍؽري / ٝةؿ الىبلًة؟ يف كدػٮهل٧ة قي ٍٞ كني الؿص٢ي  ي  مخى
، ٨. ابلؼةرم ركاق آيحن /  ‘ اجليبُّ  ٚٞةؿ ث٤ىي٢ٍ، يؤذِّفي  َكف ثبلىالن  أفَّ  ~ اعئنحى  ٔك

يٮا» بيٮا لكي ِـّ  اث٨ ييؤذِّفى  ظىت كارشى ـو  أ ٓى  ظىت يؤذفي  ال ٚإ٫َّ٩ م١ذٮ  ركاق ،«ا٣ٍٛضؿى  ي٤ُي
عٮر كدأػريي . ابلؼةرم ٜي  الكُّ ـً  ٨٦ كأٍق٤ى٥ي  ثةلىةا٥ً أرٍذ . ا٣ٛضؿً  وبلةً  ٨ٔ اجلٮ



 

ٍٕؽ كلٮ كيرشبى  يأك٢ى  أف كل٤ىةا٥ عٮرً  بى ٨ى  ظىت الىيةـ ك٩يَّحً  الكُّ َّٞ  ٤َٮعى  يىتي
يٮاٍ }/ دٕةىل ٣ٞٮهل ا٣ٛضؿ ُكي بيٮاٍ  كى ىتَّ  كىارٍشى ى  ظى ٥ي  يىتىجىنيَّ ٍي  ٣ىسي ىيٍ ٍبيىيي  اخٍل

ى
ًٍ  ٨٦ًى  األ ىيٍ  اخٍل

ٍقٮىدً 
ى
ٍضؿً  ٨٦ًى  األ ٛى د٫ًً  إ٦ة ا٣ٛضؿً  ث٤ُٮًع  كحيس٥[. 351/ ابلٞؿة]{ ا٣ٍ ؽى  يف ث٧نة٬ى

 ًٜ ٚ
ي
و  أك األ ٟى  ا٣ٛضؿي  ٤َٓ ٚإذا ٗرًيق، أك ثأذافو  ث٫ مٮزٮؽو  خبىربى  ث٤ًٞج٫ كي٪ٮم أٍمكى
ِ كال َّٛ   .ثؽٔحه  ث٭ة اتل٤ِٛ ألفَّ  ثةجليحً  يىذ٤

ُٮر دٕضي٢ي  املكذعجحً  الىيةـ آداب ػ ك5٨٦ ٛي ٧ًٍف  ٗؿكبي  حتٜٞ إذا ا٣  النَّ
ة٬ؽدً٭ة نى ٤ىت أك ث٧ي ٍ٭٢ً  ٨ٕٚ ٗرًيق، أك ثأذافو  ث٫ مٮزٮؽو  خًبربو  ا٣٘ؿكبي  ّ٪٫ِّ ىلع ٗى  قى

اؿي  ال/ »ٝةؿ ‘ اجليب أف ¢ قٕؽ ث٨ً  ٤يٮا ٦ة خبرٍيو  اجلةسي  يـى ضَّ ؿى  ٔى ٍُ ًٛ  ٦ذٜٛ ،«ا٣
 . ٤ٔي٫

ؿى  أفٍ  كالك٪َّح ًُ ، ىلع يٛ تو َى ًؽـ ٚإف ري ًؽـ ٚإفٍ  ٚذ٧ٍؿ، ٔي ةء، ٔي ٧ى / ¢ أنفو  ٣ٞٮؿ ذى
ؿي  ‘ اجليبُّ  َكف» ًُ ى  أف ٝج٢ى  يٛي ٌلِّ ، ىلع ييىى ى٥ٍ  ٚإفٍ  ريَجةتو ات، رَجةت دس٨ٍ  ل ؿى ذى٧ى  ذى

ة د٧ؿات دس٨ ل٥ ٚإف كى ٮاتو  ظى كى . كا٣رت٦ؾم داكد كأثٮ أمحؽ ركاق ،«٦ةءو  ٨٦ ظى
ؿ ٦ةءن  كال د٧ؿان  كال ريَجةن  جيؽ ل٥ ٚإف ُى . ظبلؿ رشابو  أك َٕةـ ٨٦ دىحرسَّ  ٦ة ىلع أٍذ
حٍبةن  جيؽ ل٥ ٚإفٍ  ٫ ي٧ه كال ث٤ًٞج٫ اإًلُٚةر ٩ىٮل مى ٕى ٫ جي٧ٓ أك إٍوجى ٞى  ٧٠ة كيىج٫ٕ٤ ري

ِـّ  ثٕيي  ي٢ٕٛي  ا ٮى ٕى   .ا٣
ـً  آداًب  ػ ك1٨٦ . كالىؽٝح كالىبلةً  كادلاعءً  كاَّل٠ؿً  ا٣ٞؿاءةً  ٠رثةي  املكذعجحً  الىية

/ دٔٮدي٭٥ دؿد ال زبلزح/ »ٝةؿ ‘ اجليب أف ظجَّةف كاث٨ ػـي٧ح اث٨ وعيط كيف
ؿ، ظىت الىةا٥ي  ًُ ٍٛ ـي  حي ، كاإًل٦ة ـً  كدٔٮةي  ا٣ٕةدؿي ٭ة امل٤ْٮ ٕي ـً  ٚٮؽى  ا يٍؿذى  ا٧٘٣ة
ذىطي  ًت / الؿَّبُّ  كيٞٮؿي  الك٧ةء أثٮابي  هلة كدٛي َـّ ًٔ بليًل  ك ًٟ  كصى َّ٩ ؽى  كلٮ أل٩رصي  ،«ظنيو  ثٕى
 َكف/ ٝةؿ ƒ  ٔجةسو  اث٨ ظؽير ٨٦ الىعيعني كيف. كا٣رت٦ؾم أمحؽ كركاق
 صربي٢ ي٤ٞةق ظني رمٌةفى  يف يسٮفي  ٦ة أصٮىدى  كاكف اجلةًس، أٍصٮىد ‘ ا رقٮؿي 

ٮؿى . ا٣ٞؿآف ٚيؽارق٫  الؿيًط  ٨٦ ثةخٍلريً  أٍصٮىدي  صربي٢ي  يى٤ٞةقي  ظنيى  ‘ ا ٚى٤ىؿىقي
ؿق٤حً  ٮٍديق كاكف. ال٧ي ٓي  ‘ صي ٧ٍ َّ٭ة اجليٮدً  أ٩ٍٮاعى  جيى ٥ٍ٤ً  ثٍؾؿً  ٨٦ لكي ًٕ ًف  ا٣ٍ ٍٛ  كاملةؿً  كاجلَّ



 

ًٓ  كإيٍىةؿً  ٔجةًدق ك٬ؽايح ديً٪٫ إّ٭ةرً  يف ¸  ٍٛ ٢ِّ  إحل٭٥ اجلَّ ٜو  ثسى ٤ٍٕي٥ ٨٦ َؿي  د
٭٥ كٌٝةءً  صة٤ً٬ًً٭٥ ٙي  صٮديق كاكف. صةإً٭٥ كإَٕةـ ظٮاًِئً  رمٌةف يف يذٌةخى

ىًؼ  ًٝذ٫ً  لرًشى حً  كى ٛى  ثني كاجل٧ٓ ٔجةدد٭٥ ىلع ٚي٫ ا٣ٕةثؽي٨ كإاع٩ىحً  أٍصًؿقً  كمٌةخى
ـً  الىيةـ  .اجل٪َّحً  دػٮؿً  أٍقجةًب  ٨٦ًٍ  ك٧٬ة ا٣ُٕةـ كإَٕة

٨ٍ / »ٝةؿى  ‘ اجليب أف ¢ ٬ؿيؿةى  أيب ٨ٔ مك٥٤ وعيط كيف ٥ٍ  أوجط ٦ى  ٦٪ٍسي
ـى  ٨ٍ / ٝةؿ. أ٩ة/ ثسؿ أثٮ ٚٞةؿ وةا٧ةن؟ احلٮ ٓى  ٧ٚى ـى  ٦٪س٥ دج  أثٮ ٝةؿ ًص٪ةزةن؟ احلٮ
٨ٍ / ٝةؿ. أ٩ة/ ثسؿ ـى مك١ي٪ةن؟ ٦٪س٥ أ٥َٕ ٧ٚى ٨ٍ / ٝةؿ. أ٩ة/ ثسؿ أثٮ ٝةؿ احلٮ  ٧ٚى

ـى  ٦٪س٥ اعدى  ة/  ‘ اجليب ٝةؿ. أ٩ة/ ثسؿ أثٮ ٝةؿ مؿيٌةن؟ احلٮ ٨ٍٕى  ٦ى  امؿأ يف اصذ٧
٢ى  إالَّ   .«اجل٪َّحى  دىػى
ىٍكذعرًضى  أفٍ  املكذعجحً  الىيةـ آداب ػ ك4٨٦ ٧ٍٕح ٍٝؽرى  الىةا٥ي  ي  ٤ٔي٫ ا ٩

٫ ظيري  ثةلىيةـ ٞى ق هل كذَّ ىرسَّ ٫ أد٥َّ  ظىت ٤ٔي٫ كي ٍ٭ؿق، كأٍك٢٧ى  يٮ٦ى  ٨٦ ٠سريان  ٚإفَّ  مى
ٮا اجلةًس  ؿمي ـى  ظي ة الىية ٫ً  ٝج٢ ث٧ٮدًً٭٥ إ٦َّ ًٗ  ثٌبلهل٥ أك ٔ٪٫ ثٍٕضـ٥٬ أك ث٤ٮ

ً٭٥ ًً ا ؿى ٍٔ ـً  ٧ٕ٩حً  ىلع رب٫َّ الىةا٥ي  ٚى٤ٍيىٍع٧ؽً  ث٫، ا٣ٞيةـ ٨ٔ كإ  قجته  ْل ا٣يت الىية
 الؿبِّ  جبٮارً  اجلٕي٥ دارً  يف ادلرصةًت  كرٍٕٚحً  الكحبةًت  كدىٍسٛري اَّل٩ٮب مل٘ٛؿةً 

 .ال١ؿي٥
٤َّٮا الىيةـ، ثآداب دأدثيٮا/ إػٮاين ٤ٮا كاال٩ذٞةـ، ا٣ٌ٘ت أٍقجةب ٨ٔ كختى  كحتى

٤ٙى ثأكٍوةؼ هلة أو٤ىطى  ٦ة إالَّ  األ٦ح ٬ًؾق آػؿ ييٍى٤ًطى  ٨٣ ٚإ٫َّ٩ ال١ؿاـ، الكى  ٨٦ى  أكَّ
ح ٔى   .اآلزةـ كاصذ٪ةًب  ا٣ُة

 َّ٥ ٢ِّ ال٤َّ٭ي ٪ى٪ىة دمى ًَ ٨ٍ  لٟ، ثةإلًػبلًص  ثٮا كِّ ة كظى ٟى  ثةدِّجةع أ٧ٔةجلى ً  كاتلأدُّب رقٮل
٥َّ  ثآداث٫، ٪ة ال٤َّ٭ي ٍْ ًٞ ٛىبلت، ٨٦ أيٍ ٘ى راكت، ٨٦ كجنِّ٪ة ا٣ ؿ ادلَّ ِّٛ  اَّل٩ٮبى  ٔ٪َّة كك

حِّبةت، ؿٍ  كالكى ًٛ ٍٗ ىة كا ي٪ة جلى  كاألمٮات، ٦٪٭٥ األظيةءً  املك٧٤ني كجل٧يٓ كلٮادًلً
 أوعةث٫ًك آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ٩بي٪ة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ  الؿامحني، أرظ٥ ية ثؿمحذٟ
  .أدمٕنيى 



 

احل٧ؽ  كظؽق كالىبلة كالكبلـ ىلع ٨٦ ال ٩يب ثٕؽق كأم٭ؽ أف ال هلإ إال          
ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل 

 .كوعج٫ كق٥٤ 
 أ٦ة ثٕؽ / 

يٞٓ ٚي٭ة ٠سري ٨٦ الىةا٧ني كيججيغ للك مك٥٤  ٚإف ٬٪ةؾ أػُةء ٔؽيؽة       
٫٤٧ ٦ذٞجبل كأصؿق مٮٚٮرا  اتل٨ُٛ هلة ك٦ٕؿٚذ٭ة ظىت يسٮف وٮ٫٦ وعيعة ٔك

 كق٪ؾ٠ؿ محبة ٨٦ د٤ٟ األػُةء يف درق٪ة ٬ؾا ثٕٮف ا دٕةىل ٧ٚ٪٭ة/
 رشاء يف ثةملجة٣٘ح ال١ؿي٥ الن٭ؿ هلؾا املك٧٤ني ثٕي اقذٞجةؿ/ األػُةء ٨٦ -3

 كاالٝذىةد ل٤ُةٔح االقذٕؽاد ٨٦ ثؽالن  ٬ةا٤ح ثس٧يةت رشكبةتكامل األ٧َٕح
 . كاملعذةصني ا٣ٛٞؿاء كمنةركح

الىةا٧ني، ٨٧ٚ اجلةس  ثٕي ٨٦ يٞٓ ٦ة ك٬ٮ الكعٮر، دٕضي٢/ األػُةء ٨٦ -5
 ٠سري، أصؿ يف دٛؿيٍ ٚي٫ ك٬ؾا ٨٦ يك٭ؿ ز٨ يتكعؿ يف ٦٪ذىٙ ال٤ي٢ ز٥ ي٪ةـ

 ذلٟ ىلع املرتدت ثةألصؿ حلْٛؿ قعٮرق املك٥٤ يؤػؿ أف ذلٟ يف الك٪ح ألف
 . كق٥٤ ٔي٫ ا وًل ثةجليب الٝذؽاا٫

 وٮ٫٦ أٚكؽ ٝؽ ث٫٤ٕٛ ك٬ؾا ا٣ٛضؿ، أذاف أز٪ةء الرشب د٧ٕؽ/ األػُةء ك٨٦ -1
 . لؤلذاف دٮٝيذ٫ يف دٝيٞةن  املؤذف َكف إذا
 ٤َٮع ثٕؽ يسٮف أف إ٦ة ا٣ٛضؿ لىبلة األذاف/  ¬ ٔسي٧ني اث٨ النيغ ٝةؿ

 ي٧كٟ أف اإلنكةف ىلع جيت ٚإ٫٩ ا٣ٛضؿ ٤َٮع ثٕؽ َكف ٚإف ٝج٫٤، أك ا٣ٛضؿ
 كارشبٮا ٚلكٮا ث٤ي٢ يؤذف ثبلالن، إف/ } يٞٮؿ ‘ اجليب ألف األذاف ق٧ةع ث٧ضؿد

 ٠٪خ ٚإف{  ا٣ٛضؿ ي٤ُٓ ظىت يؤذف ال ٚإ٫٩ م١ذٮـ أـ اث٨ أذاف تك٧ٕٮا ظىت
 . أذا٫٩ ث٧ضؿد ٚأمكٟ ا٣ٛضؿ ٤َٓ إذا إال يؤذف ال املؤذف ٬ؾا أف د٥٤ٕ

 يف حل٤ح أكؿ ْل ال٤ي٤ح ٬ؾق أف ث٫٘٤ إذا اجلةس ثٕي أف/ األػُةء ك٨٦ -4



 

 رمٌةف ٬بلؿ رؤيح ث٧ضؿد ٚإ٫٩ ػُأ ك٬ؾا ا٣رتاكيط، وبلة يىٌل ال رمٌةف
 يىًل أف الك٪ح ٨٧ٚ رمٌةف حلةيل ٨٦ حل٤ح أكؿ يف دػ٢ ٝؽ املك٥٤ يسٮف

 . ال٤ي٤ح د٤ٟ يف املكضؽ يف املك٧٤ني دمةٔح ٦ٓ ا٣رتاكيط
 ٩٭ةر يف اآللك أك النةرب دؿؾ ٨٦ اجلةس ثٕي ي٫٤ٕٛ ٦ة/ األػُةء ك٨٦ -2

 . ظةصذ٫ ٨٦ يٛؿغ ظىت كيرشب يأك٢ ٩ةقيةن  رمٌةف
 أك يأك٢، أك رمٌةف، ٩٭ةر يف يرشب مك٧٤ةن  رأل ٨٦/ ¬ ثةز اث٨ ا٣ٕبل٦ح ٝةؿ

 يف ذلٟ إّ٭ةر ألف ٤ٔي٫؛ اإل٩سةر كصت األػؿل، املُٛؿات ٨٦ محبةن  يذٕةىط
 جيرتئ ال ظىت األمؿ، ٩ٛف يف ٦ٕؾكران  وةظج٫ َكف كلٮ ٦٪١ؿ الىٮـ ٩٭ةر

(. ا٣جكيةف ثؽٔٮل الىيةـ ٩٭ةر يف املُٛؿات ٨٦ ا حمةرـ إّ٭ةر ىلع اجلةس
 [. 3353/ادلٔٮة دل٤ح]
 ٚي٫ يٞٓ ممة الىيةـ ك٦ٛكؽات ث٧ُٛؿات اجلةس ثٕي ص٭٢/ األػُةء ك٨٦ -3

 الىةا٥ ىلع الٮاصت ٨٧ٚ ْٔي٥، ػُأ ك٬ؾا رمٌةف، ثؽايح ٦ٓ ػةوح ابلٕي
 الٮٝٮع ٨٦ يذعؿز ظىت الىيةـ، ك٦ٛكؽات ٦جُبلت رمٌةف ٝجي٢ يٕؿؼ أف

 . ٚي٭ة
 كرب٧ة رمٌةف، ٩٭ةر يف الكٮاؾ اقذ٧ٕةؿ ٨٦ ابلٕي حتؿج/ األػُةء ك٨٦ -4

 أ٦يت ىلع أمٜ أف لٮال/ }  ‘ ٣ٞٮهل ػُأ ك٬ؾا يُٛؿ، الكٮاؾ اقذ٧ٕةؿ أف ٨ّ
 {.  وبلة لك ٔ٪ؽ ثةلكٮاؾ مؿد٭٥أل

 . ٗريق ٨٦ الىةا٥ ‘ اجليب خيه كل٥/ ¬ ابلؼةرم ٝةؿ اإل٦ةـ
 كال ا٣ْبلـ ا٩تنةر ثٕؽ إال يؤذف ال املؤذ٩ني ثٕي أف/ األػُةء ك٨٦ -5

ـ٥ٔ الن٧ف ث٘يةب يسذيف  ألف ل٤ك٪ح خمة٣ٙ ك٬ؾا ل٤ٕجةدة، أظٮط ذلٟ أف كي
 . ث٘ري٬ة ٔربة كال د٧ة٦ةن، الن٧ف د٘ؿب ظني يؤذف أف الك٪ح

 ٔربة كال الىةا٥ أُٚؿ ا٣ٞؿص دميٓ اغب إذا/ دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ
 [. 52/532/ا٣ٛذةرل دل٧ٮع. ]األٜٚ يف ابلةٝيح النؽيؽة ثةحل٧ؿة



 

 ك٨٣ ا٣ٛضؿ ٝج٢ َ٭ؿت إذا الىيةـ ٨ٔ ا٣جكةء ثٕي دؿؾ/ األػُةء ك٨٦ -6
 الىجط أف حبضح الىيةـ ٨ٔ د٧ذ٪ٓ ٚإ٩٭ة الٮٝخ، لٌيٜ ا٣٘ك٢ ٨٦ دذ٧س٨

احليي ك١٬ؾا ثٕي الؿصةؿ إذا أدرك٫ ا٣ٛضؿ ك٬ٮ  ٨٦ د٘تك٢ ل٥ كْل أدرك٭ة
ص٪ت ٨٦ ال٤ي٢ ٨ّ أف وٮ٫٦ ٣حف ثىعيط كالىعيط أف املؿأة إذا َ٭ؿت ٝج٢ 
ا٣ٛضؿ كصت ٤ٔي٭ة أف د٘تك٢ كلٮ ثٕؽ ٤َٮع ا٣ٛضؿ ز٥ دىٮـ كوٮ٦٭ة وعيط 

 ككؾلٟ الؿص٢ إذا أدرك٫ ا٣ٛضؿ ك٬ٮ ص٪ت ٨٦ ال٤ي٢ ٚإ٫٩ ي٘تك٢ كيىٮـ.
٨ّ ٠سري ٨٦ اجلةس أف اَّلم يزتكج يف رمٌةف / األػُةء النةإح ٨٦ك -31

جيٮز هل أف يُٛؿ ٬ٮ كزكصذ٫ ٔؽة أيةـ ٨٦ رمٌةف ك٬ؾا ػُأ ٚةدح ٚةَّلم 
يـكج يف رمٌةف ٬ٮ ٠٘ريق مم٨ دـكج يف ٗري رمٌةف ال ٚؿؽ ثح٪٭٧ة ك٨٦ صة٦ٓ 
 زكصذ٫ يف ٩٭ةر رمٌةف قٮاء دـكج يف رمٌةف أك ٗريق كصت ٤ٔي٫ ٔذٜ رٝجح

  ٚإف ل٥ جيؽ وةـ م٭ؿي٨ ٦ذذةثٕني ٚإف َكف اعصـا أ٥َٕ قتني مك١ي٪ة .
 ٠ؾلٟ ا٣رتاكيط، لىبلة ػؿص٨ إذا ا٣جكةء ثٕي دُيت/ األػُةء ك٨٦ -33

 جيت ٚذلا املكةصؽ، يف األوٮات رٚٓ ٨٦ أيٌةن  حيى٢ ك٦ة الاكم٢ ا٣تكرت ٔؽـ
 ىلع املرتدت اإلز٥ ٨٦ ٣تك٥٤ ذلٟ اصذ٪ةب ىلع حتؿص أف املك٧٤ح املؿأة ىلع

 . األٕٚةؿ د٤ٟ
 كٝذي٭٧ة ٨ٔ كا٣ٕرص ا٣ْ٭ؿ وبلة الىةا٧ني ثٕي دأػري/ األػُةء ك٨٦ -35

 ٨ٔ ٥٬ اَّلي٨ ل٧٤ى٤ني، ٚٮي٢/ دٕةىل ٝةؿ األػُةء أ٥ْٔ ٨٦ ك٬ؾا اجلٮـ، ٤٘٣جح
 [. 2-4/املةٔٮف] قة٬ٮف وبلد٭٥

 ٦ىت إُٚةرق الىةا٥ يٕض٢ أف الك٪ح ٨٧ٚ االُٚةر، دأػري/ األػُةء ك٨٦ -31
 ا رقٮؿ أف ¢ الكةٔؽم قٕؽ ث٨ ق٭٢ ٨ٔ كرد ملة الٮٝخ دػٮؿ ٨٦ دأكؽ
 [. ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ{ ] ا٣ُٛؿ ٔض٤ٮا ٦ة خبري اجلةس يـاؿ ال/ } ٝةؿ ‘
 يف رمٌةف ٨٦ األكاػؿ ا٣ٕرش يف املك٧٤ني ثٕي انن٘ةؿ/ األػُةء ك٨٦ -34

 ا ٝةؿ ا٣يت ا٣ٞؽر حل٤ح ٚي٭ة ٚة٤ًح أكٝةت كدٌييٓ كاحل٤ٮل املبلبف رشاء



 

 ٨ٔ انن٘ةهل٥ يتجٓ كممة[ 1/ا٣ٞؽر{ ] م٭ؿ أ٣ٙ ٨٦ حل٤ح ا٣ٞؽر ػري/ }ٚي٭ة
 كالرشاء، اتلضٮؿ يف ا٣ُٮي٤ح الكةاعت األقٮاؽ يف الك٭ؿ ٨٦ كاتل٭ضؽ ا٣ٞيةـ
 ق٪ح ادجةع ٤ٔي٭٥ كاكف يججيغ املك٧٤ني، ٨٦ ال١سري ٚي٫ يٞٓ مؤقٙ أمؿ ك٬ؾا
 ١٬ؾا حل٫٤، كأظية أ٫٤٬ كأيِٞ املرئ مؽ األكاػؿ ا٣ٕرش دػ٢ إذا أ٫٩ ‘ ٩بي٭٥

 . أدمٕني €  كوعةثذ٫ ‘ اجليب دأب َكف
 املنٞح، كصٮد ٦ٓ كاإلرصار اإلُٚةر ٨٦ املؿىض ثٕي حتؿج/ األػُةء ك٨٦ -32

 يُٛؿ، أف ل٧٤ؿيي رػه كٝؽ اجلةس ٨ٔ احلؿج رٚٓ ٝؽ ´ ٚةحلٜ ػُأ ك٬ؾا
 َكف ك٨٦ ٤ٚيى٫٧ الن٭ؿ ٦٪س٥ م٭ؽ ٨٦/ }دٕةىل ٝةؿ ذلٟ، ثٕؽ كيٞيض
 [. 352/ابلٞؿة{]أػؿ أيةـ ٨٦ ٕٚؽة قٛؿ ىلع أك مؿيٌةن 

 امل٘ؿب، أذاف ٦ذةثٕح ٨ٔ ثةإلُٚةر الىةا٧ني ثٕي انن٘ةؿ/ األػُةء ك٨٦ -33
ريق ل٤ىةا٥ يك٨ ٚإ٫٩ ػُأ ك٬ؾا  أيب ٨ٕٚ ٝٮهل، ٦س٢ كيٞٮؿ املؤذف يذةثٓ أف ٗك
 يٞٮؿ ٦ة ٦س٢ ٚٞٮلٮا اجلؽاء ق٧ٕذ٥ إذا/ } ٝةؿ ا رقٮؿ أف اخلؽرم قٕيؽ
ؽـ اإلُٚةر مٮاو٤ح ٦ٓ املؤذف ٦ذةثٕح كيسٮف. ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ{  املؤذف  ٔك

 كا األذاف كدؿديؽ املؤذف ٦ذةثٕح ظةؿ األك٢ ٨ٔ اجلٔل كركد ٣ٕؽـ اال٩ُٞةع
 . أ٥٤ٔ

 الك٨، لى٘ؿ الىيةـ ىلع كا٣ٛذيةت الىجيةف دٕٮيؽ ٔؽـ/ األػُةء ك٨٦ -34
 ٤ٔي٫، ل٤ذ٧ؿي٨ ث٫ ٚيؤمؿكف ابل٤ٮغ ٝج٢ الىيةـ ىلع دٕٮيؽ٥٬ كاملكذعت

 وجية٩٪ة ٩ىٮـ ٠٪ة/ }ٝة٣خ ~ ٦ٕٮذ ث٪خ الؿبيٓ ٨ٔ كرد ملة أَةٝٮق إذا ػةوح
 ظىت ذاؾ أُٔي٪ةق، ا٣ُٕةـ ىلع أظؽ٥٬ ثسٯ ٚإذا ا٣ٕ٭٨، ٨٦ ال٤ٕجح هل٥ كجن٢ٕ
 . ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ{  اإلُٚةر ٔ٪ؽ يسٮف

 كيججيغ رمٌةف ٩٭ةر يف كالؿٚر، كالىؼت ا٣ٌ٘ت رسٔح/ األػُةء ك٨٦ -35
 ٚبل أظؽز٥ وٮـ يٮـ َكف ٚإذا ص٪ح الىٮـ/ }  اجليب حبؽير يذ٧س٢ أف ل٤ىةا٥
 ركاق{ ] وةا٥ ينإ/ ٤ٚي٢ٞ مةد٫٧ أك أظؽ قةث٫ ٚإف يىؼت، كال يؿٚر



 

 [. كمك٥٤ ابلؼةرم،
 ويةـ ين٢٧ ويةـ ٬ٮ كإ٧٩ة ٍٚٞ، كالرشب األك٢ ٨ٔ يسٮف ال كالىيةـ
 . األػبلؽ كمكةكئ ا٣ٛعل ٨ٔ ال٤كةف كويةـ املٕةص، ٨ٔ اجلٮارح

 ٦ذةثٕح يف رمٌةف ٩٭ةر ٨٦ ا٣ٛة٤ًح األكٝةت إ٬ؽار/ األػُةء ك٨٦ -36
 كاملك٤كبلت كا٣٘٪ةء املٮقيًف ٨٦ ذلٟ يىةظج٫ ك٦ة ا٣ٌٛةايح املكةثٞةت

 . املةإح
 جيت ْٔي٧ح أصٮران  الىةا٥ ىلع كيٌيٓ اإلي٧ةف، يٌٕٙ مٟ ثبل ك٬ؾا

  ػري؟ ٬ٮ ث٧ة أدىن ٬ٮ ٦ة املك٥٤ يكتجؽؿ ككيٙ ال١ؿي٥، الن٭ؿ ٬ؾا يف اٗذ٪ة٦٭ة
 أك األّةٚؿ، ٝه أك النٕؿ، ظ٤ٜ ٨٦ الىةا٧ني ثٕي حتؿج/ األػُةء ك٨٦ -51

 الىيةـ يٛكؽ ذلٟ أف حبضح رمٌةف ٩٭ةر يف ا٣ٕة٩ح ظ٤ٜ أك اإلثٍ، ٩ذٙ
 الكنن ٨٦ ٬ٮ ث٢ وٮ٫٦، يٛكؽ كال الىةا٥ يُٛؿ ال ذلٟ لك أف/ كالىعيط
 . املكذعجح

 ك٦ة رمٌةف ٩٭ةر يف الؿيٜ ث٤ٓ ٨٦ الىةا٧ني ثٕه حتؿج/ األػُةء ك٨٦ -53
 املك٧٤ني كدأذم وٮ٫٦، إٚكةد ٔؽـ حبضح ابلىٜ ٠رثة ٨٦ ذلٟ يىةظت

 . ث٭ؾا
 املكضؽ يف كدذةثٓ ذلٟ، ٠رث كلٮ الؿيٜ اثذبلع ٨٦ ثأس ال أ٫٩/ كالىعيط

ريق،  ٦٪ؽي٢ يف يجىٜ ث٢ يج٫ٕ٤ ٚبل َكجلؼة٦ح ٤ٗيْةن  ث٧٘٤ةن  َكف إذا ك٣س٨ ٗك
 كحنٮق. 

نكأؿ ا دٕةىل أف يٮٚٞ٪ة ملة حيت كيؿىض كأف يٕيج٪ة ىلع أداء ا٣ٕجةدة ىلع     
ةق   .الٮص٫ اَّلم يًؿ

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 
 أدمٕني .

 



 

 كظؾرد٫،  اع٩يح ذحل٤ح الٮصٮق هل أوجعخ اَّلم  احل٧ؽ  احل٧ؽ          
ِ،  ك٦ذٮا٩يح دلؽة اجلٛٮس  ص٪ح إىل كمٮؽ،  ا٣ٛة٩يح احلٞرية ادل٩ية ٚؾـ ٔك
آ٩يح كأم٭ؽ أف ال هلإ  ٔني ٨٦ يكٞٮا أف اهلٮل ُٔةش كػٮؼ،  دا٩يح ُٝٮٚ٭ة

إال ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع 
 .آهل كوعج٫ كق٥٤

 أ٦ة ثٕؽ /   
ٚإف ٨٦ اآلٚةت ا٣يت اثذٌل ث٭ة ٠سري ٨٦ املك٧٤ني أ٩٭٥ ٗريكا ٩ْةـ يٮ٦٭٥       

ؿكف ػىٮوة يف م٭ؿ رمٌةف ٚٞؽ ص٤ٕٮا ال٤ي٢ ٩٭ةرا كاجل٭ةر حلبل ٚ٭٥ يك٭
َٮيبل كٝؽ يسٮف ٬ؾا الك٭ؿ ىلع هلٮ حمؿـ ٧٠نة٬ؽة املك٤كبلت 
ـاء ثةدلي٨ كأ٫٤٬ ٚس٥ ٨٦ أكٝةت  كاتل٧سي٤يةت املججيح ىلع ال١ؾب ث٢ كاالقذ٭
د٭ؽر كحلةؿ ٚة٤ًح دٌيٓ أ٦ةـ د٤ٟ النةمةت كيف ٦ذةثٕح د٤ٟ ا٣ٞ٪ٮات ا٣يت 

نةثةت أٚكؽت األػبلؽ كدمؿت ا٣ٞي٥ كنرشت الؿذي٤ح يف أكقةط النجةب كال
كٝذ٤خ أكٝةد٭٥ كك٥ تل٤ٟ ا٣ٞ٪ٮات ٨٦ ٦ٛةقؽ ٧ٚة ٨٦ ػ٤ٜ رذي٢ إال كحيؿص 
أٔؽاء اإلقبلـ ىلع نرشق ٔرب د٤ٟ ا٣ٞ٪ٮات ك٦ة ٨٦ ١ٚؿ يسء يت٪ةىف ٦ٓ دي٨ 
اإلقبلـ إال ثسٮق ٚعؽث كال ظؿج ٨ٔ اجلذةاش الكحبح ا٣يت ٩ذضخ ٨ٔ ٦ذةثٕح 

ْي٥ د٤ٟ ا٣ٞ٪ٮات كمنة٬ؽة د٤ٟ املك٤كبلت ك٬ؾا ٨٦ رش ابل ٤يةت ٔك
 املىيجةت .

ز٥ إ٫٩ يجذش ٨ٔ ٬ؾا الك٭ؿ املعؿـ دٌييٓ الى٤ٮات ٚي٪ةـ ٨٦ يك٭ؿ ٨ٔ       
وبلة ا٣ٛضؿ كيٌيٓ ٬ؾق ا٣ٛؿيٌح ا٣ْٕي٧ح ٚ٭ٮ ٝؽ ق٭ؿ ىلع حمؿـ ك٩ةـ ٨ٔ 

 ٚؿيٌح ٚية هل ٨٦ مٞةء .
ث٢ إف ثٕي اجلةس رب٧ة ي٪ةـ ٨ٔ ٔؽة و٤ٮات ٚؿب٧ة ي٪ةـ ٝج٢ ا٣ٛضؿ كال       



 

 إال ٝجي٢ امل٘ؿب ٚي٪ةـ ٨ٔ وبلة ا٣ٛضؿ كوبلة ا٣ْ٭ؿ كوبلة ا٣ٕرص .يكتيِٞ 
كٝؽ ٩ه ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف ٨٦ ق٭ؿ يف َةٔح ٠ىبلة ال٤ي٢ أك دبلكة ا٣ٞؿآف ز٥ 
َكف ق٭ؿق قبجة ل٤٪ٮـ ٨ٔ وبلة ا٣ٛضؿ ٚإف ق٭ؿق يٕؽ حمؿ٦ة ٦ٓ أ٫٩ ق٭ؿ يف 

يف َةٔح ل١٪٭ة َةٔح مكذعجح ًيٕخ ٤ٔي٫ َةٔح كاصجح ١ٚيٙ ث٨٧ يك٭ؿ 
 حمؿـ كي٪ةـ ٨ٔ كاصت .

ٚيضت ىلع املك٥٤ أف حيؾر ٨٦ لك ٦ة جي٤ت هل املآز٥ كالكحبةت كاالثذٕةد         
 ٨ٔ ا٣٘ؿكر كا٣٘ٛبلت .

 يف ال٤ي٢ يك٭ؿ ٚةَّلم كالٮادلي٨؛ األ٢٬ ظٞٮؽ إلًةٔح قجته  الك٭ؿى  إف   
 أكالدق قيٌيِّٓ رشكر ٨٦ ا٣ٌٛةايةت دبس٫ ٦ة أ٦ةـ كي١ٕٙ احلؿاـ، منة٬ؽة

 يف قبجةن  ذلٟ َكف املزنؿ ػةرجى  يك٭ؿ َكف كإف ٫ٕ٦، ينة٬ؽك٩٭ة َك٩ٮا إف كصذ٫كز
٤ٛذ٫ ثحذ٫، ٨ٔ ثٕؽق  أ٤ٜٝ ٧ٔؿق ٦ٞذج٢ يف مةثٌةن  َكف كإف إيةق، ا اقرتاعق ٧ٔة ٗك

 .املزنؿ ٨ٔ كبٕؽق ق٭ؿق ثُٮؿ كادلي٫
 آزةريق هل رمٌةف ٗري كيف رمٌةف يف ا٣ٌٛةايةت د٤ٟ أ٦ةـ الك٭ؿ أف ٧٠ة         

 اجلٛٮس، يف ادلي٨ أزؿ كإًٕةؼ ا، قبي٢ ٨ٔ الىؽ ك٦٪٭ة املؽمؿةي، الك٤ٮكيحي 
 ٠سرية مج٭ةت ٨٦ دُؿظ٫ ك٦ة ٚةًعح، منة٬ؽ ٨٦ دبس٫ ٦ة ػبلؿ ٨٦ كذلٟ
 .٬ٮاء كأٚبؽة ػٮاء ٔٞٮؿ ىلع كدي٤ًٍف ادلي٨، يف د٨ُٕ

 الرشٔيح، كاآلداب ا٣ٛة٤ًح كاألػبلؽ اجلبي٤ح، ا٣ٞي٥ ىلع اتل٧ؿد د٨٤ٕ إ٩٭ة      
 .ادلي٨ بنٕةاؿ كاالقذؼٛةؼ ا، ث٧عةرـ َكالقذ٭ة٩ح الكحبح ا٣ٕةدات كميٮع

ضةبي / املك٧٤ني أث٪ةء ٤ٝٮب يف د٘ؿس أ٩٭ة مٌةر٬ة ك٨٦  ثةل١ٛةر اإٔل
 إىل ك٦ة النٕؿ، كٝىةت كاهليبح امل٤بف حنٮ ٨٦ اعداد٭٥ مكذ٭ض٨ يف كد٤ٞيؽ٥٬

 كالرسٝح َك٣ٞذ٢ ثةأل٨٦ املؼ٤ح املْة٬ؿ كميٮع اجلؿي٧ح، ا٩تنةر ٨٦ ذلٟ
ري٬ة املؼؽرات كدٕةيط  .ا٣ُجةع كقٮء الؿذاا٢ ٨٦ ٗك

 كا٣ٕٛةؼ، ثة٣ٌٛي٤ح الـ٬ؽ/ -أيٌةن – ا٣ٌٛةايةت د٤ٟ أ٦ةـ الك٭ؿ آزةر ك٨٦      



 

 ذلٟ يٛيض ٚٞؽ كامل٘٪يةت؛ كامل٧سبلت ثةملؾيٕةت االٚذذةف ػبلؿ ٨٦ كذلٟ
ٓي   ٣ٛؿط- ا٣ٞ٪ٮات د٤ٟ منة٬ؽم ثٕي ألف ثةلـكصةت؛ الـ٬ؽ إىل الى٪ي
 ا٣جكٮة د٤ٟ ٨٦ ينة٬ؽق ٦ة كبني زكصذ٫ ثني ّةملح ٦ٞةر٩ح ثٕٞؽ يٞٮـ -ص٭٫٤
ـ٨ٔ البليت ٩ ، ٨ٍٕى  احليةءى  ك٬ؾق ث٭٨، ي٘ؿم ٦ة اتلض٧ي٢ كمٮاد األوجةغ ٨٦ كًك

ٞةًرفي  ذلٟ د٘ة٢ٚ إذ ق٤ي٧ح؛ أقف ىلع تيٍبى  ل٥ ّةملحه  ٦ٞةر٩حه   ٔٛةؼ ٨ٔ ال٧ي
 النيُةف ك٣س٨ ينة٬ؽ، ممة أدم٢ى  دسٮف رب٧ة ث٢ كظيةا٭ة، كقرت٬ة زكصذ٫
 .٩ٛك٫ يف ينة٬ؽق ٦ة كيـي٨ ٔي٪٫، يف يٞجع٭ة
ٛؿَِّني ٬ؤالء ىلع ٚعٞيٜ  كأف الىيةـ، ألرسار يت٪ج٭ٮا أف أكٝةدى٭٥ املٌيٕني ال٧ي
، ز٧ةرىق حلض٪ٮا ا٣ْٕي٧ح؛ ٦ؽرقذى٫ ي٘ذ٪٧ٮا  الؿكح؛ ٝٮةى  ٦٪٫ كيكذ٧ؽكا الىعيعحى
 كيسٮف كاتلٞٮل، ا٣رب ىلع كدٕةك٩ةن  كإدٞة٩ةن، كإ٩ذةصةن  ننةَةن  ٩٭ةري٥٬ ٚي١ٮف
 ٨٦ حلؼؿصٮا ًٮا٫؛ ىلع أل٩ٛك٭٥ كحمةقجحن  رب٭٥، ل١ذةب كدبلكةن  د٭ضؽان  حل٤ي٭٥

 .ٚةاـي٨ ٤ٛ٦عني الىيةـ ٦ؽرقح
 ا٣ٞؽ٦ةء َكف ك٣ٞؽ الـ٦ةف، دٌييٓ يف اجلةس ٤ٗجخ ٝؽ ا٣ٕةدات دؿل إ٩ٟ     

 .ذلٟ ٨٦ حيؾركف
". اجل٧ٕح إىل اجل٧ٕح ٨٦ الك٫٦ يٕؽ ٨٦ أٔؿؼ/ " - ا رمح٫ – ا٣ٌٛي٢ ٝةؿ     

 أوؽٝس٥/ ٚٞةؿ م٤٘٪ةؾ؟ ٤ٕ٣٪ة/ ٚٞةلٮا الك٤ٙ ٨٦ رص٢ ىلع دػ٤ٮا ك٣ٞؽ
 .ألص٤س٥ ا٣ٞؿاءة ٚرتكخ أٝؿأ ٠٪خ
 رصت/ ٚٞةؿ دمةٔح ٔ٪ؽق ٚؿأل الكُٰٞ رسم إىل املذٕجؽي٨ ٨٦ رص٢ كصةء
 . جي٤ف كل٥ مض ز٥ ابلُة٣ني ٦٪ةخ

 يٛرت ال الن٧ف م٤ٟ إف/ ٚٞةؿ ٚأَةلٮا ٦ٕؿكؼ ٔ٪ؽ ٕٝٮدان  دمةٔح َكف كٝؽ    
 ٝحف ٔجؽ ث٨ اعمؿ ال٤عْةت حيِٛ َكف مم٨ ك ا٣ٞيةـ؟ دؿيؽكف أ٧ٚة قٮٝ٭ة يف

 يكذٙ ا٣ُةيئ داكد كاكف. الن٧ف ٚأمكٟ/ ٝةؿ أك٧٤ٟ ٝٙ/ رص٢ هل ٝةؿ
 . آيح مخكني ٝؿاءة اخلْب كأك٢ ا٣ٛذيخ قٙ ثني/ كيٞٮؿ ا٣ٛذيخ



 

 أظف اإلُٚةر كٝخ إين/ "ٚٞةؿ دٕةىل  اَّل٠ؿ داا٥ ابلةٝبلين ٔس٧ةف كاكف    
 الك٤ٙ ثٕي كأكىص". اَّل٠ؿ ٨ٔ ثةألك٢ امذ٘ةيل ألص٢ ختؿج ٠أ٩٭ة ثؿكيح

 يف ا٣ٞؿآف يٞؿأ أظؽز٥ ٢ٕ٣ ٚذٛؿٝٮا ٔ٪ؽم ٨٦ ػؿصذ٥ إذا/ "ٚٞةؿ أوعةث٫
 ".حتؽزذ٥ اصذ٧ٕذ٥ ك٦ىت َؿي٫ٞ

 دي٪٭٥ يف ي٪ٕٛ٭٥ ٚي٧ة كيكذ٤٘ٮ٫٩ أكٝةد٭٥، حيْٛٮف الك٤ٙ َكف ١٬ؾا       
 ا٣ٛة٤ًح ال٤يةيل ٬ؾق كػةوح ا؟ ٔجؽ ية– ك٩٭ةرؾ حل٤ٟ دٞيض ٚٛي٥ كد٩ية٥٬،

 يذٕجؽكف حمةريج٭٥ كيف ا ثيٮت يف الىةحلٮف ظير ا٣ٛة٢ً، الن٭ؿ ٬ؾا يف
جةن  كيؽٔٮ٫٩   ركجةف يكري ظير تكري أ٩ٟ أـ ٦س٤٭٥ أ٩خ ٢٬ كر٬جة؟ ٗر

 امل٧س٤ني كمنة٬ؽة كال٤ٕت، كال٤٭ٮ كا٣ٞةؿ ا٣ٞي٢ يف كاجل٨ اإلنف ميةَني
 أوجعخ الىجةح أقٛؿ إذا ظىت مةلك٭٥، ك٨٦ كامل٘٪يةت كامل٘٪ني كامل٧سبلت

 ٔجةدة؟ ال اعدة دلؿد لٟ الىيةـ ٔجةدة كوةرت الىةا٧ني ٦ٓ وةا٧ةن 
 اقذ٘بللٟ كأي٨ ويةمٟ؟ ٨٦ اقذٛؽت ٧ٚة -ثة ٔيةذان - ظةلٟ ٬ؾا َكف إذا

 ثةجلٛٓ ٤ٔيٟ يٕٮد ٚي٧ة ٤ٔيٟ ث٫ ا أ٥ٕ٩ اَّلم املجةرؾ الرشيٙ لٮٝذٟ
 كا٣ٛةاؽة؟

 ظؽير صةثؿ يف ٚإف حلْح ٦٪٫ يٌيٓ أف ٨٦ أرشؼ الـ٦ةف أف كا٧٤ٔٮا        
 ا قجعةف ٝةؿ ٨٦/ )ٝةؿ أ٫٩ -كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل- ا رقٮؿ ٨ٔ ¢

 (.اجل٪ح يف خن٤ح هل ٗؿقخ كحب٧ؽق ا٣ْٕي٥
 األيةـ ك٬ؾق! اجلـي٢ اثلٮاب ٚي٭ة يٛٮد٫ قةاعت ٨٦ اإلنكةف يٌيٓ ٚس٥       
ح ٦س٢  جيٮز ٚ٭٢ أ٣ٙ، لٟ ػؿص٪ة ظجح ثؾرت لك٧ة/ لئلنكةف ٝي٢ ١ٚأ٫٩ املـٔر

 كٝذٟ كاٗذ٪٥ -ا ٔجؽ ية- ا ٚةدٜ كيذٮاىن؟ ابلؾر ٨ٔ يذٮٝٙ أف ل٤ٕة٢ٝ
 يٌيٓ ال كا تنٕؿ ال ظير ٨٦ تكذؽرج أف كاظؾر ربٟ إىل يٞؿبٟ ٚي٧ة
 .٧ٔبلن  أظك٨ ٨٦ أصؿ
 احليةة ٧ٗؿة يف كص٤٪ة رسااعن، الك٪ٮف كد٧يض الكعةب، مؿ د٧ؿ األيةـ      



 

/ دٕةىل ا ٝٮؿ ٩ٞؿأ أ٩٪ة ٦ٓ كمىري٩ة كإٝ٪ة يذؽثؿ أك يذؾ٠ؿ ٨٦ ك٢ٝ قة٬ٮف،
ٮى } م كى٬ي ً ٢ى  اَّلَّ ٕى ةرى  ال٤َّي٢ٍى  صى حن  كىاجلَّ٭ى ٛى ٨ٍ  ًػ٤ٍ ٧ِّى رىادى  ل
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ٮرنا أ ١ي ( 35){ مي

 .ا٣ٛؿٝةف قٮرة
٫ ٝؽ احليةة يف ا٣ٞىرية كأية٫٦ املعؽكد ٧ٔؿق يف كاملك٥٤         دٕةىل ا ًٔٮ

 أم يٕٮض أف ث٫ يكذُيٓ ٦ة كاملاكف الـ٦ةف رشؼ ٨٦ كأُٔةق اخلري، ث٧ٮاق٥
 م٭ؿ/ املٮاق٥ د٤ٟ ك٨٦ ٚي٭ة، كا٢٧ٕ٣ القذ٘بلهلة كٜٚ إذا ظيةد٫ يف دٞىري

  املجةرؾ، رمٌةف
 اجلٛٮس، دىٛٮ ظير املجةرؾ الن٭ؿ ٬ؾا يف قةحنح ا٣ْٕي٧ح ا٣ٛؿوح ٬ؾق       
 يذ٤ٮف كقضؽان، ركٕةن  يؽي٫ ثني كيٞٮمٮف رب٭٥ إىل ا٣ٕجةد ٚيؤكب ا٤ٞ٣ٮب، كدؿؽ
 .كاآلزةـ الرض يف قةاعد٫ رصؼ ٨٦ ثؽالن  اجل٭ةر كأَؿاؼ ال٤ي٢ آ٩ةء ا ٠ذةب

 يجذ٭ـ ل٥ إذا اجلرص كدأػؿ احلةؿ دؿدم يف كاٚؿ ثٞكٍ يكة٥٬ أ٫٩ ٦٪ة لك كحل٥٤ٕ
 ظير اآلزةـ، ٨٦ ٤ٔي٫ ٦ة كدىٛيح الىةحلةت، ٨٦ رويؽق لـيةدة رمٌةف ٚؿوح

ؽ ا٣يت األ٦ح ث٪ةء يف بل٪ح ٬ٮ  أ٢ٌٚ إىل كظةهلة أظك٨ إىل كإٝ٭ة ثذ٘يري ا ٔك
ي  الى  اَّ  إًفَّ } ثأ٩ٛك٭٥ ٦ة ٗريكا ٥٬ إف ريِّ ٘ى ة حي ـو  ٦ى ٍٮ ٞى ىتَّ  ثً كاٍ  ظى ي ريِّ ٘ى ة حي ًكً٭٥ٍ  ٦ى ٛي ٍج

ى
{ ثًأ

ؽ قٮرة( 33)  .الٔؿ
 ٬ؾق يف ٩ٛك٫ ٦ٓ ٦٪ة لك حمةقجح، كٝٛح إىل َكٚح املك٧٤ني ٦ٕرش أظٮص٪ة ٧ٚة      

 ك٨٦ ا ص٪ت يف كٚؿط أرسؼ ٨٦ قي٧ة ال أظٮاجلة ٩ؿاصٓ ا٣ٛة٤ًح، األيةـ
 يف كٚؿط ا٣ٞؽـ ث٫ ز٣خ ك٨٦ راعيذ٫، ا كالق ٨٦ ظٜ أك أ٫٤٬ ظٜ يف ٝرٌص 

 .أذاق ٨٦ يك٧٤ٮا ٥٤ٚ املك٧٤ني إػٮا٫٩ ظٞٮؽ
 ٨ٔ ًةالن  يجًف ٦ىت ظىت/ ٩ٛك٫ ٦ٓ ٦٪ة لك ٚي٭ة يتكةءؿ ألف ٚؿوح إ٩٭ة       

 ا٣بنري إحل٫ داع ٦ة ٬ٮ الىعيط ا٣ُؿيٜ أف ي٥٤ٕ ك٬ٮ املكذٞي٥، ا رصاط
 ٗـهلة ٩ٌٞخ َك٣يت أكٮف ملةذا املجني؟ الٌبلؿ ٬ٮ ك٩ٞي٫ٌ ػبل٫ٚ كأف اجلؾيؿ،

 !.؟ أ٩سةزةن  ٝٮة ثٕؽ ٨٦



 

 إي٧ة٩ةن  آ٦٪ة إذا كػةوح اتل٘يري، لٮاصت كاقتنٕةر ٝٮيح إرادة ٨٦ ثؽ ال ٣س٨ٍ 
ٮف أ٩٪ة صةز٦ةن   ٧ٚة ثؿمحذ٫، ا يذؽارك٪ة ل٥ إف اخلةد٧ح كقٮء ل٤ؼُؿ ٦ًٕؿ

- ا رقٮؿ ٝةؿ. راضو  ٔ٪ة ك٬ٮ ا ٤٩ًف ظىت كاملىةثؿة الىرب إىل أظٮص٪ة
٥ٍ  ٨٦ًٍ  إًفَّ / )-كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل رىااًسي ة كى يَّة٦ن

ى
رٍبي  أ جًٍي  ٦ًس٢ٍي  ًذيً٭٨َّ  الىَّ ٞى ى  ا٣ٍ  ىلعى

ةًم٢ً  اجٍلى٧ٍؿً  ٕى ٍصؿً  ٦ًس٢ٍي  ًذيً٭٨َّ  ل٤ًٍ
ى
ًٍكنيى  أ بلن  مخى ٤يٮفى  رىصي ٧ى ٍٕ ٫٤ً ٦ًس٢ٍى  حى ٧ى  ...(.خى

 ك٬ؾا ا، ٩ذٮب إىل أف كحم١ٮ٦ني ظاك٦ةن  املك٧٤ني ٦ٕرش ٤ٔي٪ة ٚيضت        
 ٔ٪ؽ ك٦٪ةصةد٫ إحل٫ كاتلٮبح ا إىل ا٣ٕٮدة يف ٚؿوح كأم ٚؿوح ال١ؿي٥ الن٭ؿ

 ٬ؾق اقذ٘بلؿ يف ابلؽار ٚةبلؽار املعكجني، ٨٦ ٝؿيت ا رمحح ٚإف الكعؿ
. اجلىٮح كاتلٮبح كادلاعء ثة٣ٕجةدة ا إىل اتلٞؿب يف الكةاعت كاٗذ٪ةـ األيةـ
 َةٔذٟ يف دٞىري٩ة ٨ٔ كأٙ ذ٠ؿؾ، كبني ثح٪٪ة ظة٣خ ذ٩ٮبةن  جلة اٗٛؿ امهلل

 .إحلٟ ث٫ ٩٭ذؽم ٩ٮران  جلة ك٬ت إحلٟ، ا٣ُؿيٜ لـكـ ٤ٔي٪ة كأدـ كم١ؿؾ،
ةدٟ، أ٢٬ قبي٢ ث٪ة كاق٤ٟ ٦٪ةصةدٟ، ظبلكة أذٝ٪ة امهلل  ٨٦ أ٩ٞؾ٩ة امهلل مًؿ

 امهلل ٝىؽ٩ة، ثسؿمٟ كأظك٨ رمؽ٩ة، كأهل٧٪ة ٗٛبلد٪ة، ٨٦ كأيْٞ٪ة دراكد٪ة،
ا٣ٕةملني  رب  كاحل٧ؽ .الىةحلني ثٕجةدؾ كأحلٞ٪ة املذٞني، زمؿة يف اظرش٩ة

 أدمٕني . كأوعةث٫ آهل كىلع حم٧ؽ ٩بي٪ة ىلع ا كوًل

 

 

 

 

 

 

 



 

 ال١ؿي٥ اجليب ىلع كالكبلـ كالىبلة اجلجَّةر، ا٣ٕـيـ ا٣ٞٮم  احل٧ؽ         
 كاٝذىف دجٕ٭٥ ك٨٦ األَ٭ةر، ال١ؿاـ األػيةر كوعج٫ آهل كىلع املؼذةر، املىُىف

 . كاجل٭ةر ال٤ي٢ دٕةٝت ٦ة أزؿ٥٬
 /ثٕؽ أ٦ة

 كػ٤ٞخ كالك٧ةكات، األرض ث٭ة ٝة٦خ ٚإف لك٧ح اتلٮظيؽ ال هلإ إال ا لك٧ح
 كرشع ٠ذج٫، كأ٩ـؿ رق٫٤، دٕةىل ا أرق٢ كب٭ة املؼ٤ٮٝةت، دميٓ ألص٤٭ة

ٕخ املٮازي٨، ٩ىجخ كألص٤٭ة رشاا٫ٕ،  كاجلةر، اجل٪ح قٮؽ كٝةـ ادلكاكي٨، كًك
 اخل٤ٜ ٦جنأ ٚٔل كا٣ٛضةر، كاألثؿار كال١ٛةر املؤ٦٪ني إىل اخل٤يٞح ا٩ٞك٧خ كب٭ة

٪٭ة اخل٤يٞح، هل ػ٤ٞخ اَّلم احلٜ كْل كا٣ٕٞةب، كاثلٮاب كاألمؿ ٨ ٔك  ٔك
٤ي٭ة كاحلكةب، الكؤاؿ ظٞٮٝ٭ة ٤ي٭ة كا٣ٕٞةب، اثلٮاب يٞٓ ٔك  ا٣ٞج٤ح، ٩ىجخ ٔك
٤ي٭ة  دميٓ ىلع ا ظٜ كْل اجل٭ةد، قيٮؼ صؿدت كألص٤٭ة امل٤ح، أقكخ ٔك
٪٭ة الكبلـ، دار ك٦ٛذةح اإلقبلـ، لك٧ح ٚٔل ا٣ٕجةد،  األكلٮف يكأؿ ٔك

 ٦ةذا/ مكأتلني ٨ٔ يكأؿ ظىت ا يؽم ثني ا٣ٕجؽ ٝؽ٦ة دـكؿ ٚبل كاآلػؿكف،
 . املؿق٤ني؟ أصجذ٥ ك٦ةذا دٕجؽكف؟ ٠٪ذ٥

٧بل كإٝؿارا ٦ٕؿٚح"  ا إال هلإ ال"  ثذعٞيٜ األكىل ٚضٮاب  .ٔك
 3.كَةٔح كا٩ٞيةدا كإٝؿارا ٦ٕؿٚح"  ا رقٮؿ حم٧ؽا أف"  ثذعٞيٜ اثلة٩يح كصٮاب
 أص٢ ك٨٦ ٤ٔي٭٥، كقبل٫٦ ا و٤ٮات الؿق٢ دٔٮة أكؿ ٬ٮ ا دٕةىل كدٮظيؽ
ؽٍ } / ´ ٝةؿ ٧٠ة ال١ذت ٤ٔي٭٥ كأ٩ـؿ الؿق٢ ا أرق٢ اتلٮظيؽ ٞى ٣ى سٍ٪ىة كى ٕى  يًف  بى

 ِّ حو  لكي َّ٦
ي
ٮالن  أ فً  رىقي

ى
كا أ اٍصذىجًجيٮا اَّى  اٍخجيؽي ٗيٮتى  كى ة َُّ ٥ٍ  ا٣ ٨ٍ  ٚى٧ً٪ٍ٭ي ل ٦ى ؽى ٥ٍ  اَّي  ٬ى ٦ً٪ٍ٭ي  كى

 ٍ٨ ٍخ  ٦ى َّٞ ٤ىي٫ًٍ  ظى ٣ىحي  ٔى بلى ٌَّ كا ال رًٍض  يًف  ٚىًكريي
ى
كا اأٍل ؿي ْي ٙى  ٚىةٍج يٍ فى  ٠ى ًٝجىحي  َكى  اعى
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بًنيى 
ؾِّ ١ى ة} / ´ كٝةؿ ،({13) ال٧ٍي ٦ى ٤ٍ٪ىة كى رٍقى

ى
ٟى  ٨٦ًٍ  أ ج٤ًٍ ٮؿو  ٨٦ًٍ  رى ٫ًٍ  ٩يٮيًح  إًالَّ  رىقي  إًحلى

٫َّ٩ي 
ى
ى  الى  أ ٩ىة إًالَّ  إًهلى

ى
كفً  أ  اخل٤ٜ ´ ا ػ٤ٜ اتلٮظيؽ ٬ؾا أص٢ ك٨٦ ،( { 52) ٚىةٍخجيؽي

ة/ } ´ يٞٮؿ ٦ى ٍٞخي  كى ٤ى ٨َّ  ػى نٍفى  اجٍلً اإٍلً كفً  إًالَّ  كى جيؽي ٍٕ  .( { 23) حًلى
 بك٪ؽق مك٥٤ اإل٦ةـ ركل ال١ٛةر يٞةد٢ ثأف ‘ ا رقٮؿ أمؿ اتلٮظيؽ كهلؾا 

 ين٭ؽكا ظىت اجلةس أٝةد٢ أف "أمؿت/ ٝةؿ ‘ ا رقٮؿ أف ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ
 د٦ةء٥٬ ٦ين ٔى٧ٮا ذلٟ ٤ٕٚٮا ٚإذا ث٫، صبخ كب٧ة يب كيؤ٦٪ٮا ا إال هلإ ال أف

 ا". ىلع كظكةث٭٥ حبٞ٭ة إال كأمٮاهل٥

 أف رق٫٤ يأمؿ كاكف دٕةىل، ا دي٨ هل٥ يبي٪ٮف الؿق٢ اجلةس إىل يؿق٢ ‘ كاكف
 ابلؼةرم اإل٦ةـ ركل هل، رشيٟ ال كظؽق ا ٔجةدة إىل أكال اجلةس يؽٔٮا

/ هل ٝةؿ احل٨٧ إىل ٦ٕةذا ‘ اجليب ثٕر ملة/ ٝةؿ أ٫٩ ƒ  ٔجةس اث٨ كمك٥٤ ٨ٔ
 ، "..ا، ٔجةدة إحل٫ دؽٔٮ٥٬ ٦ة أكؿ ٤ٚيس٨ ٠ذةب؛ أ٢٬ ٝٮـ ىلع دٞؽـ "إ٩ٟ
 ث٫ دٞؿ ا٣ُٛؿ ألف الؿبٮبيح؛ دٮظيؽ إىل اجلةس دلٔٮة األ٩بيةء يجٕر ل٥ ´ كا

جةدة األلٮ٬يح دٮظيؽ حتٞيٜ إىل اجلةس دلٔٮة الؿق٢ ثٕر ث٢ إدمةال،  ا ٔك
 هل. رشيٟ ال ´ كظؽق
 ٤ٔي٭٥ األ٩بيةء ثٕر دٕةىل ا أف ا٥٤ٔ/ دٕةىل ¬ الى٪ٕةين ٝةؿ اإل٦ةـ       

 دٕةىل ا إٚؿاد إىل ا٣ٕجةد يؽٔٮف آػؿ٥٬ إىل أكهل٥ ٨٦ كالكبلـ الىبلة
 ٝؿر٩ةق ٧٠ة ثؾلٟ ٦ٞؿكف ٥٬ إذ كحنٮق؛ ػ٤ٞ٭٥ أ٫٩ إزجةت إىل ال ثة٣ٕجةدة،
يٮا}/ ٝةلٮا كَّلا ككؿر٩ةق، ًصبٍتى٪ىة ٝىةل

ى
جيؽى  أ ٍٕ قي  اَّى  جًلى  ثة٣ٕجةدة، جلٛؿدق/ أم ،  {كىٍظؽى

 كاختؾكا قٮاق، ٫ٕ٦ كأرشكٮا ٗريق، ا ٦ٓ ٕٚجؽكا!..؟ آهلذ٪ة دكف ٨٦ ث٭ة كخنى٫
ؽٍ } /دٕةىل ٝةؿ دٕةىل ا ٣ٕجةدة ٝٮ٫٦ داع ٩يب أ٩ؽادا" كلك هل ٞى ٣ى سٍ٪ىة كى ٕى ِّ  يًف  بى حو  لكي َّ٦

ي
 أ

ٮالن  فً  رىقي
ى
كا أ اٍصذىًججيٮا اَّى  اٍخجيؽي ٗيٮتى  كى ة َُّ  . {ا٣

 ا إٚؿاد/ ك٬ٮ، اتلٮظيؽ ث٫ ا أمؿ ٦ة أ٥ْٔ أف - ا رمحس٥ -كا٧٤ٔٮا       
 .ثة٣ٕجةدة



 

ةق ا حيج٫ ٦ة للك صة٦ٓ اق٥ كا٣ٕجةدة  ا٣ْة٬ؿة كاأل٧ٔةؿ األٝٮاؿ ٨٦ كيًؿ
 .كابلةَ٪ح

 اجلةس أي٭ة ية}/ دٕةىل ا ٝٮؿ اتلٮظيؽ ث٫ ا ٦ة أمؿ أ٥ْٔ أف ىلع األد٣ح ك٨٦
 .13 ابلٞؿة دذٞٮف( ٤ٕ٣س٥ ٝج٤س٥ ٨٦ كاَّلي٨ ػ٤ٞس٥ اَّلم ربس٥ أجؽكا

٦ح لك يف ثٕس٪ة )ك٣ٞؽ/  ¸ كٝٮهل
ي
 ا٣ُةٗٮت( كاصذججٮا ا أجؽكا أفً  رقٮال أ

  .13 اجلع٢
 ا إف}  ¸ ا ٝٮؿ ٬ؾا ىلع األد٣ح ك٨٦،  الرشؾ ٔ٪٫ ا ٩ٓل ٦ة كأ٥ْٔ      

 .45ا٣جكةء /  {ينةء مل٨ ذلٟ ٦ة دكف كي٘ٛؿ ث٫ يرشؾ أف ي٘ٛؿ ال
ٛؿ ال،  اتلةابني ٗري ظٜ يف اآليح ٚ٭ؾق        ٔيصي  ذ٩ت أ٥ْٔ أل٫٩ الرشؾ هل٥ ي٘ي

.  ٔؾب مةء كإف ٗٛؿ مةء إف دٕةىل ا ث٧نحبح ٤ٕ٦ٜ الرشؾ دكف ك٦ة،  ا ث٫
 . اجلةر يف املك٧٤ني ٨٦ أظؽ خيدل ال اتلٮظيؽ ٢ٌٚ كألص٢

يرشؾ ٨٦ إ٫٩/ }دٕةىل ا ٝةؿ أيٌة  اجلةر ك٦أكق اجل٪ح ٤ٔي٫ ا ظؿـ ٚٞؽ ثة ي
ؿ٦خ ٤ٔي٫ ك٨٦ .41 املةاؽة {أ٩ىةر ٨٦ ل٤ْةملني ك٦ة  ػةدلا يسٮف ٚإ٫٩ اجل٪ح ظي
 . األكرب الرشؾ يف اآليح ألف أثؽا اجلةر يف

 يٮـ إىل هل يكذضيت ال ٨٦ ا دكف ٨٦ يؽٔٮ مم٨ أ٢ًُّ  ك٨٦} /  ¸ كٝةؿ
 .2األظٞةؼ / { اغ٤ٚٮف داعا٭٥ ٨ٔ ك٥٬ ا٣ٞية٦ح

أف  ىلع اآليح ٚؽ٣خ،  ا دكف ٨٦ يؽٔٮ اَّلم املرشؾ ٬ؾا ٨٦ أ٢ً أظؽ ال أم
 . اَّل٩ٮب كأ٥ْٔ الٌبلؿ أ٥ْٔ ٬ٮ الرشؾ

 الك٧ةء ٨٦ ػؿَّ  ١ٚأ٧٩ة ثة يرشؾ ك٨٦ ث٫ مرشكني ٗري  ظ٪ٛةء} / ¸ كٝةؿ
 ا رضب اآليح ٬ؾق ٚيف{   قعيٜ ماكف يف الؿيط ث٫ د٭ٮم أك ا٣ُري ٚذؼ٫ُٛ

 الك٧ةء ٨٦ قٍٞ ٨٧٠ اهلؽل ٨ٔ كبٕؽق ك٬بل٫٠ ًبلهل يف ٦سبلن  ل٧٤رشؾ ¸
 ماكف يف الؿيط ث٫ د٭ٮم أك) اهلٮاء يف ا٣ُيٮر د٫ُٕٞ أم( ا٣ُري ٚذؼ٫ُٛ)

 الرشؾ. ذ٩ت ٥ْٔ ىلع اآليح ٚؽ٣خ.  ٚي٫ ٬ٮل ٨٦ ي٭٤ٟ ثٕيؽ ماكف(  قعيٜ



 

 اجليب قأ٣خ/  ٝةؿ - ¢ - مكٕٮد ث٨ ا ٔجؽ أف ابلؼةرم وعيط كيف         
 إف/  ٤ٝخ ػ٤ٟٞ" ك٬ٮ ٩ؽا  جت٢ٕ "أف/  ٝةؿ ؟ ا ٔ٪ؽ أ٥ْٔ اَّل٩ت أم ‘

 ٤ٝخ ٦ٕٟ" ي٥ُٕ أف ختةؼ كدلؾ دٞذ٢ "أف/  ٝةؿ ؟ أم ز٥/  ٤ٝخ،  ٣ْٕي٥ ذلٟ
ـاين "أف/  ٝةؿ ؟ أم ز٥/   اَّل٩ٮب أ٥ْٔ أف ىلع احلؽير ٚؽؿ.  صةرؾ" ظ٤ي٤ح د

 ذ٩ت ث٥ْٕ ا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ٥٬ اقذٞؿ ٝؽ -€  - الىعةثح كأف،  الرشؾ ا ٔ٪ؽ
 ٣ْٕي٥" . ذلٟ "إف/  - ¢ - مكٕٮد اث٨ ٣ٞٮؿ،  الرشؾ

 "أال/  ٝةؿ ‘ ا رقٮؿ أف - ¢ - ثسؿة أيب ظؽير ٨٦ الىعيعني كيف     
٩ببس٥

ي
ٞٮؽ ثة "اإلرشاؾ/  ٝةؿ ا رقٮؿ ية ثًل ٤ٝ٪ة ؟" ال١جةاؿ ثأكرب أ  ٔك

 الـكر" كم٭ةدة أال. الـكر كٝٮؿ أال -/  ٚٞةؿ ٚض٤ف ٦ذ١بة كاكف - الٮادلي٨
 . ق١خ حلذ٫/  ٤ٝ٪ة ظىت يسؿر٬ة ٧ٚةزاؿ

 ٝٮهل كدحل٫٤ امللكٛني ىلع كاصت أكؿ ٬ٮ اتلٮظيؽ أف -ا رمحس٥ -كا٧٤ٔٮا
 ٫َ. قٮرة34/   اآليح{ ٚةٔجؽين أ٩ة إال هلإ ال ا أ٩ة إ٩ين}/  ¸

 إال هلإ ال أ٫٩ ي٧٤ٕٮا أف امللكٛني ىلع كاصت أكؿ ٬ؾا /- ¬ - ٠سري اث٨ ٝةؿ 
 . رشيٟ ٗري ٨٦ ثٕجةديت ك٥ٝ كظؽين أم كٝٮهل "ٚةٔجؽين"،  ا

 . ا إال حبٜ ٦ٕجٮد ال/  ا إال هلإ ال أف م٭ةدة ك٦ٕىن
 مل٨ كيٮصت الٮظيؽ ي٪ةيف األكرب الرشؾ َكف ملة أ٫٩ - ا رمحس٥ -كا٧٤ٔٮا

 حتٞيٜ ال كأ٩٭ة،  اجل٪ح ٨٦ كاحلؿ٦ةف ٚي٭ة كاخل٤ٮد اجلةر دػٮؿ ٤ٔي٫ ٦ةت
 كأف اخلٮؼ أ٥ْٔ ٦٪٫ خيةؼ أف مؤ٨٦ للك يججيغ ٦٪٫ ثةلكبل٦ح إال الكٕةدة

 ٧٠ة ٦٪٫ ا٣ٕةٚيح ا كيكأؿ كأقجةث٫ ككقةا٫٤ َؿ٫ٝ ك٨٦ ٦٪٫ ا٣ٛؿار يف يكىع
 كاص٪بين}/  يٞٮؿ ’ اخل٤ي٢ ٚ٭ؾا،  اخل٤ٜ كػيةر كاألوٛيةء األ٩بيةء ي٢ٕٛ
 كبةٔؽ األو٪ةـ ٔجةدة ٨ٔ صة٩ت يف كبين اص٤ٕين أم/ {األو٪ةـ ٩ٕجؽ أف كبين
 ىلع ػٮ٫ٚ امذؽ ثيؽق األو٪ةـ ٠رس اَّلم الؿمح٨ ػ٤ي٢ َكف ٚإذا.  كبح٪٭ة ثح٪٪ة

 . الرشؾ ٨٦ ثةخلٮؼ أكىل ٚ٘ريق الرشؾ ٨٦ ثجي٫ كىلع ٩ٛك٫



 

 ىلع ‘ ا اجليب ػةؼ كٝؽ إثؿا٬ي٥ ثٕؽ ابلبلء يأ٨٦ ك٨٦/ اتليِل إثؿا٬ي٥ ٝةؿ
٦ذ٫

ي
 . إحل٫ دٮو٢ ا٣يت الٮقةا٢ ٨٦ كظؾر٥٬ الرشؾ ٨٦ أ

 ا ثؿقٮؿ ٩ـؿ ملة/ ٝة٣خ -~ - اعئنح ظؽير ٨٦ الىعيعني يف زجخ ٚٞؽ
 ٠ؾلٟ ك٬ٮ/  ٚٞةؿ ٠نٛ٭ة ث٭ة اٗذ٥ ٚإذا، كص٭٫ ىلع هل مخيىح يُؿح َٜٛ ‘

ؾر مكةصؽ" أ٩بيةا٭٥ ٝجٮر اختؾكا كاجلىةرل احل٭ٮد ا "٨ٕ٣ ، و٪ٕٮا ممة حيي
 ص٪ؽب ٨ٔ، كملك٥٤.  مكضؽا يذؼؾ أف ػىيش أ٫٩ ٗري، ٝربق أثؿز ذلٟ كلٮال

/  يٞٮؿ ك٬ٮ خب٧فو  ي٧ٮت أف ٝج٢ ‘ اجليب ق٧ٕخي /  ٝةؿ -¢ - ا ٔجؽ اث٨
  "إين

ي
 ٧٠ة، ػ٤يبل اختؾين ٝؽ ا ٚإف، ػ٤ي٢ ٦٪س٥ يل يسٮف أف ا إىل أثؿأ

٦يت ٨٦ ٦ذؼؾا ٠٪خ كلٮ ػ٤يبل إثؿا٬ي٥ اختؾ
ي
 ثسؿ أثة الختؾت،  ػ٤يبل أ

 ٚبل أال، مكةصؽ أ٩بيةا٭٥ ٝجٮر يذؼؾكف َك٩ٮا ٝج٤س٥ َكف ٨٦ كإف أال،  ػ٤يبل
 ذلٟ" . ٨ٔ أ٩٭ةز٥ ٚإين مكةصؽ ا٣ٞجٮر دذؼؾكا

ٚيضت ىلع املك٥٤ أف يٛؿد رب٫ يف دميٓ أ٩ٮاع ا٣ٕجةدة َكلىبلة كالىيةـ كادلاعء 
ري ذلٟ . جح كالؿ٬جح كاملعجح كاخلٮؼ كالؿصةء ٗك  كاَّلثط كاجلؾر كالٗؿ

نكأؿ ا دٕةىل أف يؿي٪ة احلٜ ظٞة كيؿزٝ٪ة ادجة٫ٔ كيؿي٪ة ابلة٢َ ثةَبل كيؿزٝ٪ة 
اصذ٪ةث٫ كأف حييح٪ة ىلع دٮظيؽق كي٧يت٪ة ٤ٔي٫ كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا 

 كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ أدمٕني .
 

 

 

 

 

 

 



 

ًٜ  ً  احل٧ؽي             ًٚ ٮ نًي، ال٧ي ًٕ ، كإيةقي  ٩ٕجؽي  إيةقي  ال٧ٍي ـً  نكذٕنيي ؽً  ٦٪ض  ثةجلرصً  الٔٮ
 ىلع كالكبلـ كالىبلة املؼ٤ىني، الىةثؿي٨ ىلع الك١ي٪حً  ٦زنؿً  املؤ٦٪ني، ٣ٕجةدقً 
ة يف آلزةر٥٬ كاتلةثٕني أدمٕني، كوعج٫ آهل كىلع األ٦ني، الىةدؽ رقٮهل  ٩يرٍصى
 ادلي٨ . يٮـ إىل ادلي٨

  /ثٕؽ أ٦ة
يٮف ٝؿة الىبلة أف ريت ال أ٫٩ ٚة٧٤ٔٮا       ، املٮظؽي٨ أركاح َّلة ك ، املعجني ٔي

 ٦زياف ك ، الىةدٝني أظٮاؿ حمٟ ك ، اخلةمٕني ٩ٛٮس َّلة ك ا٣ٕةثؽي٨ كبكذةف
 . املؤ٦٪ني ٔجةدق إىل امل٭ؽاة ا رمححي  ْل ك ، الكةل١ني أظٮاؿ
ٚ٭٥ ، إحل٭ة ٬ؽا٥٬ ؿَّ  رمحح ، األ٦ني الىةدؽ رقٮهل يؽ ىلع إحل٭٥ أ٬ؽا٬ة ك ، ث٭ة ٔك

 إحل٭٥ ٦٪٫ حلةصح ال ثٞؿب٫ كا٣ٛٮز ، ٠ؿا٦ذ٫ رشؼ ث٭ة حل٪ةلٮا ، هل٥ كإ٠ؿا٦ة ، ث٭٥
بل ، ٦٪٫ ٦٪َّح ث٢ ، ٌَّ  كص٢ٕ ، دميٕة كصٮارظ٭٥ ٤ٝٮب٭٥ ث٭ة كدٕجَّؽ ، ٤ٔي٭٥ كدٛ

 قجعة٫٩ رب٫ِّ ىلع إٝجةهل ك٬ٮ ؛ كأ٧ْٔ٭٧ة احلْني أك٢٧ ٦٪٭ة ا٣ٕةرؼ ا٤ٞ٣ت ظِ
 كا٩رصا٫ٚ ، يؽي٫ ثني ثة٣ٞيةـ كاثذ٭ةص٫ ، حبج٫ كد٪٫٧ٕ ، ثٞؿب٫ كدذلذق كٚؿظ٫ ،

 ظٞٮؽ كدس٧ي٫٤ ، ٦ٕجٮدق ٗري إىل االتلٛةت ٨ٔ ثة٣ٕجٮديح هل ا٣ٞيةـ ظةؿ
ةق اَّلم الٮص٫ ىلع دٞٓ ظىت كبةَ٪ة ّة٬ؿا ٔجٮديذ٫  .قجعة٫٩ رب٫ يًؿ
ٕخ كالىبلة            ٣ٞيةـ دجٕةن  ا٣ٕجٮديح يف دميٕ٭ة اجلٮارح القذ٧ٕةؿ كًي
٤ٜ ٚي٧ة ا ٧ٕ٩ح ٔؿىؼ رص٢ه  ك٬ؾا ث٭ة ا٤ٞ٣ت  ٤ٔي٫ أ٥ٕ٩ ك٦ة اجلٮارح ٨٦ هل ػي

 َةٔح يف صٮارظ٫ اقذ٢٧ٕ ك كبةَ٪ةن  ّة٬ؿان  ثٕجٮديذ٫ ٚٞةـ ، كاجل٥ٕ ، اآلالء ٨٦
ة كصٮارظ٫ ٩ٛك٫ كظِٛ ، رب٫ِّ ٌت ٧َّٔ   .ٔ٪ؽق ينح٪٫ ك رب٫ ي٘ي

كحمجذ٫  ، ك٦٪ةصةد٫ ، ٝيؿب٫ إىل مٮوبل قبجة الىبلة كدٕةىل قجعة٫٩ كص٢ٕ
 . ث٫ كاألنف



 

ؿاض ، كا٣ٞكٮة كاجلٛٮة ا٤ٛ٘٣ح ل٤ٕجؽ حتؽث الىبلدني ثني ك٦ة        كاإٔل
الت َـّ  ثؾلٟ ٚيىري ، ٝؿب٫ ٨ٔ كي٪ٌعي٫ ، رب٫ ٨ٔ ذلٟ ٚيجٕؽق ، كاخلُةية ، كال

 أرس إىل ثيؽق أ٣ًف كرب٧ة ، ا٣ٕجيؽ دم٤ح ٨٦ ٣حف ، ٔجٮديذ٫ ٨٦ أص٪بية ٠أ٫٩
٫َّ٤ ، ٚأرسق هل ا٣ٕؽك  . ك٬ٮاق ٩ٛك٫ قض٨ يف كظبك٫ ، كٝيَّؽق ، ٗك

 ، كاحلرسات ، كاألظـاف ، كا٧٘٣ٮـ ، اهل٧ٮـ ك٦ٕةجلح ، الىؽر ًيٜ ٚع٫ْ      
 . ذلٟ يف الكجت يؽرم كال

 ، صة٦ٕح ٔجٮديح ٔجٮديذ٫ ٨٦ هل ص٢ٕ أف الٮدكد الؿظي٥ رب٫ رمح٫ ٚةٝذٌخ        
ـاء خمذ٤ٛح  ، ا٣ٕجؽ ٨٦ َك٩خ ا٣يت األظؽاث اػذبلؼ حبكت كاحلةالت ، األص

ة كحبكت  . ا٣ٕجٮديح د٤ٟ أصـاء ٨٦ ػري لك ٨٦ ٩ىيج٫ إىل ظةصذ٫ مؽَّ
ٮء ٭ؿ ٚجةلًٮ َُّ ٮء ، ٦ذُ٭ؿا رب٫ِّ ىلع كييٞؽـ ، األكقةخ ٨٦ يذ  ّة٬ؿ هل كالًٮ

 / كبة٨َ
 .ا٣ٕجةدة كأٌٔةء ، ابلؽف َ٭ةرة/  ْٚة٬ؿق
 ؛ ثةتلٮبح كأدرا٫٩ كاملٕةص اَّل٩ٮب أكقةخ ٨٦ ا٤ٞ٣ت َ٭ةرة/  كرٌسق كبةَ٪٫

 ك اتلَّٮاثني حيت ا إف} /  دٕةىل ٝٮهل يف كا٣ُ٭ةرة اتلٮبح ثني دٕةىل يٞؿف كهلؾا
 .[ 555/  ابلٞؿة] { ٭ؿي٨املذُ حيت

ؿ كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل اجليب كرشع           ٨٦ ٚؿا٫ٗ ثٕؽ يٞٮؿ أف ل٧٤ذُ٭ِّ
ٮء  ٨٦ كاص٤ٕين ، اتلٌٮاثني ٨٦ اص٤ٕين امهلل/ " يٞٮؿ ز٥ يتن٭ؽ أف الًٮ

 " . املذُ٭ؿي٨
٢  ٨٦ يذُ٭ؿ ثةلن٭ةدة ٚإ٫٩ ، كّة٬ؿا ثةَ٪ة ، كا٣ُ٭ةرة ا٣ٕجؽيح مؿادت هل ٧١َّٚ
 . ا٣ْة٬ؿة األكقةخ ٨٦ يذُ٭ؿ كبةملةء ، اَّل٩ٮب ٨٦ يذُ٭ؿ كبةتلٮبح ، الرشؾ
 ثني الٮٝٮؼ ك ، ص٢ ك ٔـ ا ىلع ادلػٮؿ ٝج٢ ا٣ُ٭ةرة مؿادت أك٢٧ هل ٚرشع

 كبؾلٟ يؽي٫ ثني ثة٣ٞيةـ ٤ٔي٫ ثةدلػٮؿ هل أذف ، كبةَ٪ة ّة٬ؿا َ٭ؿ ٧٤ٚة ، يؽي٫
 .اإلثةؽ ٨٦ خي٤ه



 

 إىل امليجء َكف كهلؾا ، ػؽ٫٦ دم٤ح ٨٦ يىري ٔجٮديذ٫ كحم٢ ، دارق إىل كب٧ضيب٫
 . (3).آػؿي٨ ٔ٪ؽ كاملكذعجح ٝٮـ ٔ٪ؽ الٮاصجح الىبلة ٔجٮديح د٧ةـ ٨٦ املكضؽ

كالىبلة ْل أظؽ أراكف اإلقبلـ ك٦جة٩ي٫ ا٣ْٕةـ ٧٠ة يف الىعيعني ٨٦ ظؽير 
ريق ٧ٔؿ اث٨  /ٝةؿ - ‘ - اجليب ٨ٔ ٗك

ـي  ثييًنى " ، ىلع اإلقبل  كإٝةـ ا، رقٮؿي  حم٧ؽان  كأف ا، إال هلإ ال أفٍ  م٭ةدةً  مخفو
ـً  الـاكًة، كإيذةء الىبلًة،  ".ابليًخ  كظشِّ  رمٌةف، كوٮ

 كْل ٨٦ أ٥ْٔ أقجةب ٦٘ٛؿ اَّل٩ٮب ٧٠ة يف الىعيعني ٨٦ ظؽير أيب       
 /يٞٮؿ - ‘ - ا رقٮؿ ق٧ٕخي / ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿةى 

ـو  لكَّ  ٚي٫ ي٘تك٢ أظًؽز٥ ثجةًب  ٩٭ؿان  أفَّ  لٮ أرأيذي٥"  ٨٦ ٢٬ مؿات، مخفى  يٮ
٫ً٩ رى ٫ً٩ً  ٨٦ يجًف ال/ ٝةلٮا ". يشء؟ دى رى  الى٤ٮاًت  ٦س٢ي  ١ٚؾلٟ" /ٝةؿ. يشء دى

ةية ث٭٨َّ  ا ي٧عٮ اخل٧ف،  ".اخلُى
 ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ مكٕٮد ث٨ ا ٔجؽ كأػؿج ا٣ُرباين بك٪ؽ ظك٨ ٨ٔ ٨ٔ     

ٝٮف" /- ‘ - ا رقٮؿ ً
رتى ٝٮف حتى ً

رتى جطى  و٤َّيذ٥ ٚإذا ، حتى ٤ىذٍ٭ة، الىُّ كى  ز٥ ٗى
رًتٝٮف ٤ىذٍ٭ة، ا٣ٍْ٭ؿى  و٤َّيذ٥ ٚإذا حترتٝٮف، حتى رتٝٮف ز٥ ٗىكى رتٝٮف، حتى  ٚإذا حتى
٤ذٍ٭ة، ا٣ٕرصى  و٤ٌيذ٥  ز٥ ٗك٤ذٍ٭ة، امل٘ؿبى  و٤ىيذ٥ ٚإذا حترتٝٮف، حترتٝٮف ز٥ ٗىكى

٤ىذٍ٭ة، ا٣ٕنةءى  و٤ٌيذ٥ ٚإذا حترتٝٮف، حترتٝٮف كى  ييسذىت ٚبل دى٪ةمٮف ز٥ ٗى
  ".تكتىيٍْٞٮا ظىت ٤ٔيس٥

كالىبلة ْل أكؿ ٦ة حيةقت ٤ٔي٫ ا٣ٕجؽ يٮـ ا٣ٞية٦ح ٚٞؽ زجخ ٔ٪ؽ       
 أكؿي " /- ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ٝيٍؿطو  ث٨ً  ا ؽا٣ُرباين ٨٦ ظؽير ٔج

ـى  ا٣ٕجؽي  ث٫ حيةقت ٦ة ٍخ؛ ٚإفٍ  الىبلةي، ا٣ٞية٦حً  يٮ ٤ىعى ٤ىطى  وى ٫٤ً٧، قةاؿي  وى  كإفٍ  ٔى
ؽى  ٚكؽٍت؛   ".٫٤ً٧ٔ قةاؿي  ٚىكى
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أف  ¢ كْل ٩ٮر ل٤ٕجؽ ٧٠ة يف ٔ٪ؽ مك٥٤ ٨٦ ظؽير أيب ٦ةلٟ األمٕؿم     
 ٝةؿ "الىبلة ٩ٮر". ‘ اجليب
كجيت ىلع املك٥٤ أف حيةِٚ ٤ٔي٭ة يف أكٝةد٭ة ٦ٓ دمةٔح املك٧٤ني ٚإف       

رشي٨ درصح ٧٠ة صةء يف  وبلة اجل٧ةٔح دٌٕٙ ىلع وبلة ا٣ٛؾ بكجٓ ٔك
 وبلة" /ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿى  أفٌ  ؛ƒ  ٧ٔؿى  الىعيعني ٨٦  ظؽير اث٨

رشي٨ بكجٓ ا٣ٛؾِّ  وبلةً  ٨٦ أ٢ٌٚي  اجل٧ةٔحً    ".درصحن  ٔك
 /- ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿةى  كٚي٭٧ة أيٌة ٨٦ ظؽير أيب      

ٙي  دمةٔحو  يف الؿص٢ً  وبلةي " ٕي رشي٨ مخكةن  قٮ٫ًٝ كيف ثحًذ٫ يف وبلد٫ً ىلع دٌى  ٔك
ٕٛةن،   إذا أ٫ٌ٩ كذلٟ ًً

ى
أ ًٌ ٮء، ٚأظك٨ى  دٮ ٫ ال املكضؽً  إىل ػؿج ز٥ الٮًي ؿصي  إال خيي

ٍي  ل٥ الىبلة، ُٮةن؛ خيٍ ًٕٚخ إال ػي ، ث٭ة هل ري ٍَّ  درصحن ، ث٭ة ٔ٪٫ كظي  ٚإذا ػُيبحه
، ًؽث ل٥ٍ  ٦ة مىبٌلق، يف داـ ٦ة- ٤ٔي٫ دىٌٌل  املبلاسح دـؿ ل٥ٍ  وًلَّ  امهللَّ  -حيي
ـاؿ كال ارمح٫ٍ، امهللَّ ٤ٔي٫، و٢ِّ    ".الىبلة ا٩ذْؿ ٦ة وبلة يف ي
ؽ اجليب         ‘ كدؿؾ الىبلة ٦ٓ اجل٧ةٔح ٨٦ وٛةت امل٪ةٚٞني ك٣ٞؽ دٔٮ

 ¢ ٬ؿيؿة املذؼ٤ٛني ٨ٔ اجل٧ةٔح ثذعؿيٜ ثيٮد٭٥ ٧٠ة يف الىعيعني ٨ٔ أىب
،  ا٣ٛضؿ كوبلة ا٣ٕنةء وبلة امل٪ةٚٞني ىلع الىبلة أز٢ٞ/ " ٝةؿ ‘ أف اجليب

،  ٚذٞةـ ثةلىبلة آمؿ أف ٧٧٬خ ك٣ٞؽ،  ظجٮا كلٮ ألدٮ٧٬ة ٚي٭٧ة ٦ة ي٧٤ٕٮف كلٮ
 إىل ظُت ٨٦ ظــ ٦ٕ٭٥ ثؿصةؿ ٦يع أ٤ُ٩ٜ ز٥،  ثةجلةس يىًل رصبلن  آمؿ ز٥

 . " ثةجلةر ثيٮد٭٥ ٤ٔي٭٥ ٚأظؿؽ الىبلة ين٭ؽكف ال ٝٮـ
٨ٍ  الىةا٧ني ك٨٦ًى         .٤ٔي٫ كيصٮب٭ة ٦ٓ اجل٧ةٔحً  ثىبلة يذ٭ةكفي  ٦ى

ؿى  كٝؽ  إًذىا}/ ٚٞةؿ ٠ذةث٫ يف ث٭ة ا أمى ٪خى  كى ٧ٍخى  ًذيً٭٥ٍ  ٠ي رى
ى
٥ي  ٚىأ ى٭ي ٤ىٮةى  ل ٥ٍ  الىَّ ٞي  ٚى٤ٍذى

حه  ٛى آاً ٥ٍ  َى ٪ٍ٭ي ٟى  ٦ِّ ٕى َّ٦  ٍ كا ؾي ػي
ٍ
حٍلىأ ٥ٍ  كى ذى٭ي ٍق٤ًعى

ى
ا أ إًذى

ٍ  ٚى كا ؽي ضى ( وبلدى٭٥ أد٧ُّٮا/ يٕين){ قى
ٮ٩يٮاٍ  ٥ٍ  ٨٦ً ٚى٤ٍيى١ي آاًسي رى ًت  كى

ٍ
تٍلىأ حه  كى ٛى آاً ٍػؿىل َى

ي
ى٥ٍ  أ ٤ُّٮاٍ  ل ٤ُّٮاٍ  ييىى ٟى  ٚى٤ٍييىى ٕى كاٍ  ٦ى ؾي ػي

ٍ
حٍلىأ  كى

 ٍ٥ ٥ٍ  ًظٍؾرى٬ي ذى٭ي ٍق٤ًعى
ى
 [.315/ ا٣جكةء]{ كىأ



 

أ٩ح٪حً  ظةؿً  ٚيف. كاخلٮًؼ  ا٣ٞذةؿً  ظةؿً  يف اجل٧ةٔحً  ٦ٓ ثةلىبلةً  ا ٚأمؿ ٧ى ُُّ  ا٣
٨. أٍكىلى  كاأل٨ً٦  بلن  أفَّ / »¢ ٬ؿيؿةى  أيب ٔك  يل ٣حف ا رقٮؿى  ية/ ٝةؿ أٍخُلى  رصي

هى . املكضؽً  إىل يٞٮديني  ٝةاؽه  ة. هل ٚؿػَّ ٓي  ٢ٍ٬  كٝةؿ داعق كىلَّ  ٧٤َّٚ  اجلِّؽاء تك٧
٥ٍ  ٝةؿ ثةلىبلًة؟ ٕى ًصٍت  ٝةؿ جى

ى
ه ٥٤ٚ. مك٥٤ ركاق ،«ٚأ  دؿؾً  يف ‘ اجليبي  هل ييؿػِّ

 ٝةاؽ ١ٚيٙ ث٨٧ َكف وعيعة ال ٔؾر هل. هل ك٣حف أُٔل رص٢ه  أ٫٩ ٦ٓ اجل٧ةٔحً 
نكأؿ ا دٕةىل أف يٕيج٪ة ىلع ذ٠ؿق كم١ؿق كظك٨ ٔجةدد٫ كاحل٧ؽ  رب 

 ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ أدمٕني .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ىةق كأم٭ؽ أف            احل٧ؽ  ٦ٕـ ٨٦ أَة٫ٔ كادٞةق ك٦ؾؿ ٨٦ ػة٣ٙ أمؿق ٔك
ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ م٭ةدة أرصٮ ث٭ة اجلضةة يٮـ ٣ٞةق كأم٭ؽ أف حم٧ؽا 

 .٥ تك٤ي٧ة ٠سريأجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٤
 أ٦ة ثٕؽ /     
 أف اجليب ¢ ٚإف ا دٕةىل ص٢ٕ الىبلة ٧ٔٮد اإلقبلـ ٧٠ة يف ظؽير ٦ٕةذ   

٧ٮدق الىبلة كذركة ق٪ة٫٦ اجل٭ةد يف قبي٢  ‘ ٝةؿ/ "رأس األمؿ اإلقبلـ ٔك
 ا" ٨٧ٚ ٬ؽـ ٬ؾا ا٧ٕ٣ٮد ٬ؽـ ٤ٔي٫ ثجية٫٩ ٨٧ٚ دؿؾ الىبلة ٚٞؽ ٬ؽـ ادلي٨ .

ري املك٥٤ ٬ٮ الىبلة ٧٠ة يف  ‘ ككؾلٟ ص٢ٕ اجليب احلؽ املٛؿؽ ثني املك٥٤ ٗك
 /- ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ƒ  ا ٔجؽ ث٨ً  وعيط مك٥٤ ٨٦ ظؽير صةثؿً 

  ".الىبلةً  دؿؾي  كا٣سٛؿً  كبني الرشؾ الؿص٢ً  ثني"
 - ‘ - ا رقٮؿ ق٧ٕخي / ٝةؿ ¢ كأػؿج اإل٦ةـ أمحؽ ٨٦ ظؽير ثيؿيؽة       
٨ الىبلةي، كبح٪٭٥ ثح٪٪ة اَّلم ا٣ٕ٭ؽي " /يٞٮؿ ؿى  ٚٞؽ دىؿك٭ة ٧ٚى ٛى   ".زى
٧ةؿ دؿك٫ زٛؿ ٗري  ‘ كٝؽ َكف أوعةب اجليب        ال يؿكف محبة ٨٦ اأٔل

ٞيٜ ث٨ً  اً  الىبلة ٧٠ة أػؿج ا٣رت٦ؾم ٨ٔ ٔجؽً  يًٌٍلِّ  مى ٞى ٕي  /ٝةؿ ¢ ا٣
كفى  ال - ‘ - حم٧ؽو  أوعةبي  َكف ٧ةؿ ٨٦ محبةن  يىؿى ٫ اأٔل ؛ دؿكي  ٗريى  زٛؿه

  .الىبلة
أف ٨٦ دؿؾ وبلة كاظؽة ٦ذ٧ٕؽا ٚٞؽ ثؿاخ ٦٪٫ ذ٦ح ا  ۴  كأػرب 

 - ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ أكوةين ¢ ٧٠ة ٔ٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ٨٦ ظؽير ٦ٕةذ
، ثٕرش  /ٝةؿ لك٧ةتو

يرًشؾٍ  ال" ، ٝيًذ٤خى  كإفٍ  محبةن  ثة ت ٍٝخى ؿِّ ٨َّ  كال كظي َّٞ ٕي ٟى  تى يٍ  ختؿج أفٍ  أمؿاؾ كإفٍ  كادلى
٨ ٚإفَّ  ٦ذ٧ٕؽان؛ م١ذٮبحن  وبلةن  تىرٍتيز٨َّ  كال ك٦ةلًٟ، أ٤ً٬ٟ ٨٦  وبلةن  دؿؾ ٦ى



 

 لك رأسي  ٚإ٫ٌ٩ مخؿان؛ ترشبى٨َّ  كال ا، ًذ٦حي  ٦٪٫ ثىًؿاٍخ  ٚٞؽ ٦ذ٧ٕؽان؛ م١ذٮبحن 
، كإيةؾى  ٚةظنح، ٢َّ  ثةملٕىيحً  ٚإفَّ  كاملٕىيحى ؿارى  كإيةؾ اً، قؼٍ ظى ًٛ  ٨٦ كا٣
ـظٙ، ٟى  كإفٍ  ال ٤ى ، ٬ى ٜ ٚةٍثجيٍخ، مٮت اجلةس أوةبى  كإفٍ  اجلةسي ًٛ  أ٤٬ٟ ىلع كأ٩

ٍٮلًٟ، ٨٦ ٭٥ أدثةن، ٔىةؾ ٔ٪٭٥ دؿٚٓ كال َى ٍٛ   ".اً  يف كأًػ
 ٚإذا َكف ٬ؾا ٚي٨٧ دؿؾ وبلة كاظؽة ١ٚيٙ ث٨٧ ًيٓ الىبلة ثةللكيح . 

٨ /يٞٮؿ ¢ مكٕٮد كاكف اث٨   .هل دي٨ى  ٚبل الىبلة دؿؾ ٦ى
٦ٓ ذلٟ يرتؾ الىبلة أك يٌيٓ  ك٨٦ اجلةس ٨٦ يىٮـ يف رمٌةف ل١٪٫        

 أراكف ٨٦ األ٥٬ الؿك٨ دؿؾ ٚٞؽ الىبلة كدؿؾ وةـ ثٕي الى٤ٮات ك٨٦
 الىبلة ألف ، ل٤ىبلة دةراكن  داـ ٦ة محبةن  وٮ٫٦ كال يٛيؽق اتلٮظيؽ، ثٕؽ اإلقبلـ

 يٞج٢ ال كالاكٚؿ ثسٛؿق، حم١ٮـ الىبلة كدةرؾ ٤ٔي٫، يٞٮـ اَّلم ادلي٨ ٧ٔةد
٢٧ٔ . ٦٪٫ 

ك٨٦ اجلةس ٨٦ ٬ٮ دةرؾ ل٤ىبلة ٚإذا صةء رمٌةف و٢ يف رمٌةف كل١٪٫        
ثٕؽ رمٌةف يٕٮد إىل ٦ة َكف ٤ٔي٫ ٨٦ دؿؾ الىبلة ك٬ؾا وبلد٫ ٗري ٦ٞجٮ٣ح 
أل٫٩ ل٥ حيٜٞ اتلٮبح ىلع كص٭٭ة ٚإف ٨٦ رشكط اتلٮبح ا٣ٕــ ىلع ٔؽـ ا٣ٕٮدة إىل 

يعح كوبلد٫ اَّل٩ت ك٬ؾا اعزـ ىلع دؿؾ الىبلة ثٕؽ رمٌةف ٚذٮبذ٫ ٗري وع
 ٗري ٦ٞجٮ٣ح. 

كاملٞىٮد أف دؿؾ الىبلة زٛؿ ثة خمؿج ٨٦ م٤ح اإلقبلـ ك٨٦ َكف       
 / (3)٠ؾلٟ دؿدجخ ٤ٔي٫ أظاكـ د٩يٮيح كأػؿكيح ٚأ٦ة األظاكـ ادل٩يٮيح ٧ٚ٪٭ة

 كىلع، اإلقبلـ ٤ٔي٫ الٮاليح يف ينرتط محبةن  يٮىل أف جيٮز ٚبل/ كاليذ٫ ػ قٞٮط3
ري٥٬ أكالدق ٨٦ ةرصي٨ا٣ٞ ىلع يٮىل ٚبل ٬ؾا  ٨٦ مٮحلةد٫ ٨٦ أظؽان  يـكج كال، ٗك

ري٨٬ ث٪ةد٫  .ٗك
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    الاكٚؿ، يؿث ال كاملك٥٤، املك٥٤ يؿث ال الاكٚؿ ألف/ أٝةرب٫ ٨٦ إرز٫ قٞٮط -5
 كال الاكٚؿ، املك٥٤ يؿث ال/ "ٝةؿ ‘ اجليب أف،  ƒ  زيؽ ث٨ أقة٦ح حلؽير

 الاكٚؿ املك٥٤" .
ة يىة}/ دٕةىل ٣ٞٮهل/ كظؿ٦٭ة م١ح دػٮهل حتؿي٥ -1 ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ة آ٦ى  إًج٧َّى

ٮفى  كي رٍشً ىفه  ال٧ٍي بيٮا ٚىبل جنى ؿى ٍٞ ٍكًضؽى  حى ـى  ال٧ٍى ا ٍٕؽى  احٍلىؿى ًمً٭٥ٍ  بى ا اعى ؾى  اآليح ٨٦/ اتلٮبح]{ ٬ى
55. ] 
ري٬ة" كا٣٘٪٥ كابلٞؿ اإلث٢/ "األ٩ٕةـ ث٭ي٧ح ٨٦ ذَكق ٦ة حتؿي٥ -4  ينرتط ممة ٗك

 أك ي٭ٮديةن " ٠ذةثيةن  أك مك٧٤ةن  املؾَف يسٮف أف/ اَّلَكة رشكط ٨٦ ألف اَّلَكة؛ حل٫٤
  .ذَكق ٦ة حي٢ ٚبل كحنٮ٥٬ كاملضٮيس كالٮزين املؿدؽ ٚأ٦ة"، ٩رصا٩يةن 

 ٣ٞٮهل كالؿمحح؛ ثةمل٘ٛؿة هل ادلاعء كحتؿي٥، مٮد٫ ثٕؽ ٤ٔي٫ الىبلة حتؿي٥ -2
ال}/ دٕةىل ٢ِّ  كى ى  ديىى ؽو  ىلعى ظى

ى
٥ٍ  أ ةتى  ٦ً٪ٍ٭ي ثىؽان  ٦ى

ى
ال أ ٥ٍ  كى ٞي ى  تى رٍبًقً  ىلعى ٥ٍ  رى كا إًجَّ٭ي ؿي ٛى  ثًةًَّ  زى

ٮهًلً  رىقي ةديٮا كى ٦ى ٥ٍ  كى ٮفى  كى٬ي ٞي   [ .54/ اتلٮبح]{ ٚىةًق
 املك٧٤ح املؿأة هل حت٢ ال كالاكٚؿ َكٚؿ، أل٫٩/ املك٧٤ح املؿأة ٩سةظح حتؿي٥ -3

ة يىة/ }دٕةىل ا ٝةؿ. كاإلدمةع ثةجله ٭ى حُّ
ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٥ي  إًذىا آ٦ى ةءىزي ٍؤ٦ً٪ىةتي  صى  ال٧ٍي

اتو  ةًصؿى ٭ى ٨َّ  مي ٤ى٥ي  اَّي  ٚىة٦ٍذىًع٪يٮ٬ي ٍٔ ى
ة٩ًً٭٨َّ  أ إًفٍ  ثًإًي٧ى

٨َّ  ٚى ٮ٬ي ٧ٍ٤ًذي٧ي ٍؤ٦ً٪ىةتو  ٔى  ٚىبل مي
 َّ٨ ٮ٬ي ٕي ةرً  إًىلى  دىؿًٍص َّٛ ٨َّ  ال ا١ٍ٣ي ٥ٍ  ًظ٢   ٬ي ى٭ي ال ل ٥ٍ  كى ٤ُّٮفى  ٬ي ً ٨ٌ  حيى ى٭ي  اآليح ٨٦/ امل٧ذع٪ح{ ]ل

31. ] 
 /الؿدة ٧ٚ٪٭ة ىلع املرتدجح األػؿكيح األظاكـكأ٦ة      

٫ دٮخب٫ املبلاسح أف -3 / دٕةىل ا ٝةؿ، كأدثةر٥٬ كصٮ٬٭٥ درضب ث٢، كدٞٔؿ
ىٮٍ } ل ّفَّ  إًذٍ  دىؿىل كى ذىٮى ي٨ى  حى ً كا اَّلَّ ؿي ٛى حي  زى بيٮفى  ال٧ٍىبلاًسى ٥ٍ  يىرٍضً ٭ي ٮ٬ى ٥ٍ  كيصي ٍدثىةرى٬ي

ى
 كىذيكٝيٮا كىأ

ابى  ؾى ًٜ  ٔى ٟى  احٍلىًؿي ً ل ة ذى ٍخ  ث٧ًى ٦ى ٥ٍ  ٝىؽَّ يًٍؽيسي
ى
فَّ  أ

ى
ـو  ٣ىحٍفى  اَّى  كىأ بلَّ ْى ًجيؽً  ثً ٕى { ل٤ًٍ

  [ .23-21/ أل٩ٛةؿ]
كا}/ دٕةىل ا ٝةؿ، ٦٪٭٥ أل٫٩ كالرشؾ ا٣سٛؿ أ٢٬ ٦ٓ حيرش أ٫٩ -5 ي  اٍظرشي



 

ي٨ى  ً ٮا اَّلَّ ٤ى٧ي ٥ٍ  ّى ٭ي ٍزكىاصى
ى
ة كىأ ٦ى ٩يٮا كى كفى  َكى جيؽي ٍٕ ٥ٍ  اًَّ  ديكفً  ٨٦ًٍ  حى ك٬ي اًط  إًىلى  ٚىة٬ٍؽي  رًصى

 [ . 51-55/الىةٚةت] {اجٍلىًعي٥ً 
 ٨٦ َكف ك٨٦ ٧٤ّٮا اَّلي٨ اظرشكا أم" الى٪ٙ" ك٬ٮ" زكج" دمٓ كاألزكاج
 .كا٥٤ْ٣ ا٣سٛؿ أ٢٬ ٨٦ أو٪ةٚ٭٥

٨ى  اَّى  إًفَّ }/ دٕةىل ٣ٞٮهل اآلثؽي٨؛ أثؽ اجلةر يف اخل٤ٮد -1 ٕى ًًٚؿي٨ى  ٣ى ؽَّ  ا٣اٍكى ٔى ى
أ ٥ٍ  كى ى٭ي  ل

ريان  ًٕ ي٨ى  قى ةدًلً ة ػى ثىؽان  ًذي٭ى
ى
كفى  ال أ ؽي ً

حًلٌةن  جيى ال كى ـى  ٩ىًىريان  كى ٤َّتي  يىٍٮ ٞى ٥ٍ  تي ٭ي ٮ٬ي  اجلَّةرً  يًف  كيصي
يٮفى  ٮل ٞي ٍتى٪ىة يىة حى ٪ىة حلى ٍٕ َى ٪ىة اَّى  أى ٍٕ َى أى ٮال كى  [ .33 - 34 اآليةت/ األظـاب]{ الؿَّقي

 ٠سري ث٭ة اثذٌل ا٣يت ا٣ْٕي٧ح املكأ٣ح ٬ؾق يف ٚي٫ ا٣ٞٮؿ أرد٩ة ٦ة ا٩ذٓل ٬٪ة كإىل
 .اجلةس ٨٦

 . يذٮب أف أراد مل٨ ٦ٛذٮح اتلٮبح كبةب      
، مض ٦ة ىلع ٩ةد٦ةن ، دٕةىل  خم٤ىةن  ¸ ا إىل اتلٮبح إىل املك٥٤ أيخ ٚجةدر  

٨ٍ } ٚػ، ا٣ُةاعت ٨٦ م١رثان ، دٕٮد أال ىلع اعز٦ةن  ٨ى  دىةبى  ٦ى آ٦ى ٢٧ًى  كى ٔى بلن  كى ٧ى ةحًلةن  خى  وى
ٟى  ً كخلى

ي
ؿي  ٚىأ جىؽِّ حِّبىةدًً٭٥ٍ  اَّي  حي ٪ىةتو  قى كى فى  ظى اكى ٮران  اَّي  كى ٛي ٨ٍ  رىًظي٧ةن  دى ٦ى ٢٧ًى  دىةبى  كى ٔى  كى

ةحًلةن  إ٫َّ٩ًي  وى
ذيٮبي  ٚى ذىةثةن  اًَّ  إًىلى  حى  [ .43 - 41 اآليذةف/ ا٣ٛؿٝةف] {٦ى

، املكذٞي٥ رصا٫َ ي٭ؽي٪ة دميٕةن  كأف، رمؽان  أمؿ٩ة ٨٦ جلة ي٭يئ أف دٕةىل ا أقأؿ
، كالىةحلني، كالن٭ؽاء كالىؽيٞني، اجلبيني ٨٦ ٤ٔي٭٥ ا ا٥ٕ٩ اَّلي٨ رصاط

  .الٌة٣ني كال ٤ٔي٭٥ املٌ٘ٮب ٗري
 

 

 

 

 

 



 

 كأم١ؿق كاجل٧ةؿ، كال١ربيةء كا٣ٕـ كا٧ْٕ٣ح ثةجلبلؿ، دٛؿد اَّلم  احل٧ؽ        
ٕرتؼو  ٔجؽو  م١ؿ  كاإلٌٚةؿ، اإل٩ٕةـ ٨٦ أكحل٫ ٦ة ثٕي م١ؿ ٨ٔ ثةتلٞىري ٦ي

  كرقٮهل ٔجؽق حم٧ؽان  أف كأم٭ؽ ا، كظؽق ال رشيٟ هل إال هلإ ال أف كأم٭ؽ
 .٠سريان  تك٤ي٧ةن 
 /أ٦ة ثٕؽ

ٚإف ٨٦ أص٢ ا٣ٕجةدات ا٣يت رشٔخ يف ٬ؾا الن٭ؿ املجةرؾ ٔجةدة ٝيةـ       
رمٌةف ك٬ٮ ٨٦ أقجةب ٦٘ٛؿة اَّل٩ٮب ٧٠ة ٔ٪ؽ ابلؼةرم ٨٦ ظؽير أيب 

ٝةؿ / "٨٦ ٝةـ رمٌةف إي٧ة٩ة كاظتكةثة ٗٛؿ هل ٦ة دٞؽـ  ‘ أف اجليب ¢ ٬ؿيؿة
 ٨٦ ذ٩ج٫" .

ك٣ٞؽ أزىن ا ىلع ٔجةدق املذٞني ث٭ؾق ا٣ٕجةدة اجل٤ي٤ح ٝيةـ ال٤ي٢ ٚٞةؿ يف        
جىةدي  / )وٛةت ٔجةد الؿمح٨  ًٔ ي٨ى  الؿَّمٍحى٨ً  كى ً ٮفى  اَّلَّ ٧ٍني ى  حى رًٍض  ىلعى

ى
ٍٮ٩نة اأٍل إًذىا ٬ى  كى

٥ي  جى٭ي َى ة يٮا اجٍلىة٤٬ًيٮفى  ػى ة ٝىةل ٦ن بلى ي٨ى ( 31) قى ً بًِّ٭٥ٍ  يىًبيذيٮفى  كىاَّلَّ ا لًؿى ؽن ضَّ ة قي ًريىة٦ن  (34) كى
 . ف (ا٣ٛؿٝة
، ال ٦ة اعاؽد٫ ككؿي٥ ال٤ي٢ ًريةـ ٢ٌٚ ىلع اتلججي٫ ٨٦ ذلٟ كيف         ىفى  كأ٫َّ٩ خيى

ي٥، اجلَّٕي٥ ٨٦ ٚي٭ة ك٦ة ثةجل٪َّح كا٣ٛٮز ص٭٪٥َّ، ٔؾاب رصؼ أقجةب ٨٦ ًٞ  ال٧ي
٨ ا ص٤ٕ٪ة ال١ؿي٥، الؿبِّ  كصٮار نيى  إًفَّ ﴿ / - دٕةىل - ٝةؿ ثؾلٟ؛ ٚةز م٧َّ ًٞ ذَّ  ال٧ٍي

٪َّةتو  يًف  ؿو  صى جى٭ى ؽً  يًف *  كى ٕى ٍٞ ٪ٍؽى  ًوٍؽؽو  ٦ى ٟو  ًٔ ٤ًي ذىًؽرو  مى ٍٞ  [.22 - 24/ ا٧ٞ٣ؿ]﴾  ٦ي
ٙ كٝؽ       ؛ جب٤٧ح اَّلاريةت قٮرة يف املذٞني كوى ـي / ٦٪٭ة وٛةتو  ال٤ي٢، ٝية

نيى  إًفَّ ﴿ / - قجعة٫٩ - ٚٞةؿ اجل٪ةت، ثٛكيط ث٭ة ٚةزكا ًٞ ذَّ ٪َّةتو  يًف  ال٧ٍي ييٮفو  صى خي *  كى
ة آًػًؾي٨ى  ٥ٍ  ٦ى ٥ٍ  آدىة٬ي بُّ٭ي ٥ٍ  رى ٩يٮا إًجَّ٭ي ج٢ٍى  َكى ٟى  رى ً ل ًٍكجًنيى  ذى ٩يٮا*  حمي ة ال٤َّي٢ًٍ  ٨٦ًى  ٝى٤ًيبلن  َكى  ٦ى

ٮفى  ٕي ٍ٭ضى  [.34 - 32/ اَّلاريةت]﴾  حى
 ص٤ي٢ ىلع كاإلاع٩ح اإلي٧ةف، دثجيخ يف ْٔي٥ مأفه  هلة ال٤ي٢ ٚىبلة        



 

٧ةؿ، ة يىة﴿ / - دٕةىل - ٝةؿ كاملةؿ؛ األظٮاؿ وبلح ٚي٫ ك٦ة اأٔل ٭ى حُّ
ى
٢ي  أ ِّ٦ َـّ  ٝي٥ً *  ال٧ٍي

٪ي٤ًٌٍف  إ٩ًَّة﴿ / ٝٮهل إىل[ 5 - 3/ املـم٢] ﴾ ٝى٤ًيبلن  إًالَّ  ال٤َّي٢ٍى  ٟى  قى ٤ىيٍ يبلن  ٝىٍٮالن  ٔى ًٞ  إًفَّ *  زى
ؽُّ  ًْلى  ال٤َّي٢ًٍ  ٩ىةًمبىحى  مى

ى
بنة أ ٍَ ـي  كى ٍٝٮى

ى
 [.3 - 2/ املـم٢] ﴾ ًريبلن  كىأ

٢ي / ٝةؿ أ٫َّ٩ - ‘ - اجليب ٨ٔ - مك٥٤ وعيط - يف كزجخ         ٌى  الىبلة "أٚ
 ٔبكح ث٨ ٧ٔؿك ظؽير كيف ال٤ي٢"، وبلة - ا٣ٛؿيٌح/ يٕين - امل١ذٮبح ثٕؽى 
 ٚإف اآلًػؿ، ال٤ي٢ صٮؼ يف ا٣ٕجؽً  ٨٦ الؿبُّ  يسٮف ٦ة "أٝؿىبي / - ‘ - ٝةؿ

ٕخى  ٨ دسٮف أف اقذُى  .ٚس٨" الكةٔح د٤ٟ يف ا يؾ٠ؿ م٧َّ
 ادلاعء ثإصةثح أظؿل/ يٕين - أق٧ٓ؟ ال٤ي٢ أمُّ / - ¢ - ٝةؿ ٔ٪٫ داكد كأليب     

٢ِّ  اآلًػؿ، ال٤ي٢ "صٮؼ/ - ‘ - ٚٞةؿ - ، ٦ة ٚىى  من٭ٮدة ٚي٫ الىبلة ٚإفَّ  مبخى
 .م١ذٮبح"

 "يزنؿ/ ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿ أفَّ  - ¢ - ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ الىعيعني كيف      
 اآلًػؿ ال٤ي٢ ز٤ر يجًف ظني ادل٩ية، الك٧ةء إىل حل٤حو  لكَّ  - كدٕةىل دجةرؾ - ربُّ٪ة

٨/ ٚيٞٮؿ ٨ هل؟ ٚأقذضيت يؽٔٮين ٦ى ٨ ٚأُٔي٫؟ يكأ٣ين ٦ى  ٚأٗٛؿ يكذ٘ٛؿين ٦ى
 .هل؟"

 "٨٦ً/ ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿ أفَّ  - ¢ - صةثؿ ٨ٔ" مك٥٤ وعيط" كيف       
ؿ مك٥٤ ٔجؽه  ييٮاًٚٞ٭ة ال قةٔحه  ال٤ي٢

ى
ىكأ ا ا ي  .حل٤ح" لكَّ  كْل إيَّةق، أُٔةق إال ػرين

 /ٝةؿ - ‘ - اجليب ٨ٔ - ¢ - الىة٦خ ث٨ ٔجةدة ٨ٔ" ابلؼةرم وعيط" كيف
٨ ةرَّ  "٦ى ِ/ يٕين - ال٤ي٢ ٨٦ دٕى ٞى  ا، إال هلإ ال/ ٚٞةؿ - ا ثؾ٠ؿ ي٤٭ش اقتىي

ق  ، احل٧ؽ ٝؽيؿ، يشءو  لكِّ  ىلع ك٬ٮ احل٧ؽ، كهل امل٤ٟ هل هل، رشيٟ ال كظؽى
ة كال ظٮؿ كال أكرب، كا ا، إال هلإ كال ا، كقجعةف / ٝةؿ ز٥ ثة، إال ٝٮَّ

أ ٚإفٍ  هل، اقذيًضيت - داع أك يل، اٗٛؿ امهلل ًَّ  .وبلدي٫" ٝيًج٤ىٍخ  كوًلَّ  دىٮ
ريق أمحؽ اإل٦ةـ كأػؿج        ٟو  أيب ٨ٔ ٗك  رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ - ¢ - األمٕؿم ٦ةل
 ّة٬ؿ٬ة، ٨٦ كبةَ٪٭ة ثةَ٪٭ة، ٨٦ ّة٬ًؿي٬ة ييؿىل ٗؿٚنة، اجل٪َّح يف "إفَّ / - ‘ - ا



 

٬ة ٨ ا أٔؽَّ الفى  ل٧ًى
ى
٥ى  الالكـ، أ ٕى ٓى  ا٣ُٕةـ، كأَ يةـ، كدةبى  كاجلةس ثةل٤ي٢ كوًلَّ  الىِّ

 .ًجيةـ"
يؽ ٦ة الىعيعح، الك٪َّح يف كصةء       ًٛ  ٨٦ اجلَّضةة أقجةب ٨٦ ال٤ي٢ ٝيةـ أفَّ  يي

، ً َتى ًٛ ريق ابلؼةرم ٚيف اجلةر؛ دػٮؿ ٨٦ كالكبل٦ح ا٣  - ~ - ق٧٤ح أـ ٨ٔ ٗك
ِ - ‘ - اجليب أفَّ  ٞى ؿى  ٦ةذا ا، "قجعةف/ ٚٞةؿ حل٤ح اقتىي ـً ٩

ي
 ا٣ٛذ٪ح؟ ٨٦ ال٤ي٤حى  أ

ؿى  ٦ةذا ـً ٩
ي
٨ اخلـاا٨؟ ٨٦ ال٤ي٤حى  أ ٮاًظت ييٮًِٝ ٦ى  .احلضؿات؟" وى
بلة أزىؿ ىلع دججي٫ه  ذلٟ كيف          َتى  ٨٦ الٮٝةيح يف ثةل٤ي٢ الىَّ ًٛ  .ا٣

نٍي  ٠أفَّ  ٚؿأيخ/ "ٝةؿ ٧ٔؿ اث٨ رؤية ٝىح كيف      اين، م١٤ى ؾى جة أػى ٬ى  إىل يب ٚؾى
ِّٰ  ٦ُٮيَّح ْل ٚإذا اجلةر ُى  ٚي٭ة كإذا - ابلرئ ٠ٞؿين/ يٕين - ٝؿ٩ةف هلة كإذا ابلرئ، ٠

ٟه  ٤ٚٞي٪ة/ ٝةؿ اجلةر، ٨٦ ثة أٔٮذ/ أٝٮؿ ٚض٤ٕخي  ٔؿٚذ٭٥، ٝؽ أ٩ةسه  ؿ م٤  آػى
ذ٭ة ظٛىح، ىلع ٚٞىىذي٭ة دؿع، ل٥/ ٚٞةؿ / ٚٞةؿ – ‘ - اجليب ىلع ظٛىح ٚٞىَّ
 ال٤ي٢ ٨٦ ي٪ةـ ال ا ٔجؽ ٚاكف ال٤ي٢"، ٨٦ ييىٌلِّ  َكف لٮ ا ٔجؽ الؿص٢ "٥ٕ٩ى 

 ".٤ٝيبلن  إال
ع٫ احلةز٥ كأػؿج  ٨ٔ - ¢ - ابلة٬ٌل أ٦ة٦ح أيب ٨ٔ كظك٪٫ األبلةين كوعَّ

 ٝج٤س٥، الىةحلني دأب ٚإ٫َّ٩ ال٤ي٢؛ ثٞيةـ "٤ٔيس٥/ ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿ
ةه  ربِّس٥، إىل ٣س٥ كٝؿبحه  ؿى ٛى ٍس ةةه  ل٤كحِّبةت، ك٦ى ٪ٍ٭ى  .اإلز٥" ٨ٔ ك٦ى

ه ة ٚذ٤ؼَّ  /ال٤ي٢ ٝيةـ أفَّ  قجٜ م٧َّ
 .كحمجَّذ٫ ا كاليح أقجةب ٨٦ أ٫٩ (أ

 اتل١ؿي٥ ثألٮاف ا٣بنةرات كدٮايل كاحلـف، اخلٮؼ ذ٬ةب أقجةب ب( ك٨٦
 .ا٣ْٕي٥ كاألصؿ

 .كماكف ز٦ةف لكِّ  يف الىةحلني، ًق٧ةت ٨٦ كأ٫َّ٩( ج
ي٪ح األمٮر أ٥ْٔ ٨٦ ك٬ٮ( د ًٕ  أقجةب ك٨٦ كاآلًػؿة، ادل٩ية مىة٣ط ىلع ال٧ي

 .٦ُةبل٭ة ثأىلع كا٣ٛٮز حتىي٤٭ة



 

ç ) َّؿةه  الؿبِّ  إىل كٝؿبحه  ا٣ٛؿيٌح، ثٕؽ الىبلة أ٢ٌٚ ال٤ي٢ وبلة كأف ٛى  ك٦ىس
 .ل٤كحِّبةت

اعء، إصةثح أقجةب ٨٦ كأ٫َّ٩( ك ٍٮز ادلُّ ٛى  ٨٦ كالكبلـ املعجٮب، ثةمل٤ُٮب كا٣
 .اَّل٩ٮب قةاؿ ك٦٘ٛؿة كاملؿ٬ٮب، امل١ؿكق

، ٨٦ جنةةه  كأ٫َّ٩( ز َتى ًٛ ى٧حه  ا٣ ح، ٨٦ ٔك ةة اهل٤ى١ى ٪ٍ٭ى  .اإلز٥ ٨ٔ ك٦ى
ٮًصجةت ٨٦ كأ٫َّ٩( ح  .اجل٪ةف ثأاعيل كا٣ٛٮز اجلةر، ٨٦ اجلَّضةة مي

ْي٥ اخلري، ًػىةؿ ٨٦ ا٣ٞيةـ أفَّ  دبنيَّ  ٚإذا         كأ٫َّ٩ األصؿ، كصـي٢ األصؿ، ٔك
يةـ - قجعة٫٩ - ا ٚؿىض ا٣يت اتلٞٮل، ًػىةؿ ٨٦  كدس٧ي٤٭ة، تلعٞيٞ٭ة الىِّ

كح، كآزةر٬ة ا٣ُيِّجح ٔٮاٝج٭ة كحتىي٢ ؿ املجةرى يةـ أفَّ  لٟ ّ٭ى يةـ الىِّ ًٞ  يف كا٣
ذبلًز٦ةف رىمٌةف ٕةاًؿ ٨٦ رىمٌةف يف ا٣ٞيةـ ٚإفَّ  اإلي٧ةف، أ٢٬ ٔ٪ؽ ٦ي  النَّ
َّٗت ك٫٤ٕٚ، ثٞٮهل - ‘ - ا رقٮؿ ق٪َّ٭ة ا٣يت ا٣ْٕي٧ح  ٚيف ٚي٭ة؛ كر

٨/  - ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ - ¢ - ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ الىعيعني  ٝةـ "٦ى
ؿ كاظتكةثنة إي٧ة٩نة رىمٌةف ًٛ ـ ٦ة هل ٗي  .ذ٩ج٫" ٨٦ دٞؽَّ

 املكضؽ يف وًلَّ  - ‘ - اجليب أفَّ  - ~ - اعئنح ٨ٔ الىعيط يف كزجىخ        
، زبلثى  أوعةث٫ ٨٦ ٩ةسه  ثىبلد٫ ٚىًلَّ  ال٤ي٢، صٮؼ ٨٦ ة حلةؿو  ال٤ي٤ح َك٩خ ٧٤َّٚ

 إحل٭٥ خيؿج ٥٤ٚ - اجلةس ٨٦ ا٦ذؤل/ أم - أ٫٤٬ ٨ٔ املكضؽ ٔضـ الؿاثٕح
ة - ‘ - ا رقٮؿ  كل٥ و٪ىٕذي٥، اَّلم رأيخي  "ٝؽ/ - ‘ - ٝةؿ أوجط ٧٤َّٚ

 يف كذلٟ ٤ٔيس٥"، دٛؿض أف ػنيخي  أينِّ  إالَّ  إحلس٥ اخلؿكج ٨٦ ي٧٪ٕين
 .رىمٌةف

حي  احلؽير ٬ؾا كيف         ٞى ٛى ذ٫ ىلع - ‘ - اجليب م   - الىعةثح ًظٍؿصي  كٚي٫ أ٦َّ
جذ٭٥ الك٪َّح، ىلع - € ة الىعيعني كيف ال٤ي٢، ًريةـ يف كٗر ٌن  - اجليب ٨ٔ أي
٨/ ٝةؿ - ‘ ؿى  كاظتكةثنة إي٧ة٩نة ا٣ٞؽر حل٤حى  ٝةـ ٦ى ًٛ ـ ٦ة هل ٗي  . ذ٩ج٫" ٨٦ دٞؽَّ

ح رىمٌةف، ٝيةـ ٢ٌٚ أد٣َّح ٨٦ ك٬ؾا         ٚإظيةؤ٬ة ٦٪٫، األكاػؿ ا٣ٕرش كػةوَّ



 

ينة - ‘ - اجليب ق٪َّح ٨٦  .األصؿ ْٔي٥ ٨٦ ٚي٭ة ملة ٤َجنة ا٣ٞؽر؛ ل٤ي٤ح حتؿِّ
هل يف ل٤ىبلة، مةم٢ه  رىمٌةف كٝيةـ  ٚيف رىمٌةف، ٝيةـ ٨٦ كا٣رتاكيط كآًػؿق، أكَّ
ري٬ة الكنن ٨ "إ٫َّ٩/ ٝةؿ أ٫َّ٩ - ‘ - اجليب ٨ٔ - ¢ - ذر أيب ٨ٔ ٗك  ٦ٓ ٝةـ ٦ى
ًؼ ظىت اإل٦ةـ ًذتى  ي٪رصى ـي  هل ٠ي ًذ٪ةء ٤ٔي٭ة، احلؿصي  ٚيججىيًغ  حل٤ح"، ٝية  ث٭ة؛ كاأل
جحن  ٌلِّ  لؤلصؿ، ك٤َجنة اخلري يف ٗر ًؼ؛ ظىت اإل٦ةـ ٦ٓ املؿء ٚييىى  هل حلعى٢ ي٪رصى
ـً  أصؿي   .حل٤ح ٝية

ًذتى  ٦ة ال٤ي٢ آًػؿ ٨٦ ييىٌلِّ  أف أظتَّ  كإفٍ           ٛىٌةا٢ حلٛٮز ذلٟ؛ ٫٤ٚ هل ٠ي  ث
ٓ م١ذٮبح من٭ٮدة - قجٜ ٧٠ة - ٚإ٩٭ة ال٤ي٢، صٮؼ وبلة يك٧ى اعء ٚي٭ة ي  ادلُّ

يكذىضةب، ضى  كي ؿ املكأ٣ح، كدٞي ٛى ة ذلٟ ٗري إىل اَّل٩ت، كيي٘  ٢ٌٚ يف صةء م٧َّ
يةـ ًٞ  .ا٣

طَّ  ٚٞؽ       سىن"، ال٤ي٢ "وبلة/ ٝةؿ أ٫َّ٩ - ‘ - اجليب ٨ٔ وى سىن ٦ى يِّؽ ٥٤ٚ ٦ى  يٞي
كدىؿ َكف إفٍ  ييٮدًؿ ال أ٫َّ٩ ٗري ا، مةء ٦ة ٚييىٌلِّ  ثٕؽد، الىبلةى 

ى
ؿى  اإل٦ةـ ٦ٓ أ  أكَّ

 .حل٤ح" يف كدؿاف "ال/ - ‘ - ٣ٞٮهل ال٤ي٢؛
، رشيٛحه  أكٝةته  رىمٌةف م٭ؿ أكٝةت أفَّ / كاملٞىٮد        َّٜٚ يججىيًغ  ٦جةركحه ٮ  أف ل٧٤ي

ؿىًب، ص٤ي٢ يف ي٘ذىً٪٧٭ة ٞي ٤ىت ا ىلع كاإلحلةح ا٣ َُّ  كاآلًػؿة، ادل٩ية خلريم ثة٣
٤ي٫ املكذٕةف الؿمح٨ ٬ٮ ٚإ٫َّ٩ ا، ٨٦ كاتلٮٚيٜ ة كال ظٮؿى  كال اتلُّالكف، ٔك  ٝٮَّ

 . (3)الٮكي٢ ك٥ٕ٩ ٪ةظكبي  ٚ٭ٮ ا٣ْٕي٥، ا٣ٌٕل ثة إال
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ًٌلِّ  ًَّ  احل٧ؽ  احٍلى٧ٍؽي             ٕى ًٮمِّ  ا٣ٍ ٞى ًذنيً  ا٣ٍ ة٬ًؿً ،  ال٧ٍى ٞى ة٬ًؿً  ا٣ٍ َّْ ًجنيً  ا٣  ال،  ال٧ٍي
ـيبي  ٍٕ ٨ٍ  حى ٫ً  خى ًٕ ٧ٍ ٝى٢ُّ  قى

ى
ًجنيً  أ

ى
ال،  األ ىٍفى  كى ى  خيى ًقً  ىلعى تي  ثىرصى اكى ؿى يىةا٫ًً  ذىؿَّ ،  اجٍلىً٪نيً  ظى  ١ً٣ًرٍبً

ةي  جىةثًؿى نيً  صى ًَ بل ٝى٢َّ ،  الكَّ ٪ٍؽى  كى ًٔ  ً٫ ًٔ يٍؽي  ًدٚىة نًي كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا  ٠ى ًَ يىة النَّ
كظؽق ال رشيٟ هل مٮٜٚ ا٣ُةإني كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا 

 .٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ ا٣ُيبني كق٥٤ تك٤ي٧ة 
 أ٦ة ثٕؽ / 

 أصٮد ‘ اجليب َكف/ ٝةؿ ƒ  ٔجةس اث٨ ٨ٔ ٚٞؽ زجخ يف الىعيعني      
 ا٣ٞؿآف ٚيؽارق٫ صربي٢ ي٤ٞةق ظني رمٌةف يف يسٮف ٦ة أصٮد كاكف اجلةس

 ظني ‘ ا ٚؿقٮؿ ا٣ٞؿآف ٚيؽارق٫ رمٌةف ٨٦ حل٤ح لك ي٤ٞةق صربي٢ كاكف
 املؿق٤ح" . الؿيط ٨٦ ثةخلري أصٮد صربي٢ ي٤ٞةق
 دٕةىل / ¬ رصتٝةؿ احلةِٚ اث٨       

إًذىا} ٝٮهل أ٩ـؿ كٚي٫ رمٌةف ٠ن٭ؿ ػةوح أكٝةت يف يذٌةٔٙ كصٮدق ٟى  كى ى ل
ى
أ  قى

جىةًدم ينِّ  ًٔ ًصيتي  ٝىًؿيته  ٚىًإينِّ  خى
ي
ةى  أ ٮى ٍٔ اًع  دى فً  إًذىا ادلَّ  [ .353/ ابلٞؿة]{ دىاعى

ريق ا٣رت٦ؾم ػؿص٫ اَّلم احلؽير كيف      ثةيغ ية ٦٪ةدية ٚي٫ ي٪ةدم أ٫٩/ "ٗك
 َكف كملة حل٤ح" لك يف كذلٟ اجلةر ٨٦ ٔذٞةء أٝرص ك الرش ثةيغ ية ك ٥٤٬ اخلري
 أيب ظؽير يف ٧٠ة كأرشٚ٭ة األػبلؽ أك٢٧ ىلع ‘ ٩بي٫ صج٢ ٝؽ ¸ ا

 ..." األػبلؽ ماكرـ ألد٥٧ ثٕسخ إ٧٩ة/ "ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ٬ؿيؿة

 أ٤ٌٚ٭٥ أ٫٩ ٧٠ة اإلَبلؽ ىلع آدـ ثين أصٮد ‘ أ٫٩ ىلع ٬ؾا ٚؽلٟ      
 جب٧يٓ صٮدق كاكف احل٧يؽة األكوةؼ دميٓ يف كأك٤٧٭٥ كأمضٕ٭٥ كأ٧٤ٔ٭٥

 ك٬ؽايح دي٪٫ إّ٭ةر يف دٕةىل  ٩ٛك٫ كبؾؿ كاملةؿ ا٥٤ٕ٣ ثؾؿ ٨٦ اجلٮد أ٩ٮاع
ِ صةإ٭٥ إَٕةـ ٨٦ َؿيٜ ثس٢ إحل٭٥ اجلٛٓ كإيىةؿ ٔجةدق  صة٤٬٭٥ كٔك

 ننأ ٦٪ؾ احل٧يؽة اخلىةؿ ٬ؾق ىلع ‘ يـؿ كل٥ أزٞةهل٥ كحت٢٧ ظٮاِئ٭٥ كٌٝةء



 

. 
 تلى٢ إ٩ٟ أثؽا ا خيـيٟ ال "كا/ ٦جٕس٫ أكؿ يف ػؽجيح هل ٝة٣خ كهلؾا       

 احلٜ" ٩ٮاات ىلع كدٕني املٕؽكـ كدسكت اللك كحت٢٧ الٌيٙ كدٞؿم الؿظ٥
 .٠سرية إًٔةٚة كدٌةٔٛخ ابلٕسح ثٕؽ ٚي٫ اخلىةؿ ٬ؾق دـايؽت ز٥

 كأمضٓ اجلةس أظك٨ ‘ ا رقٮؿ َكف/ ٝةؿ أنف ٨ٔ الىعيعني كيف        
 . اجلةس كأصٮد اجلةس

 إال محبة اإلقبلـ ىلع ‘ ا رقٮؿ قب٢ "٦ة/ ٝةؿ ٔ٪٫ مك٥٤ وعيط كيف       
 أق٧٤ٮا ٝٮـ ية/ ٚٞةؿ ٝٮ٫٦ إىل ٚؿصٓ صج٤ني ثني ٗ٪٧ة ٚأُٔةق رص٢ ٚضةء أُٔةق

 ٦ة ٣حك٥٤ الؿص٢ َكف إف/ أنف ٝةؿ ا٣ٛةٝح" خيىش ال ٨٦ ُٔةء يُٰٕ حم٧ؽا ٚإف
 ٤ٔي٭ة ك٦ة ادل٩ية ٨٦ إحل٫ أظت اإلقبلـ يسٮف ظىت ي٧ّس ٧ٚة ادل٩ية إال يؿيؽ
 كأ٫٩ أُٔةين ٦ة ‘ ا رقٮؿ أُٔةين ٣ٞؽ/ ٝةؿ أ٦يح ث٨ وٛٮاف ٨ٔ أيٌة كٚي٫

 اث٨ ٝةؿ إيل اجلةس ألظت إ٫٩ ظىت يُٕيين ثؿح ٧ٚة إيل اجلةس أث٘ي مل٨
 ٦ةاح. ز٥ ٦ةاح ز٥ اجل٥ٕ ٨٦ ٦ةاح ظ٪ني يٮـ أُٔةق/ م٭ةب

ؿاب أف/ ٥ُٕ٦ ث٨ صجري ٨ٔ الىعيعني كيف        مؿص٫ٕ ‘ ثةجليب ٤ٔٞٮا اأٔل
 ٧ٕ٩ة ا٣ٌٕةة ٬ؾق ٔؽد يل َكف لٮ/ "ٚٞةؿ ثح٪٭٥ يٞك٥ أف يكألٮ٫٩ ظ٪ني ٨٦

 صةثؿ ٨ٔ كٚي٭٧ة" صجة٩ة كال ٠ؾكبة كال خبيبل جتؽكين ال ز٥ ثح٪س٥ ٣ٞك٧ذ٫
 ٦ةؿ صةء٩ة لٮ/ "جلةثؿ ٝةؿ كإ٫٩ ال/ ٚٞةؿ محبة ‘ ا رقٮؿ قب٢ ٦ة/ ٝةؿ

 . دميٕة ثيؽي٫/ كٝةؿ" ك١٬ؾا ك١٬ؾا ١٬ؾا أُٔيذٟ ٣ٞؽ ابلعؿي٨
 ‘ ل٤٪يب أ٬ؽيخ م٤٧ح إف/ قٕؽ ث٨ ق٭٢ ظؽير ٨٦ ابلؼةرم كػؿج       

 َكف/ كٝةلٮا اجلةس ٚبل٫٦ ٚأُٔةق رص٢ إية٬ة ٚكأهل إحل٭ة حمذةج ك٬ٮ ٤ٚبك٭ة
 ٠ٛين تل١ٮف قأتل٭ة إ٧٩ة/ ٚٞةؿ قةابل يؿد ال أ٫٩ ٧٤ٔخ كٝؽ إحل٭ة حمذةصة
 .٠ٛ٪٫" ٚاك٩خ

ةد٫ اثذ٘ةء كيف  لك٫ ‘ صٮدق كاكف        أك ٣ٛٞري إ٦ة املةؿ يجؾؿ َكف ٚإ٫٩ مًؿ



 

 اإلقبلـ يٞٮم ٨٦ اإلقبلـ ىلع ث٫ يذأ٣ٙ أك ا قبي٢ يف ي٪٫ٞٛ أك حمذةج
 امل٤ٮؾ ٔ٪٫ يٕضـ ُٔةء ٚيُٰٕ كأكالدق كأ٫٤٬ ٩ٛك٫ ىلع يؤزؿ كاكف ثإقبل٫٦

 الن٭ؿ ٤ٔي٫ ٚيأيت ا٣ٛٞؿاء ٔحل ٩ٛك٫ يف كيٕحل كٝيرص ٠رسل ٦س٢
 ٝؽ كاكف اجلٮع ٨٦ احلضؿ ثُ٪٫ ىلع ربٍ كرب٧ة ٩ةر ثحذ٫ يف يٮٝؽ ال كالن٭ؿاف

 ػةد٦ة ٦٪٫ ك٤َجخ ابليخ ػؽ٦ح ٨٦ د٤ٌف ٦ة ٚة٧َح إحل٫ ٚن١خ مؿة ويب أدةق
 ٔ٪ؽ كاتلع٧يؽ كاتل١جري ثة٣تكبيط تكذٕني أف ٚأمؿ٬ة ثحذ٭ة مؤ٩ح يسٛي٭ة

 صٮدق كاكف" اجلٮع ٨٦ ثُٮ٩٭٥ دُٮم الىٛح أ٢٬ كأدع أُٔيٟ ال/ "كٝةؿ ٩ٮ٦٭ة
 دٌةٔٙ رب٫ صٮد أف ٧٠ة الن٭ٮر ٨٦ ٗريق ىلع رمٌةف م٭ؿ يف يذٌةٔٙ ‘
 ٨٦ ذلٟ ىلع كاكف ال١ؿي٧ح األػبلؽ ٨٦ حيج٫ ٦ة ىلع صج٫٤ ا ٚإف أيٌة ٚي٫
 ...ابلٕسح ٝج٢

 َكف ٚإ٫٩ ذلٟ ٝج٢ َكف ٦ة إًٔةؼ رمٌةف يف صٮدق الؿقة٣ح ثٕؽ َكف ز٥       
 اَّلم ال١ذةب كيؽارق٫ كأكؿ٦٭٥ املبلاسح أ٢ٌٚ ك٬ٮ ’ كصربي٢ ٬ٮ ي٤ذٌف
 كماكرـ اإلظكةف ىلع حير ك٬ٮ كأ٤ٌٚ٭ة ال١ذت أرشؼ ك٬ٮ إحل٫ ث٫ صةء

 .األػبلؽ
ةق يؿىض حبير ػ٤ٞة هل ال١ذةب ٬ؾا ‘ ا رقٮؿ َكف كٝؽ           لًؿ

 َكف ٤ٚ٭ؾا ٔ٪٫ زصؿ ممة كي٧ذ٪ٓ ٤ٔي٫ ظر ٦ة إىل كيكةرع لكؼ٫ُ كيكؼٍ
 .صٮدق يذٌةٔٙ

 ٦ؽارقذ٫ ككرثة ’ صربي٢ ث٧ؼة٣ُح ٔ٭ؽق ٣ٞؿب الن٭ؿ ٬ؾا يف كإٌٚةهل      
 دؤزؿ املؼة٣ُح إف مٟ كال كاجلٮد املاكرـ ىلع حير اَّلم ال١ؿي٥ ال١ذةب ٬ؾا هل

 ... املؼة٣ُح ٨٦ أػبلٝة كدٮرث
 /٠سرية ٚٮااؽ خبىٮو٫ رمٌةف م٭ؿ يف ‘ صٮدق دٌةٔٙ كيف
 أنف ٨ٔ ا٣رت٦ؾم كيف ٚي٫ ا٢٧ٕ٣ أصؿ كمٌةٔٛح الـ٦ةف رشؼ/ ٦٪٭ة      

 ".رمٌةف وؽٝح الىؽٝح أ٢ٌٚ/ "مؿٚٮاع



 

 املٕني ٚحكذٮصت َةٔذ٭٥ ىلع كاَّلا٠ؿي٨ كا٣ٞةا٧ني الىةا٧ني إاع٩ح ك٦٪٭ة/     
 ٗـا ٍٚٞ أ٫٤٬ يف ػ٫ٛ٤ ك٨٦ ٗـا ٚٞؽ اغزية ص٭ـ ٨٦ أف ٧٠ة أصؿ٥٬ ٦س٢ هل٥
 ٨٦ أصؿق ٦س٢ ٫٤ٚ وةا٧ة ُٚؿ ٨٦/ "ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ػةدل ث٨ زيؽ ظؽير كيف
 كا٣رت٦ؾم كا٣جكةيئ أمحؽ اإل٦ةـ ػؿص٫" يشء الىةا٥ أصؿ ٨٦ ي٪ٞه أف ٗري

 ٦ةص٫ كاث٨
 كامل٘ٛؿة ثةلؿمحح ٔجةدق ىلع ٚي٫ ا جيٮد م٭ؿ رمٌةف م٭ؿ أف/ ك٦٪٭ة     

 ٧٠ة الؿمحةء ٔجةدق ٨٦ يؿظ٥ دٕةىل كا ا٣ٞؽر حل٤ح يف قي٧ة ال اجلةر ٨٦ كا٣ٕذٜ
 ا صةد ا ٔجةد ىلع صةد ٨٧ٚ" الؿمحةء ٔجةدق ٨٦ ا يؿظ٥ إ٧٩ة/ " ‘ ٝةؿ

 .ا٢٧ٕ٣ صجف ٨٦ كاجلـاء كا٢ٌٛ٣ ثة٣ُٕةء ٤ٔي٫
 ظؽير يف ٧٠ة اجل٪ح مٮصجةت ٨٦ كالىؽٝح الىيةـ ثني اجل٧ٓ أف/ ك٦٪٭ة      
 ٨٦ ّ٭ٮر٬ة يؿل ٗؿٚة اجل٪ح ٗؿٚة اجل٪ح يف إف/ "ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ¢ ٌٔل

 كأ٥َٕ الالكـ َيت مل٨/ ٝةؿ ا؟ رقٮؿ ية ْل مل٨/ ٝةلٮا ّ٭ٮر٬ة ٨٦ ثُٮ٩٭ة
 يف دسٮف لك٭ة اخلىةؿ ك٬ؾق" ٩يةـ كاجلةس ثةل٤ي٢ كوًل الىيةـ كأداـ ا٣ُٕةـ

 ي٪ٓل ٚإ٫٩ الالكـ كَيت كالىؽٝح كا٣ٞيةـ الىيةـ ل٧٤ؤ٨٦ ٚي٫ ٚيضذ٧ٓ رمٌةف
  .كالؿٚر ال٤٘ٮ ٨ٔ الىةا٥ ٚي٫
/ الك٤ٙ ثٕي ٝةؿ ¸ ا إىل وةظج٭ة دٮو٢ كالىؽٝح كالىبلة كالىيةـ      

 امل٤ٟ ثةب إىل يٮو٫٤ كالىيةـ ا٣ُؿيٜ ٩ىٙ إىل وةظج٭ة دٮو٢ الىبلة
 . امل٤ٟ ىلع ٚذؽػ٫٤ ثيؽق دأػؾ كالىؽٝح

 أوجط ٨٦/ " ٝةؿ أ٫٩ ‘ اجليب ٨ٔ ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ مك٥٤ وعيط كيف       
 ٝةؿ ص٪ةزة؟ احلٮـ ٦٪س٥ دجٓ ٨٦/ ٝةؿ أ٩ة/ ثسؿ أثٮ ٝةؿ وةا٧ة؟ احلٮـ ٦٪س٥

 ٦٪س٥ اعد ٨٧ٚ/ "ٝةؿ أ٩ة/ ثسؿ أثٮ ٝةؿ ثىؽٝح؟ دىؽؽ ٨٦/ ٝةؿ أ٩ة/ ثسؿ أثٮ
 ".اجل٪ح دػ٢ إال امؿئ يف اصذ٨ٕ٧ ٦ة/ "ٝةؿ أ٩ة/ ثسؿ أثٮ ٝةؿ ؟"مؿيٌة

 ص٭٪٥ كادٞةء اخلُةية د١ٛري يف أث٤ٖ كالىؽٝح الىيةـ ثني اجل٧ٓ أف/ ك٦٪٭ة       



 

 ا رقٮؿ ٨ٔ زجخ ٚٞؽ ال٤ي٢ ٝيةـ ذلٟ إىل ٥ً إف كػىٮوة ٔ٪٭ة كاملجةٔؽة
 ٨٦ ٠ض٪ذ٫ اجلةر ٨٦ أظؽز٥ ص٪ح/ "ركايح كيف" ص٪ح الىيةـ/ "ٝةؿ أ٫٩ ‘

 ٧٠ة اخلُيبح دُىفء الىؽٝح/ "ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ٦ٕةذ ظؽير كيف" ا٣ٞذةؿ
 اخلُيبح يُىفء ػ أ٫٩ يٕين ال٤ي٢" ػ صٮؼ ٨٦ الؿص٢ كٝيةـ اجلةر املةء يُىفء

 أ٫٩ ‘ ٔ٪٫ الىعيط احلؽير كيف أمحؽ اإل٦ةـ ركايح يف ثؾلٟ رصح كٝؽ أيٌة
 ال٤ي٢ ٧٤ّح يف و٤ٮا/ يٞٮؿ ادلرداء أثٮ َكف" د٧ؿة بنٜ كلٮ اجلةر ادٞٮا/ "ٝةؿ

 ثىؽٝح دىؽٝٮا ا٣جنٮر يٮـ حلؿ ظؿق مؽيؽا يٮ٦ة وٮمٮا ا٣ٞجٮر ٧٤ْ٣ح ركٕذني
 .ٔكري يٮـ لرش
لذل٩ٮب  الىيةـ كدسٛري ٩ٞه أك ػ٢٤ ٚي٫ يٞٓ أف ثؽ ال الىيةـ أف/ ك٦٪٭ة       

 اث٨ ػؿص٫ ظؽير يف ذلٟ كرد ٧٠ة ٦٪٫ اتلعِٛ ٩جيغ ممة ثةتلعِٛ مرشكط
 يججيغ ٧٠ة اتلعِٛ وٮ٫٦ يف جيذ٧ٓ ال اجلةس ويةـ كاع٦ح وعيع٫ يف ظجةف
 ٦ة جترب ٚةلىؽٝح لك٫ ٧ٝذ٫ أك لك٫ رمٌةف و٧خ/ الؿص٢ يٞٮؿ أف ٩ٓل كهلؾا

 . كاخل٢٤ اجلٞه ٨٦ ٚي٫
 كالؿٚر ال٤٘ٮ ٨٦ ل٤ىةا٥ َ٭ؿة ا٣ُٛؿ زاكة رمٌةف م٭ؿ آػؿ يف كصت كهلؾا

 ككٛةرة اإلظؿاـ كحمْٮرات اإلي٧ةف ٠ٛةرات يف ٦ؽػ٢ هل٧ة كالىؽٝح كالىيةـ
 ثني األمؿ اثذؽاء يف املك٧٤ني ػري ٝؽ دٕةىل ا َكف كهلؾا رمٌةف يف الٮطء
 ل١ربق الىيةـ ٨ٔ يٕضـ مل٨ اإلَٕةـ كبٌف ذلٟ نكغ ز٥ املك١ني كإَٕةـ الىيةـ

 إَٕةـ إحل٫ كي٥ٌ يٌٞي٫ ٚإ٫٩ آػؿ رمٌةف أدرك٫ ظىت رمٌةف ٌٝةء أػؿ ك٨٦
 ٨٦ ككؾلٟ الىعةثح ث٫ أٚىت ٧٠ة ا٧٤ٕ٣ةء أكرث ٔ٪ؽ هل دٞٮيح يٮـ للك مك١ني

ٓ َكحلةم٢ ٗريق ألص٢ أُٚؿ  .ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ َةاٛح ٝٮؿ ىلع كاملًؿ
 اتلٞٮم ىلع الىةا٧ني أاعف ٚإذا  كرشاث٫ َٕة٫٦ يؽع الىةا٥ أف/ ك٦٪٭ة     
 ٦٪٭ة كاىس أك ث٭ة كآزؿ  م٭ٮة دؿؾ ٨٦ ث٧زن٣ح َكف كرشاث٭٥ َٕة٦٭٥ ىلع

 ظيجبؾ هل حمجٮبة يسٮف ا٣ُٕةـ ألف أُٚؿ إذا ٫ٕ٦ الىٮاـ دُٛري هل يرشع كهلؾا



 

  م١ؿ ذلٟ يف كيسٮف ظج٫ ىلع ا٣ُٕةـ أ٥َٕ ٨٦ يسٮف ظىت ٦٪٫ ٚيٮايس
 اجل٧ٕح ٬ؾق ٚإف إيةق ٦٪٫ٕ ثٕؽ ٤ٔي٫ كردق هل كالرشاب ا٣ُٕةـ إثةظح ٧ٕ٩ح ىلع
 . ٦٪٭ة امل٪ٓ ٔ٪ؽ ٝؽر٬ة ٔؿؼ إ٧٩ة
 ٚبل اجلٮع ٥َٕ ا٣٘ين حلؾكؽ/ ٝةؿ الىيةـ؟ رشع ل٥/ الك٤ٙ ثٕي كقب٢      

 . كٚٮااؽق الىٮـ ظس٥ ثٕي ٨٦ ك٬ؾا اجلةآ يجىس
 يٞؽر ل٥ ٨٧ٚ" املٮاقةة م٭ؿ ك٬ٮ/ "كٚي٫ ق٧٤ةف ظؽير دٞؽـ ٚي٧ة ذ٠ؿ٩ة كٝؽ     
 ٨٦ ٠سري َكف املٮاقةة أ٢٬ درصح ٨ٔ يٕضـ ٚبل ٩ٛك٫ ىلع اإليسةر درصح ىلع ٚي٫

 كال يىٮـ ٧ٔؿ اث٨ َكف كيُٮكف ث٫ يؤزؿكف أك إُٚةر٥٬ ٨٦ يٮاقٮف الك٤ٙ
 إذا كاكف ال٤ي٤ح د٤ٟ يذٕل ل٥ ٔ٪٭٥ أ٫٤٬ ٦٪٫ٕ ٚإذا املكة٠ني ٦ٓ إال يُٛؿ
 ٚريصٓ الكةا٢ ٚأُٔةق كٝةـ ا٣ُٕةـ ٨٦ ٩ىيج٫ أػؾ َٕة٫٦ ىلع ك٬ٮ قةا٢ صةءق
 .محبة يأك٢ كل٥ وةا٧ة ٚيىجط اجلٛ٪ح يف ثٌف ٦ة أ٫٤٬ أك٢ كٝؽ

ٓ وةا٧ة كاكف َٕة٦ة الك٤ٙ ٨٦ الىةحلني ثٕي كامذٓل           يؽي٫ ثني ًٚٮ
 املٕؽـ ٔجؽق ٚٞةؿ ا٣٘ين؟ الٮيف املٌل يٞؿض ٨٦/ يٞٮؿ قةابل ٚك٧ٓ ُٚٮرق ٔ٪ؽ
 إىل قةا٢ كصةء َةكية كبةت إحل٫ ث٭ة ٚؼؿج الىعٛح ٚأػؾ ٚٞةـ احلك٪ةت ٨٦

يٛني إحل٫ ٚؽٚٓ أمحؽ اإل٦ةـ  كاكف وةا٧ة كأوجط َٮل ز٥ ٣ُٛؿق يٕؽ٧٬ة َكف ٗر
 اث٨ كاكف يأك٤ٮف ك٥٬ يؿكظ٭٥ كجي٤ف دُٮاع وةا٥ ك٬ٮ إػٮا٫٩ ي٥ُٕ احلك٨
ري٬ة احل٤ٮاء ٨٦ األلٮاف الكٛؿ يف إػٮا٫٩ ي٥ُٕ املجةرؾ ا  قبلـ وةا٥ ك٬ٮ ٗك

 ثني ز٥ كآزةر أػجةر إال يجٜ ل٥ األمجةح د٤ٟ ىلع ا رمحح األركاح د٤ٟ ىلع
 .اإليسةر أ٢٬ كبني ٤ٔي٫ الٮاصت احلٜ ي٧٪ٓ ٨٦

٨ ال  ذ٠ؿ٥٬ يف َّل٠ؿ٩ة دًٕؿ
 

 َكملٕٞؽ مىش إذا الىعيط ٣حف 
 م٭ؿ يف اجلٮد يف الـيةدة ل٤ؿص٢ أظت/  ¢ النةٚيع ٝةؿ أػؿ ٚٮااؽ كهل         

 ٠سري ك٣تنة٢ٗ مىةحل٭٥ إىل ٚي٫ اجلةس كحلةصح ‘ ا ثؿقٮؿ اٝذؽاء رمٌةف
ريق يًٕل أثٮ ا٣ٞةيض ٝةؿ ككؾا ماكقج٭٥ ٨ٔ كالىبلة ثةلىٮـ ٦٪٭٥  ٨٦ ٗك



 

 .ثذرصؼ  çا أيٌة . أوعةث٪ة
يف ٬ؾا األمؿ كأف يٮايس  ‘ ٚيججيغ ل٧٤ك٥٤ أف يٞذؽم ثؿقٮؿ ا        

إػٮا٫٩ ٨٦ ا٣ٛٞؿاء كاملعذةصني كأف يذٛٞؽ ظةؿ إػٮا٫٩ كصريا٫٩ ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٬ٮ 
ري ذلٟ ك٨٦ كقٓ ا ٤ٔي٫  يف أمف احلةصح إىل ا٣ُٕةـ كا٣٘ؾاء كال٤جةس ٗك
ٚبل يجف إػٮا٫٩ املعذةصني ٚإف ٨٦ أُٔٯ أُٔةق ا ك٨٦ يجؼ٢ ٚإ٧٩ة يجؼ٢ 

 . ىلع ٩ٛك٫ كاملٮٜٚ ٨٦ ك٫ٞٚ ا
نكأؿ ا دٕةىل أف يٞي٪ة مط أ٩ٛك٪ة كأف ي٤٭٧٪ة رمؽ٩ة كأف يٕيج٪ة ىلع ذ٠ؿق 

 .كم١ؿق كظك٨ ٔجةدد٫ 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

 أدمٕني .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ؽ ٨٦          احل٧ؽ  ال١ؿي٥ ا٣ْٕي٥ ا٣٘ين احل٤ي٥ الك٧يٓ ا٤ٕ٣ي٥ اَّلم ٔك
ؽ ٨٦ ٔىةق ثٕؾاب اجلعي٥ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا  أَة٫ٔ جب٪ةت اجلٕي٥ كدٔٮ
كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل 

 .كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة 
 أ٦ة ثٕؽ /

٧ةؿ          ا٣ْٕي٧ح كاحلك٪ةت ال١جرية كاألػبلؽ احل٧يؽة ا٣يت صةء ٚإف ٨٦ اأٔل
ت ٚي٭ة إَٕةـ ا٣ُٕةـ .  ث٭ة اإلقبلـ كٗر

ىلع ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ظسة ثة٣٘ة كبني أ٫٩  ۴كٝؽ ظر ٩بي٪ة ال١ؿي٥         
 ث٨ ا ٔجؽ ٨٦ ػري ػىةؿ اإلقبلـ ٚٞؽ زجخ يف الىعيعني ٨٦ ظؽير

ؿ رصبلن  أفَّ  / ƒ  ا٣ٕةص ث٨ ٧ٔؿك
ى
ـً  أمُّ / ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿى  قأ  اإلقبل

؟ ٥ٕي " / ٝةؿ ػريه ، دُي ـى   ا٣ُٕة
ي
ؿأ ـى  كدٞى ، ٨٦ ىلع الكبل ٨ ٔؿٚخى  . "دٕؿًؼ ل٥ ك٦ى

 ث٨ ا ٔجؽ أف إَٕةـ ا٣ُٕةـ ٨٦ أقجةب دػٮؿ اجل٪ح ٨ٕٚ ۴كأػرب 
ـٍ، كأ٧َٕٮا الؿمح٨، أجؽكا" / ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ٧ٔؿك  ا٣ُٕة

ـٍ، كأٚنٮا ـٍ  اجل٪ح دؽػ٤ٮا الكبل  . ا٣رت٦ؾم ركاق ".بكبل
      ٫٪ ؿٚةن  اجل٪ح يف إف" /ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿ ٨ٔ أيٌةن  ٔك  ٨٦ ّة٬ؿي٬ة ييؿل ٗي

٪٭ة، ًَ  ا؟ رقٮؿ ية ٬ؾا مل٨/ األمٕؿم ٦ةلٟ أثٮ ٚٞةؿ ".ّة٬ًؿ٬ة ٨٦ كبةَ٪ي٭ة ثة
ـٍ، أَةبى  مل٨ /"ٝةؿ ـٍ، كأ٥َٕ الالك ـٍ  كاجلةسي  ٝةا٧ةن  كبةت ا٣ُٕة  ا٣ُرباين ركاق ".٩ية
 .ظك٨ ثإق٪ةد" ال١جري" يف

 إفَّ " /ٝةؿ - ‘ - اجليب ٨ٔ ¢ األمٕؿم ٦ةلٟ أيب ظجةف ٨ٔ اث٨ كركاق        
ؿٚةن  اجل٪حً  يف ٬ة ّة٬ًؿ٬ة، ٨٦ كبةَ٪ي٭ة ثةَ٪٭ة، ٨٦ ّة٬ؿي٬ة ييؿل ٗي  دٕةىل ا أٔؽَّ

ـٍ، أ٥َٕى  مل٨ ـٍ، كأٚىش ا٣ُٕة ـٍ  كاجلةسي  ثةل٤ي٢ً  كوًلَّ  الكبل  ".٩ية



 

 ¢ و٭يت أف ٥ُٕ٦ ا٣ُٕةـ ٨٦ ػيةر اجلةس ٨ٕٚ ۴كأػرب        
ؼ ٚيٟ/ لى٭يت ٧ٔؿ ٝةؿ/ ٝةؿ  - ا رقٮؿ ق٧ٕخ إينِّ / ٚٞةؿ! ا٣ُٕةـ يف رسى
ـى  أ٥َٕى  ٨٦ ػيةريز٥" /يٞٮؿ - ‘  ٠ذةب" يف ظيةف اث٨ النيغ أثٮ ركاق ".ا٣ُٕة

يت . "اثلٮاب  كظك٪٫ األبلةين يف وعيط ا٣رٗت
ت ٚي٭ة اجليبكإَٕةـ ا٣ُٕةـ        كداع إحل٭ة ٔ٪ؽ٦ة  ‘ ٨٦ أكاا٢ األمٮر ا٣يت ٗر

ـى  ٦ة أكؿي  /ٝةؿ ¢ قبلـ ث٨ ا ٔجؽ ٝؽـ املؽي٪ح ٨ٕٚ  - ‘ - ا رقٮؿي  ٝؽ
 كاقتىسٍبىذي٫، كص٭٫ دأم٤خي  ٧٤ٚة صةءق، ٚي٨٧ ١ٚ٪خي  إحل٫، اجلةسي  اجن٢ٛى  املؽي٪حى 
، ثٮص٫ً  ٣حف كىص٭٫ أفَّ  ٧٤ٔخي   /ٝةؿ أفٍ  الكـ ٨٦ ق٧ٕخي  ٦ة كاكف أكؿي / ٝةؿ ٠ؾابو

ـٍ، أٚنٮا! اجلةس أي٭ة" ـٍ، كأ٧َٕٮا الكبل ٤ُّٮا ا٣ُٕة ـٍ؛ كاجلةس ثةل٤ي٢ كوى  ٩ية
ـٍ  اجل٪حى  دؽػ٤ٮا  ا٣رت٦ؾم ك٬ٮ ظؽير وعيط . ركاق ".بكبل

أف ا دٕةىل يؿيب ال٧ٞ٤ح ل٤ٕجؽ املك٥٤ ظىت دسٮف  ۴كأػرب      
يبِّ  ا إفَّ " /ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿ ٨ٔ اعئنح يٮـ ا٣ٞية٦ح ٦س٢ أظؽ ٨ٕٚ ى  ٣ريي

يبِّ  ٧٠ة كال٧ٞ٤حى  اتل٧ؿةى  ألظًؽز٥ ز٥ ييؿى  ٦س٢ يسٮف ظىت ٚىي٤ى٫، أك ٚي٤يٮَّق أظؽي
ظؽ

ي
 ".وعيع٫" يف ظجةف اث٨ ركاق "أ

 اعزب ث٨ ا٣رباء ك٨٦ ٌٚةا٢ إَٕةـ ا٣ُٕةـ ٦ة زجخ ٔ٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ٨ٔ       
 ٧ٔبلن  ٧٤ٔين! اً  رقٮؿى  ية/ ٚٞةؿ ،- ‘ - ا رقٮؿً  إىل أٔؿايب   صةء /ٝةؿ ¢

ٍتى  ٠٪خى  إفٍ " /ٝةؿ اجل٪ح، يؽػ٤ين خى  ٣ٞؽ اخلُجح؛ أٝرصى ، أًٔؿ ًٜ  املكأ٣حى  أٔذ
، َّٟ  ا٣جك٧حى ، كٚي   .احلؽير" ا٧ْ٣آف كاقٜ اجلةآ، ٚأ٥َٕ ذلٟ دُٜ ل٥ ٚإفٍ  الؿٝجحى

مم٨ كيذأكؽ إَٕةـ ا٣ُٕةـ ٔ٪ؽ احلةصح ك٩ـكؿ ا٣ٛةٝح ثةجلةس ك٤َج٭٥ ا٣ُٕةـ      
 - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب ي٫١٤٧ ٚٞؽ زجخ ٔ٪ؽ اإل٦ةـ مك٥٤ ٨ٔ

خي ! آدـ اث٨ى  ية /ا٣ٞية٦ح يٮـ يٞٮؿ ¸ ا إفَّ " /- ‘ ٕيؽين ٥٤ٚ مًؿ  ية/ ٝةؿ. تى
ة/ ٝةؿ ا٣ٕةملني؟ رب كأ٩خ أٔٮدؾ ٠يٙ! ربِّ   مؿضى  ٚبل٩ةن  ٔجؽم أف ٧٤ٔخى  أ٦ى
ة دٕؽق، ٥٤ٚ ٍؽدى٫ لٮ أ٩َّٟ ٧٤ٔخ أ٦ى ٟى ! آدـ اث٨ ٔ٪ؽق؟ ية لٮصؽدين ٔي  ٥٤ٚ اقذ٧ُٕذي



 

٧ٕين ٟى  ٠يٙ! رٌب  ية/ ٝةؿ. دُي ٧ي ًٕ  أ٫َّ٩ ٧٤ٔخ أ٦ة/ ٝةؿ ا٣ٕةملني؟ ربُّ  كأ٩خى  أَ
 ذلٟ لٮصؽت أ٧َٕذى٫ لٮ أ٩َّٟ ٧٤ٔخ أ٦ة د٫٧ٍُٕ، ٥٤ٚ ٚبلفه  ٔجؽم اقذ٧ُٕٟ
ىكٞين؟ ٥٤ٚ اقتكٞيذيٟ! آدـ اث٨ ٔ٪ؽم؟ ية  كأ٩خ أقٞيٟ ٠يٙ! رب ية/ ٝةؿ ت

ىك٫ٞ، ٥٤ٚ ٚبلفه  ٔجؽم اقتكٞةؾ/ ٝةؿ ا٣ٕةملني؟ ربُّ  ة ت  لٮصؽتى  قٞيذى٫ لٮ إ٩َّٟ أ٦ى
 ". ٔ٪ؽم ذلٟ
ز٥ إف إَٕةـ ا٣ُٕةـ يف ٬ؾا الن٭ؿ املجةرؾ هل مـيح ىلع ٗريق كذلٟ ٨٦        

 كصٮق/ 
الٮص٫ األكؿ / أف م٭ؿ رمٌةف ز٨٦ ٚة٢ً كا٢٧ٕ٣ الىة٣ط ٚي٫ مٌةٔٙ ٧٠ة 

 قجٜ.
ثني الىيةـ كإَٕةـ ا٣ُٕةـ ٨٦ أقجةب دػٮؿ اجل٪ح ٧٠ة  الٮص٫ اثلةين / أف اجل٧ٓ

 ٦٪س٥ أوجط ٨٦/ » ‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ٬ؿيؿة، أيب مك٥٤ اإل٦ةـ زجخ ٔ٪ؽ
 ٝةؿ «ص٪ةزة؟ احلٮـ ٦٪س٥ دجٓ ٨٧ٚ/ »ٝةؿ أ٩ة،/  ¢ ثسؿ أثٮ ٝةؿ «وةا٧ة؟ احلٮـ

  ¢ ثسؿ أثٮ ٝةؿ «مك١ي٪ة؟ احلٮـ ٦٪س٥ أ٥َٕ ٨٧ٚ/ »ٝةؿ أ٩ة،/  ¢ ثسؿ أثٮ
 رقٮؿ ٚٞةؿ أ٩ة،/  ¢ ثسؿ أثٮ ٝةؿ «مؿيٌة؟ احلٮـ ٦٪س٥ اعد ٨٧ٚ/ »ٝةؿ أ٩ة،/ 

  «اجل٪ح دػ٢ إال امؿئ، يف اصذ٨ٕ٧ ٦ة/ » ‘ ا
ػ أف إَٕةـ الىةا٧ني كدُٛري٥٬ يسكت وةظج٫ األصؿ ا٣ْٕي٥ كي٪ةؿ ٦س٢ 1

 اجل٭ين ػةدل ث٨ زيؽ ظؽير ٨٦ كا٣جكةيئ ا٣رت٦ؾم ٔ٪ؽ ٧٠ة أصٮر ٨٦ ُٚؿ٥٬
ؿ ٨٦" /ٝةؿ - ‘ - اجليب ٨ٔ ¢ ٌُ  ال أ٫َّ٩ ٗري أصؿق، ٦س٢ هل َكف وةا٧ةن؛ ٚ

 ".يشء الىةا٥ أصؿ ٨٦ ي٪ٞه
٧ةؿ احل٧يؽة قٌف املةء ٨ٕٚ       أف /ƒ  ٧ٔؿك ث٨ ا ٔجؽ ككؾلٟ ٨٦ اأٔل

 مؤلدي٫ إذا ظىت ظٮيض، يف أ٩ـع إينِّ / ٚٞةؿ - ‘ - ا رقٮؿ إىل صةء رصبلن 
 - ا رقٮؿ ٚٞةؿ أصؿ؟ ٨٦ ذلٟ يف ٚ٭٢ ٚكٞيذ٫، ٣٘ريم ابلٕريي  ٌٔلَّ  كرد إلثٌل،

ؿَّل ٠جؽو  ذاًت  لك يف" /- ‘  .أمحؽ  ركاق ".أصؿه  ظى



 

        ٨ ٍٕن٥ي  ث٨ رساٝح أفَّ  /الؿبيٓ ث٨ حم٧ٮد ٔك  دىؿًدي  الٌة٣حي ! ا رقٮؿ ية/ ٝةؿ صي
 ذات لكِّ  يف ٚإفَّ  اقٞ٭ة؛" /ٝةؿ قٞيذي٭ة؟ إفٍ  أصؿو  ٨٦ ٚي٭ة يل ٚ٭٢ ظٮيض، ٌٔلَّ 
ؿَّل ٠جؽو   ".وعيع٫" يف ظجةف اث٨ ركاق ".أصؿان  ظى
٨  ثُؿيٜ ي٧يش رص٢ه  ثح٪٧ة" /ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿ أفَّ  ؛¢ ٬ؿيؿة أيب ٔك
، ٤ٔي٫ امذؽَّ  ، ز٥ ٚرشبى  ٚي٭ة، ٚزنؿى  ثرئان، ٚٮصؽى  احلؿُّ ؛ لكته  ٚإذا ػؿجى  يأك٢ ي٤٭ري
ل ٖى  ٣ٞؽ/ الؿص٢ي  ٚٞةؿ ا٣ُٕل، ٨٦ ا٣رثَّ  اَّلم ٦س٢ي  ا٣ًُٕل  ٨٦ اللكتى  ٬ؾا ث٤

ٖى  َكف ، ٚزنؿ ٦ين، ث٤ ٫، ٧ٚؤل ابلرئى َّٛ ٫١ ز٥ ػي ًِقى، ظىت ثٛي٫ أمكى ؛ ٚكًف رى  اللكتى
 يف" /ٚٞةؿ أصؿان؟ ابل٭ةا٥ يف جلة إفَّ ! ا رقٮؿ ية/ ٝةلٮا ".هل ٚى٘ٛؿى  هل؛ اي  ٚن١ؿ

 .كمك٥٤  ابلؼةرم ركاق ".أصؿه  رىَجح لك ٠جؽو 
 /¬ ا ٔجؽ أيب احلةز٥ ميؼ٪ة ظاكيح املٕىن ٬ؾا يف ¬ ابلي٭ٌف ٝةؿ       

 ق٪ح، ٨٦ ٝؿيجةن  ٚي٫ كبٌف يؾ٬ت، ٥٤ٚ املٕةجلح، ثأ٩ٮاع كاعجل٫ كص٭٫، ٝىًؿحى  ٚإ٫َّ٩"
 اجل٧ٕح، يٮـ دل٤ك٫ يف هل يؽٔٮ أفٍ  الىةثٮين ٔس٧ةف أثة اإل٦ةـ األقذةذ ٚكأؿ
، اجلةسي  كأكرثى  هل، ٚؽاع  يف امؿأة أ٣ٞخ األػؿل اجل٧ٕح ٨٦ َكف ٧٤ٚة اتلأ٦نيى

 ٔجؽ أيب ل٤عةز٥ ادلاعء يف كاصذ٭ؽت ثحذ٭ة، إىل اعدت ثأ٩َّ٭ة رٕٝح املض٤ف
 أليب ٝٮل/ هلة يٞٮؿ ٠أ٫٩ - ‘ - ا رقٮؿ ٦٪ة٦٭ة يف ٚؿأت ال٤ي٤ح، د٤ٟ ا

 بكٞةيح ٚأمؿ احلةز٥، إىل ثةلؿٕٝح ٚضبخ. املك٧٤ني ىلع املةء يٮقٓ ا ٔجؽ
ٮا كظني دارق، ثةب ىلع ثجيخ  اجلى٧ٍؽ كَؿح ٚي٭ة، املةء ثىت أمؿ ث٪ةا٭ة، ٨٦ ٚٗؿ

 كزا٣خ النٛةء، ّ٭ؿ ظىت أقجٮع ٤ٔي٫ مؿ ٧ٚة الرشب، يف اجلةس كأػؾ املةء، يف
  çا ".قجني ذلٟ ثٕؽ كاعش َكف، ٦ة أظك٨ إىل كص٭٫ كاعد ا٣ٞؿكح، د٤ٟ
امهلل إ٩ة نكألٟ اهلؽل كاتلًف كا٣ٕٛةؼ كا٣٘ىن امهلل أٔـ اإلقبلـ        

 .كاملك٧٤ني كاػؾؿ أٔؽاء ادلي٨ 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

 أدمٕني . 



 

(1)

ًم  احل٧ؽي          ى٢ى  ي٧ٍعٮ اَّلَّ ل َـّ ٢ى  كي٘ٛؿ كيٍىٛط، ال  ث٫ًً  الذى  ٨٦ٍ  لكُّ  كيٍك٧ط، اخلُى
٫٤ ٨٦ كلكُّ  أ٤ٍٚىط، مى ؿ أٍدىنى  يىٍؿبط، اعى ٞى ب٧َّة كأٍذ ؿي  َكفى  كري ٍٞ ٛى  ٗىيني  ٨٦ ٚس٥ أٍو٤ىط، ا٣ٍ
، أٍٝجطى  كابلُؿ األرشي  َؿظ٫ي  حو ؿى ٍُ ٟى  ٝةركفي  ٬ؾا ٦ ٤ى  ل٥ ثة٤ٞ٣ي٢ ل١٪٫َّ ال١سري مى
ىٍك٧ط، ٍِ  ٚى٥٤ٍ  جيج٫ِّ ي ٫ٍٕ ٥٤ٚ كحًل٥ يٍكتىيٞ ٫ هل ٝةؿ إذ ال٤ٮـ ي٪ٍٛ ؿٍح، ال ٝٮ٦ي ٍٛ ق تى  أمٍحىؽي

يًنُّ  ا إًالَّ  إًهلى  ال أفٍ  كأٍم٭ؽي  أٍوجط، ك٦ة اجل٭ةري  أٍمىسى  ٦ة ٘ى ٨َّ  اجلٮادي  ا٣ٍ  ثة٣ُٕةءً  ٦ى
 ًٓ ط، الٮاق ق حم٧ؽان  أفَّ  كأٍم٭ؽ كأٍٚكى م كرقٮهلي  ٔجؽي ً ًك٫ً   صةد اَّلَّ ٍٛ  كأثةفى  ك٦ةهًل  ثً٪ى

 َّٜ ، احلى  .كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة  ٤ٔي٫ ا وًلَّ  كأكًٍطى
 أ٦ة ثٕؽ /  

َكةي       َـّ ـً  أراكفً  أظؽي  ٚإف ال ةـ ك٦جة٩ًي٫ اإلًٍقبل ْى ًٕ ٓى  يف الىبلةً  ٝؿي٪حي  كْل ا٣ ًً  مٮا
"كأٝي٧ٮا الىبلة كآدٮا الـاكة كاركٕٮا ، ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل  ¸ ا ٠ذةب ٨٦ ٠سريةو 

آ}/ دٕةىل ا كٝةؿ الؿا٠ٕني"٦ٓ  ٦ى كاٍ  كى ًمؿي
ي
ٍ  إًالَّ  أ كا جيؽي ٍٕ ٤ًًٍىنيى  اَّى  حًلى ي  خمي ي٨ى  هلى  ادلِّ

آءى  ٛى ٪ى ٮاٍ  ظي ي٧ي ًٞ يي ٤ىٮةى  كى ييٍؤديٮاٍ  الىَّ ٮةى  كى ٠ى َـّ ٟى  ال ً ل حً  ًدي٨ي  كىذى ي٧ِّى ٞى  كٝةؿ ،[2/ ابلح٪ح]{ ا٣
ٮاٍ }/ دٕةىل ًري٧ي

ى
٤ىٮةى  كىأ اديٮاٍ  الىَّ ٮةى  كىءى ٠ى َـّ ٮاي  ال ًي ًٍٝؿ

ى
٪ةن  ٝىٍؿًةن  اَّى  كىأ كى ة ظى ٦ى ٮاٍ  كى مي ؽِّ ٞى تي

 ٍ٥ ًكسي ٛي ٨ٍ  أل٩ رٍيو  ٦ِّ كقي  ػى ؽي ً
٪ؽى  جتى ٮى  اًَّ  ًٔ رٍيان  ٬ي ٥ى  ػى ْى ٍخ

ى
ٍصؿان  كىأ

ى
ٍ  أ كا ؿي ًٛ ٍ٘ اٍقذى  إًفَّ  اَّى  كى

ٮره  اَّى  ٛي  . [51/ املـم٢]{ رًَّظي٥ه  دى
ٓى  كٝؽ      يَّذ٭ة ىلع املك٧٤ٮفى  أدٍم ًً يَّةن  إدمةاعن  ٍٚؿ ًٕ ٍُ ؿ ٨٧ٍٚ . رى  ٦ٓ كصٮبى٭ة أ٩ٍسى

٫٧ًٍ٤ ، ٨ٔ ػةرجه  َكٚؿه  ٚ٭ٮ ث٫ ًٔ ـً  ٚ٭ٮ محبةن  ٦٪٭ة اٍجذىٞهى  أك ث٭ة خًب٢ى  ك٨٦ اإلًٍقبل
ةملنيى  ٨٦ َّْ نيى  ا٣  .كاجلَّاكؿً  ل٤ٕٞٮبحً  املذىًٕؿ
 /أميةء أربٕحً  يف الـاكةي  كجتت    

ؿ ة}/ دٕةىل ٣ٞٮهل/  كاثل٧ةر احلجٮب ٨٦ األرًض  ٨٦ اخلةرجي / األكَّ ٭ى حُّ
ى
ي٨ى  يأ ً  اَّلَّ
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٪يٮاٍ  ا٦ى ٮاٍ  ءى ٞي ًٛ ٩
ى
يِّجىًخ  ٨٦ً أ ة َى بٍذي٥ٍ  ٦ى كى آ ٠ى ًم٧َّ ٍػؿىٍص٪ىة كى

ى
٥ أ ٨ى  ٣ىسي رًٍض  ٦ِّ

ى
/ ابلٞؿة] {األ

اديٮاٍ }/ قجعة٫٩ كٝٮهًلً  ،[534 ٫ي  كىءى َّٞ ـى  ظى ةًدقً  يىٍٮ ىى الى  ظى ٚيٮاٍ  كى رٍسً
ي ًتُّ  الى  إ٫َّ٩ًي  ت  حيي

ًذنيى  رٍسً  [. 343/ األ٩ٕةـ] {ال٧ٍي
٥ي       ْى  . الـاكةي  املةؿً  ظٞٮؽً  كأٍخ
ًخ / » ‘ اجليبُّ  كٝةؿ     ٞى ة قى رٍشي  ٔرثٌيةن  َكف أكٍ  الك٧ةءي  ًذي٧ٍى ٕي ًٌف  كٚي٧ة ا٣ٍ  ثةجلٌَّط قي

ٙي  ٕيرش ٩ى  . ابلؼةرم ركاق ،«ا٣
ٖى  ظىت ٚي٫ الـاكةي  جتتي  كال      ٍكحي  ك٬ٮ ٩ىةثةن  يج٤ي ، مخى ٜو /  ‘ اجليب ٣ٞٮؿ أكٍق

ؿو  كال ظتي  يف ٣حفى » ٝحه  ثى٧ى ؽى ىتَّ  وى ٖى  ظى  . مك٥٤ ركاق ،«أكقٜ مخكحى  يج٤ٍي
ٜي   ثىةًع  وةعو  زى٤ىسى٧ةاىح اجلىةبي  ٚي١ٮفي  ‘ اجليبِّ  ثىةًع  وةاعن  ًقذُّٮف كالٍٮىقى

م ‘ اجليبِّ  ً ِّ  ًزجىذي٫ دج٤ٖ اَّلَّ ٛىني اجليِّؽً  ثة٣ربي ا٦ةن؛ كأربىٕنيً  أ٣ٍ ؿى  ٠ًي٤ٍيٮي٨ أمٍ  صى
ّس ِّ  اجلىةب ز٩حي  ٚذ١ٮفي  ا١ًٍ٣ي٤يٮ، ٔيرش كمخي ى  كاٍثينى  قذ٧ةاحو  اجليِّؽ ثة٣ربي  ٔىرشى

ٍك٩٭ة ٚي٧ة زاكةى  كال،  ٠ي٤ٍٮ  . دي
اري     ؽى ٍٞ رٍشي  ٚي٭ة الـاكةً  ك٦ً ٕي ًٌفى  ٚي٧ة َكمبلن  ا٣ٍ ٍٛحو  ثؽكفً  قي ٫ لكي ٛي ٌفى  ٚي٧ة ك٩ًى  قي

.  ثس٤ٍٛحو
تي  كال      يًغ  كاخلرضكاًت  ا٣ٛٮا٫٠ًً  يف الـاكةي  جتى ُِّ ؿى  ٣ٞٮؿً  كحنٮ٬ة، كابًل  ٣حف/ ٧ٔى
، اخليرٍضكاًت  يف ةًح  يف ٣حف/ ٌٔلي  كٝٮؿً  وؽٝحه َّٛ ، أمجى٫ ك٦ة اتلُّ  كأل٩٭ة وؽٝحه

ة ىلع احلٮؿي  كظةؿى  ثؽرا٥٬ى  ثةٔ٭ة إذا ٣س٨ ز٧ؿو  كال حبتي  ٣حكخ  .الـاكةي  ٚٛي٫ً  زى٧ً٪٭ى
ـً  ثى٭ي٧حي / اثلةين    ٪ى٥ي  كابلٞؿي  اإًلث٢ي  كْل/  األ٩ٕة ٘ى ٍٕـان  أـ َك٩خ ًأ٩نة كا٣  َك٩خ إذا ٦ى

ةا٧ًحن  ؽت قى ًٔ
ي
ر كأ ٘ىخ كا٣جٍَّك٢ً  لدًلَّ ، اإًلث٢ًٍ  يف اجلىةًب  كأ٢ُّٝ  ٩ًىةثةن، كب٤ ٍفه  كيف مخى

 . أربٕٮف ا٣٘٪٥ كيف زبلزٮف، ابلٞؿً 
أ دؿىع ا٣يت ْل كالكةا٧حي       ٪ىحً  لكَّ  آدًَلن  ثٍؾرً  ثؽكف اجلةثخى  ا٣لٍكى ى٬ة، أك الكَّ  أٍكرثى
ى٥ٍ  ٚإفٍ  ٨ٍ  ل ٍت  كإف ل٤ذضةرًة، دسٮف أفٍ  إالَّ  ٚي٭ة، زاكةى  ٚبل قةا٧ًحن  دىسي ؽَّ ًٔ  أ

ت ًٓ  ل٤ذ١َّكُّ ٪ىة٤ٝحً  كالرشاءً  ثةبلي  قٮاءه  جتةرةو  زاكةى  دـٍفَّ  جتىةرةو  ٔؿكضي  ٚٔل ٚي٭ة كال٧ي



 

ًك٭ة اتلضةرةً  ٩ىةبى  ث٤٘خ إذا ٤ٕ٦ٛح أكٍ  قةا٧حن  َك٩خ ٍٛ ٭ة أك ثً٪ى ِّ٧ ٌى   .جتةرد٫ًً  إىل ث
تي / اثلة٣ري     ٬ى ي٨ى }/ دٕةىل ٣ٞٮهل/  َك٩ٍخ  ظةؿو  أمِّ  ىلع كا٣ٌٛحي  اَّلِّ ً  يىٍسزًنيكفى  كىاَّلَّ

تى  ٬ى حى  اَّلَّ ٌَّ ًٛ ا٣ٍ الى  كى ة كى ٮجى٭ى ٞي ًٛ ًبي٢ً  يًف  يي٪ ٥ٍ  اًَّ  قى ٬ٍي ابو  ٚىبىرشِّ ؾى ٕى حًل٥و  ثً
ى
ـى *  أ ٍُلى  يىٍٮ  حيي

ة ٤ىيٍ٭ى ٪٥َّى  ٩ىةرً  ىًف  ٔى ٭ى ذي١ٍٮىل صى ة ذى ٥ٍ  ثً٭ى ٭ي ٥ٍ  ًصجىة٬ي ٪ٮبي٭ي ٥ٍ  كىصي ٮري٬ي ٭ي ّي ا كى ؾى ة ٬ى تي٥ٍ  ٦ى ٍ زنى  ٠ى
 ٍ٥ ًكسي ٛي ٩

ى
كٝيٮاٍ  أل ة ٚىؾي ٪ذي٥ٍ  ٦ى  . [12 ،14/ اتلٮبح]{ دىٍسزًنيكفى  ٠ي

ادي       ؿى ة كال٧ي زٍن٬ًى ؽـ ثًسى ٥ي  ا، قبي٢ً  يف إ٩ٛةًٝ٭ة ٔى ْى  ا قبي٢ يف اإًل٩ٛةؽ كأٔ
اكةً  يف إ٩ٛةٝي٭ة ـى  . ال

ة/ »ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ مك٥٤ وعيط كيف        وةًظت ٨٦ًٍ  ٦ى
٭ة ٦٪٭ة ييؤٌدم ال ٌٚحو  كال ذ٬ت َّٞ ـي  َكف إذا إالَّ  ظ ٍخ  ا٣ٞية٦ح يٮ عى ِّٛ  وٛةاطي  هل وي

٪ٍجي٫ ث٭ة ٚي١ٮل ص٭٪٥ ٩ةر يف ٤ٔي٭ة ٚأظِل ٩ةرً  ٨٦ ة كٍّ٭ؿيق كصجحٍ٪ي٫ صى  ثؿىدٍت  لك٧َّى
ـو  يف هل أًخيؽٍت  اريق َكف يٮ ؽى ٍٞ ٙى  مخًٍكني ٦ً ٪ىحو  أ٣ٍ ىتَّ  قى ٍٞض ظى  .«ا٣ٕجةد بىنٍيى  حي

٭ة كاملؿادي       ِّٞ ق ٧٠ة زاكدي٭ة حًب ي ٛىرسِّ  وةًظت ٨٦ًٍ  ٦ة» اثلة٩يحي ٔ٪ؽ مك٥٤ الؿكايحي  تي
 .احلؽير «زاكدى٫ ... يؤدِّم ال ٠زٍنو 
حً  اَّل٬ًت  يف الـاكةي  كجتت      ٌَّ ٮدان  َك٩خ قٮاءه  كا٣ٛ ٞي  أك يي٤ٍبفى  ظ٤يَّةن  أك درًٍبان  أك ٩

ةري  ٕى          . دٛىي٢ ثؽكف ٚي٭٧ة الـاكة كصٮب ىلع ادلا٣ح األد٣ح ٧ٕ٣ٮـ ذلٟ، ٗريى  أك حي
٧ٍؿك ث٨ ٔجًؽا ٨ٕٚ ة ‘ اجليبَّ  أدىًخ  اٍمؿأةن  أفَّ  ƒ  ا٣ٕةًص  ث٨ خى ٭ى ٕى  هلة اث٪حه  ك٦ى
ذىةف اثٍجًذ٭ة يؽ كيف ارىاف أم) ذ٬تو  ٨٦ ٤ٗيْذىةف مك١ى ةفً  ًقٮى ْى  هلة ٚٞةؿ( ٤ٗي

نيى / »‘ اجليبُّ  ًُ ٍٕ ُّؾً / ٝةؿ. ال/ ٝة٣خ ٬ؾا؟ زاكةى  أتي ىرسي يكٮِّرؾً  أفٍ  أي ـى  ث٭٧ة ا ي  يٮ
؟ ًقٮاري٨ً ٨٦ ا٣ٞية٦حً  ٧ة/ ٝةؿ ٩ةرو ذٍ٭ي ٕى ٤ى   ٧٬ة/ كٝة٣خ ‘ اجليب إىل ٚأ٣ٞذ٭ة ٚىؼى
 . كا٣رت٦ؾمُّ  كا٣جكةيئُّ  داكدى  كأثٮ أمحؽي  ركاق ،«كرقٮهل

ـً  ث٤ٮًغ  يف ٝةؿ    ا ؿى ق/ ال٧ى  .ٝٮمه  كإق٪ةدي
      ٨ ةتو  يىؽم يف ٚؿأل ‘ ا رقٮؿي  ٌٔلَّ  دػ٢/ »ٝة٣ٍخ  ~ اعئنحى  ٔك  ٚذؼى
ًرؽو  ٨٦ ة/  ‘ اجليبُّ  ٚٞةؿ( ًٌٚحو  ٨٦ دٕين) كى ا؟ ٦ى ؾى ذي٭٨َّ  ٤ٞٚخي  ٬ى ٍٕ ٪ى ي٨َّي  وى  لٟ أدـى



 

ة أكٍ . ال/ ٝة٣ٍخ  زاكدى٭٨؟ أديؤدِّي٨ى / ٝةؿ. ا رقٮؿ ية ةءى  ٦ى ًٟ  ٬ٮ/ ٝةؿ. ا مى ٍكجي  ظى
 رشًط  ىلع/ كٝةؿ كوعع٫ كاحلةز٥ي  كابلي٭ٌفُّ  داكد أثٮ أػؿص٫ ،«اجلةر ٨٦

يٍؼنًي .  النَّ
ؿو  اث٨ي  كٝةؿ    ضى ٜو  اث٨ كٝةؿ الىعيط، رشط ىلع/ اتل٤ؼيًه  يف ظى ٝي  رشًط  ىلع/ دي

 .مك٥٤و 
ٖى  ظىت اَّل٬ت يف الـاكة جتتي  كال        ج٤ٍي رٍشكف ك٬ٮ ٩ىةثةن  حى  اجليبَّ  ألفٌ  ًدٍح٪ىةران  ًٔ
ٟى  ٣حف/ »اَّل٬ًت  يف ٝةؿ ‘  ركاق ،«دي٪ةرن  ٔرشكف لٟ يسٮف ظىت يشءه  ٤ٔي
 .  داكد أثٮ

م اإلًقبلَلُّ  ادلي٪ةري  كاملؿاد       ً ٖي  اَّلَّ ةالن  كز٩ي٫ يج٤ي ٞى  ٗؿا٦ةتو  أٍربٕحي  املسٞةؿً  كًز٩ى٫ي  ٦ًسٍ
ٓه   .ٗؿا٦ةن  كز٧ة٩نيى  مخكحن  اَّل٬ًت  ٩ىةبي  ٚي١ٮفي  كربٍ

ٖى  ظىت ا٣ٌٛحً  يف الـاكةي  جتتي  كال      ٍفي  ك٬ٮ ٩ىةثةن  دج٤ ، ٣ٞٮؿً  مخى /  ‘ اجليبِّ  أكاؽو
ًٍف  دكفى  ًذي٧ٍة ٣حف» كىاؽو  مخى

ى
 در٧٬ةن  أٍربٕٮفى  كاألكٝيَّحي . ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«وؽٝحه  أ

، در٥٬ ٦ةايت اجلىةب ٚي١ٮفي  إقبل٦يٌةن، ةر قجٕحي  كادلر٥٬ي  إقبلَلي نى ٍٔ  ٦سٞةؿو  أ
ٖي  ٧ةاحو  كْل ٦سٞةالن  كأربٕنيى  ٦ةاحن  ٚيج٤ي ٍكي ةدؿ ٗؿا٦ةن  كتكٕٮف كمخكحه  مخى ٕى  قذَّحن  تي

َكةً  ك٦ٞؽاري  ا٣ًٌٛح، ٨٦ً ٔؿبيةن  ريةالن  كمخكنيى  َـّ ٓي  كا٣ٌٛحً  اَّل٬ًت  يف ال ٕيرش رب  ا٣ٍ
ٍٞٚ. 
ًؽيَّحً  األكرىاؽً  يف الـاكةي  كجتتي        ٍٞ ح ٨ٔ ثؽؿه  أل٩٭ة اجلَّ ٌَّ ـي  ا٣ٛ ٭ة، ٚذٞٮ  ٚإذا ٦ٞة٦ى

جىٍخ  ا٣ٌٛحً  ٩ىةبى  ث٤ٍ٘خ  َكةي، ٚي٭ة كصى َـّ  كا٣ٌٛحً  اَّل٬ًت  يف الـاكةي  كجتتي  ال
ـٍ  ٔ٪ؽق ظةرضةن  َك٩خ قٮاءه  اجلٞؽيحً  كاألكراؽً  ٥ً  يف أ  . اجلةس ًذمى

ي٨ً  يف الـاكةي  ٚذضتي  ٬ؾا كىلع      ةن  َكف قٮاءه  اثلةثًخ  ادلِّ ـٍ  ًٝؿ ٨ى  أ ًجيٍٓ ز٧ى ـٍ  ٦ى  أ
ء ىلع َكف إذا ذلٟ، ٗري أـ أصؿةن  ٌلى ي٫ ثةًذؿو  مى كِّ زيي ٓى  ذى ةهل ٦ى  زاكدى٫ يؤػؿ أك ق٪حو  لكَّ  ٦ى
٫ي  ظىت ٌى ي٫ً  ثي٥َّ  يًٞج جني، ٨٦ مض ٦ة للكِّ  يـكِّ ٍٕرًس  ىلع َكف ٚإفٍ  الكِّ ة٢َو  أك ٦ي ٧ى  مي

٫ يىٕتي  ٫ ظىت ٚي٫ زاكة ٚبل ٦٪٫ اٍقذؼؿاصي ٌى ًج ٍٞ ي٫ ي كِّ ى ٫ ق٪حى  كاظؽةن  ق٪ىحن  ٚزيي ًٌ       ٝج



 

جًني ٨٦ ٝج٤ٍى٭ة ٚي٧ة ٤ٔي٫ زاكةى  كال  .الكِّ
َكةي  جتتي  كال      َـّ ةًدف ٨٦ كا٣ٌٛحً  اَّل٬ت ًقٮل ٚي٧ة ال ٕى  ٦٪٭٧ة أىلٍغى  َكفى  كإفٍ  ال٧ى
اكةى  ٚزيٍفَّ  ل٤ذضةرةً  يسٮفى  أفٍ  إالَّ   .جًتةرةو  زى

ٓي  ؿيكضي  الـاكةي  ٚي٫ جتتي  ممة/ الؿاث ق ٦ة لكُّ  كْل/  اتلضةرةً  ٔي ٌكًت  أٔؽَّ  ل٤ذ١َّى
ري٬ة كقيةراتو  كرشابو  كَٕةـ كظيٮافو  ٔٞةرو  ٨٦ كاتلضةرةً   أٍو٪ةؼ دميٓ ٨٦ ٗك

ةؿ ً٭ة لكَّ  ال٧ى مي ٮِّ ٞى ٪حو  ٚيي ةكم ث٧ة قى يكى ٍؿجي  احٍلٍٮؿً  رأًس  ٔ٪ؽ ت ٓى  كخيي بٍ رٍش  ري  ًري٧ًٍذ٭ة ٔي
م ثٞؽرً  ٝي٧ذي٭ة َك٩خ قٮاءه  ً ً٪٭ة اَّلَّ ـٍ  ث٫ امرتا٬ة ثى٧ى ـٍ  أ٢ٌٝ  أ ، أ  أ٢٬ ىلع كجيتي  أكرثى

ةالت ٞى ًٓ  كاالالًت  ابًل ُى ري٬ة ا٣٘يةرات كًٝ ٮ٬ة أف ٗك ٍىي  مةمبلن  دٝيٞةن  إظىةءن  حيي
ٍؿصٮا كال١جري ل٤ى٘ري َّٜ  ٚإفٍ  زاكدى٭ة، كخيي ٮا ذلٟ ٤ٔي٭٥ م َي  ٦ة كأػؿصٮا اٍظذة
٧ً٭٥ٍ . ثؿاءةي  ث٫ يسٮف  ًذمى

ق ٚي٧ة زاكةى  كال         ـو  ٨٦ٍ  حلةصًذ٫ اإًلنٍكةفي  أٔؽَّ ٕة ٍكس٨و  كٚيؿيشو  كرشابو  َى  كمى
ٌلِّ  قٮل كبلةسو  كقيةرةً  كظيٮا٩ةتو   ٣حف/ »‘ اجليبِّ  ٣ٞٮؿً  كا٣ٌٛحً  اَّل٬ت ظي

ٍك٥٤ًً  ىلع  .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«وؽٝحه  ٚىؿًق٫ كال ٔجًؽقً  يف ال٧ي
ؽِّ  ٚي٧ة الـاكةي  جتتي  كال       ًٔ صؿةً  أ

ي
 جتتي  كإ٧َّ٩ة كحنٮ٬ة كقيةراتو  ٔٞةراتو  ٨٦ لؤل

د٭ة يف ٍخ  احلٮؿي  ٤ٔي٭ة كظةؿى  ٩ٞٮدان  َك٩خ إذا أٍصؿى ٘ى ًك٭ة ٩ىةثةن  كب٤ ٍٛ ٭ة أكٍ  ثً٪ى ِّ٧ ٌى  ثً
ق ملة  .ًصجًٍك٭ة ٨٦ ٔ٪ؽى

يجيٮا أمٮا٣ًس٥ زاكةى  أدُّكا/ ٦ٕرش املك٧٤ني      ًَ كةن  ث٭ة ك ٍٛ ٪٥ٍه  ٚإ٩٭ة جى ـه  ال دي ٍؿ  ٗي
ةه، ال كربٍطه  ةرى كى ٓى  كأٍظىٮا ػى ٥ٍ  ٦ة دمي يٮا زاكدي٫، ي٤ـ٦يسي  ملة ا٣ٞجٮؿى  ا كاٍقأل

يٍذي٥. ٚي٧ة ٣س٥ كا٣ربكحى  أ٩ٍٛٞذي٥ ٞى  أٍب
 كوعًج٫ آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ٩بي٪ة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ  ا٣ٕةملنيى  ربِّ   كاحل٧ؽي 
  .أدٍمٕني

 



 

ًم  احل٧ؽي         ٓى  ال اَّلَّ ، ملة راٚ ٓى ًى ٓى  كال كى ًً ٯ ملة ٦ة٩ًٓ كال رٚٓ، ملة كا ُى  كال أٍخ
ٰ ًُ ٍٕ ، ملة ٦ي ٓى  كال ٦٪ٓى ٢ ملة ٝةَ ، ملة كىاًو٢ كال كىوى ٓى ُى ثِّؿو  ٨٦ ٚكجعة٩ى٫ي  رى ؽى  ْٔي٥، ٦ي

ٓى  ٚىًجع٧١ًٍذ٫ رظي٥، ظ١ًي٥ كإًهل ٓ، كبؿمحذ٫ الرضري  كٝ ٛى ق جى ةهل، دميٓ ىلع أمٍحىؽي ٕى  أٍذ
ق ؿي ق ا إالَّ  إًهل ال أفٍ  كأٍم٭ؽ إٌٚةهًل، كاًقٓ ىلع كأٍم١ي ٟى  ال كٍظؽى ٥ى  هل رشي  أٍظسى

عى  ٦ة ى عى  رشى ، ٦ة كأثٍؽى ٪ٓى ق حم٧ؽان  أفَّ  كأم٭ؽ وى ؿي  أرٍق٤ى٫ كرقٮهلي  ٔجؽي ٍٛ  ٝؽ كا٣ٍسي
بلى  ٫ كاٍصذ٧ٓ، كوةؿى  كاردٛٓ، ٔى ُى ٤ٍيةا٫ً ٨٦ ٚأ٬ٍجى ، ٔى ٓى ؽى  كٝى٧ ق ٨٦ كٚىؿَّ ِّ  ٦ة رشى

 .كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة ٠سريا  ٤ٔي٫ ا وًلَّ  اٍصذى٧ٓ،
 أ٦ة ثٕؽ / 

ة}/ دٕةىل ا ٚيٞٮؿ       ٝىةتي  إًج٧َّى ؽى آءً  الىَّ ؿى ٞى ٛي ة٠ًنيً  ل٤ًٍ كى ال٧ٍى ةًم٤ًنيى  كى ٕى ا٣ٍ ة كى ٤ىيٍ٭ى  ٔى
حً  ٛى َّ٣ ؤى ال٧ٍي ٥ٍ  كى ًّف  ٝي٤يٮبي٭ي ٝىةًب  كى ةًر٦ًنيى  الؿِّ ٘ى ا٣ٍ ًّف  كى ًبي٢ً  كى اث٨ًٍ  اًَّ  قى ًبي٢ً  كى حن  الكَّ ٌى ٨ى  ٚىًؿي ِّ٦ 

٤ًي٥ه  كىاَّي  اًَّ  ١ًي٥ه  ٔى  [.31/ اتلٮبح] {ظى
ى  ال١ؿي٧حً  اآليحً  ٬ؾق يف      ة الـاكةً  مىىةرؼى  دٕةىل ا ثنيَّ  املٍكذىعٞنيى هلة كأ٤٬ٍى٭ى

ذىضى  ٍٞ ٫٧ًٍ٤ ث٧ًي ٍؽهل كظ٧١ًذ٫ ًٔ ٔى ٬ة كرمحًذ٫، ك رصى  اثل٧ة٩يًح، األو٪ةؼ ٬ؤالءً  يف كظى
ى  حى  ٬ؾق كأفَّ  الز٦حه  ٚؿيٌحه  ٚي٭٥ رصٚى٭ة أفَّ  كبنيَّ ٍك٧ى ًٞ  ا ٥٤ًٔ  ٨ٔ وةدرةه  ا٣

ي٭ة جيٮزي  ٚبل كظ٧١ًذ٫ً، ؽِّ ٕى ٤ى٥ى  دٕةىل ا ألفَّ  ٗرًي٬ة؛ يف الـاكةً  كرصؼي  تى ٍٔ  أ
٫ ث٧ىة٣ًط  ًٞ ٥ي  ػ٤ ٓ يف كأظسى ًٍ ءً  ك ٫ يف اليشَّ ٕى ًً ٨ٍ }/ مٮ ٦ى ٨ي  كى ٍظكى

ى
 اًَّ  ٨٦ًى  أ

٧١ٍةن  ـو  ظي ٍٮ ٞى  [.21/ املةاؽة] {ييٮًٝ٪يٮفى  ٣ِّ
ةيذى٭٥، جيؽكف ال اَّلي٨ ك٥٬ كاملكة٠ني ا٣ٛٞؿاء/ كاثلةين األكؿي  ٚةلى٪ٙ        ٛى ٠ً 

 ٝةا٧حو  و٪ةٔحو  ٨٦ًٍ  كال زةثذحو  ركادتى  ٨٦ٍ  كال ظةرًضةو  ٩ٞٮدو  ٨٦ًٍ  ال اعا٤ذ٭٥ ككٛةيحى 
٤َّحو  ٨٦ًٍ  كال  مٮاقةةو  إىل ظةصحو  يف ٚ٭٥ كاصجح ٗري٥٬ً ىلع ٩ٛٞةت ٨٦ًٍ  كال َكٚيحو  ٗى

 .ك٦ٕٮ٩حو 
ٍُٕٮفى / ا٧٤ٕ٣ةءي  ٝةؿ         ٥ٍ  يىسٛيٍ٭٥ ٦ة الـاكةً  ٨٦ًى  ٚي ؽة كاعا٤ًىذى٭ي  َكم٤حو  ق٪حو  ل٧ي



 

ٯ زة٩يحن  مؿةن  الـاكةً  ظٮؿي  يأيتى  ظىت ُى ٍٕ  يىٍسيًف  ٦ة إحل٫ً  حيذةجي  لـكاجو  ا٣ٛٞريي  كيي
ٍُٕٯ. حيذةص٭ة ٠ذت لرشاء ا٣ٛٞري ا٥٤ٕ٣ كَة٣تي  لًـكاص٫،  ال رادت هل ٨٦ٍ  كي
٢ ٦ة الـاكة ٨٦ كاعا٤ذ٫ يسٛي٫ ذى٭٥ ييس٧ِّ  .ظةصح ذك أل٫٩ ٠ٛةحى

ة        ة؛ كإفٍ  الـاكةً  ٨٦ إُٔةؤق جيٮز ٚبل ٠ٛةيحه  هل َكف ٨٦ كأ٦َّ  الٮاصتي  ث٢ قأهلى
٫ ؤاؿً  ٨٦ كحٍتًؾيؿيق ٩يىعي ؿ ث٨ ٔجًؽا ٨ٕٚ هل، حي٢ُّ  ال ٦ة قي ٧ى  اجليبَّ  أفَّ  ƒ  خي

اؿي  ال/ »ٝةؿى  ‘ ـى ٥ املٍكأ٣حي  دى ًؽزي ـٔحي  كص٭٫ً  يف ك٣حف ¸ ا يى٤ًٍفى  ظىت ثأظى  مي
٨. ابلؼةرم ركاق ،«حل٥و  ٨ٍ / »ٝةؿ ‘ اجليب أف ¢ ٬ؿيؿةى  أيب ٔك  اجلةسى  قأؿ ٦ى

٥ ان  أمٮاهلى ٢َّ  دمؿان  يكأؿ ٚإ٧٩ة دسرثُّ ًٞ   .مك٥٤ ركاق ،«٣حٍكذ١رٍث  أك ٚى٤ٍحىٍكذ
       ٍ٨ ١ي٥ً  كخى ـو  ث٨ً  ظى ةؿى  ٬ؾا إفَّ / »هل ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ ظـا ةه  ال٧ى رًضى  ظ٤ٮةه  ػى
ق ٨٧ٍٚ  ؾى ؼةكةً  أػى ٍٛفو  بكى ق ك٨٦ ٚي٫، ثيٮرؾى  جى ٍٛفو  ثإرشاؼ أػؾى  ٚي٫ هل يجةرؾٍ  ل٥ ٩
م كاكف ً ٢ي  َكَّلَّ ٤ٍية كاحلىؽي  يٍنجٓ، كال يأكي ٕي ًٛل احلىؽً  ٨٦ًى  ػريه  ا٣  ابلؼةرم ركاق ،«الكُّ

 . كمك٥٤
        ٨ ذىطي  ال/ »ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ ٔٮؼو  ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ٔك ٍٛ  ثةبى  ٔجٍؽه  حى

ٍكأ٣حو   . أمحؽ ركاق ،«ٚٞؿ ثةبى  ٤ٔي٫ ا ٚذطى  إالَّ  مى
٤ي٫ مؼهه  الـاٍكةى  قأؿ كإف       صةز احلىةؿ دل٭ٮؿي  ك٬ٮ ٔ٪٭ة ا٣٘ىن ٔبل٦حي  ٔك

ٍٔبل٫٦ً ثٕؽ ٦٪٭ة إُٔةؤق َِّ  ال أ٫َّ٩ إ يني  ٚي٭ة ظ ٘ى ٮمِّ  كال ٣ ٞى ؛ ٣ً ١ٍتىكتو  اجليب ألفَّ  ٦ي
بلف أدةق ‘ ىٍكأال٫٩ رصي ٤َّتى  ي ٞى ي٨ ٚىؿآ٧٬ة ابلىرصى  ٚي٭٧ة ٚ دلى  مئذي٧ة إفٍ / »ٚٞةؿ صى

٧ة ٍُٔيذي١ي ى
َِّ  كال أ ٮمي  كال ٣٘يني  ٚي٭ة ظى ٞى ١ٍتىًكتو  ٣  داكد كأثٮ أمحؽي  ركاق «٦ي

 . كا٣جكةيئُّ 
ٙي      جي٭٥ اَّلي٨ى  ك٥٬ ٤ٔي٭ة ا٣ٕةًم٤يٮف/ الـاكةً  أ٢ً٬  ٨٦ًٍ  اثلة٣ري  الى٪ الىةي  ي٪ىِّ  كي

٭ة أ٤٬٭ة ٨٦ الـاكةً  جًلجةيحً  األمٮرً  ًْ ٍٛ ٭ة، كًظ ًٛ ٮف كدرصي ُى ٍٕ  ٤ً٧ًٔ٭٥ ثٞؽرً  ٦٪٭ة ٚيي
، َك٩ٮا كإفٍ  ة أًٗ٪يةءى ؿدو  الٮالكء كأ٦َّ ٛى ًٓ  يف اجلةس ٨٦ ٣  ٨٦ ٤ٚحكٮا زاكد٫ً دٮزي

اكتل٭٥ أٍص٢ً  ٨٦ محبةن  ٦٪٭ة يكذعٞٮفى  ٚبل ٤ٔي٭ة ا٣ٕةًم٤ني  إف ٣ًس٨ٍ  ٚي٭ة، كى



 

ٮا ٔي ٭ة يف دىربَّ ًٞ  ركل ملة أٍصًؿ٬ة يف رشاكءى  َك٩ٮا كاٍصذ٭ةدو  ثأ٦ة٩حو  أ٤ً٬٭ة ىلع دٛؿي
ٕىؿمِّ  مٮىس أيب ٨ٔ ابلؼةرمُّ   األ٦نيي  املٍك٥٤ًي  اخلةًزفي / »ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ األٍم

م ً ؾي  اَّلَّ ِّٛ ٪ى ٰ/ ٝةؿ أك حي ًُ ٍٕ ًمؿى  ٦ة حي
ي
َّٚؿان  َكمبلن  ث٫ أ ٫ ث٫ َيِّجةن  مٮ كي ٍٛ ٫ إىل جى ٕي ًم ٚيؽذى  اَّلَّ

ؿ ِّٝني، أظؽي  ث٫ أمى ؽ ذىى ٮا ل٥ كإفٍ  ال٧ي ٭ة يتربَّٔ ًٞ ٥ٍ  ثذىًٛؿي ٍُٔة٬ي  ٨٦ املةؿ وةظتي  أ
 .«الـاكةً  ٨٦ًى  ال ٦ةهًل 
ٙي        ٓي  الى٪ حي / الؿاث ٛى ٨ٍ  أك اإًلي٧ٍةفً  ًٕٛةءي  ك٥٬ ٤ٝٮبي٭٥ املؤ٣َّ ٍىشى  ٦ى ٥ٍ، خيي ٬ي ُّ  رشى

ٮفى  ُى ٍٕ ٓي  أكٍ  إي٧ة٩٭٥ دٞٮيح ث٫ يسٮفي  ٦ة الـاكةً  ٨٦ً ٚيي  إالَّ  ي٪ؽٚٓ ل٥ إذا رش٥٬ دٚ
 .ثإُٔةاًً٭٥ٍ 

ٙي        ي٨ املاكديجٮف األرٝةء ك٥٬ الؿٝىةبي / اخلةمفي  الى٪ ً كا اَّلَّ ٥ اٍمرتى ٭ي كى ٛي  أٍج
ركا ؿِّ ٭٥، ثؾلٟ حًليعى كى ٛي يٍنرتل أفٍ  كجيٮزي  أٍج جٍؽه  ي ذٜى خى ٍٕ َّٟ  كأفٍ  ٚيي ٛى ٍك٥٤ًه  ث٭ة حي  ٨٦ مي

ٝىةب ٧ٔٮـ يف داػ٢ه  ٬ؾا ألفَّ  األرٍسً   .الؿِّ
ٙي      ٮف/ الكةدسي  الى٪ ي٨ ا٣٘ةًرمي ً ٤يٮف اَّلَّ َّ٧ ذىعى ا٦حن  حى ؿى  /٩ٮاعفً  ك٥٬ ٗى
٨ٍ / األكؿ     ٢ى  ٦ى َّ٧ ىة٣حن  حتى ةءً  ابٍلىنٍيً  ذاًت  إلًٍوبلًح  محى ٛى ٍَ ٯ ا٣ٛذ٪حً  كإ ُى ٍٕ  الـاكةً  ٨٦ ٚيي

ٍؽرً  ٞى ىةتًل٫ ث م اجلَّبي٢ًٍ  ا٢ً٧ٕ٣  ٬ؾا ىلع هل تنضيٕةن  محى ً ٙي  ث٫ اَّلَّ  املك٧٤ني دأحل
ةدً  كإزا٣ح ا٣ٛذ٪حً  كإَٛةءي  ثىحًٍ٪٭٥ ذاًت  كإوبلحي  ٞى ٨. كاتل٪ةٚؿً  األٍظ  ٝجيىحى  ٔك

٤خي / ٝةؿ اهلبليلِّ   أ٥ًٍٝ / »‘ اجليبُّ  ٚٞةؿ ٚي٭ة أٍقأهلي  ‘ اجليبَّ  ٚأديخي  محة٣حن  حت٧َّ
ؿى  الىؽٝحي  دأدًح٪ىة ظىت ٪ىأمي  إالَّ  حًت٢ُّ  ال املكأ٣حي  إفَّ  ٝجيىحي  ية/ »ٝةؿ ز٥ ،«ث٭ة لٟ ذى

ؽً  ٢ رص٢/ زبلزحو  ألظى ٟي  ثي٥َّ  يىيجى٭ة ظىت املكأ٣حي  هل ٚع٤ٍَّخ  محة٣حن  حت٧َّ ٧ًٍك  كذ٠ؿ «حي
 .مك٥٤ ركاق. احلؽير د٧ةـ

٨ً / اثلةين     ٢ ٦ى َّ٧ ًك٫ ذ٦ًذ٫ يف محة٣حن  حتى ٍٛ ٯ كٚىةءه  ٔ٪ؽق ك٣حف جلى ُى ٍٕ  ٦ة الـاكةً  ٨٦ ٚيي
رثي  كإفٍ  دي٪ى٫ ث٫ ييٮيف ةبًلي٫ ييٮّفى  أك ٠ى يك٥َّ٤ٍ  ل٥ كإفٍ  َى ٫ ل٤ُ٧٤ٮب؛ ألفَّ  ي  تك٤ي٧ى

٢ ل٤ُة٣ًت  اىحً  ٨٦ املٞىٮدي  ث٫ حيىي  .امل٤ُٮب ذ٦حً  درٍبً
ٙي      ٓي  الى٪ م ا قبي٢ يف اجل٭ةدي  ك٬ٮ ا قبي٢ً  يف/ الكةث ً ؽي  اَّلَّ ٍٞىى  أفٍ  ث٫ حي



 

٤ٍية ْل ا لك٧حي  دسٮف ٕي ، كال حل٧يَّحو  ال ا٣ ٯ ٣ٕىجيَّحو ُى ٍٕ  اجلِّيَّحً  ث٭ؾق املضة٬ؽي  ٚيي
ي٫ً  ٦ة ًٛ ٭ةًدقً  يٍس يٍنرتل أكٍ  الـاكةً  ٨٦ جًلً ذىةده  قبلحه  ث٭ة ي  قبي٢ً  يف ل٧٤ضة٬ؽي٨ كخى

ـً  حل٧ةيحً  ا كدً  اإلًٍقبل  .قجعة٩ى٫ ا لك٧حً  كإٔبلءً  ٔ٪٫ كاَّلَّ
ٙي      ًبي٢ٍ اث٨ي / اثلة٨٦ي  الى٪ م املكةٚيؿً  ك٬ٮ الكَّ ً ٛؿي  ث٫ ا٩ُٞٓ اَّلَّ ؽ الكَّ ٛى ة كجى  يف ٦ى
ٯ يىًؽق ُى ٍٕ ٤ى٫ ٦ة الـاكةً  ٨٦ً ٚيي ؽى  ٚي٭ة ٗ٪يةن  َكف كإفٍ  ثدلقً  إىل ييٮوى كىصى ٫، ٨٦ كى ًي ؿ ٍٞ  حي

يٮز ال ٣س٨ٍ  ىٍكذىٍىًعتى  أفٍ  جيى  إذا الـاكة ٨٦ يأػؾ أف ألٍص٢ ٤ٝي٤حن  ٩ٛٞحن  ٫ٕ٦ ي
 . يكذعٜ ال ٦ة أػؾ ىلع ظي٤حه  أل٩٭ة ٩ٛؽت،

ينِّ  ديؽٚٓ كال ٤ٝٮب٭٥، املؤ٣َّٛحً  ٨٦ يسٮفى  أف إال لاكٚؿ الـاكةي  ديٍؽٚٓى كال    ٘ى  ٔ٪٭ة ٣ً
ي٫ ث٧ة ًٛ ٢ِّ  أكٍ  رادتو  أكٍ  ظؿٚحو  أكٍ  و٪ةٔحو  أك جتةرةو  ٨٦ يس ٘ى  إال كاصجحو  ٩ٛٞحو  أك ٦ى
ةر٦نيى  أك ا قبي٢ً  يف املضة٬ًؽي٨ى  أك ٤ٔي٭ة ا٣ٕةًم٤نيى  ٨٦ يسٮف أف ٘ى  ا٣

 . ابلىنٍي  ذاًت  إلًٍوبلحى 
ا٬ة كاصتو  إقٞةًط  يف الـاكةي  ديٍؽٚىٓ كال       ًٙ  ديٍؽٚٓى ٚبل ًقٮى يٍ ٌَّ  ٨ٔ ثؽالن  ل٤

 جيٮز كال ٩ٛٞذ٭٧ة، ٨ٔ ثؽالن  ٝؿيتو  أك زكصحو  ٨٦ ٩ٛٞذي٫ي  جتت مل٨ كال ًيةًٚذ٫،
ٍٞيًضى  أف ٚيضٮز الٮاصجًح، اجلٛٞحً  قٮل ٚي٧ة كا٣ٞؿيًت  ل٤ـكصحً  دٚيٕ٭ة  دي٪ةن  ث٭ة حى

ٓي  ال زكصًذ٫ ٨ٔ ي ًُ ىٍكذى ق ت يًضى  كأفٍ  كٚةءى ٍٞ  دي٪ةن  أٝةرب٫ ٨٦ٍ  أظؽو  أك كادًلي٫ًٍ  ٨ٔ ث٭ة حى
ٓي  ال ق يكذُي ٓى  أف كجيٮز. كٚةءى ؽادً  يف ألٝةرب٫ الـاكةى  يؽٚ ًذ٭٥ قى ٞى ٛى  دس٨ٍ  ل٥ إذا جى

ٍٮفً  ٤ٔي٫ كاصجح ٢ي  ال ٦ةهًل  ١٣ًى ذىع٧َّ  . ذلٟ حنٮ أك اإًل٩ٛةؽى ٤ٔي٭٥ حى
ٓي  كجيٮزي        ا ألفَّ  كذلٟ كحنٮق؛ ٤ٔي٫ دي٨و  ٌٝةءً  يف لـكص٭ة زاكدى٭ة الـكصحً  دٚ

ٜى  قجعة٩ى٫ ري٥٬، ذ٠ؿ٩ة ٨٦ تن٢٧ي  اع٦ح ثأكوةؼو  الـاكةً  اقذعٞةؽى  ٤َّٔ  ٨٧ٚ ٗك
ٙى  ؽه  خيؿج ٚبل ٬ؾا كىلع مكذعٞةن، َكف ث٭ة ادَّى  .إدمةع أك ث٪ه إال ٦٪٭ة أظى

يَّحً  زيٍ٪ىتى  ظؽير ٨٦ الىعيعني كيف      ًٛ ٞى أة اثلَّ  أف مكٕٮدو  ث٨ ٔجًؽا اٍمؿى
ؿى  ‘ اجليبَّ  أ٣ىًخ  ثةلىؽٝحً  ا٣جِّكةءى  أمى  إ٩َّٟ ا رقٮؿى  ية/ ٚٞة٣ىٍخ  ‘ اجليبَّ  ٚكى

ٍؿتى  ًٌل   ٔ٪ؽم كاكف ثةلىؽٝحً  أمى ٥ ث٫، أدىؽؽى  أفٍ  ٚأردتي  ظي ٔـى  أ٫َّ٩ مكٕٮدو  اث٨ي  ٚ



 

ق ى ُّٜ  ككدلى ٨ٍ  أظى ٝخي  ٦ى ؽى / »اجليبُّ  ٚٞةؿ ٤ٔي٭٥ ث٫ دىىؽَّ ؽى ًٟ  مكٕٮدو  اث٨ وى  زكصي
ؾ ي ُّٜ  ككدلى ٨ٍ  أظ ًٝخ  ٦ى  . «٤ٔي٭٥ ث٫ دىؽَّ

      ٨ ةفى  ٔك ًمؿو  ث٨ً  ق٧ٍ٤ى  وؽٝحن  ا٣ٛٞريً  ىلع الىؽٝحي / »ٝةؿ ‘ اجليب أفَّ  ¢ اعى
٥ً  ذىًكم كىلع  كاحلةز٥ي  ػـي٧حى  كاث٨ي  كا٣رت٦ؾمُّ  ا٣جكةيئُّ  ركاق ،«كىًو٤ىحه  وؽٝحه  الؿَّظى
 . اإلًق٪ةد وعيطي / كٝةؿ
ؿاثىحي  ٥٬ الؿَّظ٥ً  كذكك       ٞى ـٍ  ٝؿبيٮا ا٣ٍ كا أ ؽي ٕي  .بى
ٍى  أف جيٮز كال       ًٞ يٍك ٍح٨ى  ي  أٍػؾه  الـاكةى  ألفَّ  الـاكةً  ٨ٔ كيى٪ٍٮي٫ ا٣ٛٞري ٨ٔ ادلَّ

ةء ُى  . كإٔ
ؾٍ }/ دٕةىل ا ٝةؿ      لًً٭٥ٍ  ٨٦ًٍ  ػي ٍمٮى

ى
ٝىحن  أ ؽى ٥ٍ  وى ؿي٬ي ٭ِّ ُى يً٭٥ٍ  تي كِّ ـى دي ة كى ٢ِّ  ثً٭ى ٤ىيًٍ٭٥ٍ  كىوى  ٔى

ٟى  إًفَّ  دى ٤ىٮى ٨ه  وى سى ٥ٍ  قى َّ٭ي ٓه  كىاَّي  ل ٧ًي ٤ًي٥ه  قى  .[311/ اتلٮبح]{ ٔى
ىضى  ا إفَّ / » ‘ اجليبُّ  كٝةؿ       ٝحن  ٤ٔي٭٥ اٍذرتى ٍٗ٪يةاًً٭٥ ٨٦ًٍ  ديؤػؾي  وؽى دُّ  أ  ذىرتي
 . «ٚٞؿااً٭٥ ىلع
ةطي       ٞى ٍح٨ى  كإٍق ان، كال أػؾان  ٣حف ا٣ٛٞري ٨ٔ ادلَّ ٍح٨ه  ا٣ٛٞري ذ٦حً  يف ٦ة كألفَّ  رىدَّ  دى

اته  َّؼي  ال اغى ذىرصى ـأ ٚبل ٚي٫ حى َّؼي  ظةرضو  ٦ةؿو  ٨ٔ جي ذىرصى ٍح٨ى  كألفَّ  ٚي٫، حى  يف أ٢ُّٝ  ادلَّ
ًف  ٍٛ  . اجليِّؽ ٨ٔ الؿًًدمءً  ٠أداءً  ٔ٪٫ ٚأداؤق كأٍدىنى  احلةرضً  ٨٦ اجلَّ

ة وةظتي  اصذ٭ؽ كإذا     ٭ى ٕى ذى ٚىؽى َكًة  َـّ ٨ُّ  مل٨ٍ  ال ْي ى  أ٤ً٬٭ة ٨٦ أ٫َّ٩ حى ذىبىنيَّ  ٚإ٩٭ة خببل٫ًًٚ  ذى
٭ة إال ٩ٛكةن  ا ييس٤ِّٙ كال اقذُةعى  ٦ة ا ادًف أل٫َّ٩ جتـاي٫؛ ٕى  كيف. كيٍق

٢ه  ٝةؿ/ »ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ الىعيعني ؽَّ  كا/ رىصي ؽَّ  ألدىىى
ؿى ) ٠ى ٓى ( كٚي٫ احلؽير ٚىؾى ًى يًني  يؽ يف وؽٝذ٫ ٚىٮى زيٮف اجلةسي  ٚأٍوجىطى  ٗى ؽَّ ذىعى  حى

ًؽؽى  يًني  ىلع  احل٧ؽ/ ٚٞةؿ ٗيًني  ىلع ديىي يًت  ٗى
ي
ة ٚٞي٢ ٚأ يًنُّ  أ٦َّ ٘ى ٫َّ٤ ا٣ٍ ٕى ذىرًبي  ٚى٤ى ٍٕ  حى

ٜي  ٍُٔةق ممة ٚي٪ٍٛ ة/ »ملك٥٤ ركايح كيف ،«ا أ ٟى  أ٦َّ ج٤ِّخ ٚٞؽ وؽٝذي  . «دٞي
       ٨ ٨ٍٕ ٔك ٍؿجي  أيب َكف/ ٝةؿ ¢ يـيؽى  ث٨ ٦ى ٕ٭ة ث٭ة يذىؽؽي  د٩ة٩ريى  خيي  ٔ٪ؽى  ًٚٮ
٢و  ٍؾدي٭ة ٚضبخ املكضؽ، يف رصي رىٍدتي  إيَّةؾ ٦ة كا/ ٚٞةؿ ث٭ة ٚأدحذي٫ ٚأػى

ى
 أ



 

٧ذ٫ يخى  ٦ة لٟ/ » ‘ اجليبُّ  ٚٞةؿ ، ‘ اجليبِّ  إىل ٚؼةوى  ٦ة كلٟ يـيؽي  ية ٩ىٮى
ٍؾتى  ٨ٍٕي  ية أػى  .ابلؼةرمُّ  ركاق «٦ى

جى٢ي  كال جتـئ ال الـاكةى  إف/ ٦ٕرش املك٧٤ني      ٍٞ ٓ ظىت د ٢ِّ  يف دًٮ عى م ال٧ى ً  اَّلَّ
٭ة ٕى ًى ٮا ٚي٭ة، ا رمحس٥ ٚةٍصذى٭ؽكا ٚي٫ ا كى ٓ أفٍ  ىلع كاٍظؿوي ٞى  مٮٝىٕ٭ة تى

 َّ٢ ً ٤َّ٭ة كحتى ٥ٍ  تًليرٍباٮا حمى ٧ىسي ؿكا ًذمى ٭ِّ ُى ٥ٍ  كتي ا٣ىسي كا أٍمٮى ؾي ِّٛ جى٢ى  ربِّس٥ أٍمؿى  كتي٪ى ٍٞ  كتي
 ٍ٥ ٝةديسي ؽى ٜي  كا وى ذِّ ٮى  . ال٧ي

 كأوعةث٫ً آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ٩بيِّ٪ة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًل ا٣ٕةل٧ًنيى  ربِّ   كاحل٧ؽ
  .أدمٕنيى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

احل٧ؽ  اَّلم رشع ظش ثحذ٫ احلؿاـ كص٢ٕ احلش مٕرية ٨٦ مٕةاؿ          
اإلقبلـ كبني ٣ٕجةدق احلبلؿ ٨٦ احلؿاـ أمحؽق قجعة٫٩ محؽا ي٤يٜ جببلهل 
٧ْذ٫ محؽا يجًف ىلع ادلكاـ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا م٭ةدة يؽػ٢ ٝةا٤٭ة ث٭ة  ٔك

ي٨ اإلقبلـ وًل دار الكبلـ كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل املجٕٮث ثةهلؽل كد
 .ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة ٠سريا 

 أ٦ة ثٕؽ / 
 ثةإلػبلص ا٤ٞ٣جيح ا٣ٕجةدة ٚي٫ ا دمٓ اإلقبلـ، أراكف ٨٦ رك٨ ٚإف احلش        

ريق،  ٚي٫ جتذ٧ٓ كز٦٪٫ كاحلش كا٤ٕٛ٣يح، كا٣ٞٮحلح املةحلح ا٣ٕجةدة ٚي٫ ا كدمٓ ٗك
ا كأف ا إال هلإ ال أف م٭ةدة  كجتذ٧ٓ اإلقبلـ، يف رك٨ أ٥ْٔ ا، رقٮؿ حم٧ؽن

 كاجلٔل ثةملٕؿكؼ، كاألمؿ اهلؽم، جيؽ ل٥ مل٨ كالىيةـ املةؿ، كإ٩ٛةؽ الىبلة ٚي٫
 كص٭ةد كا٣رب، ل٤ؼري كاتل٤ٕي٥ كالؿمحح، كالنٛٞح كاحًل٥٤، كالىرب امل٪١ؿ، ٨ٔ

  .املعؿ٦ةت كاصذ٪ةب ذلٟ، كحنٮ اجلٛف
يف ٢ٌٚ احلش كبيةف ْٔي٥ ٦زنتل٫ يف رشاآ  كٝؽ كردت أظةدير ٠سرية       

ب٢ /ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب ادلي٨ ٚيف الىعيعني ٨٦ ظؽير ٨ٔ  - ا رقٮؿ قي
مُّ / - ‘

ى
؟ ا٢ً٧ٕ٣  أ ةفه " /ٝةؿ أ٢ٌٚي  اجل٭ةدي " /ٝةؿ ٦ةذا؟ ز٥/ ًري٢ى  ".كرقٮهًلً  ثًةً  إًي٧ى

شه " /ٝةؿ ٦ةذا؟ ز٥/ ًري٢ى  ".اً  قبي٢ً  يف   ".٦ربكر ظى
      ٫٪  كل٥ يىؿٚيٍر، ٥٤ٚ ظشَّ  ٨٦" /يٞٮؿ - ‘ - ا رقٮؿى  ق٧ٕخ/ ٝةؿ أيٌة ٔك

؛ ٍٜ كي ٍٛ ٓ حى ٫ كدلد٫ٍي  ٠يٮـ ذ٩ٮب٫ ٨٦ رصى  ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ . ".أ٦ُّ
٪٫ أيٌة؛        ثح٪٭٧ة، ملة ٠ٛةرةه  ا٧ٕ٣ؿةً  إىل ا٧ٕ٣ؿةي " /ٝةؿ - ‘ - ا رقٮؿ أف ٔك

 ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ . ".اجل٪ح إال صـاءه  هل ٣حف املربكري  كاحلشُّ 
 ٩ؿل! ا رقٮؿ ية/ ٤ٝخ /ٝة٣خ ~ اعئنح كركل ابلؼةرم ٨٦ ظؽير       

٧ةؿ، أ٢ٌٚى  اجل٭ةدى  ٚبل اأٔل
ى
٨َّ " /ٚٞةؿ جنة٬ؽ؟ أ   ".٦ربكر ظشه  اجل٭ةًد؛ أ٢ٌٚى  ٣ىسي



 

 كٌٚةا٢ احلش ٠سرية صؽا .
كجيت احلش ىلع املك٥٤ ابلة٣ٖ ا٣ٕة٢ٝ احلؿ ا٣ٞةدر ٣ٞٮهل دٕةىل "ك ىلع      

 ابليخ ٨٦ اقذُةع إحل٫ قبيبل" .اجلةس ظش 
٨٧ٚ َكف ٝةدرا ىلع احلش كصت ٤ٔي٫ احلش ٚٮرا كال جيٮز هل أف يؤػؿ ٣٘ري      

 ثؾريٕح ث٭ة كيكٮؼ ا٣ٛؿيٌح، ٬ؾق أداء ٨ٔ يذٞةٔف أف ملك٥٤ يججيغ ٔؾر كال
ٮاـ، األيةـ ٨٦ ثٕؽ ٚي٧ة أداا٭ة  كاملكذٞج٢ هل، حيؽث ٦ة يؽرم ال ٚ٭ٮ كاأٔل

 يذٕض٢ أف ٤ٔي٫ الٮاصت ث٢ ا، إال ا٣٘يت ي٥٤ٕ كال ،ٗيت كا٣٘ؽ دل٭ٮؿ،
 - ا٣ٛؿيٌح يٕين - احلش "دٕض٤ٮا/ يٞٮؿ ‘ اجليب ٚإف ألداا٫، يجةدر كأف احلش،

 هل" ركاق أمحؽ كظك٪٫ األبلةين . يٕؿض ٦ة يؽرم ال أظؽز٥ ٚإف
٪ؽق ٝؽرة ٦ةحلح ٚإ٫٩ جي٢ٕ ٨٦ حيش ٔ٪٫        ك٨٦ َكف اعصـا ٨ٔ احلش ثجؽ٫٩ ٔك

 رقٮؿ ية/ ٝة٣خ ػس٥ٕ ٨٦ امؿأة "أف ƒ  كيُٕي٫ ٩ٛٞح احلش حلؽير اث٨ ٔجةس
 الؿاظ٤ح ىلع يثجخ ال ٠جريا ميؼة أيب أدركخ احلش يف ٔجةدق ا ٚؿيٌح إف ا

 الٮداع" ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ . ظضح كذلٟ يف «٥ٕ٩/ »ٝةؿ ٔ٪٫؟ أٚأظش
حيش  ك٨٦ ٦ةت كل٥ حيش ٣ٕؾر كػ٤ٙ دؿكح دسيف جلٛٞح احلش كصت أف        

 اجليب رص٢ أىت/ ٝةؿ ƒ  ٔ٪٫ ٨٦ دؿكذ٫ ٚإف ٬ؾا دي٨ ٤ٔي٫ حلؽير اث٨ ٔجةس
 ٤ٔي٭ة َكف لٮ/ » ‘ اجليب ٚٞةؿ ٦ةدخ كإ٩٭ة حتش أف ٩ؾرت أػيت إف/ ٚٞةؿ ‘
٦ذٜٛ  «ثة٣ٌٞةء أظٜ ٚ٭ٮ ا دي٨ ٚةٝي/ »ٝةؿ ٥ٕ٩/ ٝةؿ «ٝةًي٫؟ أك٪خ دي٨

 ٤ٔي٫ .
 . "٣حن٭ؽكا ٦٪ةٚٓ هل٥"كاحلش هل ٦٪ةٚٓ ٠سرية ٝةؿ دٕةىل       

 /(3)ك٨٦ ٦٪ةٚٓ احلش
 ازداد كُك٧ة لؿب٫، ا٣ٕجٮديح حتٞيٜ يف املؼ٤ٮؽ ٧١ٚةؿ/  ا٣ٕجٮديح ػ حتٞي3ٜ

                                                                        

 اىظر: احلج آداب وأرسار ودروس.  1



 

، ازداد هلة حتٞيٞةن  ا٣ٕجؽ ٤خ ٧٠ةهلي  .درصذي٫ ٔك
 كػٌٮع ، دؾل٢ احلش ٚيف اتلضٌل، اغيح املٕىن ٬ؾا يذضًل احلش كيف     

 ٦ةهل دةراكن  رب٫، إىل ٦٭ةصؿان  ادل٩ية مبلذِّ  ٨٦ خيؿج ٚةحلةج يؽي٫؛ ثني كا٩سكةر
 ٦ذٮإًةن  رأق٫، ٨ٔ ظةرسان  إظؿا٫٦، البكةن  زيةث٫، ٨٦ ٦ذضؿدان  ككَ٪٫، كأ٫٤٬
ني ػةمٓ، ث٤ٞت املنةٔؿ ثني ٦ذ٪ٞبلن  كا٣جكةء، ا٣ُيت دةراكن  لؿب٫،  دا٦ٕح، ٔك

 .ٔؾاث٫ كخيىش رب٫، رمحح يؿصٮ ذا٠ؿ كلكةف
 بليٟ/ )كاحل٤ٍٜ ا٣ٕٞجح دمؿة رَل ظني إىل إظؿا٫٦ ٦٪ؾ احلةج مٕةر إف ز٥    

 ( .بليٟ لٟ رشيٟ ال بليٟ بليٟ، امهلل
 األ٦ة٩ةت؛ ٨٦ مح٤َّذين ملة مكذٕؽ ألمؿؾ، ٦٪ٞةد لٟ، ػةًٓ أ٩ين/ ذلٟ ك٦ٕىن   

  .دؿدد أك أكؿاق دك٧٩ة كاقتكبل٦ةن  لٟ، َةٔح
٥ْ املٞىٮد ٬ٮ ٚةَّل٠ؿ - دٕةىل - ا ذ٠ؿ إٝة٦ح -5  رشٔخ ٧ٚة ل٤ٕجةدات، اأٔل

 .ث٧س٫٤ املذٞؿبٮف دٞؿب ك٦ة ألص٫٤، إال ا٣ٕجةدات
 ا٣ٕذيٜ، ثةبليخ ا٣ُٮاؼ رشع ٧ٚة اتلضٌل؛ اغيح احلش يف املٕىن ٬ؾا كيذضًل      
 .ا ذ٠ؿ إلٝة٦ح إال اجل٧ةر رَل كال كاملؿكة، الىٛة ثني الكيع كال
كا" /- دٕةىل - ٝةؿ      ؽي ٓى  ٣ًحىٍن٭ى ٪ىةًٚ ٥ٍ  ٦ى ى٭ي كا ل ؿي يىٍؾ٠ي ـو  يًف  اًَّ  اٍق٥ى  كى يَّة

ى
ةت أ ٤يٮ٦ى ٍٕ " ٦ى

 [.55اآليح ٨٦/ احلش]
٥ٍ  ٣ىحٍفى /" كٝةؿ        ٤ىيٍسي ٪ىةحه  ٔى فٍ  صي

ى
ٮا أ ٘ي بلن  دىبٍذى ٌٍ ٥ٍ  ٨٦ٍ  ٚى بِّسي إًذىا رى

ذي٥ٍ  ٚى ٌٍ ٚى
ى
 ٨٦ًٍ  أ

ٚىةتو  ؿى كا ٔى ؿي ٪ٍؽى  اَّى  ٚىةٍذ٠ي ؿً  ًٔ ٕى ٍن ـً  ال٧ٍى ا كقي  احٍلىؿى ؿي اٍذ٠ي ة كى ٧ى ٥ٍ  ٠ى ازي ؽى إًفٍ  ٬ى ٪ٍذي٥ٍ  كى  ٨٦ًٍ  ٠ي
ج٫٤ًًٍ  ى٨٧ًى  رى ة٣ِّنيى  ل ٌَّ ٮا ثي٥َّ ( 365) ال ٌي ًذي

ى
يٍري  ٨٦ًٍ  أ ٚىةضى  ظى

ى
كا اجلَّةسي  أ ؿي ًٛ ٍ٘ اٍقذى  إًفَّ  اَّى  كى

ٮره  اَّى  ٛي إًذىا( 366) رىًظي٥ه  دى
يٍذي٥ٍ  ٚى ٌى ٥ٍ  ٝى سي ٪ىةًق١ى كا ٦ى ؿي ٥ٍ  اَّى  ٚىةٍذ٠ي ًؾ٠ًٍؿكي ٥ٍ  ٠ى  آثىةءىزي

كٍ 
ى
ؽَّ  أ مى

ى
 [.ابلٞؿة] ( "511) ًذ٠ٍؿا أ

 و٤ٮاد٭٥ يف مُؿ٬ة كصٮ٬٭٥ يٮلٮف ا٣يت/ ثٞج٤ذ٭٥ املك٧٤ني اردجةط -1
ح   .احلٮـ يف مؿات مخف املٛؿًك



 

بىةت بنىت ا ىلع لئلٝجةؿ ْٔي٧ح ٚؿوح احلش أف -4 ؿي ٞي  احلش يف جيذ٧ٓ ظير/ ا٣
 ثةلى٤ٮات األكٝةت ٨٦ ٗريق احلش ٚحنةرؾ ٗريق، يف جيذ٧ٓ ال ٦ة ا٣ٕجةدات ٨٦

ري٬ة ري احلش يف د٢ٕٛ ا٣يت ا٣ٕجةدات ٨٦ ٗك  .احلش ٗك
ـد٣ٛح، كاملجيخ ثٕؿٚح، ثةلٮٝٮؼ كي٪ٛؿد      ري ادل٦ةء، كإراٝح اجل٧ةر، كرَل ث٧  ٗك

 .احلش أ٧ٔةؿ ٨٦ ذلٟ
 َكف ٦ة ي٭ؽـ ٚةحلش/ ادلرصةت كرٕٚح الكحبةت، حلٍ ُْٔل؛ كقي٤ح احلش -2

 .ٝج٫٤
 ي٭ؽـ اإلقبلـ أف ٧٤ٔخ "أ٦ة/ - ¢ - ا٣ٕةص ث٨ ٧ٕ٣ؿك - ‘ - اجليب ٝةؿ     
 ركاق ٝج٫٤" َكف ٦ة ي٭ؽـ احلش كأف ٝج٤٭ة، َكف ٦ة د٭ؽـ اهلضؿة كأف ٝج٫٤، َكف ٦ة

  .مك٥٤
ك٦٪ةٚٓ احلش ٠سرية ال نكذُيٓ ٔؽ٬ة ٬٪ة ٚجكأؿ ا دٕةىل أف يؿزٝ٪ة ظش      

 .ثحذ٫ احلؿاـ كأف جي٪ب٪ة اخلُةية كاآلزةـ كأف يٮٚٞ٪ة ملة حيت كيؿىض 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

 أدمٕني.
 
 
 

   
 

 

 

 



 

احل٧ؽ  اَّلم رشع ٣ٕجةدق رشاآ اإلي٧ةف كأ٩ـؿ ٤ٔي٭٥ احل٧١ح           
كا٣ٞؿآف كرشع هل٥ ٦ة ٚي٫ املى٤عح هل٥ يف لك ز٦ةف كماكف كأظك٨ إىل ٔجةدق 
اغيح اإلظكةف أمحؽق قجعة٫٩ كأم١ؿق كأدٮب إحل٫ كأقذ٘ٛؿق كأم٭ؽ أف ال هلإ إال 

٤ي٫ كىلع آهل ا كظؽق ال رشيٟ كأم٭ؽ اف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٔ
 .كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة 

 أ٦ة ثٕؽ / 
    ٥ْ ٨٦ ٚيضت ىلع لك مك٥٤ أف يؤ٨٦ ثة دٕةىل ٚ٭ٮ الؿك٨ األكؿ كاأٔل

 /أمٮر ثأربٕح اإلي٧ةف يذ٨٧ٌ - ¸ - ثة أراكف اإلي٧ةف كاإلي٧ةف
 كاإلي٧ةف ا، ثألٮ٬يح كاإلي٧ةف ا، ثؿبٮبيح كاإلي٧ةف ا، ثٮصٮد اإلي٧ةف    

 .كوٛةد٫ ةا٫ثأق٧
 ا٢ٕٞ٣، كصٮدق ىلع كٝؽ مٮصٮد، دٕةىل ا ثأف دؤ٨٦ أف ا ٬ٮ/ ثٮصٮد ٚةإلي٧ةف
 .كالرشع كا٣ُٛؿة، كاحلف

 ٬ؾا/ ٩ٞٮؿ أف - ¸ - ا كصٮد ىلع ا٣ٌٕٞل ٚةدلحل٢/ ا٣ٌٕٞل ادلحل٢/ أكالن       
 أف ي٧س٨ ال اَّلم ابلؽيٓ اجلْةـ ٬ؾا ىلع كننة٬ؽق أ٦ة٦٪ة اَّلم ال١ٮف

ة ث٫ٌٕ يكٍٞ كال يذىةدـ كال يٌُؿب ٌن  ٨٦ يسٮف ٦ة اغيح يف ٬ٮ ث٢ ثٕ
ة يسٮف ابلؽيٓ اجلْةـ ث٭ؾا ا٣ْٕي٥ ال١ٮف ٬ؾا أف ي٢ٕٞ اجلْةـ ٚ٭٢ ٞن  ػة٣

ة يسٮف أف ي٧س٨ ال أل٫٩ ي٢ٕٞ؛ ال الك جلٛك٫؟ ٞن  ذلٟ ٦ٕىن إف إذ جلٛك٫ ػة٣
ا، أكصؽ ٔؽـ أ٫٩ ا، يٮصؽ أف ل٤ٕؽـ ي٧س٨ كال مٮصٮدن  أف ٚحكذعي٢ إذف مٮصٮدن

ا ال١ٮف ٬ؾا يسٮف ة ي٧س٨ كال جلٛك٫، مٮصؽن ٌن  ال١ٮف ٬ؾا يسٮف أف أي
 .وؽٚح  كصؽ ا٣ْٕي٥
 د٬ؿيٮف ٝٮـ صةءق أ٫٩ ثةَّلَكء ٦ٕؿكٚنة كاكف - ¬ - ظ٪يٛح أيب ٨ٔ كيؾ٠ؿ
 يف أ١ٚؿ إين/ هل٥ ٝةؿ ز٥ أ١ٚؿ، دٔٮين/ ٚٞةؿ ا كصٮد جلة أزجخ/ هل يٞٮلٮف



 

٤ي٭ة دص٤ح ٦ي٪ةء يف أرقخ قٛي٪ح  كا٩رصٚخ محةؿ، ثؽكف احل٢٧ ٚزنؿ مح٢ ٔك
 كال ي٢ٕٞ ال ذلٟ ٚإف الالكـ ذلٟ ٦س٢ دٞٮؿ ٠يٙ/ ٚٞةلٮا ٝةاؽ، ثؽكف الكٛي٪ح
 ث٭ؾق دىؽٝٮف ١ٚيٙ ث٭ة دىؽٝٮف ال ٠٪ذ٥ إذا/ ٚٞةؿ ٩ىؽ٫ٝ؟ أف ي٧س٨

 أ٩٭ة دىؽٝٮا أف ي٧س٨ ٠يٙ كاألرض، كالك٧ةء، كاجلضٮـ، كا٧ٞ٣ؿ، الن٧ف،
 ! مٮصؽ؟ ثؽكف كصؽت

ـٍ }/ ثٞٮهل ا٣ٌٕٞل ادلحل٢ ٬ؾا إىل دٕةىل ا أمةر كٝؽ
ى
ٮا أ ٞي ٤ً رٍيً  ٨٦ًٍ  ػي ءو  دى ٍ ـٍ  يشى

ى
 أ

٥ي  ٮفى  ٬ي ٞي  . {اخٍلىة٣ً
ؿايب ربٟ؟ ٔؿٚخ ث٥/ هل ٚٞي٢ أٔؿايب كقب٢        َكف ٦ة إال يٕؿؼ ال كاأٔل

 أثؿاج، ذات ٚك٧ةء املكري، ىلع يؽؿ كاألزؿ ابلٕري، ىلع دؽؿ ابلٕؿة/ ٚٞةؿ أ٦ة٫٦
 .ثًل ابلىري؟ الك٧يٓ ىلع دؽؿ أال أمٮاج، ذات كحبةر ٚضةج، ذات كأرض

 يؽٔٮ ٚةإلنكةف ٦سبلن  ادلاعء إصةثح ٨٦ ننة٬ؽق ٦ة ٚ٭ٮ/ احلّس ادلحل٢/ زة٩ينة    
 ك٬ٮ امل٤ُٮب كحيى٢ هل قٮءق كيسنٙ داعءق ا ٚيضيت ا ية/ كيٞٮؿ ا
 ٠ذةب يف ٩ٞؿأ ٦ة أكرث ك٦ة كأصةث٫، داعءق، ق٧ٓ رب ٬٪ةؾ إذف ا ية/ ٝةؿ إ٧٩ة
ة}/ ا أل٩بيةء اقذضةب أ٫٩ ا ٩يٮظن ج٢ٍي  ٨٦ًٍ  ٩ىةدىل إًذٍ  كى جٍ٪ىة رى ي  ٚىةٍقذىضى يُّٮبى } ،{ هلى

ى
 كىأ

ب٫َّي  ٩ىةدىل إًذٍ  ينِّ  رى
ى
يًنى  أ كَّ ُّ  مى ٩ٍخى  الرضُّ

ى
٥ي  كىأ رٍظى

ى
نيى  أ امًحً جٍ٪ىة الؿَّ ي  ٚىةٍقذىضى  . { هلى

 .ث٭ؾا ين٭ؽ كالٮاٝٓ ٠سرية ٬ؾق يف كاآليةت  
 ا" "ية/ ٝةؿ الرض أوةث٫ إذا ثُجيٕذ٫ اإلنكةف ٚإف/ ا٣ُٛؿم ادلحل٢/ زةثلنة     

 امل٭٤ٟ اليشء أوةث٫ إذا امل٤عؽي٨ املٮصٮدي٨ ال١ٛةر ثٕي أف ظؽز٪ة إ٩٪ة ظىت
 دؽهل اإلنكةف ُٚؿة ألف ينٕؿ؛ أف ٗري ٨٦ ا" "ية/ لكة٫٩ ٤ٚذةت ىلع يٞٮؿ ث٘ذح
إًذٍ } ،- ¸ - الؿب كصٮد ىلع ؾى  كى ػى

ى
ٟى  أ بُّ ـى  ثىيًن  ٨٦ًٍ  رى ٮر٥٬ًًٍ  ٨٦ًٍ  آدى ٭ي ٥ٍ  ّي يَّذى٭ي  ذيرِّ

 ٍ٥ ٬ي ؽى ٍم٭ى
ى
ى  كىأ ًكً٭٥ٍ  ىلعى ٛي ٍج

ى
ىٍكخي  أ ل

ى
٥ٍ  أ بِّسي يٮا ثًؿى  .{ ثىًلى  ٝىةل

ة      ٕن  اإلنكةف دأم٫٤ إذا الرشع ٚلك الرشٔيح األد٣ح كأ٦ة/ الرشيع ادلحل٢/ راث
ٚىبلى } /دٕةىل ا ٝةؿ - ¸ - الؿب ٬ٮ كرش٫ٔ أ٩ـهل اَّلم أف ٥٤ٔ

ى
كفى  أ ثَّؿي ذىؽى  حى



 

ٍؿآفى  ٞي ىٮٍ  ا٣ٍ ل فى  كى ٪ٍؽً  ٨٦ًٍ  َكى رٍيً  ًٔ كا اًَّ  دى ؽي ىٮىصى ٚنة ًذي٫ً  ل ا اٍػًذبلى ًسرين  .{ ٠ى
ؽـ ا٣ٞؿآف ٚةاذبلؼ     ة ث٫ٌٕ كدىؽيٜ د٪ة٫ٌٝ ٔك ٌن  أف ىلع يؽؿ ذلٟ لك ثٕ

 ا٣يت األديةف دميٓ ٠ٮف ث٢ ادلي٨ ٬ؾا ككٮف - ¸ - ا ٔ٪ؽ ٨٦ ٩ـؿ ا٣ٞؿآف
ة مٮاٚٞح - ¸ - ا أ٩ـهلة  .- ¸ - ا ٔ٪ؽ ٨٦ أ٩٭ة دحل٢ ا٣ٕجةد ملىة٣ط د٧ة٦ن

/ املؼة٣ٛني لرشاا٫ٕ ٨٦ كد٘يري كدجؽي٢ حتؿيٙ األديةف دميٓ ىلع ظى٢ ك٣س٨
ٚيٮفى } ىؿِّ ٥ًى  حيي ٨ٍ  ا٣لٍكى ٫ً  خى ًٕ ًً ا ٮى  ين٭ؽ لك٫ األ٩بيةء ىلع ٩ـؿ اَّلم ادلي٨ ٣س٨{ مى

٫٧٤ كظ٧١ذ٫ - ¸ - ا ثٮصٮد  .ٔك
 كاملةلٟ، اخلة٣ٜ، ٚ٭ٮ أف يٕذٞؽ اإلنكةف أف ا ٬ٮ /ثؿبٮبحذ٫ اإلي٧ةف كأ٦ة      

 ٨ٔ اثلبلزح ٬ؾق ٨٦ كاظؽ ي٘ين كال ،- ¸ - ا ربٮبيح ٦ٕىن ٚ٭ؾا كاملؽثؿ،
ٓي } ٔؽـ ٨٦ األميةء أكصؽ اَّلم اخلة٣ٜ ٚ٭ٮ اآلػؿ، ةكىاًت  ثىًؽي ٧ى رًٍض  الكَّ

ى
اأٍل  ،{ كى

ًَّ  احٍلى٧ٍؽي } ؿً  ً ًَ ةكىاًت  ٚىة ٧ى رًٍض  الكَّ
ى
اأٍل  .{ كى

 كا٩ٛؿد اخل٤ٜ ػ٤ٜ أم املةلٟ اخلة٣ٜ، ا ٬ٮ ا٣ٕؽـ ٨٦ ال١ٮف أكصؽ ٚةَّلم     
 هل. خب٫ٞ٤ ا٩ٛؿد ٧٠ة هل ث٫١٤٧

 كأ٫٩ احلٜ، اإلهل ٬ٮ قجعة٫٩ ثأ٫٩ اإلنكةف يؤ٨٦ أف ٚ٭ٮ /ثألٮ٬يذ٫ اإلي٧ةف كأ٦ة
 دٔٮة َك٩خ كهلؾا مؿق٢، ٩يب كال ٦ٞؿب، م٤ٟ ال احلٜ ٬ؾا يف أظؽ ينةرك٫ ال

ى  الى }/ ٝٮؿ إىل ادلٔٮة ْل آػؿ٥٬ إىل أكهل٥ ٨٦ لك٭٥ الؿق٢   .{ اَّي  إًالَّ  إًهلى
ة} ٦ى ٤ٍ٪ىة كى رٍقى

ى
ٟى  ٨٦ًٍ  أ ج٤ًٍ ٮؿو  ٨٦ًٍ  رى ٫ًٍ  ٩يٮيًح  إًالَّ  رىقي ٫َّ٩ي  إًحلى

ى
ى  الى  أ ٩ىة إاًلَّ  إًهلى

ى
كفً  أ { ٚىةٍخجيؽي

ؽٍ } ٞى ٣ى سٍ٪ىة كى ٕى ِّ  يًف  بى حو  لكي َّ٦
ي
ٮالن  أ فً  رىقي

ى
كا أ اٍصذىًججيٮا اَّى  ايٍخجيؽي ٗيٮتى  كى ة َُّ  .{ ا٣

ا أف لٮ        ٗريق ا ٦ٓ يٕجؽ كل١٪٫ ا، ثؿبٮبيح كآ٨٦ ا، ثٮصٮد آ٨٦ أظؽن
 .ثةأللٮ٬يح قجعة٫٩ يٛؿدق ظىت ثة مؤ٦٪نة يسٮف ٚبل
 جلٛك٫، ا أزبذ٫ ٦ة أف يثجخ اإلنكةف ٚ٭ٮ /كوٛةد٫ ثأق٧ةا٫ اإلي٧ةف كأ٦ة     

 ٨٦ ‘ رقٮهل ٔ٪٫ ك٩ٛةق ٩ٛك٫، ٨ٔ ا ٩ىف ٦ة كي٪يف ، ‘ رقٮهل هل كأزبذ٫
 كاقتنٕةر كدالالد٭ة الىعيعح ث٧ٕة٩ي٭ة دٕةىل  كاإلٝؿار كالىٛةت األق٧ةء



 

  .اخل٤ٜ يف ك٦ٞذٌيةد٭ة آزةر٬ة
"ك أق٧ةء احلكىن ٚةدٔٮق ث٭ة كذركا اَّلي٨ ي٤عؽكف يف ٝةؿ ا دٕةىل        

 .أق٧ةا٫ قيضـكف ٦ة َك٩ٮا ي٤٧ٕٮف" 
 يف دٛكريق/ ¬ ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح الكٕؽم      

 اق٥ لك هل/ أم احلكىن، األق٧ةء هل ثأف أكوة٫ٚ، كقٕح صبلهل ٣ْٕي٥ ثيةف ٬ؾا   
ةث٫ُ ظك٨،  َك٩خ كبؾلٟ ْٔي٧ح، ٧٠ةؿ وٛح ىلع داؿ اق٥ لك أ٫٩/ ًك
 ظكىن، دس٨ ل٥ حمٌة ٧٤ٔة َك٩خ ث٢ وٛح، ٗري ىلع د٣خ لٮ ٚإ٩٭ة ظكىن،
 وٛح أك ٩ٞه وٛح إ٦ة ث٢ ٧٠ةؿ، ثىٛح ٣حكخ وٛح ىلع د٣خ لٮ ككؾلٟ

 ىلع داؿ أق٧ةا٫ ٨٦ اق٥ ٚلك ظكىن، دس٨ ل٥ كا٣ٞؽح، املؽح إىل ٦٪ٞك٧ح
 .٦ٕ٪ة٬ة جل٧يٓ مكذ٘ؿؽ ٦٪٭ة، امذٜ ا٣يت الىٛح دميٓ

 ٚبل األميةء، جل٧يٓ اع٦ة حميُة ٧٤ٔة هل أف ىلع ادلاؿ{ ا٤ٕ٣ي٥} حنٮ كذلٟ    
 .الك٧ةء يف كال األرض يف ذرة ٦سٞةؿ ٫٧٤ٔ ٨ٔ خيؿج

 .يشء للك كاقٕح ْٔي٧ح، رمحح هل أف ىلع ادلاؿ{ َكلؿظي٥} ك
 .ذلٟ كحنٮ يشء، يٕضـ٬ة ال اع٦ح، ٝؽرة هل أف ىلع ادلاؿ{ َك٣ٞؽيؿ} ك

ٮقي }/ ٝةؿ كَّللٟ ث٭ة، إال يؽىع ال أ٫٩" ظكىن" ٠ٮ٩٭ة د٧ةـ ك٨٦      ٔي ة ٚىةٍد { ثً٭ى
 ي٪ةقت ث٧ة ٤ُ٦ٮب لك يف ٚيؽىع املكأ٣ح، كداعء ا٣ٕجةدة، دلاعء مةم٢ ك٬ؾا
 ا٣٘ٛٮر أ٩خ إ٩ٟ كارمحين، يل اٗٛؿ امهلل ٦سبل ادلايع ٚيٞٮؿ امل٤ُٮب، ذلٟ

َّ  كدت الؿظي٥، ٌلى  .ذلٟ كحنٮ ٣ُيٙ ية يب كا٣ُٙ رزاؽ، ية كارزٝين دٮاب، ية ٔى
ي٨ى  كىذىريكا}/ كٝٮهل         ً كفى  اَّلَّ ةا٫ًً  يًف  يي٤ًٍعؽي ٍق٧ى

ى
ٍكفى  أ ـى ييٍض ة قى ٩يٮا ٦ى ٤يٮفى  َكى ٧ى ٍٕ / أم{ حى

ؾاثة ٔٞٮبح  هل، ص٤ٕخ ٧ٔة ث٭ة املي٢ اإلحلةد كظٞيٞح أق٧ةا٫، يف إحلةد٥٬ ىلع ٔك
 ث٪يف كإ٦ة آلهلذ٭٥، ث٭ة املرشكني ٠تك٧يح يكذعٞ٭ة، ال ٨٦ ث٭ة يكُل ثأف إ٦ة

 ث٭ة ينج٫ أف كإ٦ة رقٮهل، كال ا أرادق ٦ة ٦ٕىن هلة جي٢ٕ كأف كحتؿيٛ٭ة، ٦ٕة٩ي٭ة
 يف زجخ كٝؽ ٚي٭ة، امل٤عؽكف كحيؾر ٚي٭ة، اإلحلةد حيؾر أف ٚةلٮاصت ٗري٬ة،



 

 أظىة٬ة ٨٦ اق٧ة، كتكٕني تكٕح  "أف ‘ ٤ٔي٫ ا وًل اجليب ٨ٔ الىعيط
 .  çا. اجل٪ح"  دػ٢

 .نكأؿ ا دٕةىل أف يؿزٝ٪ة اإلي٧ةف ث٫ ىلع الٮص٫ اَّلم يؿىض ث٫ ٔ٪ة 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫     

 أدمٕني .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ـً  ٝىٍؽرًق، يف ا٣ْٕي٥ً   احل٧ؽي           جٍؽً  حبةؿً  ا٣ٕةل٥ً  ٍٝ٭ًؿق، يف ا٣ٕـي ٕى ق يف ا٣  رًسِّ
ٍ٭ًؿق، ٓي  كصى ٙى  يك٧ ي ٍِّ  ٔ٪ؽ ا٥٤ٞ٣ً  رصى ًؿق، ػ ٍُ ًؿق، ٚيةيف يف يؽبُّ  اجل٢٧َّى  كيؿل قى ٍٛ  رى

٧ةءي  دٞٮـ أفٍ  آيةد٫ً ك٨٦ً ٍمًؿق، كاألرضي  الكى
ى
قي  ثأ ةءً  ىلع أمٍحىؽي ٌى ٞى ٤ٍٮًق ا٣ ؿِّق، ظي  كمي

ق ا إًالَّ  إًهلى  ال أفٍ  كأم٭ؽي  ٟى  ال كظؽى ٠ًٍؿقً، إٝة٦حن  هل رشي ق حم٧ؽان  أف كأم٭ؽي  ًَّلٍ  ٔجؽي
ًٜ  إىل ثة٣رًبِّ  املجٕٮثي  كرقٮهلي 

ًٍؿق، ثٌؿق يف اخل٤ٍ  كأوعةث٫ آهًلً  كىلع ٤ٔي٫ ا وًلَّ  كحبى
ًؿق، الكعةبي  صةد ٦ة ثإًظكةفو  هل٥ كاتلةثٕنيى  ٍُ  .تك٤ي٧ةن  كق٥َّ٤ ثٞ

 أ٦ة ثٕؽ /   
ٚإف ٨٦ أراكف اإلي٧ةف ا٣يت ال يذ٥ ألظؽ ٨٦ اجلةس اإلي٧ةف إال ثةإلي٧ةف          

فٍ  ا٣رًٍبَّ  دٕةىل " ٣ىحٍفى ث٫ اإلي٧ةف ثةملبلاسح ٧٠ة ٝةؿ 
ى
٣ُّٮا أ ٥ٍ  ديٮى ٮ٬ىسي  ًٝجى٢ى  كيصي

ؽً  رٍشً ًؿًب  ال٧ٍى ٍ٘ ال٧ٍى ٣ىًس٨َّ  كى ٨ٍ  ا٣رًٍبَّ  كى ٨ى  ٦ى ـً  ثًةًَّ  آ٦ى احٍلىٍٮ حً  اآٍلًػؿً  كى اًسى بلى ال٧ٍى  كى
ا١ًٍ٣ذىةًب  آىتى  كىاجلًَّبيِّنيى  كى ةؿى  كى ى  ال٧ٍى ج٫ًِّ  ىلعى ٍؿبى  ذىًكم ظي ٞي احٍلىذىةٍلى  ا٣ٍ ة٠ًنيى  كى كى ال٧ٍى اٍب٨ى  كى  كى

ًبي٢ً  ةا٤ًًنيى  الكَّ الكَّ يًف  كى ٝىةًب  كى ـى  الؿِّ ٝىة
ى
ةى  كىأ بلى آىتى  الىَّ ةى  كى َكى َـّ ٮٚيٮفى  ال ال٧ٍي ٍ٭ًؽ٥٬ًٍ  كى ٕى  إًذىا ثً

كا ؽي ٬ى ةثًًؿي٨ى  اعى الىَّ ةءً  يًف  كى قى
ٍ
اءً  ابٍلىأ َّ الرضَّ ًس  كىًظنيى  كى

ٍ
ٟى  ابٍلىأ ً كخلى

ي
ي٨ى  أ ً ٝيٮا اَّلَّ ؽى  وى

ٟى  ً كخلى
ي
٥ي  كىأ " ٬ي ٮفى ٞي ذَّ  . (344) ابلٞؿة ال٧ٍي

٨ى  /كٝةؿ دٕةىل         ٮؿي  " آ٦ى ة الؿَّقي ؿى  ث٧ًى ـً
ٍ٩
ي
٫ًٍ  أ ب٫ًِّ  ٨٦ًٍ  إًحلى ٍؤ٦ً٪يٮفى  رى ال٧ٍي ٨ى  لكي   كى  ثًةًَّ  آ٦ى

ًذ٫ً  اًسى بلى مى ذيًج٫ً  كى كي ٫٤ًً  كى ريقي ؽي  الى  كى ؿِّ ٛى ؽو  بىنٍيى  جي ظى
ى
٫٤ًً  ٨٦ًٍ  أ يٮا ريقي ٝىةل ٪ىة كى ٍٕ ٧ً ٪ىة قى ٍٕ َى أى  كى

ٟى  ا٩ى ؿى ٍٛ بَّ٪ىة دي ٟى  رى ٍ إًحلى " كى ًىريي  (.552) ابلٞؿة ال٧ٍى

ة " يىة /كٝةؿ دٕةىل        ٭ى حُّ
ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٮهًلً  ثًةًَّ  آ٦ً٪يٮا آ٦ى رىقي ا١ًٍ٣ذىةًب  كى م كى ً ؿى  اَّلَّ َـّ ى  ٩ى  ىلعى

ٮهًلً  ا١ًٍ٣ذىةًب  رىقي م كى ً ؿى  اَّلَّ ـى ٍ٩
ى
ج٢ٍي  ٨٦ًٍ  أ ٨ٍ  رى ٦ى ؿٍ  كى ٛي ًذ٫ً  ثًةًَّ  يىٍس اًسى بلى مى ذيًج٫ً  كى كي ٫٤ًً  كى ريقي  كى

ـً  احٍلىٍٮ ؽٍ  اآٍلًػؿً  كى ٞى ٢َّ  ذى الن  ًى بلى ا" ًى يؽن ًٕ   (.313) ا٣جكةء ثى
 ٝةدرة ٣ُيٛح ٩ٮرا٩يح أصكةـ هل٥ ا، خم٤ٮٝةت ٨٦ ػ٤ٜ/ كاملبلاسح ٥٬      
 كٝؽرة ْٔي٧ح، ٝٮل كهل٥ ال١ؿي٧ح، ثةلىٮر كاتلىٮر كاتل٧س٢ ا٣تنلك ىلع



 

 ا اػذةر٥٬ ٝؽ ا، إال ٔؽد٥٬ ي٥٤ٕ ال ٠سري ػ٤ٜ ك٥٬ اتل٪٢ٞ، ىلع ٠جرية
 ٦ة كي٤ٕٛٮف أمؿ٥٬، ٦ة ا يٕىٮف ٚبل ثأمؿق، كا٣ٞيةـ ٣ٕجةدد٫ كاوُٛة٥٬

 .يؤمؿكف
 ٝةؿ/ ٝة٣خ ~ اعئنح ٨ٕٚ اجلٮر ْل املبلاسح ٦٪٭ة ا ػ٤ٜ ا٣يت كاملةدة      

 ٩ةر، ٨٦ ٦ةرج ٨٦ اجلةف كػ٤ٜ. ٩ٮر ٨٦ املبلاسح ػ٤ٞخ/ » ‘ ا رقٮؿ
 .   «٣س٥ كوٙ ممة آدـ كػ٤ٜ

 .اجلةر بكٮاد املؼذ٤ٍ ال٤٭ت/ ٬ٮ كاملةرج    
 املجح٪ح اجلىٮص ٨٦ ال١سري كالك٪ح ال١ذةب د٨٧ٌ ٚٞؽ/ كأ٦ة وٛةد٭٥      

 ٝةؿ ٧٠ة. كالنؽة ثة٣ٞٮة مٮوٮٚٮف أ٩٭٥ /ذلٟ ٨٧ٚ كظٞةاٞ٭ة املبلاسح وٛةت
ة يىة}/  دٕةىل ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٥ٍ  ٝيٮا آ٦ى سي كى ٛي ٍج

ى
٥ٍ  أ ٤ً٬ٍيسي

ى
ة ٩ىةرنا كىأ ٝيٮدي٬ى  اجلَّةسي  كى

ةي  ةرى احٍلًضى ة كى ٤ىيٍ٭ى حه  ٔى اًسى بلى ظه  مى بلى اده  ًٗ  [ . 3/ اتلعؿي٥]{ ًمؽى
٫ي }/  ’ صربي٢ كوٙ يف دٕةىل كٝةؿ      ٧َّ٤ى ًؽيؽي  ٔى ٮىل مى ٞي         [ 2/ اجلض٥{ ]ا٣ٍ

ةو  ًذم}/  أيٌة كو٫ٛ يف كٝةؿ،  ٪ٍؽى  ٝيٮَّ ٍؿًش  ًذم ًٔ ٕى ١ًنيو  ا٣ٍ  [.51/ اتل١ٮيؿ]{ ٦ى
 ظؽير ٨٦ مك٥٤ وعيط ٚيف. كاخل٤ٜ األصكةـ ث٥ْٕ مٮوٮٚٮف ك٥٬        

ؽٍ }/  دٕةىل ٝٮهل ٦ٕىن ٨ٔ ‘ اجليب قأ٣خ كٝؽ ~ اعئنح ٞى ٣ى آقي  كى ًٜ  رى
ٚي
ي
 ثًةأٍل

ًجنيً   ػ٤ٜ ا٣يت وٮرد٫ ىلع أرق ل٥ صربي٢ ٬ٮ إ٧٩ة/ »ٚٞةؿ .[51/ اتل١ٮيؿ] {ال٧ٍي
 ثني ٦ة ػ٫ٞ٤ ٥ْٔ قةدا الك٧ةء ٨٦ ٦٪٭جُة رأيذ٫ املؿدني ٬ةدني ٗري ٤ٔي٭ة

 . «األرض إىل الك٧ةء
/ ٝةؿ ‘ ا رقٮؿ أف ƒ  ا ٔجؽ ث٨ صةثؿ ظؽير ٨٦ داكد أثٮ كركل     

 ثني ٦ة إف ا٣ٕؿش مح٤ح ٨٦ ا مبلاسح ٨٦ م٤ٟ ٨ٔ أظؽث أف يل أذف»
 .«اعـ قج٧ٕةاح مكرية كاعد٫ٞ أذ٫٩ مع٧ح

 كاظؽة، درصح ىلع ٣حكٮا ٚ٭٥ كاملٞؽار اخل٤ٜ يف يذٛةكدٮف أ٩٭٥ وٛةد٭٥ ك٨٦     
 هل ٨٦ ك٦٪٭٥ أربٕح، هل ٨٦ ك٦٪٭٥ زبلزح، هل ٨٦ ك٦٪٭٥ ص٪ةظةف هل ٨٦ ٧ٚ٪٭٥



 

ًَّ  احٍلى٧ٍؽي }/  دٕةىل ٝةؿ. ص٪ةح قذ٧ةاح ؿً  ً ًَ ةكىاًت  ٚىة ٧ى رًٍض  الكَّ
ى
اأٍل ٢ً  كى ًٔ ة  صى

حً  اًسى بلى بلن  ال٧ٍى كًل  ريقي
ي
حو  أ ٍصً٪عى

ى
سىٍنى  أ ثى  ٦ى زيبلى بىةعى  كى ري يؽي  كى ـً ًٜ  يًف  يى

ة اخٍلى٤ٍ ةءي  ٦ى ىنى { ي
 [.3/ ٚةَؿ]

 يف دٕةىل ٝةؿ. ذلٟ ٨٦ اعحلح درصح ىلع ٚ٭٥ كاجل٧ةؿ احلك٨ وٛةد٭٥ ك٨٦     
٫ي } ’ صربي٢ ظٜ ٧َّ٤ى ًؽيؽي  ٔى ٮىل مى ٞي ةو  ذيك - ا٣ٍ     .[3 - 2/ اجلض٥]{ ٚىةٍقذىٮىل ًمؿَّ
  ظك٨. ٦٪ْؿ ذك/ مؿة ذك / ƒ  ٔجةس اث٨ ٝةؿ

 .ظك٨ َٮي٢ ػ٤ٜ ذك/ ٝذةدة كٝةؿ 
ة}/ ’ حلٮقٙ رؤيذ٭٨ ٔ٪ؽ ا٣جكٮة ٨ٔ اخمربن  دٕةىل كٝةؿ      ٍح٪ى٫ي  ٚى٤ى٧َّ

ى
 رىأ

٩ى٫ي  ٍ ٍكربى
ى
٨ٍٕى  أ َُّ رى ٨َّ  كى ٭ي يًٍؽحى

ى
ٝي٨ٍ٤ى  أ ةشى  كى ًَّ  ظى ة ً ا ٦ى ؾى ا ٬ى ن ىرشى ا إًفٍ  ب ؾى ٟه  إًالَّ  ٬ى ٤ى ًؿي٥ه  مى { ٠ى

 املبلاسح كوٙ ٨٦ اجلةس ٔ٪ؽ ٦ٞؿر ٬ٮ ملة ذلٟ ٨٤ٝ كإ٧٩ة، [ 13/ يٮقٙ]
 .ابلة٬ؿ ثةجل٧ةؿ

 . أثؿار ٠ؿاـ أ٩٭٥ ث٭ة ا كوٛ٭٥ ا٣يت وٛةد٭٥ ك٨٦        
يًٍؽم}/  دٕةىل ٝةؿ    

ى
ةو  ثًأ ؿى ٛى ـو  - قى ا ةو  ٠ًؿى رى إًفَّ }/  ¸ كٝةؿ[ . 33 - 32/ ٔبف]{ ثىؿى  كى

 ٍ٥ ٤ىيٍسي نيى  ٔى ًْ ىةًٚ ة - حلى ا٦ن دًًبنيى  ٠ًؿى  [ .33 - 31/ اال٩ُٛةر] {َكى
 ٨٦ أقذيح أال/ »¢ ٔس٧ةف ظٜ يف ‘ اجليب ٣ٞٮؿ احليةء وٛةد٭٥ ك٨٦      

 . «املبلاسح ٦٪٫ تكذيح رص٢
٤ى٥ي  إيًنِّ  ٝىةؿى }/ ل٧٤بلاسح  ػُةث٫ يف دٕةىل ٝةؿ. ا٥٤ٕ٣ أيٌة وٛةد٭٥ ك٨٦       ٍٔ ى

 أ
ة ٮفى  الى  ٦ى ٤ى٧ي ٍٕ  .[ 11/ ابلٞؿة] {تى

ة ل٧٤بلاسح ¸ ا ٚأزجخ       ة جلٛك٫ كأزجخ ٧٤ٔن  دٕةىل كٝةؿ. ي٧٤ٕٮ٫٩ ال ٧٤ٔن
٫ي } ’ صربي٢ ظٜ يف ٧َّ٤ى ًؽيؽي  ٔى ٮىل مى ٞي  .[ 2/ اجلض٥]{ ا٣ٍ
ا ٥٤ٔ/ )ا٣ُربم ٝةؿ      . ç. أ( ’ صربي٢ ا٣ٞؿآف ٬ؾا ‘ حم٧ؽن
 .كاتل٤ٕي٥ ثة٥٤ٕ٣ صربي٢ كوٙ ٦ذ٨٧ٌ ك٬ؾا    

 كأػبلٝ٭٥ ا٣ْٕي٧ح وٛةد٭٥ ٨٦ كالك٪ح ال١ذةب يف زجخ ممة ذلٟ ٗري إىل        



 

 .چ ٦٪ةزهل٥ كق٧ٮ مأ٩٭٥ ٤ٔٮ ىلع ادلا٣ح ال١ؿي٧ح
 دٕةىل ا اػذى٭٥ ٝؽ كوٛةت ػىةاه چ ل٧٤بلاسح/ ػىةاى٭٥      
 /٧ٚ٪٭ة. املؼ٤ٮٝةت كقةاؿ كاإلنف اجل٨ ٨ٔ ث٭ة كا٦ذةزكا ث٭ة،
ا األرض إىل ي٭جُٮف كإ٧٩ة الك٧ةء يف مكة٠٪٭٥ أف  ك٦ة اخل٤ٜ يف ا ألمؿ د٪ٛيؾن

ؿي }/ دٕةىل ٝةؿ. مؤك٩٭٥ درصيٙ ٨٦ إحل٭٥ أق٪ؽ ِّ زنى حى  حي اًسى بلى كًح  ال٧ٍى ٍمًؿقً  ٨٦ًٍ  ثًةلؿُّ
ى
 أ

ى  ٨ٍ  ىلعى ةءي  ٦ى ىنى جىةًدقً  ٨٦ًٍ  ي  [ 5/ اجلع٢] {ًٔ
    ٨  مبلاسح ٚيس٥ يذٕةٝجٮف/ » ‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب ٔك

 يٕؿج ز٥ ا٣ٕرص، كوبلة الىجط وبلة يف كجيذ٧ٕٮف ثةجل٭ةر، كمبلاسح ثةل٤ي٢،
/ ٚيٞٮلٮف ٔجةدم؟ دؿكذ٥ ٠يٙ ث٭٥ أ٥٤ٔ ك٬ٮ ا ٚحكأهل٥ ٚيس٥ ثةدٮا اَّلي٨

 صًؽا ٠سرية ٬ؾا يف كاجلىٮص. «يى٤ٮف ك٥٬ كأدح٪ة٥٬ يى٤ٮف، ك٥٬ دؿك٪ة٥٬
 .٬٪ة ظرص٬ة يىٕت

 ال١ٛةر ىلع ٦٪١ؿا دٕةىل ٝةؿ ثةأل٩ٮزح، يٮوٛٮف ال أ٩٭٥ ػىةاى٭٥ ك٨٦    
٤يٮا}/ ذلٟ ٕى حى  كىصى اًسى بلى ي٨ى  ال٧ٍى ً ٥ٍ  اَّلَّ جىةدي  ٬ي كا إ٩ًىةزنة الؿَّمٍحى٨ً  ًٔ ً٭ؽي مى

ى
٥ٍ  أ ٭ي ٞى ٍ٤ ذي١ٍذىتي  ػى  قى

 ٍ٥ تي٭ي ةدى ٭ى يٮفى  مى ل
ى
يٍكأ ي ـػؿؼ]{ كى  [ .36/ ال

ي٨ى  إًفَّ }/ دٕةىل كٝةؿ     ً ةً  ييٍؤ٦ً٪يٮفى  الى  اَّلَّ ٮفى  ثًةآٍلًػؿى ُّ٧ حى  ٣ىحيكى اًسى بلى ىٍك٧ًيىحى  ال٧ٍى  ت
ٍجىثى 

ي
 [.54/ اجلض٥] {اأٍل
 ث٢ اَّل٩ٮب، ٦٪٭٥ دىؽر كال يشء، يف ا يٕىٮف ال أ٩٭٥ ػىةاى٭٥ ك٨٦     

ٮفى  الى }/ كوٛ٭٥ يف دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة/ ثأمؿق كا٣ٞيةـ َةٔذ٫، ىلع ا َجٕ٭٥ ٍٕىي  حى
ة اَّى  ٥ٍ  ٦ى ؿى٬ي مى

ى
٤يٮفى  أ ٕى ٍٛ يى ة كى كفى  ٦ى ؿي  [. 3/ اتلعؿي٥] {ييٍؤمى

/ دٕةىل ٝةؿ. يكأمٮف كال ا٣ٕجةدة ٨ٔ يٛرتكف ال أ٩٭٥ أيٌة ػىةاى٭٥ ك٨٦      
{ ٍ٨ ٦ى قي  كى ٪ٍؽى ىٍكذى١ٍرًبيكفى  الى  ًٔ ٨ٍ  ي د٫ًً  خى جىةدى الى  ًٔ كفى  كى ىٍكذىٍعرًسي ٮفى  - ي جِّعي يكى  ال٤َّي٢ٍى  ي

ةرى  يكفى  الى  كىاجلَّ٭ى رتي ٍٛ  [. 51 - 36/ األ٩بيةء] {حى
 ٨٦ اثل٤ٞني دكف ث٭ة ا اػذى٭٥ ا٣يت املبلاسح ػىةاه ثٕي ٚ٭ؾق       



 

 . كاجل٨ اإلنف
 كدسٮي٪٭٥ ػ٤ٞذ٭٥ أو٢ يف يذ٧زيكف آػؿ، صجف ٚةملبلاسح كبةجل٤٧ح      
 ث٭ة يذ٧زي ا٣يت ػىةاى٭٧ة كاجل٨ اإلنف ٨٦ للك أف ٧٠ة. كاجل٨ اإلنف ٨ٔ
  .أ٥٤ٔ كا اآلػؿ ٨ٔ اجلجكني أظؽ
 ظىت حتٞيٞ٭ة ٨٦ ل٤ٕجؽ ثؽ ال أمٮر ٔؽة يذ٨٧ٌ ثةملبلاسح ك اإلي٧ةف      

 /كْل ثةملبلاسح اإلي٧ةف هل يذعٜٞ
 ٨٦ املذٞؽ٦ح اجلىٮص ذلٟ ىلع د٣خ ٧٠ة ث٭٥ كاتلىؽيٜ ثٮصٮد٥٬ اإلٝؿار - 3

 .ثؾلٟ إال اإلي٧ةف يذعٜٞ ٚبل اإلي٧ةف أراكف ٨٦ رك٨ ث٭٥ اإلي٧ةف أف
 ىلع د٣خ ٧٠ة دٕةىل ا إال ٔؽد٥٬ ي٥٤ٕ ال صًؽا ٠سري ػ٤ٜ ثأ٩٭٥ اإلي٧ةف - 5

ة} دٕةىل ٝةؿ. اجلىٮص ذلٟ ٦ى ٤ى٥ي  كى ٍٕ ٪يٮدى  حى ٟى  صي بِّ ٮى  إًالَّ  رى  [ .13/ املؽزؿ]{ ٬ي
 ثٕي ثؾلٟ ٝةؿ. ل١رثد٭٥ كذلٟ ٬ٮ إال املبلاسح ك٥٬ ربٟ ص٪ٮد ي٥٤ٕ ال أم

 .الك٤ٙ
 ٦ةلٟ ظؽير ٨٦ النيؼةف أػؿص٫ اَّلم ا٣ُٮي٢ اإلرساء ظؽير يف كصةء      
 ية/ ٤ٞٚخ امل٧ٕٮر، ابليخ يل رٚٓ ز٥/ ). . . »ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ¢ وٕىٕح ث٨

 إذا أ٣ٙ م٤ٟ، قجٕٮف يٮـ لك يؽػ٫٤. امل٧ٕٮر ابليخ ٬ؾا/ ٝةؿ ٬ؾا؟ ٦ة! صربي٢
 .«٤ٔي٭٥ ٦ة آػؿ ٚي٫ يٕٮدكا ل٥ ٦٪٫ ػؿصٮا

 ٔ٪ؽق كرشٚ٭٥ ٤ٔي٫ ككؿ٦٭٥ رب٭٥ ٔ٪ؽ ا٣ْٕي٧ح ث٧ٞة٦ةد٭٥ هل٥ اإلٝؿار - 1
يٮا}/ دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة ٝىةل ىؾى  كى ا الؿَّمٍحى٨ي  اختَّ ن دلى ة٩ى٫ي  كى جٍعى جىةده  ثى٢ٍ  قي ٮفى  ًٔ مي ١ٍؿى  الى  - ٦ي

ٮ٩ى٫ي  ٞي ىٍكًج ٍٮؿً  ي ٞى ٥ٍ  ثًة٣ٍ ٍمًؿقً  كى٬ي
ى
٤يٮفى  ثًأ ٧ى ٍٕ  [. 54 - 53/ األ٩بيةء]{ حى

بل ص٢ كٝةؿ      يًٍؽم} / ٔك
ى
ةو  ثًأ ؿى ٛى ـو  - قى ا ةو  ٠ًؿى رى  [ . 33 - 32/ ٔبف]{ ثىؿى

 . قجعة٫٩ ٦٪٫ م١ؿمٮف ثأ٩٭٥ ٚٮوٛ٭٥    
ي٨ى } ظٞ٭٥ يف دٕةىل كٝةؿ        ً ٪ٍؽى  ٚىةَّلَّ ٟى  ًٔ بِّ ٮفى  رى جِّعي يكى ي  ي ةرً  ثًةل٤َّي٢ًٍ  هلى ٥ٍ  كىاجلَّ٭ى  الى  كى٬ي

ٮفى  مي
ى
ىٍكأ  .[ 15/ ٚى٤خ] {ي



 

 أ٫٩ ٧٠ة. قآ٦ح ثبل هل اتلٕجؽ ٦ٞةـ ٦ٓ هل٥، ترشيٙ ك٬ؾا ٔ٪ؽق ثأ٩٭٥ ٚٮوٛ٭٥    
 . ٔ٪ؽق لرشٚ٭٥ ك٬ؾا ٠ذةث٫ ٨٦ مٮ٨َ ٗري يف ث٭٥ أٝك٥ دٕةىل

َّٚةًت }/ ٚٞةؿ      ة الىَّ ة كى ًٛ اًت  - وى اًصؿى َـّ ا ٚىةل ا ٚىةتلَّةحًلىةًت  - زىٍصؿن  3/ الىةٚةت]{ ًذ٠ٍؿن
- 1 . ] 

ةًرٝىةًت }/  ¸ كٝةؿ       ٛى يىةًت  - ٚىٍؿٝنة ٚىة٣ٍ ًٞ ٍ٤ ا ٚىةل٧ٍي [ . 2 - 4/ املؿقبلت]{ ًذ٠ٍؿن
 ا ٠ذةب ٨٦ قيةٝةد٭ة كدٕؽد أقةحلج٭ة كد٪ٮع املبلاسح إ٠ؿاـ وٮر كمٮا٬ؽ

  .أ٥٤ٔ كا الرشع يف ٬ؾا دٞؿيؿ حيذ٥ ممة ٦ذؽثؿ ىلع ختىف ال ٠سرية
ؽـ دٛة٤ً٭٥ أذٞةد - 4  د٣خ ٦ة ىلع ا ٔ٪ؽ كاملزن٣ح ا٢ٌٛ٣ يف تكةكي٭٥ ٔك

يًف  اَّي }/ دٕةىل ٝةؿ/ اجلىٮص ذلٟ ىلع ُى حً  ٨٦ًى  يىٍى اًسى بلى بلن  ال٧ٍى ٨٦ًى  ريقي  اجلَّةًس  كى
ٓه  اَّى  إًفَّ  ٧ًي  [.42/ احلش] {ثىًىريه  قى
ٙى  ٣ى٨ٍ }/  ¸ كٝةؿ     ىٍكتى٪١ًٍ ًكيطي  ي فٍ  ال٧ٍى

ى
ٮفى  أ ا يىسي جٍؽن ًَّ  خى الى  ً حي  كى اًسى بلى  ال٧ٍى

بيٮفى  ؿَّ ٞى  .[ 345/ ا٣جكةء] {ال٧ٍي
. ٗري٥٬ ىلع ٤ٌٚ٭٥ ىلع ٚؽؿ ك٦ٞؿبني، ثةلؿقة٣ح مىُٛني ٦٪٭٥ أف ٚأػرب      

 املبلاسح املٞؿبني كأ٢ٌٚ. ا٣ٕؿش مح٤ح ٦ٓ املٞؿبٮف/ املبلاسح كأ٢ٌٚ
/ ٚيٞٮؿ ال٤ي٢ وبلة ث٫ يٛذذط َكف اَّلم ‘ اجليب داعء يف ذ٠ؿ٥٬ الٮارد اثلبلزح

 ا٣٘يت اعل٥ كاألرض الك٧ةكات ٚةَؿ كإرساٚي٢ ك٦ياكاي٢ صربي٢ رب امهلل»
 .  «كالن٭ةدة

 كٝؽ. كّيٛذ٫ برشؼ ٚرش٫ٚ ثةلٮيح، املٮلك ك٬ٮ ’ صربي٢ اثلبلزح كأ٢ٌٚ
ؼ كق٧ةق املبلاسح، ٨٦ ٗريق يؾ٠ؿ ل٥ ث٧ة ٠ذةث٫ يف ا ذ٠ؿق  األق٧ةء، ثأرشى

 . الىٛةت ثأظك٨ ككو٫ٛ
ؿى }/ دٕةىل ٝةؿ/ الؿكح أق٧ةا٫ ٨٧ٚ     ـى كحي  ث٫ًً  ٩ى ٦ًنيي  الؿُّ

ى
 . [361/ النٕؿاء]{ اأٍل

ٍٮؿي  إ٫َّ٩ًي }/ دٕةىل ٝٮهل كو٫ٛ يف صةء كممة     ٞى ٮؿو  ٣ى ًؿي٥و  رىقي ةو  ًذم - ٠ى ٪ٍؽى  ٝيٮَّ  ًذم ًٔ
ٍؿًش  ٕى ١ًنيو  ا٣ٍ ةعو  - ٦ى ُى ٦ًنيو  ثى٥َّ  ٦ي

ى
( . 53 -36/ اتل١ٮيؿ[ )53 - 36/ اتل١ٮيؿ] {أ



 

٫ي }/  دٕةىل كٝةؿ ٧َّ٤ى ًؽيؽي  ٔى ٮىل مى ٞي ةو  ذيك} [2/ اجلض٥]{ ا٣ٍ [ 3/ اجلض٥]{ ٚىةٍقذىٮىل ًمؿَّ
 .( 3 ،2/ اجلض٥)

 رب٫ ٔ٪ؽ كماك٩ح ٝٮة ذك كأ٫٩ ٔ٪ؽق، ٠ؿي٥ كأ٫٩ رقٮؿ ثأ٫٩ دٕةىل ا ٚٮو٫ٛ      
 ٦ْ٭ؿ أم) مؿة ذك كأ٫٩ الٮيح ىلع أ٦ني كأ٫٩ الك٧ةكات، يف ٦ُةع كأ٫٩ قجعة٫٩،

 ( .ظك٨
ٍؤ٦ً٪يٮفى }/ دٕةىل ٣ٞٮهل ٔؽاكد٭٥ ٨٦ كاحلؾر مٮاالد٭٥ - 2 ال٧ٍي ٍؤ٦ً٪ىةتي  كى ال٧ٍي ٥ٍ  كى ٭ي ٌي ٍٕ  بى

ٍكحًلىةءي 
ى
ٍٕيو  أ  .( 43/ اتلٮبح[ )43/ اتلٮبح]{ بى

 ٧٠ة رب٭٥ ثُةٔح ٝةا٧ٮف مؤ٦٪ٮف أل٩٭٥ اآليح ٬ؾق يف املبلاسح ٚؽػ٢      
ٮفى  الى } ٔ٪٭٥ ا أػرب ٍٕىي ة اَّى  حى ٥ٍ  ٦ى ؿى٬ي مى

ى
٤يٮفى  أ ٕى ٍٛ يى ة كى كفى  ٦ى ؿي  [3/ اتلعؿي٥{ ]ييٍؤمى

 . 
ذٞةد - 3  كاتلؽثري اخل٤ٜ يف هل٥ مأف ال ا ػ٤ٜ ٨٦ ػ٤ٜ املبلاسح ثأف األ

 ٬ٮ دٕةىل كا ا، ثأمؿ ي٤٧ٕٮف ا ص٪ٮد ٨٦ ص٪ؽ ٥٬ ث٢ األمٮر، كدرصيٙ
 ٨٦ يشء رصؼ جيٮز ال أ٫٩ ٧٠ة. ذلٟ يف هل رشيٟ ال لك٫ األمؿ ثيؽق اَّلم
 أدمٕني، اخل٤ٜ كػة٣ٜ خلة٣ٞ٭٥ ا٣ٕجةدة إػبلص جيت ث٢ هل٥، ا٣ٕجةدة أ٩ٮاع
 ثني كٝؽ. أق٧ةا٫ كوٛةد٫ يف هل ٦سي٢ كال كألٮ٬يذ٫ ربٮبحذ٫ يف هل رشيٟ ال اَّلم
الى }/ ٝةا٢ ٨٦ ٔـ ٚٞةؿ ذلٟ دٕةىل ا ٥ٍ  كى كي ؿى مي

ٍ
فٍ  يىأ

ى
كا أ حى  تىذًَّؼؾي اًسى بلى  كىاجلًَّبيِّنيى  ال٧ٍى

ٍربىةثنة
ى
٥ٍ  أ زي ؿي مي

ٍ
يىأ

ى
ؿً  أ ٍٛ ٍٕؽى  ثًة٣ٍسي ٍجذي٥ٍ  إًذٍ  بى

ى
ٮفى  أ ٍك٧٤ًي  . {مي

 كص٫ ىلع املبلاسح ٨٦ ثؾ٠ؿ٥٬ اتلرصيط صةء ث٨٧ املٛى٢ اإلي٧ةف - 4
 ك٬ةركت ك٦ةلٟ، كإرساٚي٢، ك٦ياكاي٢، ٠ضربي٢،/ كالك٪ح ال١ذةب يف اخلىٮص
ري٥٬ ك٩سري، ك٦٪١ؿ ك٦ةركت،  . ثتك٧يذ٭٥ اجلىٮص صةءت مم٨ ٗك

ذيؽ، ٠ؿٝيت/ ثةلٮوٙ ٔ٪٫ ثةإلػجةر اجلىٮص صةءت ٨٦ ككؾلٟ        أك ٔك
 ثؾ٠ؿ اجلىٮص صةءت ٨٦ أك اجلجةؿ، كم٤ٟ املٮت ٤٧٠ٟ/ كّيٛذ٫ ثؾ٠ؿ

 اخل٤ٜ، حبِٛ كاملٮُكني الاكدبني كال١ؿاـ ا٣ٕؿش، ٠ع٤٧ح/ اجل٤٧ح يف كّةاٛ٭٥



 

 كاملبلاسح امل٧ٕٮر، ابليخ كَٮاؼ كاألرظةـ، األص٪ح حبِٛ كاملٮُكني
  .ٔ٪٭٥ ‘ كرقٮهل ا أػرب ٨٦ آػؿ إىل الكيةظني،

 ٨٦ اجلىٮص يف صةء ٦ة حنٮ ىلع ٦ٛىبل إي٧ة٩ة ثؾلٟ اإلي٧ةف ٚيضت      
ريق ممة زجخ  ذلٟ ثس٢ كاتلىؽيٜ كأػجةر٥٬، ككّةاٛ٭٥، كوٛةد٭٥، أق٧ةا٭٥ ٗك

. 
 اجلىٮص ٤ٔي٫ د٣خ ممة ال١ؿاـ املبلاسح ظٜ يف أذٞةدق جيت ٦ة دم٤ح ٚ٭ؾق

 . (3).أ٥٤ٔ دٕةىل كا الرشٔيح
نكأؿ ا دٕةىل اهلؽل كالكؽاد كاتلٮٚيٜ إىل َؿيٜ الؿمةد كأف يى٤ط أظٮاؿ 

 .ابلبلد كا٣ٕجةد 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

 أدمٕني .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 بعدها .( وما 97ـ اىظر أصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنة ) 1



 

احل٧ؽ  اَّلم أ٩ـؿ ىلع ٔجؽق ال١ذةب كل٥ جي٢ٕ هل ٔٮصة ٝي٧ة حل٪ؾر ثأقة         
مؽيؽا ٨٦ دل٫٩ كيبرش املؤ٦٪ني اَّلي٨ ي٤٧ٕٮف الىةحلةت أف هل٥ أصؿا ظك٪ة 
٦ة٠سني ٚي٫ أثؽا كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا 

 .ك٤ي٧ة ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ ت
 أ٦ة ثٕؽ/    

ٚإف ٨٦ أراكف اإلي٧ةف ا٣يت جيت ىلع لك مك٥٤ اإلي٧ةف ث٭ة اإلي٧ةف ثةل١ذت       
 أ٣ٞةق ٦ة قٮاء چ رق٫٤ إىل أكظةق اَّلمى  دٕةىل ا الكـ ظٮت ا٣يت كالىعٙ

 ٠كةاؿ ذلٟ ثٕؽ ١ٚذت منةٚ٭ح امل٤ٟ َؿيٜ ٨ٔ أ٩ـهل أك َكتلٮراة، م١ذٮبة
 .كالك٪ح ال١ذةب ذلٟ ىلع دؿ ال١ذت كٝؽ

ة يىة}/ دٕةىل ٝٮهل ال١ذةب ٨٧ٚ       ٭ى حُّ
ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٮهًلً  ثًةًَّ  آ٦ً٪يٮا آ٦ى رىقي ا١ًٍ٣ذىةًب  كى  كى

م ً ؿى  اَّلَّ َـّ ى  ٩ى ٮهًلً  ىلعى ا١ًٍ٣ذىةًب  رىقي م كى ً ؿى  اَّلَّ ـى ٍ٩
ى
ج٢ٍي  ٨٦ًٍ  أ ٨ٍ  رى ٦ى ؿٍ  كى ٛي  ثًةًَّ  يىٍس

ًذ٫ً  اًسى بلى مى ذيًج٫ً  كى كي ٫٤ًً  كى ريقي ـً  كى احٍلىٍٮ ؽٍ  اآٍلًػؿً  كى ٞى ٢َّ  ذى الن  ًى بلى ا ًى يؽن ًٕ [ 313/ ا٣جكةء]{ ثى
. 

 كمٕج٫ اإلي٧ةف رشاآ دميٓ يف ثةدلػٮؿ اآليح يف املؤ٦٪ني ٔجةدق ا ٚأمؿ      
 ىلع أ٩ـؿ اَّلم كال١ذةب ‘ حم٧ؽ ك٬ٮ كرقٮهل ثة ثةإلي٧ةف ٚأمؿ٥٬. كأراك٫٩
/ املذٞؽ٦ح ال١ذت دميٓ ك٬ٮ ٝج٢ ٨٦ أ٩ـؿ اَّلم كال١ذةب ا٣ٞؿآف، ك٬ٮ رقٮهل

 أراكف ٨٦ بيشء زٛؿ ٨٦ أف اآليح ػذةـ يف ثني ز٥ كالـبٮر، كاإلجني٢، َكتلٮراة،
 اإلي٧ةف أراكف ك٨٦ الكبي٢ ٝىؽ ٨ٔ كػؿج ثٕيؽا ًبلال ٢ً ٚٞؽ اإلي٧ةف
 .ا ثسذت اإلي٧ةف املؾ٠ٮرة

فٍ  ا٣رًٍبَّ  ٣ىحٍفى }/ دٕةىل كٝةؿ      
ى
٣ُّٮا أ ٥ٍ  ديٮى ٮ٬ىسي ؽً  ًٝجى٢ى  كيصي رٍشً ًؿًب  ال٧ٍى ٍ٘ ال٧ٍى ٣ىًس٨َّ  كى  كى

٨ٍ  ا٣رًٍبَّ  ٨ى  ٦ى ـً  ثًةًَّ  آ٦ى احٍلىٍٮ حً  اآٍلًػؿً  كى اًسى بلى ال٧ٍى ا١ًٍ٣ذىةًب  كى  .[ 344/ ابلٞؿة] {كىاجلًَّبيِّنيى  كى
 ٨٦ كذ٠ؿ اإلي٧ةف، أراكف ٨٦ ذ٠ؿ ث٧ة اإلي٧ةف ٬ٮ/ ا٣رب ظٞيٞح أف ¸ ٚأػرب       



 

 . ثةل١ذةب اإلي٧ةف/ اإلي٧ةف أراكف
 ىلع الك٧ةء ٨٦ املزن٣ح ال١ذت ين٢٧ صجف اق٥ ٬ٮ/  ¬ ٠سري اث٨ ٝةؿ     

 ال١ذت . ٨٦ ٝج٫٤ ٦ة ىلع امل٭ي٨٧ ا٣ٞؿآف ك٬ٮ ثأرشٚ٭ة، ػذ٧خ ظىت. األ٩بيةء
 . ثةل١ذت اإلي٧ةف كصٮب ىلع ٠ؾلٟ د٣خ ٚٞؽ الك٪ح كأ٦ة    
 كقؤاهل صربي٢، ظؽير ذلٟ ىلع دؿ اإلي٧ةف، أراكف ٨٦ رك٨ ث٭ة اإلي٧ةف كأف    

 ٦ٓ ثةل١ذت اإلي٧ةف/ إصةثذ٫ يف ‘ اجليب ٚؾ٠ؿ اإلي٧ةف، أراكف٨ٔ  ‘ اجليب
 .اإلي٧ةف أراكف ثٞيح

 أ٩٭ة كأذٞةد دميٕ٭ة، ث٭ة كاتلىؽيٜ ثةل١ذت اإلي٧ةف كصٮب ث٭ؾا ٚذٞؿر        
 ٨٦ كأف كالٌيةء، كاجلٮر كاهلؽل ثةحلٜ رق٫٤ ىلع أ٩ـهلة دٕةىل ا ٨٦ لك٭ة

 .ادلي٨ ٨٦ ػةرج ثة َكٚؿ ٚ٭ٮ ٦٪٭ة محبة صعؽ أك ث٭ة ٠ؾب
 /ذلٟ ٨٧ٚ املؤ٨٦ ىلع ا٣ْٕي٧ح آزةرق ثةل١ذت كلئلي٧ةف      

٪ةيذ٫ خب٫ٞ٤ ٫ُٛ٣ ىلع دٕةىل ا م١ؿ - 3  ال١ذت إحل٭٥ أ٩ـؿ ظير ث٭٥ ٔك
 .كاآلػؿة ادل٩ية يف كوبلظ٭٥ ػري٥٬ ٚي٫ ملة إرمةد٥٬ املذ٧ٌ٪ح

 ي٪ةقج٭ة، ٦ة أ٦ح للك ال١ذت ٬ؾق يف رشع ظير دٕةىل ا ظ٧١ح ّ٭ٮر - 5
 إىل كمرص ٔرص لك يف اخل٤ٜ جل٧يٓ ٦٪ةقجة ا٣ْٕي٥ ا٣ٞؿآف ال١ذت ػةد٥ كاكف
 .الكةٔح ٝيةـ

ضـ املؼ٤ٮٝني، الكـ ينج٫ ال الك٫٦ كأف دٕةىل  الالكـ وٛح إزجةت - 1  ٔك
  .الك٫٦ ث٧س٢ اإلديةف ٨ٔ املؼ٤ٮٝني
 كصٮب ىلع اجلىٮص د٣خ صٮا٩ت ٔؽة ىلع ينذ٢٧ ا ثسذت ك اإلي٧ةف
 /كْل. اإلي٧ةف أراكف ٨٦ ا٣ْٕي٥ الؿك٨ ٬ؾا تلعٞيٜ كدٞؿيؿ٬ة أذٞةد٬ة

 الكـ ال دٕةىل ا الكـ كأ٩٭ة ¸ ا ٨٦ ٦زن٣ح لك٭ة ثأ٩٭ة اجلةزـ اتلىؽيٜ - 3
 ٝةؿ. قجعة٫٩ أراد اَّلم الٮص٫ كىلع مةء ٧٠ة ظٞيٞح ث٭ة دس٥٤ ا كأف ٗريق،
ى  الى  اَّي }/ دٕةىل ٮى  إًالَّ  إًهلى ُّ  ٬ي ـي  ا٣يٍحى يُّٮ ٞى ؿى  - ا٣ٍ َـّ ٟى  ٩ى ٤ىيٍ ِّٜ  ا١ًٍ٣ذىةبى  ٔى ٝنة ثًةحٍلى ؽِّ ىى ة مي  ل٧ًى



 

ي٫ًٍ  بىنٍيى  ؿى  يىؽى ـى ٍ٩
ى
أ ي٢ى  اتلٍَّٮرىاةى  كى جٍنً اإٍلً ج٢ٍي  ٨٦ًٍ  - كى ل رى ؽن ؿى  ل٤ً٪َّةًس  ٬ي ـى ٍ٩

ى
أ ٍؿٝىةفى  كى ٛي  إًفَّ  ا٣ٍ

ي٨ى  ً كا اَّلَّ ؿي ٛى ٥ٍ  اًَّ  ثًآيىةًت  زى ى٭ي ابه  ل ؾى ًؽيؽه  ٔى ـه  كىاَّي  مى ي ـً ـو  ذيك ٔى ة ٞى / ٧ٔؿاف آؿ]{ ا٩ًٍذ
5 - 4] . 

 كاإلجني٢، اتلٮراة،/ كْل املؾ٠ٮرة ال١ذت ٬ؾق أ٩ـؿ أ٫٩ ¸ ا ٚأػرب     
 ٨٦ ال ثؽأت ٦٪٫ كأ٩٭ة ث٭ة املذلك٥ ٬ٮ أ٫٩ ىلع يؽؿ ك٬ؾا ٔ٪ؽق ٨٦ كا٣ٞؿآف

ؽ كَّلا ٗريق،   .النؽيؽ ثة٣ٕؾاب ا ثآيةت زٛؿ ٨٦ الكيةؽ ٩٭ةيح يف دٔٮ
 كاهلؽل ثةخلري صةءت كٝؽ كظؽق ا ٔجةدة إىل لك٭ة دٔخ ثأ٩٭ة اإلي٧ةف - 5

ة}/ دٕةىل ٝةؿ. كالٌيةء كاجلٮر فى  ٦ى و  َكى فٍ  ٣ًبىرشى
ى
احٍليٍس٥ى  ا١ًٍ٣ذىةبى  اَّي  ييٍؤًتيى٫ي  أ  كى

ةى  ٮؿى  ثي٥َّ  كىاجلُّجيٮَّ ٞي ٮ٩يٮا ل٤ً٪َّةًس  حى ا ٠ي جىةدن  [. 46/ ٧ٔؿاف آؿ]{ اًَّ  ديكفً  ٨٦ًٍ  يًل  ًٔ
 كاجلجٮة، كاحلس٥ ال١ذةب ا آدةق ا٣برش، ٨٦ ألظؽ يججيغ ٦ة أ٫٩ ا ٚجني       

 صةءت إ٧٩ة ا ٠ذت أف كذلٟ. ا دكف ٨٦ إهلة يذؼؾكق أف اجلةس يأمؿ أف
 .كظؽق  ا٣ٕجةدة ثإػبلص

ة ثٌٕ٭ة يىؽؽ ا ٠ذت ثأف اإلي٧ةف - 1 ٌن  دٕةرض كال ثح٪٭ة د٪ةٝي ٚبل ثٕ
جٍلىة}/  ا٣ٞؿآف يف دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة ـى ٍ٩

ى
أ ٟى  كى ٍ ِّٜ  ا١ًٍ٣ذىةبى  إًحلى ٝنة ثًةحٍلى ؽِّ ىى ة مي ي٫ًٍ  بىنٍيى  ل٧ًى  يىؽى

ي٧ًٍ٪نة ا١ًٍ٣ذىةًب  ٨٦ًى  ٭ى مي ٤ىي٫ًٍ  كى  .[ 45/ املةاؽة] {ٔى
آدىحٍ٪ىةقي }/ اإلجني٢ يف كٝةؿ      ي٢ى  كى جٍنً ل ًذي٫ً  اإٍلً ؽن ٩يٮره  ٬ي ٝنة كى ؽِّ ىى مي ة كى ي٫ًٍ  بىنٍيى  ل٧ًى  ٨٦ًى  يىؽى

 . [43/ املةاؽة]{ اتلٍَّٮرىاةً 
 دٕةرض، أك د٪ةٝي لك ٨٦ ا ٠ذت قبل٦ح كأذٞةد ث٭ؾا اإلي٧ةف ٚيضت       

 اخل٤ٜ الكـ ٨ٔ ا كالكـ اخل٤ٜ ٠ذت ٨ٔ ا ٠ذت ػىةاه أ٥ْٔ ٨٦ ك٬ؾا
ح املؼ٤ٮٝني ٠ذت ٚإف  كوٙ يف دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة كاتلٕةرض كاخل٢٤ ل٤٪ٞه ًٔؿ

ىٮٍ }/  ا٣ٞؿآف ل فى  كى ٪ٍؽً  ٨٦ًٍ  َكى رٍيً  ًٔ كا اًَّ  دى ؽي ىٮىصى ٚنة ًذي٫ً  ل ا اٍػًذبلى ًسرين  . {٠ى
 ث٭ة، كاتلىؽيٜ اخلىٮص، كص٫ ىلع ٠ذج٫ ٨٦ ¸ ا قُل ث٧ة اإلي٧ةف - 4

 . ٔ٪٭ة كرقٮهل ا كبإػجةر



 

 /ْل ال١ذت ك٬ؾق   
ؽٍ }/ دٕةىل ٝةؿ ’ مٮىس آدةق اَّلم ا ٠ذةب كْل/ أػ اتلٮراة ٞى ٣ى ٮىسى  آدىحٍ٪ىة كى  مي
ٍٕؽً  ٨٦ًٍ  ا١ًٍ٣ذىةبى  ة بى ٤٬ٍى١ٍ٪ىة ٦ى

ى
كفى  أ ؿي ٞي كىلى  ا٣ٍ

ي
ةاًؿى  اأٍل  . [41/ ا٣ٞىه] {ل٤ً٪َّةًس  ثىىى

/ دٕةىل ٝةؿ. • مؿي٥ اث٨ ٔحىس ىلع أ٩ـهل اَّلم ا ٠ذةب ك٬ٮ/ اإلجني٢ ب ػ
يٍ٪ىة} َّٛ رى ى  كى حىسى  آزىةر٥٬ًًٍ  ىلعى ًٕ ٍؿيى٥ى  اث٨ًٍ  ثً ٝنة مى ؽِّ ىى ة مي ي٫ًٍ  بىنٍيى  ل٧ًى آدىحٍ٪ىةقي  اتلٍَّٮرىاةً  ٨٦ًى  يىؽى  كى

ي٢ى  جٍنً ل ًذي٫ً  اإٍلً ؽن ٩يٮره  ٬ي ٝنة كى ؽِّ ىى مي ة كى ي٫ًٍ  بىنٍيى  ل٧ًى ل اتلٍَّٮرىاةً  ٨٦ًى  يىؽى ؽن حن  كى٬ي ْى ًٔ ٍٮ مى  كى
نيى  ًٞ ذَّ  . {ل٧ٍ٤ًي

آدىحٍ٪ىة}/ دٕةىل ٝةؿ. ’ داكد ىلع أ٩ـهل اَّلم ا ٠ذةب ك٬ٮ/ ج ػ الـبٮر اكيدى  كى  دى
بيٮرنا  .[ 331/ ا٣جكةء]{ زى

 كحت٧يؽ داكد ا ٫٧٤ٔ داعء أ٫٩ حنؽث ٠٪ة/ اآليح دٛكري يف ٝذةدة ٝةؿ     
 .ظؽكد كال ٚؿااي كال ظؿاـ كال ظبلؿ ٚي٫ ٣حف ¸  كد٧ضيؽ

ٕني يف ذ٠ؿ٬ة صةء كٝؽ/ كمٮىس إثؿا٬ي٥ وعٙ دػ  ا/ ٠ذةب ٨٦ مًٮ
ـٍ }/ دٕةىل ا ٝٮؿ يف اجلض٥ قٮرة يف/  األكؿ     

ى
ى٥ٍ  أ   ل

ٍ
ة ييجىجَّأ ًٙ  يًف  ث٧ًى عي  - ميٮىسى  وي

ا٬ًي٥ى  إًثٍؿى م كى ً ّفَّ  اَّلَّ الَّ  - كى
ى
ري  أ ـً

ةه  دى اًزرى ٍػؿىل ًكٍزرى  كى
ي
فٍ  - أ

ى
ةفً  ٣ىحٍفى  كىأ نٍكى ة إًالَّ  لئًٍلً  ٦ى

ىعى   .[ 16 - 13/ اجلض٥]{ قى
٤ٍٚىطى  ٝىؽٍ }/ دٕةىل ٝةؿ األىلع، قٮرة يف/  كاثلةين    

ى
٨ٍ  أ ٍفَّ  ٦ى ـى ؿى  - دى ب٫ًِّ  اٍق٥ى  كىذى٠ى  رى

ًلَّ  كفى  ثى٢ٍ  - ٚىىى ٍجيىة احٍلىيىةةى  ديٍؤزًؿي ةي  - ادلُّ رٍيه  كىاآٍلًػؿى ٍبًفى  ػى
ى
ا إًفَّ  - كىأ ؾى ًٙ  ٣ىيًف  ٬ى عي  الىُّ

كىلى 
ي
ًٙ  - اأٍل عي ا٬ًي٥ى  وي ٮىسى  إًثٍؿى مي  .[ 36 - 34/ األىلع] {كى
 ىلع أ٩ـهل اَّلم كظي٫ ٨٦ الىعٙ ٬ؾق يف صةء ٦ة ثٕي ٨ٔ ¸ ا ٚأػرب    

  .ا ٔ٪ؽ كا٥٤ٕ٣. • كمٮىس إثؿا٬ي٥ رقٮحل٫
ç )ثني ملة مىؽٝنة ‘ حم٧ؽ ٩بي٪ة ىلع أ٩ـهل اَّلم ا ٠ذةب ك٬ٮ/ ا٣ْٕي٥ ا٣ٞؿآف 

 كأك٤٧٭ة، كأرشٚ٭ة ٩ـكال ا ٠ذت آػؿ ك٬ٮ ٤ٔي٫، ك٦٭ي٧٪نة ال١ذةب ٨٦ يؽي٫
. كاجل٨ اإلنف ٨٦ اثل٤ٞني ٣ٕة٦ح دٔٮد٫ َك٩خ كٝؽ ال١ذت ٨٦ ٝج٫٤ ملة كاجلةقغ



 

جٍلىة}/ دٕةىل ٝةؿ ـى ٍ٩
ى
أ ٟى  كى ٍ ِّٜ  ا١ًٍ٣ذىةبى  إًحلى ٝنة ثًةحٍلى ؽِّ ىى ة مي ي٫ًٍ  بىنٍيى  ل٧ًى  ا١ًٍ٣ذىةًب  ٨٦ًى  يىؽى

ي٧ًٍ٪نة ٭ى مي ٤ىي٫ًٍ  كى  .[ 45/ املةاؽة]{ ٔى
ا أم/ ك٦٭ي٧٪نة        . ٤ٔي٭ة كظة٧٠ة ال١ذت ٨٦ ٝج٫٤ ٦ة ىلع م٭يؽن
مُّ  ٝي٢ٍ }/ دٕةىل كٝةؿ    

ى
ءو  أ ٍ ي  يشى ٍكربى

ى
ةن  أ ةدى ٭ى ً٭يؽه  اَّي  ٝي٢ً  مى ٥ٍ  ثىحيًٍن  مى بىحٍ٪ىسي كيًحى  كى

ي
 كىأ

 َّ ا إًيلى ؾى ٍؿآفي  ٬ى ٞي ٥ٍ  ا٣ٍ كي ٩ًٍؾرى
ي
٨ٍ  ث٫ًً  أًل ٦ى ٖى  كى  .[ 36/ األ٩ٕةـ]{ ثى٤ى

م تىجىةرىؾى }/  ¸ كٝةؿ        ً ؿى  اَّلَّ َـّ ٍؿٝىةفى  ٩ى ٛي ى  ا٣ٍ جًٍؽقً  ىلعى ٮفى  خى ى٧ًنيى  حًلى١ي ةل ٕى ا ل٤ًٍ  {٩ىًؾيؿن
 .[ 3/ ا٣ٛؿٝةف]

 كاتلزني٢، كال١ذةب، كا٣ٛؿٝةف، ا٣ٞؿآف،/ أم٭ؿ٬ة ٠سرية أق٧ةء كل٤ٞؿآف   
 .كاَّل٠ؿ

 أق٧ةا٭ة، ذ٠ؿ ٨٦ اجلىٮص، ث٫ صةءت ٦ة ىلع ال١ذت ث٭ؾق اإلي٧ةف ٚيضت       
 ٨٦ ٤ٔي٪ة ٝيهَّ  ك٦ة ٔ٪٭ة، ‘ كرقٮهل ث٫ ا أػرب ٦ة كلك ٚي٭٥، أ٩ـ٣خ ك٨٦

 .أ٤٬٭ة أػجةر
ذٞةد -2  رق٫٤، ىلع ا أ٩ـهلة ا٣يت كالىعٙ ال١ذت دميٓ ثجكغ اجلةزـ األ

ا يكٓ ال كأ٫٩ ال١ؿي٥، ثة٣ٞؿآف  ال١ذت أوعةب ٨٦ ال اجل٨، أك اإلنف ٨٦ أظؽن
 أك ٚي٫ صةء ٦ة ث٘ري ا٣ٞؿآف ٩ـكؿ ثٕؽ ا يٕجؽكا أف ٗري٥٬، ٨٦ كال الكةثٞح،

 . ٗريق إىل يذعة٧٠ٮا
 . كالك٪ح ال١ذةب ٨٦ ٠سرية ذلٟ ىلع كاألد٣ح     
م تىجىةرىؾى }/ دٕةىل ٝةؿ      ً ؿى  اَّلَّ َـّ ٍؿٝىةفى  ٩ى ٛي ى  ا٣ٍ جًٍؽقً  ىلعى ٮفى  خى ى٧ًنيى  حًلى١ي ةل ٕى ا ل٤ًٍ  {٩ىًؾيؿن

 .[ 3/ ا٣ٛؿٝةف]
٢٬ٍى  يىة}/  ¸ كٝةؿ      

ى
٥ٍ  ٝىؽٍ  ا١ًٍ٣ذىةًب  أ ةءىزي ىة صى ٮجلي ي  رىقي ٥ٍ  ييبىنيِّ ا ٣ىسي ًسرين ة ٠ى  ًم٧َّ

٪ٍذي٥ٍ  ٮفى  ٠ي ٛي ٍ ٮ ا١ًٍ٣ذىةًب  ٨٦ًى  ختي ٛي ٍٕ يى ٨ٍ  كى ًسريو  خى ٥ٍ  ٝىؽٍ  ٠ى ةءىزي ًكذىةبه  ٩يٮره  اًَّ  ٨٦ًى  صى  كى
ًجنيه  ٍ٭ًؽم - ٦ي ٨ً  اَّي  ث٫ًً  حى ٓى  ٦ى جى ا٩ى٫ي  اتَّ ٮى ًٍ جي٢ى  ًر ـً  قي بلى ٥ٍ  الكَّ ٭ي ٍؿًصي خيي ةًت  ٨٦ًى  كى ٤ي٧ى ُّْ  إًىلى  ا٣
يىٍ٭ًؽيً٭٥ٍ  ثًإًٍذ٫ً٩ً  اجلُّٮرً  اطو  إىًلى  كى ي٥و  رًصى ًٞ ٍكذى  . {مي



 

 اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ أف ƒ  ا ٔجؽ ث٨ كركل اإل٦ةـ أمحؽ ٨٦ ظؽير صةثؿ     
 ‘ اجليب ىلع ٚٞؿأق ال١ذةب أ٢٬ ثٕي ٨٦ أوةث٫ ثسذةب ‘ اجليب أىت ¢

 صبذس٥ ٣ٞؽ ثيؽق ٩ّٛس كاَّلم اخلُةب اث٨ ية ٚي٭ة أ٦ذ٭ٮكٮف/ »كٝةؿ ٌٚ٘ت
 ثجة٢َ أك ث٫، ٚذ١ؾثٮا حبٜ ٚيؼربكك٥ يشء ٨ٔ تكألٮ٥٬ ال ٩ٞيح، ثيٌةء ث٭ة

 «يتجٕين أف إال كق٫ٕ ٦ة ظية، َكف مٮىس أف لٮ ثيؽق، ٩ّٛس كاَّلم ٚذىؽٝٮا،
ري٥٬ كابلي٭ٌف كا٣ْبار أمحؽ ركاق  ك٦ٕىن. َؿ٫ٝ ث٧ض٧ٮع ظك٨ ظؽير ك٬ٮ ٗك

 .٦ذعريكف/ ٦ذ٭ٮكٮف
 ٦ة دٛىي٢ كقيأيت اإلدمةؿ قبي٢ ىلع ا ٠ذت يف أذٞةدق جيت ٦ة ٚ٭ؾا         
 . (3)اخلىٮص كص٫ ىلع ا٣ٞؿآف يف أذٞةدق جيت

 .نكأؿ ا دٕةىل أف يٮٚٞ٪ة ملة حيت كيؿىض كأف يأػؾ ث٪ٮاوي٪ة ل٤رب كاتلٞٮل 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

 أدمٕني .
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 إال هلإ ال أف كأم٭ؽ ظة٦ؽ حي٧ؽق أف ٝج٢ ٩ٛك٫ حب٧ؽ املجذؽئ  احل٧ؽ           
 ذك ي٧ٮت ال اَّلم ا٣ٞيٮـ ا٣يح الٮاظؽ الى٧ؽ الؿب هل رشيٟ ال كظؽق ا

 كامل٪٥ٕ لئلنكةف كاخلة٣ٜ ثة٣ٞؿآف كاملذلك٥ ا٣ْٕةـ كاملٮا٬ت كاإل٠ؿاـ اجلبلؿ
٤ىٮاف اػذ٤ٙ ٦ة ‘ حم٧ؽان  ثةبليةف رقٮهل كاملؿق٢ ثةإلي٧ةف ٤ٔي٫  كدٕةٝت ال٧ى

 أٔضـت اَّلم كاحلٞني النٟ ثني ا٣ٛةرؽ املجني ثسذةث٫ أرق٫٤ اجلؽيؽاف
ذ٫ ا٣ٛىعةء  ٚبل منةلكذ٫ ابل٤٘ةء كأػؿقخ ٦٪ةٌٝذ٫ األبلةء كأٔيخ ٦ٕةًر

 كأكامؿق دؽثؿ٬ة مل٨ ٔربا أ٦سةهل ص٢ٕ ّ٭ريا بلٕي ثٌٕ٭٥ َكف كلٮ ث٧س٫٤ يأدٮف
 كاحلؿاـ احلبلؿ ثني ٚي٫ كٚؿؽ األظاكـ كاصجةت ٚي٫ كرشح اقتجرص٬ة مل٨ ٬ؽل
 . األ٦سةؿ ٚي٫ كرضب لؤلٚ٭ةـ كا٣ٞىه املٮأِ ٚي٫ ككؿر

كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل 
 .ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة ٠سريا 

 أ٦ة ثٕؽ /    
 دٞؿيؿق، دٞؽـ ٦ة ىلع اإلي٧ةف أراكف ٨٦ ْٔي٥ رك٨ ا ثسذت اإلي٧ةفٚإف    

 ٤ٔي٭ة كامل٭ي٨٧ الكةثٞح ل١٤ذت اجلةقغ ال١ذةب ٬ٮ ا٣ْٕي٥ ا٣ٞؿآف َكف كملة
 . ‘ حم٧ؽ ٩بي٪ة ثٕسح ثٕؽ اثل٤ٞني ٣ٕة٦ح ث٫ كاملذٕجؽ

 ٨٦ ثؽ ال كممزيات خبىةاه ث٫ اإلي٧ةف اػذه ٤ٔي٫، ال١ذةب ٬ؾا ك٩ـكؿ        
 اإلي٧ةف حتٞيٜ يف مكةا٢ ٨٦ دٞؿيؿق د٥ ٦ة إىل ثةإلًةٚح ث٫ لئلي٧ةف حتٞيٞ٭ة
 . إدمةال ثةل١ذت

 /ْل اخلىةاه ك٬ؾق      
 اجل٨ ٨٦ اثل٤ٞني ٧ٕ٣ٮـ ث٭ة صةء ا٣يت الرشيٕح كم٧ٮؿ دٔٮد٫ ٧ٔٮـ أذٞةد -ا

ا يكٓ ال كاإلنف . ٚي٫ رشع ث٧ة إال ا يٕجؽكا أف كال ث٫ اإلي٧ةف إال ٦٪٭٥ أظؽن



 

م تىجىةرىؾى / }دٕةىل ٝةؿ ً ؿى  اَّلَّ َـّ ٍؿٝىةفى  ٩ى ٛي ى  ا٣ٍ جًٍؽقً  ىلعى ٮفى  خى ى٧ًنيى  حًلى١ي ةل ٕى ا ل٤ًٍ { ٩ىًؾيؿن
ا دٕةىل كٝةؿ[ 3/ ا٣ٛؿٝةف] كيًحى }/  ‘ ٩بي٫ لكةف ىلع خمربن

ي
َّ  كىأ ا إًيلى ؾى ٍؿآفي  ٬ى ٞي  ا٣ٍ

 ٍ٥ كي ٩ًٍؾرى
ي
٨ٍ  ث٫ًً  أًل ٦ى ٖى  كى  ( . 36/ األ٩ٕةـ[ )36/ األ٩ٕةـ] {ثى٤ى

٪ىة إ٩ًَّة}/ اجل٨ ٨ٔ إػجةرنا دٕةىل كٝةؿ      ٍٕ ٧ً ٍ٭ًؽم ٝيٍؿآ٩نة قى جنة حى ضى ٪َّة الؿٍُّمؽً  إًىلى  ٔى  ٚىآ٦ى
 [ .5/ اجل٨] {ث٫ًً 
 أف ٣٘ري٥٬ كال ال١ذةب أل٢٬ جيٮز ٚبل الكةثٞح ال١ذت جل٧يٓ نكؼ٫ أذٞةد - 5

 ٦ة إال ٔجةدة كال ث٫، صةء ٦ة إال دي٨ ٚبل ث٘ريق، ا٣ٞؿآف ٩ـكؿ ثٕؽ ا يٕجؽكا
/ دٕةىل ٝةؿ ٚي٫، ظؿـ ٦ة إال ظؿاـ كال ٚي٫، أظ٢ ٦ة إال ظبلؿ كال ٚي٫، ا رشع

{ ٍ٨ ٦ى ًٖ  كى رٍيى  يىبٍذى ـً  دى جى٢ى  ٚى٤ى٨ٍ  ًدي٪نة اإٍلًٍقبلى ٍٞ  .[ 52/ ٧ٔؿاف آؿ] {٦ً٪٫ٍي  حي
جٍلىة إ٩ًَّة}/ دٕةىل كٝةؿ       ـى ٍ٩

ى
ٟى  أ ٍ ِّٜ  ا١ًٍ٣ذىةبى  إًحلى ٥ى  ثًةحٍلى ة اجلَّةًس  بىنٍيى  تًلىٍعسي رىاؾى  ث٧ًى

ى
 أ

 .[ 312/ ا٣جكةء] {اَّي 
 ٝؿاءة ٨ٔ أوعةث٫ ‘ اجليب ٩ٔل ا ٔجؽ ث٨ صةثؿ ظؽير يف دٞؽـ كٝؽ        
 إال كق٫ٕ ٦ة ظًية َكف مٮىس أف لٮ ثيؽق ٩ّٛس كاَّلم/ »كٝٮهل ال١ذةب أ٢٬ ٠ذت

 . «يتجٕين أف
 ال١ذت يف الرشاآ خببلؼ كيرس٬ة، ا٣ٞؿآف ث٭ة صةء ا٣يت الرشيٕح ق٧ةظح - 1

بلؿ اآلوةر، ٨٦ ٠سري ىلع منذ٤٧ح َك٩خ ٚٞؽ. الكةثٞح خ ا٣يت كاأٗل  ىلع ًٚؿ
 . أوعةث٭ة

ي٨ى }/ دٕةىل ٝةؿ        ً ٮفى  اَّلَّ ٕي ٮؿى  يىتًَّج َّ  اجلَّيًبَّ  الؿَّقي َلِّ
ي
م اأٍل ً ك٩ى٫ي  اَّلَّ ؽي ً

١ٍذيٮبنة جيى ٥ٍ  ٦ى ٬ي ٪ٍؽى ًٔ 
ي٢ً  اتلٍَّٮرىاةً  يًف  جٍنً اإٍلً ٥ٍ  كى ؿي٬ي مي

ٍ
كًؼ  يىأ ٍٕؿي ٥ٍ  ثًةل٧ٍى ة٬ي يى٪ٍ٭ى ٨ً  كى ؿً  ٔى ٪١ٍى ٢ُّ  ال٧ٍي ً حيي ٥ي  كى ى٭ي يِّجىةًت  ل َُّ  ا٣

ـي  ىؿِّ حيي ٤ىيًٍ٭٥ي  كى ٓي  اخٍلىجىةاًرى  ٔى ٌى يى ٥ٍ  كى ٪ٍ٭ي ٥ٍ  خى ؿى  إرًٍصى٬ي ٍٗبلى ى
اأٍل ٩ىٍخ  ا٣َّيًت  كى ٤ىيًٍ٭٥ٍ  َكى  . {ٔى

 ا دس٢ٛ اَّلم اإلهليح ال١ذت ثني ٨٦ الٮظيؽ ال١ذةب ٬ٮ ا٣ٞؿآف أف - 4
 . املٕ٪ٮم أك ال٤ْٰٛ اتلعؿيٙ إحل٫ يذُؿؽ أف ٨٦ ك٦ٕ٪ةق ٫ْٛ٣ حبِٛ
٨ٍي  إ٩ًَّة}/ دٕةىل ٝةؿ        جٍلىة حنى َـّ ٠ٍؿى  ٩ى إ٩ًَّة اَّلِّ ي  كى ٮفى  هلى ْي ىةًٚ  [ . 6/ احلضؿ]{ حلى



 

ًتي٫ً  الى }/ دٕةىل كٝةؿ   
ٍ
٢ي  يىأ ًَ ي٫ًٍ  بىنٍيً  ٨٦ًٍ  ابٍلىة الى  يىؽى ٫ً  ٨٦ًٍ  كى ًٛ ٍ٤ ي٢ه  ػى زٍنً

١ًي٥و  ٨٦ًٍ  تى  ظى
يؽو  ً   [45/ ٚى٤خ] {محى

يع٫ ثذٛكريق دس٫٤ٛ ٦جح٪نة ¸ كٝةؿ      ٤ىيٍ٪ىة إًفَّ }/ أراد كرشع ٦ة ىلع كدًٮ  ٔى
٫ي  ٕى ٍ ٝيٍؿآ٩ى٫ي  دمى إًذىا - كى

٩ىةقي  ٚى
ٍ
أ ٍٓ  ٝىؿى ٤ىيٍ٪ىة إًفَّ  ثي٥َّ  - ٝيٍؿآ٩ى٫ي  ٚىةدًَّج يىة٩ى٫ي  ٔى           [ 36-34/ ا٣ٞية٦ح]{ بى

 ٩بي٪٫ كدبلكد٫ ظ٫ْٛ ثٕؽ أم/ " األػرية اآليح دٛكري يفرمح٫ ا  ٠سري اث٨ ٝةؿ
ع٫، لٟ  ".  كرشٔ٪ة أرد٩ة ٦ة ىلع ٦ٕ٪ةق ك٤٩٭٧ٟ ك٩ًٮ

 ػري ثؾلٟ ٝةمٮا ٨٦ اجل٭ةثؾة ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٠ذةث٫ حلِٛ دٕةىل ا ٬يأ كٝؽ      
 كاقذٞةمٮا ٦ٕ٪ةق، كٚ٭٧ٮا ٫ْٛ٣ ٚعْٛٮا ٬ؾا، يٮ٦٪ة إىل ‘ اجليب دلف ٨٦ ٝيةـ،
ٔٮا كل٥ ث٫، ا٢٧ٕ٣ ىلع  ٚي٫ كأ٣ٛٮا إال كظ٫ْٛ ا٣ٞؿآف ػؽ٦ح دلةالت ٨٦ دلةال يىؽى

 رق٫٧ يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ دٛكريق، يف أ٣ٙ ٨٦ ٧ٚ٪٭٥ املُٮ٣ح، املؤ٣ٛةت
 م١ي٫ يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ ك٦تنةث٭٫، حم٫٧١ يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ كٝؿاءاد٫،
 ٩ةقؼ٫ يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ ٦٪٫، األظاكـ اقت٪جةط يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ ك٦ؽ٩ي٫،

 ك٦٪٭٥ أ٦سةهل، يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ ٩ـكهل، أقجةب يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ ك٦جكٮػ٫،
 إىل إٔؿاث٫، يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ ٗؿيج٫، يف أ٣ٙ ٨٦ ك٦٪٭٥ إٔضةزق، يف أ٣ٙ ٨٦
 هل ٬يأ ث٧ة ل١ذةث٫ ا ظِٛ ػبلهلة ٨٦ جتكؽ ا٣يت املضةالت ٨٦ ذلٟ ٗري

٤ٮ٫٦ ٠ذةث٫ ػؽ٦ح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٬ؤالء ة ثٌف ظىت ٔك ّن ة كيٛرس يٞؿأ حمٛٮ ًٌ ٗ 
 .أ٩ـؿ ٧٠ة َؿًية

ضةز ٨٦ ٠سرية كصٮق ىلع منذ٢٧ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف أف - 2  ٗريق ٚي٭ة مةرؾ اإٔل
 ابلةٝيح ابلة٣٘ح ا كظضح ا٣ُْٕل املٕضـة اجل٤٧ح يف ك٬ٮ املزن٣ح، ال١ذت ٨٦

 ٨٦ النيؼةف ركل ٦ة ىلع الكةٔح، ٝيةـ إىل كأدجة٫ٔ ‘ ٩بي٫ ث٭ة أيؽ ا٣يت
 اآليةت ٨٦ أُٔٯ إال ٩يب األ٩بيةء ٨٦ ٦ة/ »ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ٬ؿيؿة أيب ظؽير

 أف ٚأرصٮ إيلٌ  ا أكظةق كظينة أكدحذ٫ اَّلم َكف كإ٧٩ة ا٣برش، ٤ٔي٫ آ٨٦ ٦س٫٤ ٦ة
ة أكرث٥٬ أكٮف ٕن  . «ا٣ٞية٦ح يٮـ دةث



 

 كٝٓ كٝؽ كببلٗذ٫ كٚىةظذ٫ دأحل٫ٛ ظك٨ ا٣ٞؿآف إٔضةز وٮر ك٨٦     
 ٚٞؽ/ زبلث مؿادت ىلع ثج٫ٌٕ أك يأدٮا ث٧س٫٤ أف ىلع كاجل٨ لئلنف اتلعؽم
 . اقذُةٔٮا ك٦ة ٕٚضـكا ث٧س٫٤ يأدٮا أف ىلع ا حتؽا٥٬

ـٍ }/ دٕةىل ٝةؿ       
ى
يٮفى  أ ٮل ٞي ي  حى هلى ٮَّ ٞى ديٮا - ييٍؤ٦ً٪يٮفى  الى  ثى٢ٍ  تى

ٍ
٩يٮا إًفٍ  ٦ًس٫٤ًًٍ  حًبىًؽيرو  ٚى٤ٍيىأ  َكى

ةًدًرنيى   .[ 14 - 11/ ا٣ُٮر] {وى
ًخ  ٣ىًئً  ٝي٢ٍ } ذلٟ ٨ٔ ٔضـ٥٬ ٦ٞؿرنا ¸ كٝةؿ      ٕى نٍفي  اٍصذى٧ى ٨ُّ  اإٍلً اجٍلً ى  كى فٍ  ىلعى

ى
 أ

ديٮا
ٍ
ا ث٧ًًس٢ًٍ  يىأ ؾى ٍؿآفً  ٬ى ٞي ديٮفى  الى  ا٣ٍ

ٍ
ىٮٍ  ث٧ًًس٫٤ًًٍ  يىأ ل فى  كى ٥ٍ  َكى ٭ي ٌي ٍٕ ٍٕيو  بى ا بًلى ً٭رين / اإلرساء]{ ّى

 .ٝؽركا ٧ٚة ٦س٫٤ قٮر ثٕرش يأدٮا أف حتؽا٥٬ ز٥[ 55
ـٍ }/ دٕةىل ٝةؿ       

ى
يٮفى  أ ٮل ٞي اقي  حى ى ديٮا ٝي٢ٍ  اٍذرتى

ٍ
رٍشً  ٚىأ ٕى رو  ثً ٮى يىةتو  ٦ًس٫٤ًًٍ  قي ى رتى ٍٛ ٮا ٦ي ٔي اٍد  كى

 ٨ً ذي٥ٍ  ٦ى ٍٕ ُى ٪ٍذي٥ٍ  إًفٍ  اًَّ  ديكفً  ٨٦ًٍ  اٍقذى ةًدًرنيى  ٠ي  .[ 31/ ٬ٮد]{ وى
 . اقذُةٔٮا ٧ٚة ٦٪٫ بكٮرة يأدٮا ثأف زةثلح مؿة حتؽا٥٬ ز٥   

ـٍ }/ دٕةىل ٝةؿ     
ى
يٮفى  أ ٮل ٞي اقي  حى ى ديٮا ٝي٢ٍ  اٍذرتى

ٍ
ةو  ٚىأ ٮرى ٮا ٦ًس٫٤ًًٍ  بًكي ٔي اٍد ٨ً  كى ذي٥ٍ  ٦ى ٍٕ ُى  ٨٦ًٍ  اٍقذى

٪ٍذي٥ٍ  إًفٍ  اًَّ  ديكفً  ةًدًرنيى  ٠ي  .[ 15/ يٮنف]{ وى
ذ٫ ٨ٔ اخل٤ٜ ٔضـ ملة كآكؽق، أث٤ٖ ىلع ا٣ٞؿآف إٔضةز ث٭ؾا ٚسجخ       ٦ٕةًر

 ا٣ٞؿآف يف قٮرة كأٝرص ٦س٫٤، ٨٦ بكٮرة اإلديةف ك٬ٮ اتلعؽم، مؿادت ثأدىن
 .آيةت زبلث

 دي٪٭٥، أمؿ يف اجلةس هل حيذةج ممة يشء لك ا٣ٞؿآف يف ثني دٕةىل ا أف - 3
جٍلىة}/ دٕةىل ٝةؿ. ك٦ٕةد٥٬ ك٦ٕةم٭٥، كد٩ية٥٬، َـّ ٩ى ٟى  كى ٤ىيٍ ِّ  دًبٍيىة٩نة ا١ًٍ٣ذىةبى  ٔى  ٣ًلكي

ءو  ٍ ل يشى ؽن رىمٍحىحن  كى٬ي يرٍشىل كى ب ٍك٧ً٤ًنيى  كى  .[ 56/ اجلع٢] {ل٧ٍ٤ًي
ة/ }دٕةىل كٝةؿ      ٪ىة ٦ى ٍَ ءو  ٨٦ًٍ  ا١ًٍ٣ذىةًب  يًف  ٚىؿَّ ٍ  .[ 15/ األ٩ٕةـ{ ]يشى
 جلة ثني ٝؽ يشء كلك ٥٤ٔ، لك ا٣ٞؿآف ٬ؾا يف أ٩ـؿ/ "  ¢ مكٕٮد اث٨ ٝةؿ     
 ". ا٣ٞؿآف يف
 .ػىةاى٫ أ٥ْٔ ٨٦ ك٬ؾا كاملذؽثؿ ل٧٤ذؾ٠ؿ ا٣ٞؿآف يرس دٕةىل ا أف - 4



 

ؽٍ }/ دٕةىل ٝةؿ      ٞى ٣ى ٩ىة كى ٍ ىرسَّ ٍؿآفى  ي ٞي ٠ٍؿً  ا٣ٍ ٢ٍ  لذًلِّ ٭ى ٠ًؿو  ٨٦ًٍ  ذى ؽَّ  .[ 34/ ا٧ٞ٣ؿ]{ ٦ي
جٍلىةقي  ٠ًذىةبه }/ دٕةىل كٝةؿ       ـى ٍ٩

ى
ٟى  أ ٍ جىةرىؾه  إًحلى كا ٦ي ثَّؿي ؿى  آيىةد٫ًً  حًلىؽَّ َّ٠ حًلىذىؾى يٮ كى كل

ي
 أ

بٍلىةًب 
ى
 .[ 56/ ص] {اأٍل
 .  ٝؿاءد٫ يٕين ٬ٮ٩َّة/ األكىل اآليح دٛكري يف دلة٬ؽ ٝةؿ    
 ٨٦ أظؽ اقذُةع ٦ة اآلد٦يني لكةف ىلع يرسق ا أف لٮال/ " ٔجةس اث٨ كٝةؿ   

ريق ا٣ُربم ذ٠ؿ كٝؽ ا ثسبلـ يذلك٥ أف اخل٤ٜ  دحكري أف اتلٛكري أا٧ح ٨٦ ٗك
 كاالدٕةظ كاتلؽثؿ ل٤ذ١ٛؿ املٕةين كدحكري ل٤ذبلكة ال٤ِٛ دحكري ين٢٧ ا٣ٞؿآف

 .كمنة٬ؽ مبلظِ ٬ٮ ٧٠ة ٠ؾلٟ ك٬ٮ
 ٝةؿ الؿق٢ رشاآ كأوٮؿ الكةثٞح ال١ذت دٕةحل٥ ػبلوح د٨٧ٌ ا٣ٞؿآف أف -5

جٍلىة}/ دٕةىل ـى ٍ٩
ى
أ ٟى  كى ٍ ِّٜ  ا١ًٍ٣ذىةبى  إًحلى ٝنة ثًةحٍلى ؽِّ ىى ة مي ي٫ًٍ  بىنٍيى  ل٧ًى ي٧ًٍ٪نة ا١ًٍ٣ذىةًب  ٨٦ًى  يىؽى ٭ى مي  كى

٤ىي٫ًٍ   .[ 45/ املةاؽة]{ ٔى
عى }/ دٕةىل كٝةؿ      ى ٥ٍ  رشى ي٨ً  ٨٦ًى  ٣ىسي ة ادلِّ ة ث٫ًً  كىىصَّ  ٦ى م ٩يٮظن ً يٍ٪ىة كىاَّلَّ كٍظى

ى
ٟى  أ ٍ ة إًحلى ٦ى  كى

يٍ٪ىة ا٬ًي٥ى  ث٫ًً  كىوَّ ٮىسى  إًثٍؿى مي حىسى  كى ًٔ فٍ  كى
ى
ٮا أ ًري٧ي

ى
ي٨ى  أ الى  ادلِّ ٝيٮا كى ؿَّ ٛى / النٮرل]{ ًذي٫ً  تىذى

31.] 
 بنلك ذلٟ كدٛىي٢ املةًيح كاألم٥ الؿق٢ أػجةر ىلع منذ٢٧ ا٣ٞؿآف أف - 6
 . ٝج٫٤ ٠ذةب إحل٫ يكجٜ ل٥

ً }/ دٕةىل ٝةؿ      الكي ٞيهُّ  كى ٟى  جى ٤ىيٍ ٍججىةءً  ٨٦ًٍ  ٔى
ى
٢ً  أ ة الؿُّقي ادىؾى  ث٫ًً  ٩يثىجِّخي  ٦ى / ٬ٮد] {ٚيؤى

ٟى }/ دٕةىل كٝةؿ [351 ً ل ٍججىةءً  ٨٦ًٍ  ذى
ى
ؿىل أ ٞي ٫ي  ا٣ٍ ىُّ ٞي ٟى  جى ٤ىيٍ ة ٔى ًىيؽه  ٝىةا٥ًه  ٦ً٪ٍ٭ى { كىظى

 .[ 311/ ٬ٮد]
ٟى }/ دٕةىل كٝةؿ ً ل ؾى ٞيهُّ  ٠ى ٟى  جى ٤ىيٍ ٍججىةءً  ٨٦ًٍ  ٔى

ى
ة أ ٜى  ٝىؽٍ  ٦ى جى ٝىؽٍ  قى ٩َّة ٨٦ًٍ  آدىحٍ٪ىةؾى  كى ي  دلى

ا  [ .66/ ٫َ] {ًذ٠ٍؿن
 . ٤ٔي٭ة كالنة٬ؽ كػةد٧٭ة ٩ـكال ا ٠ذت آػؿ ٬ٮ ا٣ٞؿآف أف - 31
ؿى }/ دٕةىل ٝةؿ   َـّ ٟى  ٩ى ٤ىيٍ ِّٜ  ا١ًٍ٣ذىةبى  ٔى ٝنة ثًةحٍلى ؽِّ ىى ة مي ي٫ًٍ  بىنٍيى  ل٧ًى ؿى  يىؽى ـى ٍ٩

ى
أ اةى  كى  اتلٍَّٮرى



 

ي٢ى  جٍنً اإٍلً ج٢ٍي  ٨٦ًٍ  - كى ل رى ؽن ؿى  ل٤ً٪َّةًس  ٬ي ـى ٍ٩
ى
أ ٍؿٝىةفى  كى ٛي  .[ 4 - 1/ ٧ٔؿاف آؿ] {ا٣ٍ

جٍلىة}/ دٕةىل كٝةؿ      ـى ٍ٩
ى
أ ٟى  كى ٍ ِّٜ  ا١ًٍ٣ذىةبى  إًحلى ٝنة ثًةحٍلى ؽِّ ىى ة مي ي٫ًٍ  بىنٍيى  ل٧ًى  ا١ًٍ٣ذىةًب  ٨٦ًى  يىؽى

ي٧ًٍ٪نة ٭ى مي ٤ىي٫ًٍ  كى   [.45/ املةاؽة] {ٔى
 ال ممة األػؿل ال١ذت قةاؿ ىلع ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ػىةاه ثٕي ٚ٭ؾق        

ة كحتٞيٞ٭ة ثةٔذٞةد٬ة إال ث٫ اإلي٧ةف يذعٜٞ ٧بلن  ٧٤ٔن أ٥٤ٔ نكأؿ  دٕةىل كا. ٔك
ا دٕةىل أف جي٢ٕ ا٣ٞؿآف ربيٓ ٤ٝٮب٪ة ك٩ؿ وؽكر٩ة كصبلء أظـا٩٪ة كذ٬ةب 

٧ٮ٦٪ة كأف جي٫٤ٕ ظضح جلة ال ظضح ٤ٔي٪ة   .٧٬ٮ٦٪ة ٗك
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

 . (3)أدمٕني 
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 ٦ٕؿٚذ٫ ىلع جلة كأٝة٫٦، كقبيبلن  إحل٫ َؿيٞةن  جلة ا٣ٞؿآف ص٢ٕ اَّلم  احل٧ؽ      
، كرقٮالن  ك٦جح٪ةن  ٧٤ٕ٦ةن  ‘ ٩بي٫ حم٧ؽان  إحل٪ة ث٫ كبٕر، كدحلبلن  كاًعةن  ثؿ٬ة٩ةن 
 كال ٦ج٢ُ يٞؽر ٥٤ٚ كظ٫ْٛ، َٮيبلن  رس٦ؽان  ادل٬ؿ ثٌف ٦ة هل ٦ٕضـة كص٫٤ٕ
كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽ ال رشيٟ  ،دجؽيبل كال د٘يريان  ٚي٫ حيؽث أف ٦ٕة٩ؽ

 ثسؿة ادل٬ؿ ٦ؽل آهل كىلع ٤ٔي٫ ا وًل هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل
  .كأويبل

  ثٕؽ/ أ٦ة      
 اَّلم ثةدلي٨ - رشٚة دٕةىل ا زاد٬ة - األ٦ح ٬ؾق ىلع ٨٦َّ  ´ ا ٚإف      

 الىبلة أ٢ٌٚ ٦٪٫ ٤ٔي٫ األ٩ةـ، ػري حم٧ؽا إحل٭ة كأرق٢ اإلقبلـ، دي٨ اردٌةق
 ٦ة دميٓ - ´ - ٚي٫ كدمٓ الالكـ، ثسذةث٫ أ٢ٌٚ كأكؿ٦٭ة كالكبلـ، كا٣رباكت

 كرضكب كاآلداب، كاأل٦سةؿ، كاملٮأِ كاالػؿي٨، االك٣ني أػجةر ٨٦ إحل٫ حيذةج
ري كظؽا٩حذ٫، ىلع ادلال٣ح يف ا٣ْة٬ؿات، ا٣ٞةَٕةت كاحلضش األظاكـ،  ممة ذلٟ ٗك

 الٌبلؿ اإلحلةد أل٢٬ ادلا٦٘ةت كقبل٫٦ ٤ٔي٭٥ ا و٤ٮات رق٫٤ ث٫ صةءت
ةٔٙ ، ا٣ُ٘ةـ ذ٪ةء كأمؿ٩ة دبلكد٫، يف األصؿ ًك ْةـ، ث٫ ثةإٔل  كمبلز٦ح كاإٔل
  .(3)االظرتاـ يف الٮقٓ كبؾؿ ٫ٕ٦، اآلداب

 / ¬ ٝةؿ ا٣ٞؿَيب      
 ٨٦ الكـ خم٤ٮؽ، ٗري ا٣ٕةملني رب الكـ أ٫٩ ا٣ٞؿآف ٢ٌٚ ٨٦/ ا٧٤ٕ٣ةء ٝةؿ     

 يف ص٢ٕ قجعة٫٩ أ٫٩ كلٮال ٩ؽ، كال مبي٫ هل ٣حف ٨٦ كوٛح يشء، ٧٠س٫٤ ٣حف
 ٚي٫ ٦ة كحلذؾ٠ؿكا كحلٕذربكق حلذؽثؿكق ص٫٤ٕ ٦ة مح٫٤ ىلع ا٣ٞٮة ٨٦ ٔجةدق ٤ٝٮب
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جةدد٫ َةٔذ٫ ٨٦  أك ثس٫٤ٞ كال٩ؽ٠خ لٌٕٛخ كٚؿاا٫ٌ ظٞٮ٫ٝ كأداء ٔك
 ٬ؾا أ٩ـجلة لٮ} احلٜ كٝٮهل صؽق دٕةىل يٞٮؿ ك٬ٮ دُي٫ٞ كأىن هل تلٌٌٕٕخ

 . {ا ػنيح ٨٦ ٦ذىؽاعن  ػةمٕةن  لؿأيذ٫ صج٢و  ىلع ا٣ٞؿآف
 ا٣ٞٮة ٨٦ ٔجةدق رزؽ دٕةىل ا ك٣س٨ اجلجةؿ؟ ٝٮة ٨٦ ا٤ٞ٣ٮب ٝٮة ٚأي٨      
 . (3) .كرمحح ٦٪٫ ٌٚبلن  يؿزٝ٭٥ أف مةء ٦ة مح٫٤ ىلع

 ا٣ْٕي٥ ث٭ؾا ال١ذةب٦ٕرش املك٧٤ني / ٣ٞؽ أكؿـ ا دٕةىل ٬ؾق األ٦ح          
 ٨٦ ثةهلـؿ ٣حف ا٣ٛى٢ ٬ٮ ثح٪٪ة، ٦ة كظس٥ ثٕؽ٩ة، ٦ة كػرب ٝج٤٪ة، ٨٦ ٩جأ ٚي٫

 ا ظج٢ ٚ٭ٮ ا أ٫٤ً ٗريق ٨٦ اهلؽل ادجٓ ك٨٦ ا ٝى٫٧ صجةر ٨٦ دؿك٫
 ث٫ دـيٖ ال اَّلم ك٬ٮ املكذٞي٥ الرصاط ك٬ٮ احل١ي٥، كاَّل٠ؿ املجني، ك٩ٮرق املذني،

 ا٧٤ٕ٣ةء ٦٪٫ ينجٓ كال اآلراء ٫ٕ٦ دتنٕت كال األلك٪ح ث٫ د٤ذبف كال األ٬ٮاء
 ل٥ اَّلم ك٬ٮ ٔضةاج٫ د٪ٞيض كال الؿد، ٠رثة ىلع خي٤ٜ كال األدٞيةء، د٫٤٧ كال
 قجٜ، ٫٧٤ٔ ٥٤ٔ ٨٦{ ٔضجةن  ٝؿآ٩ةن  ق٧ٕ٪ة إ٩ة}/ ٝةلٮا أف ق٧ٕذ٫ إذ اجل٨ دجذ٫
 إحل٫ داع ك٨٦ أصؿ، ث٫ ٢٧ٔ ك٨٦ ٔؽؿ، ث٫ ظس٥ ك٨٦ وؽؽ، ث٫ ٝةؿ ك٨٦

 مكذٞي٥ . رصاط إىل ٬ؽم
ك٣ٞؽ كوٙ ا دٕةىل ٬ؾا ا٣ٞؿآف ثأكوةؼ ٠سرية دؽؿ ىلع ٤ٔٮ مأ٫٩       

٥ْ ٦زنتل٫ ٨٧ٚ ذلٟ ٝٮهل دٕةىل  / كٝةؿ{ ظ١ي٥ ٣ٌٕل دلي٪ة ال١ذةب أـ يف كإ٫٩}ٔك
         . {٤ٔي٫ ك٦٭ي٧٪ةن  ال١ذةب ٨٦ يؽي٫ ثني ملة مىؽٝةن  ثةحلٜ ال١ذةب إحلٟ كأ٩ـجلة}

٤ٮق ٤ٔي٫، اعؿ أم/ ٧٤ٔةؤ٩ة ٝةؿ / ¬ ٝةؿ ا٣ٞؿَيب  ا ٠ذت قةاؿ ىلع ٔك
  ثأمٮر/ دٕةىل ا الكـ اللك َكف كإف دٕةىل

 ‘ ٩بي٪ة أف الىعيط احلؽير يف صةء ٚٞؽ الكٮر، ٨٦ ٤ٔي٫ زاد ث٧ة أظؽ٬ة/     
 . يأيت ٦ة ىلع ابلٞؿة قٮرة كػٮادي٥ احل٧ؽ، بكٮرة ػه
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 كاملبني اتلٮراة، ٦س٢ ا٣ُٮاؿ الكجٓ "إف/ ٝةؿ ا ٨ٔ ٔجؽ ادلارَل مك٪ؽ كيف    
 . ٢ٌٚ" ثٕؽ ا٣ٞؿآف كقةاؿ الـبٮر، ٦س٢ كاملسةين اإلجني٢، ٦س٢
 ٣ٞٮ٫٦ ثني ٝؽ ٩يب كلك ٦جح٪ةن، ٔؿبيةن  ٝؿآ٩ةن  ا ص٫٤ٕ أف اثلةين/ كاألمؿ     

  ابليةف. يف مـيح ا٣ٕؿب ل٤كةف ك٣س٨ ¸ ا أػرب ٧٠ة ث٤كة٩٭٥
ضةز َكف كإف ٦ٕضـان  كأق٤ٮب٫ ٫ُٞ٩ ص٢ٕ أف كاثلة٣ر/       ٠ذت قةاؿ يف اإٔل
بلـ امل٘يجةت ٨ٔ اإلػجةر ظير ٨٦ قجعة٫٩ ا  كقنن املجح٪ةت ثةألظاكـ كاإٔل
ري املرشكاعت ا  ٚاكف املٕ٭ٮد ٨ٔ ػةرج كأق٤ٮب ٥ْ٩ ٚي٭ة ك٣حف ذلٟ ٗك
 أـ يف كإ٫٩}/ احلٜ ثٞٮهل اإلمةرة املٕىن كهلؾا كأ٦سةهلة املٕةين ث٭ؾق ٦٪٭ة أىلع

 . {ظ١ي٥ه  ٣ٌٕل دلي٪ة ال١ذةب
/  أم{ ٦س٤٭ة أك ٦٪٭ة خبريو  ٩أت ٩جك٭ة أك آيحو  ٨٦ ٩جكغ ٦ة}/ دٕةىل ٝةؿ كٝؽ     

 َك٩خ إف آص٢ يف أك أظٜ، اجلةقؼح َك٩خ إف اعص٢ يف اجلةس أي٭ة ٣س٥ ثأ٩ٛٓ
 اتلىؽيٜ يف الـيةدة إىل راصٕةن  ٤ٔٮق ٚي١ٮف مكذٮيح َك٩خ إف ث٧س٤٭ة أك أز٢ٞ،

 كالؿق٢ ال١ذت ٨٦ ٝج٫٤ ٦ة كيىؽؽ ث٫ صةء ٨٦ يىؽؽ ٦ٕضـان  ككٮ٫٩. كابليةف
 .(3)هلة  ٩ةقغ أ٫٩ ٦ٓ

ككوٙ ا دٕةىل ا٣ٞؿآف ثأ٫٩ ْٔي٥ كبأ٫٩ ٠ؿي٥ كق٧ةق ا دٕةىل ركظة         
" كذلٟ ألف احليةة احلٞيٞيح ْل ككؾلٟ أكظي٪ة إحلٟ ركظة ٨٦ أمؿ٩ة٧٠ة ٝةؿ "

 ثةإلي٧ةف كا٣ٞؿآف .ظيةة ا٤ٞ٣ٮب كْل ال حتية إال 
كإف م٭ؿ رمٌةف مٮق٥ ْٔي٥ ٨٦ مٮاق٥ االقذ١سةر ٨٦ دبلكة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 

يف لك حل٤ح ٨٦ حلةيل رمٌةف  ‘ يزنؿ ىلع ٩بي٪ة ’ ٤ٚٞؽ َكف صربي٢
 ٨ً ٔى جَّةسو  اث٨ًٍ  ٚيؽارق٫ ا٣ٞؿآف ٧٠ة يف الىعيعني  فى / »ٝىةؿى  ، ƒ  خى ٮؿي  َكى  رىقي

ٍصٮىدى  ‘ اًَّ 
ى
فى  اجلَّةًس، أ اكى ٍصٮىدي  كى

ى
ة أ ٮفي  ٦ى ةفى  يًف  يىسي ٌى مى ةقي  ًظنيى  رى ٞى ، يى٤ٍ ي٢ي فى  ًصرٍبً اكى  كى
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ةقي  ٞى ِّ  يًف  يى٤ٍ ٤ٍىحو  لكي ةفى  ٨٦ًٍ  حلى ٌى مى ٫ي  رى ارًقي ييؽى ، ذى ٍؿآفى ٞي ٮؿي  ا٣ ٍصٮىدي  ‘ اًَّ  ٚى٤ىؿىقي
ى
 ٨٦ًى  ثًةخلىرٍيً  أ

يًط  ٤ىحً  الؿِّ ؿٍقى  . «ال٧ي
٧ةؿ كأص٤٭ة ٧٠ة ٝةؿكإف دبلكة ا٣ٞؿآف ٨٦ أ٢ٌٚ         ٨٦ ٦ةدظةن – دٕةىل اأٔل
ي٨ى  ًإفَّ /}  -ا٢٧ٕ٣ ث٭ؾا ٝةـ ً ذ٤ٍيٮفى  اَّلَّ ٮا اًَّ  ٠ًذىةبى  حى ٝىةمي

ى
ةى  كىأ بلى ٮا الىَّ ٞي ٛى ٩

ى
أ ة كى  ًم٧َّ

 ٍ٥ ٍر٪ىة٬ي ا رىزى ًجيىحن  رًسً بلى ٔى ٮفى  كى ةن  يىؿٍصي ٥ٍ * تىجيٮرى  ٨َّ٣ جًتىةرى يى٭ي ذِّ ٥ٍ  حًليٮى ٮرى٬ي صي
ي
٥ أ ٬ي يؽى ـً يى ٨ كى ِّ٦ 

 ً٫٤ً ٌٍ ٮره  إ٫َّ٩ًي  ٚى ٛي ٮره  دى ١ي  . {مى
كٝؽ كرد يف الك٪ح دم٤ح كاٚؿة ٨٦ األظةدير ادل٣ح ىلع ٢ٌٚ دبلكة ا٣ٞؿآف        

 ٨٧ٚ ذلٟ/  
يب ٦ة أػؿص٫ النيؼةف ٨ٔ     

ى
 ا رقٮؿ ٝىةؿى /  ٝىةؿى  ، - ¢ - األمٕؿم مٮىس أ

سى٢ي / »  - ‘ - ٍؤ٨ً٦ً  ٦ى م ال٧ٍي ً   اَّلَّ
ي
أ ؿى ٍٞ ٍؿآفى  حى ٞي سى٢ي  ا٣ حً  ٦ى دٍؿيصَّ

ي
ة/  األ يِّته  ًرحيي٭ى ة َى ٭ى ٧ي ٍٕ َى  كى

يِّته  سى٢ي  ، َى ٦ى ٍؤ٨ً٦ً  كى م ال٧ٍي ً   الى  اَّلَّ
ي
أ ؿى ٍٞ ٍؿآفى  حى ٞي سى٢ً  ا٣ ٧ى ةً  ٠ى ة ًريطى  الى /  اتل٧ٍَّؿى ى٭ى ة ل ٭ى ٧ي ٍٕ َى  كى

٤ٍٮه  س٢ي  ، ظي ٦ى ًٜ  كى ٪ىةًٚ م ال٧ي ً س٢ً  ا٣ٞؿآفى  يٞؿأ اَّلَّ ٧ى حية٩ىحً  ٠ى ة/  الؿَّ يِّته  رحيي٭ى ةكى  َى ٭ى ٧ي ٍٕ ؿ   َى  مي
سى٢ي  ، ٦ى ًٜ  كى ٪ىةًٚ م ال٧ي ً   الى  اَّلَّ

ي
أ ؿى ٍٞ ٍؿآفى  حى ٞي س٢ً  ا٣ ٧ى ٤ىحً  ٠ى ْى ة ٣ىحٍفى /  احلى٪ٍ ى٭ى ة ًريطه  ل ٭ى ٧ي ٍٕ َى ؿ   كى  مي

» .  
 أفَّ /  - ¢ - اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ كاآلػؿة ٨ٕٚ ادل٩ية يف ل٤ؿٕٚح قجت كدبلكد٫     

ٓي  اى  "إفَّ /  ٝىةؿى  ، - ‘ - اجليبَّ  ا يىٍؿذى ؾى ا٦ةن  ال١ًذىةًب  ثً٭ى ٓي  أٍٝٮى ٌى يى " ث٫ًً  كى  ركاق آػًؿي٨ى
 . مك٥٤
 ¢ ذر أيب ٨ٕٚ ٩ٮر ل٤ٕجؽ يف األرض كذػؿ هل يف الك٧ةء ا٣ٞؿآف كدبلكة        

 األمؿً  رأس ٚإ٫٩ ؛ ا ثذٞٮل ٤ٔيٟ/» ٝةؿ.  أكوين ا رقٮؿ ية/  ٤ٝخ ٝةؿ
 يف لٟ ٩ٮر ٚإ٫٩ ؛ ا٣ٞؿآف ثذبلكة ٤ٔيٟ/» ٝةؿ.  زدين ا رقٮؿ ية/  ٤ٝخ.  «لك٫ِّ

ظجةف كظك٪٫  اث٨ ركاق«  الك٧ةء يف لٟ ػ كيف ركايح كذ٠ؿ لٟ ػ كذػؿ ، األرض
 .األبلةين يف وعيط مٮارد ا٧ْ٣آف

 ٬ٮ ٦ة ابل٭ةء ٨٦ ث٫ ا٣ٕةم٢ ٝةرا٫ ي٤ٕٮ األرض" ٝةؿ امل٪ةكم/ ٚإ٫٩ يف لٟ "٩ٮر



 

 . َكملعكٮس
 ، «الك٧ةء يف لٟ كذ٠ؿ/» األػؿل الؿكايح ٚذٛرسق الك٧ةء يف اَّلػؿ كأ٦ة       

 كالنٛةٔح اآلػؿة يف الؿمحح دسٮف ٚج٫ ، اَّل٠ؿ ٨٦ أ٥َّٔ  اَّلػؿ َكف كرب٧ة
 كاجل٪ح .

 ٤ٔيٟ يث٪ٮف املبلاسح ك٥٬ الك٧ةء أ٢٬/"  ¬ امل٪ةكم ٝةؿ ٚٞؽ اَّل٠ؿ كأ٦ة
 .(3)تلبلكد٫  لـكمٟ لكجت ؛ ثح٪٭٥ ٚي٧ة
 ػؿج/  ٝةؿ ¢ اعمؿ ث٨ ٔٞجح ٨ٕٚ ٚي٭ة ك٦ة ادل٩ية ٨٦ ػري ل٤ٕجؽ كدبلكد٫       

٥ٍ / » ٚٞةؿ الىٛح يف كحن٨ ‘ ا رقٮؿ ٤ٔي٪ة يُّسي
ى
ًتُّ  أ فٍ  حيي

ى
كى  أ ؽي ٍ٘ َّ  حى ـو  لكي  إًىلى  يىٍٮ

ةفى  عى ٍُ كٍ  بي
ى
ًٜ  إًىلى  أ ي ًٞ ٕى يًتى  ا٣ٍ

ٍ
يىأ ذىنٍيً  ٦ً٪٫ٍي  ذى ي٨ًٍ  ثً٪ىةرى ةكى ٍٮ٦ى رٍيً  يًف  ٠ى الى  إًز٥ٍو  دى ًٓ  كى ٍُ  ؟ «رىًظ٥و  رى

ٚىبلى /» ٝةؿ.  ذلٟ حنت لك٪ة ا رقٮؿ ية/  ٤ٞٚ٪ة
ى
ك أ ؽي ٍ٘ ٥ٍ  حى زي ؽي ظى

ى
ٍكًضؽً  إًىلى  أ  ال٧ٍى

٤ى٥ي  ٍٕ يى كٍ  ذى
ى
  أ

ي
أ ؿى ٍٞ رٍيه  ¸ اًَّ  ٠ًذىةًب  ٨٦ًٍ  آيىتىنٍيً  حى ي  ػى ذىنٍيً  ٨٦ًٍ  هلى ثه  ، ٩ىةرى زىبلى رٍيه  كى ي  ػى  ٨٦ًٍ  هلى

ثو  ٓه  ، زىبلى ٍربى
ى
رٍيه  كىأ ي  ػى ٓو  ٨٦ًٍ  هلى ٍربى

ى
٨٦ًٍ  أ اًد٨٬ًَّ  كى ؽى ٍٔ ى

ث٢ًً  ٨٦ًٍ  أ   مك٥٤. ركاق «اإٍلً
ٮ٦ة      ٪ةـ ْٔي٧ح اإلث٢ ٨٦ كال١ى  . الكَّ

قجت جلي٢ رمحح ا كذ٠ؿق ٣ٕجؽق كظٙ املبلاسح ٣ٞؿاا٫  ا٣ٞؿآف كدبلكة       
 اصذ٧ٓ ك٦ة» /ٝةؿ ‘ ا رقٮؿ أف ¢ ٬ؿيؿة أيب ك٩ـكؿ الك١ي٪ح ٤ٔي٭٥ ٨ٕٚ

 ٩ـ٣خ إال ثح٪٭٥ ٚي٧ة كيذؽارقٮ٫٩ ا ٠ذةب يذ٤ٮف ا ثيٮت ٨٦ ثيخ يف ٝٮـ
نحذ٭٥ ، الك١ي٪ح ٤ٔي٭٥  ٚي٨٧ ا كذ٠ؿ٥٬ ، املبلاسح كظٛذ٭٥ ، الؿمحح ٗك
 . مك٥٤ ركاق «ٔ٪ؽق
ؿأق املك٥٤ يسذت هل ث٫ ا٣ٞؿآف ٨٦ ظؿؼ كلك         اث٨ ٨ٕٚ ظك٪ةت ٔرش يٞي

٨ٍ / »  - ‘ - اً  رقٮؿي  ٝىةؿى /  ٝىةؿى  ، - ¢ - مكٕٮدو  أ ٦ى ٍؿٚةن  ٝىؿى  اً  ٠ًذىةًب  ٨٦ًٍ  ظى
٪ىحه  ٚى٤ى٫ي  كى ٪ىحي  ، ظى رٍشً  كىاحلىكى ٕى ة ثً ؿؼه { أل٥/ } أٝٮؿ الى  ، أ٦ٍسىةلً٭ى ٣ًس٨ٍ  ، ظى ٙه /  كى  أ٣ً
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ؿٍؼه  ـه  ، ظى الى ؿٍؼه  كى ٦ًي٥ه  ، ظى ؿٍؼه  كى  . ا٣رت٦ؾم ركاق «ظى
ا كػةوذ٫ ككىف ث٭ؾا رشٚة كٌٚبل كٚؼؿا  أ٢٬ ل١٤ذةب ٥٬ كاتلةلٮف        
ًَّ  "إًفَّ /  ‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/  ٝةؿ ¢ أنف ٨ٕٚ ٤ً٬ٍنيى  ً

ى
يٮا اجلَّةًس" ٨٦ًٍ  أ  يىة/  ٝىةل

ٮؿى  ٨ٍ  اًَّ  رىقي ٥ٍ  ٦ى ٥ٍ  / ٝىةؿى  ؟ ٬ي ٢٬ٍي  ٬ي
ى
ٍؿآفً  أ ٞي ٢٬ٍي  ، ا٣ٍ

ى
" اًَّ  أ ذي٫ي ةوَّ  ا٣جكةيئ ركاق كىػى

 . ٦ةص٫ كاث٨
يب يٮـ ا٣ٞية٦ح ٨ٕٚ كدبلكة ا٣ٞؿآف ٨٦ أقجةب ٩ي٢ النٛةٔح

ى
حى  أ ة٦ى ٦ى

ي
/  ٝىةؿى  ، ¢ أ

ٍٕخي  ٧ً كا/ » يٞٮؿ ‘ اً  رقٮؿى  قى ؤي ٍؿآفى  اٍٝؿى ٞي ـى  يىأيًت  ٚىإ٫َّ٩ي  ؛ ا٣ حً  يىٍٮ يىة٦ى ًٞ يٕةن  ا٣ ًٛ  مى
ةث٫ًً  ٍوعى

ى
 . مك٥٤ ركاق «أل

 ث٨ اً  ٔجؽ ٨ٕٚ اجل٪ح يف ا٣ٕةحلح ادلرصةت دٮرث وةظج٭ة كدبلكة ا٣ٞؿآف        
ةؿي /  ٝىةؿى  ، - ‘ - اجليبِّ  ٨ٔ ، ƒ  ا٣ٕةص ث٨ ٧ٔؿك ٞى ةًظًت  "حي ٍؿآفً  لًىى ٞي  /  ا٣ٍ

ٍ
أ  اٍٝؿى

 ًٜ اٍردى د٢ٍِّ  كى رى ة كى ٧ى ٪ٍخى  ٠ى د٢ِّي  ٠ي ٍجيىة يف ديؿى ٟى  ٚىإفَّ  ، ادلُّ ى تلى زٍنً ٪ٍؽى  ٦ى ة" آيح آًػؿً  ًٔ ؤي٬ى ؿى ٍٞ  ركاق تى
ثيٮ

ى
 . كا٣رت٦ؾم داكد أ

/  ٔيةض ٝةؿ ، أ٫ٛ٣ اَّلم ثةلىةظت كاملؿاد/  ا٣ٛذط يف ¬ احلةِٚ ٝةؿ        
 ، دبلكد٫ أ٣ٙ أم أ٫ٛ٣ كٝٮهل ، اجل٪ح أوعةب ٠ٞٮهل ك٬ٮ ، املىةظجح املؤا٣ٛح

 يؽاكـ اَّلم ٚإف ، ٤ٝت ّ٭ؿ ٨ٔ أك املىعٙ ٨٦ ٩ْؿان  يأ٣ٛ٭ة أف ٨٦ أ٥ٔ ك٬ٮ
ؿُّ  ذلٟ ىلع  ا٣ٞؿاءة ٤ٔي٫ ز٤ٞخ ٬ضؿق ٚإذا ، ٝؿاءد٫ ٤ٔي٫ كيك٭٢ لكة٫٩ هل ييؾى

 .(3)٤ٔي٫ كمٞخ
كٌٚةا٢ دبلكة ا٣ٞؿآف ٠سرية صؽا كد٤ٟ إمةرات بلٕي د٤ٟ ا٣ٌٛةا٢ ص٤ٕ٪ة 
. ا كإيةز٥ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞؿآف اَّلي٨ ٥٬ أ٫٤٬ كػةوذ٫ كرٚٓ درصةد٪ة يف ٤ٔيني 

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 
 أدمٕني .
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 ٬ؽا٩ة اَّلم كاإلظكةف، ا٢ٌٛ٣، ا٣ُٮؿ، ذم ال١ؿي٥ امل٪ةف  ٧ؽاحل        
 ػ٫ٞ٤ أكؿـ إحل٪ة ثإرقةهل ٤ٔي٪ة ك٨٦ األديةف، قةاؿ ىلع ديج٪ة ك٢ٌٚ لئلي٧ةف،

جؽق كػ٤ي٫٤، ظجحج٫ دلي٫، كأ٤ٌٚ٭٥ ٤ٔي٫،  ٔجةدة ث٫ ٧ٚىح ‘ حم٧ؽا كرقٮهل، ٔك
 ل٤٘ٛؿاف، حمى٤ح م٭ةدة هل، رشيٟ ال كظؽق ا إال هلإ ال أف كأم٭ؽ االكزةف،

اجل٪ةف كأم٭ؽ أف حم٧ؽ ٔجؽق  ق١ىن إىل هل مٮو٤ح اجلرياف، ٨٦ وةظج٭ة ٦٪ٞؾة
 .كرقٮهل املجٕٮث إىل اإلنف كاجلةف وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ 

 أ٦ة ثٕؽ/   
 ٨٦ ْٔي٥ كرك٨ ادلي٨ ٬ؾا كاصجةت ٨٦ كاصت دٕةىل ا ثؿق٢ ٚإف اإلي٧ةف    

 .كالك٪ح ال١ذةب ٨٦ األد٣ح ذلٟ ىلع د٣خ ٝؽك. اإلي٧ةف أراكف
٨ى }/ دٕةىل ٝةؿ ٮؿي  آ٦ى ة الؿَّقي ؿى  ث٧ًى ـً

ٍ٩
ي
٫ًٍ  أ ب٫ًِّ  ٨٦ًٍ  إًحلى ٍؤ٦ً٪يٮفى  رى ال٧ٍي ٨ى  لكي   كى  ثًةًَّ  آ٦ى

ًذ٫ً  اًسى بلى مى ذيًج٫ً  كى كي ٫٤ًً  كى ريقي ؽي  الى  كى ؿِّ ٛى ؽو  بىنٍيى  جي ظى
ى
٫٤ًً  ٨٦ًٍ  أ يٮا ريقي ٝىةل ٪ىة كى ٍٕ ٧ً ٪ىة قى ٍٕ َى أى { كى

 .[ 552/ ابلٞؿة]
 ٨٦ كاملؤ٦٪ٮف، الؿقٮؿ ث٫ آ٨٦ ٦ة دم٤ح يف ثةلؿق٢ اإلي٧ةف دٕةىل ا ٚؾ٠ؿ  

 ثجٌٕ٭٥ ٚيؤ٦٪ٮا ثح٪٭٥ يٛؿٝٮف ال ثةلؿق٢ إي٧ة٩٭٥ يف أ٩٭٥ كبني. اإلي٧ةف أراكف
ة ث٭٥ يىؽٝٮف ث٢ ثٕي، دكف ٕن  .دمي
 . ثةلؿق٢ اإلي٧ةف دؿؾ ٨٦ ظس٥ ٠ذةث٫ يف ا ثني كٝؽ
ي٨ى  إًفَّ }/ دٕةىل ٚٞةؿ     ً كفى  اَّلَّ ؿي ٛي ٫٤ًً  ثًةًَّ  يىٍس ريقي كفى  كى ييًؿيؽي فٍ  كى

ى
ٝيٮا أ ؿِّ ٛى  اًَّ  بىنٍيى  حي

 ً٫٤ً ريقي يٮفى  كى ٮل ٞي يى ٍٕيو  ٩يٍؤ٨٦ًي  كى ؿي  ثًجى ٛي ٩ىٍس ٍٕيو  كى كفى  ثًجى ييًؿيؽي فٍ  كى
ى
كا أ ذًَّؼؾي ٟى  بىنٍيى  حى ً ل  ذى

ًبيبلن  ٟى  - قى ً كخلى
ي
٥ي  أ كفى  ٬ي ًٚؿي ة ا٣اٍكى ًٞ  .[ 323-321/ ا٣جكةء] {ظى

 ثجٌٕ٭٥ ثةإلي٧ةف ثح٪٭٥ ٚؿؽ أك ثةلؿق٢ ٠ؾب ٨٦ ىلع ا٣سٛؿ ٚأ٤َٜ      
ة الاكٚؿكف ٥٬ ٬ؤالء أف ٝؿر ز٥. ثجٌٕ٭٥ كا٣سٛؿ ًٞ  زٛؿ٥٬ حتٜٞ اَّلي٨ أم ظ



 

 .رصاظح كدٞؿر
 ذلٟ ٨٦ اإلي٧ةف أ٢٬ ٤ٔي٫ ٦ة ٩ٛك٫ الكيةؽ يف ذلٟ ٦ٞةث٢ يف ا ثني ٧٠ة

ي٨ى }/ ٚٞةؿ ً ٪يٮا كىاَّلَّ ٫٤ًً  ثًةًَّ  آ٦ى ريقي ى٥ٍ  كى ل ٝيٮا كى ؿِّ ٛى ؽو  بىنٍيى  حي ظى
ى
٥ٍ  أ ٟى  ٦ً٪ٍ٭ي ً كخلى

ي
ٮٍؼى  أ  قى

٥ٍ  ييٍؤًتيً٭٥ٍ  ٮرى٬ي صي
ي
فى  أ اكى ٮرنا اَّي  كى ٛي ة دى  [. 325/ ا٣جكةء]{ رىًظي٧ن

 اإلي٧ةف يف الؿق٢ ثني دٛؿيٜ ٗري ٨٦ لك٭٥ كرق٫٤ ثة ثةإلي٧ةف ٚٮوٛ٭٥      
 .دٕةىل ا ٨٦ مؿق٤ٮف أ٩٭٥ يٕذٞؽكف كإ٧٩ة دكف ثٕي ثجٌٕ٭٥

 ثةلؿق٢ اإلي٧ةف أف ٨٦ ال١ذةب ٤ٔي٫ دؿ ٦ة ىلع ٠ؾلٟ ٚؽ٣خ الك٪ح كأ٦ة     
 . اإلي٧ةف أراكف ٨٦ رك٨
ٌؿ  كٝؽ         صربي٢ قأهل ملة أصةب ‘ اجليب أف كٚي٫ صربي٢ ظؽير ذلٟ ىلع دى
اآلػؿ"  كاحلٮـ كرق٫٤ ككذج٫ كمبلاسذ٫ ثة دؤ٨٦ "أف/ ٚٞةؿ اإلي٧ةف ٨ٔ ’

 . احلؽير
 املك٥٤ ىلع الٮاصت األػؿل اإلي٧ةف أراكف ثٞيح ٦ٓ ثةلؿق٢ اإلي٧ةف ٚؾ٠ؿ       

 .كأذٞةد٬ة حتٞيٞ٭ة
 أكرب ك٨٦ ادلي٨ ٬ؾا داعا٥ أ٥ْٔ ٨٦ كأ٫٩ ثةلؿق٢ اإلي٧ةف كصٮب ٚذٞؿر       

 ا٣ْٕي٥ ثة َكٚؿ ٚإ٫٩ ٦٪٭٥ ثأظؽ أك ثةلؿق٢ ٠ؾب ٨٦ كأف اإلي٧ةف ػىةؿ
ا  .اإلي٧ةف أراكف ٨٦ ا٣ْٕي٥ الؿك٨ ٬ؾا جبعؽق رصحينة زٛؿن

 ٨٧ٚ املؤ٨٦ ىلع احلة٩ٕح كز٧ةرق ا٣ُيجح آزةرق دؿؾ ثةلؿق٢ اإلي٧ةف حتٜٞ كإذا     
 /ذلٟ

٪ةيذ٫ دٕةىل ا ثؿمحح ا٥٤ٕ٣ - 3  الؿق٢ أكخلٟ إحل٭٥ أرق٢ ظير خب٫ٞ٤ ٔك
 .كاإلرمةد ل٤٭ؽايح ال١ؿاـ

 .ال١ربل اجل٧ٕح ٬ؾق ىلع ا م١ؿ - 5
 دٕةىل ا رق٢ أل٩٭٥ ث٭٥ ي٤يٜ ث٧ة ٤ٔي٭٥ كاثل٪ةء كدٮٝري٥٬ الؿق٢ حمجح - 1

 ٩ىع٭٥ كك٧ةؿ خل٫ٞ٤ ا رقة٣ح دج٤يٖ ٨٦ ث٫ ٝةمٮا كملة ٔجيؽق، كػبلوح



 

 .أذا٥٬ ىلع كورب٥٬ ألٝٮا٦٭٥
 ث٫ كأػرب ٠ذةث٫ يف ٔ٪٭٥ ث٫ ا أػرب ٦ة أذٞةد ٬ٮ/ ثةلؿق٢ كاإلي٧ةف        
 .كدٛىيبل إدمةال قجذ٫ يف ‘ اجليب

 أ٦ح لك يف ثٕر دٕةىل ا ثأف اجلةزـ اتلىؽيٜ ٬ٮ/ املض٢٧ ٚةإلي٧ةف         
 دكف ٨٦ يٕجؽ ث٧ة كا٣سٛؿ هل رشيٟ ال كظؽق ا ٔجةدة إىل يؽٔٮ٥٬ رقٮال

 . ا
ؽٍ }/ دٕةىل ٝةؿ        ٞى ٣ى سٍ٪ىة كى ٕى ِّ  يًف  بى حو  لكي َّ٦

ي
ٮالن  أ فً  رىقي

ى
كا أ اٍصذىجًجيٮا اَّى  ايٍخجيؽي  كى

ٗيٮتى  ة َُّ  ثؿرة، ٠ؿاـ رامؽكف، ثةركف، وةدٝٮف، دميٕ٭٥ كبأ٩٭٥[ 13اجلع٢]{ ا٣
 . ٦٭ذؽكف ٬ؽاة أ٦٪ةء، أدٞيةء

ا}/ دٕةىل ٝةؿ      ؾى ة ٬ى ؽى  ٦ى ٔى ؽى  الؿَّمٍحى٨ي  كى ؽى ٤يٮفى  كىوى ؿٍقى  [. 25يف]{ ال٧ٍي
٨٦ًٍ }/ كالؿق٢ األ٩بيةء ٨٦ ٠جرية َةاٛح ذ٠ؿ أف ثٕؽ دٕةىل كٝةؿ        آثىةاًً٭٥ٍ  كى

يَّةدًً٭٥ٍ  ا٩ًً٭٥ٍ  كىذيرِّ إًٍػٮى ٥ٍ  كى ٥ٍ  كىاٍصذىبىيٍ٪ىة٬ي ٍح٪ىة٬ي ؽى اطو  إًىلى  كى٬ى ي٥و  رًصى ًٞ ٍكذى ٟى  - مي ً ل ل ذى ؽى  ٬ي
ٍ٭ًؽم اًَّ  ٨ٍ  ث٫ًً  حى ةءي  ٦ى ىنى جىةًدقً  ٨٦ًٍ  ي  [.55ػ54األ٩ٕةـ]{ ًٔ

 ٨٦ ثةبلح٪ةت صةءكا املكتجني كاهلؽل املجني، احلٜ ىلع َك٩ٮا لك٭٥ كبأ٩٭٥       
 . أٝٮا٦٭٥ إىل رب٭٥
ؽٍ }/ اجل٪ح أ٢٬ ٨ٔ ظاكيح دٕةىل ٝةؿ        ٞى ٍت  ٣ى ةءى ٢ي  صى بِّ٪ىة ريقي ِّٜ  رى { ثًةحٍلى

ؿاؼ] ؽٍ }/ دٕةىل كٝةؿ[ 41اأٔل ٞى ٤ٍ٪ىة ٣ى رٍقى
ى
٤ى٪ىة أ جٍلىة ثًةبٍلىحِّ٪ىةًت  ريقي ـى ٍ٩

ى
أ ٥ي  كى ٭ي ٕى  ا١ًٍ٣ذىةبى  ٦ى

ال٧ًٍزيىافى  ـى  كى ٮ ٞي ًٍ  اجلَّةسي  حًلى ٍك ًٞ  .[ 52/ احلؽيؽ]{ ثًة٣ٍ
رشاإ٭٥  كأ٦ة ا دٮظيؽ إىل ادلٔٮة كْل كاظؽة دٔٮد٭٥ أو٢ كبأف       

ة}/ دٕةىل ٝةؿ. ٧ٚؼذ٤ٛح ٦ى ٤ٍ٪ىة كى رٍقى
ى
ٟى  ٨٦ًٍ  أ ج٤ًٍ ٮؿو  ٨٦ًٍ  رى ٫ًٍ  ٩يٮيًح  إًالَّ  رىقي ٫َّ٩ي  إحًلى

ى
ى  الى  أ  إهًلى

٩ىة إًالَّ 
ى
كفً  أ  [. 52/ األ٩بيةء] {ٚىةٍخجيؽي
ي }/ ¸ كٝةؿ      ٤ٍ٪ىة ٣ًلكي ٕى ٥ٍ  صى حن  ٦ً٪ٍسي ٔى ة رًشٍ ةصن ٦ً٪ٍ٭ى  [.45/ املةاؽة]{ كى

 ىلع احلضح ثؾلٟ ٚٞة٦خ املجني، ابلبلغ ث٫ أرق٤ٮا ٦ة دميٓ ث٤٘ٮا ٝؽ كبأ٩٭٥       



 

٤ى٥ى }/ دٕةىل ٝةؿ. اخل٤ٜ ٍٕ فٍ  حًلى
ى
ٮا ٝىؽٍ  أ ٘ي ث٤ٍى

ى
ًت  أ ةالى بًِّ٭٥ٍ  رًقى ةطى  رى ظى

ى
ة كىأ يًٍ٭٥ٍ  ث٧ًى ى ٍظىصى  دلى

ى
 كىأ

 َّ ءو  لكي ٍ دنا يشى ؽى  .[ 55/ اجل٨] {ٔى
بلن }/ دٕةىل كٝةؿ       ي٨ى  ريقي ً بىرشِّ ٪ًٍؾًري٨ى  ٦ي ٦ي ٮفى  خًلىبلَّ  كى ى  ل٤ً٪َّةًس  يىسي حه  اًَّ  ىلعى ضَّ  ظي
ٍٕؽى  ٢ً  بى  [.332/ ا٣جكةء] {الؿُّقي
 الؿبٮبيح ػىةاه ٨٦ هل٥ ٣حف خم٤ٮٝٮف، برش الؿق٢ ثأف اإلي٧ةف كجيت       
 . ثةلؿقة٣ح ا أكؿ٦٭٥ ٔجةد ٥٬ كإ٧٩ة، يشء

٥ٍ  ٝىة٣ىٍخ }/ دٕةىل ٝةؿ    ى٭ي ٥ٍ  ل ٤ي٭ي ٨ٍي  إًفٍ  ريقي ه  إًالَّ  حنى ىرشى ٥ٍ  ب ٣ىًس٨َّ  ٦ًس٤ٍيسي ٨ُّ  اَّى  كى ٧ي ى  حى  ىلعى
 ٍ٨ ةءي  ٦ى ىنى جىةًدقً  ٨٦ًٍ  ي  .[ 33/ إثؿا٬ي٥]{ ًٔ
ا ¸ كٝةؿ     ا ٩بي٪ة آمؿن ٝيٮؿي  الى  ٝي٢ٍ }/ ٣ٞٮ٫٦ يٞٮؿ أف ‘ حم٧ؽن

ى
٥ٍ  أ ٪ًٍؽم ٣ىسي ًٔ 

اا٨ًي  ـى الى  اًَّ  ػى ٤ى٥ي  كى ٍٔ ى
يٍتى  أ ٘ى الى  ا٣ٍ ٝيٮؿي  كى

ى
٥ٍ  أ ٟه  ًإينِّ  ٣ىسي ٤ى ٓي  إًفٍ  مى دًَّج

ى
ة إًالَّ  أ َّ  ييٮحى  ٦ى { إًيلى

 [.21/ األ٩ٕةـ]
ة أذٞةدق جيت كممة        ٌن  ا، ٨٦ مؤيؽكف ٦٪ىٮركف أ٩٭٥ الؿق٢ ظٜ يف أي
 . كألدجةٔ٭٥ هل٥ ا٣ٕةٝجح كأف
ي  إ٩ًَّة}/ دٕةىل ٝةؿ      ى٪رٍصي ٤ى٪ىة جلى ي٨ى  ريقي ً ٪يٮا كىاَّلَّ ٍجيىة احٍلىيىةةً  يًف  آ٦ى ـى  ادلُّ يىٍٮ ـي  كى ٮ ٞي  حى

ةدي  ٍم٭ى
ى
 [. 23/ اغٚؿ]{ اأٍل

ٟى }/ دٕةىل ٝٮهل يف ¸ أػرب ٦ة ىلع الؿق٢ دٛة٢ً أذٞةد جيت ٧٠ة        د٤ًٍ
٢ي  ٤ٍ٪ىة الؿُّقي ٌَّ ٥ٍ  ٚى ٭ي ٌى ٍٕ ى  بى ٍٕيو  ىلعى ٥ٍ  بى ٨ٍ  ٦ً٪ٍ٭ي ٥َّى  ٦ى  .[ 521/ ابلٞؿة] {اَّي  لكى
 الؿق٢ ٨ٔ كالك٪ح ال١ذةب يف صةء ٦ة كبس٢ ٬ؾا ثس٢ اإلي٧ةف ٚيضت       
 .دل٧بلن  إي٧ة٩نة ا٧ٕ٣ٮـ كص٫ ىلع

 كاجليب ٠ذةث٫ يف دٕةىل ا قُل ث٨٧ ثةإلي٧ةف ٚي١ٮف/ املٛى٢ اإلي٧ةف كأ٦ة       
 ذ٠ؿ ٨٦ اجلىٮص ث٫ صةءت ٦ة حنٮ ىلع ٦ٛىبلن  إي٧ة٩نة ٦٪٭٥، قجذ٫ يف ‘

 .كػىةاى٭٥ كٌٚةا٤٭٥ كأػجةر٥٬ أق٧ةا٭٥
رشكف مخكح كالؿق٢ األ٩بيةء ٨٦ ا٣ٞؿآف يف كاملؾ٠ٮركف         . ٔك



 

ٟى }/ دٕةىل ٝٮهل يف ٦٪٭٥ ٔرش ز٧ة٩يح ذ٠ؿ كرد      د٤ًٍ ذي٪ىة كى ضَّ ة ظي ا٬ًي٥ى  آدىحٍ٪ىة٬ى ى  إًثٍؿى  ىلعى
ٓي  ٝىٍٮ٫٦ًً  ةتو  ٩ىٍؿذى ٨ٍ  دىرىصى ةءي  ٦ى ىنى ٟى  إًفَّ  ن بَّ ١ًي٥ه  رى ٤ًي٥ه  ظى جٍ٪ىة - ٔى كى٬ى ي  كى ةؽى  هلى ٮبى  إًٍقعى ٞي ٍٕ يى  كى

 ً ٍح٪ىة الكي ؽى ة ٬ى ٩يٮظن ٍح٪ىة كى ؽى ج٢ٍي  ٨٦ًٍ  ٬ى ٨٦ًٍ  رى يًَّذ٫ً  كى اكيدى  ذيرِّ ةفى  دى ٤ىي٧ٍى يُّٮبى  كىقي
ى
ٙى  كىأ ييٮقي  كى

ٮىسى  مي ةريكفى  كى ٟى  كى٬ى ً ل ؾى كى ـًم كى ٍ
ٍعًكجًنيى  جنى ًؿيَّة - ال٧ٍي كى زى ٍ  كى حيى حىسى  يى كى ًٔ إًحٍلىةسى  كى  لكي   كى

ةحًلًنيى  ٨٦ًى  ةًخي٢ى  - الىَّ إًٍق٧ى ٓى  كى ا٣ٍحىكى يفى  كى ييٮن ة كى َن يٮ ل ً  كى ٤ٍ٪ىة كىالكي ٌَّ ى  ٚى ى٧ًنيى  ىلعى ةل ٕى { ا٣ٍ
 .[ 53 - 51/ األ٩ٕةـ]

إًىلى }/ دٕةىل ٝةؿ. ا٣ٞؿآف ٨٦ أػؿل مٮآً يف ابلةٝني ذ٠ؿ ككرد       دو  كى ٥ٍ  اعى ة٬ي ػى
ى
 أ

ا ٮدن ؿاؼ]{ ٬ي  .[32/ اأٔل
إًىلى }/ كٝةؿ      ٮدى  كى ٥ٍ  ثى٧ي ة٬ي ػى

ى
ةحًلنة أ ؿاؼ]{ وى إًىلى }/ كٝةؿ[ 41/ اأٔل ٨ى  كى ٍؽحى ٥ٍ  ٦ى ة٬ي ػى

ى
 أ

يٍجنة ٕى ؿاؼ] {مي  .[ 52/ اأٔل
ىفى  اَّى  إًفَّ }/ كٝةؿ       ُى ـى  اٍو ة آدى ٩يٮظن  .  [11/ ٧ٔؿاف آؿ]{ كى
ةًخي٢ى }/ كٝةؿ       إًٍق٧ى إًٍدًريفى  كى ٢ً  كىذىا كى ٍٛ ةثًًؿي٨ى  ٨٦ًى  لكي   ا١ًٍ٣    [ 52/ األ٩بيةء]{ الىَّ

ؽه }/ كٝةؿ،  ى٧َّ ٮؿي  حمي ي٨ى  اًَّ  رىقي ً ٫ي  كىاَّلَّ ٕى اءي  ٦ى ًمؽَّ
ى
ى  أ ةرً  ىلعى َّٛ ىةءي  ا١ٍ٣ي ٥ٍ  ريمحى / ا٣ٛذط]{ ثىحٍ٪ى٭ي

56 ]. 
، إي٧ة٩نة كاملؿق٤ني األ٩بيةء ث٭ؤالء اإلي٧ةف ٚيضت        كاظؽ للك كاإلٝؿار ٦ٛىبلن

 .ٔ٪٭٥ ‘ كرقٮهل ا أػرب ٦ة ىلع الؿقة٣ح أك ثةجلجٮة ٦٪٭٥
 ٌٚةا٤٭٥ ذ٠ؿ ٨٦ اجلىٮص ث٫ صةءت ٦ة وعح أذٞةد جيت ٧٠ة      

ا إثؿا٬ي٥ى  ا َكختةذ كأػجةر٥٬، كػىةاى٭٥ كق٥٤  ٤ٔي٭٧ة ا وًل كحم٧ؽن
ىؾى }/ دٕةىل ٣ٞٮهل ػ٤ي٤ني ا٬ًي٥ى  اَّي  كىاختَّ ٤ًيبلن  إًثٍؿى  ا ككذلكي٥ [352/ ا٣جكةء]{ ػى

٥َّى }/ دٕةىل ٣ٞٮهل ملٮىس دٕةىل ُكى ٮىسى  اَّي  كى ة مي  .[ 334/ ا٣جكةء]{ دىٍس٤ًي٧ن
ٍؿ٩ىة/ }دٕةىل ٝةؿ ثتكبيع٫، يكجع٨ دلاكد كا٣ُري اجلجةؿ تكؼري ككؾلٟ       ؼَّ  كىقى
ٓى  اكيدى  ٦ى جىةؿى  دى جٍِّع٨ى  اجٍلً يكى رٍيى  ي َُّ ا٣ ٪َّة كى كي ٤ًنيى  كى ًٔ  احلؽيؽ كإال٩ح [46/ األ٩بيةء] {ٚىة

ؽٍ }/ دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة دلاكد ٞى ٣ى اكيدى  آدىحٍ٪ىة كى بلن  ٦ً٪َّة دى ٌٍ يًب  ًصجىةؿي  يىة ٚى كِّ
ى
٫ي  أ ٕى رٍيى  ٦ى َُّ ا٣ َّة كى جلى

ى
 كىأ



 

ي   .[ 31/ قجأ{ ]احٍلىًؽيؽى  هلى
 ٦ة يؽي٫ ثني ي٤٧ٕٮف هل اجل٨ كتكؼري ثأمؿق، تكري لك٤ي٧ةف الؿيةح كتكؼري       

ةفى }/ دٕةىل ٝةؿ ينةء، ٤ىي٧ٍى لًكي يطى  كى ة الؿِّ ك٬ُّى ؽي ٍ٭ؿه  ٗي ة مى ٭ى رىكىاظي ٍ٭ؿه  كى ٤ٍ٪ىة مى قى
ى
ي  كىأ نٍيى  هلى  خى

ؿً  ٍُ ًٞ ٨٦ًى  ا٣ٍ ٨ِّ  كى ٨ٍ  اجٍلً ٢ي  ٦ى ٧ٍٕى ي٫ًٍ  بىنٍيى  حى ب٫ًِّ  ثًإًٍذفً  يىؽى  .[ 35/ قجأ]{ رى
كىرًثى }/ دٕةىل ٝةؿ ا٣ُري، ٦٪ُٜ ق٤ي٧ةف كد٤ٕي٥         ةفي  كى ٤ىي٧ٍى اكيدى  قي ٝىةؿى  دى  يىة كى
ة ٭ى حُّ

ى
٧ٍِّ٤٪ىة اجلَّةسي  أ ٜى  ٔي ًُ ٍ٪ رٍيً  ٦ى َُّ كدًح٪ىة ا٣

ي
ِّ  ٨٦ًٍ  كىأ ءو  لكي ٍ  . [33/ اجل٢٧]{ يشى

 أػجةر ٨٦ ٠ذةث٫ يف ¸ ا ٝه ث٧ة اتلٛىي٢ كص٫ ىلع اإلي٧ةف جيت ٧٠ة         
. كأدجةٔ٭٥ لؿق٫٤ ا ك٩رص اخلىٮ٦ح، ٨٦ ثح٪٭٥ صؿل ك٦ة أٝٮا٦٭٥، ٦ٓ الؿق٢
ٮف، ٦ٓ مٮىس ٠ٞىح  كوة٣ط ك٬ٮد ٩ٮح كٝىه ٝٮ٫٦، ٦ٓ كإثؿا٬ي٥ ٚٔؿ

 . أٝٮا٦٭٥ ٦ٓ كلٮط كمٕيت
 ٦ٓ يٮنف كٝىح مرص، كأ٢٬ إػٮد٫ ٦ٓ يٮقٙ مأف يف ٤ٔي٪ة ا ٝه ك٦ة        
 صةء ٦ة ككؾلٟ كالؿق٢، األ٩بيةء أػجةر ٨٦ ا ٠ذةب يف صةء ٦ة آػؿ إىل ٝٮ٫٦،

 .اجلىٮص ث٫ صةءت ٦ة حبكت ٦ٛىبلن  إي٧ة٩نة ث٫ اإلي٧ةف ٚيضت الك٪ح يف
أ٥٤ٔ  دٕةىل كا. كاملٛى٢ املض٢٧ ثٞك٧ي٫ ثةلؿق٢ اإلي٧ةف يذعٜٞ كبؾلٟ     

(3) .  
 .نكأؿ ا دٕةىل أف يى٤ط أ٧ٔةجلة ك٤ٝٮب٪ة كأظٮاجلة 

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫    
 ادمٕني . 
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ىةق            ؽ ٨٦ صعؽق ٔك ؽ ٨٦ أَة٫ٔ ث٪ٕي٥ اجل٪ةف كدٔٮ احل٧ؽ  اَّلم ٔك
ٮا٫٩ ا٣ٕٛٮ اَّلم قرت ٨٦  جبعي٥ اجلرياف اجلجةر اَّلم صرب ٨٦ ا٩سرس ألص٢ ًر

٩رص ٨٦ ا٩ذرص ٚضؿ جب٧ي٢ إظكة٫٩ ا٣٘ٛؿ اَّلم ٗٛؿ مل٨ ٔرب إىل ظؿـ ٗٛؿا٫٩ ك
ثْٕي٥ مة٫٩ أمحؽق ىلع ٦ة أكالق ٨٦ اإلظكةف كأم١ؿق كٝؽ دأذف ثةلـيةدة أل٢٬ 
الن١ؿاف كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ امل٤ٟ ادليةف كأم٭ؽ أف 
حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل املجٕٮث إىل َكٚح اإلنف كاجلةف وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل 

 .ك٤ي٧ة ٠سريا كأوعةث٫ أ٢٬ ا٢ٌٛ٣ كا٣ٕؿٚةف كق٥٤ ت
 أ٦ة ثٕؽ /   
٤ٚٞؽ ا٦َت ا دٕةىل ىلع ٬ؾق األ٦ح ثةمل٪ح ا٣ْٕي٧ح كامل٪عح ال١ؿي٧ح أال كْل     

بل٣ح ٧ٔيةء  ‘ ٦جٕر ٩بي٪ة ثٕؽ أف َكف اجلةس يٕحنٮف يف صة٤٬يح ص٭بلء ًك
ض٧٭٥ إال ثٞةية ٨٦ أ٢٬ ال١ذةب  كٝؽ ٩ْؿ رب ا٣ٕجةد إحل٭٥ ٧ٚٞذ٭٥ ٔؿب٭٥ ٔك

 .٤ٔي٭٥ ث٭ؾق اجل٧ٕح ال١ربل ٚة٦َت ا دٕةىل 
ؽٍ }ٝةؿ دٕةىل/      ٞى ٨َّ  ٣ى ى  اَّي  ٦ى ٍؤ٦ًً٪نيى  ىلعى ٕىرى  إًذٍ  ال٧ٍي ٮالن  ًذيً٭٥ٍ  بى ًكً٭٥ٍ  ٨٦ًٍ  رىقي ٛي ٍج

ى
ذ٤ٍيٮ أ  حى

٤ىيًٍ٭٥ٍ  يً٭٥ٍ  آيىةد٫ًً  ٔى كِّ ـى يي ٥ي  كى ٭ي ٧ِّ٤ي ٕى يي حى  ا١ًٍ٣ذىةبى  كى احٍل٧١ًٍى إًفٍ  كى ٩يٮا كى ج٢ٍي  ٨٦ًٍ  َكى ؿو  ٣ىيًف  رى
بلى  ًى

ًجنيو   .[334/ ٧ٔؿاف آؿ] {٦ي
 ٔجةدق ىلع ث٭ة ا ا٦َت ا٣يت امل٪ح / ٬ؾق (3) ¬ ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح الكٕؽم     

 ال١ؿي٥، الؿقٮؿ ث٭ؾا ٤ٔي٭٥ اال٦ذ٪ةف كْل أو٤٭ة؛ ْل ث٢ املنن، أكرب املؤ٦٪ني
 ٬ؾق ا٣ْٕي٥ ٧٠ةهل ك٨٦ الؿق٢؛ يف املٮصٮدة املعةق٨ دميٓ ث٫ ا دمٓ اَّلم
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٧بل، ٧٤ٔة املؤ٦٪ني ٧٠ةؿ ث٭ة ا٣يت ٩تيضح رقةتل٫، ا ص٤ٕ٭ة ا٣يت اآلزةر  ٔك
 كأ٩ٛك٭٥ أ٩ٛك٭٥ ٨٦ ا ٚجٕس٫ كرضر، رش لك ٔ٪٭٥ زاؿ كب٭ة كآداثة، كأػبلٝة

 ث٫ ٚةؽ اَّلم كك٧ةهل كأ٦ة٩ذ٫ كوؽ٫ٝ األنكةب، أرشؼ نكج٫ يٕؿٚٮف كٝجي٤ذ٭٥،
 .٬ؽايذ٭٥ ىلع ظؿيىة منٛٞة، هل٥ ٩ةوعة كاآلػؿي٨، األك٣ني

ذ٤ٍيٮ}      ٤ىيًٍ٭٥ٍ  حى  هل٥ كيرشح أ٣ٛةّ٭ة، ٚي٧٤ٕ٭٥[ 334/ ٧ٔؿاف آؿ]{ آيىةد٫ًً  ٔى
يً٭٥ٍ } ٦ٕة٩ي٭ة، كِّ ـى يي  كاملٕةص الرشؾ ٨٦ يُ٭ؿ٥٬/ أم[ 334/ ٧ٔؿاف آؿ]{ كى
 ىلع ٚيعس٭٥ ي٪٧ي٭٥،/ أم أيٌة كيـكي٭٥ اَّل٦ي٧ح، اخلىةؿ كقةاؿ كالؿذاا٢
 املكةكئ، ٨٦ اتلُ٭ري/ األمؿي٨ ٬ؾي٨ دذ٨٧ٌ ا٣زتكيح ٚإف اجل٧ي٤ح، األػبلؽ
٥ي } ثةملعةق٨؛ كاتل٪٧يح ٭ي ٧ِّ٤ي ٕى يي  ا٣ٞؿآف، ك٬ٮ[ 334/ ٧ٔؿاف آؿ]{ ا١ًٍ٣ذىةبى  كى

حى } احٍل٧١ًٍى  .الك٪ح كْل[ 334/ ٧ٔؿاف آؿ] {كى
 ا٥٤ٕ٣ ظى٢ كب٭٧ة ادلي٨، كأ٦ذ٫ ل٤ؿقٮؿ ا أك٢٧ ث٭٧ة كالك٪ح ٚةل١ذةب       

٫، ادلي٨ ثأوٮؿ  ٤ٔي٭ة يرتدت ك٦ة اجلةٕٚح، ا٤ٕ٣ٮـ دميٓ ظى٤خ كب٭٧ة كٚؿٔك
 اجلةٕٚح، احلٞةاٜ جب٧يٓ احلٞيين ا٥٤ٕ٣ ظى٢ كب٭٧ة الرشكر، كزكاؿ اخلريات، ٨٦

 .ل٤برش كالىبلح اهلؽايح كب٭٧ة
٥ْ اإل٦ةـ ٬ٮ ‘ ٧ٚع٧ؽ      ا٤ٕ٣ٮـ ي٪ةثيٓ الذلي٨ األمؿي٨، هلؾي٨ امل٥٤ٕ اأٔل

 ظس٥ ىلع كأكٝٛ٭٥ كاحل٧١ح، ال١ذةب أ٦ذ٫ ‘ ٥٤ٕٚ ٦ٕي٪٭٧ة، ٨٦ دذٛضؿ لك٭ة
 ك٬ؽي٫، كدٞؿيؿاد٫ كإٔٚةهل أٝٮاهل - لك٭ة ظيةد٫ ٚاك٩خ كأرسار٬ة، األظاكـ
ح الاكم٤ح كقريد٫ كابلةَ٪ح، ا٣ْة٬ؿة كأػبل٫ٝ  - ا٣ٛ٪ٮف ٨٦ ٨ٚ لك يف املذ٪ٔٮ

 األظاكـ د٤ٕي٥ ثني هل٥ ٚض٧ٓ كاحل٧١ح، ل١٤ذةب كرشظة ل٧٤ؤ٦٪ني، ٦٪٫ د٤ٕي٧ة
يح، األوٮحلح  ك٩ٞبل ٔٞبل إحل٭ة دٛيض ا٣يت كا٣ُؿؽ كد٪ةؿ، دؽرؾ ث٫ ك٦ة كا٣ٛؿٔك
 هل٥ كبني كي٪ةثيٕ٭ة، ٨٦ ٦ْة٩٭ة ال١ٮ٩يح ل٤ٕ٤ٮـ كاقذؼؿاصة كدؽثؿا، كد١ٛريا

 كأػبل٫ٝ أذٞةداد٫ املكذٞي٥، الرصاط هل٥ كرشح كز٧ؿاد٫، لك٫ ذلٟ ٚٮااؽ
 ٔ٪٫ امل٪عؿؼ ىلع ك٦ة كاآلص٢، ا٣ٕةص٢ اخلري ٨٦ ا ٔ٪ؽ لكةل٫١ ك٦ة كأ٧ٔةهل،



 

 .كاآلص٢ ا٣ٕةص٢ كالرضر ا٣ٕٞةب ٨٦
 ٦جةرشة، ال١ؿي٥ اجليب ٨٦ الىةدر اتل٤ٕي٥ ث٭ؾا املؤ٦٪ني ػيةر ٚاكف        

 ك٨٦ امل٭ؽيني، اهلؽاة ك٨٦ ا٥٤ٕ٣، يف الؿاقؼني الؿبة٩حني ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ كدج٤ي٘ة
 اخلري ٨٦ كاٚؿ ٩ىيت اتل٤ٕي٥ ٬ؾا ٨٦ املؤ٦٪ني لكةاؿ كظى٢ الىؽيٞني، أكةثؿ

 ذك كا ينةء، ٨٦ يؤدي٫ ا ٢ٌٚ كذلٟ ك٦٪ةزهل٥، َجٞةد٭٥ ظكت ىلع ا٣ْٕي٥
 ٔ٪٭٥ كاجنة٣خ الٌبلالت، دميٓ ٨٦ اتل٤ٕي٥ ث٭ؾا ٚؼؿصٮا ا٣ْٕي٥، ا٢ٌٛ٣
ح الرشكر  .ا٧٤ْ٣ةت ٔ٪٭٥ كا٩ٞنٕخ الاكم٢، اجلٮر هل٥ كد٥ كاجل٭ةالت، املذ٪ٔٮ

 . (3) .م١ؿ٬ة ٠٪٫ املؤ٦٪ٮف حييص كال ٝؽر٬ة، يٞؽر ال ٧ٕ٩ح ٨٦ هلة ٚية
 ملؼ٤ٮؽ ظٜ ٚبل ، املؼ٤ٮٝني ظٞٮؽ أ٥ْٔ ٬ٮ ‘ اجليب ظٜ كهلؾا َكف       

٤ٍ٪ىةؾى  إ٩ًَّة)/  دٕةىل ا ٝةؿ ‘ ا رقٮؿ ظٜ ٨٦ أ٥ْٔ رٍقى
ى
ة٬ًؽان  أ ان  مى بىرشِّ ٦ي  كى

٩ىًؾيؿان  ٮهًلً  ثًةًَّ  تًليٍؤ٦ً٪يٮا*  كى رىقي ريكقي  كى ِـّ ٕى تي كقي  كى ِّٝؿي ديٮى  .(6-5/ا٣ٛذط) (كى
 /٧ٚ٪٭ة ٩ؾ٠ؿ محبة ٨٦ أ٧٬٭ة أ٦ذ٫، ىلع ٠سرية ظٞٮٝةن  ‘ ل٤٪يب كإف

ٮهًلً  ثًةًَّ  ٚىآ٦ً٪يٮاٍ /}دٕةىل ٝةؿ ‘ ث٫ الىةدؽ اإلي٧ةف -3 رىقي ِّ  اجلَّيًبِّ  كى َلِّ
ي
ًم األ  اَّلَّ

ةد٫ًً  ثًةًَّ  ييٍؤ٨٦ًي  ٧ًى ُكى ٮقي  كى ٕي ادًَّج ٥ٍ  كى ٤َّسي ٕى كفى  ٣ى ؿاؼ قٮرة] { تىٍ٭ذىؽي  [. اأٔل
ًمٍؿتي / ‘ كٝىةؿى       

ي
فٍ  "أ

ى
ٝىةد٢ًى  أ

ي
ىتَّ  اجلَّةسى  أ كا ظى ؽي ىٍن٭ى فٍ  ي

ى
ى  الى  أ ييٍؤ٦ً٪يٮا اَّي  إاًلَّ  إًهلى  يًب  كى

ة ب٧ًى  .مك٥٤ ركاق ث٫ًً" ًصبٍخي  كى
ة/}دٕةىل ٦ٕىيذ٫ ٝةؿ ٨٦ كاحلؾر ، ‘ َةٔذ٫ كصٮب -5 ٦ى ٥ي  كى ٮؿي  آدىةزي  الؿَّقي

كقي  ؾي ة ٚىؼي ٦ى ٥ٍ  كى ةزي ٪٫ٍي  جى٭ى ٮا خى  [. احلرش قٮرة]{ ٚىة٩ذى٭ي
رً /}دٕةىل كٝةؿ        ي٨ى  ٚى٤ٍيىٍعؾى ً ٮفى  اَّلَّ ٛي ىة٣ً ٨ٍ  خيي ٍمًؿقً  خى

ى
ف أ

ى
٥ٍ  أ كٍ  ًٚذٍ٪ىحه  ديًىيجى٭ي

ى
٥ٍ  أ  ييًىيجى٭ي

ابه  ؾى حًل٥ه  ٔى
ى
 [.اجلٮر قٮرة]{ أ

        ٍ٨ يبى  كخى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى فَّ  ¢ ٬ي

ى
ٮؿى  أ ُّ / ] ٝىةؿى  ‘ اًَّ  رىقي يًت  لكي َّ٦

ي
٤يٮفى  أ  إاًلَّ  اجٍلى٪َّحى  يىٍؽػي
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 ٍ٨ ىبى  ٦ى
ى
يٮا[ أ ٮؿى  يىة ٝىةل ٨ٍ  اًَّ  رىقي ٦ى ىبى  كى

ٍ
٨ٍ / ]ٝىةؿى  يىأ يًن  ٦ى ٔى ة َى ٢ى  أى ٨ٍ  اجٍلى٪َّحى  دىػى ٦ى ةيًن  كى ىى  ٔى

ؽٍ  ٞى ىبى  ذى
ى
 .ابلؼةرم ركاق[ أ

٪ذي٥ٍ  إًف ٝي٢ٍ }/ دٕةىل قريد٫ ٝةؿ د٥٤ٕ ك ث٭ؽي٫ كاالٝذؽاء ، ‘ ادجة٫ٔ -1 جُّٮفى  ٠ي ً  حتي
ٮيًن  اَّى  ٕي ٥ي  ٚىةدًَّج ًٍججٍسي ؿٍ  اَّي  حيي ًٛ ٍ٘ يى ٥ٍ  كى ٥ٍ  ٣ىسي ٮره  كىاَّي  ذي٩يٮبىسي ٛي  آؿ قٮرة]{ رًَّظي٥ه  دى

 [. ٧ٔؿاف
ٮقي }/ دٕةىل كٝةؿ    ٕي ادًَّج ٥ٍ  كى ٤َّسي ٕى كفى  ٣ى ؿاؼ قٮرة]{ تىٍ٭ذىؽي  . [اأٔل
٨ٍ /  ‘ كٝةؿ    تى  "٦ى ًٗ ٨ٍ  رى جَّيًت  خى " ٚى٤ىحٍفى  قي   .كمك٥٤ ابلؼةرم ركاق ٦ًينِّ
 ٝٮؿ ٩ٞؽـ ال ك خمة٣ٛذ٫، ٨٦ كاحلؾر قجذ٫، كا٣زتاـ ٬ؽي٫ ىلع الكري ٚيضت    

ٜو  ٦ذجٮع ال أف/ ٦ٕ٪ةق ا، رقٮؿ حم٧ؽ/ ٚٞٮجلة ٝٮهل، ىلع أظؽ  ا رقٮؿ إال حب
‘ . 

 أظؽث يف أمؿ٩ة ٬ؾا ٦ة "٨٦ ‘ ٚٞؽ ٝةؿ ‘ رشع ث٧ة إال ا ٩ٕجؽ ال أف -4
 . ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ رد" ٚ٭ٮ ٦٪٫ ٣حف

 .أدمٕني  كاجلةس كالٮادل، كالٮدل، األ٢٬ ٨٦ أكرث ‘ حمجذ٫ -2
فى  إًف ٝي٢ٍ } /دٕةىل ٝةؿ ٥ٍ  َكى ٥ٍ  آثىةؤيزي ٍب٪ىآؤيزي

ى
أ ٥ٍ  كى ا٩يسي إًٍػٮى ٥ٍ  كى سي ٍزكىاصي

ى
 كىأ

 ٍ٥ ديسي ًنريى ٔى اؿه  كى ٍمٮى
ى
ة كىأ ٮ٬ى ٍذذي٧ي ى ةه  اٍررتى جًتىةرى ٍٮفى  كى ٍنى ة ختى ةدى٬ى كى ةًز٨ي  ٠ى كى مى ة كى ٍٮجى٭ى ًى  دىٍؿ

تَّ  ظى
ى
٥ أ ٍسي ٨ى  إًحلى ٮهًلً  اًَّ  ٦ِّ رىقي ةدو  كى ًبي٫٤ًً  يًف  كىًص٭ى ٮاٍ  قى بَّىي ى رتى ىتَّ  ذى يًتى  ظى

ٍ
ٍمًؿقً  اَّي  يىأ

ى
 ثًأ

ٍ٭ًؽم الى  كىاَّي  ـى  حى ٍٮ ٞى نيى  ا٣ٍ ًٞ ةًق ٛى  [. اتلٮبح قٮرة]{ ا٣ٍ
     ٍ٨ ىفو  كخى ن

ى
٥ٍ  ييٍؤ٨٦ًي  "الى /  ‘ اجلَّيًبُّ  ٝىةؿى  ٝىةؿى ريض ا ٔ٪٫  أ زي ؽي ظى

ى
ىتَّ  أ كيٮفى  ظى

ى
 أ

تَّ  ظى
ى
٫ًٍ  أ قً  ٨٦ًٍ  إًحلى ادًلً قً  كى ً دلى كى " كىاجلَّةًس  كى نيى ًٕ دٍمى

ى
 .كمك٥٤ ابلؼةرم ركاق أ

بل٦ةت ، أكامؿق كا٦ذسةؿ، قجذ٫ كادجةع، ‘ ث٫ االٝذؽاء يف دْ٭ؿ ‘ حمجذ٫ ٔك
 ثآداث٫ . كاتلأدب، ٩ٮا٬ي٫ كاصذ٪ةب

ي٨ي / ‘ ٣ٞٮهل ‘ هل ػ اجلىيعح3 " "ادلِّ حي ٨ٍ  ٝي٤ٍ٪ىة/ اجلًَّىيعى ًَّ / ٝىةؿى  ل٧ًى ١ً٣ًذىةث٫ًً  "ً  كى
ٮهًلً  لًؿىقي حً  كى ا٧ًَّ

ى
أًل ٍك٧ً٤ًنيى  كى ًذً٭٥ٍ" ال٧ٍي َّ٦   .مك٥٤ ركاق كىاعى



 

، ث٫ أمؿ ٚي٧ة كَةٔذ٫، ٩جٮد٫ ثذىؽيٜ دسٮف ‘ لؿقٮؿ ا كاجلىيعح      
ؤازرد٫، ٔ٪٫ ٩ٓل ٦ة كاصذ٪ةب  قجذ٫ كإظيةء، ك٦يذةن  ظيةن  كمحةيذ٫ ك٩رصد٫، كمي

 ثأػبل٫ٝ كاتلؼ٤ٜ، كنرش٬ة، ٔ٪٭ة كاَّلب كد٤ٕي٧٭ة، كد٧٤ٕ٭ة ث٭ة كا٢٧ٕ٣
 .اجل٧ي٤ح كآداث٫، ال١ؿي٧ح

ٮهًلً  ثًةًَّ  تًليٍؤ٦ً٪يٮا}/ دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة ‘ ك٩رصد٫ كدٮٝريق، اظرتا٫٦، -4 رىقي  كى
ريكقي  ِـّ ٕى تي كقي  كى ِّٝؿي ديٮى  [.ا٣ٛذط قٮرة]... {كى

ًٍٕؽم ٝىةؿى      مٍ / "¬ الك
ى
ريكا أ ِـّ ٕى ٮؿى  تي كق، الؿَّقي ِّٝؿي ديٮى ٮق، أمٍ  كى ٧ي ِّْ ٕى ٤ُّٮق، تي ً

جتي  كى
ٮا ٮمي دٞى ٮ٫ًٝ، كى ٞي ٧ة حًبي ٩ٍخ  ٠ى ي٧حي  امل٪َّحي  هلى  َكى ًْ ٕى ٥ٍ  يًف  ا٣ٍ  .ًرٝىةثًسي

حي       ٍؿ٦ى دىٍٮًررييقي  ك٩رصد٫ ‘ اجلَّيًبِّ  كىظي ٍٕؽى  كى ٍٮد٫ًً  بى ، مى ٮب٫ًً  كىاًصته ٮيصي ةؿى  ٠ى يىةد٫ًً؛ ظى  ظى
 قجذ٫ دٮٝري ممةد٫ ثٕؽ كدٮٝريق ال١ؿي٥ كمؼى٫ قجذ٫ دٮٝري ظيةد٫ يف ٚذٮٝريق
بُّ  ا٣ٞٮي٥ كرش٫ٔ ٨ٍ  كاَّلَّ جًَّذ٫ خى ٍخ  إًذىا قي ًى ؿَّ ٕى ً٪نيى  ٨ًُٕ٣ً  تى ًٔ ة َُّ ًٙ  ا٣ حتًؿي  كى

ةؿً  اجلىة٤ً٬ًنيى  ا٩ًٍذعى بُّ  كى بةَّلَّ ، كى ٤ًنيى ًُ ٟى  املجٍ ً ؾل ٨ٍ  ٠ى ٍؼًى٫ً  خى ًؿي٥ً  مى ي  إًذىا ا١ٍ٣ى هلى ؽه  تى٪ىةكى ظى
ى
 أ

ٮءو  كٍ  بًكي
ى
، أ ٍؼًؿيىحو كٍ  قي

ى
٫ي  أ ٛى ةؼو  كىوى كٍوى

ى
ٜي  الى  ثًأ ة٫٦ًً  دى٤ًي ٞى ًؿي٥ً  ث٧ًى  .‘ ا١ٍ٣ى

ذى٫ي  اَّى  إًفَّ }/دٕةىل ا ٝةؿ ‘ ٤ٔي٫ كالكبلـ الىبلة -5 مىبلاًسى ٤ُّٮفى  كى ى  ييىى  ىلعى
ة يىة اجلَّيًبِّ  ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٤ُّٮا آ٦ى ٤ىي٫ًٍ  وى ٮا ٔى ٧ِّ٤ي ة كىقى ىٍك٤ًي٧ن  [. األظـاب قٮرة]{ ت

٨ٍ / ] ‘ كٝةؿ        ًلَّ  ٦ى َّ  وى ٌلى ةن  ٔى بلى ًلَّ  وى ٤ىي٫ًٍ  اَّي  وى ة ٔى ا ثً٭ى رٍشن             . مك٥٤ ركاق[ ٔى
م ابٍلىًؼي٢ي / ] ‘ كٝىةؿى  ً ٨ٍ  اَّلَّ قي  ذي٠ًٍؿتي  ٦ى ٪ٍؽى ٢ِّ  ٚى٤ى٥ٍ  ًٔ َّ  ييىى ٌلى  ا٣رت٦ؾم ركاق [ٔى

 .األبلةين كوعع٫ كأمحؽ
 أك٢٧ ٬ؽي٫ ثأف كاإلي٧ةف ‘ حب٫٧١ كالؿيض إحل٫، اتلعةز٥ كصٮب -6

 َكف ٦٭٧ة ٩ْة٦ة أك ترشيٕةن  ٤ٔي٭ة يٞؽـ ال كأف الرشاآ أك٢٧ كرشيٕذ٫ اهلؽم
ة يىة/} دٕةىل ا مىؽرق ٝةؿ ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٮا آ٦ى ٕي ي ًَ

ى
ٮا اَّى  أ ٕي ي ًَ

ى
أ ٮؿى  كى كًل  الؿَّقي

ي
 كىأ

ٍمؿً 
ى
٥ٍ  اأٍل إًف ٦ً٪ٍسي

ٍخذي٥ٍ  ٚى ءو  يًف  تى٪ىةزى ٍ كقي  يشى ٮؿً  اًَّ  ًإىلى  ٚىؿيدُّ الؿَّقي ٪ذي٥ٍ  إًف كى  ديٍؤ٦ً٪يٮفى  ٠ي
ـً  ثًةًَّ  احٍلىٍٮ ٟى  اآلًػؿً  كى ً ل رٍيه  ذى ٨ي  ػى ٍظكى

ى
ًكيبلن  كىأ

ٍ
 [. ا٣جكةء قٮرة]{ دىأ



 

 . ‘ كرشيٕذ٫ قجذ٫ إىل كبٕؽ مٮد٫ ‘ كالؿد يف ظةؿ ظيةد٫ إحل٫     
ٝىؽٍ  ؿى  كى مى

ى
ةىلى  اي  أ ٕى ٮؿً  حليٍس٥ً  ثًة٣تٍَّك٤ًي٥ً  تى اًح  ‘ اً  رىقي انرًٍشى ٍؽرً  كى  حلي٫٧ً١ًٍ  الىَّ
ةؿى  ٞى ٟى  ٚىبلى }/ ذى بِّ رى ىتَّ  ييٍؤ٦ً٪يٮفى  الى  كى ٮؾى  ظى ٧ي ى١ِّ ة حيي ؿى  ًذي٧ى ضى ٥ٍ  مى كا الى  ثي٥َّ  ثىحٍ٪ى٭ي ؽي ً

 يًف  جيى
ًكً٭٥ٍ  ٛي ٍج

ى
ة أ ؿىصن ة ظى يٍخى  ًم٧َّ ٌى ٮا ٝى ٧ِّ٤ي يكى ي ة كى ىٍك٤ًي٧ن  [.32/ ا٣جكةء]{ ت

 أ٢ٌٚ ك٬ٮ، كرقٮهل  ٔجؽ دٞىري ٚ٭ٮ كال ٤ٗٮ ثبل ‘ ماك٩ذ٫ إ٩ـاهل -31
 املع٧ٮد، املٞةـ وةظت ك٬ٮ، كاآلػؿي٨ األك٣ني قيؽ ك٬ٮ، كاملؿق٤ني األ٩بيةء

 ٩ٕٛةن  كال رضان  ٣٘ريق كال جلٛك٫ ي٤٧ٟ ال برش ذلٟ ٦ٓ كل١٪٫، املٮركد كاحلٮض
ٟي  الَّ  ٝي٢/}دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة ا مةء ٦ة إال ٍم٤ً

ى
ًٍّٛس  أ ة جًلى ٕن ٍٛ الى  جى ا كى ً ة إًالَّ  رضى ةءى  ٦ى  مى

ىٮٍ  اَّي  ل ٪خي  كى ٤ى٥ي  ٠ي ٍٔ ى
يٍتى  أ ٘ى ٍتي  ا٣ٍ ة اخٍلىرٍيً  ٨٦ًى  الىٍقذى١ٍرثى ٦ى يًنى  كى كَّ ٮءي  مى ٩ىةٍ  إًفٍ  الكُّ

ى
 إًالَّ  أ

ىًنريه  ٩ىًؾيؿه  ب ـو  كى ٍٮ ٞى ؿاؼ قٮرة]{ ييٍؤ٦ً٪يٮفى  ٣ِّ  ٧٠ة دُؿكين ال/ )  ‘ كٝةؿ[.اأٔل
 . ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ(  مؿي٥ ث٨ ٔحىس اجلىةرل أَؿت

ىرٍشي  -33 د٫ًً  ن ٮى ٍٔ ٮا/ - ‘ - اجليبُّ  ٝىةؿى  ‘ - دى ٘ي ينِّ  "ثى٤ِّ ىٮٍ  خى ل " كى  ابلؼةرمُّ . ركاق آيحن
ٮىاالىةي  -33 ٍكحًلىةا٫ً، مي

ى
ٍ٘يي  أ اا٫ًً  كبي ؽى ٍٔ ى

ؽٍ  ‘ - أ ٞى ةىلى  ٝىةؿى  ذى ٕى ؽي  الى /}تى ً
ة جتى  ييٍؤ٦ً٪يٮفى  ٝىٍٮ٦ن

ـً  ثًةًَّ  احٍلىٍٮ ىًػؿً  كى كفى  اآٍل ادُّ ٨ٍ  ييٮى ةدَّ  ٦ى ي  اَّى  ظى ٮهلى رىقي ىٮٍ  كى ل ٩يٮا كى ٥ٍ  َكى ٬ي ىثىةءى كٍ  آ
ى
٥ٍ  أ ٬ي ٍب٪ىةءى

ى
كٍ  أ

ى
 أ

 ٍ٥ اجى٭ي كٍ  إًٍػٮى
ى
٥ٍ  أ تى٭ي ًنريى ٟى  ٔى ً كخلى

ي
ذىتى  أ ٮبًً٭٥ي  يًف  ٠ى

ةفى  ٝي٤ي ي٧ى ٥ٍ  اإٍلً ٬ي يَّؽى
ى
كحو  كىأ { ٦ً٪٫ٍي  ثًؿي

 [.55/ املضةد٣ح]
       ٍ٨٦ً د٫ً كى ٮاالى ةي / مي ٮاالى ةث٫ً مي ٍوعى

ى
حمجَّذي٭٥ أ بىؿ٥٬ٍُّ ، كى ًؿٚحي ، كى ٍٕ ٦ى ً٭٥ٍ  كى ِّٞ  كىاثلَّ٪ىةءي ، ظى

٤ىيًٍ٭٥ اءي ، ٔى ااًلًٍٝذؽى ةري ، ثًً٭٥ٍ  كى ٛى ٍ٘ ٥ٍ، كىاالٍقًذ ةؾي  هلى ة كىاإًلٍمكى َّ٧ ؿى  خى ضى ٥ مى اةي ، ثىحٍ٪ى٭ي ةدى ٕى ٦ي  كى
 ٍ٨ ٥ٍ  ٦ى ا٬ي دى كٍ  اعى

ى
٥ٍ، أ جَّ٭ي كٍ  قى

ى
حى  أ ظؽو  يفى  ٝىؽى

ى
٥ٍ، أ ٟى  ٦ً٪ٍ٭ي ً ل ؾى كى ىجَّحي  كى دي٭٥ٍ  ثىحًٍذ٫ً  آؿً  حمى ٮىاالى مي  كى

بُّ  ٥ٍ، كىاَّلى ٪ٍ٭ي دىٍؿؾي  خى ٤يٮِّ  كى ٘ي  ًذي٭٥ٍ . ا٣
٪ىةدىل أالَّ  -35 ٍٮؿً  ثى٢ٍ  ثًةٍق٫٧ًً  ‘ حي ٞى ٫ً ٠ى ًٛ ٮؿى  يىة/ ثًٮىٍو  ٝىةؿى  اً؛ ٩ىيًبَّ  يىة اً، رىقي

ةىلى  ٕى ٤يٮا "الى / تى ٕى ٍ ءى  جتى ٮؿً  دياعى ٥ٍ  الؿَّقي ءً  ثىحٍ٪ىسي اعى ؽي ٥ٍ  ٠ى سي ًٌ ٍٕ ة"  بى ٌن ٍٕ  .بى
ة يىة}/  دٕةىل ٝةؿ ‘ ك٦ؽيجذ٫ كٝربق مكضؽق ظؿ٦ح راعيح -31 ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ى٦ى  الى  آ



 

ٮا ٕي ٥ٍ  دىٍؿذى ادىسي ٍوٮى
ى
ٮًٍت  ٚىٍٮؽى  أ الى  اجلَّيًبِّ  وى كا كى ؿي ٍ٭ى ي  جتى ٍٮؿً  هلى ٞى ٍ٭ؿً  ثًة٣ٍ ضى ٥ٍ  ٠ى سي ًٌ ٍٕ  بى

ٍٕيو    (.5احلضؿات) {بًلى
 .أمحؽ  يٕجؽ" ركاق كز٪ةن  ٝربم جت٢ٕ ال "امهلل/  ‘ كٝةؿ       
 .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ املؽي٪ح" ظؿ٦خ إين "ك ‘ كٝةؿ       

 / يٌل ٦ة يف إدمةالن  كدمةٔ٭ة ٠سرية ‘ ا رقٮؿ كظٞٮؽ  
 كاتلؼ٤ٜ أػرب، ث٧ة كدىؽي٫ٞ كزصؿ، ٔ٪٫ ٩ٓل ٦ة كاصذ٪ةب أمؿ ٦ة يف َةٔذ٫

٨ ٔ٪٫ كادلٚةع قجذ٫ كنرش ث٭ؽي٫، كاال٬ذؽاء ثأػبل٫ٝ  ىلع كدٞؽي٫٧ ، قجذ٫ ٔك
 األػيةر ثحذ٫ أ٢٬ كظت كالٮدل، كاجلٛف املةؿ ٨٦ أكرث كظج٫ ا٣برش، قةاؿ

 .ال١ؿاـ كوعةثذ٫
املذجٕني لكجذ٫ املٞذٛني ٣ُؿيٞذ٫  ‘ نكأؿ ا دٕةىل أف جي٤ٕ٪ة ٨٦ أدجةع ٩بي٫

 .اَّلاثني ٔ٪٭ة 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

 أدمٕني .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

احل٧ؽ  اَّلم ػ٤ٜ اخل٤ٜ كأ٧ٔةهل٥ كٝؽر أرزاٝ٭٥ كآصةهل٥ ٬ؽل ٨٦          
ٓ األمؿ لك٫ ٔبل٩حذ٫ مةء ث٫٤ٌٛ كأ٢ً ٨٦ مةء ثٕؽهل ٫٤ٚ احل٧ؽ لك٫ كإحل٫ يؿص

كرسق كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل 
 .وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة

 أ٦ة ثٕؽ /    
 ٦ة ثس٢ اإلي٧ةف ك٬ٮ اآلػؿ، ثةحلٮـ اإلي٧ةف/ اإلي٧ةف أوٮؿ أ٥٬ ٚإف ٨٦      

ؾاث٫، ك٩ٕي٫٧ ا٣ٞرب ٚذ٪ح ٨٦ املٮت ثٕؽ كرقٮهل ث٫ ا أػرب  يٮـ كأظٮاؿ ٔك
 .أ٤٬٭٧ة كوٛةت كاجلةر، اجل٪ح وٛةت ك٨٦ ٚي٫، يسٮف ك٦ة ا٣ٞية٦ح

 أظٮاؿ أ٦ة كدٛىيبل، دم٤ح لك٫ ثؾلٟ اإلي٧ةف ٬ٮ اآلػؿ ثةحلٮـ ٚةإلي٧ةف      
ؾاث٫ كٚذجذ٫ ا٣ٞرب  األظةدير ث٫ دٮادؿت ٚٞؽ ذلٟ، كدٛةوي٢ ك٩ٕي٫٧ ٔك

 يف إحل٫ أمةر كا٣ٞؿآف ٦ٕؿكؼ، ٬ٮ ٧٠ة ‘ ا رقٮؿ ٨ٔ كاحلك٪ح الىعيعح
 ا٣ٕجةد ثٕر ا٣ٞةدر امل٤ٟ أراد ٚإذا ذلٟ ثٕؽ يسٮف ٦ة كأ٦ة آيةت، ٔؽة

غى ) كصـاء٥٬ كظرش٥٬ ًٛ ٮرً  يًف  ٩ي  اَّلم إال ٫٧ْٔ ي٥٤ٕ ال ْٔي٥ ٝؿف/ ك٬ٮ (الىُّ
 الىٕٜ كا٣ٛـع، ٩ٛؼح ا إال ٠٪٭٫ ي٥٤ٕ ال كص٫ ىلع الىٮر يف اجلٛغ ك ػ٫ٞ٤،
ـٔش  ثي٥َّ } ػ٫ٞ٤، ٨٦ ا مةء ٨٦ إال كوٕٞٮا كاألرض الك٧ةكات أ٢٬ هلؾا ا٩

غى  ًٛ ٍػؿىل ًذي٫ً  ٩ي
ي
إًذىا} ابلٕر، ٩ٛؼح[ 35/ الـمؿ]{ أ

٥ٍ  ٚى ـه  ٬ي  ٨٦[ 35/ الـمؿ]{ ًريىة
 ا٣يت األػؿكيح احليةة ٬ؾق ٨٦ يكذٞج٤٭٥ ٦ة ي٪ْؿكف اخل٤ٞح، َكمٌل أصؽاز٭٥

 .كقحب٭ة ظك٪٭ة ثأ٧ٔةهل٥، ا٣ٕجةد ٚي٭ة جيةزل
 كرمحذ٫، رب٭٥ ٢ٌٚ يف َة٦ٕني ٧ُ٦بجني ٚيٞٮمٮف ا٣ُةإٮف املؤ٦٪ٮف أ٦ة       

ٛٮق ثسٮاث٫ مكذبرشي٨  م١ؿ٦ني، كٚؽا ا٣ٞية٦ح مٮٝٙ إىل حيرشكف ك٦٘ٛؿد٫، ٔك
ـٔني ٚيٞٮمٮف املضؿمٮف كأ٦ة  كاثلجٮر، ثةلٮي٢ يؽٔٮف ٦ذعرسي٨، ػةاٛني ٚ



 

 .كردا ص٭٪٥ إىل ٚحكةٝٮف مؿٝؽ٩ة؟ ٨٦ ثٕس٪ة ٨٦ كي٤٪ة، ية/ يٞٮلٮف
 احلٮـ ذلٟ ٬ٮؿ ٨٦ الٮدلاف كينيت كاأل٬ٮاؿ، ا٣ٞبل٢ٝ دسرث ٚعيجبؾ

ـى }/ كْٚةٔذ٫ ة يىٍٮ ٍكجى٭ى ٢ي  دىؿى ُّ  دىٍؾ٬ى حو  لكي ٕى ًً ٍؿ ة مي َّ٧ ٍخ  خى ٕى ًى ٍر
ى
ٓي  أ ٌى دى ُّ  كى ٢ٍو  ذىاًت  لكي  محى

ة ٤ٍى٭ى دىؿىل محى رىل اجلَّةسى  كى اكى ة قي ٦ى ٥ٍ  كى رىل ٬ي اكى ٣ىًس٨َّ  بًكي ابى  كى ؾى ًؽيؽه  اًَّ  ٔى / احلش]{ مى
5] 
ـى } ؿُّ  يىٍٮ ًٛ ؿٍءي  يى ًػي٫ً  ٨٦ًٍ  ال٧ٍى

ى
٫ً  - أ ِّ٦

ي
بًي٫ً  كىأ

ى
ةًظجىًذ٫ً  - كىأ بىجًي٫ً  كىوى ِّ  - كى ٥ٍ  اٍمًؿئو  ٣ًلكي  ٦ً٪ٍ٭ي

بًؾو  فه  يىٍٮ٦ى
ٍ
أ ً٪ي٫ً  مى ٍ٘ ٮقه  - حي بًؾو  كيصي ةه  يىٍٮ٦ى ؿى ًٛ ٍك حه  - مي ةًظ١ى ةه  ًى ٍكذىبرًٍشى ٮقه  - مي كيصي بًؾو  كى  يىٍٮ٦ى

ة ٤ىيٍ٭ى ةه  ٔى ى ربى ة - دى ٭ى ٞي ةه  دىٍؿ٬ى ى رتى ٟى  - رى ً كخلى
ي
٥ي  أ ةي  ٬ي ؿى ٛى ةي  ا٣ٍسى ؿى ضى ٛى  [45 - 14/ ٔبف] {ا٣ٍ

ـى } يىٍٮ ٜي  كى َّٞ ىنى ةءي  ت ٧ى ـً  الكَّ ة ٧ى ٘ى ؿى  ثًة٣ٍ ِـّ ٩ي حي  كى اًسى بلى يبلن  ال٧ٍى زٍنً
ٟي  - تى ٍ٤ بًؾو  ال٧ٍي ُّٜ  يىٍٮ٦ى  احٍلى

فى  ل٤ًؿَّمٍحى٨ً  اكى ة كى ى  يىٍٮ٦ن ًًٚؿي٨ى  ىلعى ا ا٣اٍكى ًكرين  [53 - 52/ ا٣ٛؿٝةف] {ٔى
 املنة٬ؽة، األ٩ٮار ٬ؾق ٚذؾ٬ت اجلضٮـ، كدجرث كا٧ٞ٣ؿ، الن٧ف كدسٮر      

 ىلع كحمةقبذ٭٥ ٔجةدق، ثني ا٣ٌٞةء ٣ٛى٢ ا كيزنؿ رب٭ة، ث٪ٮر األرض كترشؽ
 .أ٧ٔةهل٥

كيكرت٬ة  ي٘ٛؿ٬ة ز٥ ثؾ٩ٮب٭٥، يٞؿ٥٬ يكريا ظكةثة ٚيعةقج٭٥/ املؤ٦٪ٮف أ٦ة       
 ال ٦ة كإظكة٫٩ ٫٤ٌٚ ٨٦ كيُٕي٭٥ احلك٪ةت، هل٥ كيٌةٔٙ اخلبلاٜ، ٨ٔ

 كصٮ٬٭٥، دبيي ٧٠ة كاظرتا٦ة، إ٠ؿا٦ة ثأي٧ة٩٭٥ ٠ذج٭٥ كيُٕٮف أ٧ٔةهل٥، دج٫٘٤
 إلػٮا٩٭٥ ٚيٞٮلٮف ث٫، كيكذبرشكف ثؾلٟ، كي٘ذجُٮف مٮازي٪٭٥؛ كدس٢ٞ

ـي }/ كحمجي٭٥ ك٦ٕةرٚ٭٥ ةؤي كا ٬ى ٪ى٪ٍخي  إيًنِّ  - ٠ًذىةبًيى٫ٍ  اٍٝؿىءي ينِّ  ّى
ى
ؽو  أ

بلى ةبًيى٫ٍ  مي ٮى  - ًظكى ٭ي  ذى
حو  يًف  حنى يىحو  ًٔ ًً ا  . اآليةت[ 53 - 36/ احلةٝح]{ رى

 حبكت اخلري يف ٩ْؿاا٭٥ ٦ٓ ٦٪٭٥ َةاٛح لك زمؿا، اجل٪ح إىل كيكةٝٮف       
 ٦٪٫ ٚحرشبٮف ٩بي٭٥، ظٮض ا٣ٞية٦ح ٔؿوةت يف يؿدكف ٧٠ة كقجٞ٭٥، َجٞةد٭٥

 لك٧ط أ٧ٔةهل٥ ٝؽر ىلع الرصاط ىلع كي٧ؿكف ثٕؽ٬ة، كفي٧ْؤ ال ٬٪حبح رشبح
 كك٧ني٭٥، الؿصةؿ، كككيع كاإلث٢، اخلي٢ ككأصةكيؽ اخلةَٙ، كاك٣ربؽ ابلرص،



 

 .ذلٟ كدكف
 ثٌٕ٭٥ ٚيٞذه كاجلةر، اجل٪ح ثني ٝ٪ُؿة ىلع كٝٛٮا الرصاط ىلع ٔربكا ٚإذا       
 يف هل٥ أذف ك٩ٞٮا ٬ؾثٮا إذا ظىت ادل٩ية، يف ثح٪٭٥ َك٩خ كدجٕةت ٦ْةل٥ ثٕي ٨٦

 ػـ٩ح ٚذ٤ٞة٥٬ ‘ حم٧ؽ بنٛةٔح أثٮاث٭ة كٚذعخ صةؤك٬ة إذا ظىت اجل٪ح، دػٮؿ
 كاثلٮاب اخلري كظىٮؿ ا٣ٕؾاب ٨٦ ثةجلضةة كي٭٪ٮ٩٭٥ ٤ٔي٭٥، يك٧٤ٮف اجل٪ح،

ـه }/ ٝةلٮا كهلؾا َيج٭٥، بكجت األثؽم كاخل٤ٮد بلى ٥ٍ  قى ٤ىيٍسي جٍذي٥ٍ  ٔى [ 41/ الـمؿ{ ]ًَ
 اجل٧ي٤ح، كاألػبلؽ الىةدٝح، الىعيعح ثة٣ٕٞةاؽ ٤ٝٮبس٥ َةثخ/ أم

/ ثُةٔذ٫ كا٣ٞيةـ خبؽ٦ذ٫ كصٮارظس٥ ٤ٔي٫، كاثل٪ةء ا ثؾ٠ؿ كألكجذس٥
ة} ٤يٮ٬ى ي٨ى  ٚىةٍدػي ةدًلً  [41/ الـمؿ] {ػى

 أذف كال رأت، ٔني ال ممة املٞي٥، اجلٕي٥ ٨٦ ٚي٭ة ٦ة كرأكا دػ٤ٮ٬ة ٚإذا        
 ثةلكٮاثٜ ٤ٔي٭٥ ٦٪ذ٫ ىلع ا محؽكا برش، ٤ٝت ىلع ػُؿ كال ق٧ٕخ،

٧ةؿ كاإلي٧ةف ؽ٥٬ ٦ة كبإجنةز الىةحلح، كاأٔل أف  كىلع رق٫٤، ألك٪ح ىلع ث٫ ٔك
 تنذ٭ي٫ ممة ينةءكف كأىن ينةءكف ظير ػرياد٭ة ٨٦ فيتجٮءك اجل٪ح أكرز٭٥ ا

ني كدذل األ٩ٛف / كاألصكةـ األثؽاف ٩ٕي٥ ك٨٦ كاألركاح، ا٤ٞ٣ٮب ٩ٕي٥ ٨٦ اأٔل
ى } رو  ىلعى ي ٮ٩ىحو  رسي ًي ٍٮ ذ١ًَّبًنيى  - مى ة ٦ي ٤ىيٍ٭ى ةث٤ًًنيى  ٔى ٞى ذى ٮؼي  - ٦ي ُي ٤ىيًٍ٭٥ٍ  حى افه  ٔى كفى  ًكدٍلى ي ىدلَّ  خمي
ٍكٮىابو  -

ى
ٜى  ثًأ ثىةًري

ى
سو  كىأ

ٍ
أ كى نيو  ٨٦ًٍ  كى ًٕ ٮفى  الى  - ٦ى ٔي ؽَّ ة ييىى ٪ٍ٭ى الى  خى ٚيٮفى  كى زٍنً

حو  - حي ٚىة٠ً٭ى  كى
ة يكفى  ًم٧َّ ريَّ ذىؼى ٍ  - حى حلى رٍيو  ٥ً كى ة َى ٮفى  ًم٧َّ ىٍنذى٭ي ٮره  - ي ٦ٍسىةؿً  - ًخنيه  كىظي

ى
أ يؤً  ٠ى  ال٤ٍُّؤل

١ٍ٪يٮفً   .[ 51 - 32/ الٮإٝح]{ ال٧ٍى
 كا٣ْٮا٬ؿ، ابلٮا٨َ ظك٨ هل٨ ا دمٓ ٝؽ الٮصٮق، ظكةف األػبلؽ، ػريات     

 .اجلٮاّؿ كٝؿة اجلٛف، رسكر ٚ٭٨
ٮا٫٩ ٤ٔي٭٥ حي٢ ا أف ذلٟ كد٧ةـ       يٞةؿ كأ٫٩ أثؽا، ٤ٔي٭٥ يكؼٍ ٚبل ًر
ٮا ٚبل دىعٮا أف ٣س٥ كإف أثؽا، د٭ؿمٮا ٚبل تنجٮا أف ٣س٥ إف/ )هل٥  د٧ًؿ

 (أثؽا د٧ٮدٮا ٚبل حتيٮا أف ٣س٥ كإف أثؽا، دجأقٮا ٚبل د٪٧ٕٮا أف ٣س٥ كإف أثؽا،



 

 . 
 دج٫٘٤ ل٥ ممة ذلٟ ٚٮؽ كهل٥ أ٦ة٩ي٭٥، ث٫ كدذ٤ٕٜ ٚي٭ة ينةءكف ٦ة لك ٤ٚ٭٥       

 ال١ؿي٥، كص٭٫ إىل ثةجلْؿ اتل٧ذٓ ك٬ٮ لك٫، ذلٟ ٨٦ أىلع ٩ٕي٥ كهل٥ أ٦ة٩ي٭٥،
ةق كاالثذ٭ةج ػُةث٫، كق٧ةع  كمحؽق، كذ٠ؿق ث٧عجذ٫، كالرسكر كٝؿب٫، ثًؿ
 كاهلجةت، اجل٥ٕ كقٮاثٖ اخلريات، ٠رثة ٨٦ ينة٬ؽكف ممة كم١ؿق، ٤ٔي٫ كاثل٪ةء
ـدادكف كممة كدٮاو٫٤، اجلٕي٥ كزيةدة  ذك ا ذجةرؾٚ ث٫، كاألنف ٦ٕؿٚذ٫ ٨٦ ي
 .كاإل٠ؿاـ اجلبلؿ

 اجلؿاا٥، ٨٦ أق٤ٛٮق ٦ة ىلع ا ٚيعةقج٭٥/ املضؿمٮفك الاكٚؿكف كأ٦ة     
٭٥  بن٧ةا٤٭٥، ّ٭ٮر٥٬ كراء ٨٦ ٠ذج٭٥ كيُٕٮف اخلبلاٜ، ثني كخيـي٭٥ كيٞٔؿ

 ُٔةمة صيةاع ص٭٪٥ إىل كيكةٝٮف مٮازي٪٭٥، كختٙ الٮصٮق، ٦٪٭٥ كتكٮد
ضني ٮبني ٦زٔن ىتَّ }/ الرش أ٢٬ ٨٦ ٩ْري٬ة ٦ٓ حترش َةاٛح لك زمؿا، مٔؿ  إًذىا ظى

ة ك٬ى ةءي ٍخ  صى ة ٚيًذعى ابي٭ى ثٍٮى
ى
 كظ٢ املْٛٓ، ظؿ٬ة ٚٛةصأ٥٬ كصٮ٬٭٥، يف[ 43/ الـمؿ]{ أ

 ٦ة ىلع يٮخبٮ٩٭٥ اجلعي٥، ػـ٩ح كد٤ٞذ٭٥ ٚـع، ينج٭٫ ال اَّلم األكرب ث٭٥ ا٣ٛـع
ى٥ٍ }/ هل٥ كٝةلٮا ٝؽمٮق، ل

ى
٥ٍ  أ دًسي

ٍ
٢ه  يىأ ٥ٍ  ريقي ذ٤ٍيٮفى  ٦ً٪ٍسي ٥ٍ  حى ٤ىيٍسي ٥ٍ  آيىةًت  ٔى بِّسي  رى

 ٍ٥ يي٪ًٍؾريك٩ىسي ةءى  كى ٞى ٥ٍ  ٣ً ا يىٍٮ٦ًسي ؾى يٮا ٬ى  الؿق٢، صةءد٪ة ٝؽ[ 43/ الـمؿ]{ ثىًلى  ٝىةل
ـاء إال إحل٭٥ ٦٪ة َكف ٧ٚة اجلؾر، كب٤٘ذ٪ة  جلة َكف ٤ٚٮ كاتل١ؾيت، ث٭٥ االقذ٭
ٞٮؿ كأيح، أق٧ةع  امل٪ٞٮؿ ػة٣ٛ٪ة ث٢ ادلار، ٬ؾق إىل كو٤٪ة ٦ة ٩ةٕٚح ٔك

ٚيٮا}/ كاملٕٞٮؿ ى ٩ًٍجً٭٥ٍ  ٚىةٍخرتى ة ثًؾى ٞن ٍع ةًب  ٚىكي ٍوعى
ى
ريً  أًل ًٕ  .[33/ امل٤ٟ]{ الكَّ

٪ةء٥٬؛ مٞةء٥٬ أمؽ ٦ة       يٕؾثٮف ٚذةرة أ٩ٮااع، ا٣ٕؾاب ٤ٔي٭٥ ي٪ٮع ٔك
 ص٤ٮدا ثؽلٮا ص٤ٮد٥٬ ٩ٌضخ لك٧ة كبٮاَ٪٭٥، ٣ْٮا٬ؿ٥٬ املعؿؽ ثةلكٕري
 ا٣ْٕةـ، كيسرس ال٤عٮـ ي٭ؿم أف ثؿدق ث٤ٖ ٝؽ اَّلم ثةلـ٦٭ؿيؿ كدةرة ٗري٬ة،

 آػؿ، ثٕؾاب أٗيسٮا َّللٟ اقذ٘ةزٮا كإذا املْٛٓ، كا٣ُٕل املٛؿط ثةجلٮع كدةرة
 ا٣يت الـٝٮـ بنضؿة ٗىح؛ ذم ثُٕةـ ٚي٘ةزٮف قج٫ٞ، ٦ة يجّس النٞةء ٨٦ كلٮف



 

 كو٤خ إذا كاحلؿارة، كاجلَت املؿارة اغيح يف كز٧ؿ٬ة اجلعي٥، أو٢ يف ختؿج
 .اجلةر يف ٤ٔي٫ يٮٝؽ اَّلم احل٧ي٥ ٠ٌ٘ل ٚي٭ة ٤ٗخ ثُٮ٩٭٥

إًفٍ } يسيٮا كى ً٘ ىٍكذى ةزيٮا ي ٘ى ةءو  حي ٍ٭٢ً  ث٧ًى ل٧ٍي ىٍنًٮم َكى ٮقى  ي  .[ 56/ ال١٭ٙ]{ الٍٮيصي
 إىل كو٤خ ٚإذا يت٪ةكلٮ٬ة، أف ذلٟ ٦ٓ ا٣ُٕل يؽٔ٭٥ ٚبل إحل٭ة ٝؿب إذا        

ـالٮف كال أ٦ٕةء٥٬، ُٕٝخ ثُٮ٩٭٥  ٔ٪٭٥ يٛرت ال مؽيؽ، ٦ذ٪ٮع ٔؾاب يف ي
 ٚي٪ةدكف ٣حكرتحيٮا، امل٧ةت يذ٧٪ٮف ٚؿصة، كال رمحح يؿصٮف كال قةٔح، ا٣ٕؾاب

ٟي  ية}( / اجلةر ػـ٩ح راحف) ٦ةلاك ً ةل ًي  ٦ى ٍٞ ٤ىيٍ٪ىة حًلى ٟى  ٔى بُّ ـػؿؼ]{ رى [ 44/ ال
٥ٍ }/ هل٥ ٚيٞٮؿ ة٠ًسيٮفى  إ٩ًَّسي ـػؿؼ]{ ٦ى  ملة أ٩ٛكس٥ إال د٤ٮمٮا ٚبل[ 44/ ال

ؽٍ }/ اجلؿاا٥ ٨٦ أق٤ٛذ٧ٮق ٞى ٥ٍ  ٣ى ِّٜ  ًصبٍ٪ىةزي ٣ىًس٨َّ  ثًةحٍلى ٥ٍ  كى كي ى ٍكرثى
ى
ِّٜ  أ ٮفى  ل٤ًٍعى ر٬ًي { َكى

ـػؿؼ]  . [45/ ال
فٍ }/ ث٭٥ مكذ٘يثني اجل٪ح أ٢٬ كي٪ةدكف      

ى
ٮا أ ٌي ًذي

ى
٤ىيٍ٪ىة أ ةءً  ٨٦ًى  ٔى كٍ  ال٧ٍى

ى
ة أ  ًم٧َّ

٥ي  ٝىسي ؿاؼ] {اَّي  رىزى ة اَّى  إًفَّ }/ اجل٪ح أ٢٬ هل٥ ٚيٞٮؿ[ 21/ اأٔل ٧ى ٭ي مى ؿَّ ى  ظى  ىلعى
ًًٚؿي٨ى  ؿاؼ]{ ا٣اٍكى بَّ٪ىة}/ ٚيٞٮلٮف رب٭٥ كي٪ةدكف[ 21/ اأٔل ٤ىجىٍخ  رى ٤ىيٍ٪ىة ٗى تي٪ىة ٔى ٮى ٍٞ  ًم

٪َّة كي ة كى ة٣ِّنيى  ٝىٍٮ٦ن بَّ٪ىة - ًى ٍػؿًٍص٪ىة رى
ى
ة أ إًفٍ  ٦ً٪ٍ٭ى

ٍؽ٩ىة ٚى إ٩ًَّة ٔي
ٮفى  ٚى ةل٧ًي  - 313/ املؤ٦٪ٮف]{ ّى

بيٮا}/ ا ٚيضيج٭٥[ 314 ة اٍػكى الى  ًذي٭ى ٮفً  كى ٧ِّ٤ي  .[ 315/ املؤ٦٪ٮف]{ ديسى
 اخل٤ٮد أ٫٩ كيتيٞ٪ٮف كراظح، ٚؿج لك ك٨٦ ػري، لك ٨٦ ييأقٮف ٚعيجبؾ   

 . املكذ٧ؿ كالنٞةء األثؽم كا٣ٕؾاب ادلاا٥
٢٧، ٝٮؿ ٨٦ إحل٭ة ٝؿب ك٦ة اجل٪ح، ا ٚجكأؿ  ٝؿب ك٦ة اجلةر، ٨٦ ث٫ ك٩ٕٮذ ٔك

٢٧ ٝٮؿ ٨٦ إحل٭ة   .ٔك
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كو٢ ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ أدمٕني 

(3) . 
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احل٧ؽ  املجؽئ املٕيؽ ا٣ٕٛةؿ ملة يؿيؽ اَّلم ظس٥ ىلع ػ٫ٞ٤ ثةملٮت ك٬ٮ          
احل١ي٥ احل٧يؽ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا امل٤ٟ احلٜ املضيؽ كأم٭ؽ أف حم٧ؽا 

 .ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة 
 أ٦ة ثٕؽ /      

 الؿب قٮل - مٮصٮد لك ك٩٭ةيح يشء، لك كػذةـ يح، لك اعٝجح ٚإف املٮت        
ة ذم ٗري قي٧ٮت، ٚةللك - املٕجٮد َـّ ـق ال َة٣ت ٚةملٮت كاجلربكت، ا٣ٕ  يٕض
 ظةد٥ كأمؿ مةم٢، كظس٥ ٩ةٚؾ، ٌٝةء ٚ٭ٮ اهلةرب، ٦٪٫ ي٪٤ٛخ كال املٞي٥،
ةزىل املٮت كبٕؽ ٦ٛؿ، كال ٦٪٫ ٦٭ؿب ال الزـ، ٢٧ًى  ث٧ة ٦ً٪َّة إنكةف لكُّ  جيي  ٬ؾق يف ٔى
 املرشكٮف كأ٩سؿ دٕةىل، ا كصٮد اجلةس ٨٦ ٚبةـ أ٩سؿ ادل٩ية؛ كٝؽ احليةة

٩سؿت ابلٕر،
ي
 ٚبل املٮت أ٦ة ٚي٭ة، مٟ ال ا٣يت ا٣ُٕٞيح احلٞةاٜ ٬ؾق ٗري كأ

يىةتي٪ىة إاًلَّ  ًْلى  إًفٍ  )كٝةلٮا/ -املرشكني ٨ٔ– دٕةىل ٝةؿ.. إ٩سةرق ي٧س٨ ٍجيىة ظى  ادلُّ
ٮتي  ٍيىة جى٧ي حنى ة كى ٦ى ٨ٍي  كى (  حنى ٮًثنيى ٕي جٍ / كحنية ٧٩ٮت/ ٝٮهل٥ ك٦ٕىن(. 56/األ٩ٕةـ)ث٧ًى
 . األث٪ةء كيأيت اآلثةء ي٧ٮت
يٮا/ ٔ٪٭٥ دٕةىل كٝةؿ ٝىةل ة )كى يىةتي٪ىة إًال ًْلى  ٦ى ٍجيىة ظى ٮتي  ادلُّ ٍيىة جى٧ي حنى ة كى ٦ى ٪ىة كى ٍ٭١٤ًي  إًال حي

) ٬ٍؿي  (.54/اجلةزيح)ادلَّ
 .مؿصٓ كال ثٕر ٚبل دج٤ٓ، كأرض دؽٚٓ، ثُٮف أ٩٭ة ل٤عيةة ٬ؤالء ك٤ٚكٛح    
ُّ / كٝةؿ دٕةىل      ٍٛفو  "لكي حي  جى ٞى ااً ٮًٍت  ذى ة ال٧ٍى إًج٧َّى ٍَّٚٮفى  كى ٥ٍ  ديٮى كي ٮرى صي

ي
ـى  أ حً  يىٍٮ يىة٦ى ًٞ ٨ٍ  ا٣ٍ ٧ى  ذى

حى  ـً ٨ً  زيٍظ ٍدًػ٢ى  اجلَّةرً  ٔى
ي
ؽٍ  اجٍلى٪َّحى  كىأ ٞى ة ٚىةزى  ذى ٦ى ٍجيىة احٍلىيىةةي  كى ذىةعي  إًال ادلُّ كًر" ٦ى ؿي ٘ي  آؿ) ا٣ٍ

 . (٧ٔ352ؿاف
ُّ / كٝةؿ      ٍٛفو  "لكي حي  جى ٞى ااً ٮًٍت  ذى ٥ٍ  ال٧ٍى جىج٤ٍيٮكي ِّ  كى اخٍلىرٍيً  ثًةلرشَّ ٍ٪ىة ًٚذٍ٪ىحن  كى إًحلى "  كى ٮفى ٕي  .ديؿٍصى
ُّ / كٝةؿ دٕةىل       ٍٛفو  "لكي حي  جى ٞى ااً ٮًٍت  ذى ٍ٪ىة ثي٥َّ  ال٧ٍى " إحًلى ٮفى ٕي   (.24/ا٣ٕ٪١جٮت) ديؿٍصى



 

ة/ كٝةؿ قجعة٫٩      ٍح٪ى٧ى
ى
ٮ٩يٮا "أ ٥ي  دىسي ٮٍتي  ييٍؽًرٍكسي ىٮٍ  ال٧ٍى ل ٪ٍذي٥ٍ  كى كجو  يًف  ٠ي ةو" ثيؿي يَّؽى نى  مي

 (.45/ا٣جكةء)
 ٠ذت ك٣س٨ ، ‘  ا رقٮؿ ثؾلٟ أكىل اجلةس لاكف يجًف أظؽه  َكف كلٮ      
 .كص٭٫ إال يجًف ٚبل ٔجةدق دميٓ ىلع ا٣ٛ٪ةء ا
ة/ دٕةىل ٝةؿ ٦ى ؽه  )كى ى٧َّ ٮؿه  إًال حمي ٤ىٍخ  ٝىؽٍ  رىقي ج٫٤ًًٍ  ٨٦ًٍ  ػى ٢ي  رى إًفٍ  الؿُّقي

ٚى
ى
ةتى  أ كٍ  ٦ى

ى
 ٝيًذ٢ى  أ

٤ىجٍذي٥ٍ  ٞى ى  اٍج ٥ٍ  ىلعى ةثًسي ٞى ٍخ
ى
٨ٍ  أ ٦ى ٤ًٍت  كى ٞى ٍ٪ ى  حى جىي٫ًٍ  ىلعى ًٞ َّ  ٚى٤ى٨ٍ  ٔى حٍبنة اَّى  يىرضي ـًم مى يىٍض  كىقى

( اَّي  ة٠ًًؿي٨ى  (.٧ٔ/344ؿاف آؿ) النَّ
ٟى )/ كٝةؿ         يِّخه  إ٩ًَّ ٥ٍ  ٦ى إًجَّ٭ي ( كى يِّذيٮفى  (. 11/الـمؿ) ٦ى

ة/ كٝةؿ          ٦ى ٤ٍ٪ىة )كى ٕى و  صى ٟى  ٨٦ًٍ  ٣ًبىرشى ج٤ًٍ إًفٍ  اخٍليدٍلى  رى
ٚى
ى
٥ي  ٦ًخَّ  أ ٭ي كفى  ذى ( اخٍلىةدًلي

 (. 14/األ٩بيةء)
 ٧٠ة  ‘  ا رقٮؿ أص٢ ثؽ٩ٮِّ  األ٦حى  د٥٤ٕ ا( ٩رص صةء )إذا قٮرة ك٩ـ٣خ     

 .ƒ  ٔجةس اث٨ ٨ٔ زجخ
ٍت / كٝةؿ       ةءى ةي  )كىصى ١ٍؿى ٮًٍت  قى ِّٜ  ال٧ٍى ٟى  ثًةحٍلى ً ل ة ذى ٪ٍخى  ٦ى ( ٦ً٪٫ٍي  ٠ي يؽي ً  (. 36/ ؽ) حتى

٧ٍؿد٫ املٮت مؽة كصةءت/ أم          ٦ة ذلٟ ٦٪ةص، كال هل مؿدَّ  ال اَّلم ثةحلٜ كدى
  .كدؿكغ د٭ؿب - اإلنكةف أي٭ة - ٦٪٫ ٠٪خ
 ٦يخ، ٚإ٩ٟ مبخ ٦ة ٔل حم٧ؽ ية/ ٚٞةؿ صربي٢، أدةين/ » ‘  اجليب ٝةؿ         

 أف كا٥٤ٔ ث٫، دلـم ٚإ٩ٟ مبخ ٦ة كا٢٧ٔ ٦ٛةر٫ٝ، ٚإ٩ٟ مبخ ٨٦ كأظجت
ق ثةل٤ي٢، ٝية٫٦ املؤ٨٦ رشؼ َـّ  يف ا٣ُرباين ركاق «اجلةس ٨ٔ اقذ٘٪ةؤق ٔك

 .األكقٍ
   ..٦٪٫ يؽػ٢ أف أظؽو  للك ال ثؽ ثةب ٚةملٮت     

ػبلذه  ٦٪ػ٫ ٦ػة ٬ٮ املٮتي   ك٦٭ػؿبي  مى
 

ٍَّ  ٦ىت  ًٍٕن٫ً  ٨ٔ ذا ظي  يؿكػتي  ذاؾ جى
 ٬ةذـ ذ٠ؿ ٨٦ أكرثكا/ » ثةإل٠سةر ٨٦ دؾ٠ؿ املٮت ٚٞةؿ ‘ ٩بي٪ة ك٣ٞؽ أمؿ٩ة      

 .ا٣رت٦ؾم ركاق «الذلات



 

/ ٝةؿ ‘ ا ٩يب أف  ¢  مكٕٮد ث٨ اٌ  ٔجؽ ٨ٔ كزجخ ٔ٪ؽ ا٣رت٦ؾم      
ٌٜ  اٌ  ٨٦ اقذعيٮا»  ٣حف/ »ٝةؿ. ٣جكذعيي إ٩ٌة ا، ٩يب ية/ ٤ٞٚ٪ة. «احليةء ظ

ٌٜ  ا ٨٦ اقذعية ٨٦ ك٣س٨ ذلٟ،  ظٮل، ك٦ة الؿأس ٤ٚيعِٛ احليةء ظ
 ك٨٦ ادل٩ية، زي٪ح دؿؾ اآلػؿة أراد ك٨٦ كابلًل، املٮت كحلؾ٠ؿ كىع، ك٦ة كابل٨ُ

ٌٜ  اٌ  ٨٦ اقذعية ٚٞؽ ذلٟ ٢ٕٚ  احليةء".  ظ
        ٍ٨ اءً  كخى ى ٪َّة/ ٝىةؿى   ¢  ا٣رٍبى ٓى  ٠ي ٮؿً  ٦ى ةو، يًف  ‘ اًَّ  رىقي ٤ىفى  ًص٪ىةزى ى  ٚىضى ريً  ىلعى ًٛ  مى
رٍبً  ٞى جىكى  ا٣ٍ ىتَّ  ذى ىل، ثى٢َّ  ظى ايًن  يىة/ »ٝىةؿى  ثي٥َّ  ا٣رثَّ ا ل٧ًًس٢ًٍ  إًٍػٮى ؾى كا ٬ى ؽُّ ًٔ

ى
 اث٨ ركاق «ٚىأ

 .٦ةص٫
 ٧٠ة ٩٪ؽـ أف ٝج٢ ٦٪٫، ٩سرث كأف الىة٣ط، ا٢٧ٕ٣ إىل نكةرع أف ٤ٕٚي٪ة        
ىتَّ  املرشكٮف ي٪ؽـ ةءى  إًذىا "ظى ٥ي  صى ٬ي ؽى ظى

ى
ٮٍتي  أ ٕيٮفً  رىبِّ  ٝىةؿى  ال٧ٍى ٕىٌلِّ * ارًٍص ٢ي  ٣ى ٍخ٧ى

ى
 أ

ةحًلنة ة وى ٍكخي  ًذي٧ى َّ  دىؿى ة الكى حه  إًجَّ٭ى ٧ًى ٮى  لكى ة ٬ي ٨٦ًٍ  ٝىةا٤ًي٭ى رىااًً٭٥ٍ  كى خه  كى ـً  إًىلى  ثىٍؿزى " يىٍٮ سيٮفى ٕى جٍ  حي
 (.66/املؤ٦٪ٮف)

ز٥ إف اإلنكةف ثٕؽ مٮد٫ ي٪٥ٕ يف ٝربق أك يٕؾب ٧٠ة د٣خ ىلع ذلٟ         
ٮف "اجلةر اجلىٮص الرش ٔيح كأدمٓ ٤ٔي٫ ق٤ٙ األ٦ح ٝةؿ ا دٕةىل ٨ٔ آؿ ٚٔؿ

ٮف أمؽ  نية كيٮـ دٞٮـ الكةٔح أدػ٤ٮا آؿ ٚٔؿ ٮف ٤ٔي٭ة ٗؽكا ٔك يًٕؿ
 .ا٣ٕؾاب" 

ٮف ثآؿ كاملؿاد        ٬ؤالء كا٣سٛؿ، الرشؾ ىلع ادجٕٮق اَّلي٨ أدجة٫ٔ ٚٔؿ
ٮف ًؿ جنة ٚي٧ذ٤ؤكف مؿة اجل٭ةر كآًػؿى  مؿة اجل٭ةر أٌكؿى  اجلةر ىلع يٕي ـىاعن  رٔي  كٚػ

٭٥ ٧٠ة الكةٔح ٝيةـ ٝج٢ إ٧٩ة اآلػؿة يف ٣حف ا٣ٕؿض ك٬ؾا كػٮٚنة ٛي  اآليح ٨٦ ي
 كْل ا٣ربزخ يف ا٣ٞرب ٦ؽة يف يسٮف أف ٚذٕنيَّ  ّة٬ؿ ٬ٮ ٧٠ة املٮت ٝج٢ ك٣حف

  .كابلٕر املٮت ثني ٦ة املؽة
 ٚؾ٠ؿت ٤ٔي٭ة دػ٤خ ي٭ٮديح أف ~ كيف الىعيعني ٨٦ ظؽير اعئنح       

 ا رقٮؿ اعئنح ٚكأ٣خ ا٣ٞرب ٔؾاب ٨٦ ا أاعذؾ هلة ٚٞة٣خ ا٣ٞرب ٔؾاب



 

 رأيخ ٧ٚة ~ اعئنح ٝة٣خ ا٣ٞرب ٔؾاب ٥ٕ٩/ »ٚٞةؿ ا٣ٞرب ٔؾاب ٨ٔ ‘
 . «ا٣ٞرب ٔؾاب ٨٦ دٕٮذ إال وبلة وًل ثٕؽ ‘ ا رقٮؿ
جٍؽى  إًفَّ / »  ‘ ا رىقٮؿي  ٝةؿ ¢ كيف الىعيعني أيٌة ٨٦ ظؽير أنف        ٕى  ا٣ٍ

ا ٓى  إًذى ًً رٍبًقً  يًف  كي
ىلَّ  رى دىٮى ٪٫ٍي  كى ةثي٫ي  خى ٍوعى

ى
ٓي  إ٫َّ٩ًي  أ ةلًً٭٥ٍ  ٝىٍؿعى  ٣ىحىٍك٧ى ٕى ا ٩ً ٚيٮا إًذى ى دىةقي  ا٩رٍصى

ى
 أ

فً  ٤ىاكى ا٫ً٩ً  مى ؽى ًٕ ٍٞ يي ٮالىفً  ذى ٞي يى ة/  ذى ٪ٍخى  ٦ى ٮؿي  ٠ي ٞي ا يًف  تى ؾى ٢ً  ٬ى ؽ؟ الؿَّصي ى٧َّ ة حمي َّ٦
ى
ٍؤ٨٦ًي  ٚىأ  ال٧ٍي

ٮؿي  ٞي يى مٍ / ذى
ى
ؽي أ ٫َّ٩ي  ٭ى

ى
جٍؽي  أ ي، اِّ  خى ٮهلي رىقي ةؿي  كى ٞى يي ي  ذى ؿٍ / هلى ْي ٍج

ي
ٍؽؾى  إًىلى  أ ٕى ٍٞ ٟى  اجلَّةرً  ٨٦ًى  ٦ً ى ل ثٍؽى

ى
 أ

ؽان  ث٫ًً  اُّ  ٕى ٍٞ ة اجٍلى٪ًَّح، ٨٦ًى  ٦ً ٧ى ىا٬ي ريى يٕةن، ذى ً ة دمى َّ٦
ى
أ ًٚؿي  كى كً  ا٣اٍكى

ى
ٜي  أ ٪ىةًٚ ٮؿي  ال٧ٍي ٞي يى ٍدرًم الى / ذى

ى
 أ

٪ٍخي  ٝيٮؿي  ٠ي
ى
ة أ ٮؿي  ٦ى ٞي ةؿي  ًذي٫ً، اجلَّةسي  حى ٞى يي ٍيخى  الى / ذى رى الى  دى ، كى ٝىحو  ييرٍضىبي  ثي٥َّ  دى٤ىيٍخى ؿى ٍُ  ث٧ًً

ًؽيؽو  ٨٦ًٍ  ذيجىي٫ًٍ  بىنٍيى  ظى
ي
يىًىيطي  أ حن  ذى يٍعى ة وى ٭ى ٕي ىٍك٧ى ٨ٍ  ي ٤ىنٍيً  إًالَّ  يى٤ًي٫ً  ٦ى ٞى  . « اثلَّ

 بلين ظةاٍ يف ‘ اجليب ثح٪٧ة ٝةؿ زةثخ ث٨ كركل مك٥٤ ٨٦ ظؽير زيؽ      
 مخكح أك قذح أٝرب كإذا د٤ٞي٫ ٚاكدت ث٫ ظةدت إذ ٫ٕ٦ كحن٨ هل ث٤٘ح ىلع اجلضةر

 األٝرب ٬ؾق أوعةب يٕؿؼ ٨٦/ »ٚٞةؿ اجلؿيؿم يٞٮؿ َكف ٠ؾا ٝةؿ أربٕح أك
 األ٦ح ٬ؾق إف ٚٞةؿ اإلرشاؾ يف ٦ةدٮا ٝةؿ ٬ؤالء ٦ةت ٧ٚىت ٝةؿ أ٩ة رص٢ ٚٞةؿ
 ا٣ٞرب ٔؾاب ٨٦ يك٧ٕس٥ أف ا دلٔٮت دؽاٚ٪ٮا ال أف ٤ٚٮال ٝجٮر٬ة يف دبذًل
 ٝةلٮا اجلةر ٔؾاب ٨٦ ثة دٕٮذكا ٚٞةؿ ثٮص٭٫ ٤ٔي٪ة أٝج٢ ز٥ ٦٪٫ أق٧ٓ اَّلم
 ثة ٩ٕٮذ ٝةلٮا ا٣ٞرب ٔؾاب ٨٦ ثة دٕٮذكا ٚٞةؿ اجلةر ٔؾاب ٨٦ ثة ٩ٕٮذ
 ٩ٕٮذ ٝةلٮا ث٨ُ ك٦ة ٦٪٭ة ّ٭ؿ ٦ة ا٣َٛت ٨٦ ثة دٕٮذكا ٝةؿ ا٣ٞرب ٔؾاب ٨٦

 ٝةلٮا ادلصةؿ ٚذ٪ح ٨٦ ثة دٕٮذكا ٝةؿ ث٨ُ ك٦ة ٦٪٭ة ّ٭ؿ ٦ة ا٣َٛت ٨٦ ثة
 . «ادلصةؿ ٚذ٪ح ٨٦ ثة ٩ٕٮذ

/ »  ‘ ا رىقٮؿي  كٝةؿ ¢ كركل اإل٦ةـ ا٣رت٦ؾم ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة        
يخي  ٝيرًبى  إًذىا كً  ال٧ٍى

ى
ةفي  أ دىةقي  اإًلنٍكى

ى
فً  أ ٤ىاكى افً  مى ٍقٮىدى

ى
ٝىةفً  أ ٍزرى

ى
ةؿي  أ ٞى ة حي ًؽ٧٬ًى ظى

ى
ؿه  أل ٪١ٍى  ٦ي

ؿً  لآًلػى ، كى ٮالىفً  ٩ىًسريه ٞي يى ي  ذى ة/ هلى ٪ٍخى  ٦ى ٮؿي  ٠ي ٞي ا يًف  تى ؾى ٢ً  ٬ى ؽ الؿَّصي ى٧َّ ٮى  ؟ حمي ٭ي ة ٝىةا٢ًه  ذى  ٦ى
فى  ٮؿي  َكى ٞي إًفٍ . حى

فى  ٚى ٍؤ٦ً٪ةن  َكى ٮى  ٝىةؿى  مي جٍؽي  ٬ي ي  اًَّ  خى ٮهلي رىقي ؽي  كى ٍم٭ى
ى
فٍ  أ

ى
ى  الى  أ  اَّي  إًالَّ  إهًلى



 

ؽي  ٍم٭ى
ى
فَّ  كىأ

ى
ؽان  أ ى٧َّ قي  حمي جٍؽي ي  خى ٮهلي رىقي ٮالىفً . كى ٞي يى ي  ذى ٪َّة ًإفٍ / هلى ٤ى٥ي  ٠ي ٍٕ ى ٟى  جلى َّ٩

ى
ٮؿي  أ ٞي ى ٟى  تلى ً ل  ثي٥َّ  ، ذى

طي  كى ٍٛ ي  حي رٍبًقً  يًف  هلى ٮفى  رى ٕي جٍ نيى  يًف  ًذرىااعن  قى ًٕ جٍ ري  ، ًذرىااعن  قى يي٪ىٮَّ ي  كى ةؿي  ، ًذي٫ً  هلى ٞى يي ي  ذى  جى٥ٍ،/ هلى
ـي  يى٪ىة ـً  ذى ٪ىٍٮ كًس  ٠ى ؿي ٕى م ا٣ٍ ً ٫ي  الى  اَّلَّ ْي تُّ  إًالَّ  ييٮًٝ ظى

ى
٫٤ً٬ًٍ  أ

ى
ىتَّ  أ سى٫ي  ظى ٕى جٍ ٫ً  ٨٦ًٍ  اَّي  حى ًٕ ضى ٌٍ  مى

ٟى  ً ل إًفٍ . ذى
فى  ٚى ٪ىةًٚٞةن  َكى ٍدًرم، الى / ٝىةؿى  ٦ي

ى
٪ٍخي  أ ٓي  ٠ي ٍق٧ى

ى
يٮفى  اجلَّةسى  أ ٮل ٞي حٍبةن  حى ٪ٍخي  مى  ٚى١ي

ي  ٝيٮهلي
ى
ٮالىفً . أ ٞي يى ي  ذى ٪َّة إًفٍ / هلى ٤ى٥ي  ٠ي ٍٕ ى ٟى  جلى َّ٩

ى
ٮؿي  أ ٞي ، تى ٟى ً ل ةؿي  ثي٥َّ  ذى ٞى رًٍض  حي

ى
 اتٍلىبًًِل  لؤًل

ذى٤ٍذىب٥ٍي  ٤ىي٫ًٍ  ذى ىتَّ  ٔى ٙى  ظى ٍذى٤ً ٫ي  ختى ٔي بلى ًٍ ى
اؿي  ٚىبلى  أ ـى ثةن  يى ؾَّ ٕى ىتَّ  ٦ي سى٫ي  ظى ٕى جٍ ةىلى  اَّي  حى ٕى  ٨٦ًٍ  تى

 ً٫ ًٕ ضى ٌٍ  . «  ذىلًٟ مى
 كاألظةدير يف ٬ؾا ابلةب ٠سرية صؽا .    
¬ اث٨ ا٣ٞي٥ٝةؿ اإل٦ةـ      

(3)  / 
  ا٣ٞجٮر أوعةب ث٭ة يٕؾب ا٣يت األقجةب ٦ة
 .  ك٦ٛى٢ دل٢٧ كص٭ني/ ٨٦ صٮاث٭ة 

 ألمؿق كإًةٔذ٭٥ ثة ص٭٤٭٥ ىلع يٕؾثٮف ٚة٩٭٥ املض٢٧/ أ٦ة          
 أمؿق كا٦ذس٤خ كأظجذ٫ ٔؿٚذ٫ ركظة ا يٕؾب ٚبل ملٕةوي٫ كاردسةث٭٥

ؾاب ا٣ٞرب ٔؾاب ٚةف أثؽا ٚي٫ َك٩خ ثؽ٩ة كال ٩٭ي٫ كاصذججخ  أزؿ اآلػؿة ٔك
 ل٥ ز٥ ادلار ٬ؾق يف كأقؼ٫ُ ا أٌٗت ٨٧ٚ ٔجؽق ىلع كقؼ٫ُ ا ٌٗت

 ٤ٔي٫ كقؼ٫ُ ا ٌٗت ثٞؽر ا٣ربزخ ٔؾاب ٨٦ هل َكف ذلٟ ىلع ك٦ةت يذت
 . كم١ؾب كمىؽؽ كمكذ١رث ٧ٚكذ٢ٞ

 يف يٕؾثةف رآ٧٬ة اَّلي٨ الؿص٤ني ٨ٔ اجليب أػرب ٚٞؽ املٛى٢/ اجلٮاب كأ٦ة     
 ابلٮؿ ٨٦ االقترباء اآلػؿ كيرتؾ اجلةس ثني ثةجل٧ي٧ح أظؽ٧٬ة ي٧ىش ٝجٮر٧٬ة

 اجلةس ثني ل٤ٕؽاكة املٮٝٓ الكجت اردست كذلٟ الٮاصجح ا٣ُ٭ةرة دؿؾ ٚ٭ؾا
 ثةل١ؾب ا٣ٕؽاكة ثح٪٭٥ املٮٝٓ أف ىلع دججي٫ ٬ؾا كيف وةدٝة َكف كإف ث٤كة٫٩

                                                                        

 (.1/223ـ الروح ) 1



 

 أف ىلع دججي٭ة ابلٮؿ ٨٦ االقترباء دؿؾ يف أف ٧٠ة ٔؾاثة أ٥ْٔ كابل٭ذةف كالـكر
 أمؽ ٚ٭ٮ كرشكَ٭ة كاصجةد٭ة ثٕي ابلٮؿ ٨٦ االقترباء ا٣يت الىبلة دؿؾ ٨٦

 كذلٟ ٦٘ذةب ٚ٭ؾا اجلةس حلٮـ يأك٢ ٚاكف أظؽ٧٬ة أ٦ة مٕجح ظؽير كيف ٔؾاثة
 ا٦ذؤل قٮَة رضب اَّلل يف ٔ٪٫ ا رىض مكٕٮد اث٨ ظؽير دٞؽـ كٝؽ ٧٩ةـ
 ٥٤ٚ ٤ْ٦ٮـ ىلع كمؿ َ٭ٮر ث٘ري كاظؽة وبلة وًل ل١ٮ٫٩ ٩ةرا ث٫ ٤ٔي٫ ا٣ٞرب

  ي٪رصق
 يسؾب ٨٦ دٕؾيت يف ابلؼةرم وعيط يف ق٧ؿة ظؽير دٞؽـ كٝؽ      

 ث٫ ي٢٧ٕ كال ثةل٤ي٢ ٔ٪٫ ي٪ةـ ز٥ ا٣ٞؿآف يٞؿأ ٨٦ كدٕؾيت اآلٚةؽ ٚذج٤ٖ ال١ؾثح
 يف اجليب مة٬ؽ٥٬ ٧٠ة الؿبة آك٢ كدٕؾيت كالـكاين الـ٩ةة كدٕؾيت ثةجل٭ةر
 . ا٣ربزخ

غ ٚي٫ اَّلل ٔ٪٫ ا رىض ٬ؿيؿة أىب ظؽير كدٞؽـ         أٝٮاـ رءكس ًر
 كالـٝٮـ الرضيٓ ثني يرسظٮف كاَّلل الىبلة ٨ٔ رءكق٭٥ تلسة٢ٝ ثةلىؼؿ
 دٞؿض كاَّلي٨ لـ٩ة٥٬ اخلجير امل٪َت ال٤ع٥ يأك٤ٮف كاَّلي٨ أمٮاهل٥ زاكة ٣رتك٭٥

 . كاخلُت ثةلالكـ ا٣َٛت يف ٣ٞية٦٭٥ ظؽيؽ ٨٦ ث٧ٞةريي مٛة٬٭٥
ٞٮبح قٕيؽ أىب ظؽير كدٞؽـ        ثُٮ٩٭٥ ٨٦ ٧ٚ٪٭٥ اجلؿاا٥ د٤ٟ أربةب ٔك

ٮف آؿ قةث٤ح ىلع ك٥٬ ابليٮت أ٦سةؿ  دٛذط ٨٦ ك٦٪٭٥ الؿبة أك٤ح ك٥٬ ٚٔؿ
 ك٦٪٭٥ احلذةٍل أمٮاؿ أك٤ح ك٥٬ أقة٤ٚ٭٥ ٨٦ خيؿج ظىت اجل٧ؿ ٚي٧ٞ٤ٮف أٚٮا٬٭٥

 ك٥٬ حلٮ٦٭٥ كي٧ُٕٮف ص٪ٮب٭٥ دُٞٓ ٨٦ ك٦٪٭٥ الـكاين ك٨٬ ثسؽي٭٨ امل٤ٕٞةت
 ك٥٬ كوؽكر٥٬ كصٮ٬٭٥ خي٧نٮف حنةس ٨٦ أّٛةر هل٥ ٨٦ ك٦٪٭٥ امل٘ذةثٮف

 .اجلةس  أٔؿاض ي٧ـٝٮف اَّلي٨
 ٨٦ ٤ٗ٭ة ا٣يت الن٤٧ح وةظت ٨ٔ ق٥٤ ك ٤ٔي٫ ا وًل اجليب أػرب٩ة كٝؽ     

 ال ٦ة ٗريق ٥٤ّ ث٨٧ ١ٚيٙ ظٜ ٚي٭ة كهل ٬ؾا ٝربق يف ٩ةرا تنذ٢ٕ أ٩٭ة امل٘٪٥
 ال٤كةف ك كا٥ٛ٣ ذفاألك كا٣ٕني ا٤ٞ٣ت ٦ٕةص ٨ٔ ا٣ٞرب ٕٚؾاب ٚي٫ هل ظٜ



 

 كمة٬ؽ كامل٘ذةب كال١ؾاب ٚةجل٧ةـ لك٫ كابلؽف كالؿص٢ كاحلؽ كا٣ٛؿج كابل٨ُ
ٓ املعى٨ كٝةذؼ الـكر ًٮ  ا ىلع كا٣ٞةا٢ ابلؽٔح إىل كادلايع ا٣ٛذ٪ح يف كال٧ي

 كآك٢ احلذةٍل أمٮاؿ آك٢ الؿبة كآك٢ الك٫٦ يف كاملضةزؼ ث٫ هل ٥٤ٔ ٦ةال كرقٮهل
 . كحنٮ٧٬ة كا٣ربَي٢ الؿمٮة ٨٦ الكعخ

 كآك٢ املك١ؿ مةرب ك املٕة٬ؽ ٦ةؿ أك ظٜ ث٘ري املك٥٤ أػي٫ ٦ةؿ كآك٢      
 كاملؼةدع كا٣٘ةدر كاخلةا٨ كالكةرؽ كال٤ٮيط كالـاين امل٤ٕٮ٩ح النضؿة ٧ٞ٣ح

 ىلع كاملعذةؿ هل كاملع٢٤ كاملع٢٤ كمة٬ؽاق كاكدج٫ ك٦ُٕي٫ الؿبة كآػؾ كاملة٠ؿ
 ٔٮراد٭٥ ك٦ذتجٓ املك٧٤ني كمؤذم حمةر٫٦ كاردسةب ا ٚؿااي إقٞةط

 ك االز٥ ىلع كاملٕني ا رش٫ٔ ٦ة ث٘ري كاملٛيت ا أ٩ـؿ ٦ة ث٘ري كاحلةز٥
 حلٞةاٜ كامل٢ُٕ ا ظؿـ يف كامل٤عؽ ا ظؿـ ا٣يت اجلٛف كٝةد٢ ا٣ٕؽكاف

 رقٮؿ ق٪ح ىلع كقيةقذ٫ كذك٫ٝ رأي٫ كاملٞؽـ ٚي٭ة امل٤عؽ كوٛةد٫ ا أق٧ةء
 ا ظؿ٫٦ اَّلل ا٣٘٪ةء امل٘٪ٮف ك٥٬ ص٭٪٥ ك٩ٮاظٮ إحل٭ة كاملكذ٧ٓ كاجلةحئح
 ٤ٔي٭ة كيٮٝؽكف ا٣ٞجٮر ىلع املكةصؽ يب٪ٮف كاَّلي٨ إحل٭٥ كاملكذ٧ٓ كرقٮهل

 إذا ٤ٔي٭٥ ٦ة ك٥ٌ٬ أػؾكق إذا هل٥ ٦ة اقتيٛةء يف كاملُٛٛٮف كالرسج ا٣ٞ٪ةدي٢
 ىلع كا٣ُةٔ٪ٮف كال٧٤ةزكف كاهل٧ةزكف كاملؿاؤكف كاملذ١ربكف كاجلجةركف ثؾلٮق

 كيىؽٝٮ٩٭٥ ٚحكألٮ٩٭٥ كا٣ٕؿاٚني كامل٪ض٧ني ال١٭٪ح يأدٮف كاَّلي٨ الك٤ٙ
 ثة ػٮٚذ٫ إذا كاَّلل ٗري٥٬ ثؽ٩ية آػؿد٭٥ ثةٔٮا ٝؽ اَّلي٨ ا٧٤ْ٣ح كأٔٮاف
ٮ ل٥ ث٫ كذ٠ؿد٫ ٮل ػةؼ ٦س٫٤ ث٧ؼ٤ٮؽ ػٮٚذ٫ ٚةذا يزنصؿ كل٥ ئؿ  ككٙ كأر

 ٚةذا رأقة ث٫ يؿٚٓ كال ي٭ذؽل ٚبل كرقٮهل ا ثسبلـ ي٭ؽل كاَّلل ٚي٫ ٬ٮ ٧ٔة
 خية٫ٛ٣ كل٥ ثةجلٮاصؾ ٤ٔي٫ ٔي كخيُئ يىيت مم٨ ا٨ْ٣ ث٫ حيك٨ ٨٧ٔ ث٫٘٤

 ٝؿآف ق٧ٓ ٚةذا ث٫ اقتس٢ٞ كرب٧ة ٚي٫ يؤزؿ ٚبل ا٣ٞؿآف ٤ٔي٫ يٞؿأ كاَّلل
 دكايع ٤ٝج٫ ٨٦ ك٬ةج كدٮاصؽ رسق َةب اجلٛةؽ ك٦ةدة الـ٩ة كرٝيح النيُةف

 ظ٤ٙ ٚةذا كيسؾب ثة حي٤ٙ كاَّلل يك١خ ال امل٘ىن أف ككد ا٣ُؿب



 

 كي٫٧ْٕ حيج٫ ٨٦ ظيةة أك ا٣ٛذٮة رساكي٢ أك ٝؿيج٫ أك ميؼ٫ ٨٦ ثؿئ أك ثةبل٪ؽؽ
ٮٝت ٬ؽد كلٮ يسؾب ل٥ املؼ٤ٮٝني ٨٦  ث٭ة كيذ١رث ثةملٕىيح يٛذؼؿ كاَّلل ٔك
 كا٣ٛةظل كظؿ٦ذٟ ٦ةلٟ ىلع دأ٦٪٫ ال كاَّلل املضة٬ؿ ك٬ٮ كأرضاث٫ اػٮا٫٩ ثني

 إىل الىبلة يؤػؿ كاَّلل كٚعن٫ رشق ادٞةء اخل٤ٜ دؿك٫ اَّلل ءابلؾم ال٤كةف
 ث٭ة َيجح ٦ةهل زاكة يؤدل كال ٤ٝيبل إال ٚي٭ة ا يؾ٠ؿ كال كي٪ٞؿ٬ة كٝذ٭ة آػؿ

 ٝؽرد٫ ٦ٓ احلٞٮؽ ٨٦ ٤ٔي٫ ٦ة يؤدل كال احلش ىلع ٝؽرد٫ ٦ٓ حيش كال ٩ٛك٫
 ظى٢ ث٧ة ىليجة كال كال ػُٮة أك٤ح كال ٣ْٛح كال حلْح ٨٦ يذٮرع كال ٤ٔي٭ة

 كال األرم٤ح كال املك١ني يؿظ٥ كال رمح٫ يى٢ كال ظؿاـ أك ظبلؿ ٨٦ املةؿ ٨٦
 كيؿايئ املك١ني َٕةـ ىلع حيي كال احلتي٥ يؽع ث٢ ابل٭ي٥ احليٮاف كال احلتي٥

 ذ٩ج٫ ٨ٔ كبؾ٩ٮب٭٥ ٔيج٫ ٨ٔ اجلةس ثٕيٮب كينذ٢٘ املةٔٮف كي٧٪ٓ ل٤ٕةملني
 ك٤ٝذ٭ة ٠رثد٭ة حبكت اجلؿاا٥ ث٭ؾق ٝجٮر٥٬ يف يٕؾثٮف كأ٦سةهل٥ ٬ؤالء ٚلك

  ككجري٬ة كو٘ري٬ة
 ٦٪٭٥ كا٣ٛةاـ ٦ٕؾثني ا٣ٞجٮر أوعةب أكرث َكف ٠ؾلٟ اجلةس أكرث َكف كملة 

ؾاب ظرسات كبٮاَ٪٭ة دؿاب ا٣ٞجٮر ْٚٮا٬ؿ ٤ٝي٢  ثة٣رتاب ّٮا٬ؿ٬ة ٔك
 ٧٠ة ثةحلرسات دً٘ل كابل٤يةت ادلكاْل ثةَ٪٭ة كيف ٦ججيةت امل٪ٞٮمح كاحلضةرة

 ٣ٞؽ دة كأ٦ة٩ي٭ة م٭ٮاد٭ة كبني ثح٪٭ة ظي٢ كٝؽ هلة كحيٜ ٚي٭ة ث٧ة ا٣ٞؽكر دً٘ل
ْخ  مٮم١ح دارا ٧ٔؿد٥ ٣ٞؽ ادل٩ية ٧ٔةر ية ك٩ةدت ٦ٞةال لٮأِ دؿكخ ٧ٚة ٔك

 ٣٘ريك٥ ثيٮدة ٧ٔؿد٥ ا٩ذٞةال إحل٭ة مرسٔٮف أ٩ذ٥ دارا كػؿبذ٥ زكاال ثس٥
 االقتجةؽ دار ٬ؾق قٮا٬ة مكةز٨ ٣س٥ ٣حف ثيٮدة كػؿبذ٥ كق١٪ة٬ة ٦٪ةٕٚ٭ة

٧ةؿ كمكذٮدع  أك اجل٪ح ريةض ٨٦ ريةض ل٤ٕرب حم٢ ك٬ؾق الـرع كبؾر األ
  çا. اجلةر  ظٛؿ ٨٦ ظٛؿ

ؾاب اجلةر كأف يؽػ٤٪ة اجل٪ح ٦ٓ األثؿار  . نكأؿ ا دٕةىل أف يٞي٪ة ٚذ٪ح ا٣ٞرب ٔك
 كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كآهل كوعج٫ أدمٕني .



 

 

احل٧ؽ  اَّلم ػ٤ٜ ٚكٮل كٝؽر ٚ٭ؽل كأػؿج املؿىع أًعٟ              
٭ؽ كأثسٯ كأ٦ةت كأظية كأٗىن كأٝىن ال ٦ُٰٕ ملة ٦٪ٓ كال ٦ة٩ٓ ملة أُٔٯ كأم

أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ يك٧ٓ الرس كأػىف كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق 
 .كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ تك٤ي٧ة ٠سريا 

 أ٦ة ثٕؽ /     
 ث٭ة، إال ا٣ٕجؽ إي٧ةف يذ٥ ال ا٣يت اإلي٧ةف أوٮؿ ٨٦ ثة٣ٞؽر ٚإف اإلي٧ةف       

 الؿقٮؿ ’ صربي٢ قؤاؿ يف اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ظؽير ٨٦ مك٥٤ وعيط ٚيف
 ثة٣ٞؽر كدؤ٨٦ كرق٫٤، ككذج٫ كمبلاسذ٫ ثة دؤ٨٦ أف/ " ٝةؿ اإلي٧ةف ٨ٔ ‘

 " . وؽٝخ/ ٝةؿ. كرشق ػريق
 ٨٧ٚ ٠سرية، ثة٣ٞؽر ثةإلي٧ةف اآلمؿة أك ا ٝؽرة ٨ٔ املؼربة كاجلىٮص      
 أمؿ كاكف)/ كٝٮهل[ . 46/ ا٧ٞ٣ؿ]( ثٞؽر ػ٤ٞ٪ةق يشء لك إ٩ة)/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ
 َكف أمؿان  ا حلٞيض ك٣س٨)/ كٝٮهل ،[ 15/ األظـاب]( ٦ٞؽكران  ٝؽران  ا

[ . 5/ ا٣ٛؿٝةف] (دٞؽيؿان  ٚٞؽرق يشء لك كػ٤ٜ)/ كٝةؿ[ . 45/ األ٩ٛةؿ] (٦ٕٛٮالن 
( ٚ٭ؽل ٝؽر كاَّلم - ٚكٮل ػ٤ٜ اَّلم - األىلع ربٟ اق٥ قجط)/ كٝةؿ

 [ .1-3/ األىلع]
 /كْل،  ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ كٝؿر٬ة اجلىٮص ٤ٔي٭ة د٣خ مؿادت أربٓ ل٤ٞؽرك    

 كاملٕؽك٦ةت املٮصٮدات ٨٦ يشء ثس٢ ا ٥٤ٔ/ األكىل املؿدجح         
ة ثؾلٟ كإظةَذ٫ كاملكذعيبلت كامل١٧٪ةت  ل٥ ك٦ة يسٮف ك٦ة َكف ٦ة ٥٤ٕٚ ٧٤ٔن

 . يسٮف ٠يٙ َكف لٮ يس٨
ٮا}/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ىلع دؿ كٝؽ       ٤ى٧ي ٍٕ فَّ  تًلى

ى
ى  اَّى  أ ِّ  ىلعى ءو  لكي ٍ فَّ  ٝىًؽيؿه  يشى

ى
 اَّى  كىأ

ةطى  ٝىؽٍ  ظى
ى
٢ِّ  أ ءو  ثًسي ٍ ة يشى ٧ٍ٤ن  .[ 35/ ا٣ُبلؽ] {ًٔ



 

 ٨ٔ ‘ اجليب قب٢/ »ٝةؿ ƒ  ٔجةس اث٨ ظؽير ٨٦ الىعيعني كيف       
 .«اعم٤ني َك٩ٮا ث٧ة أ٥٤ٔ ا/ ٚٞةؿ املرشكني أكالد
 ٝةؿ. الكةٔح ٝيةـ إىل َكا٨ ٬ٮ ممة يشء للك دٕةىل ا ٠ذةثح/ اثلة٩يح املؿدجح      

ى٥ٍ }/ دٕةىل ل
ى
٤ى٥ٍ  أ ٍٕ فَّ  تى

ى
٤ى٥ي  اَّى  أ ٍٕ ة حى ةءً  يًف  ٦ى ٧ى رًٍض  الكَّ

ى
اأٍل ٟى  إًفَّ  كى ً ل ٟى  إًفَّ  ٠ًذىةبو  يًف  ذى ً ل  ذى

ى  ىًكريه  اًَّ  ىلعى  [ . 41/ احلش]{ ي
َّ }/ دٕةىل كٝةؿ       لكي ءو  كى ٍ يٍ٪ىةقي  يشى ـو  يًف  أٍظىى ة ًجنيو  إ٦ًى  [. 35/ يف]{ ٦ي
 ا ٠ذةثح يف املذٞؽـ ا٣ٕةص ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ا ٔجؽ ظؽير الك٪ح ك٨٦    

 .ق٪ح أ٣ٙ خب٧كني كاألرض الك٧ةكات ػ٤ٜ ٝج٢ اخلبلاٜ ٦ٞةديؿ
 . يس٨ ل٥ ينأ ل٥ ك٦ة َكف ا مةء ٦ة ٚإف املنحبح/ اثلةثلح املؿدجح       
ة}/ دٕةىل ٝةؿ       قي  إًج٧َّى ٍمؿي

ى
ا أ رىادى  إًذى

ى
حٍبنة أ فٍ  مى

ى
ٮؿى  أ ٞي ي  حى ٨ٍ  هلى ٮفي  زي يى١ي  [ . 55/ يف]{ ذى

ة}/ دٕةىل كٝةؿ        ٦ى كفى  كى ةءي ىنى فٍ  إًالَّ  ت
ى
ةءى  أ ىنى ى٧ًنيى  رىبُّ  اَّي  ي ةل ٕى       [. 56/ اتل١ٮيؿ]{ ا٣ٍ

 يٞٮ٨٣ ال/ »ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ¢ ٬ؿيؿة أيب ظؽير ٨٦ كأػؿج النيؼةف
 ٚإف ادلاعء يف حلٕــ! مبخ إف ارمحين امهلل! مبخ إف يل اٗٛؿ امهلل أظؽز٥

 .  «هل م١ؿق ال مةء ٦ة وة٩ٓ ا
 ذلٟ ىلع الاكم٤ح كٝؽرد٫ كإجيةد٬ة لؤلميةء دٕةىل ا ػ٤ٜ/ الؿاثٕح املؿدجح     
٫٤٧ اعم٢ للك ػة٣ٜ قجعة٫٩ ٚ٭ٮ  قةز٨ كلك كظؿكذ٫ ٦ذعؿؾ كلك ٔك

 . كق١ٮ٫٩
ٜي  اَّي / }دٕةىل ٝةؿ       ة٣ً ِّ  ػى ءو  لكي ٍ ٮى  يشى ى  كى٬ي ِّ  ىلعى ءو  لكي ٍ ًكي٢ه  يشى   [ . 35/ الـمؿ]{ كى

٥ٍ  كىاَّي }/ دٕةىل كٝةؿ ٞىسي ٤ى ة ػى ٦ى ٤يٮفى  كى ٧ى ٍٕ  [. 63/ الىةٚةت]{ تى
/  ‘ اجليب ٨ٔ ظىني ث٨ ٧ٔؿاف ظؽير ٨٦ وعيع٫ يف ابلؼةرم كركل      

 يشء لك اَّل٠ؿ يف ككذت املةء ىلع ٔؿم٫ كاكف ٗريق يشء يس٨ كل٥ ا َكف»
 . «كاألرض الك٧ةكات كػ٤ٜ
 أ٩سؿ ك٨٦ ثة٣ٞؽر اإلي٧ةف تلعٞيٜ األربٓ املؿادت ث٭ؾق اإلي٧ةف ٚيضت       



 

 .أ٥٤ٔ دٕةىل كا. ثة٣ٞؽر اإلي٧ةف حيٜٞ ل٥ ٦٪٭ة محبنة
 اجلةٕٚح كز٧ؿاد٫ ابلة٣ٖ أزؿق ثة٣ٞؽر اإلي٧ةف تلعٞيٜ/ ثة٣ٞؽر اإلي٧ةف ز٧ؿات       

 /ذلٟ ٨٧ٚ املؤ٨٦ ظيةة يف
ذ٧ةد - 3  .كاملكبجةت األقجةب ٦ٞؽر أل٫٩ األقجةب ٢ٕٚ ٔ٪ؽ دٕةىل ا ىلع األ
 ا ثٌٞةء يشء لك أف ا٣ٕجؽ أدرؾ إذا ا٤ٞ٣ت ك٧َأ٩ح٪ح اجلٛف راظح - 5

  .كٝؽرق
ضةب َؿد - 1  ا ٨٦ ٧ٕ٩ح ذلٟ ظىٮؿ ألف املؿاد ظىٮؿ ٔ٪ؽ ثةجلٛف اإٔل

ضةب كيؽع ا ٚحن١ؿ كاجلضةح اخلري ذلٟ أقجةب ٨٦ ٝؽرق ث٧ة  .اإٔل
 ثٌٞةء ذلٟ ألف امل١ؿكق ظىٮؿ أك املؿاد ٚٮات ٔ٪ؽ كالٌضؿ ا٤ٞ٣ٜ َؿد - 4

 .كحيتكت ذلٟ ىلع ٚيىرب كٝؽرق ا
 كٝؿار، راظح دار ك٣حكخ كاػذجةر، ثبلء دار ادل٩ية ٬ؾق كحل٥٤ٕ املك٥٤ أف        

 يٞٮؿ إنكةف، ذلٟ ٨٦ ي٪ضٮ كال املذبل٧َح، ابلعؿ ٠أمٮاج ٚي٭ة كامل٪٘ىةت
ؽٍ }/ دٕةىل ٞى ٪ىة ٣ى ٍٞ ٤ى ةفى  ػى نٍكى جىؽو  يًف  اإٍلً  [. 4/ ابلدل]{ ٠ى
 ٦ةهل، ًيةع ىلع ػٮ٫ٚ يؤر٫ٝ ٚة٣٘ين الكٕةدة، َكم٢ إنكة٩نة جتؽ كال      

  .إ٣غ... ثٛٞؿق ينًف كا٣ٛٞري م٫١٤، زكاؿ خييش كالك٤ُةف
ز٥ إف دكاـ احلةؿ ٨٦ املعةؿ ٚبل يؽكـ لئلنكةف رسكر كال ٗىن كال قٕةدة ث٢ ال 

 ثؽ أف ي٪ةؿ ٨٦ أًؽاد٬ة ٧٠ة ٝي٢/ 
 ز٧ة٩يح ال ثؽ ٦٪٭ة ىلع ا٣ٛىت

 
 كال ثؽ أف جتؿم ٤ٔي٫ اثل٧ة٩يح  

 رسكر كظـف كاصذ٧ةع كٚؿٝح 
 

رس كيرس ز٥ ق٥ٞ كاعٚيح   ٔك
 املىةات دـيؽق ٨٦ ٧ٚ٪٭٥ ك٦ٕؽ٫٩؛ صٮ٬ؿق حلْ٭ؿ ثةإلنكةف دزنؿ كاملىةات        

 اَّلم لؿب٫ ال٤ضٮء إىل ي٭ذؽم كال ٫٤ٞٔ، كيُحل جيـع ٨٦ ك٦٪٭٥ ا، ٨٦ ٝؿبنة
/ الكذح اإلي٧ةف أراكف ٨٦ َكف كٝؽ. ٦٪ط إىل املع٨ كحتٮي٢ الرض ٠نٙ ثيؽق

 ". كمؿق ظ٤ٮق كرشق، ػريق ثة٣ٞؽر اإلي٧ةف"



 

، كيٮـ ظ٤ٮ يٮـ ادل٩ية ْل ك٬ؾق          ؿ   . دؽكـ املؿارة كال دجًف، احلبلكة ٚبل مي
/ يٮ٦ةف ادل٬ؿ/ "الٮٚةة ظرضد٫ ظني بلجي٫ األ٩ىةر صؽُّ  ظةرزح ث٨ أكس ٝةؿ       
 ٚةوُرب، ٤ٔيٟ َكف كإذا دجُؿ، ٚبل لٟ َكف ٚإذا ٤ٔيٟ، كيٮـ لٟ، ٚيٮـ

 ". قح٪عرس كالك٧٬ة
ة كاإلي٧ةف ثة٣ٞؽر يس٧ؿ        ٮد يف كاثلٞح هل، كا٣تك٤ي٥ ثة٣ٌٞةء الًؿ  ا مٔٮ

ريق ا، أمؿ ىلع كالىرب ثة٣ٛؿج،  ٬ؾق يف لئلنكةف دذضًل ا٣يت ا٣ٞي٥ ٨٦ ٗك
، يف كم١ؿكقو  م١ؿكقو، يف حمجٮبو  ريبَّ / احل٧١ةء ثٕي ٝةؿ. األظٮاؿ  كك٥ حمجٮبو
 ٨٦ ك٩ٛٓ رشي  ٨٦ ػريو  كربَّ  مٛةؤق، ٬ٮ داء يف كمؿظٮـ داؤقي، ْل ٧ٕ٩ح يف ٦٘جٮطو 

 . رضي 
 / ٦ٕ٪ةق يف الى٤خ أيب ث٨ أ٦يح كأننؽ

 كيف ا٣ٌٞةء كٜٚ ىلع األمٮر جتؿم
 

  كم١ػػؿكق حمجػػٮب احلػػٮادث يطِّ  
 أظػػػؾرق ثػػػخُّ  ٦ػػػة رسين ٚؿب٧ػػػة 

 
 أرصػػٮق ثػػخُّ  ٦ػػة قػػةءين كرب٧ػػة 

 ثٌٞةء يؿىض ال أف إىل ثىةظج٭ة دؤدم ا٣برشيح اجلٛف ًٕٙ أف إال          
رتاض ٚيْ٭ؿ ا، ؽـ اجلـع حي٫٤٧ أك ا٣ٌٞةء، ٬ؾا ىلع األ  ٝٮؿ ىلع الىرب ٔك

ر َّللٟ.. ٔ٪٫ ا يؿىض ال ٦ة ـٔٮف اَّلي٨ ‘ الؿقٮؿ ظؾَّ  ظ٤ٮؿ ٔ٪ؽ جي
/ ٝةؿ ¢ مكٕٮد ث٨ ا ٔجؽ ٨ٕٚ املٮت؛ مىيجح ٔ٪ؽ قي٧ة كال ث٭٥، املىةات

٨ٍ  ٦ً٪َّة ٣ىحٍفى / "  ‘ اجليب ٝةؿ ٥ى  ٦ى ُى ، ٣ى كدى َّٜ  اخليؽي ، كىمى ٮىل كىدىاعى  اجليييٮبى ٍٔ  ثًؽى
 ". اجلىة٤ً٬ًيَّحً 

ا ك٬ؾا        كاجلؽب كا٣ٕٮي٢، الىيةح ٨٦ ٚيي١رثف ا٣جكةء؛ ٨٦ يٞٓ ٦ة ٠سرين
 يف احلك٨ ٝةؿ" الٮصٮق، كمخل اثليةب، ثذُٞيٓ كاتلربـ اجلـع كإّ٭ةر كاجليةظح،

الى }/ دٕةىل ٝٮهل ٟى  كى ًٍٕىي٪ى كؼو  يًف  حى ٍٕؿي  كال ي٪ع٨، ال/ أم ؛[35/ امل٧ذع٪ح]{ ٦ى
ا، يجرشف كال خي٧ن٨، كال ين٨ٞٞ،  رشيٕح كٝؽ صةءت. كيبلن  يؽٔٮف كال مٕؿن

يَّ  ذلٟ، يف ا٤٘٣ٮ كدؿؾ كا٣ٛؿح، احلـف يف ثةالٝذىةد اإلقبلـ ثةألمؿ  ىلع كظى



 

        . إحل٫ لك٭ة األمٮر كدٛٮيي ا، ىلع أصؿ٬ة كاظتكةب املىةات، ٔ٪ؽ الىرب
٨ٍ  ي٘ؿؽ ال اَّلم املؿكت ٚ٭ٮ ثةلىرب، ‘ اجليب أكىص كٝؽ  مؿَّ  ٚٞؽ ؛ ركج٫ ٦ى

 ل٥ ٚإ٩ٟ ٔين، إحلٟ/ ٝة٣خ". كىاٍورًبًم اَّى  ادًًَّف / "ٚٞةؿ ٝرب ٔ٪ؽ دجيك ثةمؿأة
 ٥٤ٚ ‘ اجليب ثةب ٚأدخ. ‘ اجليب إ٫٩/ هلة ٚٞي٢ دٕؿ٫ٚ، كل٥. ث٧ىيبيت ديىت

ة/ "ٚٞةؿ. أٔؿٟٚ ل٥/ ٚٞة٣خ ثٮاثني ٔ٪ؽق جتؽ رٍبي  إًج٧َّى ٪ٍؽى  الىَّ حً  ًٔ ٍؽ٦ى كىلى  الىَّ
ي
 . "اأٍل

 الٮٝخ، ث٧ؿكر يٌٕٙ أف ي٤جر ال أزؿ٬ة ٚإف ٧ْٔخ ٦٭٧ة ٚةملىةات         
 يجؽك إال يشء ٨٦ ٦ة/ "٦٪ج٫ ث٨ ك٬ت ٝةؿ َّللٟ ثةللكيح؛ أزؿ٬ة ي٪٧يح كٝؽ

ا  ال ٚةإلنكةف َّللٟ" دى٘ؿ ز٥ ٠جرية دجؽك ٚإ٩٭ة املىيجح إال يسرب، ز٥ و٘رين
 أمؿق ىلع كالىرب اجل٧ٕح، ظةؿ امل٪٥ٕ ٚن١ؿ رب٫؛ كبني ثح٪٫ ظة٣ني ٨٦ خي٤ٮ

 . الرضاء ظةؿ كٌٝةا٫
ة دي٤ٞيخ إذا املع٪ح/ ٝي٢ كٝؽ        إذا كاجل٧ٕح داا٧ح، ٧ٕ٩ح َك٩خ كالىرب ثةلًؿ

ة ٨٦ ػ٤خ  . ٝةا٧ح  ٧ٞ٩ح َك٩خ كالن١ؿ الًؿ
 ٨ٔ كالؿػةء اجل٧ٕح أكٝةت يف" ي٢ٛ٘ ال أف ا٣ٕجؽ ىلع اتلججي٫ ٚٮصت     

ذؽاد ةث٢ ٚبل ثةلن١ؿ، األ  كاجل١ؿ، ثة٣سٛؿاف -مأ٫٩ دٕةىل- امل٪٥ٕ ٢ٌٚ يٞي
ةث٤٭ة ٚبل ث٧ىيجح اثذٌل إذا أ٫٩ ٧٠ة ا يسٮف ث٢ كالٌضؿ؛ ثةلكؼٍ يٞي  ٔ٪ؽ وةثؿن

ا ابلبلء، رٍبي / "يٞٮؿ ¢ مكٕٮد اث٨ َكف كَّللٟ" اجل٧ٕةء كٝخ مة٠ؿن ٙي  الىَّ  ٩ًٍى
ةًف، ي٧ى نيي  اإٍلً ًٞ احٍلى ةفي  كى ي٧ى ٫ُّي  اإٍلً ةي / ادلرداء أثٮ ، كٝةؿ"لكي ةفً  ًذٍركى ي٧ى رٍبي  اإٍلً ٍس٥ً، الىَّ  ل٤ًٍعي
ة ًى الؿِّ رً  كى ؽى ٞى  . ثًة٣ٍ

  / ابل٢٘ أيب ث٨ احلكني أثٮ ٝةؿ   
 كمػػؿق ا٣ٌٞػػةء ظ٤ػػٮ ىلع ٚىػػربنا

 
  ا٣حرسػ إىل أدىع الىرب أذيةد ٚإف 

 ٔٮاٝجنػػة ٨٬ػػػري ا٣ٌٞػػةية كػػػري 
 

 الرض صة٩ت ٨٦ اجلٛٓ أدةؾ ٝؽ كك٥ 
ة٣ٕجؽق  ا ٔى٧ح ك٨٦    ل٤ىرب، ا٣ٕجؽ دٮٚي٫ٞ ٫ُٛ٣ ك٨٦ ،ثٌٞةا٫ الًؿ

 ىلع اإلديةف أك كو٫ٛ، ىلع أظؽ يٞؽر ال ٦ة األصؿ ٨٦ ي٪ةهل ا ثبلء ىلع كالىةثؿ



 

ةتى  إًذىا/ "ٝةؿ ‘ ا رقٮؿ أف األمٕؿم، مٮىس أيب ٨ٕٚ ٠٪٭٫؛ ي  ٦ى دلى جٍؽً  كى ٕى  ٝىةؿى  ا٣
ًذ٫ً  اَّي  اًسى بلى ذي٥ٍ / ل٧ًى ٌٍ جى ى  رى دلى جًٍؽم؟ كى يٮفى  خى ٮل ٞي يى ٥ٍ / ذى ٕى ٮؿي . جى ٞي يى ذي٥ٍ / ذى ٌٍ جى ةى  رى ؿى اًدقً؟ ثى٧ى  ٚيؤى

يٮفى  ٮل ٞي يى ٥ٍ / ذى ٕى ٮؿي . جى ٞي يى ةذىا/ ذى جًٍؽم؟ ٝىةؿى  ٦ى يٮفى  خى ٮل ٞي يى ؾى / ذى ؽى ً ٓى  محى ٍصى اٍقرتى ٮؿي . كى ٞي يى / اَّي  ذى
جًٍؽم اٍب٪يٮا ٕى ٮقي  اجلى٪ًَّح، يًف  ثىحٍذنة ٣ً ُّ٧  ". احلى٧ٍؽً  بىيٍخى  كىقى
ة ا، حلس٥ كاإلذاعف ٚة٣تك٤ي٥        ثةلؿبٮبيح، تك٤ي٥ ٬ٮ ٌٝةق ث٧ة كالًؿ

 حب٫٧١، يكؼٍ كال قيؽق، ىلع ين٘ت ال الىة٣ط ٚة٣ٕجؽ ثة٣ٕجٮديح، كاقذ٧كةؾ
 اخلري ذلٟ َكف كإف" جلٛك٫، اػذيةرق ٨٦ ػري هل ا اػذيةر أف ي٥٤ٕ ٚ٭ٮ

 ". كظؽق٫ إدرا٫٠ ٨ٔ مكذٮرنا
غ ظير اإلي٧ةف؛ ظٞيٞح إىل كو٢ ٚٞؽ ادلرصح ٬ؾق إىل كو٢ ك٨٦      يف دؿقَّ

 زيؽ ٨ٕٚ حلىيج٫؛ يس٨ ل٥ أػُأق ك٦ة حلؼُب٫، يس٨ ل٥ أوةث٫ ٦ة أف يٞي٪٫
ىٮٍ / " يٞٮؿ ‘ ا رقٮؿ ق٧ٕخ/ ٝةؿ ¢ زةثخ ث٨ فَّ  ل

ى
بى  اى  أ ؾَّ ٢٬ٍى  ٔى

ى
اد٫ًً  أ ةكى ٧ى  قى

٢٬ٍى 
ى
٫ً، كىأ ًً ٍر

ى
٥ٍ  أ بى٭ي ؾَّ ٕى رٍيى  ٣ى ةل٥ًو  دى ٥ٍ  ّى ى٭ي ىٮٍ .. ل ل ٥ٍ، كى ٩ىٍخ  رىمًحى٭ي ٥ٍ  رىمٍحىذي٫ي  َكى ى٭ي ا ل رٍين  ٨٦ًٍ  ػى

ةلًً٭٥ٍ  ٍخ٧ى
ى
ىٮٍ .. أ ل فى  كى ٟى  َكى ى جى٢ي  ل ؽو  صى ظي

ي
كٍ - أ

ى
جى٢ً  ٦ًس٢ٍي  أ ؽو  صى ظي

ي
جنة، -أ ذى٫ي  ذى٬ى ٍٞ ٛى ٍج

ى
ًبي٢ً  يًف  أ  قى

ة اً، ٟى  اي  ٝىًج٤ى٫ي  ٦ى ىتَّ  ٦ً٪ٍ ًر، ديٍؤ٨٦ًى  ظى ؽى ٞى ٤ى٥ى  ثًة٣ٍ ٍٕ تى فَّ  كى
ى
ة أ ٟى  ٦ى ةثى وى

ى
ى٥ٍ  أ ٨ٍ  ل  يىسي

، ٟى بى ًُ فَّ  حًليٍؼ
ى
ة كىأ ؾى  ٦ى

ى
أ ُى ٍػ

ى
ى٥ٍ  أ ٨ٍ  ل ، يىسي ٟى ٟى  حًليًىيجى َّ٩

ى
ى  ٦ًخَّ  إًفٍ  كىأ رٍيً  ىلعى ا، دى ؾى  ٬ى

٤ٍخى   ".اجلَّةرى  دىػى
ةفي  يىجٍذىًٔل / "مكٕٮد اث٨ كٝةؿ       ي٧ى رىًع، إًىلى  اإٍلً ٨٦ًٍ  الٍٮى ٢ً  كى ٌى ٍٚ

ى
ي٨ً  أ فٍ  ادلِّ

ى
اؿى  الى  أ ـى  يى

ي  رٍيي  ثىةهلي ةؿو  دى ٨ٍ  ػى ٨ٍ  ، ¸ اًَّ  ًذ٠ٍؿً  خى ٦ى ة رىيًضى  كى ؿى  ث٧ًى ـى ٍ٩
ى
ةءً  ٨٦ًى  اَّي  أ ٧ى رًٍض  إًىلى  الكَّ

ى
 اأٍل

٢ى  ةءى  إًفٍ  اجٍلى٪َّحى  دىػى ، مى ٨ٍ  اَّي ٦ى رىادى  كى
ى
َّٟ  الى  اجٍلى٪َّحى  أ ة مى ٙى  ٚىبلى  ًذي٭ى ٍ حى  اًَّ  يًف  خيى ىٍٮ٦ى  ل

ا٥ًو  ٨ أف ا٨ُٛ٣ املؤ٨٦ ًٕٚل". الى َِّ  ث٫ يؿىض كأف هل، ا يٞيض ٦ة ىلع ٩ٛك٫ ييٮى
 / النةٔؿ ٝةؿ. اًُؿارنا ث٫ ريض كإال اػذيةرنا،

٥َّ٤ ٦ة  الكةل٥ ا ٬ٮ قى
 

ـ٫٧ٔ ٧٠ة ٣حف  ـا٥ٔ ي   ال
رىٍت  ا٣يت املٞةديؿ جتؿم    ٝيؽِّ

 
٨ٍ  كأ٩ٙ   را٥ٗ يؿديض ال ٦ى

 



 

  
نكأؿ ا دٕةىل أف ي٘ٛؿ ذ٩ٮب٪ة كأف يى٤ط ٤ٝٮب٪ة كأف يؽػ٤٪ة ثؿمحذ٫ يف ٔجةدق 

 .الىةحلني 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

  أدمٕني .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

احل٧ؽ  اَّلم ػ٤ٜ اخل٤ٜ ٨٦ دؿاب كٚةكت ثح٪٭٥ يف ا٤ٕ٣ٮـ كاآلداب            
ٝؿب أٝٮا٦ة كأثٕؽ آػؿي٨ كأذؿ ٨٦ مةء ثةملٕةص كأٔـ ٨٦ مةء ثة٣ُةٔح 
كاتل١٧ني كأٝةـ احلضح ثإيٌةح ادلالا٢ كا٣ربا٬ني كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا 

٭ؽ أف كظؽق ال رشيٟ هل م٭ةدة ٦ربأة ٨٦ الرشؾ كالن١ٮؾ كاالرديةب كأم
ؿاب وًل ا ٤ٔي٫ كىلع  حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل أرشؼ اخل٤ٜ كقيؽ احلرض كاأٔل

 .آهل كأوعةث٫ األجنةب كق٥٤ تك٤ي٧ة 
 كبٕؽ/    

 ا٣ٕجؽ ىلع دٕةىل احلٜ ثٕؽ ٦٪٥ٕ كال امل٪٥ٕ، ظٜ اع٢ٝ ىلع ػةؼ ٚ٘ري      
٫ٕ كٝخ ك٣ٞيخ ٠سرية، أزٞةالن  حب٫٤٧ األـ حت٤٧خ ٚٞؽ َكلٮادلي٨، ـٔضةت ًك  م

خ ٦ؽاراد٫، يف كق٭ؿت دؿبحذ٫، يف كبة٣٘خ ٦سرية،  م٭ٮاد٭ة، دميٓ ٨ٔ كأًٔؿ
 .ظةؿ لك يف ٩ٛك٭ة ىلع كٝؽ٦ذ٫

 كدؿبحذ٫ كمٛٞذ٫، كصٮدق، ثٕؽ حمجذ٫ إجيةدق يف ا٣تكجت إىل األب ٥ً كٝؽ       
 .٤ٔي٫ كاإل٩ٛةؽ هل ثةل١كت

 حبٞٮؽ اإلنكةف كص٭٢ ماكٚأد٫، يف كجيذ٭ؽ املعك٨، ظٜ يٕؿؼ كا٣ٕة٢ٝ     
 بكٮء املٞةث٤ح احلٜ صعؽ إىل أًةؼ إذا قي٧ة ال وٛةد٫، أػف ٨٦ امل٪٥ٕ

 .امل٪٤ٞت
 .بن١ؿ٧٬ة يٙ ل٥ ثؿ٧٬ة يف ثة٣ٖ ٦٭٧ة أ٫٩ ثةلٮادلي٨ ابلةر كحل٥٤ٕ      
ح ٨ٔ      ال١رب، ث٭ة ث٤ٖ أ٦ةن  يل إف/ ٚٞةؿ ،¢ ٧ٔؿ أىت رصبلن  أف إثؿا٬ي٥، ث٨ زٔر

ب٭ة، هلة، ٦ُيح كّ٭ؿم إال ظةصذ٭ة دٞيض ال كأ٩٭ة  ٔ٪٭ة، كصٔل كأرصؼ كأًك
 .ال/ ٝةؿ ظٞ٭ة؟ أديخ ٚ٭٢
 دى٪ٓ َك٩خ إ٩٭ة/ ٝةؿ ٤ٔي٭ة؟ ٩يف كظبكخ ّ٭ؿم، ىلع مح٤ذ٭ة ٝؽ أ٣حف/ ٝةؿ

 .ٚؿاٝ٭ة دذ٧ىن كأ٩خ ثٞةءؾ، دذ٧ىن كْل ثٟ، ذلٟ



 

 ّ٭ؿق، ىلع احلٮيح ٦س٢ هلة ص٢ٕ كٝؽ أ٫٦، حي٢٧ رصبلن  - ¢ - ٧ٔؿ كرأل
 /يٞٮؿ ك٬ٮ ابليخ ظٮؿ ث٭ة يُٮؼ

مًحػػػػػػ٢ي 
ى
َل أ

ي
ًْلى  أ  احلى٧ة٣ىػػػػػػح كى

 
ٕيين  ػػػػػػ ًً ةى  ديؿ ٕىبل٣ىػػػػػػح ادًلرى  كىا٣

 ٨٦ إيل أظت كحلخ ٦ة ٦س٢ ٦٪٭ة ٚٮحلخ أَل، أدركخ أكٮف اآلف/ ٧ٔؿ ٚٞةؿ 
 . اجل٥ٕ محؿ
 ظىت ػؿاقةف ٨٦ رٝجيت ىلع أَل مح٤خ/  ƒ  ٧ٔؿ ث٨ ا ٣ٕجؽ رص٢ كٝةؿ     

 . ٤َٞةد٭ة ٨٦ ٤َٞح كال ال،/ ٝةؿ صـيذ٭ة؟ أدؿاين امل٪ةقٟ، ث٭ة ٌٝيخ
ٚعٜ الٮادلي٨ ٨٦ أ٥ْٔ احلٞٮؽ كٝؽ ٝؿف ا دٕةىل ظ٫ٞ حبٜ الٮادلي٨ يف        

ٝىض/ كدٕةىل دجةرؾ ا مٮآً ٨٦ ٠ذةث٫ ال١ؿي٥ ٝةؿ ٟى  "كى بُّ اٌل  رى
ى
كا أ جيؽي  إًيٌةقي  إًاٌل  دٕى

ي٨ً  دًلى بًةلٮى ٨َّ  إ٦ًٌة إًظكة٩ةن  كى ٘ى ؾى  يىج٤ي ٪ؽى ى  ًٔ ٧ة ال١ًربى ٬ي ؽي ظى
ى
ك أ

ى
٧ة أ ٢ ٚىبل الًك٬ي ٞي ٧ة تى ى٭ي ؼي  ل

ي
 أ

ال ٧ة كى ؿ٬ي ٝي٢ دى٪٭ى ٧ة كى ى٭ي ؿي٧ةن  ٝىٮالن  ل ًٛي ٠ى ًاػ ٧ة كى ى٭ي ٪ةحى  ل ؿِّ  صى ٝي٢ الؿىمحىحً  ٨٦ًى  اَّلي  رىبِّ  كى
٧ة ٭ي ٧ة ًارمحى بَّيةين ٠ى ٘ريان" رى   . وى

أف ام١ؿ كلٮادليٟ إىل املىري" كٝةؿ دٕةىل "كأجؽكا ا "/ كٝةؿ دٕةىل          
 .كال ترشكٮا ث٫ محبة كبةلٮادلي٨ إظكة٩ة" 

٧ةؿ إىل ا ٚيف الىعيعني ٨٦ ظؽير ٔجؽ        كبؿ الٮادلي٨ ٨٦ أظت اأٔل
 ا إىل أظت ا٢٧ٕ٣ "أم/  ‘ ا رقٮؿ قأ٣خ/ ٝةؿ ػ ¢ ػ مكٕٮد ث٨ ا
/ ٝةؿ أم؟ ز٥/ ٤ٝخ.  الٮادلي٨" "ثؿ/ ٝةؿ أم؟ ز٥/ ٤ٝخ.  لٮٝذ٭ة" الىبلة/ ٝةؿ ؟¸

  . ا" قبي٢ يف "اجل٭ةد
 / (3)دٕةىل ¬ ٝةؿ اث٨ اجلٮزم     
 أمؿ٧٬ة كدٞؽي٥ ث٧عْٮر، يس٨ ل٥ ٦ة ث٫ يأمؿاف ٚي٧ة ثُةٔذ٭٧ة يسٮ ثؿ٧٬ة     
 كاتلٮيخ ٤ٔي٭٧ة، كاإل٩ٛةؽ ٔ٪٫، ٩٭ية ملة كاالصذ٪ةب اجلة٤ٚح، ٢ٕٚ ىلع
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 الٮدل يؿٚٓ ٚبل هل٧ة، كاهليجح األدب كاقذ٧ٕةؿ ػؽ٦ذ٭٧ة، يف كاملجة٣٘ح لن٭ٮاد٭٧ة،
 ىلع كيىرب كراء٧٬ة، كي٧يش ثةق٧٭٧ة، يؽٔٮ٧٬ة كال إحل٭٧ة، حيؽؽ كال وٮد٫،

  .٦٪٭٧ة يىؽر ممة يسؿق ٦ة
 ػ٫ٛ٤، ي٧يش كأثٮق احلؿة ثْ٭ؿ ي٧يش ػؿج أ٫٩ الٌيب ٗكةف أيب ٨ٕٚ      

 أػُأت /ٝةؿ أيب/ ٤ٝخ ػ٤ٟٛ؟ ي٧يش اَّلم ٬ؾا ٨٦/ ٚٞةؿ ٬ؿيؿة، أثٮ ٤ٚع٫ٞ
 ٨ٔ أك ػ٫ٛ٤ أميش ك٣س٨ أثيٟ، يؽم ثني د٧ل ال الك٪ح، دٮاٜٚ كل٥ احلٜ

 خمذ٤ُةن  حل٧ةن / أم ٔؿٝةن ػ دأػؾ كال كبح٪٫، ثح٪ٟ يُٞٓ أظؽان  دؽع كال ي٧ي٪٫،
 دٕٞؽ كال أثيٟ، إىل اجلْؿ حتؽ كال امذ٭ةق، ٝؽ ٫٤ٕ٤ٚ أثٮؾ، إحل٫ ٩ْؿ ث٥ْٕ ػ

 . ي٪ةـ ظىت د٪٥ كال يٕٞؽ، ظىت
     ٨ / ٝةؿ أيب/ ٝةؿ ٦٪ٟ؟ ٬ؾا/ ألظؽ٧٬ة ٚٞةؿ رص٤ني، أثرص أ٫٩ ٬ؿيؿة، أيب ٔك
 . ٝج٫٤ جت٤ف كال أ٦ة٫٦، د٧يش كال ثةق٫٧، تك٫٧ ال

      ٨ الالكـ،  هلة أ٣ٛخ لٮ كا/ ٝةؿ أَل، ٔ٪ؽم/ ٧ٔؿ الث٨ ٤ٝخ/ ٝةؿ َي٤ح، ٔك
 . ال١جةاؿ اصذججخ ٦ة اجل٪ح تلؽػ٨٤ ا٣ُٕةـ، كأ٧َٕذ٭ة

     ٨ ًٛي/ دٕةىل ٝٮهل يف أثي٫، ٨ٔ ٔؿكة، ث٨ ٬نةـ ٔك اىػ ٧ة "كى ى٭ي ٪ةحى  ل ؿِّ  صى  ٨٦ًى  اَّلي
 .أظجةق يشء ٨٦ د٧ذ٪ٓ ال/ ٝةؿ.  الؿىمحىًح"

     ٨  م١٤خ، ٦ة هل٧ة دجؾؿ أف/ ٚٞةؿ الٮادلي٨ ثؿ ٨ٔ قب٢ أ٫٩ احلك٨ ٔك
 . ٦ٕىيح يس٨ ل٥ ٦ة كدُيٕ٭٧ة

     ٨  . ا٣ٕٞٮؽ ٨٦ الٮادلي٨ إثسةء/ ٝةؿ ، ¢ ٧ٔؿ ٔك
      ٨  كادلي٫ يأمؿ الؿص٢/ ٤ٝخ احلك٨، قأ٣خ/ ٝةؿ مك١ني، ث٨ قبلـ ٔك

 . ٚؽٔ٭٧ة ٠ؿ٬ة كإف ٝجبل، إف/ ٝةؿ امل٪١ؿ؟ ٨ٔ كي٪٭ة٧٬ة ثةملٕؿكؼ
      ٨  رقٮؿ كي٪ةديين ثةلىبلة، امل٪ةدم ي٪ةدم/ ملضة٬ؽ ٤ٝخ/ ٝةؿ ا٣ٕٮاـ، ٔك
٨ أثةؾ أظت /ٝةؿ. أيب  ٚأصت دىٌل كأ٩خ أثٮؾ داعؾ إذا/ ٝةؿ امل٪١ؽر، اث٨ ٔك

.  



 

 كاملؿاد وبلة اجلة٤ٚح ال ا٣ٛؿيٌح .    
ك٦٭٧ة أظك٨ الٮدل إىل كادلي٫ ٚإ٫٩ ٨٣ يٮٚي٭٧ة ظٞ٭٧ة ٥ْٕ٣ ظٞ٭٧ة ٤ٔي٫       

 ال/ »‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة ٚيف وعيط مك٥٤ ٨٦ ظؽير أيب
  . «ٚيٕذ٫ٞ ث٫ ٚحنرت مم٤ٮاك جيؽق أف إال كادلق كدل جيـم
 كٝؽ َكف ٨٦ الك٤ٙ حيؿوٮف ىلع ا٣رب ا٣ْٕي٥ ثٮادلي٭٥ ٝةؿ اث٨ اجلٮزم       
¬/ 
 َك٩ة ٨٦ أثؿ ‘ ا رقٮؿ أوعةب ٨٦ رصبلف َكف/ ٝة٣خ ~ اعئنح ٨ٔ      

 .ƒ  اجل٧ٕةف ث٨ كظةرزح ٔٛةف، ث٨ ٔس٧ةف/ ثأ٦٭٧ة األ٦ح ٬ؾق يف
 .أق٧٤خ ٦٪ؾ أَل أدأم٢ أف ٝؽرت ٦ة/ ٝةؿ ٚإ٫٩ ٔس٧ةف ٚأ٦ة    
 ٍٝ الك٦ةن  يكذٛ٭٧٭ة كل٥ ثيؽق، كي٧ُٕ٭ة أ٫٦ رأس يٌٛل َكف ٚأ٫٩ ظةرزح كأ٦ة    

 .أَل؟ أرادت ٦ة/ خيؿج أف ثٕؽ ٔ٪ؽ٬ة ٨٦ يكأؿ ظىت ث٫ دأمؿ
       ٨  أ٫٦، ثةب ىلع كٝٙ ثحذ٫ ٨٦ خيؿج أف أراد إذا َكف أ٫٩ ٬ؿيؿة أيب ٔك
٤يٟ/ ٚذٞٮؿ كبؿاكد٫، ا كرمحح أ٦ةق ية ٤ٔيٟ الكبلـ/ )ٚٞةؿ  ية الكبلـ ٔك

 رمحٟ/ ٚذٞٮؿ. و٘ريان  ربحذين ٧٠ة ا رمحٟ/ ٚيٞٮؿ. كبؿاكد٫ ا كرمحح كدلم
 ( .٠جريان  ثؿردين ٧٠ة ا
 .ذلٟ ٦س٢ و٪ٓ يؽػ٢ أف أراد كإذا    
     ٨  ٔ٪٫، كيزنهلة املؿٜٚ إىل أ٫٦ مح٢ َك٩يٌل ¢ ٬ؿيؿة أثة أف أ٦ة٦ح أيب ٔك

 .م١ٛٮٚح كاك٩خ
        ٨  ٨٦ خن٤ح ٚ٪ٞؿت در٥٬، أ٣ٙ اجلؼ٤ح ث٤٘خ/ )ٝةؿ قريي٨، اث٨ ٔك

 قأتلين ٝؽ/ )٤ٝخ ثؽر٧٬ني؟ كدمةرق ٠ؾا، دج٤ٖ خن٤ح ٔٞؿت/ يل ٚٞي٢. دمةر٬ة
 ( .٤ٕٛ٣خ ذلٟ ٨٦ أكرث قأتلين كلٮ أَل،

        ٨  ثةخلُِل أ٫٦ رأس ي٘ك٢ احل٪ٛيح اث٨ َكف/ ٝةؿ اثلٮرم، قٛيةف ٔك
 . كخيٌج٭ة كي٧نُ٭ة



 

        ٨  اجلةس أثؿ كاكف أ٫٦، ٦ٓ يأك٢ ال ٌٔل ث٨ احلك٨ َكف/ ٝةؿ الـ٬ؿم، ٔك
 ٨٦ يشء إىل ٔي٪٭ة ٚتكجٜ ٦ٕ٭ة، آك٢ أف أػةؼ/ ٚٞةؿ ذلٟ، يف هل ٚٞي٢ ث٭ة،

 . ٔٞٞذ٭ة ٝؽ ٚأكٮف ٚآلك٫، أدرم، ال كأ٩ة ا٣ُٕةـ
 . يؽ٬ة يؽم تكجٜ أف أػةؼ/ ركايح كيف

       ٨ ٪ؽق قريي٨ اث٨ ىلع رص٢ دػ٢/ ٝةؿ ٔٮف، ث٨ إق٧ةٔي٢ ٔك / ٚٞةؿ أ٫٦، ٔك
 .أ٫٦ ٔ٪ؽ َكف إذا يسٮف ١٬ؾا كل١٪٫ ال،/ ٝةلٮا ينذيك؟ حم٧ؽ مأف ٦ة

       ٨  إىل ي٧ٕؽ َكف/ كدٞٮؿ ٬ؾي٢، ىلع درتظ٥ ظٛىح َك٩خ/ ٝةؿ ٬نةـ، ٔك
 النذةء َكف ٚإذا دػةف، هل يسٮف خلبل الىيٙ، يف كجي٫ٛٛ ٚيٞرشق ا٣ٞىت

 يؤذيين كال ظؿق ي٪ة٣ين رٚيٞةن  كٝٮدان  ٚيٮٝؽ أوٌل، كأ٩ة ػ٤يف ٕٝؽ ظىت صةء
 أ٥٤ٔ أ٩ة أ٦ةق ية/ ٚيٞٮؿ أ٤٬ٟ، إىل اذ٬ت ال٤ي٤ح ثين، ية/ هل أٝٮؿ كك٪خ دػة٫٩،

 .يىجط ظىت ذلٟ َكف ٚؿب٧ة ٚأد٫ٔ يؿيؽكف، ٦ة
/ ٚيٞٮؿ ٩٭ةران  أرشب ال أين د٥٤ٕ ثين ية ٚأٝٮؿ، ا٣٘ؽاة، حب٤جح إيل يجٕر كاكف       

 ٨٦ إىل ث٫ ٚةثٕيث ٤ٔيٟ، أؤزؿ أف أظت ٚبل الرضع، يف ثةت ٦ة ال٤ب أَيت
 .أظججخ

 يف ظؿارة ذلٟ ٦ٓ أصؽ كك٪خ مؽيؽان، كصؽان  ٤ٔي٫ ٚٮصؽت ٬ؾي٢، ٧ٚةت
 ٚأديخ اجلع٢، ٚةقذٛذعخ أوٌل، حل٤ح ٧ٞٚخ/ ٝة٣خ. تكس٨ دسةد ال وؽرم

٥ "٦ة/ دٕةىل ٝٮهل إىل زي ٪ؽى ؽي  ًٔ ٛى ٦ة يى٪ ٪ؽى  كى يى٨َّ  ثةؽو  اىً  ًٔ ـً جلىض ي٨ى  كى كا اَّلَّ ربى  وى
٥ صؿى٬ي

ى
٨ً  أ ظكى

ى
٤يٮف" َك٩ٮا ٦ة ثًأ ٧ى  .أصؽ ٠٪خ ٦ة ٨ٔ ٚؾ٬ت يٕى

       ٨  ال٤يةيل، ثٕي يف ٦ةء مكٕٮد اث٨ أـ اقذٞخ/ األمضيع اجلرض ث٨ أنف ٔك
 رأق٭ة ٔ٪ؽ ثةلرشبح ٚسجخ اجلٮـ، ث٭ة ذ٬ت ٝؽ ٚٮصؽ٬ة برشبح، ٚضةء٬ة ٚؾ٬ت

 .أوجط ظىت
       ٨  ٩ة٦خ "٣ٞؽ/ ٝةؿ - ثأ٫٦ اجلةس أثؿ ٨٦ كاكف - اثلٮرم ٌٔل ث٨ ّجيةف ٔك
 أف كيسؿق، يٮْٝ٭ة، أف يسؿق رص٤ي٫ ىلع ٚٞةـ يشء، ٤ٔي٫ وؽر٬ة كيف ل٤ي٤ح



 

 ظىت ٤ٔي٭٧ة ٦ٕذ٧ؽان  زاؿ ٧ٚة ٧٤ٗة٫٩، ٨٦ ٗبل٦ةف صةء ًٕٙ إذا ظىت يٕٞؽ،
  . اقتيْٞخ"

 ٚىت ث٪ُٓ صةء ز٥ ثرئان، ظٛؿ ظةر يٮـ َكف ٚإذا م١ح، إىل ث٭ة يكةٚؿ كاكف    
 . املةء ٬ؾا يف دربدم أدػٌل/ هلة يٞٮؿ ز٥ املةء، ٚي٫
      ٨  ثأ٫٦، ثةران  الـ٩ةد أيب ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ث٨ حم٧ؽ َكف/ ٝةؿ ٧ٔؿ، ث٨ حم٧ؽ ٔك
 ٚيأمؿق ٚي٤جي٫، رأق٫ ىلع ٚيٞٮـ ينت ظىت جييج٫ ٚبل. حم٧ؽ ية/ يٞٮؿ أثٮق، كاكف

 .ٔ٪٫ ذلٟ ٚ٭٥ ٨٦ يكأؿ ظىت هل ٬يجح يكذٛ٭٫٧ ٚبل حبةصذ٫،
٨  .رٝجتني ٚأٔذٜ وٮد٫، ٕٚبل ٚأصةث٭ة، أ٫٦ ٩ةدد٫ أ٫٩ ا، ٔجؽ ث٨ ٔٮف ٔك
     ٨  ٚذىيط صةلكةن  دل٤ك٫ يف ٦٪ىٮر ٦ٓ ٠٪خ رب٧ة/ ٝةؿ ٔجةس، ث٨ ثسؿ ٔك
 ا٣ٌٞةء ىلع ٬جرية اث٨ يؿيؽؾ ٦٪ىٮر، ية/ ٚذٞٮؿ ٤ٗيْح، ْٚح كاكف أ٫٦، ث٫

 .إحل٭ة َؿ٫ٚ يؿٚٓ ٦ة وؽرق، ىلع حليذ٫ كآً ك٬ٮ ٚذأىب؟
 ١ٚؿق دىٌل، ٝةا٧ح أ٫٦ ٚىةدؼ قٛؿ، ٨٦ رص٢ ٝؽـ/ ٔيح٪ح ث٨ قيٛةف كٝةؿ      
 .حلؤصؿ ُٚٮ٣خ أراد، ٦ة ٧٤ٕٚخ ٝةا٧ح، كأ٫٦ يٕٞؽ أف

 ٦ة/ ٝةؿ ثٟ؟ ثؿق َكف ٠يٙ/ هل ٝي٢ اث٪٫ ٦ةت ملة أ٫٩ ذر ث٨ ٧ٔؿ ٨ٔ كب٤٘٪ة       
 أ٩ة قُط ىلع رٝؽ كال أ٦ةَل، َكف إال حلبلن  كال ػ٤يف، َكف إال ٩٭ةران  ٦يع ميش
 .حتذ٫
     ٨  ث٨ ا٢ٌٛ٣ ٨٦ أثؿ أر ل٥/ يٞٮؿ املأمٮف ق٧ٕخ/ ٝةؿ أكب، ث٨ املًٕل ٔك

أ ال َكف حيي أف ثأثي٫ ثؿق ٨٦ ث٤ٖ ثأثي٫، ا٣ربميك حيي  كاك٩ة احلةر، ثةملةء إال يذًٮ
 ا٢ٌٛ٣ ٚٞةـ ثةردة، حل٤ح يف احلُت إدػةؿ ٨٦ الكضةف ٧ٚ٪ٕ٭٧ة ٦ٕةن، الكض٨ يف

 ٨٦ كأد٩ةق ثةملةء ٧ٚؤلق ثةلكض٨، َكف ٥ٞ٧ٝ إىل مٌض٫ٕ حيي أػؾ ظني
 .أوجط ظىت يؽق يف ك٬ٮ ٝةا٧ةن  يـؿ ٥٤ٚ املىجةح،

 املةء، تكؼني يف ثةملىجةح الردٛة٫ٝ ٨ُٚ الكضةف أف املأمٮف ٗري كظك     
 مم٤ٮءان، ا٥ٞ٧ٞ٣ إىل ا٢ٌٛ٣ ٧ٕٚؽ ا٣ٞةث٤ح، ال٤ي٤ح يف االقذىجةح ٨٦ ٧ٚ٪ٕ٭٥



 

  .املةء ٚرت كٝؽ أوجط ظىت ثأظنةا٫ كألى٫ٞ ٚؿام٫ يف ٫ٕ٦ ٚأػؾق
 .نكأؿ ا دٕةىل أف يؿزٝ٪ة ثؿ كادلي٪ة كأف يٕيج٪ة ىلع َةٔذ٫ 

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 
 أدمٕني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  ا٣٘ٛٮر اَّلم قرت بكرتق كأدم٢ الن١ٮر اَّلم ٥ٔ ثرب ق                    
كأصـؿ الؿظي٥ اَّلم أد٥ إظكة٫٩ ىلع املؤ٦٪ني كأك٢٧ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا 
كظؽق ال رشيٟ هل ٤ٔي٫ أذ٧ةدم كاملٕٮؿ م٭ةدة ٔجؽ ػٌٓ هليبذ٫ كدؾل٢ 

مؿق٢ وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل  كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل أ٢ٌٚ ٩يب كأكؿـ
 . كأوعةث٫ كق٥٤ 

 أ٦ة ثٕؽ/
 ٨٦ كُٝيٕذ٭ة ا٣ُةاعت، كأ٢ٌٚ، الٮاصجةت أ٥ْٔ ٨٦ األرظةـ ٚإف و٤ح          
٠سرية  الىعيعح كالك٪ح ال١ذةب ٨٦ لؤلد٣ح اآلٚةت؛ كأػُؿ اَّل٩ٮب أ٥ْٔ

 ظٮؿ ٬ؾق النٕرية 
كا}ٚٞةؿ ، األرظةـ ثى٤ح ¸ ا أمؿ ٚٞؽ        اٍخجيؽي الى  اَّى  كى ٮا كى كي رٍشً

ي حٍبنة ث٫ًً  ت  مى
ي٨ًٍ  ادًلى بًةلٍٮى ة٩نة كى بًًؾم إًٍظكى ٍؿبى  كى ٞي احٍلىذىةٍلى  ا٣ٍ ة٠ًنيً  كى كى ال٧ٍى اجٍلىةرً  كى ٍؿبى  ًذم كى ٞي اجٍلىةرً  ا٣ٍ  كى

ةًظًت  اجٍلي٪يًت  اث٨ًٍ  ثًةجٍلى٪ًٍت  كىالىَّ ًبي٢ً  كى ة الكَّ ٦ى ٍخ  كى ٤ى١ى ٥ٍ  مى ة٩يسي ٍح٧ى
ى
ًتُّ  الى  اَّى  إًفَّ  أ  حيي

 ٍ٨ فى  ٦ى ٍذىةالن  َكى ٮرنا خمي  .{ٚىؼي
آًت }/ ¸ ا كٝةؿ     ٍؿبى  ذىا كى ٞي ٫ي  ا٣ٍ َّٞ ال٧ًٍٍك١ًنيى  ظى اٍب٨ى  كى ًبي٢ً  كى الى  الكَّ رٍ  كى  تيجىؾِّ

ا  .{ تىجًٍؾيؿن
ٍؿبى  ذىا ٚىآًت }/ قجعة٫٩ كٝةؿ    ٞي ٫ي  ا٣ٍ َّٞ ال٧ًٍٍك١ًنيى  ظى اٍب٨ى  كى ًبي٢ً  كى ٟى  الكَّ ً ل رٍيه  ذى ي٨ى  ػى ً  لذًلَّ

كفى  ٟى  اًَّ  كىٍص٫ى  ييًؿيؽي ً كخلى
ي
٥ي  كىأ ٮفى  ٬ي ٤ًعي ٍٛ  .{ ال٧ٍي

ٟى }/ ¸ كٝةؿ      يٮ٩ى ل
ى
ىٍكأ ا ي ةذى ٮفى  ٦ى ٞي ًٛ ٍ٪ ة ٝي٢ٍ  حي ذي٥ٍ  ٦ى ٍٞ ٛى ٍج

ى
رٍيو  ٨٦ًٍ  أ ي٨ًٍ  ػى ادًلى  ٚى٤٤ًٍٮى

بنًيى  ٍٝؿى
ى
اأٍل احٍلىذىةٍلى  كى ة٠ًنيً  كى كى ال٧ٍى اث٨ًٍ  كى ًبي٢ً  كى ة الكَّ ٦ى ٤يٮا كى ٕى ٍٛ رٍيو  ٨٦ًٍ  تى إًفَّ  ػى

 ث٫ًً  اَّى  ٚى
٤ًي٥ه   . {ٔى
 الؿزؽ، يف كيبكٍ ا٧ٕ٣ؿ، يف ث٭ة ا يـيؽ األرظةـ أف و٤ح ‘ كأػرب اجليب      

 .كاألٝةرب األ٢٬ ثني املعجح أقجةب ٨٦ كْل كو٤٭ة، ٨٦ كيى٢



 

 هل يبكٍ أف أظت "٨٦/ ٝةؿ أ٫٩ - ‘ - اجليب ٨ٔ ¢ ٦ةلٟ ث٨ أنف ٨ٕٚ       
 رمح٫" ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ . ٤ٚيى٢ يف أزؿق هل كيجكأ رز٫ٝ، يف

٨ ُٰٔ ٨٦ إ٫٩/ ))هلة ٝةؿ - ‘ - اجليب أف ~ اعئنح ٔك
ي
 الؿٜٚ ٨٦ ظ٫ْ أ

 كظك٨ اخل٤ٜ كظك٨ الؿظ٥، كو٤ح كاآلػؿة، ادل٩ية ػري ٨٦ ظ٫ْ أُٰٔ ٚٞؽ
٧ةر" يف كيـيؽاف ادليةر، ي٧ٕؿاف اجلٮار،  أػؿص٫ أمحؽ . .اأٔل

 ٨ٔ ¢ ٬ؿيؿة أيب ثذ٥٤ٕ األنكةب ظىت دٮو٢ األرظةـ ٨ٕٚ ‘ كأمؿ اجليب      
 و٤ح ٚإف أرظة٦س٥؛ ث٫ دى٤ٮف ٦ة أنكةثس٥ ٨٦ "د٧٤ٕٮا/ ٝةؿ - ‘ - اجليب

ةةه  املةؿ، يف ٦رثاةه  األ٢٬، يف حمجح الؿظ٥ جٍكى  األزؿ" أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم . يف  ٦ى
     ٨  أنكةثس٥ أؿٚٮا/ ))- ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ƒ  ٔجةس اث٨ ٔك

 هلة ثٕؽ كال ٝؿيجح، َك٩خ كإف ُٕٝخ إذا لؿظ٥ ٝؿب ال ٚإ٫٩ أرظة٦س٥؛ دى٤ٮا
  . األبلةين كوعع٫ احلةز٥ أػؿص٫" ثٕيؽة َك٩خ كإف كو٤خ إذا

ظؽير  ٚيف ‘ ك٣ٞؽ َكف األمؿ ثى٤ح األرظةـ ٨٦ أكاا٢ ٦ة داع إحل٫ اجليب       
 ظي٪٧ة هل ٝةؿ الؿكـ ْٔي٥ ٬ؿ٢ٝ أف/ ظؿب اث٨ قٛيةف اث٨ ٔجةس يف ٝىح أيب

/ يٞٮؿ/ ٤ٝخ/ قٛيةف أثٮ/ ٝةؿ يأمؿك٥؟ "٦ةذا ػ ‘ - اجليب رقة٣ح ٨ٔ قأهل
 ثةلىبلة، كيأمؿ٩ة آثةؤك٥، يٞٮؿ ٦ة محبةن، كادؿكٮا ث٫ ترشكٮا كال ا "أجؽكا

 كالى٤ح" . كا٣ٕٛةؼ، كالىؽؽ،
 أف ¢ األ٩ىةرم أيٮب أيب ٨ٕٚ اجل٪ح، دػٮؿ أقجةب ٨٦ األرظةـ و٤حك        

 ا "دٕجؽ/ - ‘ - ٚٞةؿ اجل٪ح، يؽػ٤ين ث٢٧ٕ أػربين! ا رقٮؿ ية/ رصبلن ٝةؿ
 أػؿص٫ ابلؼةرم . .الؿظ٥" كدى٢ الـاكة، كدؤت الىبلة، كدٞي٥ محبةن، ث٫ ترشؾ ال

٨  أٚنٮا اجلةس، "أي٭ة/ ٝةؿ أ٫٩ - ‘ - اجليب ٨ٔ ¢ قبلـ ث٨ ا ٔجؽ ٔك
 دؽػ٤ٮا، ٩يةـ كاجلةس ثةل٤ي٢ كو٤ُّٮا األرظةـ، كو٤ٮا ا٣ُٕةـ، كأ٧َٕٮا الكبلـ،

 بكبلـ" أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ .  اجل٪ح
٧ةؿ أظت ٨٦ الؿظ٥ و٤حك         ثة؛ ٧٠ة أف  اإلي٧ةف ثٕؽ دٕةىل ا إىل اأٔل



 

٧ةؿ إىل ا ثٕؽ الرشؾ ٧٠ة ٔ٪ؽ أيب يًٕل  ُٝيٕح الؿظ٥ ٨٦ أث٘ي اأٔل
 يف ك٬ٮ - ‘ - أديخ اجليب/ ٝةؿ ػس٥ٕ ٨٦ رص٢ كوعع٫ األبلةين ٨٦ ظؽير

ـ٥ٔ اَّلم أ٩خ/ ٤ٞٚخ، أوعةث٫ ٨٦ ٩ٛؿ / ٝةؿ "٥ٕ٩"/ ٝةؿ ا؟ رقٮؿ أ٩ٟ د
٧ةؿ أمٌ ! ا رقٮؿ ية/ ٤ٝخ / ٤ٝخ/ ٝةؿ ثة" "اإلي٧ةف/ ٝةؿ ا؟ إىل أظت اأٔل

/ ٝةؿ ٫٦؟ ز٥ ا رقٮؿ ية/ ٤ٝخ/ ٝةؿ الؿظ٥" و٤ح "ز٥/ ٝةؿ ٫٦؟ ز٥! ا رقٮؿ ية
٧ةؿ أم! ا رقٮؿ ية/ ٤ٝخ/ ٝةؿ امل٪١ؿ"، ٨ٔ كاجلٔل ثةملٕؿكؼ "األمؿ  اأٔل
 "ز٥/ ٝةؿ ٫٦؟ ز٥! ا رقٮؿ ية/ ٤ٝخ/ ٝةؿ ثة" "اإلرشاؾ/ ٝةؿ ا؟ إىل أث٘ي
 كاجلٔل ثةمل٪١ؿ األمؿ "ز٥/ ٝةؿ ٫٦؟ ز٥! ا رقٮؿ ية/ ٤ٝخ/ ٝةؿ الؿظ٥" ُٝيٕح

 املٕؿكؼ" .  ٨ٔ
 ك٨٦ ُٕٝ٭ة ٫ُٕٝ ا ٚيف الىعيعني ٨٦ ظؽير أيب ¬ ك٨٦ كو٢      

 ٚؿغ إذا ظىت اخل٤ٜ ػ٤ٜ ا "إف/ - ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة
 أ٦ة "٥ٕ٩،/ ٝةؿ. ا٣ُٞيٕح" ٨٦ ثٟ ا٣ٕةاؾً  ٦ٞةـ ٬ؾا/ ٚٞة٣خ الؿظ٥ ٝة٦خ ٦٪٭٥

ني  "ٚ٭ٮ/ ٝةؿ رب، ية ثًل/ ٝة٣خ ُٕٟٝ؟" ٨٦ كأُٝٓ كو٤ٟ، ٨٦ أو٢ أف دًؿ
٢ٍ } مئذ٥ إف "اٝؿؤكا/ - ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ ز٥ لٟ"، ٭ى حٍذي٥ٍ  ذى كى ٍذي٥ٍ  إًفٍ  ٔى حلَّ فٍ  دىٮى

ى
 أ

كا ًكؽي ٍٛ رًٍض  يًف  تي
ى
ٮا اأٍل ٕي ُِّ ٞى تي ٥ٍ  كى ة٦ىسي رٍظى

ى
ٟى ( 55) أ ً كخلى

ي
ي٨ى  أ ً ٥ي  اَّلَّ ٪ى٭ي ٕى ٥ٍ  اَّي  ٣ى ٭ي َّ٧ وى

ى
 ٚىأ

ٍخُلى 
ى
٥ٍ  كىأ ةرى٬ي ثٍىى

ى
ٚىبلى ( 51) أ

ى
كفى  أ ثَّؿي ذىؽى ٍؿآفى  حى ٞي ـٍ  ا٣ٍ

ى
ى  أ ة ٝي٤يٮبو  ىلعى ي٭ى ةل ٛى ٍر

ى
 " .{أ

٨٦ ُٝيٕح الؿظ٥ كأػرب أف ٔٞٮبذ٭ة ٦ٕض٤ح يف ادل٩ية  ‘ ك٣ٞؽ ظؾر اجليب        
٦ٓ ٦ة يؽػؿ لىةظج٭ة ٨٦ ا٣ٕٞٮبح يف اآلػؿة ٚٞؽ أػؿج أثٮ داكد بك٪ؽ ظك٨ 

 أف أصؽري  ذ٩تو  ٨٦ "٦ة/ - ‘ - ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ثسؿة أيب ٨٦ ظؽير
ٓى  ادل٩ية يف ا٣ٕٞٮبح لىةظج٫ ا يٌٕض٢ ػؿي  ٦ة ٦ى ، ابليغ ٨٦/ اآلػؿة يف هل يىؽَّ

 .الؿظ٥" كُٝيٕح
 "ال/ ٝةؿ أ٫٩ - ‘ - ٨ٔ اجليب ¢ ٥ُٕ٦ ث٨ صجري كأػؿج النيؼةف ٨ٔ       

 رظ٥ . ٝةَٓ يٕين ٝةَٓ"، اجل٪ح يؽػ٢



 

 رصبلن  أف ¢ ٬ؿيؿة أيب كىلع املك٥٤ أف يى٢ رمح٫ ظىت كلٮ ُٕٝٮا ٨ٕٚ      
، كيكحبٮف إحل٭٥ كأظك٨ كيُٕٞٮين، أو٤٭٥ ٝؿاثح يل إف! ا رقٮؿ ية/ ٝةؿ  إيلَّ

، كجي٭٤ٮف ٔ٪٭٥ كأظ٥٤ ، تكٛ٭٥ ١ٚأ٧٩ة ٤ٝخ ٧٠ة ٠٪خ "٣ئ/ ٚٞةؿ ٌٔلَّ  امل٢َّ
ـاؿ  ذلٟ" . ىلع د٦خ ٦ة ٤ٔي٭٥ ّ٭ري ا ٨٦ ٦ٕٟ كالي

     ٨  - ‘ - ا رقٮؿى  ٣ٞيخي  ثي٥َّ  /ٝةؿ ¢ اعمؿو  ث٨ ٔٞجح كأػؿج أمحؽ ٔك
٢ً  أٍػرًبٍين! ا رقٮؿ ية/ ٤ٞٚخي  ثيؽقً  ٚأػؾتي  ًً ٮا ٛى ٧ةؿً  ث ٍٔ ! ٔٞجحي  ية" /ٝةؿ. األ

٨ٍ  ًو٢ٍ  ، ٦ى ٟى ٕ ُى ًٍ  رى ٍٔ ى
٨ٍ  كأ ؿمىٟ، ٦ى ًؿٍض  ظى ٍٔ ى

٨ٍ  كأ َّ٧ ٤ى٧ٟ خى  /ركايح كيف". ّى
ٙي " ٨ٍ  كاٍخ َّ٧ ٟى  خى  ".٤ّى٧

ًٕٚل املك٥٤ أف يى٢ رمح٫ كال دسٮف الى٤ح يف املٮاق٥ ٍٚٞ ث٢ دسٮف       
الى٤ح هل٥ ثةملٕؿكؼ كلٮ ثةلكؤاؿ ٔ٪٭٥ يف اهلةدٙ كإرقةؿ الؿقةا٢ كالىبلت 
كحنٮ ذلٟ حبكت اتلحكري كنكأؿ ا  دٕةىل أف ي٘ٛؿ جلة ذ٩ٮب٪ة كأف يذضةكز ٨ٔ 

٢٧ٔ كدٕٮذ ثٟ ٨٦ دٞىري٩ة امهلل إ٩ة نكألٟ اجل٪ح ك٦ة ٝؿب إحل٭ة ٨٦ ٝٮؿ ك
 ٢٧  .اجلةر ك٦ة ٝؿب إحل٭ة ٨٦ ٝٮؿ ٔك

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 
  أدمٕني .
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احل٧ؽ  ال١ؿي٥ اجلٮاد ال٤ُيٙ ثة٣ٕجةد اَّلم ٨٦ أزت ث٫ قةد ك٨٦           
د٧كٟ ثسذةث٫ أيؽق كمحةق ٨٦ األًؽاد كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال 
رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ 

 .تك٤ي٧ة ٠سريا 
 أ٦ة ثٕؽ /   
 ظؿ٦ح اإلقبلـ يف ٤٤ٚضةر ٝؽرق؛ ٨٦ كأىلع ثةجلةر، اإلقبلـ أكىص ٤ٚٞؽ    

 .ا٣برش رشاآ كال األػبلؽ، ٝٮا٩ني دٕؿٚ٭ة ل٥ ٠سرية كظٞٮؽ مىٮ٩ح،
ٕيح كالرشاآ ا٣ٞٮا٩ني د٤ٟ إف ث٢       ا٣ٕجر كتكذ٧ؿئ ل٤ضةر، تلت٪١ؿ الًٮ

 كأق٪ط لكٛح، كأ٢ٝ د٪ةكالن، أق٭٢ اجلةر حبٜ ا٣ٕجر يسٮف ٦ة اغبلنة إذ حبؿ٦ذ٫؛
 .ٚؿوح

٥ ٨٦ ث٤ٖ ك٣ٞؽ       ْى  ثٕجةدد٫ اجلةر ظٜ ا ٝؿفى  أف اإلقبلـ يف اجلةر ظٜ ًٔ
 .كاألرظةـ كاحلذةٍل، الٮادلي٨، إىل كدٕةىل كبةإلظكةف كدٮظيؽق دجةرؾ

كا]/ ا٣ٕرشة احلٞٮؽ آيح يف ¸ ٝةؿ        اٍخجيؽي ال اَّى  كى ٮا كى كي رٍشً
ي حٍبةن  ث٫ًً  ت  مى

ي٨ًٍ  ادًلى بًةلٍٮى ة٩ةن  كى بًًؾم إًٍظكى ٍؿبى  كى ٞي احٍلىذىةٍلى  ا٣ٍ ة٠ًنيً  كى كى ال٧ٍى اجٍلىةرً  كى ٍؿبى  ًذم كى ٞي اجٍلىةرً  ا٣ٍ  كى
ةًظًت  اجٍلي٪يًت  الىَّ اث٨ًٍ  ثًةجٍلى٪ًٍت  كى ًبي٢ً  كى  (.13/ ا٣جكةء)[ الكَّ

اجٍلىةرً ]/ ٚٞٮهل دٕةىل        ٍؿبى  ًذم كى ٞي  ٬ٮ/ كٝي٢ ٝؿاثح، كبح٪٫ ثح٪ٟ اَّلم ٬ٮ/ [ا٣ٍ
 .الـكصح/ كٝي٢ املك٥٤، /كٝي٢ صٮاريق، ٝىؿيبى  اَّلم

اجٍلىةرً / ]كٝٮهل       كبني كبح٪ٟ صةرنا ا٣ٕؿؼ يف يٕؽ اَّلم ٬ٮ/ ٝي٢[/ اجٍلي٪يًت  كى
 .ٚكعح ٦زنهل

 .املك٥٤ ٗري/ كٝي٢/ الـكصح/ كٝي٢ ٝؿاثح، كبح٪٫ ثح٪ٟ ٣حف اَّلم ٬ٮ/ كٝي٢    
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 اجلةر، ظٞٮؽ راعيح ثيةف يف ٩ىٮو٭ة اقذٛةًخ ٚٞؽ اجلجٮيح الك٪ح أ٦ة      
٫، كوية٩ح ث٫، كالٮوةيح  ػ٤َّذ٫، كقؽ ٔٮرد٫، كقرت رش٫ٚ، ىلع كاحلٛةظ ًٔؿ

ي  .إحل٫ كيّسء يؿيج٫ ٦ة ٨ٔ كابلٕؽ حمةر٫٦، ٨ٔ ابلرص ٗك
 ظؽير ٨٦ الىعيعني يف صةء ٦ة كأ٧ْٔ٭ة اجلىٮص د٤ٟ أصًل ك٨٦      

 صربي٢ زاؿ ٦ة/ ٝةؿوًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤  اجليب أف ƒ  ٧ٔؿ كاث٨ اعئنح
ز٫" أ٫٩ ّ٪٪خ ظىت ثةجلةر يٮويين  .قيٮرِّ

 .اجلةرى  اجلةرً  ثذٮرير األمؿي  ا ٨ٔ قحج٤٘ين أ٫٩ ّ٪٪خ/  أم   
 كإقؽاء ٔ٪٫ الرش ٠ٙ تن٢٧ ثةجلةر الٮوةيح ٚإف ثة٣٘ح؛ صة٦ٕح لك٧ح ك٬ؾق      

ز٫" أ٫٩ ّ٪٪خ ظىت" كٝٮهل إحل٫، اخلري  ىلع َك٩خ ثةجلةر الٮوةيح أف ىلع يؽؿ قيٮرِّ
 كص٫ ىلع اجلةر ظٞٮ٫ٝ ظٞٮؽ راعيح ىلع كاحلر اتلأكؽ، ٨٦ ْٔي٥ صة٩ت

ا ٠سرية اتلٛىي٢  . صؽن
 /ظٞٮؽ أربٕح إىل دؿصٓ ٚذاكد أوٮهلة كأ٦ة     

 صةء ذلٟ أص٢ مىٮ٩ح ك٨٦ كظؿ٦حن  اعحلح، ماك٩حن  ٚإف ل٤ضةر/ األذل ػ 3ٙ٠
ـصؿ  حمؿـ، ظٜ ث٘ري ٚةألذل صةرق؛ يؤذم ٨٦ ظٜ يف النؽيؽ كاتلعؾيؿ األكيؽ ال
ة أمؽ اجلةر كأذيح "  اجليب رشيط ٨ٔ أيب ٨ٔ ابلؼةرم وعيط يف صةء .حتؿي٧ن

/ ا؟ ٝةؿ رقٮؿ ية ٨٦/ يؤ٨٦" ٝي٢ ال كا يؤ٨٦، ال كا يؤ٨٦، ال "كا/ ٝةؿ
 .ثٮاا٫ٞ"  صةريق يأ٨٦ ال "٨٦
 ٨٦ اجل٪ح يؽػ٢ "ال/ ٝةؿ" اجليب ٬ؿيؿة ٨ٔ أيب ٨ٔ مك٥٤ وعيط يف كصةء      

 .ثٮاا٫ٞ" صةرق يأ٨٦ ال
 كاحلٮـ ثة يؤ٨٦ َكف "٨٦ ¢ ٬ؿيؿة أيب ظؽير ٨٦ الىعيعني كيف      

 .صةرق" يؤذً  ٚبل اآلػؿ
     ٨  ال٤ي٢، دٞٮـ ٚبل٩ح إف!  ا رقٮؿ ية"/  ل٤٪يبِّ  ٝي٢/ ٬ؿيؿة ٝةؿ أيب ٔك

 ؟ ث٤كة٩٭ة صريا٩٭ة كدؤذم كدىؽؽ، كد٢ٕٛ، اجل٭ةر، كدىٮـ



 

 .اجلةر" أ٢٬ ٨٦ ْل ٚي٭ة، ػري ال" ا رقٮؿ ٝةؿ
ؽ امل١ذٮبح، دىٌل كٚبل٩ح/ ٝةلٮا  ا رقٮؿ ؟ ٚٞةؿ أظؽان  دؤذم كال ، ثأزٮار كدىؽَّ
 صريا٩٭ة" .  ث٤كة٩٭ة دؤذم "كال/ أمحؽ اإل٦ةـ ك٣ِٛ .اجل٪ح" أ٢٬ ٨٦ "ْل ‘
ذؽاء ىلع  ‘ ث٢ إف اجليب       ذؽاء ىلع ظٞٮؽ اجلةر مٌةٔٛة ىلع األ ص٢ٕ األ

 ¢ األقٮد ث٨ ظٜ ا٣٘ري ٚٞؽ زجخ يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ٨٦ ظؽير املٞؽاد
،/ ٝةلٮا " الـ٩ة؟ يف دٞٮلٮف ٦ة" /ألوعةث٫ - ‘ - ا رقٮؿي  ٝةؿ/ ٝةؿ ـه  ظؿا

٫ي  ٦ى ، ا ظؿَّ ـه  ٚ٭ٮ كرقٮهلي ؿا ـً  إىل ظى ح يٮ ية٦ى ًٞ  /- ‘ - ا رقٮؿي  ٚٞةؿ/ ٝةؿ. ا٣
فٍ "

ى
رٍشً  الؿص٢ي  يـينى  أل ٕى ةو؛ ث ةً  يـينى  أفٍ  ٨٦ ٤ٔي٫ أيرٍسي  نًٍكٮى

ى
 ٦ة" /ٝةؿ". صةرقً  ثةٍمؿأ

٭ة/ ٝةلٮا " الرًسٝىًح؟ يف دٞٮلٮفى  ٦ى ، ا ظؿَّ ـه  ٚٔل كرقٮهلي ؿا ؽ ألفٍ " /ٝةؿ. ظى ىرٍسً  ي
؛ ٔرٍشةً  ٨٦ًٍ  الؿص٢ي  ىرسؽى  أفٍ  ٨٦ٍ  ٤ٔي٫ أيرسي  أثٍيةتو   ".صةًرق ٨٦ًٍ  ي

 ٧٬ح لرشؼ يجج٫ كممة محةيذ٫، ظ٫ٞ ك٨٦ ثةجلةر الٮويح ٨٧ٚ/ اجلةر ػ محةيح5
٫ الؿص٢ ٫، يف ذلٟ َكف قٮاء ث٫، يي٪ةؿ ثبلء يف صةرق إل٩ٞةذ ٩٭ًٮ  ثؽ٫٩، أك ًٔؿ

 .ذلٟ حنٮ أك ٦ةهل أك
 .أمٕةر٥٬ مؤلت ا٣يت ا٣ٕؿب ٦ٛةػؿ أم٭ؿ ٨٦ اجلةر محةيح َك٩خ ك٣ٞؽ       
 /ٔ٪رتة ٝةؿ     

 ذ٣ػػح  لك ٦ػػ٨ اجلػػةر ألظػػِل كإين
 

 كأث٭ػػش املٞػػي٥ ثةلٌػػيٙ كأٚػػؿح  
 /صةرىق حب٧ةيذ٫ أػة٬ة د٧ؽح اخلجكةء كٝة٣خ  

ٓه  حمٛػػٮظه  كصػػةرؾ  ث٪ضػػٮةو  ٦٪يػػ
 

 يذػػؾل٢ كال ييػػؤذل ال الٌػػي٥ ٦ػػ٨ 
 يف وٮد٫ يؿٚٓ ٫٤٧ٔ ٨٦ ا٩رصؼ إذا ثةل١ٮٚح صةر ¬ ظ٪يٛح أليب كاكف        

ا ٗؿٚذ٫  /ا٣ٕؿج ٝٮؿ ٦جنؽن
 أًػػػةٔٮا ٚػػػىت كأم أًػػػةٔٮين

 
 ز٘ػػػؿً  كًقػػػؽاد ٠ؿي٭ػػػح حلػػػٮـ 

 اجلةر ٬ؾا حل٤ح يف احلؿس أػؾ أف ٚةدٜٛ ابليخ، ٬ؾا إننةدق ظ٪يٛح أثٮ ٚحك٧ٓ 
 ٚأػربكق ا٣٘ؽ، ٨٦ ٔ٪٫ كقأؿ ال٤ي٤ح، د٤ٟ وٮد٫ ظ٪يٛح أثٮ ٚٛٞؽ كظبكٮق،



 

 يف ٚأ٫ٞ٤َ اجلةر، إَبلؽ ٦٪٫ ك٤َت مٮىس، ث٨ ٔحىس األ٦ري إىل ٚؿكت حببك٫،
ان  هل كٝةؿ ظ٪يٛح، أثٮ داعق ا٣ٛىت ػؿج احلةؿ ٧٤ٚة  ؟ ٚىت ية إًٔ٪ةؾ ٚ٭٢/ رسَّ

 .صـاءؾ ا أظك٨ كدسؿ٦خ، أظك٪خ ك٣س٨ ال،/ ٝةؿ
 حمة٦ةد٭٥ دذٮٝٙ ل٥ إذ اجلةر؛ ٨ٔ املعة٦ةة يف كبة٣٘ٮا ا٣ٕؿب اغىل ٣ٞؽ ث٢       
 ظٮؿ ٩ـؿ إذا ثإنكةف ٣حف ٦ة ٚأصةركا ذلٟ، دٕؽكا ٣ٞؽ ث٢ اإلنكةف، اجلةر ٨ٔ

 كحتؽينة كا٣ٕـة، ال١ؿا٦ح يف ٦جة٣٘ح يكذضري؛ كال ي٢ٕٞ ال َكف كلٮ ظىت ثيٮد٭٥
 اجلؿاد ٩ـؿ اَّلم ا٣ُةيئ قٮيؽ اث٨ ٦ؽ٣ش ٢ٕٚ ٦ة ٦س٢ اجلٮار، خيٛؿ أف ألظؽ
ا ٧ٚ٪ٓ ػجةا٫، ظٮؿ ؽى  َةر ظىت يىيؽق أف أظؽن ٕي  ٔ٪٫ .  كبى

 ٨ٔ أذاق يسٙ أف اجلٮار ظك٨ يف الؿص٢ يسيف ٚبل/ اجلةر إىل ػ اإلظكةف4
ا صة٫٬ أك ثيؽق ٔ٪٫ يؽٚٓ أف أك صةرق، ، يؽن  .٦ٞؾاعن  لكة٩ةن  أك َةٗيحن

دحل٢  ٚؾلٟ اإلظكةف، كصٮق َكٚح يف إحل٫ حيك٨ أف اجلٮار ظك٨ يف يؽػ٢ ث٢
٪ٮاف اإلي٧ةف، كبؿ٬ةف ا٢ٌٛ٣،  .الىؽؽ ٔك

 "٨٦ ‘ ٝةؿ ٝةؿ رقٮؿ ا ¢ ٬ؿيؿة أيب ظؽير ٨٦ الىعيعني يف صةء        
ا ٤ٚي٢ٞ اآلػؿ كاحلٮـ ثة يؤ٨٦ َكف  ثة يؤ٨٦ َكف ك٨٦ حلى٧خ، أك ػرين

 .ًي٫ٛ" ٤ٚي١ؿـ اآلػؿ كاحلٮـ ثة يؤ٨٦ َكف ك٨٦ صةرق، ٤ٚي١ؿـ اآلػؿ كاحلٮـ
ة "٤ٚيعك٨ ٌن  .صةرق" إىل كملك٥٤ أي

 /ا٣ُةيئ ظةد٥ ٝةؿ       
 ٦ةلػػػٟ  أـ يػػػة مػػػحبةف يل َكف إذا

 
 ختػػريا ٦ػػة ٦٪٭٧ػػة جلػػةرم ٚػػإف 

،  ا٣ٛؿح ٔ٪ؽ كد٭٪ئذ٫ املىيجح، ٔ٪ؽ دٕـيذ٫ اجلةر إىل اإلظكةف ٨٧ٚ        
يةدد٫  إىل كإرمةدق ٣ٞةا٫، ٔ٪ؽ الٮص٫ َبلٝح ك ثةلكبلـ، كبؽاءد٫ املؿض، ٔ٪ؽ ٔك

 ممة اإلظكةف رضكب ٨٦ ثةملكذُةع كمٮاو٤ذ٫ كد٩يةق، دي٪٫ أمؿ يف ي٪٫ٕٛ ٦ة
 .ثٕؽ ٚي٧ة ٤ٔي٭ة اتلججي٫ قيأيت

 ٢ٌٚ كهل األذل، صةرق ٨ٔ يسٙ أف يف ٢ٌٚ ٤٤ٚؿص٢/ اجلةر أذل ػ اظذ٧ةؿ4



 

 أف يف ٢ٌٚ كهل بكٮء، إحل٫ د٧ذؽ ألك٪ح أك أيؽو  ٨ٔ كجيريق ٔ٪٫، يؾكد أف يف
 .ص٭ؽق ثةإلظكةف يٮاو٫٤

ا ثةلىٛط كيذ٤ًف ٬ٛٮاد٫، ٨ٔ ي٘يض أف ك٬ٮ راثٓ، ٢ٌٚ ك٬٪ةؾ         ٨٦ ٠سرين
 ٤ٔي٭ة ٩ؽـ إقةءة أك ٝىؽ، ٗري ٨ٔ وؽرت إقةءة قي٧ة كال كإقةءاد٫، زالد٫
 .٦٪٭ة ٦ٕذؾرنا كصةء
 .الني٥ كأىلع األػبلؽ أرٚٓ ٨٦ ثةملس٢ ٦ٞةث٤ذ٫ كدؿؾ اجلةر أذل ٚةظذ٧ةؿ      

٤٧ٮا املٕىن ٬ؾا الك٤ٙ ٫ٞٚ ك٣ٞؽ  .ث٫ ٔك
كذم ركل       اجلٮار ظك٨ األذل، ٠ٙ اجلٮار ظك٨ ٣حف/ احلك٨ ٨ٔ املؿُّ

 .األذل ىلع الىرب
 /صريا٫٩ ٨٦ إػٮا٫٩ ثٕي ي٧ؽح ا٣ٛٞي٫ ٦٪ىٮر كٝةؿ      

 ظكػػػػني ٔػػػػ٨ قػػػػةاٌل يػػػػة
 

 أمػػػػػػاكهل مضػػػػػػ كٝػػػػػػؽ 
 ظكػػػػػػني يف ٦ػػػػػػة أٝػػػػػػ٢ُّ  

 
  ُّٙ  كاظذ٧ػػػػػػػةهل األذل ٠ػػػػػػػ

كظٞٮؽ اجلةر ٠سرية ٚيضت ىلع املك٥٤ مؿااعد٭ة كظْٛ٭ة كا٣ٞيةـ ث٭ة نكأؿ          
 .ا دٕةىل أف ي٤٭٧٪ة رمؽ٩ة كأف يذٮىل أمؿ٩ة يف ادل٩ية كاآلػؿة 

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫    
 أدمٕني .

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني الؿمح٨ الؿظي٥ ٦ةلٟ يٮـ ادلي٨ هل احل٧ؽ ىلع ٦ة             
 إال ا كظؽق أ٥ٕ٩ كهل الن١ؿ ىلع أف ٧٤ٔ٪ة ٦ة ل٥ ٩س٨ ٥٤ٕ٩ كأم٭ؽ أف ال هلإ

ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ 
 . كق٥٤ 

 أ٦ة ثٕؽ /     
 ك٩ؽث٪ة ٤ٔي٫ اإلقبلـ ظس٪ة رٚيٓ إقبلَل ػ٤ٜ احلتي٥ إىل ٚإف اإلظكةف        

٧ةؿ أ٢ٌٚ ٨٦ كص٫٤ٕ ث٢،  إحل٫ فٍ  ا٣رًٍبَّ  ٣ىحٍفى " /  دٕةىل ٝةؿ،  كأزاك٬ة اأٔل
ى
٣ُّٮا أ  ديٮى

 ٍ٥ ٮ٬ىسي ؽً  ًٝجى٢ى  كيصي رٍشً ًؿًب  ال٧ٍى ٍ٘ ال٧ٍى ٣ًس٨َّ  كى ٨ٍ  ا٣رًٍبَّ  كى ٨ى  ٦ى ـً  ثًةًَّ  آ٦ى احٍلىٍٮ  اآٍلًػؿً  كى
حً  ال٧ٍىبلاًسى ا١ًٍ٣ذةًب  كى آىتى  كىاجلًَّبيِّنيى  كى ج٫ًِّ  ىلعى  املٍةؿى  كى ٍؿب ذىًكم ظي ٞي احٍلىذةٍل ا٣ٍ  كى
ال٧ٍىكة٠ًنيى  اٍب٨ى  كى ًبي٢ً  كى ةا٤ًًنيى  الكَّ الكَّ يًف  كى ٝةًب  كى ـى  الؿِّ ٝة

ى
بلةى  كىأ آىتى  الىَّ َكةى  كى َـّ  ال

ٮٚيٮفى  ال٧ٍي ٍ٭ًؽ٥٬ًٍ  كى ٕى كا إًذا ثً ؽي ةثًًؿي٨ى  اع٬ى قةءً  يًف  كىالىَّ
ٍ
اءً  ابٍلىأ َّ ًس  كىًظنيى  كىالرضَّ

ٍ
 ابٍلىأ

ٟى  كخًل
ي
ي٨ى  أ ً ٝيٮا اَّلَّ ؽى ٟى  وى كخًل

ي
٥ي  كىأ ( ٬ي ٮفى ٞي ذَّ  .ابلٞؿة ال٧ٍي

 كاإلظكةف ثإ٠ؿا٫٦ ٚأمؿ احليةة يف ظِ هل ٣حف كاحلتي٥ اإلقبلـ صةء ك٣ٞؽ       
 كٝٙ،  إرصةٔ٭٥ ٝؿيل كأرادت احلبنح إىل املك٧٤ٮف ٬ةصؿ ظي٪٧ة ، إحل٫

ؿي  ٛى ٍٕ يًب  ٍب٨ي  صى
ى
ة٣ًتو  أ  اإلقبلـ حمةق٨ هل يرشح احلبنح م٤ٟ اجلضةيش أ٦ةـ ، َى
ةؿى  الكة٦يح كأػبلٝيةد٫ ٞى ي  ذى ة/  هلى ٭ى حُّ

ى
ٟي  أ ٤ً ٪َّة ، ال٧ٍى ة ٠ي ٢٬ٍى  ٝىٍٮ٦ن

ى
ة٤ً٬ًيَّحو  أ جيؽي  ، صى ٍٕ  جى

ـى  ٍو٪ىة
ى
٢ي  ، األ كي

ٍ
٩ىأ يٍذىحى  كى يًت  ، ال٧ٍى

ٍ
٩ىأ ٮىاًظلى  كى ٛى ٓي  ، ا٣ٍ ُى ٍٞ جى ـى  كى ة رٍظى

ى
يًّسءي  ، األ ن ارى  كى ٮى  ، اجٍلً

٢ي  كي
ٍ
ًٮمُّ  يىأ ٞى ٙى  ٦ً٪َّة ا٣ٍ ي ًٕ ٌَّ ٪َّة ، ال ى  ٚى١ي ٟى  ىلعى ً ل ىتَّ  ، ذى ٕىرى  ظى ٍ٪ىة اَّي  بى ٮالن رى  إًحلى  ، ٦ً٪َّة قي

ٍٕؿًؼي  جى٫ي  جى ىكى ةجىذى٫ي  ، كىًوٍؽٝى٫ي  ن ٦ى
ى
ةٚى٫ي  كىأ ٛى خى ٩ىة ، كى اعى قي  اً  إًىلى  ٚىؽى ؽى قي  جًليٮىظِّ جيؽى ٍٕ جى ٓى  ، كى ٤ٍى خنى  كى

ة ٪َّة ٦ى ٨ٍي  ٠ي جيؽي  حنى ٍٕ ٩ىة جى آثىةؤي ةً  ٨٦ًى  ديك٫ً٩ً  ٨٦ًٍ  كى ةرى ٍكزىةفً  احٍلًضى
ى
٩ىة ، كىاأل ؿى مى

ى
 ثًًىٍؽؽً  كىأ

اءً  ، احٍلىًؽيًر  دى
ى
أ ة٩ىحً  كى ٦ى

ى
ٍك٨ً  ، الؿًَّظ٥ً  كىًو٤ىحً  ، األ ارً  كىظي ٮى ِّٙ  ، اجٍلً ا١ٍ٣ى ٨ٍ  كى ـً  خى ةًر عى  ال٧ٍى

ةءً  ٦ى ة٩ىة ، كىادلِّ جى٭ى ٨ً  كى ٮىاًظًل  ٔى ٛى ٝىٍٮؿً  ، ا٣ٍ كرً  كى ُـّ ٍك٢ً  ، ال
ى
أ ةؿى  كى ٝىٍؾًؼ  ، احٍلىتًي٥ً  ٦ى  كى



 

٪ىحً  ٍعىى ٩ىة ، ال٧ٍي ؿى مى
ى
فٍ  كىأ

ى
جيؽى  أ ٍٕ قي  اى  جى رٍشًؾي  الى  ، كىٍظؽى

ي حٍبنة ث٫ًً  ن ٩ىة ، مى ؿى مى
ى
أ بلىةً  كى  ، ثًةلىَّ

ًة، َكى َـّ ال " كى ـً يىة  .أمحؽ أػؿص٫.  كىالىِّ
 حبِٛ كا٣ٕ٪ةيح،  احلتي٥ إىل اإلظكةف ظٞيٞح ىلع ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف أكؽ ك٣ٞؽ        
ؽـ ، األيذةـ أمٮاؿ ؽَّ  ، بكٮء هلة اتلٕؿض ٔك ْةا٥ اَّل٩ٮب ٠جةاؿ ٨٦ ذلٟ ٔك  ٔك

٤يٮفى  اًَّلي٨ى  إفٌ )  /دٕةىل ٝةؿ ، ا٣ٕٞةب أمؽ ٤ٔي٫ كردت ، األمٮر ٮاؿى  يىأكي مى
ى
 احلىذىةٍل أ

٧٤ةن  ٤يٮف إ٧ٌ٩ة ّي ٮ٩ًً٭٥ يف يىأكي ُي يى٤ىٮفى  ٩ةران  بي ريان  كقى ًٕ  .[  31 آيح/  ا٣جكةء] (  قى
ؿبيٮا كال)  / دٕةىل كٝةؿ      ةؿى  دٞى ٨ي  ًْلى  ثًة٣يًت  إال احلىتًي٥ً  ٦ى ىٌت  أظكى ٖى  ظى قي  يىج٤ي ؽَّ مي

ى
 أ

٭ؽً  كأكٚيٮا ٕى ٭ؽى  إفٌ  ثًة٣ ٕى فى  ا٣ كبيٮال َكى  [ . 14 آيح/  اإلرساء] (  مى
الى "  / دٕةىل كٝةؿ       بيٮا كى ؿى ٍٞ ةؿى  تى ٨ي  ًْلى  ثًة٣َّيًت  إًالَّ  احٍلىتًي٥ً  ٦ى ٍظكى

ى
ىتَّ  أ ٖى  ظى ج٤ٍي قي  حى ؽَّ مي

ى
 أ

ٍكٚيٮا
ى
ي٢ٍى  كىأ ال٧ًٍزيىافى  ا١ٍ٣ى ًٍ  كى ٍك ًٞ ٙي  الى  ثًة٣ٍ ِّ٤ ة ٩يسى كن ٍٛ ة إًالَّ  جى ٭ى ٕى إًذىا كيٍق يٮا ٝي٤ٍذي٥ٍ  كى ًؽل ٍٔ  ٚىة

ىٮٍ  ل فى  كى ٍ٭ؽً  ٝيٍؿبى  ذىا َكى ٕى بً ٍكٚيٮا اًَّ  كى
ى
٥ٍ  أ ٥ٍ  ذى٣ًسي ةزي ٥ٍ  ث٫ًً  كىوَّ ٤َّسي ٕى "  ٣ى كفى ؿي َّ٠  .دىؾى

 ص٭٪٥ ٩ةر كدؽػ٫٤ وةظج٭ة دٮبٜ ا٣يت املٮبٞةت الكجٓ ٨٦ اإلقبلـ كص٢ٕ       
ٕى٨ٍ  احلتي٥ ٦ةؿ أك٢ يًب  ٚ

ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٨ً  ، ¢ ، ٬ي ٓى  "اٍصذىجًجيٮا/ ٝىةؿى  ، ‘ اجلَّيًبِّ  ٔى جٍ  الكَّ

ةًت  ٞى ٮبً يٮا ، ال٧ٍي ٮؿى  يىة/  ٝىةل ة ، اً  رىقي ٦ى ٨َّ  كى ٍؾي /  ٝىةؿى  ؟ ٬ي ٍعؿي  ، ثًةً  الرشِّ الكِّ ذ٢ٍي  ، كى رى  كى
ًف  ٍٛ ـى  ا٣َّيًت  اجلَّ ؿَّ ِّٜ  إًالَّ  اَّي  ظى ٍك٢ي  ، ثًةحٍلى

ى
بىة كىأ ٍك٢ي  ، الؿِّ

ى
أ ةؿً  كى لِّ  ، احٍلىتًي٥ً  ٦ى ـى  كىاتلَّٮى  يىٍٮ

 ًٙ َـٍّظ ٝىٍؾؼي  ، ال ٪ىةًت  كى ٍعىى ٍؤ٦ً٪ىةًت  ال٧ٍي ًٚبلىًت  ال٧ٍي ة ٘ى  .٦ذٜٛ ٤ٔي٫ "ا٣ٍ
      ٨ً جَّةسو  اث٨ًٍ  ٔى ة/ ٝىةؿى  خى ى٧َّ ٣ىٍخ  ل ـى ًؾقً  ٩ى الى  اآليىحي  ٬ى بيٮا "كى ؿى ٍٞ ةؿى  تى  ثًة٣َّىًت  إًالَّ  احٍلىًتي٥ً  ٦ى
" ًّلى  ٨ي ٍظكى

ى
"إًفَّ  أ ي٨ى  كى ً ٤يٮفى  اَّلَّ كي

ٍ
اؿى  يىأ ٍمٮى

ى
ة" احٍلىذىةٍلى  أ ٧ٍ٤ن ةؿى  اجلَّةسي  اٍصذى٪ىتى  ٝىةؿى  ّي  ٦ى

٫ي  احٍلىتًي٥ً  ة٦ى ٕى َى َّٜ  كى ٟى  ٚىنى ً ل ى  ذى ٍك٧ً٤ًنيى  ىلعى ٍٮا ال٧ٍي ١ى ٟى  ٚىنى ً ل ؿى  ‘ اجلًَّبِّ  إًىلى  ذى ـى ٍ٩
ى
 اَّي  ٚىأ

ٟى ) يٮ٩ى ل
ى
ىٍكأ ي ٨ً  كى ٥ٍ  إًٍوبلىحه  ٝي٢ٍ  احٍلىذىةٍلى  ٔى ى٭ي رٍيه  ل ٥ٍ ) ٝىٍٮهًلً  إًىلى ( ػى ٍخ٪ىذىسي

ى
 أػؿص٫(.  أل

 أمحؽ.
 ٝةؿ،  كاألذل اال٬ة٩ح ٨٦ ٩ٮع ثأم كأذاق احلتي٥ إ٬ة٩ح ٨٦ ا٣ٞؿآف كظؾر       

ة"/ قجعة٫٩ َّ٦
ى
ةفي  ٚىأ نٍكى ة إًذىا اإٍلً قي  ٦ى ب٫ُّي  اٍبذىبلى ٫ي  رى ٦ى ٍكؿى

ى
٫ي  ٚىأ ٧ى َّٕ جى ٮؿي  كى ٞي يى ٨ً  رىيبِّ  ذى ٦ى ٍكؿى

ى
 أ



 

ة( 32) َّ٦
ى
ة إًذىا كىأ قي  ٦ى رى  اٍبذىبلى ؽى ٞى ٤ىي٫ًٍ  ذى ٮؿي  ًرٍزٝى٫ي  ٔى ٞي يى ة٩ى٨ً  رىيبِّ  ذى ٬ى

ى
َّ ( 33) أ  الى  ثى٢ٍ  الكى

ٮفى  الى ( 34) احٍلىتًي٥ى  ديٍسًؿمي ٮفى  كى ًُّ ىة ى  حتى ـً  ىلعى ة ٕى ٤يٮفى ( 35) ال٧ًٍٍك١ًنيً  َى كي
ٍ
دىأ ىاثى  كى  ا٣رتُّ

ٍكبلن 
ى
ى٧ًة أ جُّٮفى ( 36) ل ً حتي ةؿى  كى ًجة ال٧ٍى ًة ظي َّ ( 51) دمى ًخ  إًذىا الكى رٍضي  دي٠َّ

ى
( 53) دىَكً  دىَكً  اأٍل

ةءى  ٟى  كىصى بُّ ٟي  رى ٤ى ال٧ٍى ة كى ًٛ ة وى ًٛ ًجءى ( 55) وى بًؾو  كى ٪٥َّى  يىٍٮ٦ى بًؾو  جًبى٭ى ؿي  يىٍٮ٦ى َّ٠ ذىؾى ةفي  حى نٍكى  اإٍلً
ىنَّ 

ى
ي  كىأ ٠ٍؿىل هلى  . ا٣ٛضؿ "(51) اَّلِّ
ة" /  كٝةؿ    َّ٦

ى
ؿٍ  ٚىبلى  احٍلىتًي٥ى  ٚىأ ٭ى ٍٞ  ." (6) تى

 ك٣س٨ ، كد٭٪٫ كد٪٭ؿق دؾهل ال أم/  احلتي٥ دٞ٭ؿ ٚبل/  ¬ ٠سري اث٨ ٝةؿ     
  çا .الؿظي٥ َكألب ل٤يتي٥ كك٨ ، ث٫ كد٤ُٙ إحل٫ أظك٨

يٍخى "/  كٝةؿ دٕةىل     
ى
رىأ

ى
م أ ً بي  اَّلَّ ؾِّ ي٨ً  ييسى ٟى ( 3) ثًةدلِّ ً ل م ٚىؾى ً عُّ  اَّلَّ ( 5) احٍلىتًي٥ى  يىؽي

الى  ييُّ  كى ى  حيى ـً  ىلعى ة ٕى  . املةٔٮف " (1) ال٧ًٍٍك١ًنيً  َى
 كوٙ يف دٕةىل ٝةؿ،  ثةجل٪ح ا٣ٛٮز إىل قبي٢ احلتي٥ إ٠ؿاـ أف ىلع أكؽ ٧٠ة      

ٮفى "/  املذٞني املؤ٦٪ني ٧ي ًٕ ٍُ يي ـى  كى ة ٕى َُّ ى  ا٣ ج٫ًِّ  ىلعى ة ًمٍك١ًي٪نة ظي يىًتي٧ن ا كى ًقرين
ى
ة( 5) كىأ  إًج٧َّى

 ٍ٥ ٧يسي ًٕ ٍُ ٥ٍ  ٩يًؿيؽي  الى  اًَّ  لًٮىٍص٫ً  جي اءن  ٦ً٪ٍسي ـى الى  صى ٮرنا كى ١ي ىةؼي  إ٩ًَّة( 6) مي بِّ٪ىة ٨٦ًٍ  خنى  رى
ة ة يىٍٮ٦ن جيٮقن ا خى ًؿيؿن ُى ٧ٍ ٥ي ( 31) رى ٝىة٬ي َّ  اَّي  ٚىٮى ٟى  رشى ً ل ـً  ذى ٥ٍ  احٍلىٍٮ ة٬ي َّٞ ٣ى ةن  كى كرنا ٩ىرٍضى ي  كىرسي

(33 ) ٍ٥ ا٬ي ـى ة كىصى كا ث٧ًى ي ربى ٪َّحن  وى ا صى ًؿيؿن  . "(35) كىظى
 احلٞٮؽ أكىل ٨٦ كاملؿأة احلتي٥/  الٌٕيٛني ظٜ ‘ اجليب ص٢ٕ ك٣ٞؽ        

٨ٍ ،  كا٣ٕ٪ةيح ثةلؿاعيح يًب  خى
ى
يٍطو  أ ى ايًعِّ  رشي ـى ي ٮؿي  ٝىةؿى /  ٝىةؿى  ، اخٍل ٥َّ / ‘ اً  رىقي  إيًنِّ  ال٤َّ٭ي

جي  ؿِّ ظى
ي
َّٜ  أ نٍيً  ظى ٛى ي ًٕ ٌَّ َّٜ /  ال َّٜ  ، احٍلىتًي٥ً  ظى ةً  كىظى

ى
ٍؿأ  .ا٣جكةيئ  أػؿص٫ .ال٧ٍى

 / النةٔؿ ٝةؿ      
ِّ  يف ثػػة٥٤ٕ٣ ٠ٛػػةؾ َلِّ

ي
 ٦ٕضػػـةن  األ

 
 احلػػذ٥ً  يف كاتلأديػػت اجلة٤٬يػػح يف 

ػؿآفً  يف ثًةحليذ٥ً  ذي٠ًؿتى   ٞي ػحن  ا٣  دىسًؿ٦ى
 

ػػحي   ٝي٧ى يػػؤً  كى  احليػػذي٥ً  يف ال٧ى١٪ػػٮفً  ال٤يؤل
٨ٍ ،  اجل٪ح يف هل كمىةظجة مؿاٚٞة احلتي٥ َك٢ٚ ‘ ص٢ٕ ٧٠ة       ٕى ٍ٭٢ً  ٚ ؽو  ث٨ًٍ  قى ٍٕ  قى

ٮؿي  ٝىةؿى /  ٝىةؿى ،  ٩ىة/ ‘ ، ا رىقي
ى
٢ًٚي  "أ اكى ةتىنٍيً  احٍلىتًي٥ً  كى ٭ى ةرى ،  اجٍلى٪َّحً  ىًف  ٠ى مى

ى
أ جَّةثىحً  كى  ثًةلكَّ



 

ٯ ُى الٍٮيٍق ؽى ،  كى ٚىؿَّ ة كى ٧ى  ابلؼةرم . أػؿص٫. ٝى٤ًيبلن" ثىحٍ٪ى٭ي
      ٍ٨ يًب  كخى

ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٮؿي  ٝىةؿى /  ٝىةؿى  ، ٬ي ٢ًٚي / ‘ اً  رىقي ي  احٍلىتًي٥ً  "َكى كٍ  ، هلى

ى
رٍيًقً  أ

٘ى ٩ىة ، ٣ً
ى
 أ

ٮى  ةتىنٍيً  كى٬ي ٭ى ةرى . اى  اتًَّفى  إًذىا ، اجٍلى٪َّحً  يًف  ٠ى مى
ى
ٟه  كىأ ً ةل جَّةثىحً  ٦ى ٯ" ثًةلكَّ ُى الٍٮيٍق  أػؿص٫. كى

 .مك٥٤
 ك٦ٕةجلح جلبلء قبجةن  ٤ٔي٫ كظ٪ٮا ُٔٛة احلتي٥ رأس مكط أيٌةن  كص٢ٕ       
٨ٍ ،  ا٤ٞ٣ت ٝكٮة يًب  خى

ى
ةى؛ أ يٍؿى ؿى فَّ  ٬ي

ى
بلن  أ اكى  رىصي ٮؿً  إًىلى  مى ةى  ‘ اً  رىقي  ، ٝى٤ًٍج٫ً  ٝىٍكٮى

ةؿى  ٞى ي  ذى رىٍدتى  "إًفٍ /  هلى
ى
فٍ  أ

ى
ٟى  يى٤ًنيى  أ ٥ً  ٝى٤ٍجي ًٕ ٍَ طٍ  ، ال٧ًٍٍك١ًنيى  ٚىأى سى  كىاٍمكى

ٍ
. احٍلىتًي٥ً  رىأ

  أمحؽ كوعع٫ األبلةين . أػؿص٫
 /  ٦٪٭ة ٠سرية ٚٮااؽ كإ٠ؿا٫٦ احلتي٥ كل١ٛة٣ح      

 .كٚؼؿا رشٚة ثؾلٟ ككىف اجل٪ٌح، يف ‘ الؿٌقٮؿ وعجح( 3)
 أصؿ) األٝؿبةء ىلع َك٩خ إف األصؿ هلة يٌةٔٙ وؽٝح احلتي٥ ٠ٛة٣ح( 5)

 (.ا٣ٞؿاثح كأصؿ الٌىؽٝح
 .٩ٞيٌح كُٚؿة ق٤ي٥ َجٓ دحل٢ ٤ٔي٫ كاإل٩ٛةؽ احلتي٥ ٠ٛة٣ح( 1)
 ٔ٪٫ كيـي٢ ا٤ٞ٣ت يؿٌٜٝ ػةَؿق كدُييت رأق٫ ىلع كاملكط احلتي٥ ٠ٛة٣ح( 4)

 .ا٣ٞكٮة
 .اآلػؿة ٨ٔ ٌٚبل ادٌل٩ية يف ا٧ٕ٣ي٥ ثةخلري الاك٢ٚ ىلع دٕٮد احلتي٥ ٠ٛة٣ح( 2)
 كال١ؿا٬يٌح، احلٞؽ ٨٦ ػةؿ ق٤ي٥ دلذ٧ٓ ث٪ةء يف تكة٥٬ احلتي٥ ٠ٛة٣ح( 3)

 .كالٮدٌ  املعجٌح ركح كتكٮدق
 احلذ٥، وٛح يف ‘ اٌ  رقٮؿ مةرؾ مل٨ إ٠ؿاـ ثأمؿق كا٣ٞيةـ احلتي٥ إ٠ؿاـ يف( 4)

 .‘ حمٌجذ٫ ىلع دحل٢ ٬ؾا كيف
 .ل٧٤ك٥٤ الٌىةظت ٥ٕ٩ كجت٫٤ٕ كدٌُ٭ؿق املةؿ دـَف احلتي٥ ٠ٛة٣ح( 5)
 . أ٤٬٭ة كا٦ذؽح اإلقبلـ أٌٝؿ٬ة ا٣يٌت احل٧يؽة األػبلؽ ٨٦ احلتي٥ ٠ٛة٣ح( 6)
 أكالد٬ة ٕٚة٣خ زكص٭ة ٦ةت إذا املؿأة وبلح ىلع دحل٢ احلتي٥ ٠ٛة٣ح( 31)



 

 .اآلػؿة يف ‘ الؿٌقٮؿ كمىةظجح ثةجل٪ٌح كٚٮز٬ة ادٌل٩ية يف كػريٌيذ٭ة
 . رز٫ٝ ٨٦ كدـيؽ الاك٢ٚ ىلع حت٢ٌ  ثؿكح احلتي٥ ٠ٛة٣ح يف( 33)
 اآلػؿي٨ كٝيةـ ثٕؽؾ مٮت أثي٭٥ ٨٦ لذلريح ظِٛ احلتي٥ ٠ٛة٣ح يف( 33) 

ىٮ اٌَّلي٨ًى  كحلىؼلى )/  دٕةىل ٝةؿ أيذة٫٦ إىل ثةإلظكةف ٮا ل ً٭٥ ٨٦ً دىؿكي ًٛ ٤  ذيٌرٌيحن  ػى
ةٚةن  ٕى ةٚيٮا ًً ٤ىيً٭٥ ػى ٮا ٔى ٞي يٮا اَّ  ٚى٤يىذٌ ٮل ٞي ًؽيؽان  ٝىٮالن  كحلى  .[6/آيح/ا٣جكةء] ( قى

ك٨ ٧١ٚة ، ًٕةٚةن  ذريح دؿؾ لٮ جلٛك٫ ي٢٧ٕ إ٧٩ة احلٮـ احلتي٥ ٚاك٢ٚ        إىل حتي
ك٨ احلٮـ احلتي٥  . دؽاف دؽي٨ كك٧ة ، ا٣٘ؽ يف أيذةمٟ إىل حيي

نكأؿ ا دٕةىل ثأق٧ةا٫ احلكىن كوٛةد٫ ا٣ًٕل أف يٮٚٞ٪ة ملة حيت كيؿىض      
 .كأف يأػؾ ث٪ٮاوي٪ة ل٤رب كاتلٞٮل 

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 
 أدمٕني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  اَّلم ٥٤ٔ ثة٥٤ٞ٣ ٥٤ٔ اإلنكةف ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ كد٢ٌٛ ىلع ٔجةدق               
ثأو٪ةؼ اجل٥ٕ ك٨٦َّ ٤ٔي٭٥ ث٧ة يٕضـ ٨ٔ م١ؿق لك خم٤ٮؽ ٩ةَٜ ث٥ٛ أمحؽق 
قجعة٫٩ كأم١ؿق أك٢٧ محؽ كأد٥ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل 

٫ كىلع آهل ػ٤ٜ لك يشء ٚأظس٥ كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي
 .كوعج٫ كق٥٤ 

 أ٦ة ثٕؽ/   
ٚإف ٨٦ أ٥ْٔ األ٦ة٩ةت ا٣يت حت٤٧٭ة اإلنكةف ك٨٦ املكؤكحلح ا٣ُْٕل ا٣يت        

ة}/ لكٙ ث٭ة مكؤكحلح دؿبيح األث٪ةء كا٣ٞيةـ ٤ٔي٭٥ كٝةؿ ٭ى حُّ
ى
ي٨ى  يىةأ ً ٪يٮا اَّلَّ  ٝيٮا آ٦ى

 ٍ٥ سي كى ٛي ٍج
ى
٥ٍ  أ ٤ً٬ٍيسي

ى
ة ٩ىةرنا كىأ ٝيٮدي٬ى احلًٍ  اجلَّةسي  كى ةي كى ةرى ة ضى ٤ىيٍ٭ى حه  ٔى اًسى بلى ظه  مى بلى ًٗ 

اده  ٮفى  الى  ًمؽى ٍٕىي ة اَّى  حى ٥ٍ  ٦ى ؿى٬ي مى
ى
٤يٮفى  أ ٕى ٍٛ يى ة كى كفى  ٦ى ؿي  .{ ييٍؤمى

يذ٫، ٨ٔ كمكؤكؿ راع لكس٥/ »-كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل-اجليب كٝةؿ          ٔر
يذ٫، ٨ٔ كمكؤكؿ راعو  ٚةإل٦ةـ  ٨ٔ كمكؤكؿ ثحذ٫ أ٢٬ يف راع كالؿص٢ ٔر
يذ٫  .ابلؼةرم ركاق.  «ٔر

ي٫ ٔجؽ ٨٦ ٦ة/ »كٝةؿ       يح ا يكرٔت يذ٫ اغش   ك٬ٮ ي٧ٮت يٮـ ي٧ٮت ٔر  لٔؿ
 .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ.  «اجل٪ح ٤ٔي٫ ا ظؿـ إال

 املضذ٧ٓ أك املؽرقح دؿبي٫ أف ٝج٢ ٚةلٮدل لؤلكالد؛ األكىل املؽرقح ٬ٮ ٚةبليخ       
  .كاألرسة ابليخ يؿبي٫

 / (3)دٕةىل ¬ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥    
ة     ًم٧َّ ٫ًٍ  حيٍذىةج كى ٢ إًحلى ٍٛ ُِّ يىح ا٣ ذ٪ةء ااًلٍظًذيىةج اغى ٍمؿ األ

ى
٫ ثًأ ٤ٞي إ٫َّ٩ًي  ػي

ة ىلع يجنأ ٚى  ٦ى
ٗىٌت ظؿد ٨٦ و٘ؿق يًف  املؿيب ٔٮدق ض٤ح كجلةج كى ٓى  كػٛح ٔك اقي  ٦ى ٮى  كَحل ٬ى
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٤ىي٫ًٍ  ٚيىٕت كصنٓ كظؽة دىري ذىلًٟ دبليف ٠ربق يًف  ٔى ًؾق كى ؽ ٬ى ٍػبلى
ى
ةت اأٍل ٛى  ًو

ي  راقؼح ك٬يبةت ة حتؿز ٚى٤ىٮ هلى يىح ٦ً٪ٍ٭ى ز اغى ؿُّ الى  ٌٚعذ٫ اتلَّعى ة ثيؽ كى ة يىٍٮ٦ن  . ٦ى
ا        ؾى لً٭ى ؽ كى ً

كرث جتى
ى
ٝ٭٥ ٦٪عؿٚح اجلَّةس أ ٍػبلى

ى
ٟى  أ ً ل ىنأ ا٣َّيًت  ا٣رتبيح ٝج٢ ٨٦ كىذى  ن

ة ٤ىيٍ٭ى ٟى  ٔى ً ل ؾى كى ف جيت كى
ى
٪َّت أ يًب  يذىضى ٢ ال٤ٍَّ٭ٮ دلىةلًف ٢ٞٔ إًذا الىَّ ًَ ابٍلىة  كا٣٘٪ةء كى

ةع ٧ى ٍعل كىقى ٛي ٤ىي٫ًٍ  ٔرس بك٫ٕ٧ ٤ٜٔ إًذا ٚىًإ٫َّ٩ي  الكٮء ك٦٪ُٜ كابلؽع ا٣ٍ  ٔى
ةرٝىذ٫ ٛى ـ ا١ٍ٣رب يًف  ٦ي ٮر أوٕت ٨٦ ا٣ٕٮااؽ ٚذ٘يري ٦ً٪٫ٍي  اقت٪ٞةذق كحل٫ ىلع كٔى مي

ي
 اأٍل

ةظج٫ حيٍذىةج كج زىةًجيىح َجيٕح اقذضؽاد إًىلى  وى اخٍليؿي ٨ كى  ٔرس ا٣ُجيٕح ظس٥ ٔى
 .صؽا
يىجٍجىيًغ        حًل٫ِّ كى ف لٮى

ى
ٍػؾ جي٪ج٫ أ

ى
يىح ٗىريق ٨٦ اأٍل إ٫َّ٩ًي  اتلض٪ت اغى

ىت ٚى ٍػؾ اٍخذىةدى  ٦ى
ى
 اأٍل

ةر ي  وى أ َجيٕح هلى ىنى ن ف كى
ى
ؾ ثًأ ػي

ٍ
ف الى  يىأ

ى
ٍُٰٕ ثًأ ُةء ابٍلىٍؾؿ كيٕٮدق حي إًذا كاإٔل رىادى  كى

ى
 أ

ًلٌ  ف الٍٮى
ى
ٍُٰٕ أ حٍبة حي ةقي  مى ُى ةء ظبلكة حلؾكؽ يىؽق ىلع إًيَّةق أٔ ُى ٍخ ًؾب كجي٪ج٫ اإٍلً  ا١ٍ٣ى

ة أ٥ْٔ كاخلية٩ح إ٫َّ٩ًي  اجلةٝٓ الك٥ جي٪ج٫ ًم٧َّ
ىت ٚى ي  ق٭٢ ٦ى ًبي٢ هلى ًؾب قى  كاخلية٩ح ا١ٍ٣ى

٤ىي٫ًٍ  أٚكؽ ة ٔى ةدى ٕى ٍجيىة قى ة ادلُّ  .ػري لك كىظؿ٫٦ كىاآٍلًػؿى
ؾقي  ث٢ كالؿاظح كادلٔح كابلُة٣ح ال١ك٢ كجي٪ج٫       ػي

ٍ
الى  ثأًؽاد٬ة يىأ  إاًلَّ  يؿحي٫ كى

ة ك٫ جي٥ ث٧ًى إًف ل٤ن٢٘ كبؽ٫٩ ٩ٛى
 ٩ىؽـ ك٦٘جح قٮء ٔٮاٝت كابلُة٣ح ال١ك٢ ٚى

ة محيؽة ٔٮاٝت كاتلٕت كل٤ضؽ ٍجيىة يًف  إ٦ًَّ ة ادلُّ إ٦ًَّ ة ا٣ٕٞب يًف  كى إ٦ًَّ ة كى  ٚأركح ٚي٭٧ى
ٍجيىة يًف  ٚةلكيةدة اجلَّةس أركح اجلَّةس كأدٕت اجلَّةس أدٕت اجلَّةس  يًف  كالكٕةدة ادلُّ
ة ييٮو٢ الى  ا٣ٕٞب ٍ٭ى ٕىت ٨٦ صرس ىلع إًالَّ  إًحلى  ي٪ىةؿ الى  ٠سري أيب ث٨ حيي ٝىةؿى  اتلَّ
ٍك٥ ثؿاظح ا٥٤ٍٕ٣  . اجٍلً
إ٫َّ٩ًي  ال٤َّي٢ٍ آػؿ اال٩تجةق كيٕٮدق      

ٝخ ٚى ٪ىةا٥ً ٝك٥ كى ٘ى  ٧ٚكذ٢ٞ اجلٮااـ كدٛؿيٜ ا٣ٍ
ىتى  كحمؿكـ كمكذ١رث ٧ى ريا ذىلًٟ اٍخذىةدى  ذى ً٘ ٤ىي٫ًٍ  ق٭٢ وى ًجريا . ٔى  ٠ى

ةـ ٌٚٮؿ كجي٪ج٫       ٕى َُّ ـ ا٣ ى ا٣الٍكى ٩ىةـ كخمة٣ُح كامل٪ةـ كى
ى
إًف اأٍل

ًؾق يًف  اخلكةرة ٚى  ٬ى
ًْل  ا٣ٌٛبلت جٍؽ ىلع دٛٮت كى ٕى ٍجيىةقي  ػري ا٣ ٮىات مٌةر كجي٪ج٫ كآػؿد٫ دي ٭ى  النَّ



 

ح ٞى ٌ٤ ٕى ذى يىح كا٣ٛؿج ثةبل٨ُ ال٧ٍي إًف اتلض٪ت اغى
ة ٨٦ تى١ً٧ٍي٪٫ ٚى قجىةث٭ى

ى
ي  كا٣ٛكط أ ة هلى  ًذي٭ى

ًكؽقي  ٍٛ ا حي ةدن ٤ىي٫ًٍ  يٕـ ٚىكى ظ٫ ثٕؽق ٔى بلى ك٥ وى ٨ كى ٍمًفى  ًم٧َّ
ى
ق أ دلى ٍجيىة يًف  ٠جؽق كٚذلة كى  ادلُّ

ة دؿؾ ثإ٧٬ةهل كىاآٍلًػؿى ي  كإاع٩ذ٫ دأديج٫ كى ٥ م٭ٮاد٫ ىلع هلى ٔي ـٍ يى ٫٩ كى
ى
ٝؽ ييسؿ٫٦ي  أ  كى

٫٩ أ٬ة٫٩
ى
ٝؽ يؿمح٫ كىأ ٤ىي٫ًٍ  كٚٮت ثٮدلق ا٩ذٛة٫ٔ ٚٛةد٫ كىظؿ٫٦ ٫٧٤ّ كى ٫ْ ٔى  يًف  ظى

ٍجيىة ة ادلُّ إًذا كىاآٍلًػؿى ٍٔذربت كى د يًف  ا٣ٍٛكةد ا ٍكالى
ى
يٍخ اأٍل

ى
 اآٍلثىةء . ٝج٢ ٨٦ اع٦ذ٫ رىأ

ة د٪ىةكؿ ٨٦ تى١ً٧ٍي٪٫ ٨٦ احلؾر لك كاحلؾر         ي٢ ٦ى ـً ٗىريق ميك١ؿ ٨٦ ٫٤ٞٔ ي  كى
ك
ى
ة أ ةدق خيىٍشى  ٨٦ ٔرشى ك ٚىكى

ى
٫٦ أ ى ي  الكى ك هلى

ى
ٍػؾ أ

ى
إًف يىؽق يًف  اأٍل

ؾ ذىلًٟ ٚى ٫ الٍ٭ىبلى  لكي
٦ىىت ٤ىي٫ًٍ  ق٭٢ كى الى  ادليةزح اقتك٭٢ ٚٞؽ ذىلًٟ ٔى ة ديٮث اجٍل٪َّح يٍؽػ٢ كى ٧ى  أٚكؽ ذى

ٍب٪ىةء
ى
 ٚىأٍكرث اثلِّيىةب ثىني اجلَّةر رشر كاقتك٭ةهل٥ كإ٧٬ةهل٥ اآٍلثىةء د٢ٛ٘ ٦س٢ اأٍل

ٓى  يٕذ٧ؽكف اآٍلثىةء د٥٬ ٦ى ٍكالى
ى
ة أ٥ْٔ أ ذى٧ؽ ٦ى ٍٕ ٕىؽك ي ؽيؽ ا٣ٍ ة النَّ اكى ؽى ٕى ٓى  ا٣ٍ  ٔؽكق ٦ى

كفى  الى  ك٥٬ ؿي ٕي ىٍن ادًل  ٨٦ ٚس٥ ي ٍجيىة ػري كىادًلق ظؿـ كى ة ادلُّ ٫ كىاآٍلًػؿى ًؿ  هلبلؾ كٔى
ٍجيىة ة ادلُّ ا كلك كىاآٍلًػؿى ؾى ًؿيٍ ٔٮاٝت ٬ى ٍٛ ٮؽ يًف  اآٍلثىةء تى ٞي ة كإًةٔذ٭٥ ا ظي ى٭ى  ل

ة كإٔؿاً٭٥ َّ٧ ٤ىيًٍ٭٥ ا أكصت خى ٢ اجلةٚٓ ا٥٤ٍٕ٣ ٨٦ ٔى ٧ى ٕى ا٣ٍ ة٣ط كى  ظؿ٦٭٥ الىَّ
ةع ٛى د كىظؿـ ثأكالد٥٬ ااًل٩ًٍذ ٍكالى

ى
ري٥٬ٍ  اأٍل ٥ ك٩ٕٛ٭٥ ػى ى٭ي ٮى  ل ٮبىح ٨٦ ٬ي ٞي  اآٍلثىةء . خي

إ٫َّ٩ًي  احٍلىًؿيؿ ٣بف كجي٪ج٫          
ٛكؽ ٚى ي  ٦ي ة ٣ُجيٕذ٫ كخم٪ر هلى ٧ى  ال٤ٮاط خي٪س٫ ٠ى

ٝىح اخٍل٧ؿ كىرشب ً ٝؽ كىا١ٍ٣ؾب كىالرسَّ ٬ىت احٍلىًؿيؿ حيؿـ ‘ اجلَّيًب  ٝىةؿى  كى  ىلع كىاَّلَّ
ٮر يًبٌ  إل٩ةز٭٥ كىأظ٢ أ٦يًت  ذي٠ي إًف كىالىَّ ٌٛة يس٨ ل٥ كى لكى حًل٫ ٦ي ٌٙ ٚىٮى لكى ي  حي٢ الى  ٦ي  هلى

٪٫ي  ُٚة٫٦ كيٕرس يٕذةدق ٚىًإ٫َّ٩ي  املٍعؿـ ٨٦ تى١ً٧ٍي٪٫ ا ٔى ؾى ةء ٝٮل أوط كى٬ى  ا٧٤ٍٕ٣ى
ة يؿق ل٥ ٨٦ كىاٍظذش ا٦ن ؿى ٤ىي٫ًٍ  ظى ٫َّ٩ي  ٔى

ى
ٌٙ ٗري ثًأ لكى  َكدلاثح ل٤عؿيؿ ٣بك٫ حيؿـ ٚى٥٤ ٦ي

ا ؾى إًف ا٣ٍٞيىةس أٚكؽ ٨٦ كى٬ى
يًب  ٚى إًف الىَّ ٌٛة يس٨ ل٥ كى لكى إ٫َّ٩ًي  ٦ي

 ل٤ذلكيٙ مكذٕؽ ٚى
ا ؾى لً٭ى ة ٨٦ يي٧س٨ الى  كى بلى رٍي  الىَّ ٘ى ٮء ثً الى  ًك ة ٨٦ كى بلى ؿيىة٩ة الىَّ الى  كجنكة ٔي  ٨٦ كى
 كال٤ٮاط . كا٧ٞ٣ةر اخٍل٧ؿ رشب
ة          ًم٧َّ ف يىجٍجىيًغ  كى

ى
ذى٧ؽ أ ٍٕ ةؿ ي يًب  ظى ة الىَّ ٦ى ٮى  كى ي  مكذٕؽ ٬ي ةؿ ٨٦ هلى ٍخ٧ى

ى
 ك٦٭يأ اأٍل



 

ي  ة هلى ٫٩ ٚىي٥٤ٕ ٦ً٪ٍ٭ى
ى
٤ٍيٮؽ أ ي  خمى ة ٗىريق ىلع حي٫٤٧ي  ٚىبلى  هلى فى  ٦ى ذيك٩ة َكى

ٍ
أ إ٫َّ٩ًي  رشاع ًذي٫ً  ٦ى

 إًف ٚى
ة ٗري ىلع مح٫٤ ٮى  ٦ى ي  مكذٕؽ ٬ي ٚىةد٫ ًذي٫ً  ي٤ٛط ل٥ هلى ة كى ٮى  ٦ى يَّأ ٬ي ٭ى ي  مي إًذا هلى

آقي  ٚى  ظك٨ رى
٭٥ ٛى ًعيط ا٣ٍ ٍِٛ صيؽ اإٍلًٍدرىاؾ وى ًؾقً  كأية احٍلً ٭ى ةت ٨٦ ذى ٦ى بلى  ل٥٤ٍٕ٤ كد٭يب٫ ٝجيٮهل ٔى

ة ٤ٝج٫ لٮح يًف  حل٪ٞن٫ ـى  ٦ى ا ةحًلة دى إ٫َّ٩ًي  ػى
٨ ٚى ٫ كيـكٮ كيكذٞؿ ًذي٫ً  يذى٧ىسَّ ٕى إًف ٦ى آقي  كى  رى

ؼ ٮى  كىص٫ لك ٨٦ ذىلًٟ خًبًبلى ٮب ٨٦ كأقجةث٭ة ل٤ٛؿكقيح مكذٕؽ كى٬ي ٍَل  الٌؿ٠ي الؿَّ  كى
٦ًٍط  كال٤ٕت ٫٩ ثًةلؿُّ

ى
أ ةذ الى  كى ي  ٩ٛى ل٥ ا٥٤ٍٕ٣ يًف  هلى ي  خي٤ٜ كى قجىةب ٨٦ م١٪٫ هلى

ى
 ا٣ٛؿكقيح أ

ة كاتل٧ؿف ٤ىيٍ٭ى إ٫َّ٩ًي  ٔى
ٓ ٚى ٛى ٍج

ى
ي  أ إًف كل٧٤ك٧٤ني هلى آقي  كى ؼ رى ٫٩ ذىلًٟ خًبًبلى

ى
 خي٤ٜ ل٥ كىأ

لًٟ رىأل َّلى ح ٔي٪٫ كى ذيٮظى ٍٛ ح إًىلى  ٦ى ٕى ٍ٪ ٪ىةآً ٨٦ وى ة مكذٕؽا الىَّ ى٭ى ة ٝىةثبل ل ى٭ى ًْل  ل  كى
ح ٔى ح و٪ة جىةظى ة ٤ٚي١٧٪٫ ل٤٪َّةس ٩ةٕٚح ٦ي ا ٦ً٪ٍ٭ى ؾى ٫ ٬ى ٤ًي٫٧ ثٕؽ لكي ٍٕ ي  تى ة هلى ٫ًٍ  حيٍذىةج ٦ى  إًحلى

إًف دي٪٫ يًف 
ح تلٞٮـ أظؽ لك ىلع ٦حرس ذىلًٟ ٚى جٍؽ ىلع ا ظضَّ ٕى إًف ا٣

ي  ٚى  ٔجةد ىلع هلى
ح ح احٍلضَّ ٘ى ة ابٍلىة٣ً ٧ى ي  ٠ى ٤ىيًٍ٭٥ هلى ح ٔى ٧ى ٍٕ  çا. أ٥٤ٔ  كىا الكةث٘ح اجلِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  اَّلم م٭ؽت ثٮصٮدق آيةد٫ ابلة٬ؿة كد٣خ ىلع ٠ؿ٫٦ كصٮدق               
٫٧ٕ٩ ابلةَ٪ح كا٣ْة٬ؿة كقجعخ حب٧ؽق األٚبلؾ ادلااؿة كالؿيةح الكةاؿة 
كالكعت املةَؿة كالؿيةض اجلةرضة أمحؽق ىلع ٦ة أكالق ٨٦ اجل٥ٕ كأم١ؿق ىلع 

دٛؿد ثةبلٞةء ٦ة ٠ٛةق ٨٦ اجل٥ٞ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هلإ 
كا٣ٞؽـ كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل املجٕٮث إىل َكٚح األم٥ ٨٦ ا٣ٕؿب 

 .كا٣ٕض٥ وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ 
 أ٦ة ثٕؽ /    
ٚٞؽ دٞؽـ احلؽير ٨ٔ أ٧٬يح دؿبيح األث٪ةء كأف دؿبيح األث٪ةء كمكؤكحلح     

 .ْٔي٧ح ىلع َك٢٬ اآلثةء 
ثٕي األػُةء ا٣يت حتى٢ ٨٦ ٝج٢ اآلثةء كاأل٦٭ةت  كأظت أف أذ٠ؿ ٬ة ٬٪ة       

 / (3)يف دؿبيح أث٪ةا٭٥ كْل ٠سرية ٩ؾ٠ؿ ثٌٕة ٨٦ أ٥٬ د٤ٟ األػُةء ٧ٚ٪٭ة
 ا٣رتبيحى  أف ٚريل ٚعكت؛ املْة٬ؿ ىلع الٮادلي٨ ثٕي ا٬ذ٧ةـ يٞذرص أف ػ3

 ا٣ٛؼ٧ح، كال١كٮة اهلينء، كالرشاب ا٣ُيت، ا٣ُٕةـ دٮٚري ىلع ٦ٞذرصةه 
 الىةدؽ، اتلؽي٨ ىلع األكالد دجنبحي  ٔ٪ؽ٥٬ يؽػ٢ كال املذٛٮٝح، كادلراقح

 .ال١ؿي٥ كاخل٤ٜ
 ٨٦ ٚذضؽ ثةألكالد؛ ا٨ْ٣ إظكةف يف املجة٣٘حي / ا٣رتبيح يف األػُةء ػ ك5٨٦

٨ الٮادلي٨ ؽ ال ٦ى َّٞ ق، يذٛ  كدؿاق محبنة، أوعةث٭٥ كال أظٮاهل٥، ٨ٔ يٕؿؼ كال أكالدى
 إذا ٔ٪٭٥ داٚٓ رب٧ة ث٢ ثأكالدق، زٞذ٫ ٣ٛؿط كذلٟ الكـ أظؽ، ٚي٭٥ يٞج٢ ال

 .إحل٫ أظؽه  ماك٥٬
 ٩يةدً٭٥، يذ٭٥ ٚرتاق ثأكالدق؛ ا٨ْ٣ إقةءة يف يجة٣ٖ ٨٦ جتؽ ذلٟ ٦ٞةث٢ كيف         
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 أف دكف ككجرية، و٘رية لك يف كراء٥٬ ثأ٫٩ كينٕؿ٥٬ ابلذح، ث٭٥ يسٜ كال
 .زالد٭٥ أك ٬ٛٮاد٭٥ ٨٦ يشء ٨ٔ يذ٘ةىض

ٜي / األكالد دؿبيح يف اخلُأ ٦ْة٬ؿ ػ ك1٨٦  أك ٦ةديًة، ذلٟ َكف قٮاءه  ثح٪٭٥، اتلٛؿي
ؽ ٨٦ ٚ٭٪ةؾ ٦ٕ٪ٮًية؛ ؿِّ  ٨٦ ك٬٪ةؾ كاهلجةت كاهلؽاية، ا٣ُٕةية، يف أكالدق ثني يٛي

 ا٣يت اتلٛؿيٜ، وٮر ٨٦ ذلٟ ٗري إىل كاملعجح، كاملـاح، ثةملبلَٛح ثح٪٭٥ يٛؿؽ
 .كاتل٪ةٚؿ اجلٛٮر ىلع كدجٕر ابلٌ٘ةء، ميٮع تكجت

 احلةصح ٦ٓ األث٪ةء دـكيش يف املجةدرة دؿؾي / األكالد دؿبيح يف اخلُأ ٦ْة٬ؿ ك٨٦ػ 4
ث٭٨، كي٤ُت امل٭ٮر ال١سرية ٚبل  كاملذةصؿة ابل٪ةت، دـكيش كدأػريي  كا٣ٞؽرة،

 يٞؽر ىلع ذلٟ اخلُةب كرب٧ة دٞؽـ ل٤ـكاج ث٭٨ ثٕي ٨٦ ال ػبلؽ هل كال دي٨
ةء ك٬ؾا ث٘ري ٚزيكص٭٨ ٛى  .األكالد مٞةء يف كا٣تكجت ٩ح،األ٦ة إًةٔح ٨٦ األٍك

 ٨٧ٚ خمة٣ٛح، أك قحبح، ثأق٧ةءو  تك٧يذ٭٥/ األكالد ظٜ يف اتلٞىري ٦ْة٬ؿ ػ ك2٨٦
ق أف حبضح ا٣ٞجيط؛ ثةالق٥ كدلق يكِل ٨٦ ٧ٚ٪٭٥ ثؾلٟ، يأث٫ ال ٨٦ اجلةس  صؽَّ
د٫ أك ٚبل٩نة  يكِل أف ا٣رب ٨٦ أف يؿل ٚ٭ٮ االق٥؛ ث٭ؾا تك٧ية ٚبل٩ح صؽَّ

 .٦٪ةقجح ٗري َك٩خ كلٮ ثأق٧ةا٭٥،
ح ثةألق٧ةء أك يك٧ي٭٥        ؛ امل٧٪ٔٮ  املٕجؽة ثةألق٧ةء تك٧يذ٭٥ ذلٟ ك٨٦ رشاعن
 .احلكني ٔجؽ أك ٌٔل، ٔجؽ أك اجليب، ٔجؽ/ ٦س٢ ا ٣٘ري
 ٬ؾا ألف كاجلىةرل؛ ثةحل٭ٮد اخلةوح األص٪بيح، ثةألق٧ةء تك٧يذ٭٥ ككؾلٟ      
أك يك٧ي٭٥ ثأق٧ةء امل٘٪ني كامل٘٪يةت مٮاالد٭٥  إىل ابلٕيؽ املؽل ىلع كلٮ جيؿ

كامل٧س٤ني كامل٧سبلت كالبلٔجني كحنٮ ذلٟ ٚيجنأ ا٢ُٛ٣ ٚيٞةؿ هل اق٧ٟ ٦س٢ 
اق٥ ٚبلف أك يٞةؿ ل٤ُٛ٤ح اق٧ٟ ٦س٢ ٚبل٩ح ٚيعت أكخلٟ ا٣ٛكٞح ألص٢ ذلٟ 

. 
 .كا٣ُٮاٗيخ اجلجةثؿة، ثأق٧ةء تك٧يذ٭٥ ا٣تك٧يح يف اخلُأ ك٨٦     
 ٔجؽ"ثػ َك٣تك٧يح ا أق٧ةء ٨٦ أ٩٭ة ي٨ْ ا٣يت ثةألق٧ةء تك٧يذ٭٥ ذلٟ ك٨٦   



 

جؽ املٞىٮد، جؽ املٮصٮد، ٔك  ".الكذةر ٔك
 يف حت٢٧ ا٣يت َكألق٧ةء كذكٝنة، أدثنة امل١ؿك٬ح ثةألق٧ةء تك٧يذ٭٥ ذلٟ ك٨٦       

ة أ٣ٛةّ٭ة  اجلٛٮس. دسؿ٬٭ة ٦ٕةينى  أك تنةؤ٦ن
 دٮيح ا٣يت أك كالكؼؿيح، الٌعٟ تكجت ا٣يت ثةألق٧ةء تك٧يذ٭٥ ذلٟ ك٨٦      

 .احليةء كػؽش كا٣٘ؿاـ، ثةتل٧يٓ،
 املزنؿ؛ ػةرجى  َٮيبلن  الٮادلً  م١ري / األكالد دؿبيح يف اتلٞىري وٮر ػ ك3٨٦

ة  كاملىةات، ل٤َٛت، األكالد يٕؿِّض ٚ٭ؾا ظةصح؛ ٣٘ري ذلٟ َكف إذا ػىٮون
ـي  كاالحنؿاؼ، ًٍؿ  .كالؿاعيح اجلٛٞح ٨٦ األكالدى  كحيى

 ٤ٔي٫ ا وًل-اجليب ٝةؿ ٤ٔي٭٥، ادلاعءي / األكالد دؿبيح يف اخلُأ ػ ك4٨٦
 ىلع دؽٔٮا كال أكالدز٥، ىلع دؽٔٮا كال أ٩ٛكس٥ ىلع دؽٔٮا ال/ »-كق٥٤

؛ ٚي٭ة يكأؿ قةٔح ا ٨٦ دٮاٚٞٮا ال أمٮا٣س٥،  ركاق «٣س٥ ٚحكذضيت ُٔةءن
 .مك٥٤

 كقيئ األمٮر، قٛةقٙ ىلع دؿبحذ٭٥/ األكالد دؿبيح يف اخلُأ ٦ْة٬ؿ ػ ك5٨٦
 كص٤ت األكالد، أ٦ةـ امل٪١ؿات ٢ٕٚ/ ذلٟ ك٨٦ األػبلؽ، كمؿذكؿ ا٣ٕجةرات،
ة األكالد؛ ثرتبيح كاملؿبيةت ل٤ؼةد٦ةت كا٣ٕ٭ؽ املزنؿ، يف هل٥ امل٪١ؿات  ػىٮون

٨َّ  إذا  .مك٧٤ةت ٗريى  زي
 الٮادلي٨، ثني املنالكت ٠رثة/ كاحنؿاٚ٭٥ األكالد ًيةع يف يتكجت ػ كممة6

 كدؿؾ اهلةدٙ كإ٧٬ةؿي  ظةصح، كببل حمؿـ، ثبل ل٤كٮؽ يؾ٬ب ابل٪ةت كدؿؾ
 األكالد، ٦ؽارس ثةػذيةر اال٬ذ٧ةـ ك٤ٝحي  األكالد، يٞؿؤق ٧ٔة كا٤ٛ٘٣حي  مؿاٝجذ٫،

 .ثةللكيح ا٩ٕؽا٫٦ أك ٦ؽارق٭٥ ٦ٓ اتلٕةكف ك٤ٝحي 
 اجلةس ٚجٕي تنضيٕ٭٥؛ كدؿؾي  اظذٞةري٥٬،/ األكالد دؿبيح يف اخلُأ ػ ك31٨٦

ؿي  ىٍكؼى ا ي  ممة دس٧٤ٮا؛ إذا كيك١ذ٭٥ أػُأكا، إذا ٤ٔي٭٥ كين٪ِّٓ ثأكالدق، ٠سرين
 اقذٞةـ إذا ثةلٮدل يكؼؿى  أف الكؼؿيح وٮرً  ث٪ٛك٫ كأمؽُّ  اثلٞح ٔؽي٥ الٮدل جي٢ٕ



 

ؿي  ٨٦ اآلثةء ٨٦ ٚذضؽ ا، أمؿ ىلع ىٍكؼى ة، رآق إذا ثةث٪٫ ي ة مكذٞي٧ن ٞن  ل٤ك٪ح، ٦ُج
 ىلع اع٣ح ٚي١ٮف الٮدل، احنؿاؼ تكجت ٝؽ الكؼؿيح ٚ٭ؾق ا٥٤ٕ٣؛ ىلع ٦ٞجبلن 
 ٨٦ األكؿ الؿاثط ٬ٮ أ٫٩ الٮادل ذلٟ ٥٤ٔ ك٦ة إحل٫، ابلبلية جلؿ كقبجنة كادلق،

 .كاآلػؿة ادل٩ية يف اث٪٫ وبلح
 املكؤكحلح، حت٢٧ ىلع األكالد ثرتبيح ا٣ٕ٪ةيح ٤ٝحي / ا٣رتبيح يف اخلُأ ػ ك35٨٦

ؽـ  .لؤل٢ٌٚ كاتل٘يري ل٤ذىعيط ٚؿوحن  إُٔةا٭٥ ٔك
 .ثةجلٛف اثلٞح ك٤ٝح ثةجلٞه، ينٕؿ ك٬ٮ الٮدل يجنأ ك١٬ؾا    
 اإل٧٬ةؿ؟ ٬ؾا ثٕؽ ٩ؤم٢ ٧ٚةذا األكالد، دؿبيح يف اتلٞىري ٦ْة٬ؿ ثٕي ٬ؾق   

 اتلٞىري؟ ٬ؾا صٌؿاء ٨٦ ق٪عىؽ ك٦ةذا
 ٦ٕرتؾ إىل ث٭٥ ٩ٞؾؼ ظني األكالد ىلع جن٪ي٭ة ص٪ةيح أم ٥٤ٕ٩ ٬٪ة ك٨٦      

 !اخلةَبح ا٣رتبيح ٬ؾق صٮ يف احليةة
 ٗؿق٪ة ٝؽ كحن٨ ٦ذ٧ؿدي٨، اعٝني رأي٪ة٥٬ إذا الن١ٮل إىل أرسٔ٪ة ٦ة ز٥      

 ! االحنؿاؼ ثؾكر ثأيؽي٪ة
نكأؿ ا دٕةىل أف يى٤ط أث٪ةء٩ة كأزكاص٪ة كذريت٪ة رب٪ة ٬ت جلة ٨٦ أزكاص٪ة      

كذريةد٪ة ٝؿة أٔني كاص٤ٕ٪ة ل٧٤ذٞني إ٦ة٦ة كا٩رص اإلقبلـ كأ٫٤٬ كاػؾؿ 
 .ا٣سٛؿ كأ٫٤٬ 

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫      
 أدمٕني .

 
 
 



 

احل٧ؽ  اَّلم رشع الرشاآ كأظس٥ األظاكـ كبنيَّ احلبلؿ كاحلؿاـ           
كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل ذك اجلبلؿ كاإل٠ؿاـ كا٣ٕـة ا٣يت ال 

ج٫ كق٥٤ دؿاـ كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوع
 تك٤ي٧ة ٠سريا أ٦ة ثٕؽ/

ٚٞؽ قجٜ ذ٠ؿ ثٕي األػُةء النةإح يف دؿبيح األث٪ةء ك٩ؾ٠ؿ يف ٬ؾا ادلرس 
ٚ٭٪ةؾ ، ثٕي الٮقةا٢ املٕي٪ح ىلع دؿبيح األث٪ةء كا٣ٞيةـ ث٭ؾا الٮاصت ا٣ْٕي٥ 

٢ي  كا٣يت األكالد، دؿبيح ىلع دٕني أقجةب ٛي  أف ث٭ة أػؾ مل٨ -ا ثإذف- دىٍس
 /  (3)الكج٢ د٤ٟ آصبلن ٨٧ٚ أك اعصبلن  ا٣ُيجح اآلزةر جيؽ كأف كيٮٜٚ، يٕةف،

ُـّ  ٚةلـكصح الىةحلح؛ الـكصحً  ثةػذيةر ػ ا٣ٕ٪ةيحي 3  األكرب األزؿي  كهلة األكالد، أ
 كيكذؼري، يكتنري، أف الـكاج أراد إذا ثةإلنكةف ٚعؿم زكص٭ة؛ كىلع ٤ٔي٭٥

 .ا٣ٞٮي٥ كاخل٤ٜ ادلي٨، ذات ٨ٔ كيجعرى 
 أف كٝج٢ ككجةرنا، و٘ةرنا إحلس٥ أظك٪خ ٝؽ/ "بلجي٫ ادلؤل األقٮد أثٮ ٝةؿ         
 ".دٮدلكا

 األ٦٭ةت ٨٦ ٣س٥ اػرتت/ "ٝةؿ"  ٩ٮدل؟ أف ٝج٢ إحل٪ة أظك٪خ ككيٙ/ "ٝةلٮا
يكجُّٮف ال ٨٦  ".ث٭ة ت

 /الؿيةيش كأننؽ      
م إحلسػػ٥ إظكػػةين ٚػػأكؿ  ختػػريُّ

 
ػػؿاؽً  ملةصػػؽةً     ٔٛةٚي٭ػػة ثػػةدو  اأٔل

 كقؤاهل الىةحلح، اَّلريحى  ا قؤاؿي  األكالد دؿبيح ىلع املٕي٪ح الكج٢ ػ ك5٨٦        
 ٨٦ احلؾر لكَّ  كاحلؾري  ثةلىبلح، لؤلكالد ادلاعء ككرثةي  األكالد، دؿبيح ىلع اإلاع٩حى 
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 ٚإصةثح الرش؛ يف د٧ةدينة ٦٪٭٥ الٮادل رأل إذا هل٥ ادلاعء دؿؾي  أك ٤ٔي٭٥، ادلاعء
ٍٞرًصكف كٝؽ حل٧١ح، دذأػؿ ٝؽ ادلاعء  كٝؽ ادلاعء، بكجت الرش ثٕي ٨ٔ حي

 ... ك١٬ؾا ادل٩ية، الٮادل ٚؿاؽ ثٕؽ أك ظني، ثٕؽ يى٤عٮف
، الٮادلي  ي٘ؿس أف األكالد، وبلح ىلع يٕني ٦ة أ٥ْٔ ػ ك1٨٦  كا٣ٕٞيؽةى  اإلي٧ةفى

 كالؿاعيح، ثةلكٌف ذلٟ يذٕة٬ؽ كأف و٘ةر، ك٥٬ األكالد ٩ٛٮس يف الىعيعحى 
٨ ِّٞ ق الٮادلي  ٚي٤ى بُّ٭٥، ا ثأف كي٧٤ٕ٭٥ ثةلن٭ةددني، اجلُٜ الى٘ؿ ٦٪ؾ أكالدى  رى

ـى  ا دي٪ي٭٥، كاإلقبل  .٩بي٭٥-كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل- كحم٧ؽن
 كأ٫٩ الك٧ةء، يف كأ٫٩ كمؿاٝجذى٫، -كص٢ ٔـ- ا حمجح ٤ٝٮب٭٥ يف كي٪ِل        
ٓه  ة ا٣ٕٞيؽة أمٮر ٨٦ ذلٟ ٗري إىل ثىريه  ق٧ي حىرسَّ  .األكالد لك٨ املبلا٧ح ال٧ي

ة-وبلظ٭٥ ىلع يٕني ٦ة أ٥ْٔ ػ ك4٨٦ ٌن  كاخلبلؿ احل٧يؽة األػبلؽ ٗؿسي -أي
٭ة الؿذي٤ح األػبلؽى  كجت٪حجي٭٥ األكالد، ٩ٛٮس يف ال١ؿي٧ح  ٚيعؿصي  إحل٭٥، كدٞجيعي

 كالى٤ًح، كا٣رب، كالىرب كالىؽؽ، كاحل٥٤ كا٣ٕٛح، اتلٞٮل، ىلع دؿبحذ٭٥ ىلع الٮادل
 األػبلؽ، د٤ٟ أرضارى  ٩ٛك٫ الٮٝخ يف إحل٭٥ كيسؿِّق كادلٔٮة، كاجل٭ةد، كا٥٤ٕ٣،
، إحل٭٥ ٚي١ٌؿق ، ا٣ٛضٮرى ، كال١ؾبى ، كاخلية٩حى ، كاحلكؽى يجحى ً٘ ، كا٣ ، كاجل٧ي٧حى  كا٣ٕٞٮؽى

، ، كا٣ُٞيٕحى زىؿة، كاجلبى
ى
ريى٬ة كاأل ٍٛكةؼ ٨٦ ٗك  .كمؿذكهلة األػبلؽ، قى

٪َّحً  ٬ؾق ىلع ث٭٥ قةر كإذا         ملاكرـ حمجني ل٤جُٮ٣ح، ٦ذٕنٞني مجٮا الكُّ
 .مؿذكهلة ٨ٔ ٩ةٚؿي٨ األػبلؽ،

٭٥ ذلٟ ك٨٦        ، األمٮرى  د٤ٕي٧ي  ٠تن٧يخ ٤ٔي٭ة، كدؽريجي٭٥ املكذعك٪حى
ق، الكبلـ كآداًب  احلةصح، ٌٝةء كآداب ثةحل٧ني كاألك٢ً  ا٣ٕةَف،  كآداًب  كردِّ

 .ذلٟ كحنٮ الٌيٮؼ، كاقذٞجةؿ اهلةدٙ، ىلع الؿد
٭ة، الى٘ؿ ٦٪ؾي  األػبلؽ ٬ؾق ىلع الٮدل دؽرب ٚإذا        ٛى ٣ً

ى
 هل؛ قضيٌح كأوجعخ أ

ىًنتُّ  كاتلٮصي٫، اتل٤ٕي٥ يٞج٢ ٚةلى٘ري ي ٮِّد ٦ة ىلع كى  /ٝي٢ ٧٠ة ٤ٔي٫ ٔي
  ٦٪ػػػة ا٣ٛذيػػػةفً  ٩ةمػػػئي  كيجنػػػأ

 
 أثػػػػػٮق ٔػػػػػٮَّدق َكف ٦ػػػػػة ىلع  

 



 

 ا٩ذٞةء ىلع األكالد خمةَجح يف حيؿوة أف مؿااعدي٫ ل٤ٮادلي٨ يججيغ ػ كممة2      
 كالنذ٥ الكت، ٨ٔ ثأ٩ٛك٭٥ يؿبآ كأف ا٣ُيجح، املٞجٮ٣ح احلك٪ح ا٣ٕجةرات
ري كال٤ضةج،  ألك٪ح دٕٙ كبؾلٟ املٞؾٔح، ابلؾيبح ا٣ٕجةرات ٨٦ ذلٟ ٗك

 .كا٣ٛعل الكجةب، ٨ٔ كد٪أل األكالد،
 ىلع حيؿوة أف/ األكالد جتةق الٮادلاف ث٫ يٞٮـ أف ي٧س٨ ٦ة أص٢ِّ  ػ ك3٨٦

 الٮٝخ، كظِٛ ا٣ْٕي٥ األصؿ ٨٦ ذلٟ يف ملة-كص٢ ٔـ-ا ٠ذةب حتٛيْ٭٥
ري االحنؿاؼ، ٨٦ األكالد كمحةيح  .حتىص كال دٕؽ ال ا٣يت ا٣ٌٛةا٢ ٨٦ ذلٟ ٗك

 أف ل٤ٮادلي٨ ٚيججيغ ثة٣ٞؽكة؛ ا٣رتبيح مكأ٣حي / ا٣رتبيح يف امل٭٧ح املكةا٢ ػ ك4٨٦
 يٞٮال٫٩، ٦ة لك يذ٧سبل كأف كا٣رب، كاالقذٞة٦ح، الىؽؽ، يف لؤلكالد ٝؽكةن  يسٮ٩ة

 .ث٫ كيأمؿاف
٧٬ة، أك الٮادلاف يٞٮـ أف/ ذلٟ يف املكذعك٪ح األمٮر ػ ك5٨٦  أ٦ةـ ثةلىبلة أظؽي

 .الٮادلي٨ ٨٦ ٤٧ًٔية الىبلة يذ٧٤ٕٮا ظىت األكالد؛
يح أرسار ٨٦ ٬ؾا ك٢ٕ٣           ككٮفً  ابليخ، يف الؿادجح الك٪ح أداء مرشٔك

 .امل١ذٮبح إال املكضؽ يف الىبلة ٨٦ أ٢ٌٚى  ابليخ يف الىبلةً 
ة - ا٣ٞؽكة ث٫ حتى٢ ػ كممة6 ٌن ، ٥ْ٠ي  - أي ًِ  كبؿُّ  الٌيٮؼ، اقذٞجةؿ كظك٨ي  ا٣٘ي

ؽ ثة٣ٕ٭ؽ كالٮٚةءي  الٮادلي٨،  .كالٔٮ
 ثحذ٫ يُ٭ؿى  كأف امل٪١ؿات، ٨٦ حي٧ي٭٥ أف أكالدق جتةق الٮادل ىلع جيت ػ كممة31

ِى  ظىت ٦٪٭ة، َكتل٤ٛةز كآالت ال٤٭ٮ كالنحنح كحنٮ ذلٟ  قبل٦ح ىلع حيةٚ
ٞةاؽ٥٬ ُٚؿ٥٬، ة - ث٫ كجيؽر .كأػبلٝ٭٥ ٔك ٌن  ابلؽاا٢ هل٥ يٮصؽى  أف - أي
 ين٤٘ٮف ٦ة األكالد جيؽ كبؾلٟ كا٣ٛةاؽة، املذٕح ثني جت٧ٓ ا٣يت املجةظح امل٪ةقجح

 .ٚؿاٗ٭٥ ث٫
ة - الٮادلي٨ ىلع جيت ػ كممة33 ٌن  االحنؿاؼ أقجةب أكالد٥٬ جي٪جة أف - أي

 اخل٤يًٕح، كاملضبلًت  ا٣٘ؿا٦يًح، ا٣ٞىه ٦ُة٣ٕحً  ٨٦ حب٧ةيذ٭٥ كذلٟ اجلجّس،



 

رًي٬ة، اجلجكيح كال١ذًت  املةص٪ح كاألاغين ، الـي٪حى  كجت٪حج٭٥ ٗك حى  ا٣ٛةر٬حى  كاملئٮ
ٓى  ا٣ٞةد٤ح؛ يي٧ٍ٪ى  كاتلُيت، اتلأ٩ٜ يف كاملجة٣٘ح اتلض٢٧ٌ، يف اإلٚؿاط ٨٦ الٮدل ذى

٧ةؿى  ٬ؾق ألف كاتل١نٙ؛ اتلٕؿم، ٨ٔ كي٪ٓل  َجةٔ٭٥، ٚكةد يف دتكجت اأٔل
 الؿذي٤ح؛ إىل األكالد صؿٌ  إىل كدؽٔٮ كٚذجذ٭٥، اآلػؿي٨ إٗٮاء إىل كدٞٮد٥٬
ة ل ذكم أك و٘ةرنا َك٩ٮا إذا ػىٮون

ن
 .ظك٨ مؿأ

 كأف كاجلؽ، كاخلنٮ٩ح، الؿصٮ٣ح، ىلع أكالدق يٕٮِّدى  أف ثةلٮادل حيك٨ ث٢         
، ٔٮاٝتى  كابلىُة٣ح ل١٤ك٢ ٚإف كادلٔح؛ كالؿاظح، كابلىُة٣ح، ال١ك٢، جي٪ج٭٥  قٮءو
، ك٦٘جحى  ـو  كأدٕتي  اجلةس، أدٕتي  اجلةًس  ٚأركحي  محيؽة؛ ٔٮاٝت كاتلٕت كل٤ضؽ ٩ؽ
 إال إحل٭ة يٮو٢ ال ا٣ٕٞب يف كالكٕةدة ادل٩ية يف ٚةلكيةدة اجلةس؛ أركحي  اجلةًس 

 .الؿاظح يٕٞت كاتلٕت احلرسة، دٕٞت ٚةلؿاظح اتلٕت؛ ٨٦ صرسو  ىلع
 مٮا٬ج٫، كد٪٧يحي  الٮدل، ٦يٮؿ مؿاٝجحي  ا٣رتبيح يف املضؽيح اجلةٕٚح األمٮر ػ ك35٨٦

٫  .ي٪ةقج٫ ملة كدٮصي٭ي
٬ة كيى٤ٞي٭ة، مٮا٬جى٫، ي٪ِلِّ  ٦ة املزنؿ يف الٮدل جيؽ كب٭ؾا         ؽُّ ًٕ  .ل٤ج٪ةء كيي

 كإمٕةري٥٬ األكالد، ٔٮاَٙ إمجةعي / ا٣رتبيح يف اجلةٕٚح األمٮر ػ ك31٨٦
ـي  ثح٪٭٥، كا٣ٕؽؿي  ثةملٕؿكؼ، ٤ٔي٭٥ كاجلٛٞحي  كالؿمحًح، ثة٣ُٕٙ  ىلع كا٣ٞية

 ىلع كيٞيض ثةملعجح، ينٕؿ٥٬ ممة ٚؾلٟ ثح٪٭٥؛ اإليسةر ركًح  كإمةٔحي  ظٮاِئ٭٥،
 .املنالكت ٨٦ ٠سري

ة اتلٛة٥٬ي  يسٮف أف/ اجلةصعح ا٣رتبيح أقف ػ ك34٨٦  الـكصني؛ ثني ٝةا٧ن
 األكالد أ٦ةـ ل٤نٞةؽ املٌٛيح الٮقةا٢ جت٪ٌت ىلع احلؿص لك حيؿوة أف ٤ٕٚي٭٧ة

 ٚي٫، األ٣ٛح كتنيٓ ابليخ، اهلؽكء يكٮد ظىت أ٦ة٦٭٥؛ ا٣ٕذةب ٨ٔ يبذٕؽا كأف
 .كالرسكر كاألنف كالكس٨، الؿاظح ٚي٫ األكالد ٚيضؽ

ر ل٥ إذا ثةلٮادلي٨ حيك٨ ػ كممة32 ؽَّ ٞى ، ثح٪٭٧ة حي  ا يذٞية أف ا٣ُبلؽ كظى٢ كٚةؽه
 ًعيح األكالد جيٕبل كأال ثإظكةف، ا٣ترسيط يسٮف كأف-كص٢ ٔـ-



 

 .ثةآلػؿ ٦٪٭٧ة كاظؽ لك ي٘ؿم كأال كمٞةٝ٭٧ة، ٣ٕ٪ةد٧٬ة،
 األكالد ٦٪٭٧ة كاظؽو  لكُّ  يٮص كأف ا٣رب، ىلع األكالد يٕي٪ة أف ٤ٔي٭٧ة ث٢         

 األكالد؛ كدأحلت اتل٭٥، كدجةدؿ الىؽكر، كإي٘ةر اتلعؿيل، ٨٦ ثؽالن  اآلػؿ ثرب
ة ل٥ ا٣ُبلؽ ظةؿ يف ا ادٞية ٚإف  َك٩خ كإف كاتل٧ؿد، لبلًُؿاب األكالد يًٕؿ

ٮف األكالد كإف األكؿ، اخلةرس ٧٬ة الٮادلي٨ ٚإف األػؿل ٌٞ  .الٮادلي٨ قيٕ
 ي٧٤ٕ٭٨ أف-اخلىٮص كص٫ ىلع-ابل٪ةت دؿبيح يف ٤ٔي٫ اتلججي٫ حيك٨ ػ كممة33
ٍذىٍض٨ ٦ة  ٬ؾا يف ٚؿط ٨٦ اجلةس ٨٦ ٚس٥ كد٩ية٨٬، دي٪٭٨ أمٮر ٨٦ إحل٫ حيى

ـى  -املسةؿ قبي٢ ىلع- جي٭٨٤ ٨٦ ا٣جكةء ٨٦ كك٥ احلٜ،  كاجلٛةس احليي أظاك
ة ادل٦ةء كمكةا٢ ٥ ٧ٔٮ٦ن  ك٧٬ة اإلقبلـ أراكف ٨٦ رك٪ةف ث٭ة يذ٤ٕٜ أ٫٩ ٨٦ ثةلٗؿ
 .كاحلش ث٢ كالىيةـ، الىبلة

 ... ك١٬ؾا امل٤ُٮب، الٮص٫ ىلع الىبلة إٝة٦ح جت٭٢ ٨٦ ا٣جكةء ٨٦ كك٥       
ىن أف - أ٦ًة أك أثنة - ل٤ٮادل ٚيججيغ ٤ٍي٭٨ يججيغ ٧٠ة دي٪٭٨، أمٮر ث٪ةد٫ ثذ٤ٕي٥ يٕي  محى

 ٨٦ اخلةوح ظيةد٭٨ أمٮر- أيٌة-ي٧ِّ٤ٕ٭٨ كأف كالكرت، كا٣ٕٛةؼ احلٍن٧ح، ىلع
، َفي  كي٢و ، ٗك ، كَجغو ري ل٧٤زنؿ كدؽثريو  كػيةَحو ٨َّ  ظىت ذلٟ؛ ٗك  أد٥ ىلع يسي

 .الـكصيح ل٤عيةة اقذٕؽاد
 كأف ثةبل٪ةت، ا٣تنج٫ ٨٦ ابلجني ي٧٪ٓ أف/ أكالدق جتةق الٮادل ىلع جيت ػ كممة34

 ثةل١ٛةر ا٣تنج٫ ٨٦ األكالدى  ي٧٪ٓ كأف ثةبلجني، ا٣تنج٫ ٨٦ ابل٪ةًت  ي٧٪ٓ
 أك ل٤كٮؽ قٮاء كظؽ٨٬، املزنؿ ٨٦ اخلؿكج ٨٦ ابل٪ةت ي٧٪ٓ كأف كالاكٚؿات،

 إال خيؿص٨ كأال ٦ٕ٭٨، املعؿـ كصٮد ٨٦ ثؽ ال ث٢ ذلٟ، ٗري أك ا٣ُجيت،
 .امل٤عح ل٤عةصح

ٓى  ثة٣جكةء، االػذبلط ٨٦ ابلجني ي٧٪ٓ أف ٤ٔي٫ ٧٠ة         ٨٦ ابل٪ةًت  كي٧٪
 ث٤٘ٮا إذا أث٪ةا٫ دـكيش ىلع احلؿص لكَّ  حيؿص أف ٤ٔي٫ ٧٠ة ثةلؿصةؿ، االػذبلط

 ٨٦ هل٨ دٞؽـ إذا ث٪ةد٫ دـكيش ىلع حيؿص كأف كاحلةصح، املٞؽرة ٔ٪ؽ الؿمؽ ق٨



 

 .كػ٫ٞ٤ دي٪٫ يؿىض
يةق أف ثةلٮادلي٨ حيك٨ ػ كممة35 ة األكالد ثىعح يٕذجية أف ئؿ  ك٥٬ ػىٮون

 أ٢٧٬ ٚإذا الك٨؛ ذلٟ يف األكالد ٦ٓ دجؽأ ا٣ٕة٬ةت ٨٦ ٠سرينا ألف و٘ةر؛
 .أ٧ٔةر٥٬ َي٤ح األكالد الز٦خ ٔبلص٭ة

 مـ٦٪ح، ثٕة٬ةت أويجٮا إذا األكالد بنؤكف يٞٮ٦ة أف ثةلٮادلي٨ حيك٨ ٧٠ة        
 ذلٟ؛ مةلك ٦ة أك اخًل٤ٞيح، ا٣تنٮ٬ةت ثجٕي مىةثني أك ٦ٕةٝني كدلكا إذا أك

 ينٕؿك٥٬ كأف دؿبحذ٭٥، حيك٪ة كأف األكالد، ثؿاعيح يٞٮ٦ة أف ثةلٮادلي٨ ٚعؿم  
 ث٢ ا٣تكؼٍ، ٨٦ حيؾرا كأف األصؿ، حيتكجة أف ث٭٧ة حيك٨ ٧٠ة ث٧اك٩ذ٭٥،

ية كأف ا، حي٧ؽا أف ٤ٔي٭٥  كرب٧ة ابلبلء، ذلٟ يف اخلري َكف ٚؿب٧ة اخلرية؛ يذعؿَّ
 ابلبلء، و٪ٮؼ ٔ٪٭٥ كدٚٓ األرزاؽ، ٤ٔي٭٥ كأدرَّ  دميٕ٭ة، األرسة ا رظ٥

 .املكة٠ني ٬ؤالء بكجت
نكأؿ ا دٕةىل اتلٮٚيٜ ملة حيت كيؿىض كأف يى٤ط أظٮاؿ املك٧٤ني يف لك      

 .ماكف كأف ي٪رص احلٜ كأ٫٤٬ كخيؾؿ ابلة٢َ كأ٫٤٬ 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫     

 أدمٕني .
 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  اَّلم ٩ٮر جب٧ي٢ ٬ؽايذ٫ ٤ٝٮب أ٢٬ الكٕةدة كَ٭ؿ ثسؿي٥          
كاليذ٫ أٚبؽة الىةدٝني ٚأقس٨ ٚي٭ة كدادق م٭ؽ ا أ٫٩ ال هلإ إال ٬ٮ ككٜٚ ٨٦ 
مةء هلؾق الن٭ةدة أمحؽق قجعة٫٩ ىلع ٦ة أكىل ٨٦ ٢ٌٚ كأٚةدق كأم١ؿق ىلع 

ق ال رشيٟ هل إظكة٫٩ اَّلم ال أظيص دٕؽادق كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽ
م٭ةدة أرصٮ ث٭ة احلكىن كزيةدة كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل اهلةدم إىل قبي٢ 
ط ا ث٭٥ ظضش ادلي٨  الكٕةدة وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كأوعةث٫ اَّلي٨ أًك

 .كأظاكـ ا٣ٕجةدة كق٥٤ تك٤ي٧ة 
 أ٦ة ثٕؽ /  

ٚإف ا دٕةىل جيذيب ٨٦ ينةء ٨٦ ٔجةدق كخيذةر ٨٦ مةء ٨٦ ػ٫ٞ٤ ٧٠ة ٝةؿ       
 ."كربٟ خي٤ٜ ٦ة ينةء كخيذةر"  /دٕةىل 

كمم٨ "ا جيذيب إحل٫ ٨٦ ينةء كي٭ؽم إحل٫ ٨٦ يجيت"  /كٝةؿ دٕةىل       
ٚإ٩٭٥ ػريق ٬ؾق األ٦ح  ‘ اػذةر٥٬ ا دٕةىل كاوُٛة٥٬ أوعةب ٩بي٪ة حم٧ؽ

 . ‘ ثٕؽ ٩بي٭ة
 ٤ٝت ٚٮصؽ ا٣ٕجةد ٤ٝٮب يف ٩ْؿ ا "إف/ ƒ  مكٕٮد ث٨ ا ٝةؿ ٔجؽ       
 ٤ٝٮب يف ٩ْؿ ز٥ ثؿقةتل٫ كاثذٕس٫ جلٛك٫ ٚةوُٛةق ا٣ٕجةد ٤ٝٮب ػري حم٧ؽ
 ٚض٤ٕ٭٥ ا٣ٕجةد ٤ٝٮب ػري أوعةث٫ ٤ٝٮب ٚٮصؽ ‘ حم٧ؽ ٤ٝت ثٕؽ ا٣ٕجةد
 ك٦ة ظك٨ ا ٔ٪ؽ ٚ٭ٮ ظك٪ة املك٧٤ٮف رآف ٧ٚة دي٪٫ ىلع يٞةد٤ٮف ٩بي٫ كزراء

 قيئ" .  ا ٔ٪ؽ ٚ٭ٮ قحبة رأكق
 دي٪ةن  األ٩بيةء أوعةب ػري ث٫ كاإلي٧ةف اخلةد٥ ٩بي٫ لىعجح ´ ا ٚةػذةر        

٧٤ةن  كص٭ةدان،  أ٩ٛك٭٥ ٝؽمٮا ا، قبي٢ يف كاملضة٬ؽي٨ أ٩ىةرق ٚاك٩ٮا كدٞٮل ٔك
 ٤ٝي٤ح ق٪ٮات يف لك٭ة ا٣سٛؿ دكؿ ث٭٥ ا كأذؿَّ  ا، قبي٢ يف كأمٮاهل٥



 

 يف اجلةس كدػ٢ امل٧ٕٮرة، اع٦ح يف اإلقبلـ ث٭٥ كنرش األرض، يف هل٥ ك٦س٨
 . أٚٮاصةن  ا دي٨
 ٨٦ ٠سرية آيةت يف كإظكة٩٭٥ كص٭ةد٥٬ إي٧ة٩٭٥ ىلع ´ ا أزىن كٝؽ      

 آ٨٦ لك كاملؤ٦٪ٮف رب٫ ٨٦ إحل٫ أ٩ـؿ ث٧ة الؿقٮؿ آ٨٦}/ دٕةىل ٝٮهل ٦٪٭ة ٠ذةث٫
 ق٧ٕ٪ة كٝةلٮا رق٫٤، ٨٦ أظؽ ثني ٩ٛؿؽ ال كرق٫٤، ككذج٫ كمبلاسذ٫ ثة

 (.552/ابلٞؿة){ املىري كإحلٟ رب٪ة ٗٛؿا٩ٟ كإَٔ٪ة
 .‘ الؿقٮؿ ٦ٓ ثةإلي٧ةف هل٥ ٚن٭ؽ    

 رمحةء ال١ٛةر ىلع أمؽاء ٫ٕ٦ كاَّلي٨ ا رقٮؿ حم٧ؽ}/ كٝةؿ قجعة٫٩       
ٮا٩ةن  ا ٨٦ ٌٚبلن  يبذ٘ٮف قضؽان  ركٕةن  دؿا٥٬ ثح٪٭٥،  كصٮ٬٭٥ يف قي٧ة٥٬ كًر

 مُأق أػؿج ٠ـرع اإلجني٢ يف ك٦س٤٭٥ اتلٮراة يف ٦س٤٭٥ ذلٟ الكضٮد أزؿ ٨٦
ؽ ال١ٛةر، ث٭٥ حل٘يِ الـراع يٕضت قٮ٫ٝ ىلع ٚةقذٮل ٚةقذ٤ِ٘ ٚآزرق  ا ٔك
٤٧ٮا آ٦٪ٮا اَّلي٨  . (56/ا٣ٛذط){ ْٔي٧ةن  كأصؿان  ٦٘ٛؿة ٦٪٭٥ الىةحلةت ٔك
 ادلي٨ كإػبلص ثةإلي٧ةف هل٥ كالن٭ةدة هل٥ املؽح أ٥ْٔ ٨٦ اآليح ك٬ؾق        

 كأ٩٭٥ كوبلة، َةٔح أ٢٬ كأ٩٭٥ ثح٪٭٥ رمحةء ال١ٛةر ىلع أمؽاء كأ٩٭٥ ،
 اإلقبلـ ك٩بذح ادلي٨، ثؾرة ٥٬ أكاا٤٭٥ كأف كاإلجني٢، اتلٮراة يف ثؾلٟ ممؽكظٮف

خ ٠ربت ا٣يت  ىلع تكذٕيص ثةقٞحن  ٝٮيح اإلقبلـ مضؿة أوجعخ ظىت كدٛٔؿ
 (.56/ا٣ٛذط){ ال١ٛةر ث٭٥ حل٘يِ الـراع يٕضت} الؿيةح

 حتخ يجةيٕٮ٩ٟ إذ املؤ٦٪ني ٨ٔ ا ريض ٣ٞؽ}/ دٕةىل ٝٮهل أيٌةن  ذلٟ ك٨٦      
 ك٦٘ة٥٩ ٝؿيجةن  ٚذعةن  كأزةث٭٥ ٤ٔي٭٥ الك١ي٪ح ٚأ٩ـؿ ٤ٝٮب٭٥ يف ٦ة ٥٤ٕٚ النضؿة

 . (36-35/ ا٣ٛذط){ ظ١ي٧ةن  ٔـيـان  ا كاكف يأػؾك٩٭ة ٠سرية
 كأرب٧ٕةاح أ٣ٛةن  ٚي٭ة الىعةثح كاكف احلؽيبيح، ٗـكة يف ٩ـ٣خ اآليح ك٬ؾق       
 .رص٢
 يف ادجٕٮق اَّلي٨ كاأل٩ىةر كامل٭ةصؿي٨ اجليب ىلع ا دةب ٣ٞؽ}/ دٕةىل كٝةؿ      



 

 ث٭٥ إ٫٩ ٤ٔي٭٥ دةب ز٥ ٦٪٭٥ ٚؿيٜ ٤ٝٮب يـيٖ َكد ٦ة ثٕؽ ٨٦ ا٣ٕرسة قةٔح
 . (334/اتلٮبح) {رظي٥ رؤكؼ

 .‘ ا رقٮؿ ٦ٓ أ٣ٛةن  زبلزني كاك٩ٮا دجٮؾ ٗـكة يف ٩ـ٣خ اآليح ك٬ؾق    
٪ٮاف األ٦ح ٬ؾق قةدة األثؿار األَ٭ةر األوعةب ٚ٭ؤالء  كرس دلؽ٬ة، ٔك

 األ٦ح أقٮة ك٥٬ الىة٣ط، كا٢٧ٕ٣ كاجل٭ةد اإلي٧ةف يف ا٣ٛؿيؽ ك٧٩ٮذص٭ة ػ٤ٮد٬ة،
سي٢ ٨٦ ي٪ٌت ال اَّلم ك٦٪جٕ٭ة كٝؽكد٭ة،  .كاخلري كا٣ُٕةء ال٧ي

 كاألقٮة، ا٣ٞؽكة حم٢ ٬ٮ ٦ة كالكةثٞح كا٢ٌٛ٣ امل٪ةٝت ٨٦ ٦٪٭٥ كللك        
 كٚي٭٥ ا، يف أثةق ٝذ٢ اَّلم كٚي٭٥ ا، قبي٢ يف لك٫ ٦ةهل ا٩ٜٛ اَّلم ٚٛي٭٥
يةهل، كأ٫٤٬، ٩ٛك٫، ىلع ًي٫ٛ آزؿ اَّلم  ٨٦ و٪ي٫ٕ ٨٦ الؿب ٔضت ظىت ٔك
 ر٬جةف كٚي٭٥ احلؿكب، ٚؿقةف الى٪ةديؽ األثُةؿ كٚي٭٥ ق٧ٮاد٫، قجٓ ٚٮؽ

 كُك٭٥ اجلجةؿ، دذع٫٤٧ ل٥ ٦ة ا قبي٢ يف حت٢٧ ٝؽ كُك٭٥ اجل٭ةر، ٚؿقةف ال٤ي٢،
 ٧٠ة كأظجٮق ‘ ا رقٮؿ ٧ْٔٮا كٝؽ ك٦ةهل، ك٩ٛك٫ ثأثٮي٫ الؿقٮؿ يٛذؽم َكف

٥ ل٥ َّْ  أوعةب ٩رص ٧٠ة رقٮهل٥ رقٮؿ أدجةع ي٪رص كل٥ حيت، أك ٍٝ ْٔي٥ يٕي
 .‘ حم٧ؽان  ‘ حم٧ؽو 

 .حترص أف ٨٦ أكرث كٌٚةا٤٭٥ ك٦٪ةٝج٭٥   
 إحل٫، أوعةث٫ أظت الىؽيٜ ثسؿ أثٮ كاكف ، ‘ ا رقٮؿ أظج٭٥ كٝؽ       
 أيخ كل١٪٫ ػ٤يبلن  ثسؿ أثة الختؾت ػ٤يبلن  ٦ذؼؾان  ٠٪خ "لٮ /ٚي٫ كٝةؿ

 ػ٤يبلن" . وةظجس٥ ا اختؾ كٝؽ كوةظيب
 ص٪ةاـ٥٬، كيتجٓ مؿيٌ٭٥، كيـكر كيٮاقي٭٥ هل٥، يؽٔٮ ‘ الؿقٮؿ كاكف       

 األب حيٮط ٧٠ة كحيٮَ٭٥ ٦٪٭٥، املذؼةو٧ني ثني كيى٤ط ظةصةد٭٥ يف كيكىع
 . كأ٥ْٔ أث٪ةءق

 أكىل اجليب} هل٥ أب ك٬ٮ ٩ٛك٫ ٨٦ مؤ٨٦ ثس٢ أكىل ال١ذةب يف ك٬ٮ ٠يٙ ال
 أب "ك٬ٮ كيف ٝؿاءة (3/األظـاب) {أ٦٭ةد٭٥ كأزكاص٫ أ٩ٛك٭٥ ٨٦ ثةملؤ٦٪ني



 

 .هل٥"
 يف كينةكر٥٬ أرسارق، ىلع ي٤ُٕ٭٥ اَّلي٨ كػةوذ٫ ثُة٩ذ٫ ٦٪٭٥ كاكف         
 مٮٝٙ يف يٛةرٝٮق كل٥ ٫ٕ٦، ك٥٬ إال يؽػ٢ كال ٦ٕ٭٥، ك٬ٮ إال خيؿج ٚبل أمٮرق،

 يف كٝؿيج٫ ادلي٨ يف اجليب كأػٮ الىةدؽ، الىؽيٜ ٬ٮ ٬ؤالء كأكؿ ٍٝ مؽة
 إحل٫ دميٕةن  اجلةس كأظت زكصةد٫، أ٢ٌٚ ٚاك٩خ اثجذ٫ ا رقٮؿ دـكج ا٣جكت،

 ٨٦ ٝةؿ. "اعئنح"/ ٝةؿ إحلٟ؟ اجلةس أظتُّ  ٨٦ /قب٢ ٔ٪ؽ٦ة ‘ ٝةؿ ٧٠ة
 ٤ٔي٫. أثٮ٬ة ٦ذٜٛ/ ٝةؿ الؿصةؿ؟

ة٬ة كيف ~ وؽر٬ة إىل مك٪ؽ كرأق٫ إال ا رقٮؿ ي٧خ كل٥        ٬ؾق كأًر
ٝىٍؿفى / }دٕةىل ا ٝٮؿ ٩ـؿ املُ٭ؿات ا٣ُة٬ؿات زكصةد٫ كقةاؿ الـكصح  يف كى

 كأ٨َٕ الـاكة كآدني الىبلة كأ٨٧ٝ األكىل اجلة٤٬يح دربج دربص٨ كال ثيٮدس٨
 كيُ٭ؿك٥ ابليخ أ٢٬ الؿصف ٔ٪س٥ حلؾ٬ت ا يؿيؽ إ٧٩ة كرقٮهل ا

 ٣ُيٛةن  َكف ا إف كاحل٧١ح ا آيةت ٨٦ ثيٮدس٨ يف يذًل ٦ة كاذ٠ؿف دُ٭ريان،
 . (14-11/األظـاب) .{ػجريان 
ٮا٫٩، ´ ا برش٥٬ كملة         ثةإلي٧ةف كاإلظكةف هل٥ كم٭ؽ ٤ٔي٭٥، كدٮبذ٫ ثًؿ
 ٨٦ األكلٮف كالكةثٞٮف}/ دٕةىل ٝةؿ. ٠ؾلٟ ثةجل٪ح هل٥ برشل ٬ؾا َكف

ٮاريض ا ٔ٪٭٥   ثإظكةف ادجٕٮ٥٬ كاَّلي٨ كاأل٩ىةر امل٭ةصؿي٨  ٔ٪٫، كًر
{ ا٣ْٕي٥ ا٣ٛٮز ذلٟ أثؽان  ٚي٭ة ػةدلي٨ األ٩٭ةر حتذ٭ة جتؿم ص٪ةت هل٥ كأٔؽ

 (311/اتلٮبح)
 يف اجليب/ اجل٪ح يف "ٔرشة /ٚٞةؿ ثةجل٪ح ثأٔية٩٭٥ ٦٪٭٥ رصةالن  ‘ الؿقٮؿ كبرش
٧ؿ اجل٪ح، يف ثسؿ كأثٮ اجل٪ح، س٧ةف اجل٪ح، يف ٔك ٌل اجل٪ح، يف ٔك  اجل٪ح يف ٔك

 اجل٪ح، يف ٦ةلٟ ث٨ كقٕؽ اجل٪ح، يف ا٣ٕٮاـ ث٨ كالـبري اجل٪ح، يف ك٤َعح
جؽالؿمح٨  داكد كأثٮ أمحؽ اجل٪ح" ركاق يف زيؽ ث٨ كقٕيؽ اجل٪ح، يف ٔٮؼ ث٨ ٔك

 األبلةين. كوعع٫



 

 النضؿة" ركاق مك٥٤. حتخ ثةيٓ مم٨ أظؽ اجلةر يؽػ٢ "ال / ‘ كٝةؿ         
 ي٧س٨ كال اجل٪ح، أ٢٬ ٨٦ ٚ٭٥ ٔ٪٭٥ رىض أ٫٩ ´ ا أػرب ٨٦ أف مٟ كال
ةق أ٨٤ٔ ٨٦ يسٮف أف  .كيسٛؿكف يؿدؽكف أ٩٭٥ ٔ٪٭٥ ًر

 ‘ اجليب ألوعةب َكف اَّلم كاإلظكةف كاإلي٧ةف ا٢ٌٛ٣ ٬ؾا أص٢ ك٨٦      
 هل٥ ا يؽٔٮ كأف ث٤ٌٛ٭٥ يٕرتؼ أف ثٕؽ٥٬ يأيت مك٥٤ لك ىلع ا أكصت

 اَّلي٨ ػٮا٩٪ةكإل جلة اٗٛؿ رب٪ة يٞٮلٮف ثٕؽ٥٬ ٨٦ صةءكا كاَّلي٨}/ ثةمل٘ٛؿة
{ رظي٥ رؤكؼ إ٩ٟ رب٪ة آ٦٪ٮا لذلي٨ ٗبلن  ٤ٝٮب٪ة يف جت٢ٕ كال ثةإلي٧ةف، قجٞٮ٩ة

  (31/احلرش)
 يٞي٧ٮف اَّلي٨ آ٦٪ٮا كاَّلي٨ كرقٮهل ا كحلس٥ إ٧٩ة}/ كيٮاحل٭٥ حيج٭٥ كأف       

 ٚإف آ٦٪ٮا كاَّلي٨ كرقٮهل ا يذٮؿ ك٨٦ را٠ٕٮف، ك٥٬ الـاكة كيؤدٮف الىبلة
 (.23-22/املةاؽة){ ا٣٘ةبلٮف ٥٬ ا ظـب
 ين١ؿ كال) كٚذٮظ٭٥ ص٭ةد٥٬ ث٢ٌٛ إال مك٧٤ةن  يىجط ل٥ أ٫٩ يٕرتؼ كأف       
 . (اجلةس ين١ؿ ال ٨٦ ا
 ٝةؿ ظير ذلٟ إىل ا أرمؽ٩ة ٧٠ة كورب٥٬ ص٭ةد٥٬ يف ث٭٥ ذأىسي كأف      

 يف ٣س٥ َكف ٣ٞؽ}/ اخل٪ؽؽ ٗـكة يف كورب٥٬ ‘ الؿقٮؿ ورب ثيةف يف قجعة٫٩
 كملة* ٠سريان  ا كذ٠ؿ اآلػؿ كاحلٮـ ا يؿصٮ َكف مل٨ ظك٪ح أقٮة ا رقٮؿ
ؽ٩ة ٦ة ٬ؾا ٝةلٮا األظـاب املؤ٦٪ٮف رأل  ك٦ة كرقٮهل ا كوؽؽ كرقٮهل ا ٔك

 ٤ٔي٫ ا اع٬ؽكا ٦ة وؽٝٮا رصةؿ املؤ٦٪ني ٨٦* كتك٤ي٧ةن  إي٧ة٩ةن  إال زاد٥٬
 . (51-53/ألظـاب){ دجؽيبلن  ثؽلٮا ك٦ة يجذْؿ ٨٦ ٦٪٭٥ حنج٫، ٝض ٨٦ ٧ٚ٪٭٥

 كأثةف الىةدٝني، كأوعةث٫ ‘ ٩بي٫ مأف ٨٦ ا رٚٓ اآليةت ٬ؾق كيف      
 الىرب ٨٦ ا٣ٕىيجح ا٣٘ـكة ٬ؾق يف ‘ اجليب ٤ٔي٭ة َكف ا٣يت ا٣ْٕي٧ح الىٮرة

 ا٣رتاب ي٪٢ٞ كاكف اجلٮع ٨٦ ثُ٪٫ ىلع احلضؿ ‘ ربٍ ٚٞؽ كاتلٮلك، كاإلي٧ةف
٥ ا٤ٞ٣ت زةثخ ا ٩رص ٨٦ كازٞةن  كاكف أوعةث٫ ٦ٓ كحيٛؿ اخل٪ؽؽ، ٨٦  ثةلٗؿ



 

ُٛةف ٝؿيل- دميٕةن  كاصذ٧ةٔ٭٥ األظـاب دأ٣ت ٨٦  ٦ٓ كزجخ ، -كٝؿيْح ٗك
 رصةؿ املؤ٦٪ني ٨٦} ثٞٮهل ا كوٛ٭٥ اَّلي٨ كاحلٞني اإلي٧ةف أ٢٬ ا رقٮؿ

 .( 51/األظـاب) {٤ٔي٫ ا اع٬ؽكا ٦ة وؽٝٮا
 .قبي٫٤ يف كاملٮت رقٮهل ٩رص ىلع اع٬ؽكق كٝؽ       
 ادلي٨ يف األٝٮيةء األَ٭ةر األوعةب ٬ؤالء حل١ٮف إال ٬ؾا جلة ا ذ٠ؿ ك٦ة      

 .كورب٥٬ ص٭ةد٥٬ ىلع ك٩ثين كجن٤٭٥، حنج٭٥ كأف كأقٮة، جلة ٝؽكة
 يف َك٩ٮا ٧٠ة لدلي٨ الىعيط كا٣ٛ٭٥ كاحلٞني ا٥٤ٕ٣ يف َك٩ٮا أ٩٭٥ مٟ كال      

 إي٧ة٩٭٥ ىلع أزىن كورب٥٬، ص٭ةد٥٬ ىلع قجعة٫٩ ا أزىن كابلؾؿ ٧١ٚة اجل٭ةد
جةدد٭٥، كإظكة٩٭٥  اتل٤ٕي٥ د٤ًف اَّلم األكؿ ا٣ٛٮج ٥٬ َك٩ٮا ٚٞؽ ٗؿك كال ٔك

 أ٦ة٦٭٥ ٦ةزبلن  الاكم٢ كاملس٢ املسًل، ا٣ٞؽكة كاك٩خ ، ‘ الؿقٮؿ ٥ٚ ٨٦ كا٣رتبيح
 . كاقُح ثح٪٭٥ ٣حف
 ٤ٔي٭٥ يذ٤ٮ أ٦ة٦٭٥، املسًل كا٣ٞؽكة الاكم٢، اإلنكةف ا رقٮؿ ٚ٭ؾا       

 ثةألقٮة كيؿبي٭٥ كيـكي٭٥ كاحل٧١ح ال١ذةب كي٧٤ٕ٭٥ هل٥، كيبي٪٫ ال١ذةب
ْح ـصؿ كاهلضؿ اجلْؿ، ك٣ٛخ احلك٪ح، كاملٔٮ  ىلع ٦٪٭٥ أظؽان  يٞؿ كال أظية٩ةن، كال

 حلعٮزكا ا٣ٕة٦ح ىلع كاصجةن  ٣حف ٦ة ٤ٔي٭٥ ٚيٮصت ٦٪٭٥ ٚؿيٞةن  كخيذةر ثة٢َ،
تى  جٍٜ، ٝىىى  يكأؿ أال ثٌٕ٭٥ ىلع أػؾ ٧٠ة كراء٥٬ مل٨ ٦سبلن  كيسٮ٩ٮا الكَّ
 ي٪ةكهل أف أظؽان  يكأؿ ال ثٕريق ىلع ك٬ٮ ٦٪٫ الكٮط كٝٓ إذا ٚاكف محبةن  اجلةس

 .إيةق
 كا٢٧ٕ٣ ا٥٤ٕ٣ يف األصيةؿ للك ٦سبلن  يسٮف صجبلن  ٦٪٭٥ حلؼؿج ذلٟ كلك    

 .كالىرب كاجل٭ةد
 "٦ة /ذر أثٮ ٝةؿ ٧٠ة ٥٤ٔ ٨٦ حيذةصٮ٫٩ ٦ة لك ‘ ا رقٮؿ ٚي٭٥ كبر         
 .٦٪٫" ٥٤ٔ ٔ٪ؽ٩ة إال جب٪ةظي٫ يُري َةاؿ ٨٦ األرض كيف ا رقٮؿ ٦ةت
/  ¢ مكٕٮد اث٨ ٝةؿ ٧٠ة لك٫ ث٭ؾا ٚاك٩ٮا ادلي٨، ٨٦ محبةن  ٔ٪٭٥ يسذ٥ كل٥



 

 كأ٤ٝ٭٥ ٧٤ٔةن  كأ٧ٔٞ٭٥ ٤ٝٮبةن  اجلةس أثؿ َك٩ٮا ‘ ا رقٮؿ أوعةب أكخلٟ"
 ".دس٤ٛةن 

 اَّلم املسةيل اجلي٢ ٥٬ ‘ ا رقٮؿ أوعةب َكف لك٫ ذلٟ أص٢ ك٨٦        
 كأف كا٥٤ٕ٣، كا٢٧ٕ٣، اإلي٧ةف، كاجل٭ةد، يف األ٦ح أصيةؿ لك حتذؾي٫ أف جيت
 ٝةلٮق ملة خمة٣ٛةن  صةء ٦ة لك كأف دٛكري، لك ىلع كالك٪ح ل١٤ذةب دٛكري٥٬ يٞؽـ

 مٟ ٚبل ادلي٨ ٨٦ ‘ الؿقٮؿ أوعةب يٕؿ٫ٚ ل٥ ٧ٚة كادلي٨، اهلؽل ٨٦ ٤ٚحف
 .دي٪ةن  ٣حف أ٫٩

 "أكويس٥ /قةريح ث٨ ا٣ٕؿبةض ظؽير يف ‘ ا رقٮؿ ٝةؿ كَّللٟ        
 يٕل ٨٦ ٚإ٫٩ ظبيش، ٔجؽ ٤ٔيس٥ دأمؿ كأف كا٣ُةٔح، كالك٧ٓ ا، ثذٞٮل
 الؿامؽي٨ اخل٤ٛةء كق٪ح بكجيت ٤ٕٚيس٥ ٠سريان  اػذبلٚةن  ٚكريل ثٕؽم ٦٪س٥

ٌٮا ث٭ة، د٧ك١ٮا امل٭ؽيني،  ٚإف األمٮر، كحمؽزةت كإيةز٥ ثةجلٮاصؾ، ٤ٔي٭ة ٔك
 . داكد كأثٮ أمحؽ ًبل٣ح" . ركاق ثؽٔح كلك ثؽٔح، حمؽزح لك

 اخلُةب، ث٨ ٧ٔؿ ز٥ الىؽيٜ ثسؿ أثٮ ٬ٮ ثإَبلؽ أ٤ٌٚ٭٥ أف مٟ كال       
 يف ٠رتدحج٭٥ ك٤ٌٚ٭٥ أدمٕني، €  َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ز٥ ٔٛةف، ث٨ ٔس٧ةف ز٥

ىلع دٛةكت ٚي٧ة ثح٪٭٥ ك٦٭٧ة ذ٠ؿ٩ة ٨٦  اخلبلٚح ز٥ ثٞيح ا٣ٕرشة ز٥ قةاؿ٥٬
٤ٌٚ٭٥ ٚبل نكذُيٓ أف ٩ؾ٠ؿ ٔرش ا٣ٕرش ممة َك٩ٮا ٤ٔي٫ ٨٦ ا٢ٌٛ٣ ككٛة٥٬ 

اَّلم ٩ّٛس ثيؽق لٮ أ٩ٜٛ  "ال تكجٮا أوعةيب ٚٮ ‘ رشٚة كٚؼؿا ٝٮؿ ٩بي٪ة
 .أظؽز٥ ٦س٢ أظؽ ذ٬جة ٦ة ث٤ٖ ٦ؽ أظؽ٥٬ كال ٩ىي٫ٛ" 

ة٥٬ كظرش٩ة يف زمؿد٭٥  كٝٮهل "ػري اجلةس ٝؿين" ٚؿيض ا        ٔ٪٭٥ كأًر
امهلل اظرش٩ة ٦ٓ اَّلي٨ أ٧ٕ٩خ ٤ٔي٭٥ ٨٦ اجلبيني كالىؽيٞني كالن٭ؽاء 

 .كالىةحلني كظك٨ أكخلٟ رٚيٞة 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫      

 أدمٕني .



 

ِـّ  كال١ربيةء، كا٧ْٕ٣حً  كابلٞةء، ثةجلبلؿً  املذٛؿدً   احل٧ؽي          م كا٣ٕ ً  ال اَّلَّ
ًٟ  الى٧ًؽ، الؿب األظًؽ، الٮاظؽ ييؿاـ، م امل٤ً ً ؽ، إىل حيذةجي  ال اَّلَّ  ٨ٔ ا٣ٌٕلِّ  أظى

ؽا٩ةةً  م ا٣ْٕي٥ اجل٤ي٢ األك٬ةـ، ٦ي ً ٫ ال اَّلَّ ، ا٣ٕٞٮؿي  دؽركي ـي  ٫ثؾادً  ا٣٘ينِّ  كاألٍٚ٭ة
٨ٔ  ًٓ ٨ٍ  ٚلكُّ  خم٤ٮٝةد٫ً، دمي ـى، ىلع إحل٫ ٦ٛذٞؿه  قٮاق ٦ى كا ٜى  ادلَّ ذَّ ٨ٍ  كى ٨ى  مةء ٦ى  ث٫ ٚأ٦ى

ؽى  ز٥ كاقذٞةـ ؿ مٮالقي  ٦٪ةصةةً  َّلة كىصى ضى ٭ى ًعت امل٪ةـ، َّليؾى  ذى ٚٞحن  كوى  دذضةىف ري
ةصٓ ٨ٔ ص٪ٮبي٭٥ ٌى جحن  امل ٝىؽٍ  رأيذى٭٥ ٚى٤ىٮٍ  املٞةـ، يف ٗر ٪ٍؽًس  يف ٝٮا٤ٚي٭٥ قةرٍت  كى  ظى
بلـ، َّْ ؿي  ٚٮاظؽه  ا٣

ى
ٮ يٍكأ ٛى ٫، ٨ٔ ا٣ٕ تلَّ ؿي  زى ًذ٫ً، ٨٦ جيؽي  ٦ة ين١ٮ كآػى ٔى ىٍٮ ؿي  ل  كآػى

٫٤٘ ٥ٍ  ٨٦ ٚكجعةفى  مكأتًل٫، ٨ٔ ًذ٠ٍؿيق مى ٭ي ْى ٞى م كدجةرؾ ٩يةـ، كاجلةسي  أٍح ً ؿى  اَّلَّ ٛى  دى
ة، ٛى ، كقرتى  ٔك ىفى ٓى  الاكٚحً  ىلع كأٍقجى٢ ككى ٫٧ًً  ىلع أمحؽق اإًل٩ٕةـ، دمي  اجًلكةـ، ٩ٕى

ِى  كأقأهلي  كأم١ؿقي  ، ٧ٕ٩حً  ظٛ ـً ؽي  اإلًقبل ق ا إًالَّ  إًهل ال أف كأٍم٭ى ٟى  الى  كظؽى ي  رشي  هلى
َـّ  ةـ، ٚبل ث٫ أزت ٨٦ٍ  ٔى ٌى ٨ٍ  كىذؿَّ  يي  أفَّ  كأم٭ؽي  االزةـ، ك٣ىًٌف  َةًٔذ٫ً  ٨ٔ دسربَّ  ٦ى

ق حم٧ؽان  م كرقٮهلي  ٔجؽي ً ى  اَّلَّ  كوعج٫ آهل كىلع ٤ٔي٫ ا وًلَّ  كاحلؿاـ، احلبلؿى  بىنيَّ
 . تك٤ي٧ة كق٥٤ ال١ؿاـ

 / ثٕؽ أ٦ة    
ؽٍ / إػٮاين       ٞى ؿ ٣ى ـى  كاألصٮري  اخلرياتي  ٚي٭ة األػريةي، رمٌةفى  ٔرشي  ثس٥ ٩ى

 .املؾ٠ٮرةي  كاخلىةاهي  املن٭ٮرةي  ا٣ٌٛةا٢ي  ٚي٭ة ال١سرية،
 ٚيف ٗري٬ة، ٨٦ً أكرثى  ٚي٭ة ثة٢ً٧ٕ٣  جيذ٭ؽي  َكف ‘ اجليبَّ  أفَّ /  ػىةاًى٭ة ٨٧ٍٚ       

ٕىرٍشً  يف جيذ٭ؽي  َكف ‘ اجليبَّ  أفَّ  ~ اعئنحى  ٨ٔ مك٥٤ وعيط  ال ٦ة األكاًػؿً  ا٣
 . ٗريق يف جيذ٭ؽي 

ٕىرشي  دػ٢ى  إذا ‘ اجليبُّ  َكف/ ٝة٣خ ٔ٪٭ة الىعيعني كيف     ؽَّ  ا٣  كأظية ٦ًزئرق مى
 . أ٤٬ى٫ كأيِٞ حل٤ى٫



 

ٍي  ‘ اجليبُّ  َكف/ ٝة٣خ ٔ٪٭ة املك٪ؽ كيف     ٤ًٍ رٍشي٨ خيى ًٕ ـو  ثىبلةو  ا٣  َكف ٚإذا ك٩ٮ
ؿ ا٣ٕرشي   .ال٧ًزئرى  كمؽَّ  م٧َّ

 جيذ٭ؽي  َكف ‘ اجليبَّ  ألفَّ  ا٣ٕرًش، ٬ؾق ٌٚي٤حً  ىلع دحل٢ه  األظةدير ٬ؾق ٚيف      
 ٨٦ ا٣ٕجةدةً  أ٩ٮاع دميٓ يف لبلصذ٭ةدً  مةم٢ه  ك٬ؾا ٗرًي٬ًة يف جيذ٭ؽي  ممة أكرث ٚي٭ة

رًي٬ة؛ كوؽٝحو  كذ٠ؿو  كٝؿآفو  وبلةو  ىنؽُّ  َكف ‘ اجليبَّ  كألفَّ  ٗك ٍٕين ٦زئرىق ي  يٕزتؿي  ي
ق ؿغى  نكةءى ٛى يٍي َكف ‘ اجليبَّ  كألفَّ  كاَّل٠ًؿ، ل٤ىبلةً  حلذ ـً  حل٤ى٫ حيي  كا٣ٞؿاءةً  ثة٣ٞية

ًؼ  كصٮارًًظ٫ كلكة٫ً٩ ث٤ٞج٫ كاَّل٠ؿً  ٍؽرً  ل٤ي٤حً  ك٤َجةن  ال٤يةيًل  ٬ؾق لرًشى ٞى ٨ٍ  ا٣يت ا٣ٍ  ٦ى
ؿى  كاظتكةثةن  إي٧ة٩ىةن  ٝة٦٭ة ٛى ـى  ٦ة هل اي  دى  . ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽ
يًٍي  ‘ أ٫َّ٩ احلؽيًر  ٬ؾا كّة٬ًؿي         اَّل٠ؿً  ٨٦ًى  رب٫ِّ ٔجةدةً  يف لك٫َّ ال٤ي٢ى  حيي

ٟى  كاالقذٕؽادً  كالىبلةً  كا٣ٞؿاءةً  ً ري٬ة، كالكعٮرً  َّلل ٢ي  كب٭ؾا ٗك ٓي  حيٍىي  ثىحٍ٪ى٫ اجل٧ٍ
ة كبنيى  ٫ي  ٦ة/ ٝة٣خ ~ اعئنح ٨ٔ مك٥٤و  وعيط يف ٦ى ٤ى٧ي ٍٔ ـى  ‘ أ  ظىت حل٤حن  ٝىة

ـً  يسٮفي  ا٣ٕرشً  يف اثلَّةثخى  ال٤ي٢ إظيةءى  ألفَّ  الىجةًح، رًيق ثة٣ٞية  أ٩ٍٮاًع  ٨٦ًٍ  ٗك
م ا٣ٕجةدةً  ً ذ٫ٍ كاَّلَّ ٛى ـً  ال٤ي٢ً  إظيةءي  جى ٍٍ  ثة٣ٞية ٞى ٥٤ٔ كا. ذى

ى
 .أ

ة      ؿُّ  كم٧َّ ي٤حً  ىلع يؽي ِي  َكف ‘ اجليبَّ  أفَّ  األظةدير ٬ؾق ٨٦ ا٣ٕرشً  ٌٚى  ييٮًٝ
 صؽيؿةه  ْل ث٧ًة املجةركحً  ال٤يةيًل  ٬ؾق اٗذ٪ةـ ىلع ًظؿٍوةن  كاَّل٠ؿً  ل٤ىبلةً  ٚي٭ة أ٤٬ى٫

٧ؿً  ٚؿوحي  ٚإ٩َّ٭ة ا٣ٕجةدةً  ٨٦ ث٫ ٕي ٪ي٧حي  ا٣ٍ ٫َّٞٚ مل٨ٍ  ٗك  ل٧٤ؤ٨٦ يججيًغ  ٚبل ، ¸ ا ك
ٮِّت أفٍ  ا٣ٕة٢ًٝ  ٛى  ٦ٕؽكدةه  حلىةؿو  إالَّ  ْل ٧ٚة كأ٫٤ً٬ ٩ًٛك٫ ىلع اثل٧ي٪حى  ا٣ٛؿوحى  ٬ؾق حي

ة ةًت  ٨٦ ٩ٛعحن  ٚي٭ة اإًلنكةفي  يؽرؾي  رب٧َّى عى ٛى ٍٮىلى  جى  ادل٩ية يف هل قٕةدةن  ٚذ١ٮفي  ال٧ى
 . كاآلػؿةً 

 املك٧٤نيى  ٨٦ًى  ٠سريان  دىؿل أفٍ  ا٣ٛةدظحً  كاخلكةرةً  ا٣ْٕي٥ً  احلؿ٦ةفً  ل٨٧ًى  كإ٫٩     
ٮفى  ٌي ٧ٍ ٕي٭٥، ال ٚي٧ة اثل٧ي٪ح األكٝةتى  ٬ؾق حي كفى  ي٪ٛ ؿي ىٍك٭ى ٥ى  ي ْى ٍٕ  ال٤َّ٭ٮً  يف ال٤ي٢ً  ٦ي
ٮا ا٣ٞيةـ كٝخي  صةء ٚإذا ابلة٢ًَ، ديٮا ٔ٪٫ ٩ةمي ٥ٍ  ٠سريان  ػريان  أ٩ٛك٭٥ ىلع كٚٮَّ ٤َّ٭ي ٕى ٣ 

ا اع٦ً٭٥ ثٕؽ يىؽركٮ٩ى٫ ال ؾى ًت  ٨٦ ك٬ؾا أثىؽان، ٬ى ٔي ١ٍؿقً  ثً٭٥ النيُةفً  دبل  ث٭٥ ك٦ى



 

قً  ؽِّ ٥ كوى ٍٗٮاا٫ًً  ا قبي٢ً  ٨ٔ إية٬ي جىةًدل إًفَّ }/ دٕةىل ا ٝةؿ هل٥، كإ ٟى  ٣ىحٍفى  ًٔ ى  ل
٤ىيًٍ٭٥ٍ  ٨ه  ٔى ُى ٍ٤ ٨ً  إًالَّ  قي ٟى  ٦ى ٕى جى ةًكي٨ى  ٨٦ًى  اتَّ ٘ى  [. 45/ احلضؿ] {ا٣ٍ

٫٧ًٍ٤ً  ٦ٓ ا دىكفً  ٨٦ كحًلٌةن  النيُةفى  يذؼؾي  ال كا٣ٕة٢ٝي        د٫ًً  ًٔ اكى ؽى ٕى ي  بى ٟى  ٚإفَّ  هلى ً ل  ذى
٪ىةؼو  ك٩ى٫ي }/ دٕةىل ا ٝىةؿى . كاإًلي٧ةفً  ل٢ٕٞ٤ ٦ي ذىذًَّؼؾي ذى

ى
يَّذى٫ي  أ ٍكحًلىآءى  كىذيرِّ

ى
 ديكًن  ٨٦ً أ

 ٍ٥ ٥ٍ  كى٬ي ك   ٣ىسي ؽي ةل٧ًًنيى  ثًئٍفى  ٔى َّْ الن  ل٤ً ٨ى  إًفَّ }/ دٕةىل كٝةؿ ،[21/ ال١٭ٙ]{ ثىؽى ُى يٍ  النَّ
 ٍ٥ ك   ٣ىسي ؽي كقي  ٔى ؾي ً ٌكان  ٚىةختَّ ؽي ة ٔى ٮ إًج٧َّى ٔي بى٫ي  يىٍؽ ـٍ ٍ  ًظ ٮ٩يٮا ةًب  ٨٦ًٍ  حًلى١ي ٍوعى

ى
ريً  أ ًٕ { الكَّ

 [.3/ ٚةَؿ]
ٙي  َكف ‘ اجليبَّ  أفَّ /  ا٣ٕرش ٬ؾق ػىةاه ك٨٦      ذى١ً ٍٕ ة، ي ذاكؼي  ٚي٭ى  /كاأل

ـي  ك ـي ي ًغ  املكًضؽ ل ؿُّ ٛى  كق٪حً  ا ثسذةب اثلةثذح الكنن ٨٦ ك٬ٮ ¸ ا ٣ُةٔحً  ل٤ذَّ
الى }/ ¸ ا ٝةؿ ،‘ رقٮهًل  ٨َّ  كى ك٬ي ٩ذي٥ٍ  تيجىةرًشي

ى
ٮفى  كىأ ٛي ١ً ةًصؽً  يًف  ٔى كى / ابلٞؿة]{ ال٧ٍى

354 .] 
ٙى  كٝؽ      ٙى  ‘ اجليبُّ  أذ١ ق، ٫ٕ٦ أوعةثي٫ كأذى١ى ٍٕؽى ٨ٍ  كب ٕى  قٕيؽو  أيب ذى

ٙى  ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ اخلؽرمِّ  ؿى  ا٣ٕرشى  أذى١ى  أذ١ٙ ز٥ رمٌةفى  ٨٦ األكَّ
ٙي  إين/ »ٝةؿ ز٥ األكٍقٍ ا٣ٕرش ؿ ا٣ٕرشى  أذ١ً ، ٬ؾق اتٍلى٧ًفي  األكَّ  ز٥ ال٤ي٤حى

ٙي  ذ١ً ٍٔ ، ا٣ٕرشى  أ ٍى ًتيٍخي  ز٥ األكق
ي
 أظتَّ  ٨٧ٚ األكاػًؿ، ا٣ٕرشً  يف إ٩٭ة/ يل ٚٞي٢ أ

ٙى  أفٍ  ٦٪س٥ ٍٙ  يٕذ١ً ٍٕذ١  .مك٥٤ ركاق( احلؽير) «ٚى٤ٍيى
ٙي  ‘ اجليب َكف/ ٝة٣ٍخ  ~ اعئنحى  ٨ٔ الىعيعني كيف       ا٣ٕرشى  يٕذ١

 .  ¸ ا دٮٚةق ظىت رمٌةفى  ٨٦ًٍ  األكاػؿً 
٫ أذ١ٙ ز٥         . ثًٕؽق ٨٦ً أزكاصي
ٙي  ‘ اجليبُّ  َكف/ ٝة٣خ أيٌةن  ٔ٪٭ة ابلؼةرمِّ  وعيط كيف        لكِّ  يف يٕذ١

ـو  ٔرشةى  رمٌةفى  ـي  َكف ٧٤ٚة. أية ٙى  ٚي٫ ٝيًجيى  اَّلم ا٣ٕة  يٮ٦ةن. ٔرشي٨ أذ١
       ٨ ، ٨٦ً األكاػؿى  ا٣ٕرشى  يٕذ١ًٙ ‘ اجليبُّ  َكف/ ٝةؿ ¢ أنف ٔك  رمٌةفى
٥٤ٚ  ٍٙ ـي  َكف ٧٤ٚة اع٦ةن، يٕذ١ ٙى  املٞج٢ي  ا٣ٕة  أمحؽ ركاقٔرشي٨ى "  أذ١



 

 . كوعع٫ كا٣رت٦ؾم
        ٨ ٙى  أف أرادى  إذا ‘ اجليبُّ  َكف/ ٝة٣خ ~ اعئنح ٔك  ز٥ ا٣ٛضؿى  وًلَّ  يٕذ١
٫ي  دػ٢ ٛى ذى١ى ٍٕ ، ٚةقذأذ٩ىذ٫ ٦ى ، هلة ٚرضبٍخ  هلة، ٚإًذفى  اعئنحي  ظٛىح كقأ٣خ ًػجىةءن

، ٚرضبٍخ  ٤ٍٕٛٚخ، هلة، تكذأذف أفٍ  اعئنحى  ؿىٍت  زي٪تي  ذلٟ رأٍت  ٧٤ٚة ًػجىةءن  أمى
ًبى  خبجةءو  ؾا؟ ٦ة/ »ٝةؿ األٍػًجيىح ‘ اجليبُّ  رأل ٧٤ٚة هلة، ٚرضي  اعئنحى  ث٪ةءي / ٝةلٮا «٬ى

ٮ٬ة ثً٭ؾا؟ أرٍدفى  آ٣رًبَّ / »‘ اجليبُّ  ٝةؿ. كزي٪تى  كظٛىحى  ٔي  .«أرا٬ة ٚبل ا٩ٍـ
ٍخ  ٔى ذاكؼ كدؿىؾ ٚزن اؿو  ٨٦ األكؿ ا٣ٕرش يف أذ١ٙ ظىت رمٌةفى  يف األ . مٮى

ةرمِّ  ٨٦ًٍ   . ركايةتو  يف كمك٥٤ ابلؼى
ـي  كٝةؿ       ٤ى٥ي  ال/ ¬ ظ٪ج٢ى  ث٨ي  أمحؽي  اإًل٦ة ٍٔ  أفَّ  ػبلٚةن  ا٧٤ٕ٣ةءً  ٨٦ أظؽو  ٨ٔ أ

ذاكؼى  ٍك٪ٮفه  األ  .مى
ذاكؼ كاملٞىٮد        غى  اجلةًس  ٨ٔ اإًلنكةفً  ا٩ُٞةعي / ثةأل ؿَّ ٛى  يف ا ٣ُةٔحً  حًلىذى

٫٤ًً  ٤َجةن  مكةًصؽق ٨٦ مكضؽو  ٌٍ ٍؽًر، حل٤ح كإدراؾً  كزٮاث٫ًً  ٣ٛ ٞى  يجٍجيًغ  كَّللٟ ا٣
 ًٙ  ال ٦ة يذىض٪َّت كأف كا٣ٕجةدًة، كالىبلةً  كا٣ٞؿاءةً  ثةَّل٠ؿً  ينذ٢٘ى  أفٍ  ل٧٤ٕذ١

ً٪ي٫ ٍٕ  أك أ٫٤ً٬ٍ ٦ٓ ٦جةحو  حبؽيرو  ٤ٝيبلن  يذعؽثى  أفٍ  ثأسى  كال ادل٩يىة ظؽيًر  ٨٦ حى
، ٗري٥٬ يَّحى  حلؽير ملى٤عحو ًٛ ِـّ  وى  ٦ٕذ١ٛةن  ‘ اجليبُّ  َكف/ »ٝة٣ٍخ  ~ املؤ٦٪نيى  أ
٤ًتى  ٧ٝخي  ز٥ ٚعؽزذي٫ حلبلن  أزكريق ٚأدىحٍذي٫ ٞى ـى ( ثحيت إىل أل٩رصؼى  أم) ألٍج  اجليبُّ  ٚٞة

 .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ( احلؽير) «٦يًع  ‘
ـي           ًٙ  ىلع كحيؿي ةدي٫ اجًل٧ةعي  املٕذ١ ٦ى ؽَّ ٞى  ٣ٞٮهًل  لن٭ٮةو  كال٧َّ٤ًف  اتلٞجي٢ً  ٨٦ ك٦ي
الى / }دٕةىل ٨َّ  كى ك٬ي ٩ذي٥ٍ  تيجىةرًشي

ى
ٮفى  كىأ ٛي ٠ً ةًصؽً  يًف  اعى كى ة{ ال٧ٍى ٫ كأ٦َّ ؿكصي  املكضؽً  ٨٦ ػي

ٍٕي َكف ٚإفٍ   ‘ اجليبُّ  َكف/ »ٝة٣ٍخ  ~ اعئنح حلؽير ث٫ ثأسى  ٚبل ثؽ٫ً٩ ثًجى
ؿجي  ٫ خيي ٙه  ك٬ٮ املكًضؽً  ٨٦ًى  رأقى . ابلؼةرم ركاق ،«ظةاي كأ٩ة ٚأٗك٫٤ ٦ٕذ١

 املكضؽ يف ٦ٕذ١ٙ ك٬ٮ ظةايه  كْل ‘ اجليبَّ  رأس دىؿٌص٢ َك٩خ/ »ركايح كيف
 /أٝكةـ زبلزح ٚ٭ٮ ثؽ٫٩ جب٧يٓ ػؿكص٫ َكف كإف ،«رأق٫ ي٪ةكهلة ظضؿد٭ة يف كْل



 

ؿي          كا٣٘ةاًٍ ابلٮؿً  ظةصحً  ٠ٌٞةءً  رشاعن  أكٍ  َجٕةن  ٦٪٫ ثيؽَّ  ال ألمؿو  اخلؿكجي / األكَّ
ٮءً  ٍك٢ً  الٮاصًت  كالًٮ ٘ي ـه  ٚ٭ؾا كالرشًب  كاألك٢ً  ٗري٬ة أكٍ  جل٪ةثىحو  الٮاًصت كا٣  صةا

٤ي٫ي  حي٧ٍس٨ٍ  ل٥ إذا ٍٕ ٤ي٫ أ٦س٨ى  ٚإفٍ  املكضؽً  يف ٚ ٕي  . ٚبلى  املكضؽً  يف ًٚ
ـه  املكضؽً  يف يسٮفى  أفٍ  ٦س٢ي        َّة  ي٘تك٢ى  كأف ٚي٫ ظةصذى٫ يٞيضى  أفٍ  ي١٧٪ي٫ محى
ـً  ظيجبؾو  خيؿجي  ٚبل كالرشًب  ثةألًك٢ يأًتي٫ًٍ  ٨٦ هل يىسٮفى  أكٍ  ٚي٫،  احلةصح ٣ٕؽ
 .إحل٫
 كحنٮ ص٪ةزةو  كم٭ٮدً  مؿييو  ٠ٕيةدةً  ٤ٔي٫ً  جتتي  ال َةٔحً  ألٍمؿ اخلؿكج/ اثلةين      
 ٔ٪ؽق يسٮف أف ٦س٢ أذاك٫ًٚ اثذؽاءً  يف ذلٟ ينرتطى  أفٍ  إالَّ  ي٫٤ٕٛ ٚبل ذلٟ

ق أف حيت مؿيي ٫ أذاك٫ٚ اثذؽاء يف ٚحنرتط مٮد٫ ٨٦ خيىش أك يٕٮدى  ػؿكصى
ٟى  ً ل سى  ٚبل ًَّلى

ٍ
 .ث٫ ثأ

ذاكؼى  ي٪ةيف ألٍمؿو  اخلؿكجي / اثلة٣ر     ًٓ  َكخلؿكج األ  أ٫٤ً٬ًٍ  كدمةًع  كالرشاءً  ل٤جي
، ث٘ريً  كال برشطو  ال ي٫٤ٕٛ ٚبل ذلٟ، كحنٮ ك٦جةرشدً٭٥  ي٪ةٝيي  أل٫٩ رشطو
ذاكؼى   .٦٪٫ املٞىٮدى  كي٪ةيف األ

ٍؽرً  حل٤حى  ٚي٭ة أفَّ /  ا٣ٕرش ٬ؾق ػىةاًه ك٨٦ ٞى ًٙ  ٨٦ ػريه  ْل ا٣يت ا٣ٍ  م٭ؿو  أ٣
ؿٚٮا ٍٔ ٤ى٭ة ا٣ٕرش هلؾق ا رمحس٥ ٚة ٌٍ ٕيٮ٬ة، كال ٚى ٍرذي٭ة دٌيِّ  كػريي٬ة ز٧نيه  ٚٮى

 .٦جنيه  ّة٬ًؿه 
      َّ٥ ٪ىة ال٤َّ٭ي ٍٞ ة كٚ جىتى٪ة كأٍظًك٨ٍ  كد٩ية٩ىة، ديجً٪ة وبلحي  ٚي٫ً  ل٧ًى ـٍ  اعرى  ٦سىٮا٩ة، كأٍكًؿ

ي٪ىة جلىة كاٗٛؿ ًلَّ  الؿامحنيى  أرظ٥ى  ية ثؿمحًذٟ املك٧٤نيى  كجل٧يٓ كلٮادًلً  كق٥ٌ٤ ا كوى
 .ٕنيأدم كوعًج٫ كآهًلً  حم٧ؽي  ٩بيِّ٪ة ىلع

 

 



 

ِـّ  اجلجةثؿةً  كٝةًو٥ً  كاجل٭ؿ، الرسِّ  اعل٥ً   احل٧ؽي            يًٍص  كا٣ٞ٭ؿ، ثة٣ٕ  حمي
ًٍؿم ك٬ٮ املةءً  ُٝؿاًت  ـً  كبةًٔر  اجلٍَّ٭ؿ، يف جيى ٫ ال٤ي٢ً  ّبل  مًٮِّٚؿ ا٣ٛضؿ، ٩ٮري  يجكؼي
ةل٥ً  األٍصؿ، كم٢٧١ِّ  ل٤ٕةثًؽي٨ى  اثلٮاب ٕى نيً  خبىةئى٪ىحً  ا٣ ٢٧ الىؽر، كػةٚيح اأٔل  مى
ٓى  ثؿز٫ًٝ ٫ دمي ًٞ ٍم٢ً  يف اجل٢٧ى  يرٍتيؾً  ٤ٚى٥ ػ٤ كؿ، يف ا٣ٛؿخى  كال الؿَّ ؿى  أٗىن الٍٮى ٞى  كأٍذ

ًذ٫ً  ً٘ىنى  كٝٮع كحًب٧١ٍى ٞؿ، ا٣ ٛى ٢ كا٣ ٌَّ  أكٝةتى  ظىت ثٕي ىلع املؼ٤ٮٝةًت  ثٕيى  كٚى
٬ؿ، ٤حي  ادلَّ ًٙ  ٨٦ًٍ  ػريه  ا٣ٍٞؽر حلى ق م٭ؿ، أ٣ ٪ذىٓل ال محؽان  أمحؽي ًدق، ٦ي ؽى ٕى  كأم١ؿق ٣
ؽًدق، ٨٦ املـيؽى  يٍكذض٤ًتي  م١ؿان  ٟى  ال كظؽق ا إًالَّ  إًهلى  ال أفٍ  كأم٭ؽ ٦ى  هل رشي
ؽق، يف خم٤ًٍه م٭ةدةى  ٞى ذى ٍٕ ق حم٧ؽان  أفَّ  كأم٭ؽي  ٦ي م كرقٮهلي  ٔجؽي ً  ثنيى  ٨٦ٍ  املةءي  ٩ىجٓ اَّلَّ
 . كق٥ٌ٤ آهل كىلع ٤ٔي٫ ا وًل يًؽق أوةثٓ

 / ثٕؽ أ٦ة     
ٍؽرً  حل٤حي  املجةركح ا٣ٕرشً  ٬ًؾق يف/ إػٮاين         ٞى ٚ٭ة ا٣َّيًت  ا٣  ٗري٬ة، ىلع ا رشَّ
 َّ٨  املجني ٠ذةثح يف ث٤ٌٛ٭ة ا أمةدى  كػري٬ة، ٤ٌٚ٭ة جبـي٢ األ٦ح ٬ؾق ىلع ك٦ى
جٍلى٫ي  إ٩ًَّآ}/ دٕةىل ٚٞةؿ ـى ٩

ى
٤ٍىحو  ىًف  أ حو  حلى كى ى ربى ٪َّة إ٩ًَّة ٦ُّ ٪ًؾًري٨ى  ٠ي ة * ٦ي ؽي  ًذي٭ى ؿى ٍٛ ُّ  حي ٍمؿو  لكي

ى
 أ

١ًي٥و  ٍمؿان *  ظى
ى
٨ٍ  أ ٪ًٍؽ٩ىآ ٦ِّ ٪َّة إ٩ًَّة ًٔ ؿًٍق٤ًنيى  ٠ي ٨ رىمٍحىحن *  مي ٟى  ٦ِّ بِّ ٮى  إ٫َّ٩ًي  رَّ ٓي  ٬ي ٧ًي ٤ًي٥ي  الكَّ ٕى  ا٣ٍ

ةكىًت  رىبِّ *  ٧ى رًٍض  الكَّ
ى
ة كىاأل ٦ى آ كى ٧ى ٪ذي٥ إًف ثىحٍ٪ى٭ي ٮًًٝ٪نيى  ٠ي ى  الى *  ٦ُّ ٮى  إاًلَّ  إًهلى يًٍي  ٬ي  حيي

يي٧ًيخي  ٥ٍ  كى بُّسي ٥ي  رى اثىآاًسي ءى رىبُّ ٣ًنيى  كى كَّ
ى
 [. 5 - 1/ ادلػةف] {األ

٭ة      ٛى رٍثةً  ٦جةركحه  ثأ٩٭ة قجعة٩ى٫ ا كو  ثؿكذ٭ة ٨٧ًٚ ك٤ٌٚ٭ة، كبىؿكًذ٭ة ػرًي٬ة ل١ى
ؿى  املجةرؾى  ا٣ٞؿآفى  ٬ؾا أفَّ  ـً

ٍ٩
ي
٭ة ٚي٭ة أ ٛى ؽي  ثأ٫٩ قجعة٩ى٫ ككوى ؿى ٍٛ  أمؿو  لكُّ  ٚي٭ة حي

٢ يٕين ظ١ي٥، ذىجحً  إىل املعٛٮًظ  ال٤ٮح ٨٦ يٛىى  ا أمؿً  ٨٦ًٍ  َكا٨ه  ٬ٮ ٦ة ا١ٍ٣ى
ري كالرشِّ  كاخلري كاآلصةؿً  األرزاؽً  ٨٦ الك٪حً  د٤ٟ يف قجعة٩ى٫  أٍمؿو  لكِّ  ٨٦ ذلٟ ٗك
حً  ا أكاًمؿ ٨٦ ظ١ي٥و  ٧ى ٍع١ى ٪ىحً  ال٧ي ٞى ٤ى٢ه  ٚي٭ة ٣حف ا٣يت املذٍ ٫ه  كال ٩ٞهه  كال ػى ٛى  قى



 

 . ا٤ٕ٣ي٥ ا٣ٕـيـ دٞؽيؿي  ذلٟ ثة٢َه  كال
جٍلىةقي  إ٩ًَّة}/ دٕةىل كٝةؿ         ـى ٩

ى
٤ٍىحً  ىًف  أ ٍؽرً  حلى ٞى آ*  ا٣ٍ ٦ى ٍدرىاؾى  كى

ى
ة أ ٤ٍىحي  ٦ى ٍؽرً  حلى ٞى ٤ٍىحي *  ا٣ٍ  حلى

ٍؽرً  ٞى رٍيه  ا٣ٍ ٨ٍ  ػى ِّ٦  ًٙ ٍ٣
ى
ٍ٭ؿو  أ ؿي *  مى َّ حي  تىزنى اًسى بلى كحي  ال٧ٍى ة كىالؿُّ بًِّ٭٥ ثًإًٍذفً  ًذي٭ى ٨ رى ِّ٦  ِّ ٍمؿو  لكي

ى
 أ

كحي  الؿُّ ة كى بًِّ٭٥ ثًإًٍذفً  ًذي٭ى ٨ رى ِّ٦  ِّ ٍمؿو  لكي
ى
٤ى٥ه *  أ ىتَّ  ًّلى  قى ًٓ  ظى ٤ى ٍُ ٍضؿً  ٦ى ٛى  - 3/ ا٣ٞؽر] {ا٣ٍ

2 .] 
ؽري         ٞى  ا٣ٞؽر حل٤حى  ألفَّ  كا٣ٌٞةًء؛ اتلٞؽيؿً  ث٧ٕىن أكٍ  كاتلْٕي٥ الرشًؼ  ث٧ٕىنى  ا٣ٍ

ر ْٔي٧حه  رشيٛحه   احل١ي٧حً  أمٮرًقً  ٨٦ كيٌٞي٫ً  الك٪حً  يف يسٮف ٦ة ٚي٭ة ا يٞؽِّ
٤ٍىحي } ٍؽرً  حلى ٞى رٍيه  ا٣ٍ ٨ٍ  ػى ِّ٦  ًٙ ٍ٣

ى
ٍ٭ؿو  أ  كاألصؿ اثلٮاب ككرثةً  كالرشًؼ  ا٢ٌٛ٣ يف يٕين{ مى

٨ٍ  َكفى  كَّللٟ ة ٦ى ٭ى ؿى  كاظتكةثةن  إي٧ة٩ةن  ٝةمى ًٛ  . ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ٗي
ؿي }     َّ حي  تىزنى اًسى بلى كحي  ال٧ٍى الؿُّ ة كى  ٝةا٧ٮف ا ٔجةد ٨٦ ٔجةده  املبلاسح{ ًذي٭ى

ىٍكذى١ٍرًبيكفى  الى } ك٩٭ةر حلبلن  ثٕجةدد٫ ٨ٍ  ي د٫ًً  خى جىةدى الى  ًٔ كفى  كى ىٍكذىٍعرًسي ٮفى *  ي جِّعي يكى  ي
ةرى  ال٤ٍَّي٢ٍى  كفى  الى  كىاجلَّ٭ى ي رتي ٍٛ  .[ 51 ،36/ األ٩بيةء]{ حى
كحي } كالؿمحح كا٣ربكح ثةخلري األرض إىل ا٣ٞؽر حل٤ح يف يتزنلٮف       الؿُّ  ٬ٮ{ كى

٫ ’ صربي٢  .ك٫٤ٌٚ لرش٫ٚ ثةَّل٠ؿ ػىَّ
ـه }  بلى ـى  حل٤حي  ا٣ٞؽر حل٤ح أف يٕين{ ًّلى  قى  ٨٦ ل١رثة خمٮؼ لك ٨٦ ل٧٤ؤ٦٪ني قبل

ٜي  ىٍك٥٤ي  اجلةر، ٨٦ ٚي٭ة يٕذ  . ٔؾاثً٭ة ٨٦ًٍ  كي
ىتَّ }        ًٓ  ظى ٤ى ٍُ ٍضؿً  ٦ى ٛى  ال٩ذ٭ةءً  ا٣ٛضؿً  ث٤ُٮًع  دجذٔل ا٣ٞؽرً  حل٤ح أف يٕين{ ا٣ٍ
 /ا٣ٞؽرً  ل٤ي٤حً  ٦ذٕؽدةه  ٌٚةا٢ي  ال١ؿي٧حً  الكٮرةً  ٬ؾق كيف ث٫، ال٤ي٢ً  ٢ً٧ٔ 
م ا٣ٞؿآفى  ٚي٭ة أ٩ـؿى  ا أف/ األكىل ا٣ٌٛي٤حي        ً  كقٕةددي٭٥ ا٣برشً  ٬ؽايحي  ث٫ً  اَّلَّ

٩ىية يف  .كاآلػؿة ادلُّ
ؿ ٦ة/ اثلة٩يحي  ا٣ٌٛي٤حي       ـي  ٤ٔي٫ يؽي / ٝٮهًل  يف كاتلْٕي٥ اتلٛؼي٥ ٨٦ االقذٛ٭ة

آ} ٦ى ٍدرىاؾى  كى
ى
ة أ ٤ٍىحي  ٦ى ٍؽرً  حلى ٞى  {.ا٣ٍ

ًٙ  ٨٦ًٍ  ػريه  أ٩َّ٭ة/ اثلةثلحي  ا٣ٌٛي٤حي        .م٭ؿو  أ٣



 

٥ٍ  ٚي٭ة دتزنؿي  املبلاسحى  أفَّ / الؿاثٕحي  ا٣ٌٛي٤حي         كا٣ربكحً  ثةخلريً  إالَّ  اليزنلٮفى  ك٬ي
 .كالؿمححً 

ـه  أ٩٭ة/ اخلةمكحي  ا٣ٌٛي٤حي       بل  ث٧ة كا٣ٕؾاًب  ا٣ٕٞةًب  ٨٦ ٚي٭ة الكبل٦حً  ل١رثةً  قى
 .¸ ا َةٔحً  ٨٦ ا٣ٕجؽي  ث٫ يٞٮـ
٤ً٭ة يف أ٩ـؿى  ا أفَّ / الكةدقحي  ا٣ٌٛي٤ح      ًٌ ـً  إىل تيذًٍلى  َكم٤حن  قٮرةه  ٚ  .ا٣ٞية٦حً  يٮ

 ¢ ٬ؿيؿةى  أيب ظؽير ٨٦ الىعيعني يف زجخى  ٦ة ا٣ٞؽرً  حل٤حً  ٌٚةا٢ ك٨٦       
ـى  ٨٦/ »ٝةؿى  ‘ اجليبَّ  أف ؿ كاظتكةثةن  إي٧ة٩ةن  ا٣ٞؽرً  حل٤حى  ٝىة ًٛ ـ ٦ة هل ٗي  ٨٦ دٞؽَّ

 اثلٮاًب  ٨٦ اي  أٔؽَّ  كب٧ة ثة إي٧ة٩ةن  يٕين كاظتكةثةن  إي٧ة٩ةن  ٚٞٮهل ،«ذ٩ًج٫
ة ل٤ٞةا٧نيى   .اثلٮاب ك٤َت لؤلصؿً  كاظتكةثةن  ٚي٭ى

٨ٍ  ث٭ة ٥٤ًٍٔ  مل٨ٍ  ظةو٢ه  ك٬ؾا      ى٥ٍ  ‘ اجليب ألفَّ  ي٤ٕى٥ٍ  ل٥ ك٦ى ىٍنرتًط  ل ة ا٥٤ٕ٣ى  ي  ث٭ى
 .األصؿ ٬ؾا ظىٮؿً  يف

، يف ا٣ٞؽرً  كحل٤حي  ة ا٣ٞؿآفى  أ٩ـؿى  ا ألفَّ  رمٌةفى ى  كٝؽ ٚي٭ى  م٭ؿً  يف إ٩ـاهلى  أفَّ  أٍػربى
، جٍلىةقي  إ٩ًَّة}/ دٕةىل ٝةؿ رمٌةفى ـى ٩

ى
٤ٍىحً  ىًف  أ ٍؽرً  حلى ٞى ٍ٭ؿي }/ كٝةؿ ،[3/ا٣ٞؽر]{ ا٣ٍ ةفى  مى ٌى مى  رى

ل ً ؿى  اَّلَّ ـً ٩
ي
ٍؿآفي  ًذي٫ً  أ ٞي  [. 352/ابلٞؿة]{ ا٣ٍ

ٕىنيَّ  ٚج٭ؾا       ، يف ا٣ٞؽرً  حل٤حي  دسٮفى  أفٍ  تى ٥ يف مٮصٮدةه  كْل رمٌةفى  كيف األمى
ـً  إىل األ٦حً  ٬ؾق ـي  ركل ملة ا٣ٞية٦حً  يٮ  أ٫٩ ¢ ذىري  أيب ٨ٔ كا٣جكةيئُّ  أمٍحىؽي  اإًل٦ة
ٍؽرً  حل٤حً  ٨ٔ أٍػربيًن  ا رقٮؿى  ية/ »ٝةؿ ٞى ـٍ  رمٌةفى  يف أًْل  ا٣  ث٢ٍ / ٝةؿ ٗريقً؟ يف أ
ٮا ٚإذا َك٩يٮا ٦ة األ٩بيةءً  ٦ٓ دسٮفي / ٝةؿ. رمٌةفى  يف ًْل  ٌي ٍخ  ٝيًج ٕى ًٚ ـٍ  ري  إىل ْل أ
ـً   (.احلؽير) «ا٣ٞية٦ح يٮـ إىل ْل ث٢/ ٝةؿ ا٣ٞية٦ًح؟ يٮ
٥ٍ٤ي  كا خيذىهُّ  كأٍصؿي٬ة ٤ٌٚي٭ة ٣ىًس٨ٍ            ٔى  ٬ؾق اػذىٍخ  ٧٠ة األ٦حً  ث٭ؾق أ

ري٬ة اجل٧ٕح يٮـ ثٌٛي٤ح األ٦ح  .احل٧ؽً  ك ا٣ٌٛةا٢ ٨٦ ٗك
ٍؽر كحل٤حي           ٞى كا/ »‘ اجليبِّ  ٣ٞٮؿ رمٌةفى  ٨٦ األكاػؿ ا٣ٕرش يف ا٣ ىؿِّ  حل٤حى  حتى
ٜه  ،«رمٌةفى  ٨٦ األكاػؿ ا٣ٕرشً  يف ا٣ٞؽرً   ٨٦ أٍٝؿب األٍكدةر يف كْل. ٤ٔي٫ ٦ذٛ



 

 ٨٦ األكاػؿ ا٣ٕرشً  ٨٦ الًٍٮدؿً  يف ا٣ٞؽرً  حل٤حى  حتؿكا/ »‘ اجليبِّ  ٣ٞٮؿً  األمٛةًع 
 . ابلؼةرم ركاق ،«رمٌةف

ًٓ  يف كْل          جٍ ، األكاػؿً  الكَّ  ٨٦ رصةالن  أفَّ  ƒ  ٧ٔؿ اث٨ً  حلؽير أٍٝؿىبه
ريكا ‘ اجليبِّ  أوعةب

ي
ًٓ  يف امل٪ةـ يف ا٣ٞؽرً  حل٤حى  أ / ‘ اجليبُّ  ٚٞةؿ األكاػؿ الكج

٥ٍ  أرىل» ًٓ  يف ادٛٞخ ػ ػ يٕين دٮاَأت ٝؽ ريؤيةزي  َكفى  ٨٧ٚ األكاػؿً  الكج
يى٭ة ذىعؿِّ ؿ٬َّة ٦ي ًٓ  يف ٚى٤ٍيذعى  . ٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«األكاػؿً  الكج

ٮى٬ة/ »ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ / ٔ٪٫ كملك٥٤           حل٤حى  يٕين) األكاػؿ ا٣ٕرش يف اتل٧ًكي
ز٥ ًٕٙ ٚإف( ا٣ٍٞؽرً  َّ  ٚبل ٔضـ أك أظؽي ٤ىبى ٍ٘ ًٓ  ىلع حي  . «ابلٮاًق  الكج

ًٓ  أٍكدةرً  كأٝؿبي        ٓو  حل٤حي  األكاػؿً  الكج رشي٨ى  قج  ¢ ٠ٕت ث٨ أيبِّ  حلؽيًر  ٔك
٥٤ كا/ »ٝةؿ أ٫٩  ْل ثٞية٦ً٭ة ‘ ا رقٮؿ أمؿ٩ة ا٣يت ال٤ي٤حي  ْل حل٤حو  أمُّ  أٔل

ٓو  حل٤حي  رشي٨ى  قج  . مك٥٤ ركاق ،«ٔك
ٍذىهُّ  كال         ًٓ  يف ٦ٕي٪حو  ث٤ي٤حو  ا٣ٞؽرً  حل٤حي  ختى ـً  دمي ٮا ٢ي  ث٢ اأٔل ِّٞ  يف ٚذ١ٮفي  دىجذى

ـو  رشي٨ى  قجٓ حل٤حى  اع رشي٨ى  مخفو  حل٤ح آػؿى  اعـ كيف ٦سبلن  ٔك  ا ملنحبحً  دجٕةن  ٔك
ؿُّ  كظ٧١ًذ٫، ٮ٬ة/ »‘ ٝٮهلي  ذلٟ ىلع كيؽي ٧ًكي  يف دجًفى  قةثٕحو  يف دجًف دةقٕحو  يف اتلي

 . ابلؼةرم ركاق ،«دجًفى  ػةمكحو 
٢ي  كأ٩٭ة األػريً  ا٣ٕرشً  ٨٦ كدؿو  يف أ٩٭ة األٝٮاؿ أرصط/ ابلةرم ٚذط يف ٝةؿ      ًٞ . دىجٍذى

 .çا
ة٫٩ ا ىفى أػ كٝؽ          ٭ة قجعى ٧ٍ٤ى  يف ٤٧ٔي٭٥ حلى١ٍرثي  ث٭٥ رمححن  ا٣ٕجةدً  ىلع ًٔ
 ا ٨٦ ٝؿبحن  ٚزيداديكا كادلاعءً  كاَّل٠ؿً  ثةلىبلةً  ا٣ٛة٤ًحً  ال٤يةيًل  د٤ٟ يف ٤َج٭ة
٨ٍ  ثؾلٟ حلتجنيى  أيٌةن  هل٥ اػذجةران  كأػٛة٬ة كزٮاثةن، ان  َكفى  ٦ى  ظؿيىةن  ٤َج٭ة يف صةدَّ
٨ٍ  ٤ٔي٭ة ٨ٍ  ٚإفَّ  ٦ذ٭ةك٩ةن، ٠كبلفى  َكفى  ًم٧َّ  ك٬ةفى  ٤ًَج٫ يف صؽَّ  يشءو  ىلع ظؿصى  ٦ى
ٛؿ إحل٫ً  الٮوٮؿً  قبي٢ً  يف اتلٕتي  ٤ٔي٫ ْى ة اي  يْ٭ؿي  كرب٧َّة ث٫، كا٣ ٭ى ٧ٍ٤ى  بلًٕي  ًٔ

بل٦ةتو  ثأ٦ةراتو  ا٣ٍٕجىةدً  ة ٔك ا٬ى ؽي  أ٫٩ ٔبل٦ذى٭ة ‘ اجلىيبُّ  رأل ٧٠ة يؿى  يف يكضي



 

 ٦ةءو  يف الىجًط  وبلةً  يف ٚكضؽ ال٤ي٤حً  د٤ٟ يف املُؿي  ٚزنؿ كَنيو  ٦ةءو  يف وجيعًذ٭ة
 .كَنيو 

ذط ا٣ٞؽرً  حل٤حي / إػٮاين       ٍٛ ، ٚي٭ة كيٞؿَّبي  ابٍلىةب، ٚي٭ة حي ٓ األٍظجىةبي يٍك٧ى  كي
،  ػريه  ا٣ٞؽرً  حل٤حي  األصًؿ، ْٔي٥ي  ٚي٭ة ل٤ٕةم٤نيى  كييٍسذىتي  اجلٮاب، كيؿدُّ  اخلُةبي

ٍ٭ؿ، أ٣ٙ ٨٦ كا مى ا ٤ًَج٭ة، يف ا رمحس٥ ٚةصذ٭ؽي ٤ت، أكافي  ٚ٭ؾى َُّ رىكا ا٣  كاظؾى
ت ا٤ٛ٘٣ح ٚيف ا٤ٛ٘٣حً  ٨٦ ُى ٕى  .ا٣

ىلَّ  ؿ دىٮى ٧ي ٕي  ق٭ٮ يف ا٣
 

ىٍ٭ٮو  كيف  رٍس  كيف ل  ػي
ػػػػ ٦ػػػػة ًػػػػيٕحى  ٚيػػػػة  ٍٞ ٛى ٍج

ى
  ػأ

 
٧ٍػػػؿم ٦ػػػ٨ األيػػػةـ يف خي ػػػػ   خي

م يف يًل  ك٦ػػػػػػػة  ً ٍٕػػػػػػػ اَّلَّ   ػًيَّ
 

ػػٍؾرً  ٦ػػ٨ ٧ٔػػؿمى  ٦ػػ٨ خي ػػػ    ٔي
٤ى٪ىػػػػة ٧ٚػػػػة  ٛى   ػكاصجػػػػ ٔػػػػ٨ أٍد

 
 كالنػػػػػ١ؿً  احل٧ػػػػػؽً  ةًت ػػػػػػ  

ػػػػػػة  ػػػػػػ٪ة ٝػػػػػػؽ أ٦ى ىَّ   اي  ػى
 

 مػػػػػػ٭ؿً  أي٧ِّػػػػػػة بنػػػػػػ٭ؿو   
ؿى  بنػػػػػػ٭ؿو   ـى   ػالؿمحػػػػػػ أ٩ٍػػػػػػ

 
٠ٍػػػػػؿً  أرشؼى  ٚيػػػػػ٫ً  ٨ي ػػػػػػ    اَّلِّ

٫ ك٬ػػػػػػ٢  ينػػػػػػًج٭ي   مػػػػػػ٭ؿه  ي
 

 ا٣ٞػػػػػػؽرً  حل٤ػػػػػػحي  كٚيػػػػػػ٫ 
ػػػػربو  ٦ًػػػػ٨ٍ  ٚسػػػػ٥ٍ   ػػػػطَّ  ػى   وى

 
 اخلػػػػػري ٦ػػػػػ٨ ًذي٭ػػػػػة ث٧ػػػػػة 

يٍ٪ىػػػػة    ٭ػػػػػأ٩ٌ  زٞػػػػةتو  ٔػػػػ٨ رىكى
 

٤ىػػػػػػتي  ةػػػػػػػ   ٍُ  الػػػػػػًٮدؿ يف تي
ٮب  ُي   ي٢ُي  الٍمؿئ ٚ

 
ة   ٕىرشً  ٬ًًؾق يف بي٭ى  ا٣

ػػػػػة  يٍ٭ى ًٛ   األمػػػػػبلؾي  دػػػػػزنؿي  ٚى
 

 كا٣ػػػػػػػػػػػربً  ثػػػػػػػػػػػةأل٩ٮار 
ـه  ٝىػػػػػػةؿى  كٝػػػػػػؽ    ْلى  قػػػػػػبل

 
ًٓ  ظػػػػػػىت  ٤ػػػػػػ ٍُ  ا٣ٛضػػػػػػؿً  ٦ى

  ػإ٩ِّػػػػػػػػػ ٚةدًَّػؿك٬ػػػػػػػػػة أالى  
 

ػػػػًف  ٦ػػػػ٨ ٭ةػػػػػ   ٛى ػػػػػؿ أٍج  اَّلُّ
ٜو  ٦ًػػػػ٨ٍ  ٚسػػػػ٥ٍ   ذىػػػػ ٍٕ   ٚي٭ػػػػة ٦ي

 
 يىػػػػػٍؽرًم كال اجلػػػػػةرً  ٦ػػػػػ٨  

         َّ٥ ـى  مم٨ اٍص٤ٍٕ٪ىة ال٤َّ٭ي  اجلـي٢ً  ثةثلٮاًب  كٚةز ا٣ٞؽًر، حل٤حى  كأدرؾى  الن٭ؿ، وة
 .األصؿً 
 َّ٥ ؿات، ٨ٔ اهلةربنيى  اخلرياًت، إىل الكةثٞنيى  ٨٦ اٍص٤ٍٕ٪ىة ال٤َّ٭ي  يف اآل٦٪نيى  امل٪١ى

ي٨ى  ٦ٓ ا٣٘ؿٚةت، ً ٥ٍ  ٤ٔي٭٥ أ٧ٕ٩خى  اَّلَّ يٍذى٭ي رى كى ٥َّ  الكحبةًت، كى ٍؾ٩ة ال٤َّ٭ي ًٔ  ميٌبلًَّت  ٨٦ أ
ؿى  ٦ة ا٣ٛٮاظلى  كص٪ب٪ة ا٣ًَٛت، ٨ ك٦ة ٦٪٭ة ّ٭ى ُى  .ث



 

 َّ٥ ٍر٪ىة ال٤َّ٭ي ، كظك٨ى  ٧ٕ٩ًذٟ م١ؿى  ارزي ٟى  َةًٔذٟ أ٢٬ ٨٦ كاٍص٤ٍٕ٪ىة ٔجةدد
ابى  كٝ٪ىة ظك٪حن  االػؿة كيف ظك٪حن  ادل٩ية يف كآد٪ة ككاليذٟ،  جلىة كاٗٛؿ اجلةر، ٔؾى
ي٪ة ًٓ  كلٮادًلً امحني أرظ٥ى  ية ثؿمحذٟ املك٧٤نيى  كجًل٧ي  ٩بيِّ٪ىة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ  الؿَّ

 .أدمٕني كوعج٫ آهًلً  كىلع حم٧ؽو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  اَّلم ص٢ٕ ٣ٕجةدق مٮاق٥ ل٤ُةاعت كرشع هل٥ أ٩ٮااع ٨٦ ا٣ٕجةدات 
جت٤ت هل٥ األصٮر كاملسٮبةت هل احل٧ؽ ىلع أ٩ٮاع اتلٌٛبلت كأم٭ؽ أف ال هلإ إال 
ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل 

 .كوعج٫ كق٥٤ 
 أ٦ة ثٕؽ/    

ا٣ٕجةدات ا٣يت رشٔ٭ة ا ٣ٕجةدق يف ٬ؾا الن٭ؿ املجةرؾ ٔجةدة ٚإف ٨٦ أص٢      
ذاكؼ ك٣ٞؽ َكف ٩بي٪ة حيؿص ىلع ٬ؾق ا٣ٕجةدة لك اعـ ٧٠ة قيأيت كْل  ‘ األ

 (/ 532يف الـاْل ) ¬ ٔجةدة ٣حكخ ثةألمؿ اهلني ٝةؿ اث٨ مٕجةف املةليك
ذاكؼ رشط مؽيؽ ال يٞؽر ٤ٔي٫ إال ٨٦ هل ٔــ ٨٦ اجلةس ٝ        ةؿ كاأل

٦ةلٟ/ ٦ة رأيخ أظؽا أذ١ٙ ثجدل٩ة ٗري أيب ثسؿ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ احلةرث 
   çث٨ ٬نةـ . ا

¬ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥      
(3) / 

 ىلع ٦ذٮٝٛة دٕةىل، ا إىل قريق َؿيٜ ىلع كاقذٞة٦ذ٫ ا٤ٞ٣ت وبلح َكف ملة      
 ال ا٤ٞ٣ت مٕر ٚإف دٕةىل، ا ىلع ثةللكيح ثإٝجةهل مٕس٫ كل٥ ا، ىلع دمٕيذ٫

 خمة٣ُح كٌٚٮؿ كالرشاب، ا٣ُٕةـ ٌٚٮؿ كاكف دٕةىل، ا ىلع اإلٝجةؿ إال ي٫٧٤
 كاد لك يف كينتذ٫ مٕسة، يـيؽق ممة امل٪ةـ، كٌٚٮؿ الالكـ، كٌٚٮؿ األ٩ةـ،

 رمحح اٝذٌخ كيٮ٫ٛٝ، يٕٮ٫ٝ أك ي٫ٌٕٛ أك دٕةىل، ا إىل قريق ٨ٔ كي٫ُٕٞ
 ا٣ُٕةـ ٌٚٮؿ يؾ٬ت ٦ة الىٮـ ٨٦ هل٥ رشع أف ثٕجةدق الؿظي٥ ا٣ٕـيـ

 ا إىل قريق ٨ٔ هل املٕٮٝح الن٭ٮات أػبلط ا٤ٞ٣ت ٨٦ كيكذٛؿغ كالرشاب،
 يرضق كال كأػؿاق، د٩يةق يف ا٣ٕجؽ ث٫ يجذٛٓ حبير املى٤عح، ثٞؽر كرش٫ٔ دٕةىل،
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 .كاآلص٤ح ا٣ٕةص٤ح مىةحل٫ ٨ٔ ي٫ُٕٞ كال
ذاكؼ هل٥ كرشع          دٕةىل، ا ىلع ا٤ٞ٣ت ١ٔٮؼ كركظ٫ ٦ٞىٮدق اَّلم األ

 ث٫ كاالمذ٘ةؿ ثةخل٤ٜ، االمذ٘ةؿ ٨ٔ كاال٩ُٞةع ث٫، كاخل٤ٮة ٤ٔي٫، كدمٕيذ٫
 ا٤ٞ٣ت ٧٬ٮـ حم٢ يف كاإلٝجةؿ ٤ٔي٫ كظج٫، ذ٠ؿق يىري حبير قجعة٫٩ كظؽق

 ثؾ٠ؿق، لك٭ة كاخلُؿات ث٫، لك٫ اهل٥ كيىري ثؽهلة، ٤ٔي٫ ٚحكذٮل كػُؿاد٫،
 أنك٫ ٨ٔ ثؽال ثة أنك٫ ٚيىري ٦٪٫ يٞؿب ك٦ة مؿاًي٫ حتىي٢ يف كاتل١ٛؿ
 ٦ة كال هل، أ٩حف ال ظني ا٣ٞجٮر يف الٮظنح يٮـ ث٫ ألنك٫ ثؾلٟ ٚيٕؽق ثةخل٤ٜ،

ذاكؼ ٦ٞىٮد ٚ٭ؾا قٮاق، ث٫ يٛؿح ٥ْ األ  .اأٔل
ذاكؼ رشع الىٮـ، ٦ٓ يذ٥ إ٧٩ة املٞىٮد ٬ؾا َكف كملة         أيةـ أ٢ٌٚ يف األ

 أذ١ٙ أ٫٩ ‘ اجليب ٨ٔ ي٪٢ٞ كل٥ رمٌةف، ٨٦ األػري ا٣ٕرش ك٬ٮ الىٮـ
 . «ثىٮـ إال أذاكؼ ال/ »اعئنح ٝة٣خ ٝؽ ث٢ ٍٝ، ٦ُٛؿا

ذاكؼ قجعة٫٩ ا يؾ٠ؿ كل٥        إال ‘ ا رقٮؿ ٫٤ٕٚ كال الىٮـ، ٦ٓ إال األ
 .الىٮـ ٦ٓ

 يف رشط الىٮـ أف/ الك٤ٙ دم٭ٮر ٤ٔي٫ اَّلم ادلحل٢ يف الؿاصط ٚة٣ٞٮؿ       
ذاكؼ،  .دي٧يح اث٨ ا٣ٕجةس أثٮ اإلقبلـ ميغ يؿصع٫ َكف اَّلم ك٬ٮ األ

 .اآلػؿة يف ي٪ٛٓ ال ٦ة لك ٨ٔ ال٤كةف ظبف لؤل٦ح رشع ٚإ٫٩ الالكـ، كأ٦ة       
 الك٭ؿ أ٢ٌٚ ٨٦ ٬ٮ ٦ة ال٤ي٢ ٝيةـ ٨٦ هل٥ رشع ٚإ٫٩ امل٪ةـ، ٌٚٮؿ كأ٦ة      

 ٨ٔ يٕٮؽ كال كابلؽف، ا٤ٞ٣ت ي٪ٛٓ اَّلم املذٮقٍ الك٭ؿ ك٬ٮ اعٝجح، كأمحؽق
 األراكف ٬ؾق ىلع كالك٤ٮؾ الؿيةًةت أربةب ريةًح ك٦ؽار ا٣ٕجؽ، مى٤عح
 ي٪عؿؼ كل٥ املع٧ؽم، اجلجٮم امل٪٭ةج ٚي٭ة ق٤ٟ ٨٦ ث٭ة كأقٕؽ٥٬ األربٕح،
 وية٫٦ يف ‘ ٬ؽي٫ ذ٠ؿ٩ة كٝؽ املٛؿَني، دٞىري ٝرص كال ا٣٘ة٣ني، احنؿاؼ
 .أذاك٫ٚ يف ٬ؽي٫ ٤ٚ٪ؾ٠ؿ كالك٫٦، كٝية٫٦

 كدؿك٫ ،¸ ا دٮٚةق ظىت رمٌةف ٨٦ األكاػؿ ا٣ٕرش يٕذ١ٙ ‘ َكف      



 

 .مٮاؿ يف ٌٚٞةق مؿة،
 حل٤ح ي٤ذ٧ف األػري ا٣ٕرش ز٥ األكقٍ، ز٥ األكؿ، ا٣ٕرش يف مؿة كأذ١ٙ        

 .¸ ثؿب٫ حلٜ ظىت أذاك٫ٚ ىلع ٚؽاكـ األػري، ا٣ٕرش يف أ٩٭ة هل دبني ز٥ ا٣ٞؽر،
 .¸ ثؿب٫ ٚي٫ خي٤ٮ املكضؽ يف هل ٚيرضب خبجةء يأمؿ كاكف

ذاكؼ أراد إذا كاكف          ٚأمؿ ٚرضب مؿة، ث٫ ٚأمؿ دػ٫٤، ز٥ ا٣ٛضؿ وًل األ
 ٚأمؿ األػجيح، د٤ٟ ٚؿأل ٩ْؿ ا٣ٛضؿ وًل ٧٤ٚة ٚرضبخ، ثأػجحذ٭٨، أزكاص٫
ذاكؼ كدؿؾ ٚٞٮض، خبجةا٫  األكؿ ا٣ٕرش يف أذ١ٙ ظىت رمٌةف م٭ؿ يف األ

 .مٮاؿ ٨٦
 ٚي٫ ٝجي اَّلم ا٣ٕةـ يف َكف ٧٤ٚة أيةـ، ٔرشة ق٪ح لك يٕذ١ٙ كاكف      

٫ كاكف يٮ٦ة، ٔرشي٨ أذ١ٙ  َكف ٧٤ٚة مؿة، ق٪ح لك ثة٣ٞؿآف صربي٢ يٕةًر
٫ ا٣ٕةـ ذلٟ  مؿة ق٪ح لك يف أيٌة ا٣ٞؿآف ٤ٔي٫ يٕؿض كاكف مؿدني ث٫ اعًر

 .مؿدني الك٪ح د٤ٟ ٤ٔي٫ ٕٚؿض
 إال أذاك٫ٚ ظةؿ يف ثحذ٫ يؽػ٢ ال كاكف كظؽق، ٝجذ٫ دػ٢ أذ١ٙ إذا كاكف     

 كد٘ك٫٤ ٚرتص٫٤، اعئنح، ثيخ إىل املكضؽ ٨٦ رأق٫ خيؿج كاكف اإلنكةف، حلةصح
 ٚإذا. ٦ٕذ١ٙ ك٬ٮ دـكرق أزكاص٫ ثٕي كاك٩خ ظةاي، كْل املكضؽ يف ك٬ٮ

 ك٬ٮ نكةا٫ ٨٦ امؿأة يجةرش كل٥ حلبل، ذلٟ كاكف ي٤ٞج٭ة، ٦ٕ٭ة ٝةـ دؾ٬ت ٝة٦خ
ٓ ٚؿام٫، هل َؿح أذ١ٙ إذا كاكف ٗري٬ة، كال ثٞج٤ح ال ٦ٕذ١ٙ  رسيؿق هل كًك

 يٕؿج ٚبل َؿي٫ٞ، ىلع ك٬ٮ ثةملؿيي مؿ حلةصذ٫ ػؿج إذا كاكف ٦ٕذ٫ٛ١، يف
 لك ظىريا، قؽد٭ة ىلع كص٢ٕ دؿكيح، ٝجح يف مؿة كأذ١ٙ. ٔ٪٫ يكأؿ كال ٤ٔي٫
ذاكؼ ملٞىٮد حتىيبل ٬ؾا  اختةذ ٨٦ اجل٭ةؿ ي٫٤ٕٛ ٦ة ١ٔف كركظ٫، األ

ٓ املٕذ١ٙ  ثح٪٭٥، األظةدير ثأَؿاؼ كأػؾ٥٬ ل٤ـااؿي٨، كدل٤جح ٔرشة مًٮ
ذاكؼ لٮف، ٚ٭ؾا  çا .املٮٜٚ كا. لٮف اجلجٮم كاأل
 حل١ٮف ث٭ة؛ كاألػؾي  مؿااعدي٭ة، ثةملٕذ١ٛني حيك٨ اآلداب ٨٦ دم٤حه  ك٬ؾق      



 

 / (3) ا ثإذف ٦ٞجٮالن  َكمبلن  أذاكٚي٭٥
 .- ¸ - ا ىلع األصؿ كاظتكةبي  الىةحلًح، اجليَّحً  اقذعٌةري / أكالن         
ذاكؼ، ٨٦ احل٧١حً  اقتنٕةري / زة٩ينة        يَّحي  ل٤ٕجةدة، اال٩ُٞةع كْل األ ًٕ ٍ  كدمى

 .- ¸ - ا ىلع ا٤ٞ٣ت
ٙي  خيؿج أال/ زةثلنة        .٦٪٭ة ثؽ ال ا٣يت حلةصذ٫ إالَّ  املٕذ١
ة       ٕن  ك٦ٞيَّؽة، ٤ُ٦ٞح كأذَكر قنن ٨٦ كال٤ي٤ح احلٮـ أ٧ٔةؿ ىلع املعةْٚحي / راث

ٮء، كق٪َّح ا٣ٞيةـ، كوبلة الٌىح، كق٪َّح الؿكادت، َكلكنن  َؿيف كأذَكر الًٮ
 حيك٨ ا٣يت األمٮر ٨٦ ذلٟ كحنٮ املؤذف، كإصةثح الى٤ٮات، أدثةر كأذَكر اجل٭ةر،

 .٦٪٭ة يشء يٛٮد٫ أال ثةملٕذ١ٙ
ة      قٮاء َكؼ، ثٮٝخو  الىبلة ٝج٢ اجلٮـ ٨٦ االقتًيٞةظ ىلع احلؿصي / ػةمكن

ة؛ أك ٚؿيٌح، َك٩خ  بك١ي٪ح كيأًتيى٭ة ل٤ىبلة، املٕذ١ٙ يذ٭يأ أف ألص٢ ٝية٦ن
 .كػنٮع ككٝةر،

ة    ة، اجلٮا٢ٚ ٨٦ اإل٠سةر/ قةدقن  ٨٦ آػؿ ٩ٮع إىل ٩ٮع ٨٦ كاال٩ذٞةؿي  ٧ٔٮ٦ن
يي٧ٍيًضى  املٕذ١ٙ؛ إىل كامل٢٤ ا٣ٛذٮر يؽبَّ  أال ألص٢ ا٣ٕجةدة؛  دةرة، ثةلىبلة كٝذ٫ ذى
 دةرة، كبةتلع٧يؽ دةرة، كبةتل٭٤ي٢ دةرة، كبة٣تكبيط دةرة، ا٣ٞؿآف كبٞؿاءة

 دةرة، ‘ اجليب ىلع كبةلىبلة دةرة، كبةالقذ٘ٛةر دةرة، كبةدلاعء دةرة، كبةتل١جري
ؿ دةرة، كبةتلؽثُّؿ دةرة، ثة إال ٝٮة كال ظٮؿ ال/ كبػ  ....ك١٬ؾا دةرة، كبةتل١ُّٛ
ة    ٕن ة ا٥٤ٕ٣، أ٢٬ ٠ذت ثٕي اوُعةب/ قةث  يكذٕةفى  ظىت اتلٛكري؛ كػىٮون
 .ا٣ٞؿآف دؽثُّؿ ىلع ث٫
َّٝح أدىع ٚؾلٟ كامل٪ةـ؛ كالالكـ، ا٣ُٕةـ، ٨٦ اإلٝبلؿ/ زة٦٪نة     كػنٮع ا٤ٞ٣ت، لؿ

 .اإلز٥ ٨ٔ كابلٕؽ الٮٝخ، كظِٛ اجلٛف،
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ة     ٕن ذاكؼ كٝخ َي٤ح ا٣ُ٭ةرة ىلع احلؿص/ دةق  .األ
ا      كبةجلىيعح، كبةلىرب، ثةحلٜ، يذٮاوٮا أف ثةملٕذ١ٛني حيك٨/ اعرشن

جى٢ كأف اجلٮـ، ٨٦ كاإليٞةظ كاتلٞٮل، ا٣رب ىلع يذٕةك٩ٮا كأف كاتلؾ٠ري، ٍٞ ٭٥ حى ٌي  ثٕ
 .ثٕي ٨٦
 ٝؿبح، لك ىلع كاحلؿص الك٪َّح، دُجيٜ ىلع املٕذ١ٙ ٤ٚيعؿص كبةجل٤٧ح     

 .زٮاث٫ ي٪ٞه أك أذاك٫ٚ، يٛكؽ ٦ة لك ٨ٔ كابلٕؽ
ذاكؼ ظٮؿ م٤عٮّةت       /األ
 كيجذشي  املٕذ١ٛني، بلٕي اجلةس ثٕي ٝج٢ ٨٦ كإَةتلي٭ة الـيةراًت  ٠رثةي / أكالن     

، ٠رثةي  ذلٟ ٨ٔ  . أكٝةت كإًةٔحي  ظؽيرو
 .ظةصح ثبل اجلٮاؿ ٔربى  كاملؿاقبلت االدِّىةالت ٠رثةي / زة٩ينة    
٢ً  إىل يٛيض كذلٟ األ٧َٕح؛ إظٌةر يف املجة٣٘حي / زةثلنة     ٞى  كإيؾاءً  ا٣ٕجةدة، زً

 .ذلٟ يف يٞذىؽ أف ل٧٤ٕذ١ٙ ٚةألكىل ا٣ُٕةـ؛ ثؿاحئح املى٤ني
ة    ٕن ، ٠رثةي / راث ـً ِي  مل٨ كاإلقةءةي  اإليٞةظ، ٔ٪ؽ كاتلسة٢ٝي  اجلٮ  ثٕي ٝج٢ ٨٦ يٮًٝ

 .هل كادلاعء م١ؿق، ٨٦ ثؽالن  املٕذ١ٛني،
ة    ٚرتاق اخلري، ٨٦ يٛٮد٫ ث٧ة يجةيل ال املٕذ١ٛني ٚجٕيي  ا٣ٛؿًص؛ إًةٔحي / ػةمكن
ء، إصةثح أكٝةت يذعؿل ال  ٚةد٫ رب٧ة ث٢ األكٝةت، اٗذ٪ةـ ىلع حيؿص كال ادلاعى

 .الى٤ٮات أك الؿكٕةًت  ثٕيي  اتلاكق٢ أك اجلٮـ بكجت
ة   ذاكؼ، ىلع الى٘ةر أكالدق ينضٓ اجلةس ثٕي أف/ قةدقن  أمؿه  ك٬ؾا األ

ذاكؼ، ثأدب ٦ذأدثني ٗريى  األكالدي  يسٮف ٝؽ ك٣س٨ٍ  ظك٨،  ٚيعى٢ األ
ذلٟ  كحنٮ املكضؽ، ٨٦ كػؿكج كالكـ، مـاح ككرثةي  كص٤جحه  كإزاعج، أذيح، ٦٪٭٥
 .هل٥ أكىل ٚجيٮد٭٥ ٠ؾلٟ األمؿ َكف ٚإذا

 . كق٥َّ٤ كوعج٫ آهل كىلع حم٧ؽ ٩بي٪ة ىلع ا كوًل
 



 

1

ًٟ  ا٣ْة٬ؿً  ا٣ٞة٬ؿً  املذني، ا٣ٞٮمِّ   احل٧ؽي            ِّٜ  امل٤  ىلع خيىف ال املجني، احل
٫ ًٕ ـيب كال األ٩نًي، ػيفُّ  ق٧  صجةثؿةي  ل١ربيةا٫ً ذؿَّ  اجلً٪ني، ظؿاكتي  ثرًصق ٨ٔ يٕ

ٝىض الكبلَني، ٥ي  ك٬ٮ حب٧١ًذ٫ ا٣ٌٞةءى  كى  محٍؽى  أمحؽق احلة٧٠ني، أٍظسى
ٮ٩ىحى  كأٍقأهلي  النة٠ًؿي٨، ٕي ٟى  ال كظؽق ا إالَّ  إًهل ال أفٍ  كأم٭ؽ الىةثًؿي٨، ٦ى  هل رشي

٣ني إًهلي  ٭ؽ كاآلػؿي٨، األكَّ ق حم٧ؽان  أفَّ  كأمى ىفى  كرقٮهلي  ٔجؽي ُى  دميٓ ىلع املى
٣ني، ثةملبلاًسحً  ثجىؽرو  امل٪ىٮري  املؿق٤ني،  كأوعةث٫ آهًلً  كىلع ٤ٔي٫ ا وًلَّ  املزنى
ـً  إىل ثإٍظكةفو  هل٥ كاتلةثًٕني  .تك٤ي٧ةن  كق٥٤ ادلي٨، يٮ

 أ٦ة ثٕؽ /    
جةرؾً  الن٭ؿً  ٬ؾا يف/ إػٮاين     رٍبل ثؽرو  ٗـكة يف املك٧٤نيى  ا ٩رصى  ال٧ي  ىلع ا١ٍ٣ي

ااً٭٥ ؽى ٍٔ ُلَّ  ال٧يرًشكنيى  أ ـى  ذلٟ كقى ـى  احلٮ ٍؿٝةًف؛ يٮ ٛي ؽى  قجعة٫٩ أل٫َّ٩ ا٣  بىنٍيى  ٚي٫ ٚؿَّ
 ِّٜ ٢ً  احل ًَ ٍؾؿً  كاملؤ٦٪ني رقٮهًلً  ث٪ىرٍص  كابلىة  م٭ؿ يف ذلٟ َكف. املرشًكني ال١ٛةرً  كػى

٪ىحً  ٨٦ رمٌةفى  ٫ي  ‘ اجليبَّ  أفَّ  ا٣٘ـكة ٬ؾق قجتي  كاكف الً٭ٍضؿًة، ٨٦ اثلة٩يح الكَّ ٘ى  ثى٤ى
٫ ٝؽ قٛيةفى  أثة أفَّ  ـً  ٨٦ دٮصَّ ، ثٕرٍيً  م١حى  إىل النة اعى  ٝؿيلو  إىل أوعةثى٫ ٚىؽى

، ألٍػؾً  إحل٫ اخلؿكج رٍيً ًٕ ؿبه  ٝيؿينةن  ألفَّ  ا٣  ثىحٍ٪ى٫ ٣حف كأوعةث٫ً ‘ ا لؿقٮؿً  ظى
، كبح٪ى٭٥ ٮا كأمٮاهًل٥ ديةر٥٬ً ٨٦ أٍػؿىصٮ٥٬ كٝؽ ٍٔ٭ؽه ؽَّ  كٝةمي  دٔٮةً  دٔٮدً٭٥ ًً
، ِّٜ ِّٞني ٚاك٩يٮا احل ٍكذىع رٍي٥٬ً ‘ اجليبُّ  أرادى  ملة مي ًٕ  . كأوعةثي٫ ثً
ى  كبٌٕحى  زىبلز٧ًةاحو  يف كأوعةثي٫ ‘ اجليبُّ  ٚؼؿجى        بلن  ٔىرشى ني ىلع رصي  ٚىؿقى

ًٕني جٍ ريان  كقى ًٕ جٍٕٮف ٦٪٭٥ يذٕٞجٮ٩٭ة ثى بلن  قى ةصؿي٨، ٨٦ رصي ٭ى  ٨٦ً كابلةٝيٮف ال٧ي
ؽكفى  األ٩ىةًر، ٍٞىي رٍيى  حى ًٕ ، يؿيؽكفى  ال ا٣ٍ ٓى  ا ك٣ىس٨َّ  احٍلىٍؿبى  كبنيى  ثح٪٭٥ دمى
ك٥٬ِّ ؽي ٍٞيضى  ٦يٍٕةد ٗريً  ىلع ٔى  أثة ٚإف. أرىاد ٦ة كيذ٥َّ  ٦ٕٛٮالن  َكف أمؿان  ا حًلى
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٥٤ى  قٛيةفى  ٥٬ ٝيؿيلو  إىل وةرػةن  ٚجٕرى  ث٭٥ ٔى ىكت٪ضؽي ٮا ي ٥ٍ، حًلٍع٧ي  كدىؿؾى  ًخرٍيى٬ي
ٜى  ٟى  املٕذةدةى  ا٣ُؿي ٪ىضة ابلعؿً  قةظ٢ى  كق٤  .ذى

ٮا الىةرخي  صةء٥٬ ملة ٚإ٫َّ٩ ٝؿيله  أ٦ة         ؿصي ةً  ٨ٔ ثأرٍشاًًٚ٭٥ ػى  يف أبًي٭٥ ثىٍسؿى
ًٙ  حنٮ ٧ةاح ٚؿسو  ٦بحي  ٦ٕ٭٥ رص٢و  أ٣ ٕي ريو  كقج ًٕ ؿان } ثى ُى ًراىآءى  بى كفى  اجلَّةًس  كى ؽُّ يىىي  كى
٨ ًبي٢ً  ٔى ة كىاَّي  اًَّ  قى ٤يٮفى  ث٧ًى ٧ى ٍٕ ٍه  حى ًي ٥[ 44/ األ٩ٛةؿ] {حمي ٕ٭ى يىةفي  ك٦ى ًٞ ٪ِّنيى  ا٣ٍ ٘ى  حي

، ث٭ضةءً  ٥٤ًى  ٧٤ٚة املك٧٤نيى ٥ إحل٭٥ ثٕرى  خبؿكًص٭٥ قٛيةفى  أثٮ ٔى رٍب٬ي ةد٫ً، خيي  ثً٪ىضى
ينري ؽـ ثةلؿصٮًع  ٤ٔيً٭٥ كي ٓي  ال كا/ ص٭٢و  أثيٮ كٝةؿ ذلٟ ٚأثىٍٮا احٍلىؿًب، ٔك  ٩ؿص

ٖى  ظىت ي٥ي  ثؽران  ٩ج٤ي ًٞ ؿي  زىبلزةن، ٚي٫ ك٩ي ، جى٪ٍعى كرى ـي ٥ي  اجلي ًٕ ٍُ ، كجي ـى ، كنكًٌف  ا٣ُٕة  اخٍلى٧ٍؿى
ٓي  ؿىبي  ث٪ة كتك٧ ٕى الٮف ٚبل ا٣   .أثؽان  ي٭ةثٮجى٪ىة يـى
ة          ٥٤ًى  ملة ٚإ٫٩ ‘ ا رقٮؿي  أ٦َّ ٓى  ٝؿيلو  خبؿكًج  ٔى  الىعةثحً  ٨٦ ٫ٕ٦ ٨٦ دم

ين ٝؽٍ  ا إف/ كٝةؿ ٚةقتنةرى٥٬ ؽى ٔى ة ا٣ُةاٛذني إٍظؽل كى ، أك ا٣ٕريى  إ٦َّ  اجلحلى
ادي  ٚٞةـ ؽى ٍٞ ف األٍقٮدً  ث٨ي  امل ٭ةًصؿي٨ى  ٨٦ كاكى  أمؿىؾى  ملة اٍمي ا رقٮؿ ية/ كٝةؿى  ال٧ي
ٮؿي  ال ٚٮىا ¸ ا ٞي ٍت }/ ل٧يٮىس إرٍسااي٢ى  ث٪ٮ ٝة٣ٍخ  ٧٠ة ٩ ٩خى  ٚىةٍذ٬ى

ى
ٟى  أ بُّ رى  كى

ةدبًل ٞى ٪ىة  إ٩ًَّة ذى ة٬ي كفى ٬ى ؽي ًٔ ٨ ي٧يً٪ٟ ٨ٔ ٩ٞةد٢ي  ك٣ًس٨ٍ ، [ 54/ املةاؽة] {ٝىة  ٔك
ٟى  بىنٍيى  ك٨٦ م٧ةلًٟ يٍ ًٟٛ، ك٨٦ يىؽى ٍ٤ ةذو  ث٨ي  قٕؽي  كٝةـ ػى ٕى  قيِّؽي  األ٩ٍىةرمُّ  ٦ي
ٟى  ا رقٮؿ ية/ ٚٞةؿ األكٍس ىٍشى  ٤ٕ٣َّ ةن  دىؿىل األ٩ىةري  دسٮفى  أفٍ  ختى ٍٞ  أف ٤ٔي٭ة ظ

ؾى  ال ٕى٨ٍ  ٔ٪٭٥ كأصيتي  األ٩ٍىةرً  ٨ٔ أٝيٮؿي  كإين ديةر٥٬ً يف إالَّ  دى٪رصي ٍّ  ظيري  ٚة
، ٨ٍ  ظج٢ كًو٢ مبخى ، ٦ى ٍٓ  مبخى ٨ٍ  ظج٢ٍى  كاُٝ ، ٦ى ، ٦ة أمٮاجًلة ٨٦ كػؾٍ  مبخى  مبخى

٪ة ًُ ، ٦ة ٦٪٭ة كأٔ ة مبخى ٍؾتى  ك٦ى تَّ  َكف ٦٪َّة أػى ، ممة إحل٪ة أظى  ٚي٫ أٍمؿت ك٦ة دؿكخى
٩ة أٍمؿو  ٨٦ ٓه  ٚي٫ ٚأٍمؿي ٖى  ث٪ةظىت رًسٍتى  ٣ىًئ  ٚٮا ألٍمؿؾ، تىجى ٧ٍؽافى  ٨٦ ا٣رٍبؾى  دج٤ي  دى

خى  ك٣ئ ٦ٕٟ، ٣جىكريفَّ  ذى٫ ابلىٍعؿى  ٬ؾا ث٪ة اٍقذًٕؿ ٌٍ ٪٫َّ ٚؼ ًى ٮ  ك٦ة ٦ٕٟ، جلؼي
قي   ٔ٪ؽ ًوٍؽؽه  احٍلىؿًب، ٔ٪ؽ لىربه  إ٩َّ٪ة ٗؽان، ث٪ة ا٣ٕؽكَّ  دى٤ىًفى  دسٮفى  أفٍ  ٩ىسؿى
ةًء، ٟى  ا ك٢ٕ٣َّ  ال٤ِّٞ ؿُّ  ٦ة ٦٪ة ييؿي ٞى يٍ٪يٟ ث٫ تى  . خى



 

       َّ ٓى  ملة ‘ اجليبُّ  ٚرسي ٧ً ـً  ٨٦ قى كا/ »كٝةؿ €  كاأل٩ىةرً  امل٭ةصؿي٨ى  الك رٍيي  قى
كا أينِّ  ٚىٮا كأبرًٍشي ؿى  ٣ى١ى ْي ـً  مىىةًرًع  إىل أٍج ةرى  ،«ا٣ٞٮ  الؿمح٨ً  جب٪ٮدً  ‘ اجليب ٚىكى

يٮا ظىت ل ـى ، ٦ًيىةقً  ٨٦ ٦ةءو  أدىنى  ٩ى ٪ٍؾرً  ث٨ي  احٍلجةبي  هل ٚٞةؿ ثىٍؽرو ٧ٍؿك ث٨ ال٧ي  ث٨ً  خى
؟ ٬ؾا أرأيخ ا رقٮؿ ية/ اجل٧ٮح ؿى زٍنً زٍنؿه  ال٧ى ٫ي  أ٦ى ٣ى١ى ـى ـى  أف جلة ٣حف ا أ٩ٍ  ٩ذٞؽ

ـٍ  ٩ذأػؿ؟ أكٍ  ٔ٪٫ مي  ٬ٮ أ
ٍ
أ ١يؽةي؟ كاحٍلىٍؿبي  الؿَّ مي  ٬ٮ ث٢/ ‘ اجليبُّ  ٚٞةؿ كال٧ى

ٍ
 الؿأ

، ٣حف ٬ؾا إفَّ  ا رقٮؿى  ية/ ٚٞةؿ ،«كامل١يؽةي  كاحلؿبي  زًنؿو ٍي  ث٧ى  ظىت ث٪ة ٚىةٍج٭ى
ـً  ٨٦ ٦ةءو  أٍدىنى  ٩ىأيًتى  ٮِّر ٚ٪زنهل ا٣ٞٮ ٘ى ٤ًت  ٨٦ كرىاءق ٦ة كجي ٞي ةن  ٤ٔي٫ ٩ىبيًٍنى  ز٥ ا٣ٍ  ظًٮ

٪ى٧ٍؤلق ، كال ٚجرشبى  ذى ٨ى  يرشبيٮفى أمى  ٬ؾا ‘ اجليبُّ  ٚةٍقذىٍعكى  ٚزنؿى  ، ك٩٭ي الؿَّ
٩ية ًة ادلُّ كى ٍٕؽي ٍؽكةً  كٝؿيله  املؽي٪حى  يًٌل  ممة ثة٣ ٕي ٍىٮل ثة٣ٍ ٞي ، يٌل ممة ا٣  ا كأ٩ٍـؿى  م١حى

اثبلن  املرشكني ىلع َكف ٦ُؿان  ال٤ي٤ح د٤ٟ بلن  مؽيؽان  كى ةن  كىكظى ٣ٞى  ٨٦ ي٧٪ٕ٭٥ زى
أ َ٭ؿى٥٬ َبلً  املك٧٤ني ىلع كاكف اتلٞؽـ، ََّ ؽَّ  األرض هل٥ كك ٍم٢ى  كمى ؽى  الؿَّ ٭َّ  كمى
ؿى  زٍنً ؿيٍنةن  ‘ ا لًؿقٮؿ املك٧٤ٮف كبىن. األٝؽاـ كثىجَّخى  ال٧ى رٍشًؼو  د٢ ىلع ٔى  مي

افً  ىلع يٍؽى ؿى  ز٥ احلؿب ٦ى ـى ؿيًل  ٨٦ ‘ ٩ى ٕى ٮَّل ا٣ٍ  يف كمىش أٍوعةث٫ً، وٛٮؼ ٚىكى
ٓ ًً كًح، مٮ ؿى ٍٕ ٕى٢ ال٧ى ينريي  كص ، مىةرًع  إىل ثيؽقً  ي ذ٤ًٍ٭٥ كحمبلًَّت  املرشكنيى / يٞٮؿي  رى

، مرصعي  ٬ؾا ا، مةء إفٍ  ٚبلفو  مرصعي  ٬ؾا ؽه  صةكزى  ٧ٚة ٚبلفو ٥ٍ  أظى ٓى  ٦ً٪ٍ٭ي  مًٮ
ؿى  ز٥ إمةرد٫ً، ْى يٍلو  كإىل أوعةث٫ إىل ‘ جى ٥َّ / ٚٞةؿ ٝيؿى  صةءت ٝؿيله  ٬ؾق ال٤َّ٭ي
ٍؼًؿ٬ة ٛى يىبلاً٭ة ث ي٤ًٍ٭ة كػي ةدُّؾ كػى ، كدسٌؾبي  حتي ٟى ٥َّ  رقٮل م ٩ىرٍصؾى  ال٤َّ٭ي ً ٍؽدىيًن، اَّلَّ ٔى  كى

 َّ٥ ـٍ  ال٤َّ٭ي ؽديًن، ٦ة يل اجٍنً ٥َّ  ٔك ؾ إين ال٤َّ٭ي ؽي ؾ أنٍني ٍ٭ؽى ؾ، خى ؽى ٍٔ ٥َّ ال٤َّ  ككى  ل٥ مبخى  إفٍ  ٭ي
جىٍؽ، ٍٕ ٥َّ  تي ٍٟ  إفٍ  ال٤َّ٭ي ٍ٭٤ً ةثىحي  ٬ؾق تى ىى ًٕ ـى  ا٣ جىؽ، ال احلٮ ٍٕ ى  تي ٥ي  املك٧٤ٮف كاقتى٪رٍصى بَّ٭ي  رى

ٟى  ييٮًح  إًذٍ }/ هل٥ ٚةقذضةبى  كاقذ٘ةزٮق بُّ حً  إًىلى  رى ٤ىب١ًى ينِّ  ال٧ٍى
ى
٥ٍ  أ ٕىسي سىبِّذيٮاٍ  ٦ى  ذى

٪يٮاٍ  ا٦ى ءى ي٨ى ً ٣ًًٍف  اَّلَّ
ي
أ ي٨ى  ٝي٤يٮًب  يًف  قى ً كاٍ  اَّلَّ ؿي ٛى ٍٔتى  زى بيٮاٍ  الؿُّ ًٜ  ٚىٍٮؽى  ٚىةرٍضً ٍخ٪ى

ى
 األ

بيٮاٍ  ٥ٍ  كىارٍضً َّ  ٦ً٪ٍ٭ي ٟى *  بى٪ىةفو  لكي ً ل ٥ٍ  ذى جَّ٭ي
ى
ُّٝٮاٍ  ثًأ آ ي  اَّى  مى ٮهلى رىقي ٨ كى ٦ى ًٜ  كى ةًٝ ينى ي  اَّى  ي ٮهلى رىقي  كى

إًفَّ 
ًؽيؽي  اَّى  ٚى ةًب  مى ٞى ًٕ ٥ٍ *  ا٣ٍ كٝيٮقي  ذى٣ًسي فَّ  ٚىؾي

ى
ًؿي٨ى  كىأ ًٛ ابى  ل٤ًٍسى ؾى { اجلَّةرً  ٔى



 

 [.34 - 35/ األ٩ٛةؿ]
ٕةًف، دٞةثى٢ى  ثي٥َّ           ًِل  اجلى٧ى حفي  كظى ًَ  ا كرقٮؿي  احلؿًب، رىحى  كاقذؽارٍت  الٍٮ

ًؿيًل، يف ‘ ٕى ٍٕؽي  ثسؿو  أثٮ ك٫ٕ٦ ا٣ ٕةذو  ث٨ي  كقى ٪ىةًمؽي  ‘ زاؿى  ٧ٚة حيؿقة٫٩، ٦ي  حي
قي  رب٫َّ يٍسي٫، كيٍكتى٪رًٍصي ً٘ ىٍكذى ةةن  ٚأٍدىفى  كي ٛى ـي / »يٞٮؿ ػؿج ز٥ إٍد ـى ييٍ٭ ٓي  قى ٣ُّٮفى  اجٍلى٧ٍ  كييٮى

ثيؿى  ؿَّضى  «ادلُّ م/ كٝةؿ ا٣ٞذةؿ ىلع أوعةثى٫ كظى ً ٍٛفي  كاَّلَّ ٥ي  ال ثيًؽقً  حم٧ؽو  جى  يٞةد٤ي٭ي
ـى  ٢ه  احلٮ ذى٢ي  رىصي ٍٞ يى ٍتىًكجةن  وةثؿان  ذى جبلن  حمي ٍٞ رٍيى  ٦ي ٍؽثؿ دى  ٚٞةـ. اجل٪ٌحى  ا أدػ٫٤ إالَّ  ٦ي
ريي  ٧ى ةـ ث٨ي  خي ؿات كبًيىًؽق األ٩ىةرمُّ  احًل٧ى ٨َّ  تى٧ى ٤ي٭ي  ص٪ح ا رقٮؿى  ية/ ٚٞةؿ يأكي

٭ة ًي ٍؿ ٥ٍ / ‘ اجليب ٝةؿ كاألرٍضي  الك٧ٮاتي  ٔى ٕى  ثىحيًٍن  ٦ة ا رقٮؿى  ية ثىغو  ثىغو / ٝةؿ. جى
٢ أفٍ  كبىنٍيى  ٢ى  ظىت ًظييخي  ٣ىًئٍ  ٬ؤالًء، يٞذي٤ىين أفٍ  إالٌ  اجل٪حى  أدػي  ٬ؾقً  د٧ؿايًت  آكي
، حلىيىةةه  إ٩٭ة  .¢ ٝيًذ٢ى  ظىت كٝةد٢ً  اتل٧ؿاًت  أ٣ًٍفى  ز٥ َٮي٤حه
ةن  ‘ ا رقٮؿي  كأػؾى       َّٛ ٍلى  ظىةن  أك ديؿابو  ٨٦ًٍ  ٠ ـى  ث٭ة ٚؿى  ٚأوةثٍخ  ا٣ٞٮ

٤٘ٮيا ٔيٍ٪ى٫، مىؤلٍت  إالَّ  كاًظؽه  ٦ً٪ٍ٭٥ ٧ٚة أٍخيي٪ى٭٥ ي٪٭٥ يف ثة٣رتاب كمي ٍٔ  ٨٦ آيحن  أ
ـى  ،¸ ا آيةًت  ـ ٭ي ٓي  ذى ٍ ٣َّٮيا املرشكني، دمى ، ككى ذي٤ٮف املك٧٤ٮف كادَّجٕ٭٥ األٍدثةرى ٍٞ  ي

ذ٤ٍيٮا. كيأرسكف جٍٕنيى  رى كا رصبلن  قى  .قجٕني كأرسى
ة       ذًٍل أ٦َّ ٞى رشكف أربٕحه  ٦٪٭٥ ٚأ٣ًٌٍف  ا٣ٍ ٪ىةديؽ٥٬ً ٨٦ًٍ  رصبلن  ٔك  ٨٦ ٤ٝيتو  يف وى

حٍجىحي  ص٭٢و  أثٮ ٦٪٭٥ ثىٍؽر، ٝي٤ٍجىةفً  بيٕحى  ث٨ي  كمى ذٍجح كأػٮق رى حلؽي  كاث٪ي٫ خي . ث٨ي  الٮى      ٔذجحى
جى٢ ‘ اجليب أفَّ  ،¢ مكٕٮدو  ث٨ ٔجؽا ٨ٔ/ ابلؼةرمِّ  وعيط كيف ٍٞ  اقذ

اعى  ال١ٕجحى  ؽي / ٝةؿ األربٕحً  ٬ؤالء ىلع ٚؽى ىعى  رأيذي٭٥ ٣ٞؽ ثة ٚأٍم٭ى ٍ د٭٥ ٝؽ رصى  ٗريَّ
٧في   .ظةران  يٮ٦ةن  كاكف النَّ

ـى  أمؿ ‘ ا ٩ىيبَّ  أفَّ  ¢ ٤َعحى  أيب ٨ٔ أيٌةن  كٚي٫      رشي٨ى  ثأربٕحو  ثؽرو  يٮ  ٔك
بلن  ًؾٚيٮا ٝؿيلو  و٪ةديؽً  ٨٦ رىصي ٞي ٮمي  يف ذى ٮاءً  ٨٦ َى ٍَ ، ػجيرو  ثؽرو  أ ٍجرو  إذا كاكف خمي
ؿ ٭ى ـى  ٝٮـ ىلع ّى حً  أٝىة ؿٍوى ٕى ، زبلثى  ثة٣ ةؿو ـى  ثجؽرو  َكف ٧٤ٚة حلى ؿى  اثلة٣ىرى  احلٮ  أمى

اًظ٤ًذ٫ ؽُّ  ثؿى ٫ي  مىشى  ز٥ ٤ٔي٭ة ٚني ٕى ىتَّ  أوعةثي٫ كادَّج ـى  ظى حً  ىلع ٝة ٛى ًكِّ  مى  ٚض٢ٕ الؿَّ



 

٪ىةًديٍ٭٥  ٚبلفو  ث٨ى  ٚبلفي  ية ك ٚبلفو  ث٨ى  ٚبلفي  ية آثةاًً٭٥ كأق٧ةءً  ثأق٧ةاًً٭٥ حي
 ٍ٥ زي ُّ ىرسي ٥ٍ  أي ٕذي٥ي  أ٩َّسي ٍَ ، ا أ ٍؽ٩ىة ٝؽ ٚإ٩ة كرقٮهلى ؽ٩ىة ٦ة كىصى ٔى ةن  ربُّ٪ة كى َّٞ  ٚ٭٢ ظ

ٍؽدي٥ ٥ٍ  ٦ة كصى زي ؽى ٔى ةن؟ ربُّس٥ كى َّٞ ؿي  ٝةؿ ظ ٧ى ة ا رقٮؿى  ية/ خي ةدو  ٨٦ًٍ  ديس٥ِّ٤ي  ٦ى  أٍصكى
م/ » ‘ ا رقٮؿي  ٝةؿ هلة؟ أركاحى  ال ً ٍٛفي  كاَّلَّ ٓى  أٍجذي٥ ٦ة بًيىًؽق حم٧ؽو  جى  ملة ثأٍق٧ى

 .«٦٪٭٥ أٝٮؿي 
ة       ٕةذو  اث٨ قٕؽي  كاكف ٚي٭٥، الىعةثحى  اٍقتىنةرى  ‘ اجليبَّ  ٚإفَّ  األرٍسىل كأ٦َّ  ٝؽ ٦ي

ق ٥ٍ  قةءى ؿ َك٩ٍخ / كٝةؿ أٍمؿي٬ي حو  أكَّ ٕى ٍر ىةفي  كاكف املرشكنيى  يف ا أٍكٝىٕ٭ة كى
ٍ

 يف اإًلْث
ةءً  ٨٦ إيلَّ  أظتَّ  احٍلىؿًب  ٞى ؿي  كٝةؿ. الؿِّصةؿً  اٍقتًجٍ ٧ى ةًب  ث٨ خي َُّ / ‘ ل٤٪يبِّ  ¢ اخل

٪ى٪ة أفٍ  أرىل ِّ١ ٨ أٍخ٪ىةٝى٭٥ ٚ٪رضبى  تي٧ى ي٢ٍ ٨٦ ٤ٔيَّةن  ٚذي٧ىسِّ ًٞ ٫، ٚيرضبى  ٔى ٞى ٪ٔ 
٪ىيًن  ٫، ٚأرٍضًبى  هل ٝؿيجةن  يٕيًن  ٚبلفو  ٨٦ كد١٧ِّ ٞى حي  ٬ؤالء ٚإفَّ  ٔ٪ ؿً  أا٧ًَّ ٍٛ  ا٣ٍسي

٬ة  .كو٪ةديؽي
٥ِّ  بى٪يٮ ٥٬/ ¢ ثىٍسؿو  أثٮ كٝةؿ ًٕ ٕىنرٍيةي، ا٣ٍ ؾى  أف كأرىل كا٣  ٚذ١ٮفي  ًٍٚؽيحن  ٦٪٭٥ دأػي

٥ أفٍ  ا ٕٚىس ال١ٛةًر، ىلع ٝيٮةن  جلة ٭ي ، ي٭ؽحى ـً ؾى  لئلًقبل  ا٣ٛؽيح، ‘ اجليبُّ  ٚأػى
٥٬ ٚاكف ذىًؽم أٍكرثى ٍٛ ةؿً  ي ًٙ  إىل در٥٬و  آالًؼ  أربٕحً  ٨٦ًٍ  ثةل٧ى ، أ٣ٍ ٨ٍ  ك٦٪٭٥ در٥٬و  ٦ى

ؿاءة، ال١ًذةثىحى  املؽي٪حً  أ٢ً٬ٍ  ًوجٍيىةفً  ثذ٤ٕي٥ً  اٍٚذؽل ًٞ ٨ٍ  ك٦٪٭٥ كا٣  ًٚؽاؤيقي  َكف ٦ى
بلىؽى  ٍَ ، ٨٦ ٝؿيلو  ٔ٪ؽ ٦أقٮرً  إ ذى٫٤ ٨٦ى  ك٦٪٭٥ املك٧٤نيى ةً  وربان  ‘ اجليبُّ  رى  لًنؽَّ
ًذ٫، ٨ٍ  ك٦٪٭٥ أذحِّ ٨َّ  ٦ى حً  ٚؽاءو  ثؽكفً  ٤ٔي٫ ٦ى ٍى٤ىعى  .ل٧ٍ٤ًى

ىٍت  ثؽرو  ٗـكةي  ٬ؾق ًذ٢ي  ًٚبىحه } ٠سريةو  ٚبحو  ىلع ٤ٝي٤حه  ًٚبىحه  ٚي٭ة ا٩ذرصى ٞى ًبي٢ً  ىًف  تي  اًَّ  قى
ٍػؿىل

ي
ةه  كىأ ًٚؿى  [. 31/ ٧ٔؿاف آؿ]{ َكى

ةد٢ًي  ا ثًؽي٨ً  ٝةا٧حه  أل٩٭ة ا٤ٞ٣ي٤حي  ا٣ٛبحي  ا٩ذرصت       ٞى ٍٔبلءً  تي ًذ٫ً  إًل ٧ًى ٚةع لكى  كادلِّ
ى٬ة ديًٍ٪٫، ٨ٔ  . ¸ ا ٚ٪رصى
ٮا      ٥ ٚٞٮمي كاػ  املك٧٤ٮفى  أيُّ٭ةػ  ثًؽيًٍ٪سى كا أٔؽااًس٥، ىلع تلي٪رٍصى  كاٍورًبي

كا ةثًؿي ٮا كوى ُي اثً رى ٥ٍ  ا كادٞٮا كى ٮف ٤ٕ٣َّسي  .د٤ًٛعي



 

     َّ٥ ٩ة ال٤َّ٭ي ٍ ـً  ا٩رٍصي  أف إىل ٤ٔي٫ كزبِّذى٪ة إحل٫ كادلاعةً  أ٩ىةرًقً  ٨٦ كاص٤ٕ٪ة ثةإلًقبل
ةؾى  ٞى ٍ٤٩. 

   .أدمٕني كوعًج٫ً  كآهًلً  حم٧ؽو  ٩بيِّ٪ىة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1

ًم  احل٧ؽي           ء لكَّ  ػ٤ٜ اَّلَّ ٍ رىق، يشى ؽَّ ٞى ٥٤ًى  ذى ٍٮردى  ٔك رىق، خم٤ٮؽو  لكِّ  مى  كمٍىؽى
ِـّ  يف كأٍثجىخى  ق ٦ة ال١ذةب أ ؿق، أرىادى َُّ ؤػؿى  ٚبل كقى ة مي ٫، ل٧ًى ٦ى ـ كال ٝؽَّ ؽِّ ٞى ؿىق، ملة ٦ي  أػَّ

٨ٍ  ٩ةرصى  كال ي  ل٧ى ؾهلى ٨ٍ  ػةًذؿى  كال ػى ق، ل٧ًى ًٟ  دٛؿَّد ٩ىرصى ٍ٤ ةً  كابلٞةًء، ثةل٧ي َـّ  كا٣ٕ
٨ٍ  كال١ربيةء، ٫ ٧ٚى ؿىق، ذلٟ ٩ةزٔى ٞى ؽي  الٮاظؽي  أٍظ ؽ، الؿبُّ  األظى ٧ى ٟى  ٚبل الىَّ  هل رشي

ة ٫ ٚي٧ٍى ٔى ؿىق، أثٍؽى ُى ـي  ا٣يحُّ  كذى يُّٮ ٞى ٫ى  ٧ٚة ا٣ ؤيكفً  أٍٝٮ٦ى ٫ بني ًٞ ق، ػ٤ٍ ى  اخلجريي  ا٤ٕ٣ي٥ي  كأثرٍصى
ق ٦ة ٤ٔي٫ خيىٍفى  ٚبل َّ ؿىق، ا٣ٕجؽي  أرسى ٧ى ًٍ ق كأ ق ٫٤ًًٌٚ  ٨٦ًٍ  أٍكىلى  ٦ة ىلع أمٍحىؽي ى ىرسَّ  .كي

ق ا إالَّ  إًهل ال أفٍ  كأٍم٭ؽ ٟى  ال كظؽى ي، رشي ة ا٣ٕةًص  دىٍٮبحى  ٝىًج٢ى  هلى ٛى  ذى٩ًٍج٫ ٨ٔ ٕٚ
ؿىق، ٛى ق حم٧ؽان  أفَّ  كأم٭ؽ كدى م كرقٮهلي  ٔجؽي ً ط اَّلَّ ًى رىق، اهلؽايحً  قبي٢ى  ث٫ أٍك  ك٩ىٮَّ

ٍؾً  ٧٤ّةًت  ث٫ كأزاؿ ىق، الرشِّ رتى حى  ٤ٔي٫ كٚىذطى  كرى َّ١ ـى  ٚأزىاؿ ٦ى  ابٍلىيًٍخ  ٨٦ً األو٪ة
ؿىق، ٭َّ َى ـً  كأوعةث٫ً آهًلً  كىلع ٤ٔي٫ ا وًلَّ  كى ة، ال١ؿا رى ى  هل٥ اتلةثٕنيى  كىلع ا٣رٍبى

ةفو  ٖى  ٦ة ثإٍظكى ؿي  ثى٤ى ٧ى ٞى رىق، ثؽرىق ا٣ ى   .تك٤ي٧ةن  كق٥َّ٤ كرسى
 أ٦ة ثٕؽ /      
ـي  ٚي٭ة ا٩ذرص ا٣َّيًت  ثٍؽرو  ٗـكةي  املجةرؾً  الن٭ؿً  ٬ؾا يف َكف ٧٠ة/ إػٮاين         اإلًٍقبل
بل ٪ىحً  األ٦نًي يف ابلدلً  م١حً  ٚذًٍط  ٗـكةي  أيٌةن  ٚي٫ َكف ٦٪ةريق، ٔك  ٨٦ اثلة٦ً٪ىحً  الكَّ

ةً  ق الًٍ٭ضؿى ؾى ٞى  إقبل٦يةن  ثدلان  كوةر األًثي٥، الرشؾً  ٨٦ًى  ا٣ْٕي٥ً  ا٣ٛذًط  ث٭ؾا ا ٚأ٩
 َّ٢ ًٍؾ، ٨ٔ اتلٮظيؽي  ٚي٫ ظى ةفي  الرشِّ ًؿ، ٨ٔ كاإًلٍح٧ى ٍٛ ـي  ا٣سي  االٍقًذ١ٍجىةر، ٨ٔ كاإلًقبل

ةر، الٮاظؽً  ٔجةدةي  ٚي٫ أ٤ًٔ٪ىٍخ  ٭َّ ٞى رًسىٍت  ا٣ٍ ةهلة الرشؾً  أٍكزةفي  ٚي٫ ككي ٍٕؽى  ٧ٚى ٟى  ث ً ل  ذى
جىةر، جىتي  اجٍنً  يف ٝؿيلو  كبىنٍيى  ‘ اجليبِّ  بىنٍيى  الى٤ٍطي  تى٥َّ  ملة أ٫َّ٩ ا٣ْٕي٥ً  ا٣ٛذًط  ٬ؾا كقى

٪ىحً  يف احليؽيٍبيٌحً  ةدقحً  الكَّ ٨ٍ  َكف الكَّ تَّ  ٦ى ٢ى  أفٍ  أظى ، ‘ اجليب ٍٔ٭ؽً  يف يٍؽػي  ٚى٢ٕى
٨ ٢ى  أفٍ  أظتَّ  ك٦ى ، ٝؿيلو  ٔ٭ؽً  يف يؽػي ٢ى ٕى ٤ىٍخ  ذى ػى حي  ٚىؽى ٔى ا ـى  ‘ اجليب ٍٔ٭ؽً  يف ػي
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 اجلة٤٬يَّح يف د٦ةءه  ا٣ٞجي٤ذىني بىنٍيى  كاكف ٝؿيل، ٔ٭ؽ يف ثسؿ ث٪ٮ كدػ٤خ
ـىٍت  ؽ٩ىحى  ٬ؾق ثسؿو  ث٪ٮ ٚةٍجذى٭ى رٍت  ال٭ي ٩ىٍخ  آ٦ً٪يٮف، ك٥٬ ػـأحى  ىلع ٚأاغى  ٝؿيله  كأاعى
ةء٬ة ٛى ٤ى بلًح  ثةلؿصةؿً  ثسؿو  ثىيًن  ظي ان  كالكِّ  ًٚٞؽـ ،‘ اجليبِّ  ظ٤ٛةءً  ػـأحى  ىلع رًسٌ

 .هلة ٝؿيل كإاع٩ح ثسؿ ث٪ٮ و٪ٕخ ث٧ة ٚأػربكقي  ‘ اجليبِّ  إىل ٦٪٭٥ دمةٔحه 
ٍ ٝؿيل أ٦ة         ًٞ ٥ٍ  كرىأٍكا أيًؽيٍ٭٥ يف ٚكي ٤ًٍٕ٭٥ أٌج٭ي ًٛ ٮا ٬ؾا ثً ٌى ٞى ٍ٭ؽ٥٬، جى  خى

٤يٮا ي٧٭٥ ٚأرقى يىةفى  أثىة ٔز ٍٛ ؽَّ  ‘ ا رقٮؿ إىل قي ؽى  ٣ًحىني ٍٞ ٕى ٍيؽى  ا٣ٍ ـً يى ة، يف كى ؽَّ  ال٧ي
٥َّى  ؿى  ثىٍسؿو  أثىة لك٥َّى  ز٥ ٤ٔي٫ يىؿيدَّ  ٥٤ٚ ذلٟ، يف ‘ اجليبَّ  ٚىلكى ٧ى ة كخي ٕى ٛى  إىل هل ٣ًحىٍن

٤ًٍط، ٥٤ٚ ‘ ا رقٮؿ ٍٛ ٥َّى  ز٥ حي ًٌلَّ  لكى ٤طٍ  ٥٤ٚ َة٣تو  أيب ث٨ى  ٔى  ٦ة/ هل ٚٞةؿ أيٌٍةن، يٛي
٨ً، أثة يىة دىؿىل حٍبةن  أرىل ٦ة/ ٝةؿ احلىكى يًن  مى ٍ٘ يِّؽى  ك٣ى١٪َّٟ ٔ٪ٟ حي ٥ٍ  ٠ً٪ىة٩ىحى  ثيًن  قى ٞي  ذى

ً٪يةن  ذلٟ أدىؿىل/ ٝةؿ اجلةس، بىنٍيى  ٚأًصؿٍ  ٍ٘  ٦ة ك٣ىًس٨ٍ  كا ال/ ٝةؿ محبةن، ٔين ٦ي
ق، لٟ أًصؽي  ريى ٕى٢ دى ٛى ، أثٮ ذى ٓى  ز٥ قٛيةفى ؟ ٦ة/ ٝؿيلي  هل ٚٞة٣ٍخ  م١ح إىل رىصى ؾى رىاءى  كى
٧ٍَّذي٫ أتىيٍخ حم٧ؽان / ٝةؿ ٌلَّ  رىدَّ  ٦ة ٚٮىا ٚلكى حٍبةن، ٔى  كاث٨ى  ٝيعةٚحى  أيب اث٨ أتىيٍخي  ز٥ مى

ٌلَّ  ٚأمةرى  ٤ًٔيَّةن  أديخي  ز٥ ػريان، أصؽي  ٥٤ٚ اخلُةب ذي٫ بيشء ٔى ٍٕ ٍؿتي  و٪ى  ثىنيى  أصى
؟ ذلٟ أصةز ٚ٭٢/ ٝةلٮا اجلَّةًس، ٧ؽه ،/ ٝةلٮا. ال/ ٝةؿ حمي ٟى حٍيى ٢ي  زادى  ٦ة كى ػ  الؿَّصي
٪يٮف ٍٕ ًٕتى  أفٍ  ٤ٔيٌةن ػ ي  .ثٟ ٣ى
ـً  أوعةثى٫ أمؿ ٚٞؽ ‘ اجليبُّ  كأ٦ٌة        ٭ُّ  ييؿيؽ ث٧ة كأٍػرب٥٬ ل٤ًٍٞذةًؿ، ثةتلَّضى

ؿى  ٛى ٨ٍ  كاقتى٪ٍ ٥َّ / كٝةؿ ا٣ٞجةا٢ً  ٨٦ ظٮهلى  ٦ى ؾً  ال٤َّ٭ي يٮفى  األػجةرً  ػي ٕي ٨ٍ  كا٣ٍ  ٝؿيلو  خى
ذى٭ة ظىت ٘ى جى  ز٥ ثبلًد٬ة، يف جىجٍ ةً  ث٪عٮ املؽي٪حً  ٨٦ ػؿى ، آالؼ ٔىرشى ةد٢ًو ٞى ىلَّ  ٦ي كى  ىلع كى

ا املؽي٪حً  جٍؽى ِـّ  ث٨ى  خى ـو  أ ١ٍذيٮ يى٫ي  ا٣ُؿيٜ أٍث٪ىةءً  يف َكفى  كملة ٦ى ًٞ حً  يف ٣ى ٛى ٫ي  اجٍليٍع ُّ٧  خى
جَّةسي  ٕى يةهًل  ثأ٫٤ً٬ًٍ  ا٣ ٍك٧٤ةن، ٦٭ةصؿان  ٔك فو  كيف مي اكى ُلَّ  ٦ى يكى ٫٧ٌ اث٨ ٣ٞي٫ األثٍٮاءى  ي  خى

٤ًًت  اث٨ي  احلةرًث  ث٨ي  قٛيةفى  أثٮ َُّ جًٍؽال٧ي ًذ٫ً  كاث٨ي  خى َّ٧ ا خى ، أيب ث٨ي  ٔجؽي يَّحى  كاك٩ة أ٦ى
ؽِّ  ٨٦ ٍٔؽاا٫ً أمى ة أ ًج٢ ٚأٍق٤ى٧ى ٞى  يسٮفى  أفٍ  أرصٮ/ قٛيةفى  أيب يف كٝةؿ ٦٪٭٧ة، ذى

ةن  ٤ٛى ةى  ٨٦ًٍ  ػى ـى ٍ  .محى



 

ة         ُلَّ  ماك٩ةن  ‘ ث٤ٖ كل٧َّ يكى ؿَّ  ي افً  مى ٍ٭ؿى َّْ ؿى  م١حى  ٨٦ًٍ  ٝؿيجةن  ا٣ كا اجٍلىحٍلى  أمى  ٚأٍكٝىؽي
ةى  ى ، آالؼ ٔىرشى ٢ٕ ٩ةرو ؿى  احٍلؿس ىلع كصى ٧ى ًكتى  ،¢ اخلُةًب  ث٨ى  خي رى ٤ىحى  ا٣ٕجةسي  كى ٍ٘  بى
ؽان  حًل٤ٍذى٧ًفى  ‘ اجليبِّ  ًٖ  أظى جى٤ِّ  ٦٪٫ األ٦ةفى  ٚي٤ُجٮا ‘ اجليبِّ  إىل حًلىٍؼؿيصٮا ٝؿينةن  حي

٢ كال ة األ٦نًي، ابلدلً  م١حى  يف ا٣ٞذةؿي  حيىي جىحٍ٪ى٧ى ىًكريي  ٬ٮ ذى ٧ًٓ ي ـى  قى  قٛيةفى  أيب الك
ي٢ً  يٞٮؿ ظؿب ث٨ ٍرٝىةءى  ث٨ بًليؽى ٍُّ  ًجريا٩ةن  َكل٤ىي٤حً  رأيخي  ٦ة/ كى  ٬ؾق/ ثيؽي٢ٍه  ٚٞةؿ ٝ

، حي ٔى  أيب وٮت ا٣ٕجةسي  ٕٚؿؼ كأذؿُّ  ذلٟ ٨٦ أ٢ٝ ػـأحي / قٛيةف أثٮ ٚٞةؿ ػـا
اق قٛيةفى  ٢ً؟ أثىة ٦ةلٟ/ ٚٞةؿ ٚ٪ىةدى ٌٍ ٛى / ٝةؿ اجلةًس  يف ‘ اً  رقٮؿي  ٬ؾا/ ٝةؿى  ا٣ٍ

؟ ٧ٚة ٍت / ا٣ٕجةسي  ٝةؿى  احلي٤ىحي ىتَّ  اٍر٠ى  ٚأىت لٟ، ٚأٍقذأ٦ً٪ى٫ ‘ ا رقٮؿى  ثٟ آيًتى  ظى
ٟى / ٚٞةؿ ‘ اجليبَّ  ث٫ حٍيى ة قٛيةفى  أثة ية كى ٟى  آفى  أ٦ى ٤ى٥ى  أفٍ  ل ٍٕ  ا؟ إالٌ  إًهل ال أف تى

ٟى  ٦ة كأَلِّ  أ٩خى  ثأيًب / ٚٞةؿ ٟ أٍظ٤ى٧ى مى ٟى  كأكؿى ٤ى ؽٍ  كأكٍوى ٞى ىٮٍ  أفٍ  ٧ٍ٤ٔخي  ٣ى  ٦ٓ َكفى  ل
رٍيقي  ا ، ألٍدىنى  دى ة/ ٝةؿ ٔينِّ ٤ى٥ أفٍ  لٟ آفى  أ٦ى ٍٕ أ ا؟ رقٮؿي  أينَّ  تى ذى٤ى١َّ  أثٮي  ذى

، حٍيٟ/ ا٣ٕجةسي  هل ٚٞةؿى  قٛيةفى ٭ؽى  ٚأٍق٤ى٥ى  أٍق٥٤ًٍ  كى ِّٜ  م٭ةدةى  كمى  .احلى
ؿى  ز٥         ٙى  أف ا٣ٕجةسى  ‘ اجليبُّ  أمى ًٜ  قٛيةفى  أثة ييٍٮًٝ ي ٌى ٪ٍؽ الٍٮىادم ث٧ًى ًٔ ٥ ٍُ  ػى
ىتَّ  اجٍلىجى٢ ؿَّ  ظى ؿٍَّت  املك٧٤ٮف، ث٫ ي٧ي ٧ى جىةا٢ًي  ث٫ ذى ٞى ؿُّ  ٦ة رىايىةدً٭ة ىلع ا٣ٍ  إالَّ  ٝىجي٤حه  ث٫ تى٧ي
أؿ جَّةسى  ٔ٪٭ة قى ٕى ة يل ٦ة/ ٚيٞٮؿي  ٚييٍؼرًبيقي  ا٣ ى٭ى ل ىتَّ  كى ًذحجحه  أٍرجى٤ىٍخ  ظى ى٥ٍ  ٠ى ة ييؿى  ل  ٦ًس٤ٍي٭ى
٨ٍ / ٚٞةؿ ًؾقً؟ ٦ى ٕؽي  ٤ٔي٭٥ األ٩ٍىةري  ٬ؤالءً / ا٣ٕجةسي  ٝةؿ ٬ى ةى  ث٨ي  قى جىةدى ايحي  ٫ٕ٦ خي  الؿَّ
ٕؽه  ظةذىاق ٧٤ٚة ـي  قٛيةف أثة/ ٝةؿ قي ـي  احلٮ ـى  امل٤ع٧حً  يٮ  ز٥ ال١ٕجح، تكذع٢ُّ  احلٮ

٤ُّ٭ة ال١ذةاًت  أ٢ُّٝ  كْل ٠ًذحٍجىحه  صةءت ةثي٫ ‘ ا رقٮؿي  ٚي٭٥ كأصى ذي٫ كأٍوعى  كرىاحى
بىريً  ٦ٓ ُـّ ، ث٨ً  ال ـً ا ٮَّ ٕى ؿَّ  ٚى٧َّ٤ة ا٣ ىق قٛيةف ثأيب ‘ ا رقٮؿ مى ة أٍػربى ؽه  ٝةؿ ث٧ًى ٍٕ  ق

بى / »‘ اجليبُّ  ٚٞةؿى  ؾى ؽه  ٠ى ٍٕ ـه  ٬ؾا ك٣ًس٨ٍ  قى ٥ي  يٮ ِّْ ٕى ٍٕجحى  ٚي٫ ا حي ـه  ا١ٍ٣ى  كيٮ
جىح ٚي٫ دٍسىسى  ٍٕ  . «ا١ٍ٣ى

ؿى  ز٥َّ          ؾى  أفٍ  ‘ ا رقٮؿي  أمى ايحي  ديؤٍػى ٍٕؽو  ٨٦ الؿَّ ٓى  قى  كرأل ٝىحٍفو  اثًٍ٪٫ً  إىل كديؽذى
ج ل٥ أ٩َّ٭ة ؿي ٍٕؽو  ٨ٔ ختى ؿى  ‘ مضى  ز٥ اثً٪٫، إىل وةرت إذ َكمبلن  ػؿكصةن  ق  أف كأمى



 

ـى  ٮفً  رايذي٫ ديٍؿ٠ى ٢ى  ثي٥َّ  ثةحٍلىضي ران  ٚةحتةن  م١حى  دىػى زَّ ؤى ٫ َأَأ ٝؽ ٦٪ىٮران  مي ٕةن  رأقى ًي  دىٮا
ىتَّ  ¸  ذى٫ إفَّ  ظى ةدي  صجٍ٭ى ؿأ ك٬ٮ رىٍظ٤ى٫ دى٧فُّ  دىسى ٍٞ ذىٍع٪ىة إ٩ًَّة}/ حى ٟى  ذى ى ذٍعةن  ل  ذى

ًجح٪ةن  ة[ 3/ ا٣ٛذط] {٦ُّ ٭ى ٕي ٍض٪ىبىذني إظؽل ىلع ‘ كبٕرى  كييؿىصِّ حًلؽً  ث٨ى  ػةدلى  ال٧ى  الٍٮى
بريى  األٍػؿىل كىلع ُـّ ـً  ث٨ى  ال ا ٮَّ ٕى ٨ٍ / كٝةؿ ا٣ ٢ى  ٦ى ، ٚ٭ٮ املكضؽ دىػى ٨ٍ  آ٨٦ًه  دارى  دػ٢ى  ك٦ى
، ٚ٭ٮ قٛيةفى  أيب ٜى  ثحٍذى٫ دػ٢ى  ك٨٦ آ٨٦ًه ٤ى ٍٗ ، ٚ٭ٮ ثةثى٫ كأ  ا رقٮؿي  مض ز٥ آ٨٦ًه
ٍكًضؽى  أىت ظىت ‘ ـى  ال٧ى ا  قذٮف ابليًخ  ظٍٮؿى  كاكف راًظ٤ىًذ٫ً  ىلع ث٫ ُٚةؼى  احٍلىؿى

٪ى٥، كزىبلزي٧ةاىحً  ٕى٢ى  وى ٪ي٭ة ‘ ٚىضى ٕي ٍُ ٮٍس ي ٞى آءى }/ كييٞٮؿ ٫ٕ٦ ث ُّٜ  صى ٜى  احٍلى زى٬ى  كى
٢ي  ًَ ٢ى  إًفَّ  ابٍلىة ًَ فى  ابٍلىة ٮٝنة َكى آءى }[ 53/ اإًلرساء] {زى٬ي ُّٜ  صى ة احٍلى ٦ى جًٍؽلءي  كى ٢ي  حي ًَ  ابٍلىة

ة ٦ى يؽي  كى ًٕ ـي  ،[46/ قجأ] { يي ٍي  كاألو٪ة ٢ى  ز٥ كصٮ٬ً٭ة، ىلع دىتكةرى  ال١ٕجح ‘ دىػى
ؿى  وٮره  ٚي٭ة ٚإذىا ًعيىخي  ث٭ة ٚأمى ٧ي ارى  ٚؿغى  ٧َّ٤ٚة ٚي٭ة وًلَّ  ز٥ ذى ى  ٚي٭ة دى  يف ككربَّ

ؽى  ٩ىٮاًظيٍ٭ة كىظَّ ٙى  ثي٥َّ  ،¸ ا كى رى ٍذى٫ كٝيؿيله  ال١ٕجحً  ثةب ىلع كى كف حتى ؿي ًْ  ٦ة يجٍذى
، ٢ي ٕى ٍٛ ةدىيًت  ٚأػؾى  حى ٌى ًٕ ق ا إًالَّ  إًهل ال/ كٝةؿ ابلةب ث ٟى  ال كظؽَّ ي  هل، رشي ٟي  هلى ٍ٤  ال٧ي

ِّ  ىلع ك٬ٮ احل٧ؽي  كهل ءو  لكى ٍ ، يشى ؽى  ٝؽيؿه ؽى ق وى ؽى ٍٔ ق ك٩ىرصى  كى جٍؽى ـى  خى ـ  األظـابى  ك٬ى
ق، ٍٕرشى  ية كٍظؽى تى  ٝؽ ا إفَّ  ٝيؿيل ٦ى ٪س٥ أذ٬ى ةى  ٔى ىٮى ٭ة اجلة٤٬ًيَّحً  خنى ٧ى ُّْ ٕى  كتى

ـى  ٨٦ًٍ  اجلةسي  ثةآلثةًء، ـي  آد ة} ديؿابو  ٨٦ كآد ٭ى حُّ
ى
٥ إ٩ًَّة اجلَّةسي  يأ ٪ىةزي ٍٞ ٤ى ٨ ػى ؿو  ٦ِّ

 ذى٠ى
ٍجىثى 

ي
٥ٍ  كىأ ٤ٍ٪ىةزي ٕى ٮبةن  كىصى ٕي جىآا٢ًى  مي رى ٚيٮاٍ  كى ةرى ٕى ٥ٍ  إًفَّ  تًلى ٦ىسي ٍكؿى

ى
٪ؽى  أ ٥ٍ  اًَّ  ٔى ٞىسي ٍت

ى
 إًفَّ  أ

٤ًي٥ه  اَّى  ًجريه  ٔى  [. 31/ احلضؿات]{ ػى
ٍٕرشى  ية         ، ٦ى ٪ُّٮفى  ٦ة ٝؿيلو ْي ٢ه  أين تى ًٔ ٥ٍ؟ ٚة ، أخه  ػريان / ٝةلٮا ثسي  كاث٨ي  ٠ًؿي٥ه

ٝيٮؿ ٚإينِّ / ٝةؿ ٠ؿي٥، أخو  ٙي  ٝةؿ ٧٠ة ٣س٥ أ د٫ً يٮق يتى  الى } إلػٮى ٥ي  تىرٍثى ٤ىيٍسي  ٔى
ـى  ؿي  احٍلىٍٮ ًٛ ٍ٘ ٥ٍ  اَّي  حى ٮى  ٣ىسي ٥ي  كى٬ي رٍظى

ى
نيى  أ جيٮاا[ 65/ يٮقٙ] {الؿىمًحً ةء ٚىأ٩ٍذ٥ ٍذ٬ى ٞى ٤ى ُُّ  .ا٣

ـي  َكف كملة         ا ٚع٧ؽ اجلةس يف ػُيجةن  ‘ اجليبُّ  ٝةـ ا٣ٛذط ٨٦ اثلةين احلٮ
 يؤ٨٦ي  ألمؿئ حي٢ه  ٚبل اجلةس حيؿ٦ٍ٭ة كل٥ م١ح ظؿـ ا إف/ ٝةؿ ز٥ ٤ٔي٫ كأزىن
ٟى  أف اآلػؿ كاحلٮـ ثة  دؿػه أظؽ ٚإف مضؿةن، ث٭ة يٌٕؽى  كال د٦ةن  ث٭ة يكٛ



 

 يل أذفى  كإ٧٩ة ٣س٥ يأذفٍ  كل٥ لؿقٮهًل  أذفى  ا إف/ ٚٞٮلٮا ‘ ا رقٮؿ ثٞذةؿ
، ٨٦ قةٔحن  ٚي٭ة  ٚى٤ٍييجى٤ِّٖ ثةألمف، ٠عؿ٦ًذ٭ة احلٮـ ظؿ٦ذي٭ة اعدت كٝؽ ٩٭ةرو

 . ا٣٘ةات النة٬ؽي 
ظ٤ٍِّخ  ا٣يت الكةٔحي  كاك٩خ      

ي
 إىل الن٧ف ٤َٮًع  ٨٦ ‘ ا لؿقٮؿ ٚي٭ة أ

ـى  ا٣ٕرصً  وبلةً  ـى  ز٥ ، ا٣ٛذط يٮ  كل٥ الىبلةى  يٞرصي  ث١٧حى  يٮ٦ةن  ٔرشى  تكٕحى  ‘ أٝة
ٓى  ي٪ٮً  ل٥ أل٫٩ الن٭ؿً  ثٞيحى  يى٥ٍ  ـى . الكٛؿً  ُٝ  كداعا٥ً  اتلٮظيؽً  تلٮَيؽً  ٠ؾلٟ أٝة

 أديخي / ٝةؿ دلةمٓ ٨ٔ الىعيط كيف. اجلةًس  ك٦جةيٕحً  اإًلي٧ةف كدثجيًخ  اإلًقبلـ
٫ ا٣ٛذط ثٕؽ ثأيخ ‘ اجليبَّ  ٕى  ث٧ة اهلضؿةً  أ٢٬ي  ذ٬تى / ‘ ٚٞةؿ اهلضؿةً  ىلع حلجةي
٫ ك٣س٨ٍ  ٚي٭ة ٕى ـً  ىلع أثةي  .كاجل٭ةدً  كاإًلي٧ةفً  اإلًقبل
ذًط  كب٭ؾا       ٛى ًجني ا٣ٍ  ثدلي  كاعدى  أٚٮاصةن، ا دي٨ً  يف اجلةس كدػ٢ ا ٩رصي  د٥َّ  ال٧ي
٨٤ًى  إقبل٦يَّةن  ثدلان  ا ٍٔ  كوةرًت  ٠ذةث٫ً، كحت١ي٥ رقٮهًل  كدىؽيٜ ا ثذىٮًٍظيٍؽً  ٚي٫ أ

ٍك٧٤نًي، ٚي٫ ادلك٣ىحي  ؿى  ل٧ٍ٤ًي ظى دى  الرشؾي  كا٩ٍؽى ٫، كتىجىؽَّ  احٍلى٧ٍؽي  كً  أكربي  كاي  ّبل٦ي
ٟى  ً ل  .ا٣ٞية٦حً  يٮـ إىل ٔجةًدق ىلع ا ٢ًٌٚ  ٨٦ًٍ  كىذى

       َّ٥ ٍٝ٪ة ال٤َّ٭ي ١ٍؿى  أرزي ٜ ا٣ْٕي٧ًح، اجل٧ٕحً  ٬ؾق مي ِّٞ حً  اجلِّرص كظ  لكَّ  اإلًقبل٦يحً  لؤل٦َّ
، لكِّ  يف كٝخو  ؿٍ  ماكفو ًٛ ي٪ة جلة كاٗ ٥ى  ية ثؿمحًذٟ املك٧٤ني كجل٧يٓ كلٮادًلً  أرظى

 .أدمٕني كوعًج٫ آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ٩بيِّ٪ة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًل الؿامحنيى 
 

 

 

 

 

 



 

ؿِّدً  ًَّ  احٍلى٧ٍؽي            ٛى ذى ِـّ  ال٧ٍي ًٕ اجٍلىبلؿً  ثًة٣ٍ ٢ً ،  كى ٌِّ ٛى ذى ةءً  ال٧ٍي ُى ٕى ةؿً  ثًة٣ٍ ٌى اإًلٍٚ ؿً ،  كى ؼِّ كى  مي
ةًب  عى ةؿً  الكَّ ٞى يبِّ ،  اثلِّ ؿى ٍرعى  مي َـّ ةؿً  دىٍؿبًيىحى  ال ٛى ٍَ ٢َّ ،  األى ٨ٍ  صى ٢و  خى

سى ٦ًسىةؿو  ٦ى ةىلى ،  كى ٕى تى  كى
 ٍ٨ ٍس٥ً  خى ١ٍؿً  ظي ًٛ اخٍلىيىةؿً  ا٣ٍ ى٥ٍ  ٝىؽي٥ًه ،  كى ٍؿ  ل ـى ال يى اؿي  كى ـى ٢ي ،  يى ٌَّ ٛى ذى ـً  حى ة ٕى إًفٍ  ثًةإًلٍج

١ًؿى  ٚى  مي
إًفٍ  زىادى  ى٥ٍ  كى ؿٍ  ل يٍن١ى زىاؿى  ي

ى
ؽٍ } أ ٞى فى  ٣ى جىإو  َكى ً٪ً٭٥ٍ  يًف  لًكى ٍك١ى ٪َّذىةفً  آيىحه  مى ٨ٍ  صى  ي٧ني خى

 . {كم٧ةؿ
كٝةؿ وًل ا  ٩ُٜ ٨٦ أرشؼ حم٧ؽ رقٮهل ىلع كأوٌل،  ظةؿ لك ىلع أمحؽق    

 .٤ٔي٫ كىلع الىعت كاآلؿ كق٥٤ تك٤ي٧ة
 أ٦ة ثٕؽ /     

ٮاٝت كػي٧ح ىلع األٚؿاد          ٚإف لذل٩ٮب كاملٕةص أرضارا ْٔي٧ح ٔك
كاملضذ٧ٕةت ٧ٚة ٨٦ ثبلء كال رش يٞٓ يف ٬ؾا ا٣ٕةل٥ إال كقبج٫ اَّل٩ٮب كاملٕةص 

"ك٦ة أوةثس٥ ٨٦ / ك٦ة كٝٓ ثبلء إال ثؾ٩ت ك٦ة رٚٓ إال ثذٮبح ٝةؿ دٕةىل 
٣ٛكةد يف "ّ٭ؿ ا/ كٝةؿ دٕةىل  مىيجح ٚج٧ة ٠كجخ أيؽيس٥ كيٕٛٮ ٨ٔ ٠سري"

ا٣رب كابلعؿ ث٧ة ٠كجخ أيؽم اجلةس حلؾيٞ٭٥ ثٕي اَّلم ٤٧ٔٮا ٤ٕ٣٭٥ 
 . يؿصٕٮف"

 /¬ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥      
 ي٫٧٤ٕ ال ٦ة كاآلػؿة ادل٩ية يف كابلؽف ثة٤ٞ٣ت ال٧يرضة اآلزةر ٨٦ كل٧٤ٕةص     
 ىلع ث٫ يٞٮي٫ كصحل ٤ٔي٫، ٔؽكق ث٫ ي٧ؽ اإلنكةف ٨٦ ٦ؽد أ٩٭ة ٧ٚ٪٭ة/ ا، إال

  ٩ٛك٫. إىل يسٮف ٦ة أظٮج ا٣ٕجؽ ختٮف أ٩٭ة ٔٞٮبةد٭ة ك٨٦ ظؿب٫،
 . ٤ٔي٫ جيرتئ يس٨ ل٥ ٦ة ىلع ا٣ٕجؽ جتؿمء أ٩٭ة ك٦٪٭ة/     
 ٨٦ اَّل٩ت وةظت يىري ظىت دسةزؿت إذا ا٤ٞ٣ت ىلع ا٣ُجٓ ك٦٪٭ة/     

ى  رىافى  ثى٢ٍ  الكى ) / دٕةىل ٝٮهل يف الك٤ٙ ثٕي ٝةؿ ٧٠ة ا٣٘ة٤ٚني، ة ٝي٤يٮبًً٭٥ٍ  ىلعى  ٦ى
٩يٮا  [. 35/ املُٛٛني] ( يىٍسًكجيٮفى  َكى



 

 كأو٢ ا٤ٞ٣ت، يُٕل ظىت اَّل٩ت ىلع اَّل٩ت ٬ٮ/ كٝةؿ اَّل٩ت ثٕؽ اَّل٩ت ٬ٮ  
 ز٥ را٩ةن  يىري ظىت الىؽأ ٤ٗت زادت ٚإذا املٕىيح ٨٦ يىؽأ ا٤ٞ٣ت أف ٬ؾا

بلؼ ٗنةكة يف ا٤ٞ٣ت ٚيىري كػذ٧ةن  كٝٛبلن  َجٕةن  يىري ظىت ي٤٘ت  .ٗك
ٛئ كاملٕىيح ٩ٮر ا٢ٕٞ٣ ٚإف ا٢ٕٞ٣ إٚكةد ك٦٪٭ة/      .ا٢ٕٞ٣ ٩ٮر دُي
ـاؿ ال ا٣ٕجؽ أف ك٦٪٭ة/      .٤ٝج٫ يف كدى٘ؿ ٤ٔي٫ د٭ٮف ظىت اَّل٩ٮب يؿدست ي
 .اعدة هل ٚذىري اقذٞجةظ٭ة ا٤ٞ٣ت ٨٦ يجك٤غ أف ك٦٪٭ة/    
 .ثٌٕةن  ثٌٕ٭ة كيٮدل أ٦سةهلة دـرع املٕةص أف ك٦٪٭ة/    
 .ال٤ي٢ ث٧٤ْح حيف ٧٠ة ث٭ة حيف ٤ٝج٫ يف جيؽ٬ة ٧٤ّح ك٦٪٭ة/     
 ال ث٢ ّة٬ؿ ٚأمؿ/ ل٤ٞ٤ت ك٬٪٭ة أ٦ة كابلؽف ا٤ٞ٣ت دٮ٨٬ املٕةص أف ك٦٪٭ة/    

ـاؿ  يف ٝٮد٫ املؤ٨٦ ٚإف/ ل٤جؽف ك٬٪٭ة كأ٦ة ثةللكيح، ظيةد٫ دـي٢ ظىت دٮ٬٪٫ د
 .ثؽ٫٩ ٝٮم ٤ٝج٫ ٝٮم كُك٧ة ٤ٝج٫

 .رشكر لك٭ة املٕةص أف إذ ا٧ٕ٣ؿ د٧عٜ املٕةص أف ك٦٪٭ة/   
ؽاء م٧ةدح ك٦٪٭ة/     ٦ة ك٬ؾا كادل٩ية ادلي٨ يف أرضار لك٭ة املٕةص ٚإف اأٔل

يّسء ا٣ٕؽك يٛؿح  .الىؽيٜ كي
  .٤ٔي٫ ٦ذٕرسان  أك دك٫٩ ٤٘٦ٞةن  جيؽق إال ألمؿ يذٮص٫ ٚبل أمٮرق دٕكري ك٦٪٭ة/  
 .اخلري أ٢٬ قي٧ة كال اجلةس كبني ثح٪٫ حتى٢ ا٣يت الٮظنح ك٦٪٭ة/  
 .دةثٮا لذلي٨ املبلاسح كدٔٮة الؿقٮؿ دٔٮة ظؿ٦ةف ك٦٪٭ة/  
 . ا رقٮؿ ٣ٕ٪ح حتخ ا٣ٕجؽ دؽػ٢ اَّل٩ٮب أف ك٦٪٭ة/  
 كاثل٧ةر كالـرع كاهلٮاء امليةق يف ا٣ٛكةد ٨٦ أ٩ٮااعن  األرض يف حتؽث أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  

 .كاملكةز٨
ٛئ أ٩٭ة ك٦٪٭ة/    .ا٣٘رية ٩ةر ا٤ٞ٣ت ٨٦ دُي
 .ا٤ٞ٣ت ظيةة ٦ةدة ٬ٮ اَّلم احليةء ذ٬ةب ك٦٪٭ة/  
ٕٙ الؿب دْٕي٥ ا٤ٞ٣ت يف دٌٕٙ أ٩٭ة ك٦٪٭ة/    .ا٣ٕجؽ ٤ٝت يف كٝةرق كدٌي



 

 .كدؿك٫ ٣ٕجؽق ا نكيةف تكذؽيع أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  
 .املعكجني زٮاب كد٧٪٫ٕ اإلظكةف دااؿة ٨٦ ا٣ٕجؽ ختؿج أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  
ٕٙ أ٩٭ة ك٦٪٭ة/    .اآلػؿة كادلار ا إىل ا٤ٞ٣ت قري دٌي
 .كاقذٞة٦ذ٫ وعذ٫ ٨ٔ ا٤ٞ٣ت درصؼ أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  
 .ا٥٤ٕ٣ َؿؽ كتكؽ ٩ٮرق كد٧ُف ا٤ٞ٣ت ثىرية دِٕل أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  
 .كد٧ٕٞ٭ة كحتٞؿ٬ة اجلٛف دى٘ؿ أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  
 .م٭ٮاد٫ كقض٨ ميُة٫٩ أرس يف ا٣ٕةص أف ك٦٪٭ة/  
٪ؽ ا ٔ٪ؽ كال١ؿا٦ح كاملزن٣ح اجلةق قٞٮط ك٦٪٭ة/    .ػ٫ٞ٤ ٔك
 .رب٫ كبني ا٣ٕجؽ ثني ا٣ُٞيٕح دٮصت أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  
 .كالرشؼ املؽح أق٧ةء وةظج٭ة تك٤ت أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  
 .(3)خمذرصا çا. الك٤ٛح ٨٦ وةظج٭ة جت٢ٕ أ٩٭ة ك٦٪٭ة/  
)¬ كٝةؿ   

5)/ 
 ا٤ٞ٣ت يف رضر٬ة أف ثؽ كال درض، كاملٕةص اَّل٩ٮب أف ي٥٤ٕ، أف يججيغ ٧٧ٚة    

 ادل٩ية يف ك٢٬ الرضر، يف درصةد٭ة اػذبلؼ ىلع األثؽاف يف الك٧ٮـ ٠رضر
 ٨٦ األثٮي٨ أػؿج اَّلم ٧ٚة كاملٕةص، اَّل٩ٮب قبج٫ إال كداء رش كاآلػؿة

 كاملىةات؟ كاألظـاف اآلالـ دار إىل كالرسكر كابل٭ضح كاجلٕي٥ الذلة دار اجل٪ح،
 ّة٬ؿق كمكغ ك٣ٕ٪٫، كَؿدق الك٧ةء م١٤ٮت ٨٦ إث٤حف أػؿج اَّلم ك٦ة

 كأم٪ٓ، وٮرد٫ ٨٦ أٝجط كبةَ٪٫ كأم٪ٕ٭ة، وٮرة أٝجط وٮرد٫ ٚض٢ٕ كبةَ٪٫
 د٤ْٯ، ٩ةرا كبةجل٪ح ٝجعة، كبةجل٧ةؿ ٣ٕ٪ح، كبةلؿمحح ثٕؽا، ثة٣ٞؿب كبؽؿ

ـص٢ كمنةٝح، ٔؽاكة احل٧يؽ أ٥ْٔ الٮل كب٧ٮاالة زٛؿا، كبةإلي٧ةف  كب
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 كا٣ٛعل، كالـكر كال١ؾب كالرشؾ ا٣سٛؿ زص٢ كاتل٭٤ي٢ كاتلٞؽيف ا٣تكبيط
 اهلٮاف، اغيح ا ىلع ٚ٭ةف كا٣ٕىيةف، كا٣ٛكٮؽ ا٣سٛؿ بلةس اإلي٧ةف كب٤جةس
 ك٦ٞذ٫ ٚأ٬ٮاق، دٕةىل الؿب ٌٗت ٤ٔي٫ كظ٢ الكٞٮط، اغيح ٔي٪٫ ٨٦ كقٍٞ

 د٤ٟ ثٕؽ ثة٣ٞيةدة جلٛك٫ ريض كدلؿـ، ٚةقٜ للك ٝٮادا ٚىةر ٚأرداق، املٞخ أكرب
 .٩٭يٟ كاردسةب أمؿؾ خمة٣ٛح ٨٦ امهلل ثٟ ٕٚيةذا كالكيةدة، ا٣ٕجةدة

 ك٦ة اجلجةؿ؟ رأس ٚٮؽ املةء ٔبل ظىت لك٭٥ األرض أ٢٬ أٗؿؽ اَّلم ك٦ة      
 ٠أ٩٭٥ األرض كص٫ ىلع مٮىت أ٣ٞذ٭٥ ظىت اعد ٝٮـ ىلع ا٣ٕٞي٥ الؿيط ق٤ٍ اَّلم

٭٥ كظؿكز٭٥ ديةر٥٬ ٨٦ ٤ٔي٫ مؿ ٦ة كدمؿت ػةكيح، خن٢ أٔضةز  كزرٔك
 ا٣ٞية٦ح؟ يٮـ إىل لؤلم٥ ٔربة وةركا ظىت كدكاث٭٥،

 أصٮاٚ٭٥ يف ٤ٝٮب٭٥ ُٕٝخ ظىت الىيعح ز٧ٮد ٝٮـ ىلع أرق٢ اَّلم ك٦ة     
 آػؿ٥٬؟ ٨ٔ ك٦ةدٮا

 ٤ٝج٭ة ز٥ الكث٭٥، ٩بيط املبلاسح ق٧ٕخ ظىت ال٤ٮَيح ٝؿل رٚٓ اَّلم ك٦ة    
 الك٧ةء ٨٦ ظضةرة أدجٕ٭٥ ز٥ دميٕة، ٚأ١٤٬٭٥ قة٤ٚ٭ة، اعحل٭ة ٚض٢ٕ ٤ٔي٭٥،
 ٗري٥٬، أ٦ح ىلع جي٫ٕ٧ ل٥ ٦ة ا٣ٕٞٮبح ٨٦ ٤ٔي٭٥ ٚض٧ٓ ٤ٔي٭٥، أ٦ُؿ٬ة

 ثجٕيؽ؟ ا٣ْةملني ٨٦ ْل ك٦ة أ٦سةهلة، كإلػٮا٩٭٥
 ٚٮؽ وةر ٧٤ٚة َك٢٤ْ٣، ا٣ٕؾاب قعةب مٕيت ٝٮـ ىلع أرق٢ اَّلم ك٦ة     

 د٤ْٯ؟ ٩ةرا ٤ٔي٭٥ أ٦ُؿ رءكق٭٥
ٮف أٗؿؽ اَّلم ك٦ة       ص٭٪٥، إىل أركاظ٭٥ ٤ٞ٩خ ز٥ ابلعؿ، يف كٝٮ٫٦ ٚٔؿ

 ل٤عؿؽ؟ كاألركاح ل٤٘ؿؽ، ٚةألصكةد
 كأ٫٤٬؟ ك٦ةهل كدارق ثٞةركف ػكٙ اَّلم ك٦ة     
 دؽ٦ريا؟ كدمؿ٬ة ا٣ٕٞٮبةت، ثأ٩ٮاع ٩ٮح ثٕؽ ٨٦ ا٣ٞؿكف أ٤٬ٟ اَّلم ك٦ة    
 آػؿ٥٬؟ ٨ٔ مخؽكا ظىت ثةلىيعح يف وةظت ٝٮـ أ٤٬ٟ اَّلم ك٦ة     
 ادليةر، ػبلؿ ٚضةقٮا مؽيؽ ثأس أكل ٝٮ٦ة إرسااي٢ ثين ىلع ثٕر اَّلم ك٦ة     



 

 ثٕس٭٥ ز٥ األمٮاؿ، ك٩٭جٮا ادليةر، كأظؿٝٮا كا٣جكةء، اَّلريح كقجٮا الؿصةؿ، كٝذ٤ٮا
 دتجريا؟ ٤ٔٮا ٦ة كدربكا ٤ٔي٫ ٝؽركا ٦ة ٚأ١٤٬ٮا زة٩يح مؿة ٤ٔي٭٥

 ابلبلد، كػؿاب كالكيب ثة٣ٞذ٢ مؿة ا٣ٕٞٮبةت، أ٩ٮاع ٤ٔي٭٥ ق٤ٍ اَّلم ك٦ة     
 دجةرؾ الؿب أٝك٥ ذلٟ كآػؿ كػ٪ةزيؿ، ٝؿدة ث٧كؼ٭٥ كمؿة جبٮر امل٤ٮؾ، كمؿة

 قٮرة] {ا٣ٕؾاب قٮء يكٮ٦٭٥ ٨٦ ا٣ٞية٦ح يٮـ إىل ٤ٔي٭٥ حلجٕنث}/ كدٕةىل
ؿاؼ  [ .334/ اأٔل

 كظؽزين ٧ٔؿ ث٨ وٛٮاف ظؽز٪ة مك٥٤ ث٨ الٮحلؽ ظؽز٪ة/  أمحؽ اإل٦ةـ ٝةؿ      
 أ٤٬٭ة، ثني ٚؿؽ ٝربص ٚذعخ ملة/ ٝةؿ أثي٫ ٨ٔ ٩ٛري ث٨ صجري ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ
 أثة ية/ ٤ٞٚخ يجيك، كظؽق صةلكة ادلرداء أثة ٚؿأيخ ثٕي، إىل ثٌٕ٭٥ ٚجك

 ٦ة صجري، ية كحيٟ/ ٚٞةؿ كأ٫٤٬، اإلقبلـ ٚي٫ ا أٔـ يٮـ يف يج١يٟ ٦ة ادلرداء
 امل٤ٟ، هل٥ ّة٬ؿة ٝة٬ؿة أ٦ح ْل ثح٪٧ة أمؿق، أًةٔٮا إذا ¸ ا ىلع اخل٤ٜ أ٬ٮف
 .دؿل ٦ة إىل ٚىةركا ا أمؿ دؿكٮا
٦ٕرش املك٧٤ني/ إف ٦ة يٕحن٫ اجلةس اآلف ٨٦ كاٝٓ مؿيؿ لك٫ بكجت       

اَّل٩ٮب كاملٕةص كال يؿٚٓ ٬ؾا ابلبلء إال وؽؽ اتلٮبح كال٤ضٮء إىل ا 
كالؿصٮع إحل٫ ٚةتلٮبح قجت ا٣ٛبلح كالكٕةدة يف ادل٩ية كاآلػؿة ٝةؿ دٕةىل 

 . "كدٮبٮا إىل ا دميٕة أي٭ة املؤ٦٪ٮف ٤ٕ٣س٥ د٤ٛعٮف"
أؿ ا دٕةىل أف يٮٚٞ٪ة ل٤ذٮبح كيؿزٝ٪ة اإل٩ةثح كأف ي٘ٛؿ ذ٩ٮب٪ة كيى٤ط أق    

٤ي٫ اتلالكف   .٤ٝٮب٪ة كأظٮاجلة كا املكذٕةف ٔك
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫      

 أدمٕني .
 

 

 



 

ٮاـ، الن٭ٮر كمرصؼ كاأليةـ، ال٤يةيل ٦ؽثؿ  احل٧ؽ          امل٪ٛؿد كاأٔل
 كدٕةىل األٚ٭ةـ، درؾ ٨ٔ صبلهل دزنق الكبلـ، ا٣ٞؽكس امل٤ٟ كاتل٧ةـ، ثةل٧١ةؿ

األك٬ةـ كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽ ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف  إظةَح ٨ٔ ٧٠ةهل
 /حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل ا كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ أ٦ة ثٕؽ 

٢َّ }/ دٕةىل ا ٝةؿ      ظى
ى
ٓى  اَّي  كىأ ـى  ابٍلىيٍ ؿَّ بىة كىظى  [542/ ابلٞؿة]{ الؿِّ

ة ية} كٝةؿ /       ٭ى حُّ
ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٤يٮا الى  آ٦ى كي

ٍ
بىة دىأ ةٚنة الؿِّ ٕى ًٍ ى

حن  أ ٛى ةخى ٌى / ٧ٔؿاف آؿ]{ مي
311] 
ة ية}/ كٝةؿ     ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ ٤يٮا الى  آ٦ى كي

ٍ
٥ٍ  دىأ ا٣ىسي ٍمٮى

ى
٥ٍ  أ ٢ً  ثىحٍ٪ىسي ًَ فٍ  إًالَّ  ثًةبٍلىة

ى
 أ

ٮفى  ةن  دىسي ٨ٍ  جًتىةرى اضو  خى ٥ٍ  دىؿى  . [56/ ا٣جكةء]{ ٦ً٪ٍسي
 احل٢ لك٭ة كاتلضةرات كاملٕةمبلت ابليٮع يف األو٢ كٝؽ د٣خ أف       

 يؽيؿ٬ة ا٣يت اإلدارة جتةرة ثني ٚؿؽ ال اآليةت، ٬ؾق رصيط ٬ٮ ٧٠ة كاإلَبلؽ،
 يف اتلضةرة ثني كال املٕٮض، يُٰٕ ك٬ؾا ا٣ٕٮض، يأػؾ ٬ؾا ثح٪٭٥، اتلضةر
 ٧ٕ٣ٮـ مؤص٤ح ثأز٧ةف الك٤ٓ كبيٓ َكلك٥٤، ٦س٧٪٭ة املؤص٢ ز٧٪٭ة، احلةؿ ادليٮف

ايىجٍذي٥ٍ  إًذىا}/ ٝٮهل ي٨ٍو  دىؽى  ثأف كاال٩ذْةر، ا٣رتبه جتةرة ثني كال[ 555/ ابلٞؿة] {ثًؽى
ري٬ة، مٮاق٥ ٨٦ ا٣ٛؿص ث٭ة كيجذْؿ رػى٭ة، أكٝةت يف الك٤ٓ ينرتم  كال ٗك

 كاتل١كت اتلضةرة ثني كال آػؿ، إىل حم٢ ٨٦ كاتلٮريؽ ثةتلىؽيؿ اتلضةرة ثني
 كمنرتكني. أٚؿادا
 ث٭٥، رمحح ٣ٕجةدق؛ كأ٤َٞ٭ة النةرع أثةظ٭ة ٝؽ يتجٕ٭ة ك٦ة األ٩ٮاع ٬ؾق ٚلك        

 ٨٦ كيتجٕ٭ة ث٭ة يٞرتف ث٧ة صةاـة كُك٭ة ٔ٪٭٥، لؤلرضار كدٕٚة ملىةحل٭٥، كٝية٦ة
 ٤ٔي٭ة ا ٩ج٫ ا٣يت الرشٔيح املعةذيؿ ٨٦ ق٧٤خ إذا كحنٮ٬ة ككزةاٜ رشكط

 ٨٦ كأٚؿاد٬ة كأ٩ٮأ٭ة املجيٕةت أص٪ةس دميٓ ا٧ٕ٣ٮـ ٬ؾا يف يؽػ٢ كرقٮهل،
ري٬ة، كٚؿش كأككيح كأرشبح كأكاف كأ٧َٕح كأ٦ذٕح كظيٮا٩ةت ٔٞةرات  ٗك



 

 ثني ا٣رتايض ك٬ٮ ا، ذ٠ؿق اَّلم الرشط ث٭ؾا دٞرتف أف ثؽ ال كُك٭ة
ني، ة املذٕةًك  يٕذرب ال ك٨٦ كاملض٪ٮف الكٛي٫ كأ٦ة ٦ٕؿٚح، ٨ٔ الىةدر الًؿ

 .٦ٕةمبلد٫ يف ٦ٞة٫٦ يٞٮـ ٚٮحل٫ الك٫٦
 .كا٥٤ْ٣ كا٣٘ؿر الؿبة/ املٕةمبلت وعح ٨٦ املة٩ٕح املعةذيؿ كأ٥ْٔ       

 ثةمل١ي٢ امل١ي٢ ثيٓ ك٬ٮ ا٢ٌٛ٣، ربة ٚي٫ يؽػ٢ كرقٮهل ا ظؿ٫٦ اَّلم ٚةلؿبة
 يف كينرتط ٦ذٛةًبل، صجك٫ ٨٦ ثةملٮزكف املٮزكف كبيٓ ٦ذٛةًبل، صجك٫ ٨٦
 الرشيع، ث٧ٕيةرق املجيٕني ثني اتل٧ةز٢ ك٬ٮ النةرع، رشط ٦ة ظ٫٤ يف اجلٮع ٬ؾا

ني كا٣ٞجي مٮزك٩ة، أك َكف م١يبل  ثيٓ ك٬ٮ/ ا٣جكحبح كربة اتلٛؿؽ، ٝج٢ ل٤ًٕٮ
 املٮزكف كبيٓ - صجك٫ ٗري ٨٦ كلٮ - ٦ٞجٮض ٗري أك أص٢، إىل ثةمل١ي٢ امل١ي٢

 .الك٥٤ ٬ؾا ٨٦ كيكتسىن ٝجي، ثبل أك أص٢ إىل ثةملٮزكف
 الى }/ ثٞٮهل ذ٠ؿق اَّلم ك٬ٮ اَّلم٥، يف ادليٮف ٤ٝت اجلٮع ٬ؾا أ٩ٮاع كأمؽ       

٤يٮا كي
ٍ
بىة دىأ ةٚنة الؿِّ ٕى ًٍ ى

حن  أ ٛى ةخى ٌى  . [311/ ٧ٔؿاف آؿ] {مي
 كإ٦ة ديين، دٌٞيين أف إ٦ة/ " ا٣٘ؿي٥ هل ٝةؿ املؽي٨، ذ٦ح يف ٦ة ظ٢ إذا كذلٟ      
 كال ٩ٛٓ ثبل مٌةٔٛح إًٔةٚة املٕرس ذ٦ح يف ٦ة ٚيذٌةٔٙ ،" ذ٦ذٟ يف دـيؽ أف

إًفٍ }/ دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة إ٩ْةرق ٗؿي٫٧ ىلع ا أكصت ٝؽ املٕرس أف كذلٟ ا٩ذٛةع،  كى
فى  ةو  ذيك َكى رٍسى ةه  ٔي ؿى ًْ ٪ى ةو  ًإىلى  ذى ى حرٍسى  [551/ ابلٞؿة]{ ٦ى

 ٣حكخ حبي٤ح ٤ٔي٫ يذعي٢ أك رصحية املؾ٠ٮر ادلي٨ ٤ٝت َكف كقٮاء       
 ا٣٘ؿي٥ . ذ٦ح يف ٦ة مٌةٔٛح إىل اتلٮو٢ ث٭ة يؿاد كإ٧٩ة ٦ٞىٮدة،

ؽق ٝؽ اَّلم ٚ٭ؾا       يؽ ث٭ؾا ا دٔٮ  ال الؿبة يأك٤ٮف اَّلي٨ كأف النؽيؽ، الٔٮ
 النيُةف يذؼج٫ُ اَّلم يٞٮـ ٧٠ة إال كننٮر٥٬ ثٕس٭٥ إىل ٝجٮر٥٬ ٨٦ يٞٮمٮف

ٮبني ٚيٞٮمٮف اجل٪ٮف، ٨٦/ أم املف، ٨٦ ضني مٔؿ  ظؿاكد٭٥ اػذ٤خ ٝؽ ٦زٔن
ـٔضح كاأل٬ٮاؿ ا٣ٞبل٢ٝ ٨٦ أ٦ة٦٭٥ ٦ة ي٧٤ٕٮف ملة  الؿبة، ألك٤ح كا٣ٕٞٮبةت امل

  حمةربة َكف ك٨٦ يذٮبٮا، ل٥ إذا رقٮهل كحمةربح ث٧عةربذ٫ ا آذ٩٭٥ كٝؽ



 

 أمؿق ٚآػؿ كٝخ يف اقذؽرج كإف كػي٧ح، ٔٮاٝج٫ كإف خمؾكؿ، ٚإ٫٩ كرقٮهل
ٜي }/ دٕةىل ٝةؿ كابلٮار، املعٜ ٧ٍعى بىة اَّي  حى ييٍؿيًب  الؿِّ ٝىةًت  كى ؽى . [ 543/ ابلٞؿة]{ الىَّ

ة} ٦ى بيٮى  ًربنة ٨٦ًٍ  آدىحٍذي٥ٍ  كى ٍ ٍمٮىاؿً  يًف  ٣ًريى
ى
٪ٍؽى  يىٍؿبيٮ ٚىبلى  اجلَّةًس  أ  . [16/ الؿكـ] {اًَّ  ًٔ

 مكذٞج٢ يف هل ػجئ ٦ة يؽرم كال احلةرض، كا٣٘ؿكر األ٨٦ يأػؾق ٚةملؿايب       
 ٚإذا كأ٩ةب، دةب إف إال كاآلػؿة، ادل٩ية ٔٞٮبةت ثني هل قيض٧ٓ ا كأف أمؿق،
٤ي٫ حت٢، ال ٚةلـيةدة احلةرضة ا٣ٕٞٮد كأ٦ة ق٤ٙ، ٦ة ٫٤ٚ دةب  ىلع يزنؿ أف ٔك
إًفٍ }/ دٕةىل ٝةؿ ٧٠ة ٦ةهل، رأس ٥ٍ  ديبٍذي٥ٍ  كى ٥ٍ  ريءيكسي  ٚى٤ىسي ٍمٮىا٣ًسي

ى
ٮفى  الى  أ ٧٤ًي ٍْ { تى

الى } الـيةدة، ثأػؾ [546/ ابلٞؿة] ٮفى  كى ٤ى٧ي ٍْ  رؤكس ثٕي ثأػؾ[ 546/ ابلٞؿة]{ تي
 .أمٮا٣س٥

 اإلظكةف ٨٦ ا٣ٞؿض ٚإف ٩ٕٛة؛ جيؿ اَّلم ا٣ٞؿض/ الؿبة أ٩ٮاع ك٨٦       
ح دػ٤ذ٫ ٚإذا ا٣ٕجةد، ثني كاملؿاٜٚ  ػري رد املٞرتض ىلع املٞؿض كرشط املٕةًك

ح يف حمةثةة أك ٩ٕٛة رشط أك املٞؽار، أك ثةلىٛح ٦٪٫  الؿبة؛ ٨٦ ٚ٭ٮ أػؿل، ٦ٕةًك
 دٕةىل ٚة املرشكط، اجلٛٓ ذلٟ كالؿبط مؤػؿة، ثؽرا٥٬ درا٥٬ احلٞيٞح يف أل٫٩

ِ  ا٣ُيجح ثةملاكقت يسذٛٮا كأف ث٫، كاملٕةم٤ح لك٫ الؿبة دٕةيط ٨ٔ املؤ٦٪ني ٔك
ذجةر كحيى٢ األػبلؽ، دـكٮ كٚي٭ة كادل٩ية، ادلي٨ كوبلح ا٣ربكح ٚي٭ة ا٣يت  األ

 .اتلجٕةت دميٓ ٨٦ كالكبل٦ح احلٞٮؽ كأداء كا٣ٕؽؿ كالىؽؽ املٕةم٤ح كظك٨
 ٠ذةث٫ يف ظؿـ ا ٚإف كا٣٘ؿر، املحرس حمؾكر املٕةمبلت يف املعةذيؿ ك٨٦       

 املٕةمبلت يف يؽػ٢ كاملحرس ك٦ٛةقؽق، ذلٟ مٌةر كذ٠ؿ ثةخل٧ؿ، كٝؿ٫٩ املحرس،
 املحرس، ٨٦ كدٮاثٕ٭ة كاملٞةمؿات املؿا٬٪ةت أف ٧١ٚة امل٘ةبلةت، يف يؽػ٢ ٧٠ة

 ‘ ٝةؿ كهلؾا املحرس، يف داػ٤ح كص٭ةالت كخمةَؿات ٗؿر ٚي٭ة ا٣يت ٚةبليٮع
 كبيٓ ابل٨ُ، يف احل٢٧ ثيٓ ذلٟ يف ٚيؽػ٢ ، «ا٣٘ؿر ثيٓ ٨ٔ ٩ٓل» صة٦ٕح لك٧ح
 املبلمكح ثيٓ ٚي٫ كدػ٢ يٮوٙ، كل٥ يؿ ل٥ اَّلم كاليشء كالنةرد، اآلثٜ

 أف إ٦ة املذٕةم٤ني أظؽ ألف كذلٟ ثح٪ح؛ ص٭ة٣ح ٚي٭ة ا٣يت ا٣ٕٞٮد كدميٓ كامل٪ةثؾة،



 

ةت ملٞةوؽ خمة٣ٙ ك٬ؾا ي٘ؿـ، أف كإ٦ة ي٘٪٥،  يسٮف أف يٞىؽ ا٣يت املٕةًك
ني، ٥٤ٔ ٚي٫ يكذٮم كص٫ ىلع املٕٮض ٦ٞةث٤ح يف ا٣ٕٮض  ص٭٢ ٚإذا املذٕةًك
 يف ٬ؾا دػ٢ ٤ٕ٦ٮـ كال مكُل ٗري ادليٮف يف األص٢ َكف أك املس٨٧، أك اثل٨٧

 .ٔ٪٫ ا زصؿ اَّلم كاملحرس ا٣٘ؿر ثيٓ
كاتلؽ٣حف  كا٣٘ل ا٥٤ْ٣/ املٕةمبلت يف ٔ٪٭ة امل٪ٔل املعةذيؿ ك٨٦         
 هل، ممة أكرث يأػؾ ثأف كإُٔةء، أػؾا احلٞٮؽ كخبف كاملٮازي٨ املاكيي٢ كخبف

ؽ كٝؽ املعؿ٦ةت، أ٥ْٔ ٨٦ ٚ٭ؾا ٤ٔي٫، ممة أ٢ٝ يُٰٕ أك  ٤ٔي٫ ا دٔٮ
 اخلجحسح، املٕةم٤ح ٬ؾق بكجت ْٔي٧ح أ٦ح كأ٤٬ٟ كاآلػؿة، ادل٩ية يف ثة٣ٕٞٮبةت

٤يٮا الى }/ ٝٮهل يف دؽػ٢ املعؿ٦ح املٕةمبلت ك٬ؾق كي
ٍ
٥ٍ  دىأ ا٣ىسي ٍمٮى

ى
٥ٍ  أ  ثىحٍ٪ىسي

 ٢ً ًَ  . (3) .كحنٮ٧٬ة كالرسٝح ا٣ٌ٘ت ٚي٫ يؽػ٢ ٧٠ة[ 56/ ا٣جكةء]{ ثًةبٍلىة
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 ا٣ٞؿيت،  كدل٫٤ املذٮآً كراٚٓ،  ك٦ؾهل املذضرب ٝة٬ؿ  احل٧ؽ  احل٧ؽ         
 ا٣ُٞؿ كٝٓ ق٫ٕ٧ ٨ٔ يٕـب ال،  ذهل ظةؿ ص٫٤ ال امل٪١رس ٔ٪ؽ ك٬ٮ ٔجؽق ٨٦
 يف ثرصق ٨ٔ ي٘يت كال،  و٫٤ ككنحل ا٣رب ّيب ث٘ةـ كال،  ٫٤َ إًٔٙ يف

 حم٧ؽا اػذةر،  ثؾهل مةء ٨٦ ظٍ ٧٠ة ثإٔـازق مةء ٨٦ رٚٓ،  ٫٤٧٩ دثيت ادلىج
 كدي٨ ثةهلؽل رقٮهل أرق٢ اَّلم ٬ٮ} أص٫٤ ٨٦ ػ٤ٞٮا اللك ١ٚأف اخل٤ٜ ٨٦

 . {لك٫ ادلي٨ ىلع حلْ٭ؿق احلٜ
،  ث٫٤ٕٛ ٝٮهل مىؽؽ م٭ةدة ثٮظؽا٩حذ٫ كأم٭ؽ،  كأ٫٤ٝ اإل٩ٕةـ أص٢ ىلع أمحؽق

ـق ٚٞةـ،  كظ٫٤ ا٣سٛؿ جلٞي أرق٫٤ كرقٮهل ٔجؽق حم٧ؽا كأف / ي٪ةدم ٦ٕض
 .كق٥٤ تك٤ي٧ة  ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ ا وًل{ ٦س٫٤ ٨٦ بكٮرة ٚةاذٮا}

 أ٦ة ثٕؽ /     
 ٚ٭ٮ ، املٞة٦ةت ثأكرب رب٫ ٔ٪ؽ كظْٰ امل٪ةزؿ، أىلع ‘ ٩ةؿ ٩بي٪ة ٤ٚٞؽ   

رسم املع٧ٮد، كاملٞةـ املٕٞٮد، كال٤ٮاء املٮركد، احلٮض وةظت
ي
 الك٧ٮات إىل ث٫ أ

 كأ٥ٕ٩ ثٕؽق، كال ٝج٫٤ خم٤ٮؽ يج٫٘٤ ل٥ ٦ٞة٦ة كب٤ٖ امل٪ذٓل، قؽرة ث٤ٖ ظىت ا٣ًٕل
ـات، ٤ٔي٫ ا  ا٣ٛؼؿ كص٫ ىلع ذلٟ ٨٦ محبة ذ٠ؿ ٧ٚة ثةآليةت، كأيؽق ثةملٕض
 ث٪يف ث٭ة إػجةرق يٞؿف د٤ٟ ٦زنتل٫ ٨ٔ أػرب إذا ٚاكف وٛذ٫، اتلٮآً َكف ،ث٢

 .ا٣ٛؼؿ
 يف ػُت كال املضدلات هل دتكٓ ال ‘ الؿقٮؿ م٧ةا٢ ٨ٔ احلؽير كإف       

ٟى  ٚٞةؿ لك٧ةت يف خلى٫ أػبل٫ٝ ٔبلق يف ص٢ ا ك٣س٨ ق٪ٮات، إ٩ًىٌ ٕىًل "كى  ٣ى
ٜو 

٤ي " ػي ي٥و ًْ  . ٔى
 "َكف ػ٫ٞ٤ ا٣ٞؿآف"/ ٝة٣خ  ‘ ٨ٔ ػ٤ٜ اجليب ¢ كملة قب٤خ اعئنح        
 كاحلِ األكرب، ا٣ٞكٍ ٦٪٫ - ‘ - ٫٤ٚ ثةإلنكةف ي٤يٜ حم٧ٮد ػ٤ٜ ٚلك



 

 ٦٪٫ . اجلةس أق٥٤ ٚ٭ٮ ٦ؾمٮـ كوٙ كلك األكٚؿ،
 ا رقٮؿ وٛح ٨ٔ أػربين ¢ ٧ٔؿك ث٨ ا ٣ٕجؽ ٤ٝخ / ¬ ُٔةء ٝةؿ       
ة "ية ا٣ٞؿآف يف ثىٛذ٫ اتلٮراة يف ملٮوٮؼ إ٫٩ كا أص٢ ٝةؿ/ اتلٮراة يف ‘ ٭ى حُّ

ى
 أ

٤ٍ٪ىةؾى  إ٩ًَّة اجلَّيًبُّ  رٍقى
ى
ة٬ًؽ أ ان  انكى  مى بىرشِّ ٩ىًؾيؿان  ٦ي  كرقٮل، ٔجؽم أ٩خ لؤل٦يني، كظؿزنا كى

 ثةلكحبح يؽٚٓ كال األقٮاؽ يف كال وؼةب ٤ٗيِ كال ِٚ ال املذٮلك، ق٧يذٟ
 ثأف ا٣ٕٮصةء، امل٤ح ث٫ يٞي٥ ظىت ا يٞج٫ٌ ك٨٣ كي٘ٛؿ، يٕٛٮ ك٣س٨ الكحبح
ة كآذا٩نة ٧ٔينة أٔي٪نة ث٫ كيٛذط ا، إال هلإ ال يٞٮلٮا ة" ك٤ٝٮبنة و٧ن ٛن  ركاق ٤ٗ

 ابلؼةرم
/ ٝةؿ ¢ ث٨ أنف أدم٢ اجلةس ػ٤ٞة كػ٤ٞة ٨ٕٚ ۴كٝؽ َكف        

 مككخ ك٦ة دسٛأ، منة إذا ال٤ؤلؤ، ٔؿ٫ٝ ٠أف ال٤ٮف أز٬ؿ ‘ ا رقٮؿ َكف»
 ٔ٪ربان  كال مكاكن، م٧٧خ كال، ‘ ا رقٮؿ ٠ٙ ٨٦ أ٣ني ظؿيؿان  كال ديجةصةن 
 .«‘ اجليب راحئح ٨٦ أَيت
 ابلةا٨ ثة٣ُٮي٢ ٣حف ػ٤ٞةن، كأظك٪٭٥ كص٭ةن  اجلةس أظك٨ ‘ اجليب كاكف        

 مع٧ح إىل دمذ٫ محؿق، د٤ٕٮق ال٤عيح، ٠ر امل٪١جني ٦ة ثني ٔؿيي ، ا٣ٞىري كال
ىٌ  إذا ، مكذؽيؿان  الٮص٫ أثيي كا٣ٞؽ٦ني، كاحلؽي٨ الؿأس ًؼ٥ ، أذ٩ي٫  اقت٪ةر رسي

 ٤ٝخ إحل٫ ٩ْؿت كإذا دبك٧ةن، إال يٌعٟ ال ٧ٝؿ، ُٕٝح كص٭٫ َكٌف ظىت كص٭٫،
 .ثأكع٢ ك٣حف ا٣ٕيجيني أكع٢

ة ٚٞؽ َكف أظك٪٭٥ ػ٤ٞة ٨ٕٚ اجلةس أظك٨ كك٧ة َكف        ٞن  ~ اعئنح ػ٤
 مك٥٤ . ا٣ٞؿآف" ركاق ‘ ا رقٮؿ ػ٤ٜ "َكف ٝة٣خ
ة" ركاق اجلةس أظك٨ ‘ اجليب "َكف ٝةؿ/ ¢ أنف ٨ٔ       ٞن  النيؼةف ػ٤
٧ةؿ، ألظك٨ ا٬ؽين "امهلل ‘ داعءق ٨٦ كاكف  ي٭ؽم ال األػبلؽ كأظك٨ اأٔل

٧ةؿ يسء كٝين، أ٩خ إال ألظك٪٭ة  إال أ٩خ" . قحب٭ة يٌف ال األػبلؽ، كيسء اأٔل
٤ي٫ ‘ ا رقٮؿ ٦ٓ أميش ٠٪خ ٝةؿ ¢ أنف كاكف أظ٥٤ اجلةس ٨ٕٚ        ٔك



 

 ٚ٪ْؿت مؽيؽة، صؾثح ثؿداا٫ ٚضؾث٫ أٔؿايب ٚأدرك٫ احلةميح، ٤ٗيِ جنؿاين ثؿد
 ية ٝةؿ ز٥ صؾثذ٫، مؽة ٨٦ الؿداء ظةميح ث٭ة أزؿ كٝؽ اجليب، ٔ٪ٜ وٛعح إىل

 ثُٕةء هل أمؿ ز٥ ٌٚعٟ إحل٫ ٚةتلٛخ ٔ٪ؽؾ، اَّلم ا ٦ةؿ ٨٦ يل مؿ حم٧ؽ
 ا٩ذ٥ٞ ك٦ة.. ٝة٣خ " أ٫٩ ~ اعئنح هلة ٨ٕٚ ك٦ة ٌٗت جلٛك٫ ‘ ا٩ذ٥ٞ ك٦ة      
 ٚيجذ٥ٞ" ا ظؿ٦ح دجذ٭ٟ أف إال ٍٝ جلٛك٫ ‘
 املؽي٪ح إ٦ةء ٨٦ األ٦ح َك٩خ "إف ٝةؿ/ ¢ أنف كاكف ٦ذٮإًة رظي٧ة ٨ٕٚ      

 . ابلؼةرم ركاق مةءت" ظير ث٫ ٚذ٪٤ُٜ ا رقٮؿ ثيؽ تلأػؾ
 كٝؽ دػ٤٭ة مؤزرا، ٦٪ىٮرا دػ٢ ظني األكرب ا٣ٛذط كملة دػ٢ م١ح يٮـ     

لؿب٫  دٮا٫ًٕ مؽة ٨٦ رظ٫٤ حل٧ف رأق٫ إف ظىت دٕةىل،  دٮإًة رأق٫ َأَأ
. 

ة / دٕةىل كاكف رظي٧ة رٝيٞة ٝةؿ      ٦ى ٤ٍ٪ىةؾى  "كى رٍقى
ى
" رىمٍحىحن  إًالَّ  أ ى٧ًنيى ةل ٕى ٍ٤ِّ٣ . 

ة/  دٕةىل كٝةؿ     ٨ى  رىمٍحىحو  "ٚىًج٧ى ٥ٍ  جًلخى  اِّ  ٦ِّ ى٭ي ىٮٍ  ل ل ٪خى  كى ةن  ٠ي ٌْ ِى  ذى ٤ًي ٤ًٍت  ٗى ٞى  ا٣ٍ
 ٍ ٮا ٌُّ ٛى " ٨٦ًٍ  الى٩ ٟى ً ٍٮل  . ظى

ؽٍ /  دٕةىل كٝةؿ      ٞى ٥ٍ  "٣ى ةءزي ٮؿه  صى ٨ٍ  رىقي ِّ٥ٍ  ٦ ًكسي ٛي ٩
ى
٤ىي٫ًٍ  أ ٔى ـه ي ـً ة ٔى ً٪ذ٥ٍُّ  ٦ى ًؿيهه  ٔى  ظى

٥ ٤ىيٍسي ٍؤ٦ًً٪نيى  ٔى ؤيكؼه  ثًةل٧ٍي "  رى  .رًَّظي٥ه
 كأ٩ة أل٫٤٬، ػريك٥ "ػريك٥/  ‘ كاكف أظك٨ اجلةس ٦ٕةم٤ح ٦ٓ أ٫٤٬ ٝةؿ     

 . اعئنح ٨ٔ ا٣رت٦ؾم ركاق أل٬ٌل" ػريك٥
 النةة حلؾثط َكف إف ،~ ػؽجيح لـكصذ٫ كظج٫ اظرتا٫٦ مؽة دالا٢ ك٨٦      

 ابلؼةرم ركاق ممةد٭ة ثٕؽ ،كذلٟ ػبلا٤٭ة إىل ي٭ؽي٭ة ز٥
 إحل٫ ٚسةر املكضؽ، يف ثةؿ أٔؿاثينة أف ¢ ٬ؿيؿة أيب كاكف رٚيٞة ٦حرسا ٨ٕٚ       

 ٨٦ ذ٩ٮبنة ثٮهل ىلع كأ٬ؿٝٮا "دٔٮق، ‘ ا رقٮؿ هل٥ ٚٞةؿ ث٫، حلٕٞٮا اجلةس
 ابلؼةرم . ٦ٕرسي٨" ركاق دجٕسٮا كل٥ ٦حرسي٨ ثٕسذ٥ ٚإ٧٩ة ٦ةء، ٨٦ أكقضبلن  ٦ةء،
 ظيةء أمؽ ‘ "َكف ٝةؿ/ ¢ اخلؽرم قٕيؽ أيب كاكف أمؽ اجلةس ظيةء ٨ٔ       



 

 النيؼةف . كص٭٫" ركاق يف محبنة ٔؿٚ٪ةق ٠ؿق إذا كاكف ػؽر٬ة، يف ا٣ٕؾراء ٨٦
 ٦س٢ يل َكف "لٮ/  ‘ ا رقٮؿ كاكف زا٬ؽ يف ادل٩ية راٗجة ٚي٧ة ٔ٪ؽ ا ٝةؿ    

٪ؽم حلةيل، زبلث ىلعٌ  د٧ؿ ال أف لرسين ذ٬جةن؛ أظؽ  أروؽق محبةن  إالٌ  يشء ٦٪٫ ٔك
 دلي٨" .

 كإف ث٫ ٩ذٌف ابلأس امحؿٌ  إذا كا ٠٪ة/ "¢ ا٣رباء كاكف أمضٓ اجلةس ٝةؿ      
 ٤ٔي٫ . ٦ذٜٛ "‘ ث٫ حيةذم اَّلم ٦٪ة النضةع

 ثةلكبلـ، اجلةس يجؽأ األدب، كاٚؿ اتلٮآً، ص٥ىٌ  ‘ ا رقٮؿ َكف ك٣ٞؽ       
 يؽق يكعت ٨٦ آػؿ كيسٮف ٠جريان، أك َكف و٘ريان  حمؽز٫، إىل ثس٫٤ كي٪رصؼ

 أك وةظت، ظةصح أك ظةصذ٫، ٣ٌٞةء ٢٧ٔ ٨٦ يأ٩ٙ يس٨ كل٥ وةٚط، إذا
، دٔٮة جييت كاكف الكٮؽ، إىل يؾ٬ت َكف صةر،  كيٞج٢ كاملك١ني، كا٣ٕجؽ احلًؿٌ
٭٪ح يف كاكف ٩ٛك٫، كخيؽـ ٫٤ٕ٩ كخيىٙ زٮب٫ يؿٚٮ كاكف املٕذؾر، ٔؾر  أ٫٤٬، ٦ى
 ٗري ٨٦ ي٪ُٜ ال كابلةئف، الٌٕيٙ ظةصح كيٞيض اخلةدـ ٦ٓ يأك٢ كاكف

ؿؽ كال يؤ٣ًٌٙ َكف اللك٥، جبٮا٦ٓ دس٥٤ دس٥٤ إذا ، ظةصح  يي٪ٛؿ، كال كييٞؿب يٛي
 .اجلة٩ت ٣ني اخلي٤ٜ، ق٭٢ ا٣برش، داا٥ َكف

 ثةخلري أصٮد ، ٩ٛكةن  كأصٮد٥٬ ، رأيةن  كأقؽا٥٬ ، ٔٞبلن  اجلةس أكٚؿ ‘ ك٬ٮ        
ُٰ ، املؿق٤ح الؿيط ٨٦ ًؿض ك٦ة ، ا٣ٛٞؿ خيىش ال ٨٦ ُٔةء يٕي  أمؿاف ٤ٔي٫ ٔي
 ٔ٪ؽ أظـ٦٭٥ ٬ؾا ٦ٓ ك٬ٮ ، رظ٥ ُٝيٕح أك إز٧ة يس٨ ٦ةل٥ ، أيرس٧٬ة اػذةر إال

 ا٩ذيً٭١خ إذا ٌٗج٫ َكف ث٢ ، جلٛك٫ يٌ٘ت ،ال احلٜ ٦ٓ كأمؽ٥٬ الٮاصت
ع٭٥ ، لكة٩ةن  اجلةس أٔٙ ، كأٝٮا٥٬ اجلةس أمضٓ ا، ظؿ٦ةت  ، ثية٩ةن  كأًك
 ىلع يىرب ، ظ٧٤ةن  كأكقٕ٭٥ ، وؽران  اجلةس أرظت ، إ٩ىةٚة كأ٧ْٔ٭٥ كأٔؽهل٥

 ثة٣ٕٛٮ أػؾان  إال اجلة٤٬ني ص٭٢ يـيؽق كال ، ٤ٔي٫ ص٭٢ ٨٦ ىلع كحي٥٤ ، آذاق ٨٦
 َكف ، كأ٦ذ٫ أل٫٤٬ كػري٥٬ اجلةس أرظ٥ ، ٤ٔي٫ كيٞج٢ حمؽز٫ كص٫ يف كيجتك٥ ،

 . صة٩جة كأحل٪٭٥ ، ص٪ةظة كأػٌٛ٭٥ ، دٮإًة اجلةس أكرث



 

 يف ككجرية و٘رية لك ىلع ٩ذٕؿؼ أف إىل أظٮص٪ة ٧ٚة اجلجٮة، ٩ٮر ٨٦ ٝبف ذلٟ
 كادجةع ك٩رصة، كدٮٝري كأدب، حمجح ٨٦ ٤ٔي٪ة، حب٫ٞ ل٤ٞيةـ كذلٟ ،‘ ٩بي٪ة ظيةة

ؽٍ ) دٕةىل ا ٝةؿ كاٝذؽاء، ٞى فى  ٣ى ٥ٍ  َكى ٮؿً  يًف  ٣ىسي ةه  اًَّ  رىقي ٍقٮى
ي
٪ىحه  أ كى ٨ٍ  ظى فى  ل٧ًى  َكى

ٮ ـى  اَّى  يىؿٍصي احٍلىٍٮ ؿى  اآٍلًػؿى  كى ًسريان  اَّى  كىذى٠ى  ( . 53/األظـاب) ( ٠ى

 كارزٝ٪ة ادجةع ق٪ح ٩بيٟ.  ‘ امهلل اص٤ٕ٪ة مم٨ حيرش يف زمؿة ٩بيٟ     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  اَّلم ٚذط أثٮاب اجل٪ةف كأكدٔ٭ة احلربة كالرسكر كأٔؽ٬ة أل٢٬           
اإلي٧ةف ث٧ة ٚي٭ة ٨٦ احلٮر كا٣ٞىٮر كأصؿل ٚي٭ة األ٩٭ةر كملك ٚي٭ة أ٩ٮاع 
ا٣ٛٮا٫٠ كاثل٧ةر كمؤل٬ة ٨٦ اجلٕي٥ ك٬يأ٬ة للك مٮظؽ م١ٮر كأم٭ؽ أف ال هلإ 

يٟ هل الؿظي٥ ا٣٘ٛٮر م٭ةدة أدػؿ٬ة حلٮـ ا٣ٛـع كا٣جنٮر إال ا كظؽق ال رش
كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل املجٕٮث ثةهلؽل كاجلٮر وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل 

 .كأوعةث٫ اَّلي٨ ٥٬ لبل٬ذؽاء جنٮـ كبؽكر كق٥٤ تك٤ي٧ة 
 أ٦ة ثٕؽ /      
ٚي٭ة ثني األ٨٦  ٚإف ا دٕةىل أٔؽ ألكحلةا٫ يف ص٪ةد٫ اجلٕي٥ املٞي٥ كدمٓ هل٥      

ج٭٥ إحل٭ة ٔجةدق كداع كالرسكر الذلة كأو٪ةؼ كاخل٤ٮد كاجلٕي٥  ٔـت ٚي٭ة كٗر
،  أظبلـ ثأً٘ةث ٔ٪٭ة من٘ٮال ٚية،  املؿاـ ٚٮؽ قة٠٪٭ة ك٩ةؿ،  املؿاـ كص٢ ادلار
 .{ الكبلـ دار إىل يؽٔٮ كا} ا٣ٕبلـ امل٤ٟ ٠ذةب كو٢
ـاز دار         ٦ة،  ٗؿاـ كال ٚي٭ة ٗؿـ ال،  ٠ؿاـ ٣ٞٮـ ثجيخ،  كاإل٠ؿاـ اإٔل

 َّلاد٭ة دكاـ يف ٩ٕي٧٭ة،  كويةـ وبلة/ ثني منرتم ية ز٧٪٭ة،  يٌةـ ٨٦ يك١٪٭ة
 ا٩تج٭ٮا،  األك٬ةـ ىلع ختُؿ ل٥ م٭ٮاد٭ة،  كاخليةـ ا٣ٞىٮر يف كاحلٮر،  د٧ةـ يف

 ٔضجة،  امل٪ذٓل ا٣٘ؿض لك ىلع كزادت منذٓل لك دمٕخ ٝؽ،  ٩يةـ ية ٤ُ٣ج٭ة
  .{ الكبلـ دار إىل يؽٔٮ كا} ٗبلـ ية هلة ا٩٭ي،  كق٭ة ٔ٪٭ة ٢ٛٗ مل٨

ك٣ٞؽ كوٙ ا دٕةىل اجل٪ح يف ٠ذةث٫ ٣تنذةؽ اجلٛٮس إحل٭ة كد٢٧ٕ هلة ٝةؿ 
 دٕةىل /  ¬ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥

 ٨٦ ٬ةمؤل ك ظجةث٫أل ٦ٞؿا ص٤ٕ٭ة ك ثيؽق ا ٗؿق٭ة دار ٝؽر يٞؽر ككيٙ        
ٮا٫٩ ككؿا٦ةد٫ رمحذ٫  ال١جري ثةمل٤ٟ كم١٤٭ة ا٣ْٕي٥ ثة٣ٛٮز ٩ٕي٧٭ة ككوٙ كًر

ح ٔيت لك ٨٦ كَ٭ؿ٬ة حبؾاٚريق اخلري دميٓ كأكدٔ٭ة  ٨ٔ قأ٣خ ٚإف ٩ٞه ك كٚآ
٭ة ـٔٛؿاف املكٟ ٚٔل كدؿبذ٭ة أًر  الؿمح٨ ٔؿش ٚ٭ٮ قٞٛ٭ة ٨ٔ ٣خأق فإك كال



 

  االذٚؿ املكٟ ٚ٭ٮ ثبلَ٭ة ٨ٔ قأ٣خ فإك
 ٨٦ ٤ٚج٪ح ث٪ةا٭ة ٨ٔ قأ٣خ فإك كاجلٮ٬ؿ ال٤ؤلؤ ٚ٭ٮ ظىجةا٭ة ٨ٔ قأ٣خ فإك

 ٨٦ كقةٝ٭ة إال مضؿة ٚي٭ة ٧ٚة امضةر٬ة ٨ٔ قأ٣خ فإك ذ٬ت ٨٦ كبل٪ح ٌٚح
 أ٣ني ا٣ٞبلؿ ٚأ٦سةؿ ز٧ؿ٬ة ٨ٔ قأ٣خ فإك كاخلنت احلُت ٨٦ ال كٌٚح ذ٬ت

 رٝةاٜ ٨٦ يسٮف ٦ة ظك٨أٚ كرٝ٭ة ٨ٔ قأ٣خ فإك ا٣ٕك٢ ٨٦ ظًلأك الـبؽ ٨٦
 َّلة مخؿ ٨٦ ٩٭ةرأك ٫٧َٕ يذ٘ري ل٥ ٣ب ٨٦ ٭ةرأ٩ٚ ٩٭ةر٬ةأ ٨ٔ قأ٣خ فإك احل٢٤

 يذؼريكف ممة ٚٛة٠٭ح َٕة٦٭٥ ٨ٔ قأ٣خ فإك مىىف ٔك٢ ٨٦ ٩٭ةرأك ل٤نةربني
 فإك كالاكٚٮر كالـجنجي٢ ٚة٣تكجي٥ رشاث٭٥ ٨ٔ قأ٣خ فإك ينذ٭ٮف ممة َري كحل٥

 قٕح ٨ٔ قأ٣خ فإك ا٣ٞٮاريؿ وٛةء يف كا٣ٌٛح اَّل٬ت ٩يحآٚ ٩حذ٭٥آ ٨ٔ قأ٣خ
 ك٬ٮ يٮـ ٤ٔي٫ كحلأدني ٔٮاـألا ٨٦ ربٕنيأ مكرية املرصأني ٚجني ثٮاث٭ةأ

ـظةـ ٨٦ ٠ْيِ  تكذٛـ ٩٭ةإٚ مضةر٬ةأل الؿيةح دىٛيٜ ٨ٔ قأ٣خ فإك ال
 الؿا٠ت يكري كاظؽة مضؿة ٚٛي٭ة ٤ّ٭ة ٨ٔ قأ٣خ فإك يك٧ٕ٭ة مل٨ ثة٣ُؿب

 أ٤٬٭ة دىنأٚ قٕذ٭ة ٨ٔ قأ٣خ فإك يُٕٞ٭ة ال اعـ ٦ةاح ٤ّ٭ة يف الرسيٓ املضؽ
 ٨ٔ قأ٣خ فإك اعـ ٣يفأ مكرية كبكةدح٪٫ كٝىٮرق كرسرق م٫١٤ يف يكري

 د٤ٟ ٨٦ ٦يبلن  قذٮف َٮهلة دلٮٚح درة ٨٦ الٮاظؽة ٚةخلي٧ح كٝجةث٭ة ػية٦٭ة
 ٦ججيح ٗؿؼ ٚٮٝ٭ة ٨٦ ٗؿؼ ٚٔل صٮاقٞ٭ة ك ٔبلحل٭ة ٨ٔ قأ٣خ فإك اخليةـ
 أك ا٣ُة٣ٓ ال١ٮكت إىل ٚة٩ْؿ اردٛةٔ٭ة ٨ٔ قأ٣خ إفك ٩٭ةرألا حتذ٭ة ٨٦ جتؿم

 ٚ٭ٮ أ٤٬٭ة بلةس ٨ٔ قأ٣خ فإك األثىةر د٪ةهل دسةد ال اَّلم األٜٚ يف ا٣٘ةرب
 ىلعأ يف ٦ٛؿكمح اقتربؽ ٨٦ ٚجُةا٪٭ة ٚؿم٭ة ٨ٔ قأ٣خ فأك كاَّل٬ت احلؿيؿ
 احلضةؿ كْل ا٣بنؼة٩ةت ٤ٔي٭ة رسةاأل ٚٔل رااس٭ةأ ٨ٔ قأ٣خ فإك الؿدت

 أ٤٬٭ة كصٮق ٨ٔ قأ٣خ فإك ػبلؿ كال ٚؿكج ٨٦ هلة ٧ٚة اَّل٬ت زرارأث رةكمـر
 ىلع زبلزني ك زبلث ث٪ةءأٚ ق٪ة٩٭٥أ ٨ٔ قأ٣خ فإك ا٧ٞ٣ؿ وٮرة ًٕٚل ظك٪٭٥ ك

 احلٮر ٨٦ زكاص٭٥أ ٚ٘٪ةء ق٧ةٔ٭٥ ٨ٔ قأ٣خإف ك ا٣برش أيب ’ آدـ وٮرة



 

 رب ػُةب ٦٪٭٧ة ىلعأك كاجلبيني املبلاسح وٮاتأ ق٧ةع ٦٪٫ ىلعأ ك ا٣ٕني
 ممة ا مةء فإ ٚ٪ضةات ٤ٔي٭ة يزتاكركف ا٣يت ٦ُةية٥٬ ٨ٔ قأ٣خ فإك ا٣ٕةملني

 ٚأقةكر مةرد٭٥ ك ظ٤ي٭٥ ٨ٔ قأ٣خ فإك اجل٪ةف ٨٦ كاءمة ظير ث٭٥ يكري مةء
 ٚٮدلاف ٧٤ٗة٩٭٥ ٨ٔ قأ٣خ فإك اتليضةف مبلبف الؿؤكس ىلع ال٤ؤلؤ ك اَّل٬ت
 ال١ٮأت ٚ٭٨ زكاص٭٥أ ك ٔؿائك٭٥ ٨ٔ قأ٣خ فإك م١٪ٮف لؤلؤ ٩٭٥أ٠ خمدلكف

 ٣بكذ٫ ٦ة كاتلٛةح ٤٤ٚٮرد النجةب ٦ةء ٌٔةا٭٨أ يف صؿل البليت دؿاباأل
 ك كل٤ؿٝح اثل٘ٮر ظٮد٫ ٦ة امل٪ْٮـ كال٤ؤلؤ اجل٭ٮد د٧ٌ٪ذ٫ ٦ة كل٤ؿ٦ةف اخلؽكد
 ثؿزت إذا كص٭٭ة حمةق٨ ٨٦ الن٧ف جتؿم اخلىٮر ٤ٔي٫ دارت ٦ة ال٤ُةٚح
 يف تنةء ٦ة ٢ٞٚ ظج٭ة ٝةث٤خ إذا اثتك٧خ إذا ز٪ةية٬ة ثني ٨٦ ا٣ربؽ كييضء

 ّ٪ٟ ٧ٚة إحل٫ ٧ً٭ة فإك احلجني ث٧عةدزح ّ٪ٟ ٧ٚة ظةدزذ٫ كإذا اجلريي٨ دٞةث٢
 صبل٬ة ا٣يت املؿآة يف يؿل ٧٠ة ػؽ٬ة وع٨ يف كص٭٫ يؿل ا٣٘ى٪ني ثذٕة٩ٜ

 كال ٧ْٔ٭ة كال صدل٬ة يكرتق كال ال٤ع٥ كراء ٨٦ قةٝ٭ة ٦غ كيؿل وي٤ٞ٭ة
 كالقت٪ُٞخ رحية كالك٧ةء األرض ثني ٦ة ملؤلت ادل٩ية ىلع ا٤َٕخ لٮ ظ٤٤٭ة

 كال اخلةٚٞني ثني ٦ة هلة ك٣زتػؿؼ كتكبيعة كدسجريا د٭٤يبل اخلبلاٜ اٚٮاق
 الن٧ف د٧ُف ٧٠ة الن٧ف ًٮء ك٧ُ٣كخ ٔني لك ٗري٬ة ٨ٔ ٧ٌٗخ

 ٨٦ ػري رأق٭ة ىلع ك٩ىيٛ٭ة ا٣ٞيٮـ ا٣يح ثة ّ٭ؿ٬ة ىلع ٨٦ كال اجلضٮـ ًٮء
ـداد ال ٦ة٩ي٭ةأ دميٓ ٨٦ إحل٫ مٓلأ ككوةهلة ٚي٭ة ك٦ة ادلي٪ة  ظٞةباأل َٮؿ ىلع د

ـداد كال كدمةال ظك٪ة إال  احلج٢ ٨٦ ٦ربأة ككوةال حمجح إال املؽل َٮؿ هلة ي
 كقةاؿ كا٣٘ةاٍ كابلٮؿ كابلىةؽ املؼةط ٨٦ ٦ُ٭ؿة كاجلٛةس كاحليي كالٮالدة
 َيت ي٢٧ كال دمةهلة زٮب خي٤ٜ كال زيةث٭ة دجًل كال مجةث٭ة يٛىن ال االد٩ةس

 ٤ٔي٭ة َؿ٫ٚ ٝرص ك قٮاق الظؽ د٧ُط ٚبل زكص٭ة ىلع َؿٚ٭ة ٝرصت ٝؽ كوةهلة
 اغب فإك َةٔذ٫أ ثُةٔذ٫ مؿ٬ةأ فإك رسد٫ حل٭ةإ ٩ْؿ فإ ك٬ٮاق ا٦٪حذ٫ اغيح ٚٔل

 كال نفإ ٝج٫٤ ي٧ُس٭ة ل٥ ك ٬ؾا األ٦ةف ك األ٦ةين اغيح يف ٦ٕ٭ة ٚ٭ٮ ظْٛذ٫ ٔ٪٭ة



 

 ٦ة٦٪ْٮ لؤلؤا ذ٫٩أ مؤلت ظؽزذ٫ كُك٧ة رسكرا ٤ٝج٫ مبلت حل٭ةإ ٩ْؿ لك٧ة صةف
 يف دؿابأٚ الك٨ ٨ٔ قأ٣خ فإك ٩ٮرا كا٣٘ؿٚح ا٣ٞرص مؤلت ثؿزت كإذا ك٦٪سٮرا

 فإك كا٧ٞ٣ؿ الن٧ف رأيخ ٚ٭٢ احلك٨ ٨ٔ قأ٣خ إفك النجةب ق٨ ٔؽؿأ
 ٨ٔ قأ٣خ إفك ظٮر ظك٨أ يف ثيةض وىفأ يف قٮاد ٚأظك٨ احلؽؽ ٨ٔ قأ٣خ
 ال١ٮأت ٚ٭٨ اجل٭ٮد ٨ٔ قأ٣خ فإك ٗىةفألا ظك٨أ يخأر ٚ٭٢ ا٣ٞؽكد

 إفك املؿصةف ك احلةٝٮت ٚاك٫٩ ال٤ٮف ٨ٔ قأ٣خ فإك الؿ٦ةف َك٣ُٙ ٩٭ٮد٨٬
 احلك٨ ثني هل٨ دمٓ البليت احلكةف اخلريات ٚ٭٨ اخل٤ٜ ظك٨ ٨ٔ قأ٣خ

 فإك اجلٮاّؿ ٝؿة اجلٛٮس ٚؿاحأ ٚ٭٨ كا٣ْة٬ؿ ابلة٨َ دمةؿ ُٔنيأٚ ظكةفكاإل
 زكاجاأل إىل املذعججةت ا٣ٕؿب ٚ٭٨ ٬٪ةلٟ ٦ة كَّلة ا٣ٕرشة ظك٨ ٨ٔ قأ٣خ
 يف ًع١خ إذا ةأثةمؿ ّ٪ٟ ٧ٚة ا٦زتاج أم ثةلؿكح د٧زتج ا٣يت اتلج٢ٕ ث٤ُةٚح

 ٤ٝخ ٝرص إىل ٝرص ٨٦ ا٩ذ٤ٞخ كإذا ًع١٭ة ٨٦ اجل٪ح ًةءتأ زكص٭ة كص٫
 د٤ٟ ظك٨ ٚية زكص٭ة ظةرضت كإذا ١٤ٚ٭ة ثؿكج يف ٦ذ٪٤ٞح الن٧ف ٬ؾق

 . كاملؼةرصة املٕة٩ٞح د٤ٟ َّلة ٚية ػةرصد٫ فإك املعةرضة
  أ٩ػ٫ لػٮ احلػبلؿ الكػعؿ كظؽيس٭ة

 
  املذعػػؿز املكػػ٥٤ ٝذػػ٢ جيػػ٨ لػػ٥ 

  ظػؽزخ ْل فإك ي٤٧ػ٢ ل٥ َةؿ فإ  
 

 دػػػٮصـ لػػػ٥ ٩٭ػػػةأ املعػػػؽث كد  
 د٤ٟ ظجؾا ٚية ٦ذٕخأك نكخآ فإك ق٧ةعكاأل األثىةر َّلة ٚية ٗ٪خ فإك            

 ٩ٮ٣خ فإك اتلٞجي٢ ذلٟ ٨٦ إحل٫ مٓلأ يشء ٚبل ٝج٤خ فإك ٦ذةعاإلك املؤانكح
 كزيةدة املـيؽ يٮـ ٨ٔ قأ٣خ فإك ٬ؾا اتل٪ٮي٢ ذلٟ ٨٦ َيتأ كال َّلأ ٚبل

 يف الن٧ف دؿل ٧٠ة ا٣تنبي٫ ك اتل٧سي٢ ٨ٔ املزنق كص٭٫ رؤيح ك احل٧يؽ ا٣ٕـيـ
 كذلٟ ٚي٫ اجل٢ٞ املىؽكؽ الىةدؽ ٨ٔ دٮادؿ ٧٠ة ابلؽر حل٤ح كا٧ٞ٣ؿ ا٣ْ٭رية
 كأيب نفأك كو٭يت صؿيؿ ركايح ٨٦ كاملكة٩يؽ كالكنن الىعةح يف مٮصٮد
 فإ اجل٪ح أ٢٬ ية امل٪ةدم ي٪ةدم يٮـ ٚةقذ٧ٓ قٕيؽ كأيب مٮىس كأيب ٬ؿيؿة

 كَةٔح ق٧ٕة ٚيٞٮلٮف زيةرد٫ ىلع ٚيح يكزتيؿك٥ كدٕةىل دجةرؾ ربس٥



 

 ىلع ٚحكذٮكف هل٥ ٔؽتأ ٝؽ ثةجلضةات ٚإذا ٦جةدري٨ الـيةرة إىل كي٪٭ٌٮف
ؽا هل٥ ص٢ٕ اَّلم ٚيطاأل الٮادم إىل ا٩ذ٭ٮا إذا ظىت مرسٔني ّ٭ٮر٬ة  مٔٮ
 ثسؿقي٫ كدٕةىل دجةرؾ الؿب مؿأ أظؽا ٦٪٭٥ ادلايع ي٘ةدر ٥٤ٚ ٬٪ةؾ كدمٕٮا
 زبؿصؽ ٨٦ ك٦٪ةثؿ لؤلؤ ٨٦ ك٦٪ةثؿ ٩ٮر ٨٦ ٦٪ةثؿ هل٥ ٩ىجخ ز٥ ٬٪ةؾ ٚ٪ىت
 ٚي٭٥ يسٮف فأ كظةمة٥٬ د٩ة٥٬أ كص٤ف ٌٚح ٨٦ ك٦٪ةثؿ ذ٬ت ٨٦ ك٦٪ةثؿ

 ظىت ا٣ُٕةية يف ٚٮٝ٭٥ ال١ؿايس وعةبأ فأ يؿكف ك٦ة املكٟ ٠سجةف ىلع دينء
 إف اجل٪ح أ٢٬ ية امل٪ةدم ٩ةدل ٦ة٠٪٭٥أ ث٭٥ كا٧َأ٩خ دلةلك٭٥ ث٭٥ اقذٞؿت إذا

ؽا ا ٔ٪ؽ ٣س٥  ؟ ٬ٮ ٦ة ٚيٞٮلٮف ي٪ضـك٧ٮق فأ يؿيؽ مٔٮ
ـظ٪ة اجل٪ح كيؽػ٤٪ة مٮازيج٪ة كيس٢ٞ كصٮ٬٪ة يبيي ل٥أ        ـظ  اجلةر ٨ٔ كي

 اجلجةر ٚإذا رؤكق٭٥ ٚؿٕٚٮا اجل٪ح هل رشٝخأ ٩ٮر هل٥ قُٓ ذإ ٠ؾلٟ ٥٬ ٚجح٪٧ة
 . ٚٮٝ٭٥ ٨٦ ٤ٔي٭٥ أرشؼ ٝؽ أق٧ةؤق كدٞؽقخ ™
/  ٝٮهل٥ ٨٦ ظك٨أث اتلعيح ٬ؾق دؿد ٚبل ٤ٔيس٥ قبلـ اجل٪ح أ٢٬ ية/  كٝةؿ      
 هل٥ ٚيذضًل اإل٠ؿاـ ك اجلبلؿ ذا ية دجةركخ الكبلـ ٦٪ٟ ك الكبلـ أ٩خ امهلل
 ٦ة أكؿ ٚي١ٮف اجل٪ح أ٢٬ ية/  كيٞٮؿ،  حل٭٥إ يٌعٟ كدٕةىل دجةرؾ الؿب

 يٮـ ٚ٭ؾا يؿكين كل٥ ثة٣٘يت َةٔٮينأ اَّلي٨ ٔيةدم ي٨أ دٕةىل ٦٪٫ يك٧ٕٮ٫٩
ي٪ة ٝؽ أف كاظؽة لك٧ح ىلع ٚيضذ٧ٕٮف املـيؽ  أ٢٬ ية/  ٚيٞٮؿ ٔ٪ة ٚةرض ًر
 ٚةقألٮين املـيؽ يٮـ ٬ؾا ص٪يت أق١٪س٥ ل٥ ٔ٪س٥ أرض ل٥ لٮ إين اجل٪ح

 ™ الؿب هل٥ ٚي١نٙ إحل٫ ٩٪ْؿ كص٭ٟ ر٩ةأ كاظؽة لك٧ح ىلع ٚيضذ٧ٕٮف
 حيرتٝٮا ال أف ٝض دٕةىل ا أف ال لٮ ٦ة ٩ٮرق ٨٦ ٚي٘نة٥٬ هل٥ كيذضًل احلضت

 ٫٩إ ظىت حمةرضة دٕةىل رب٫ ظةرضق إال أظؽ املض٤ف ذلٟ يف يجًف كال الظرتٝٮا
 ادل٩ية يف ٗؽراد٫ ثجٕي يؾ٠ؿق ككؾا ٠ؾا ٤ٕٚخ يٮـ أدؾ٠ؿ ٚبلف ية/  حلٞٮؿ
 َّلة ٚية ٬ؾق ٦زنتلٟ ث٤٘خ ث٧٘ٛؿت ثًل ٚيٞٮؿ يل د٘ٛؿ أل٥ رب ية/  ٚيٞٮؿ

 ادلار يف ال١ؿي٥ كص٫ إىل ثةجلْؿ األثؿار ٔيٮف ٝؿة ية ك املعةرضة ثذ٤ٟ األق٧ةع



 

 ٩ةّؿة رب٭ة إىل ٩ةرضة يٮـ كصٮق) اخلةرسة ثةلىٛٞح الؿاصٕني ذ٣ح ية ك اآلػؿة
  .( ٚةٝؿة ث٭ة ي٢ٕٛ أف د٨ْ ثةرسة يٮ٦بؾ ككصٮق

  ٚإ٩٭ػػة ٔػػؽف ص٪ػػةت ىلع ٚػػيح
 

  املؼػػػي٥ ٚي٭ػػػة ك األكىل ٦٪ةزلػػػٟ 
  دػػؿل ٚ٭ػػ٢ ا٣ٕػػؽك قػػيب ل١٪٪ػػة ك  

 
 نكػػػػ٥٤ ك أكَة٩٪ػػػػة إىل ٩ٕػػػػٮد 

٢٧ ك٩ٕٮذ ثٟ ٨٦ اجلةر ك٦ة        امهلل إ٩ة نكألٟ اجل٪ح ك٦ة ٝؿب إحل٭ة ٨٦ ٝٮؿ ٔك
 ٢٧  .ٝؿب إحل٭ة ٨٦ ٝٮؿ ٔك

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫     
 أدمٕني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

، ا٣يحِّ   احل٧ؽي            ـً رٍييق ابلةًق  ا٣ٞيٮ ٓى  يؽكـ، ال ٗك ذى  كزيَّ٪ى٭ة الك٧ةءى  رى
ٟ ثةجلضٮـ، ر اتلُّؼٮـ، يف جبجةؿو  األرض كأٍمكى  ز٥َّ  اجليكٮـ، ٬ؾق ثٞؽرد٫ً وٮَّ

ٮرً  يف ي٪ٛغي  ز٥ الؿُّقٮـ، كحمة أ٦ةد٭ة ٮـ، امليٍخي  ٚإذا الىُّ ٞي ٜه  ي  اجلٕي٥ً  دار إىل ٚٛؿي
ٜه  ، ٩ةرً  إىل كٚؿي ـً ٧ٮ ذىطي  الكَّ ٍٛ ـٍءه  ٦٪٭٥ ثةبو  للكِّ  كصٮ٬ًً٭٥ يف أثٮاثي٭ة د  ٦ٞكٮـ، ص

ؽي  ؽو  يف ٤ٔي٭٥ كديٮٍوى ٧ى ةو  خى دى ؽَّ ٮـ ٚي٭ة م٧ى ٧ٮـ، ل٤٭٧ي ٘ي ٥ي  يٮـ كا٣ ٍ٘نة٬ي  ٨٦ًٍ  ا٣ٕؾاب ي
٤ً٭٥ٍ  حتًخ  ك٨٦ ٚٮًٝ٭٥ ٮـ، ٦٪٭٥ ٧ٚة أرصي  ال كظؽق ا إًالَّ  إًهل ال أف كأم٭ؽي  مؿٍظي
ٟى  ٨ٍ  م٭ةدةى  هل رشي كـ، ل٤ى٪ضةةً  ٦ى ق حم٧ؽان  أفَّ  كأم٭ؽ يىؿي ، ٔجؽي م كرقٮهلي ً  ا ٚىذطى  اَّلَّ
ٍؿسى  ثؽيً٪٫ ٛي كـ، ا٣ٍ  ٦ة ثإظكةفو  دجٕ٭٥ ك٨٦ كأوعةث٫ً آهًلً  كىلع ٤ٔي٫ ا وًلَّ  كالؿُّ

٤ىٍخ  ُى يٮـ، ٬ ٘ي   .تك٤ي٧ةن  كق٥َّ٤ ا٣
 أ٦ة ثٕؽ /     
ر٩ة ٣ٞؽ/ إػٮاين      ٩ة اجلةرً  ٨٦ ٠ذةث٫ يف دٕةىل اي  ظؾَّ  ٔؾاثً٭ة أ٩ٮاًع  ٨ٔ كأػربى
ؿي  ث٧ة َُّ ٛى ذى ر٩ىة ا٤ٞ٣ٮب، ٦٪٫ كدذٛضؿي  األكجةدي  ٦٪٫ تى ؾَّ ٩ة ٦٪٭ة ظى ى  أ٩ٮاع ٨ٔ كأٍػربى

ادى  ث٪ة رمححن  ٔؾاثً٭ة ؾران  ٣زندى ٕٮا كػٍٮٚةن، ظى  كق٪حً  دٕةىل ا ٠ذةب يف صةء ٦ة ٚةق٧ى
كف ٤ٕ٣س٥ ٔؾاثً٭ة أ٩ٍٮاع ٨٦ ‘ رقٮهًلً  ؿي َّ٠  . دؾى

٩ًػيجيٮاٍ }     
ى
أ ٥ٍ  إًىلى  كى بِّسي ٮاٍ  رى ٍق٧٤ًي

ى
ي  كىأ ج٢ًٍ  ٨٦ً هلى ف رى

ى
٥ي  أ ًتيىسي

ٍ
ابي  يىأ ؾى ٕى  الى  ثي٥َّ  ا٣ٍ

كفى  ي  . دي٪رصكف ال ز٥ ٦٪٭ة ا أاعذ٩ة ػ اجلةر كوٙ يف[ 24/الـمؿ]{ دي٪رصى
ٮاٍ }/ دٕةىل ا ٝةؿ      ٞي اتَّ ٍت  ا٣َّيًت  اجلَّةرى  كى ؽَّ ًٔ

ي
ًًٚؿي٨ى  أ  إ٩ًَّآ} ،[313/ ٧ٔؿاف آؿ]{ ل٤ًاٍكى

ٍخذىٍؽ٩ىة
ى
ًًٚؿي٨ى  أ بلىًق٢ى  ل٤ًاٍكى ٍٗبلىالن  قى ى

ريان  كىأ ًٕ  .[4/ اإًلنكةف]{ كىقى
ٍخذىٍؽ٩ىة إ٩ًَّة/}دٕةىل كٝةؿ     

ى
ةل٧ًًنيى  أ َّْ ةطى  ٩ىةران  ل٤ً ظى

ى
ة ثًً٭٥ٍ  أ ٭ى اًدري ى إًف رسي يسيٮاٍ  كى ً٘ ىٍكذى  ي

 ٍ ةزيٮا ٘ى آءو  حي ٍ٭٢ً  ث٧ًى ل٧ٍي ىٍنًٮم َكى ٮقى  ي ابي  ثًئٍفى  الٍٮصي ى ٍت  الرشَّ آءى ٞةن  كىقى ٛى ٍؿتى   [. 56/ال١٭ٙ] {مي
ةَجةن  دٕةىل كٝةؿ       جىةًدم إًفَّ } / إث٤حفى  خمي ٟى  ٣ىحٍفى  ًٔ ى ٤ىيًٍ٭٥ٍ  ل ةفه  ٔى ُى ٍ٤ ٨ً  إًالَّ  قي  ٦ى

ٟى  ٕى جى ةًكي٨ى  ٨٦ًى  اتَّ ٘ى إًفَّ  .ا٣ٍ ٪٥َّى  كى ٭ى ٥ٍ  صى ٬ي ؽي ًٔ ٍٮ ى٧ى نيى  ل ًٕ دٍمى
ى
ة .أ ى٭ى حي  ل ٕى جٍ ثٍٮىابو  قى

ى
ِّ  أ  ثىةبو  ٣ًلكي



 

 ٍ٥ ٪ٍ٭ي ـٍءه  ٦ِّ ـه  صي ٮ كي ٍٞ  .[44-45/احلضؿ]{  ٦َّ
ٜى } / دٕةىل كٝةؿ        ي٨ى  كىًقي ً كاٍ  اَّلَّ ؿي ٛى ػ ٪٥َّى  إًىلى  ٠ى ٭ى ؿان  صى مى ىتَّ  زي ة إًذىا ظى ك٬ى آءي ٍخ  صى  ٚيًذعى

ة ابي٭ى ثٍٮى
ى
ٝىةؿى  أ ٥ٍ  كى ى٭ي آ ل جىذي٭ى ـى ى٥ٍ  ػى ل

ى
٥ٍ  أ دًسي

ٍ
٢ه  يىأ ٥ٍ  ريقي ٪سي ذ٤ٍيٮفى  ٦ِّ ٥ٍ  حى ٤ىيٍسي ٥ٍ  آيىةًت  ٔى بِّسي  رى

 ٍ٥ يي٪ًؾريك٩ىسي ػآءى  كى ٞى ٥ٍ  ٣ً يٮاٍ  ذىاç يىٍٮ٦ًسي ٣ىػًس٨ٍ  ثىًلى  ٝىةل ٍخ  كى َّٞ حي  ظى ٧ًى اًب  لكى ٕىؾى ى  ا٣ٍ  ىلعى
ًًٚؿي٨ى   .43/الـمؿ] { ا٣اٍكى

ي٨ى } / دٕةىل كٝةؿ        ً لذًلَّ كاٍ  كى ؿي ٛى بًِّ٭٥ٍ  زى ابي  ثًؿى ؾى ٪٥َّى  ٔى ٭ى بًئٍفى  صى ًىريي  كى ٍ  إًذىآ.ال٧ٍى ٮا ٞي ٍ٣
ي
 أ

ة ٮاٍ  ًذي٭ى ٕي ٧ً ة قى ى٭ى ً٭يٞةن  ل ًْلى  مى ٮري  كى ٛي ةدي .تى ي  دىسى زيَّ ًِ  ٨٦ًى  تى٧ى يٍ ٘ى ة ا٣ ٧َّى ٣ًٌٍفى  لكي
ي
ة أ  ٚىٍٮجه  ًذي٭ى

 ٍ٥ ى٭ي ل
ى
أ آ قى جىذي٭ى ـى ى٥ٍ  ػى ل

ى
٥ٍ  أ دًسي

ٍ
 [.5 3/ امل٤ٟ] { ٩ىًؾيؿه  يىأ

ـى } / دٕةىل كٝةؿ        ٥ي  يىٍٮ ة٬ي ٍ٘نى ابي  حى ؾى ٕى ٨٦ً ٚىٍٮًًٝ٭٥ٍ  ٨٦ً ا٣ٍ ًٍخ  كى ٤ًً٭٥ٍ  حتى رٍصي
ى
ٮؿي  أ ٞي

يً  كى
ة ذيكٝيٮاٍ  ٪ٍذي٥ٍ  ٦ى ٤يٮفى  ٠ي ٧ى ٍٕ  .[22/ا٣ٕ٪١جٮت] { تى
٥ٍ } / دٕةىل كٝةؿ        ى٭ي ٨ ل ٤ى٢ه  ٚىٍٮًًٝ٭٥ٍ  ٦ِّ ٨ى  ّي ٨٦ً اجلَّةرً  ٦ِّ ًٍذً٭٥ٍ  كى ٤ى٢ه  حتى ٟى  ّي ً ل ىٮِّؼي  ذى  خيي
قي  ث٫ًً  اَّي  جىةدى جىةدً  ًٔ ًٕ ٮف ي ٞي  .[33/الـمؿ]{  ٚىةتَّ

ةبي } / دٕةىل كٝةؿ         ٍوعى
ى
ةؿً  كىأ ٧ى آ النِّ ةبي  ٦ى ٍوعى

ى
ةؿً  أ ٧ى ـو  يًف . النِّ ٮ ٧ي ي٥و  قى ً  كىمحى

٢ي  ًّ ٨ كى ـو  ٦ِّ ٮ ٧ٍي الى  ثىةرًدو  الَّ  حيى ًؿي٥و  كى  .[44-43/الٮإٝح]{  ٠ى
يٮاٍ } / دٕةىل كٝةؿ       ٝىةل كاٍ  الى  كى ؿي ًٛ ٪٥َّى  ٩ىةري  ٝي٢ٍ  احٍلىؿِّ  يًف  دى٪ ٭ى ؽُّ  صى مى

ى
ٌؿان  أ ٩يٮا ٣َّٮٍ  ظى  َكى

ٮفى  ٭ي ٞى ٍٛ  [.53/اتلٮبح] { حى
آ} / دٕةىل كٝةؿ        ٦ى ٍدرىاؾى  كى

ى
ة أ ة٦ًيىحه  ٩ىةره  ٬ًيى٫ٍ  ٦ى ح] { ظى  .[33-31/ا٣ٞةٔر

ٍضًؿ٦ًنيى  إًفَّ } / دٕةىل كٝةؿ         ؿو  يًف  ال٧ٍي
بلى ؿو  ًى ٕي ـى  كىقي جيٮفى  يىٍٮ يٍكعى ى  اجلَّةرً  يًف  ي  ىلعى

ٮ٬ًً٭٥ٍ  ؿى  مىفَّ  ذيكٝيٮاٍ  كيصي ٞى  .[45-44/ا٧ٞ٣ؿ]{  قى
آ} / دٕةىل كٝةؿ          ٦ى ٍدرىاؾى  كى

ى
ة أ ؿي  ٦ى ٞى الى  تيجًٌٍف  الى  قى ري  كى حه  دىؾى اظى ىٮَّ ً  ل {  ٤ِّ٣ٍبىرشى

 .[56-54/املؽزؿ]
ة} / دٕةىل كٝةؿ         ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  يأ ً ٪يٮاٍ  اَّلَّ ٥ٍ  ٝيٮاٍ  آ٦ى سي كى ٛي ٩

ى
٥ٍ  أ ٤ً٬ٍيسي

ى
ة ٩ىةران  كىأ ٝيٮدي٬ى  كى

ةي  اجلَّةسي  ةرى احٍلًضى ة كى ٤ىيٍ٭ى حه  ٔى بلىاًسى بلىظه  مى اده  ًٗ ٮفى  الَّ  ًمؽى ٍٕىي آ اَّى  حى ٥ٍ  ٦ى ؿى٬ي مى
ى
 أ



 

٤يٮفى  ٕى ٍٛ يى ة كى كفى  ٦ى ؿي  .[3/اتلعؿي٥] { ييٍؤمى
ة} / دٕةىل كٝةؿ         رو  دىٍؿًَل  إًجَّ٭ى ى رٍصً  برًشى ٞى ٍ٣ ٫َّ٩ي  َكى

ى
أ ؿه  دًمىة٣ىحه  ٠ى ٍٛ -15/املؿقبلت]{  وي

11]. 
دىؿىل} / دٕةىل كٝةؿ       ٍضًؿ٦ًنيى  كى بًؾو  ال٧ٍي ًجنيى  يىٍٮ٦ى ؿَّ ٞى ةدً  يًف  ٦ُّ ٛى ٍو

ى
٥ األ ابًي٤ي٭ي ى ٨ رسى ِّ٦ 

افو  ؿى ًُ ٍ٘ىشى  ٝى تى ٥ٍ  كى ٭ي ٮ٬ى  .[21-46/إثؿا٬ي٥]{  اجلَّةري  كيصي
ٍٗبلىؿي  إًذً } / دٕةىل كٝةؿ       ى

ٍخ٪ىةًًٝ٭٥ٍ  يًف  األ
ى
بلىًق٢ي  أ جيٮفى  كالكَّ يٍكعى  يًف  ثي٥َّ  احٍلى٧ًي٥ً  يًف  ي

كفى  اجلَّةرً  ؿي يٍكضى  [.45-43/اغٚؿ]{  ي
ةفً  ذىافً ç} / دٕةىل كٝةؿ      ٍى٧ى ٮاٍ  ػى ٧ي بًِّ٭٥ٍ  يًف  اٍػذىىى ي٨ى  رى ً ٍ  ٚىةَّلَّ كا ؿي ٛى ٍخ  زى ٕى ُِّ ٥ٍ  ري ى٭ي  ل

٨ ًثيىةبه  تُّ  ٩َّةرً  ٦ِّ كًقً٭٥ي  ٚىٍٮؽً  ٨٦ً ييىى ؿي  احٍلى٧ًي٥ي  ريءي ة ث٫ًً  ييٍى٭ى ٮ٩ًً٭٥ٍ  يًف  ٦ى ُي اجٍلي٤يٮدي  بي  كى
 ٍ٥ ى٭ي ل ٓي  كى ة٦ً ٞى ًؽيؽو  ٨٦ًٍ  ٦َّ آ ظى ٧َّى رىاديكاٍ  لكي

ى
ف أ

ى
ٍ  أ ٮا ٍؿيصي ة خيى ٥ي  ٨٦ًٍ  ٦ً٪ٍ٭ى كاٍ  دى ًخيؽي

ي
ة أ  كىذيكٝيٮاٍ  ًذي٭ى

ابى  ؾى ًٜ  ٔى  .[55-36/احلش]{  احٍلىًؿي
ي٨ى  إًفَّ } / دٕةىل كٝةؿ       ً كاٍ  اَّلَّ ؿي ٛى ٮٍؼى  ثًآيىةدً٪ىة زى ة ٩ىةران  ٩يٍى٤ًيً٭٥ٍ  قى ٧َّى ٍخ  لكي ضى ًٌ  ٩ى

 ٍ٥ ٤يٮدي٬ي ٥ٍ  صي جٍلىة٬ي ٤يٮدان  ثىؽَّ ة صي رٍيى٬ى كٝيٮاٍ  دى ابى  حًلىؾي ؾى ٕى فى  اَّى  إًفَّ  ا٣ٍ يـان  َكى ـً ١ًي٧ةن  ٔى {  ظى
 .[23/ا٣جكةء]

ةى  إًفَّ } / دٕةىل كٝةؿ        ؿى ضى ـً  مى ُّٝٮ َـّ ـي  ال ة ٕى ًثي٥ً  َى
ى
ٍ٭٢ً  األ ل٧ٍي ًٌل  َكى ٍ٘ ٮفً  يًف  حى ُي ٌٍلً  ابٍلي ٘ى  ٠ى

 .[43-41/ادلػةف] { احٍلى٧ًي٥ً 
ٟى  يف كٝةؿ         ة} / النضؿةً  د٤ ةه  إًجَّ٭ى ؿى ضى جي  مى ٍؿي ٍو٢ً  يًف  ختى

ى
ة اجٍلىًعي٥ً  أ ٭ى ٕي ٍ٤ ٫َّ٩ي  َى

ى
أ  ٠ى

نيً  ريءيكسي  ًَ يىة  [.32-34/الىةٚةت] { النَّ
٥ٍ  ثي٥َّ } / دٕةىل كٝةؿ         ة إ٩ًَّسي ٭ى حُّ

ى
آ٣ُّٮفى  أ ٌِّ ثيٮفى  ال ؾِّ ١ى ؿو  ٨٦ً آللًكيٮفى  ال٧ٍي ضى ٨ مى ِّ٦ 

ـو  ُّٝٮ ةخًليٮفى  زى ٧ى ة ذى ٮفى  ٦ً٪ٍ٭ى ُي ةًربيٮفى  ابٍلي ٤ىي٫ًٍ  ٚىنى ةًربيٮفى  احٍلى٧ًي٥ً  ٨٦ًى  ٔى ٍبى  ٚىنى  الًٍ٭ي٥ً  رشي
٥ٍ  ٬ؾا ي٭ي ل ـي ـى  ٩ي ي٨ً  يىٍٮ  .[23-23/الٮإٝح]{  ادلِّ

إًف} / دٕةىل كٝةؿ         يسيٮاٍ  كى ً٘ ىٍكذى ٍ  ي ةزيٮا ٘ى آءو  حي ٍ٭٢ً  ث٧ًى ل٧ٍي ىٍنًٮم َكى ٮقى  ي  ثًئٍفى  الٍٮصي
ابي  ى ٍت  الرشَّ آءى ٞةن  كىقى ٛى ٍؿتى  .[56/ال١٭ٙ]{  مي



 

ٮاٍ } / دٕةىل كٝةؿ          ٞي آءن  كىقي ي٧ةن  ٦ى ً ٓى  محى َُّ ٞى ٥ٍ  ذى ٬ي آءى ٕى ٦ٍ
ى
 .[32/حم٧ؽ]{  أ

٨} / دٕةىل كٝةؿ          آا٫ًً  ٦ِّ رى ٪٥َّي  كى ٭ى يٍكًفى  صى ي آءو  ٨٦ً كى ًؽيؽو  ٦َّ ٫ي  وى ٔي ؿَّ ذىضى الى  حى ةدي  كى  يىسى
٫ي  ٘ي يًكي ًتي٫ً  ي

ٍ
يىأ ٮٍتي  كى ِّ  ٨٦ً ال٧ٍى فو  لكي اكى ة ٦ى ٦ى ٮى  كى يِّخو  ٬ي ٨٦ً ث٧ًى آا٫ًً  كى رى ابه  كى ؾى ِه  ٔى ٤ًي {  ٗى

 .[34-33/إثؿا٬ي٥]
ٍضًؿ٦ًنيى  إًفَّ } / دٕةىل كٝةؿ         اًب  يًف  ال٧ٍي ؾى ٪٥َّى  ٔى ٭ى كفى  صى ةدًلي ي  الى  ػى رتَّ ٛى ٥ٍ  حي ٪ٍ٭ي ٥ٍ  خى  كى٬ي

ٮفى  ًذي٫ً  ج٤ًٍكي ة ٦ي ٦ى ٥ٍ  كى ٤ى٧ٍ٪ىة٬ي ٣ىػًس٨ ّى ٩يٮاٍ  كى ٥ي  َكى ةل٧ًًنيى  ٬ي َّْ ٍ  ا٣ ٍكا ٩ىةدى ٟي  كى ً ةل ًي  ي٧ى ٍٞ  حًلى
٤ىيٍ٪ىة ٟى  ٔى بُّ ٥ٍ  ٝىةؿى  رى ة٠ًسيٮفى  إ٩ًَّسي ـػؿؼ] { ٦َّ  [.44-44/ال

٥ٍ } / دٕةىل كٝةؿ       كىا٬ي
ٍ
أ ٪٥َّي  ٦َّ ٭ى ة صى ٧َّى جىٍخ  لكي ٥ٍ  ػى ريان  زًٍد٩ىة٬ي ًٕ      . [64/اإًلرساء]{  قى

ي٨ى  إًفَّ } / دٕةىل كٝةؿ ً كاٍ  اَّلَّ ؿي ٛى ٮاٍ  زى ٤ى٧ي ّى ى٥ٍ  كى ٨ً  ل ؿى  اَّي  يىسي ًٛ ٍ٘ ٥ٍ  حًلى ى٭ي الى  ل ٥ٍ  كى ٭ي  حًلىٍ٭ًؽحى
ًؿيٞةن  ٜى  إًالَّ  َى ًؿي ٪٥َّى  َى ٭ى ي٨ى  صى ةدًلً آ ػى ثىؽان  ًذي٭ى

ى
فى  أ اكى ٟى  كى ً ى  ذل ىًكريان  اًَّ  ىلعى {  ي

 .[336-335/ا٣جكةء]
٥ٍ  كىًظي٢ى } / دٕةىل كٝةؿ          بىنٍيى  ثىحٍ٪ى٭ي ة كى ٮفى  ٦ى ىٍنذى٭ي ة ي ٧ى ٢ى  ٠ى ًٕ ً٭٥ ٚي ًٔ ٍميىة

ى
٨ ثًأ ج٢ٍي  ٦ِّ  رى

 ٍ٥ ٍ  إًجَّ٭ي ٩يٮا ٟي  يًف  َكى ًؿيًت  مى  .[24/قجأ]{  ٦ُّ
٨}  /دٕةىل كٝةؿ          ٦ى ًٍٕه  كى ي  اَّى  حى ٮهلى رىقي إًفَّ  كى

ي  ٚى ٪٥َّى  ٩ىةرى  هلى ٭ى ي٨ى  صى ةدًلً آ ػى ثىؽان  ًذي٭ى
ى
 أ

 .[51/اجل٨]{ 
آ} / دٕةىل كٝةؿ          ٦ى ٍدرىاؾى  كى

ى
ة أ حي  ٦ى ٧ى ُى ةي  اًَّ  ٩ىةري  احٍلي ٮٝىؽى ٓي  ا٣َّيًت  ال٧ٍي ٤ً َُّ ى  تى  ىلعى

ةً  ٍٚبًؽى
ى
ة األ ٭ى ٤ىيًٍ٭٥ إًجَّ ةه  ٔى ؽى ؤٍوى ؽو  يًف  ٦ُّ ٧ى ةً  خى دى ؽَّ ٧ى  [.6-2/اهل٧ـة]{  مُّ

ًٙ  يف كاآليةتي           .٠سريةه  ادلاا٥ً  األحل٥ً  ٔؾاثً٭ة كأ٩ٮاًع  اجلةرً  كو
 ثةجلةرً  ييؤىت/ » ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ مكٕٮدو  ث٨ ٔجًؽا ٨ٍٕٚ  األظةديري  أ٦ة       
ـى  ٙى  قجٕٮف هلة ا٣ٞية٦حً  يٮ ـو  أ٣ ـو  لكِّ  ٦ٓ ز٦ة ٙى  قجٕٮف ز٦ة ٟو  أ٣ ك٩ى٭ة م٤ى  ،« جيؿُّ
 . مك٥٤ ركاق

 ٦ة ٬ًؾق ٩ىةريز٥/ » ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ ٬ؿيؿةى  أيب ٨ٔ الىعيعني كيف         
ـى  ث٪يٮ ييٮٝؽي  ـٍءه  آد ـءان  قجٕني ٨٦ كاظؽه  صي  ا رقٮؿى  ية/ ٝةلٮا ،« ص٭٪٥َّ ٩ةر ٨٦ ص



 

، إ٩َّ٭ة ٚيحه ٤ىٍخ  إ٩٭ة/» ٝةؿ ٣ىاكى ٌِّ ة ٚي حو  ٤ٔي٭ى ٕى ـءان  كقتنيى  ثًتًٍك «.  ظؿ٬ِّة ٦س٢ي  لكُّ٭٨ ص
٫٪ ٧ًٕ٪ىة ‘ اجليبِّ  ٔ٪ؽى  ٠٪َّة/ ٝةؿ ¢ ٔك ، ٚكى دىٍؽريكفى / » ‘ اجليبُّ  ٚٞةؿ كىصجىحن

ى
 ٦ة أ

ا؟ ؾى ٤ى٫ ظضؿه  ٬ؾا/» ٝةؿ. أ٥٤ٔي  كرقٮهلي  ا/ ٤ٍٝ٪ىة«  ٬ى ٪ٍؾي  ص٭٪٥َّى  يف ا أرٍقى  قجٕنيى  ٦ي
ؿيٛةن  ٍٕيًن ) ػى ٍٕؿ٬ة إىل ا٩ذىٓلى  ظنيى  ٚةآلف( ق٪حن  قجٕنيى  حى  .مك٥٤ ركاق ،« ٝ

ذٍجىح كٝةؿ        ـكافى  ث٨ي  خي ٍُت ك٬ٮ ¢ ٗى ؽٍ / "خيى ٞى ؿى  أفَّ  جلىة ذي٠ًؿى  ٣ى  ٨٦ًٍ  يي٤ًٍفى  احلىضى
ري ًٛ ٪٥َّى  مى ٭ى ٍٕؿان  هلة يؽرؾي  ٦ة اع٦ةن  قجٕني ٚي٭ة ٚي٭ٮم صى ًضجٍذي٥؟ تلي٧ٍؤلفٌ  كا رى ٕى  ،"أٚ
٨. مك٥٤ ركاق ىٮٍ / » ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ƒ  ٔجةسو  اث٨ ٔك ؿةن  أفَّ  ل ٍُ ـً  ٨٦ ٝ ُّٝٮ َـّ  ال

ؿىٍت  ُى ٍجيىة دار يف رى ٍت  ادلُّ ؽى ٥ٍ  ادل٩ية أ٢ً٬  ىلع ألٍٚكى ٭ي ةيًنى ٕى  ا٣جكةيئُّ  ركاق ،« ٦ى
 . ٦ةصح كاث٨ي  كا٣رت٦ؾمُّ 

         ٨ ىًنريو  ث٨ اجل٧ٕةفً  ٔك فى  إفَّ / » ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ ب  ٔؾاثةن  اجلةرً  أ٢٬ أ٬ٍٮى
 ٍ٨ ي  ٦ى ٍٕبلفً  هلى اَكفً  جى ٌل ٩ةرو  ٨٦ كرًشى ٫ ٦٪٭٧ة ي٘ى ٗي ٢ يٌ٘ل ٧٠ة د٦ة  أفَّ  يىؿىل ٦ة ال٧ًؿٍصى

اثةن  ٦٪٫ي  أمؽُّ  أظؽان  ؾى  .حنٮق كل٤جؼةرمِّ  مك٥٤ ركاق ،«ٔؾاثةن  أل٬ٍٮ٩ي٭٥ٍ  كإ٫َّ٩ي  ٔى
       ٨ ٟو  ث٨ أنف ٔك ٥ ييؤىتى / » ٝةؿى  ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ ٦ةل ٕى  أ٢٬ ٨٦ًٍ  ادل٩ية أ٢٬ ثأٍج
ٖي  اجلةر حن  اجلةرً  يف ٚييٍىجى ٘ى جٍ ةؿ ز٥ وى ٞى ـى  اث٨ى  ية/ حي ٍُّ  ػريان  رأيخى  ٢٬ آد ؿَّ  ٢٬ ٝ ٟى  مى  ث
، ية كا ال ٚيٞٮؿي  ٍٝ؟ ٩ٕي٥ه  ؽِّ  كيٍؤىتى  ربِّ  أ٢٬ ٨٦ًٍ  ادل٩ية يف ثؤقةن  اجلةًس  ثأمى
ٖي  اجل٪ح ـى  اث٨ ية/ ٚيٞةؿ اجل٪ح يف وج٘حن  ٚيىج ؿَّ  ٢٬ ٍٝ؟ ثؤقةن  رأيخى  ٢٬ آد  ثٟ مى

ٍُّ  مؽةو  ٨٦ًٍ  يًب  مؿٌ  كال ثؤقةن  رأيخي  ٦ة ربِّ  ية كا ال/ ٚيٞٮؿي  ٍٝ؟ مؽة ٨٦  ،« رى
ٮف اجلةرً  أ٢٬ أفَّ  يٕين. مك٥٤ ركاق ؿَّ  ٩ٕي٥و  لكَّ  يجكي ٩ية، يف ثًً٭٥ مى  اجل٪ح كأ٢٬ٍى  ادلُّ

 .ادل٩ية يف ث٭٥ مؿٌ  ثؤٍسو  لكَّ  يجكٮف
       ٫٪ ةؿي / » ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ ٔك ٞى ـى  اجلةرً  أ٢٬ ٨٦ ل٤ؿص٢ً  حي / ا٣ٞية٦حً  يٮ

ٟى  َكفى  لٮ أرأيٍخى  / ٝةؿ ٥ٕ٩،/ ٚيٞٮؿ ث٫؟ دٛذؽم أك٪خى  يشء ٨٦ األرض ىلع ٦ة ل
ٟى  أردتي  ٝؽ/ ٚيٞٮؿ ٮ ٦ة ٦٪ ، ٨٦ أ٬ٍٮفي  ٬ي ٟى ٤ىيٍٟ أػؾتي  ٝؽ ذل  أف آدـ ّ٭ؿً  يف ٔى

رٍشًؾى  ال
ي  كمك٥٤ه  ابلؼةرمُّ  كركاق أمحؽي  ركاق ،« يب ترشؾى  أفٍ  إالَّ  ٚأثيخى  محبةن  يب ت



 

 .ث٪عٮق
ٍي٫ً  اث٨ي  كركل         كى ؿٍدى ًٌٍٕل  ٨ٔ مى ٪ٍيىح ث٨ً  حى ، اث٨ي  ك٬ٮ ٦ي يَّحى ٫ي  ك٦٪يح أ٦ى / » ٝةؿ أ٦ُّ

ٚىٍخ  ٚإذا قعةثحن  اجلةر أل٢٬ اييجًٍنئ  ٥ٍ  ٤ٔي٭٥ أرٍشى ا٬ي  يشءو  أمُّ  اجلَّةرً  أ٢٬ ية/ ٩ةدى
م ك٦ة د٤ُجٮف ً م كاملةءى  ادل٩ية قعةاتى  ث٭ة ٚيؾ٠ؿكفى  تٍكألٮف اَّلَّ  يزنؿي  َكف اَّلَّ
ؿي / ٚيٞٮلٮف ٤ٔي٭٥،

ى
ىٍكأ  أٗبلهل٥ يف دـيؽ أٗبلالن، ٚيي٧ُؿي٥٬ الرشابى  ربِّ  ية ن

 «. ٤ٔي٭٥ اجلةرى  يي٤ٍ٭تي  كدمؿان  قبلًق٤ً٭٥ يف دـيؽي  كقبلق٢
         ٨ ٤ٮف ال زبلزحه / » ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ¢ مٮىس أيب ٔك ٍؽ٨٦ًي / اجل٪ٌحى  يىٍؽػي  ٦ي
، ٓي  مخؿو ؽي  رظ٥، كٝةَ ٨ٍ . ثةلكعؿً  كميىؽِّ  جىٍ٭ؿً  ٨٦ ا قٞةق اخل٧ؿً  ٦ؽ٨٦ى  ٦ةت ك٦ى

حً  َى ةًت  ٚؿكج ٨٦ جيؿم ٩٭ؿه / ٝةؿ ا٣٘ٮًَح؟ ٩٭ؿي  ك٦ة/ ٝي٢. ا٣ٍ٘ٮ ٮًمكى  أ٢٬ى  يؤذم ال٧ي
 .أمحؽ ركاق ،« ٚؿكص٭٨ ريطي  اجلةر
 ىلع إف/ » ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ƒ  ا ٔجؽ ث٨ صةثؿ ٨ٔ مك٥٤ وعيط كيف        

ي٪حً  ٨٦ ٣ىحىكًٞي٫ املك١ؿات رشب مل٨ٍ  ٔ٭ؽان  ا  ك٦ة ا رقٮؿى  ية/ ٝةلٮا. اخلجىةؿً  ًَ
ؿؽي / ٝةؿ اخلجىةًؿ؟ َي٪حي  ةرةي  أك اجلةر أ٢٬ ٔى ىى  «. اجلةرً  أ٢ً٬  ٔي
ةؿ/ » ٝةؿ أ٫َّ٩ ‘ اجليبِّ  ٨ٔ الىعيعني كيف         ٞى  ٦ةذا كاجلىةرل ل٤ي٭ٮدً  حي

ٮف؟ ٘ي ٍن٪ىة/ ٚيٞٮلٮفى  تىجٍ ًُ ؟ أال/ إحل٭٥ ٚحينةري  ٚةقٞ٪ة ربَّ٪ىة ٔ ٍكفى كفى  دىؿًدي  إىل ٚييٍعرشى
٥ رسابه  ٠أ٩٭ة ص٭٪ى٥ ًُ ٭ة حي ٌي ٨ي  ٝةؿ«.  اجلةر يف ٚيتىكةُٝٮفى  ثٌٕةن، ثٕ  ٦ة/ احٍلىكى
ُّٟ٪ ـو  ّى ٙى  مخكنيى  أٝؽا٦٭٥ ىلع ٝةمٮا ثٞٮ  يرشبٮا كل٥ أك٤حن  ٚي٭ة يأك٤ٮا ل٥ ق٪حو  أ٣ٍ
ٝىٍخ  ُٔنةن  أٔ٪ةٝي٭٥ ا٩ُٕٞخ ظىت رشبحن  ٚي٭ة ؼى  ز٥ صٮاعن، أصٮاٚي٭٥ كاظرتى  ا٩رٍصي
ٮف اجلةرً  إىل ث٭٥ ٞى ؿ٬ُّة آفى  ٝؽ آًجيىحو  ٔنيو  ٨٦ ٚحيٍك ٭ة كامذؽ ظى ضي ٌٍ  .٩ي

ًٙ  يف ¬ اجلٮزمِّ  اث٨ كٝةؿ        هَّ  ٝىؽٍ  داره / "اجلةر كو  ثةبًلٕةًد، أ٤٬ي٭ة ػي
ٮا ٣ىٍخ  كاإلًٍقٕةد، ال٧يينى  َّلةى  كظؿمي ةءةي  ثيؽِّ ٮاد، كصٮ٬ًً٭٥ ًك بيٮا ثةلكَّ ً ٓى  كرضي ة٦ً ٞى  ث٧

بلظه  مبلاسحه  ٤ٔي٭ة األَٮاد، ٨٦ أٍٝٮل  رسظٮف، احل٧ي٥ً  يف رأيذى٭٥ لٮ مؽاد، ًٗ
ؿىظٮف، الـ٦٭ؿيؿ كىلع ٍُ ؿىظٮف، ٧ٚة داا٥ه  ٚعـ٩ي٭٥ حي ٍٛ ٥ ي ةم٭ي ٞى ـه  ٦ي  يرٍبىظٮف، ٧ٚة حمذٮ



 

ٮف مؽاد، ٗبلظ مبلاًسحه  ٤ٔي٭ة اآلثةد، أثىؽى   النجةب، أكٝةت دٌييٓ ىلع يج١ي
ةدى  كُك٧َّة ًت  ظرسد٭٥ ية ًمؽاد، ٗبلظه  مبلاسح ٤ٔي٭ة زاد، ابلاكءي  صى ٌى ٘ى ٣ً 

٥ٍ  ية اخلة٣ٜ، ٥ً  حم٪ىذ٭ي ْى ااًٜ، ٣ًٕ  األٍم٭ةد، رؤكس ىلع اخلبلاٜ، ثني ٌٚيعذى٭٥ ية ابلىٮى
٥ أي٨ى  ُةـ، ٠ٍكجي٭ي ةثى  َكف ٠أ٫َّ٩ اآلزةـ، يف قٕيي٭٥ أي٨ى  ل٤ٍعي ٘ى  ز٥ أٍظبلـ، أً

ٍظًؿٝىٍخ 
ي
ةد، أٍظًؿٝىٍخ  كُك٧ة األصكةـ، د٤ٟ أ ٕى  ".ًمؽاد ٗبلظه  مبلاسحه  ٤ٔي٭ة تي

        َّ٥ ِّ٪ة ال٤َّ٭ي ٍؾ٩ىة اجلةر، ٨٦ جنى ًٔ ـًٍم  دارً  ٨٦ كأ  دارى  ثؿمحًذٟ كأق١٪َّة كابٍلىٮىار، اخل
ي٪ة جلة كاٗٛؿٍ  األثؿار، املذٞنيى   أرظ٥ى  ية ثؿمحذٟ املك٧٤ني، كجل٧يٓ كلٮادًلً

 . (3)أدمٕني  كوعج٫ آهل كىلع حم٧ؽان  ٩بي٪ة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ  الؿامحني،
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ؽ ثؾ٠ؿق، أمؿ اَّلم  احل٧ؽ               ٫٤ٌٚ، كصـي٢ ثسٮاث٫ اَّلا٠ؿي٨ كٔك
 كآهل حم٧ؽ ٩بي٪ة أدمٕني، اجلةس كٝؽكة اَّلا٠ؿي٨، إ٦ةـ ىلع كالكبلـ كالىبلة
 أدمٕني. كوعج٫

 /ثٕؽ أ٦ة       
 .ا٣ٞؿبةت يف اتل٪ةٚف ك٦يؽاف اخلريات، مٮق٥ي  رمٌةفى  ٚإف      
 ٤ٔي٫؛ كيت٪ةٚف يكةثٜ ٦ة كأص٢ِّ  ث٫، ييذٞؿب ٦ة أ٥ْٔ مل٨ - ¸ - ا ذ٠ؿ كإف

٥ْ املٞىٮد ٬ٮ إذ يح يف اأٔل  إلٝة٦ح إال الىبلة رشٔخ ٧ٚة ا٣ٕجةدات؛ مرشٔك
٥ًًٝ  ٚىةٍخجيٍؽيًن } ا ذ٠ؿ

ى
أ ةى  كى بلى ٠ًٍؿم الىَّ  ( .34 اآليح ٨٦/ ٫َ){ ًَّلً

ًعى  كال          الىٛة ثني الكيع كال اجل٧ةر، رَلي  كال ا٣ٕذيٜ، ثةبليخ ا٣ُٮاؼي  رشي
٧ةؿ ثٞيح ك١٬ؾا - ¸ - ا ذ٠ؿ إلٝة٦ح إال كاملؿكة،  .الىةحلح اأٔل

٧ٮـ اَّل٠ؿ، ٢ٌٚ ىلع ٦ذْة٬ؿةه  ٦ذٌةٚؿةه  الرشع ك٩ىٮص  ىلع كاثل٪ةء ٫ٕٛ٩، ٔك
 .٦٪٫ اإل٠سةر ىلع كاحلر أ٫٤٬،
ة يىة}/ - كدٕةىل دجةرؾ - ٝةؿ         ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اَّلَّ كا آ٦ى ؿي ا اَّى  اٍذ٠ي ا ًذ٠ٍؿن ًسرين { ٠ى

ٮقي } جِّعي ةن  كىقى ًويبلن  ثيٍسؿى
ى
 ( . 45- 43/ األظـاب){ كىأ

ي٨ى }/ ٝةؿ         ً كفى  اَّلَّ ؿي ة اَّى  يىٍؾ٠ي ا ًريىة٦ن ٮدن ٕي ري ى  كى ٪يٮبًً٭٥ٍ  كىىلعى  ٨٦/ ٧ٔؿاف آؿ){ صي
 ( .363 اآليح
كا}/ كٝةؿ         ؿي اٍذ٠ي ا اَّى  كى ًسرين ٥ٍ  ٠ى ٤َّسي ٕى ٮفى  ٣ى ٤ًعي ٍٛ  ( .31 اآليح ٨٦/ اجل٧ٕح){ تي
ا٠ًًؿي٨ى }/ كٝةؿ        ا اَّى  كىاَّلَّ ًسرين اًت  ٠ى ا٠ًؿى ؽَّ  كىاَّلَّ ٔى ى

٥ٍ  اَّي  أ ى٭ي ةن  ل ؿى ًٛ ٍ٘ ا ٦ى ٍصؿن
ى
 كىأ

ة ي٧ن ًْ  ( .12 اآليح ٨٦/ األظـاب){ ٔى
 ثة، ا٧٤ٕ٣ةء ثني َكإلدمةع ٬ٮ ممة/ )¬ دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ        
ة ا ذ٠ؿ مبلز٦ح أف كأمؿق ٫ ا٣ٕجؽي  ث٫ م٢٘ ٦ة أ٢ٌٚ ٬ٮ داا٧ن كى ٍٛ  .اجل٤٧ح يف ٩
ؿِّدكف قجٜ» ) مك٥٤ ركاق اَّلم ٬ؿيؿة أيب ظؽير دؿَّ  ذلٟ كىلع        ٛى / ٝةلٮا( . امل



 

 ( .«كاَّلا٠ؿات ٠سرينا ا اَّلا٠ؿكف/ )ٝةؿ املٛؿدكف؟ ك٨٦،  ا رقٮؿ ية
 أال/ »ٝةؿ أ٫٩ ‘ اجليب ٨ٔ ¢ ادلرداء أيب ٨ٔ داكد أثٮ ركاق كٚي٧ة        

 كػري درصةدس٥، يف كأرٕٚ٭ة م٤ي١س٥، ٔ٪ؽ كأزاك٬ة أ٧ٔة٣س٥، خبري أ٩ببس٥
 أٔ٪ةٝ٭٥، ٚذرضبٮا ٔؽكك٥، د٤ٞٮا أف ك٨٦ كالٮرؽ، اَّل٬ت إُٔةء ٨٦ ٣س٥

 ( .«ا ًذ٠ؿي / )ٝةؿ. ا رقٮؿ ية ثًل/ ٝةلٮا( أٔ٪ةٝس٥؟ كيرضبٮا
ا، كاإلي٧ة٩يح ا٣ٞؿآ٩يح، كادلالا٢       ا، ثرصن ا كػربن  .٠سرية ذلٟ ىلع ك٩ْؿن

 ،‘ املذٞني كإ٦ةـ اخلري، ٥٤ٕ٦ ٨ٔ املأزٮرةى  األذَكرى  اإلنكةفي  ي٤ــ أف ذلٟ كأ٢ٝ
٪ؽ كآػؿق، اجل٭ةر، أكؿ يف املؤٝذح َكألذَكر ٪ؽ املٌضٓ، أػؾ ٔك  يف االقتيٞةظ ٔك

 ذلٟ، ٨٦ كاخلؿكج كاخلبلء، كاملكضؽ، املزنؿ، كدػٮؿ الى٤ٮات، كأدثةر امل٪ةـ،
٪ؽ ؽ املُؿ، ٔك ري كالٔؿ  .ذلٟ ٗك

ةة ال١ذت هل و٪ٛخ كٝؽ     .كال٤ي٤ح احلٮـ ث٢٧ٕ املك٧َّ
ة، اَّل٠ؿ مبلز٦ح ز٥ ٞن  ( .ا إال هلإ ال/ )كأ٫٤ٌٚ ٤ُ٦

 كا ، كاحل٧ؽ ا، قجعةف/ )٦س٢ اَّل٠ؿ ثٞيح يسٮف أظٮاؿ دٕؿض كٝؽ
 .¬ الك٫٦ ا٩ذٓل( ٦٪٫ أ٢ٌٚ ثة إال ٝٮة كال ظٮؿ كال أكرب،
 ثؿكذ٭ة، كد٪ٮع ل١رثد٭ة، حتىص دسةد ال اَّل٠ؿ ٚٮااؽ/ الىةا٧ني ٦ٕةرش       

 .اإلدمةؿ قبي٢ ىلع ا٣ٛٮااؽ د٤س٥ ٨ٔ ٩جؾةن  كإحلس٥
، يؿيض اَّل٠ؿ          ، كيُؿد الؿمح٨ى ٍى  كجي٤ت كا٥٘٣، اهل٥َّ  كيـي٢ النيُةفى  ا٣بك

 .كالرسكر
 ا٣ٕجؽ كحمجح ل٤ٕجؽ، ا حمجحى  كيٮرث ا٤ٞ٣ت، كحييي الؿزؽ، جي٤ت كاَّل٠ؿ      
جىذ٫ي  ،  .٦٪٫ كا٣ٞؿبى  إحل٫، كالؿصٮعى  ك٦ٕؿٚذى٫، - ¸ - كمؿارى

ٍُّ  كاَّل٠ؿ        ي  ثني ٦ة الٮظنحى  كيـي٢ النؽااؽ، ٔ٪ؽ وةظجى٫ كي٪ٛٓ الكحبةًت، حيى
 .كرب٫ ا٣ٕجؽ
٨ أ٫٩ اَّل٠ؿ ٚٮااؽ ك٨٦          ٍ٘بلن  ٚي٫ كأف ا٣ٞية٦ح، يٮـ احلرسة ٨٦ يؤ٦ِّ  ٨ٔ مي



 

 قجته  ا ػنيح ٨٦ ابلاكء ٦ٓ كأ٫َّ٩ ا٣ٞٮؿ، ٨٦ كا٣ٛعل كاجل٧ي٧ح، ا٣٘يجح،
 .٫٤ّ إال ٢ّ ال يٮـ ٔؿم٫ ٢ّ حتخ ا٣ٞية٦ح يٮـ ل٤ٕجؽ ا إلّبلؿ

 .ا نكيةف ٨٦ أ٦ةفه  اجلٛةؽ، ٨٦ أ٦ةفه  اَّل٠ؿ/ الىةا٧ني ٦ٕةرش       
ح، كأ٤ُّٝ٭ة ا٣ٕجةدات، أيرس كأ٫٩ اجل٪ح، ٗؿاس أ٫٩ ٚٮااؽق ك٨٦ َّٞ  ٚ٭ٮ ذلٟ ك٦ٓ من

دَّتي  الؿٝةب، ٔذٜ يٕؽؿ  .ٗريق ىلع يؿدت ال ٦ة اجلـاء ٨٦ ٤ٔي٫ كييؿى
ٓي  ظةصذ٫، كيكؽُّ  ا٤ٞ٣ت، ي٘ين كاَّل٠ؿ        إراداد٫ ٨٦ دٛؿؽ ٦ة ا٤ٞ٣ت ىلع كجي٧

ـك٫٦،  كاأل٩سةد، كاألظـاف، كا٧٘٣ٮـ اهل٧ٮـ ٨٦ اصذ٧ٓ ٦ة ٤ٔي٫ كيٛؿؽ ٔك
 .كاحلرسات

ة - ٤ٔي٫ كيٛؿؽ        ٌن  .كاجل٨ اإلنف ميةَني ٨٦ ظؿب٫ ىلع اصذ٧ٓ ٦ة - أي
 إ٫٩ ظىت ٝٮةن، اَّلا٠ؿى  كيُٰٕ ادل٩ية، ٨٦ كيجةٔؽ اآلػؿة، ٨٦ يٞؿِّب كاَّل٠ؿ       

٢ٕٛي  ٨ ال ٦ة اَّل٠ؿ ٦ٓ حلى  .اَّل٠ؿ ثؽكف ٤ٕٚي٫ يْي
 اخل٤ٜ أكؿـ كأف يؾ٠ؿق، ل٥ ٨٦ ا م١ؿ ٧ٚة الن١ؿ؛ رأس أ٫٩ ٚٮااؽق ك٨٦      
ـاؿ ال ٨٦ ا ىلع  .ا ذ٠ؿ ٨٦ رَجنة لكة٫٩ ي
٠ؿ     ٢ كبةَّلِّ ىٍك٭ي ُّٙ  الىٕةب، ت ً  ٝكٮة كدؾكب األمٮر، كديحىرسَّ  املنةؽ، كختى

يٍكذىٍض٤ىت ا٤ٞ٣ت،  .الٮٝخ ثؿكح كت
 ثةَّلا٠ؿي٨ - ¸ - ا ك٦جة٬ةةى  كمبلاسًذ٫، ا، وبلةى  يٮصت كاَّل٠ؿ     

 .مبلاسذى٫
 ٤ٚحف كر٫ٕٚ؛ اخلٮؼ، كدٚٓ األ٨٦، ظىٮؿ يف ٔضيت دأزري كلذل٠ؿ     

ٓي  ػٮ٫ٚ امذؽٌ  اَّلم ل٤ؼةاٙ  .اَّل٠ؿ ٨٦ أ٩ٛ
 .٤ٔي٭ة ا يؾ٠ؿ ث٨٧ كدبرش دجةْل كا٣ٞٛةر اجلجةؿ إف ز٥      
 لن٭ٮد دسسري - كابلٞةع كالكٛؿ، كاحلرض كابليخ، ا٣ُؿيٜ، يف اَّل٠ؿ كدكاـ     

 .ا٣ٞية٦ح يٮـ ا٣ٕجؽ
ة األ٧ٔةؿ ثني ٨٦ كلذل٠ؿ     ة ال َّلَّ ةًدهلي ٕى ة تي  .َّلَّ



 

 يٞةؿ ٦ة كبةقذعٌةر ثسرثد٫، حتى٢ كٚٮااؽق، اَّل٠ؿ ز٧ؿات ٚإف كبةجل٤٧ح      
 ٚي٫، االثذؽاع ٨٦ كبةحلؾر كاملٞيؽة، امل٤ُٞح، األذَكر ىلع كبةملؽاك٦ح ٚي٫،

 .املرشكع كخمة٣ٛح
، ٤ُ٦ٞحه  أذَكره  ٬٪ةؾ/ الىةا٧ني ٦ٕةرش          ٩ىٮصه  ٤ٌٚ٭ة يف صةء كٝؽ ْٔي٧حه
 .٠سرية

 ( .ا٠رب كا ا، إال هلإ كال ، كاحل٧ؽ ا، قجعةف/ )األذَكر ٬ؾق كأ٥ْٔ      
 ٨ٔ وعيع٫ يف مك٥٤ ركاق ٦ة ٦٪٭ة ٠سرية، أظةدير ٤ٌٚ٭ة يف صةء كٝؽ       

 كال ، كاحل٧ؽ ا، قجعةف أٝٮؿ ألف/ »‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب
 . «الن٧ف ٤ٔي٫ ٤َٕخ ممة إيل أظت أكرب كا ا، إال هلإ

 ( .ثة إال ٝٮة كال ظٮؿ ال) ا٣ْٕي٧ح األذَكر ك٨٦        
ؿ ال/ ك٦ٕ٪ة٬ة  .ثة إال ذلٟ ىلع هل ٌٝٮة كال ظةؿ، إىل ظةؿ ٨٦ ل٤ٕجؽ حتٮُّ

 ٨ٔ ا٣رت٦ؾم قنن يف صةء ٦ة ٦٪٭ة ٠سريةه، أظةديري  ٤ٌٚ٭ة يف صةء كٝؽ       
 أظؽه  األرض ىلع ٦ة/ »‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ - ƒ  - ٧ٔؿك ث٨ ا ٔجؽ
ؿٍت  إال ثة إال ٝٮة كال ظٮؿ كال أكرب، كا ا، إال هلإ ال/ يٞٮؿ ِّٛ  ػُةيةق، زي

 . «ابلعؿ زبؽ ٦س٢ َك٩خ كلٮ
 ( .ٗؿيت ظك٨ ظؽير ك٬ؾا/ )ا٣رت٦ؾم ٝةؿ

/ ‘ ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ ¢ األمٕؿم مٮىس أيب ٨ٔ الىعيعني يف كصةء       
( . اجل٪َّح ٠٪ٮز ٨٦ ٠زن ىلع أدلٟ أال،  ٝحف ث٨ ا ٔجؽ ية أك مٮىس، أثة ية»

 ( .«ثة إال ٝٮة كال ظٮؿ ال/ )ٝةؿ. ثًل/ ٤ٝخ
٢٧ ثة إال ٝٮة كال ظٮؿ ال/ )¬ دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ  األزٞةؿ، ث٭ة حتي

ٓي  كيي٪ةؿ األ٬ٮاؿ، كديسةثؽ  ( .األظٮاؿ رٚي
 يؾ٠ؿ دٕةىل ¬ دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ كق٧ٕخ/ )¬ ا٣ٞي٥ اث٨ كٝةؿ        

ا ، رب٪ة ية/ ٝةلٮا ا٣ٕؿش حب٢٧ أمؿكا ملة املبلاسح إف/ كيٞٮؿ ابلةب، ٬ؾا يف أزؿن



 

ٟ حن٢٧ ٠يٙ ٤ي٫ ٔؿمى  كصبللٟ؟ ٧ْٔذيٟ ٔك
 ( .مح٤ٮق ٝةلٮ٬ة ٧٤ٚة ثة؛ إال ٝٮة كال ظٮؿ ال/ ٝٮلٮا/ ٚٞةؿ
ة - ا٣ٞي٥ اث٨ كٝةؿ       ٌن  - ثة إال ٝٮة كال ظٮؿ ال يٕين - اللك٧ح ك٬ؾق/ )- أي
٢ً٧  الىٕجح، األم٘ةؿ ٦ٕة٩ةة يف ٔضيته  دأزريه  هلة ، كحتى  ىلع كادلػٮؿً  املنةؽِّ

٨ٍ  امل٤ٮؾ، ةؼ، ك٦ى ة - كهلة األ٬ٮاؿ، كركٮب خيي ٌن  ( .ا٣ٛٞؿ دٚٓ يف دأزريه  - أي
ىكذىعت مك٧٤حى  ث٨ي  ظجيتي  كاكف/ )ٝةؿ         أف ظى٪نة، ٩ة٬ي أك ٔؽكا، ٣ٌفى  إذا ي
ة ٩ة٬ي كأ٫٩ ثة، إال ٝٮة كال ظٮؿ ال/ يٞٮؿ  ٚٞةهلة ٚة٩٭ــ، ل٤ؿكـ ظى٪نة يٮ٦ن

 ( .احلى٨ ٚة٩٭ؽـ ككربكا، املك٧٤ٮف،
 ( .كحب٧ؽق ا قجعةف) ا٣ْٕي٧ح امل٤ُٞح األذَكر ك٨٦/ الىةا٧ني ٦ٕةرش       
 أيب ٨ٔ الىعيعني يف صةء ٦ة ٦٪٭ة ٠سريةه، أظةديري  ٤ٌٚ٭ة يف صةء ك٣ٞؽ      

 مؿة ٦ةاح يٮـ يف كحب٧ؽق ا قجعةف ٝةؿ ٨٦/ »ٝةؿ ‘ ا رقٮؿ أف ¢ ٬ؿيؿة
خ َُّ  . «ابلعؿ زبؽ ٦س٢ َك٩خ كإف ػُةيةق ظي

 ا قجعةف كحب٧ؽق، ا قجعةف/ )- ٠ؾلٟ - ا٣ْٕي٧ح األذَكر ك٨٦     
 ( .ا٣ْٕي٥
 ىلع ػٛيٛذةف لك٧ذةف/ »ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ الىعيعني يف صةء ٚٞؽ           
 قجعةف كحب٧ؽق، ا قجعةف/ الؿمح٨ إىل ظجحجذةف املزياف، يف زٞي٤ذةف ال٤كةف،

 . «ا٣ْٕي٥ ا
 .‘ اجليب ىلع كالىبلة االقذ٘ٛةر، ا٣ْٕي٧ح األذَكر ك٨٦         
 ال كاملٞةـ ٔؽيؽةه، ٠ذته  ذلٟ يف كأ٣ٙ ٠سريةه، آزةره  ٤ٌٚ٭٧ة يف كرد كٝؽ       
 .ل٤ذٛىي٢ يتَّكٓ

 اإلقبلـ ميغ ٝةؿ ٧٠ة َجٞةت، أربٓ ىلع اَّل٠ؿ يف اجلةس/ الىةا٧ني ٦ٕةرش     
 .ث٫ املأمٮر ك٬ٮ كال٤كةف، ثة٤ٞ٣ت، اَّل٠ؿ/ إظؽا٬ة/ )¬ دي٧يح اث٨

، ال٤كةف ٔضـ ٦ٓ َكف ٚإف ٍٚٞ، ثة٤ٞ٣ت اَّل٠ؿ/ اثلةين  ٦ٓ َكف كإف ٚعك٨ه



 

 .لؤل٢ٌٚ ٚرتؾه  ٝؽرد٫
 ا كيٞٮؿ ا، ثؾ٠ؿ رَجنة ال٤كةف ٠ٮف ك٬ٮ ٍٚٞ، ثةل٤كةف اَّل٠ؿ/ اثلة٣ر       

 . «مٛذةق يب كحتؿكخ ذ٠ؿين، ٦ة ٔجؽم ٦ٓ أ٩ة/ »ا٣ٞؽيس احلؽير يف - دٕةىل -
 ( .األػرسي٨ ظةؿ ك٬ٮ األمؿي٨، ٔؽـ/ الؿاثٓ       
ـه  لذل٠ؿ/ الىةا٧ٮف أي٭ة        ، ٦ٛ٭ٮ  ٦ٛ٭ٮـ كهل ٔ٪٫، احلؽير مض ٦ة ك٬ٮ ػةص 
ـ   ، اع رق ال٤كةف، ث٫ دس٥َّ٤ ٦ة لك ك٬ٮ مةم٢ه  ٨٦ ا، إىل يٞؿب ممة ا٤ٞ٣ت، كدىٮَّ

، د٥ُّ٤ٕ  . ذ٠ؿه  ٚ٭ٮ - امل٪١ؿ ٨ٔ ك٩ٔلو  ثةملٕؿكؼ، كأمؿو  كد٤ٕي٫٧، ٥٤ٔو
ة ص٤ف أك ا٣ٛؿااي، أداء ثٕؽ اجلةٚٓ ا٥٤ٕ٣ ث٤ُت امذ٢٘ ٨٦ كهلؾا          دل٤كن
ة، كرقٮهل ا ق٧ةق اَّلم ا٫ٞٛ٣ى  ٚي٫ ي٫ٞٛ أك يذ٫ٞٛ ة - ٚ٭ؾا ٚٞ٭ن ٌن  ذ٠ؿ ٨٦ - أي

 .ا
 ذ٠ؿ ٨٦ ٚ٭ٮ ذلٟ كحنٮ كرصةؤق، كػٮٚي٫، ا، حمجٌحي  ث٤ٞج٫ ٝةـ ٨٦ ككؾلٟ       
 .ا
، ا٣ٞؿآف، دبلكةي  اَّل٠ؿ يف يؽػ٢ ٧٠ة  كإوبلحي  الكبلـ، كإٚنةءي  كالىبلةي، كادلاعءي
 .ثةحلكىن اجلةس كخمةَجح ابلني، ذات

، ذلٟ يف كيؽػ٢ ريق، ذلٟ ٚلكُّ  ا، إىل كادلٔٮةي  ال١ذت، كنرشي  الىؽٝحي  ٗك
 .اَّل٠ؿ ٦ٛ٭ٮـ ٧ٔٮـ يف داػ٢ه 
 ٩بي٪ة ىلع كق٥٤ امهلل كو٢ِّ  ٔجةددٟ، كظك٨ كم١ؿؾ، ذ٠ؿؾ ىلع أٔ٪ٌة امهلل       

  . (3)حم٧ؽ 
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 ىلع كالكبلـ كالىبلة ال١ؿبةت، كاكمٙ ادلٔٮات دليت  احل٧ؽ             
كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا  ا٣ربيةت، أزٍف

 .ٔجؽق كرقٮهل وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤ 
 /ثٕؽ أ٦ة       

٫ي  ْٔي٥، ادلاعء مأفى  ٚإف     ٕى ٍٛ  اقذيٍض٤ًجخ ٧ٚة ادلي٨، يف اعحلحه  كماك٩ذى٫ ٧ٔي٥، ك٩
٥ي  اقذيٍؽًٕٚخ كال ث٧س٫٤ اجل٥ٕي  ٞى ٨ أ٫٩ ذلٟ ث٧س٫٤، اجلِّ  كإٚؿادق ا، دٮظيؽ يذ٧ٌَّ

 .ادلي٨ كأو٢ األمؿ، رأس ك٬ؾا قٮاق، ٨٦ دكف ثة٣ٕجةدة
 ا٣ٕجؽ ٚي٭ة يذٞؿَّب ٦جةركح ٠ؿي٧ح ك٦٪ةقجح قةحنح، ٣ٛؿوحه  رمٌةفى  م٭ؿى  كإف      
 ك٦ْةفَّ  ادلاعء، مٮا٨َ أف ذ٣س٥ ادلاعء؛ رأق٭ة كىلع ا٣ٞؿبةت، بكةاؿ رب٫ إىل

ٍؿكى  ٚبل الن٭ؿ؛ ٬ؾا يف دسرث اإلصةثح  .ادلاعء ٨٦ ٚي٫ املك٧٤ٮف ييٍسرًث  أف ٗى
 يٞٮؿ ظير ادلاعء، ىلع ثةحلٌر  الىيةـ آيةت ػذ٥ يف الرس ٬ٮ ٬ؾا ك٢ٕ٣       
إًذىا} /- ¸ - رب٪ة ٟى  كى ى ل

ى
أ جىةًدم قى ينِّ  ًٔ ًصيتي  ٝىًؿيته  ٚىإيًنِّ  خى

ي
ةى  أ ٮى ٍٔ اًع  دى فً  إًذىا ادلَّ  دىاعى

حٍليٍؤ٦ً٪يٮا يًل  ٚى٤ٍحىٍكذىًضيجيٮا ٥ٍ  يًب  كى ٤َّ٭ي ٕى كفى  ٣ى ؽي  ( .353/ ابلٞؿة){ يىؿٍمي
 ادلاعء، ٦ٛ٭ٮـ ٦ٓ ا٣حكرية الٮٝٛةت ٬ؾق - الىةا٧ني ٦ٕةرش - كإحلس٥       

 .ك٫٤ٌٚ
٫ ٦ة ادلايع ي٤ُتى  أف ٬ٮ ادلاعء/ الىةا٧ٮف أي٭ة          ٕي ق؛ يسنٙ ك٦ة ي٪ٛ َّ  رضي

 ا٣ٕجٮديًح، ق٧حي  ك٬ٮ كا٣ٞٮة، احلٮؿ ٨٦ كاتلربؤ ا، إىل االٚذٞةر إّ٭ةر كظٞيٞذ٫
 اجلٮد كإًةٚحً  - ¸ - ا ىلع اثل٪ةءً  ٦ٕىن كٚي٫ ا٣برشيح، اَّل٣حً  كاقتنٕةري 

 .إحل٫ كال١ؿـ
 ، َةٔحه  ٚةدلاعءي  حترص، دسةد ٚبل - كأرساريق كز٧ؿادي٫، ادلاعًء، ٌٚةا٢ي  أ٦ة      

ٝىةؿى }/ - ¸ - ا ٝةؿ ألمؿق، كا٦ذسةؿ ٥ي  كى بُّسي ٮيًن  رى ٔي ٍقذىًضٍت  اٍد
ى
٥ٍ  أ / اغٚؿ){ ٣ىسي

31. ) 



 

/ كٝةؿ ا٣رت٦ؾم ركاق «ا٣ٕجةدة ٬ٮ ادلاعء/ »‘ اجليب ٝةؿ ٔجةدة، كادلاعء         
 .األبلةين كوعع٫ ٦ةص٫، اث٨ كركاق وعيط، ظك٨
ٝىةؿى }/ ال١رب ٨٦ قبل٦ح كادلاعء         ٥ي  كى بُّسي ٮيًن  رى ٔي ٍقذىًضٍت  اٍد

ى
٥ٍ  أ ي٨ى  إًفَّ  ٣ىسي ً  اَّلَّ

ىٍكذى١ٍرًبيكفى  ٨ٍ  ي يًت  خى جىةدى ٤يٮفى  ًٔ يىٍؽػي ٪٥َّى  قى ٭ى اًػًؿي٨ى  صى  ( .31/ اغٚؿ){ دى
ـي  كادلاعءي        ¸ - ا ىلع أكؿـ يشءه  ٣حف»/ ‘ اجليب ٝةؿ ا، ىلع يشءو  أكؿ

 .أمحؽ ركاق . «ادلاعء ٨٦ -
ٍت  اى  يكأؿً  ل٥ ٨٦/ »‘ اجليب ٝةؿ ا، ٌٗت دلٚٓ قجت كادلاعء        ٌى ٍ٘  حى
، أػؿص٫. «٤ٔي٫  .األبلةين كظك٪٫ أمحؽي
 األمٮر، كدحكري ا٥٘٣، كزكاؿ اهل٥، كدٛؿيش الىؽر، النرشاح قجت كادلاعء        
 /ٝةؿ ٨٦ أظك٨ ك٣ٞؽ

ٜه  كاألمػػػؿي  اى  ألدٔػػػٮ كإين  ًػػػٌي
 

 يذٛؿٌصػػػة أف ي٪ٛػػػٟ ٧ٚػػػة ٔػػػٌلَّ  
ػػ٫ ٤ٔيػػ٫ ًػػةٍٝخ  ٚػػىتن  كربَّ    كصٮ٬ي

 
ٍؿىصػػة ا دٔػػٮة يف هل أوػػةب    خمى

 ا٤ٞ٣ًت  أذ٧ةدي  ٬ٮ كظٞيٞذي٫ اتلٮلًك  ٚرسُّ  ا، ىلع اتلٮلكُّ  ىلع دحل٢ كادلاعء          
 ادلاعء؛ ظةؿى  املٕىن ٬ؾا يذضًلَّ  ٦ة كأ٥ْٔي  ث٭ة، املأذكف األقجةب ك٢ٕٚي  ا، ىلع

قي  ٦ٛٮضه  ثة، مكذٕنيه  ادلايعى  أف ذلٟ  .كظؽق إحل٫ أمؿى
ً  كقي٤ح كادلاعء        ٤ٮ اجلٛف، ل١ًربى  رك٨ إىل يأكم ادلايعى  أف ذلٟ اهل٧ح؛ ٔك

ٌٚح يف ث٫ كيكذٕني ظةصةد٫ً، ث٫ يزنؿ مؽيؽو  رٍس  ٨٦ يذؼ٤ه كب٭ؾا أمٮرق؛ َك
ى
 أ

ٓي  ك٦٪ًَّذً٭٥، كرِّٝ٭٥، اخل٤ٜ، ٓى  كيُٞ قً، ٔني ٬ٮ ك٬ؾا أيؽي٭٥، يف ٧ٔة ا٧ُ٣ ِـّ ًٔ 
 .كٚبلًظ٫

 ا، ٢ٌٚ يف ا٣ٕجؽ ٧َٓ ٝٮم كُك٧ٌة/ ¬ دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ        
 قٮاق؛ ممة كظؿيذ٫ هل، ٔجٮديذي٫ ٝٮيخ رضكرد٫؛ كدٚٓ ظةصذ٫ ٣ٌٞةء كرمحذ٫،

٫ي  هل ٔجٮديذى٫ يٮصت املؼ٤ٮؽ يف ٫ٕ٧َ أف ٧١ٚة قي
ٍ
 .çا ٤ٝج٫ ٗىن يٮصت ٦٪٫ ٚىيأ

يةقح، ىلع كدحل٢ ا٣ٕضـ، ٨٦ قبل٦ح كادلاعء  اجلةس أٔضـ/ »‘ اجليب ٝةؿ ال١ى



 

 ظجةف، اث٨ ركاق.  «ثةلكبلـ خب٢ ٨٦ اجلةس كأخب٢ ادلاعء، ٨٦ ٔضـ ٨٦
 .األبلةين كوعع٫

 ٦ة/ »‘ اجليب ٝةؿ - ا ثإذف - م٧ٌٮ٩ح ز٧ؿد٫ أف/ ادلاعء ٌٚةا٢ ك٨٦        
ٌٙ  أك قأؿ، ٦ة ا آدةق إال ثؽاعء يؽٔٮ أظؽ ٨٦  ل٥ ٦ة ٦س٤ى٫؛ قٮء ٨٦ ٔ٪٫ ٠

 .األبلةين كظك٪٫ كا٣رت٦ؾم، أمحؽ ركاق.  «رظ٥ ُٝيٕح أك ثإز٥ يؽع
٪ًٍىتي  مؤ٨٦و  ٨٦ ٦ة/ »‘ كٝةؿ        ٫ي  حى  ا أُٔةق إال مكأ٣حن  يكأهل  كىٍص٭ى

 ية/ ٝةلٮا( يٕض٢ ل٥ ٦ة اآلػؿة، يف هل ذػؿ٬ة كإ٦ة ادل٩ية، يف هل ٌٔض٤٭ة إ٦ة إية٬ة،
٤ىذي٫؟ ك٦ة ا رقٮؿ ضى يكذضةب أراق كال كدٔٮت دٔٮت/ يٞٮؿ/ )ٝةؿ ٔى .  «يل ي

 .األبلةين كوعع٫ املٛؿد، األدب يف كابلؼةرم أمحؽ، أػؿص٫
 ال املك٥٤ داعء أف ىلع دحل٢ ٦ٕ٪ة٧٬ة؛ يف ك٦ة الكةثٞني احلؽيثني ٚيف        
ُٯ ث٢ يي٭٢٧، ، إ٦ة قأهل ٦ة يٕي ٕضبلن ؤصبلن  كإ٦ة ٦ي  .مي
يكذضةب داعو  لكُّ / ¬ ظضؿ اث٨ ٝةؿ         دٞٓ ٚذةرةن  اإلصةثح؛ دت٪ٮع ٣س٨ هل، ي
٫ كدةرةن  ث٫، داع ٦ة ثٕني ًً ٮى ًٕ  .çا.  ث
 يسٮف َف دٮاٚؿ٬ة؛ ٨٦ ثؽ ال ٔؽيؽةه  رشكطه  لدلاعء/ ال١ؿاـ الىةا٧ٮف أي٭ة        

 .ا ٔ٪ؽ ٦ٞجٮالن  مكذضةثنة ادلاعء
ة ادلايع يسٮف أف/ الرشكط د٤ٟ أ٥٬ ٨٧ٚ        ا٣ٞةدر ٬ٮ كظؽق ا ثأف اعل٧ن
 كأف رشؾ، ا ٗري داعء ألف كظؽق؛ ا إال يؽٔٮ كأال ادلاعء، إصةثح ىلع

٢ أ٩ٮاع ثأظؽ ا إىل يذٮٌق٢ ح اتلٮقُّ ٢ املرشٔك  أق٧ةا٫، ٨٦ ثةق٥ ا إىل َكتلٮقُّ
٢ أف أك وٛةد٫، ٨٦ وٛح أك ٧ةؿ، ثىة٣ط يذٮقَّ  يحي  وة٣ط رص٢ ثؽاعء أك اأٔل

 .ٝةدر ظةرض
 ثة، ا٨ْ٣ِّ  كظك٨ي  ثةخلري، كادلاعءي  االقذٕضةؿ، جت٪تي / ادلاعء رشكط ك٨٦       

ذؽاًء، كجت٪ُّتي  املأك٢، كإَةثحي  ا٤ٞ٣ت، كظٌٮري   ىلع ادلاعء رشكط ْل ٬ؾق األ
 .اإلجيةز قبي٢



 

، ادلاعء يسٮف َف/ دٮاٚؿ٬ة حيك٨ آداب ك٬٪ةؾ         ا ىلع اثل٪ةءي  ك٦٪٭ة َكمبلن
رتاؼي  ثةَّل٩ت، كاإلٝؿاري  ‘ اجليب ىلع كالىبلةي  ادلاعء، ٝج٢  ثةخلُيبح، كاأل

، ، كاتلرضعي ، كاخلنٮعي جحي ، كالٗؿ ـي  كالؿ٬جحي ـي  ادلاعًء، يف كاجلـ  املكأ٣ح، يف كا٣ٕـ
 ا٣ٞج٤ح، كاقذٞجةؿي  زبلزنة، كادلاعءي  األظٮاؿ، لك يف كادلاعءي  ثةدلاعء، كاإلحلةحي 

ٓي  ، األيؽم، كرٚ ، كالكٮاؾي ٮءي  امل٪ةقجحً  الىٛحً  أك امل٪ةقًت  االق٥ كاػذيةري  كالًٮ
 .أقذ٘ير ثؿمحذٟ ارمحين، رمح٨ ية/ يٞٮؿ ٠أف
ٓى  ادلايع يذؼريَّ  كأف الىٮًت، ػٛيي / ادلاعء آداب ك٨٦         ادلاعء، صٮا٦

، كحمةق٨ى  ـً ، يذض٪َّت كأف الالك ٙى ، اتللكُّ ٓى ٍض  كأف ث٪ٛك٫، ادلايع يجؽأ كأف كالكى
 .املك٧٤ني إلػٮا٫٩ يؽٔٮ
 يف ٦بكٮَح ذلٟ ىلع كاألد٣ح اإلدمةؿ، قبي٢ ىلع ادلاعء آداب ثٕي ٬ؾق       

 ٨٦ كآداث٫ ادلاعء برشكط ٚةإلديةف ل٤ذٛىي٢؛ يتَّكٓ ال كاملضةؿ كالك٪ح، ال١ذةب
 .ادلاعء إلصةثح اجلةبلح األقجةب أ٥ْٔ

ة - األقجةب ك٨٦       ٌن ةي  الؿصةء، كٝيٮةي  ادلاعء، ظةؿى   اإلػبلص/ - أي  كمؽَّ
ًج، كا٩ذْةري  اتلعٌؿم، ؿى ٛى ، ا٣  ككرثةي  ا٤ٛ٘٣ح، ٨٦ كالكبل٦حي  املْةل٥ً، كردُّ  كاتلٮبحي
٧ةؿً   ا إىل كاتلٞؿُّبي  امل٪١ؿ، ٨ٔ كاجلٔلي  ثةملٕؿكًؼ، كاألمؿي  الىةحلًح، اأٔل
ـي  الٮادلي٨، كبًؿُّ  ا٣ٛؿااي، ثٕؽ ثةجلٮا٢ٚ ؿًص، كاٗذ٪ة ٛي  أكٝةت ثذعؿم كذلٟ ا٣
ـي  اإلصةثح، ةع، األظٮاؿ، كاٗذ٪ة  .ادلاعء إصةثح ٦ْةفُّ  ْل ا٣يت كاأل٦ةز٨ كاألًك

ةب؛ ٚبل يؽٔٮ أف املؤ٨٦ ىلع ابلبلء ٨٦ إف/ ال١ؿاـ الىةا٧ٮف أي٭ة         جيي
ا يؿل ٚبل املؽة كدُٮؿى  ٚي٫، كي٤طَّ  ادلاعء، ٚي١ٌؿر  .لئلصةثح أزؿن

 يف كإيٞة٫ٔ ل٧٤ؤ٨٦، ثةلٮقٮقح ٚيجؽأ ٚؿوذ٫؛ النيُةف جيؽ ٬٪ة ك٨٦      
رتاض  .- ¸ - ث٫ ا٨ْ٣ كإقةءد٫ ا، ظس٥ ىلع األ

 أف ذلٟ النيُةف؛ ي٤ٞي٫ ٦ة إىل ي٤ذٛخ أال احلةؿ د٤ٟ هل كٕٝخ ٨٦ ًٕٚل         
ة َيٌةد٫ يف حي٢٧ ادلاعء يف املجة٣٘ح ٦ٓ اإلصةثح دأػؿ ٧ن ، كأرسارنا ثة٬ؿةن، ًظ١ى  ثؽيٕحن



 

، كٚٮااؽى  ق يف دار ملة ادلايع دؽثؿ٬ة لٮ دمحن ً دلى ؿ ػى  .اإلصةثح دأػؿ ٨٦ دٌضُّ
٥ د٤ٟ ك٨٦          يذؽثؿ٬ة، أف ثةدلايع حيك٨ ا٣يت كا٣ٛٮااؽ كاألرسار احًلسى

 /يٌل ٦ة يكذعرض٬ة أف ث٫ كجي٢٧
ة - ابلبلء ٨٦ اإلصةثح رسٔح أف ٧٠ة ابلبلء، ٨٦ اإلصةثح دأػؿ أف/ أكالن        ٌن  أي

٥ٍ } /- ¸ - ٝةؿ - جىج٤ٍيٮكي ِّ  كى اخٍلىرٍيً  ثًةلرشَّ ٍ٪ىة ًٚذٍ٪ىحن  كى إًحلى ٮفى  كى ٕي  ٨٦/ األ٩بيةء){ ديؿٍصى
 ( .12 اآليح
 أف ٚإيةؾ ورب؛ إىل حيذةج ثةلرش كاالثذبلءي  م١ؿ، إىل حيذةجي  ثةخلري ٚةالثذبلء       

ؿى  ابلبلء، تكذُي٢ ضى ٌٍ دى  ثةلىرب ٦ذٕجَّؽه  ثةبلبلء ممذع٨ه  ٚإ٩ٟ ادلاعء؛ ٠رثة ٨٦ كى
 .ابلبلء َةؿ كإف ا رىٍكح ٨٦ ديأق٨ٌ  ٚبل كادلاعء؛

 ا٩ذْةرً  يف إال رسكره  يل ك٦ة أوجعخ/ )¬ ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ        
 ًٓ ، ٕٚ٪ؽم الرساءي  دس٨ً  إف ا٣ٞؽًر، مٮاٝ  ٕٚ٪ؽم الرضاءي  دس٨ كإف الن١ؿي
 ( .الىربي 

 ٬ٮ ا أف اإلنكةف يكذعرض أف/ ادلاعء إصةثح دأػؿ ظس٥ ٨٦/ زة٩ينة      
ٌٞت كال ٫٤ٌٛ٣، رادٌ  ٚبل كامل٪ٓ؛ ثة٣ُٕةء امل٤ُٜ، اتلرصُّؼ ٫٤ٚ امل٤ٟ، ٦ةلٟ ٕ  ٦ي

 ٚجٕؽؿ؛ ٦٪ٓ كإف ٚج٢ٌٛ، أُٔٯ إف ك٦٪٫ٕ، ُٔةا٫ ىلع أرتاض كال حل٫٧١،
ٌٜ  ٚبل  .- ¸ - الؿب اخلة٣ٜ ىلع املؿبٮب ل٧٤ؼ٤ٮؽ - إذنا - ظ
 إال ي٧٪ٓ كال حل٧١ح، إال يُٰٕ ٚبل ابلة٣٘ح؛ احل٧١ح هل - ¸ - ا أف/ زةثلنة      

 احل٧١حى  ك٣س٨ ّة٬ؿةن؛ مى٤عحن  اليشء ذلٟ يف أف اإلنكةف يؿل كٝؽ حل٧١ح،
 ا٣ْة٬ؿ يف دؤذم أميةء ٨٦ ا٣ُجيت ي٫٤ٕٛ ٚي٧ة احل٧١ح يف خيىف ٚٞؽ دٞذٌي٫، ال

ؽ ٍٞىى  اإلصةثح، دأػؿي  يسٮف ٚٞؽ أ٥ْٔ؛ ث٢ ذاؾ، ٨٦ ٬ؾا ٢ٕ٤ٚ املى٤عح، ث٭ة كيي
٭ة أك ٕي  .املى٤عح ٔني ٬ٮ ٦٪

ة       ٕن ٜ يف يسٮف ٝؽ/ راث ُّٞ  لدلايع حتٜٞ ٚؿب٧ة الرش، يف زيةدةه  امل٤ُٮب حت
؛ هل كأصيت ٤ُ٦ٮبي٫، ، زيةدةً  يف قبجنة ذلٟ ٚاكف قؤهلي ، ٨ٔ دأػريو  أك إز٥و  أك مؿدجحو



 

 .أو٤ط امل٪ٓ أك اتلأػري ٚاكف كابلىُؿ، األرشى  ىلع ظةمبل ذلٟ َكف
 إ٩ٟ/ ٬ةدٙ ث٫ ٚ٭ذٙ ا٣٘ـك؛ يكأؿ َكف أ٫٩ الك٤ٙ ثٕي ٨ٔ ركم كٝؽ       

رست، ٗـكت إف
ي
رست كإف أ

ي
 .د٪رٌصت أ

، املؤ٨٦ ٣ٕجؽق ٌٚٞةؤق/ )¬ ا٣ٞي٥ اث٨ ٝةؿ        امل٪ٓ، وٮرة يف َكف كإف ُٔةءه
حه  ٧ى ٍٕ  .ث٤يح وٮرة يف َكف كإف اعٚيح، كببلؤق حم٪ح، وٮرة يف َكف كإف ك٩ً

٣ىس٨ٍ  ؽُّ  ال ك٫٧ً٤ّ ا٣ٕجًؽ، جل٭٢ كى ٕي  يف ث٫ اتلؾٌ  ٦ة إال كا٣ٕةٚيحى  كاجل٧ٕحى  ا٣ُٕةءى  حى
ة كاكف ا٣ٕةص٢،  .٣ُج٫ٕ مبلا٧ن

ة املٕؿٚح ٨٦ رزؽ كلٮ         ًْ ا؛ ظ ٓى  ٣ٕؽ كاٚؿن ، كابلبلءى  ٧ٕ٩حن  امل٪  كدذٌلذ رىمححن
 ظةؿ يف كاكف ثة٣٘ىن، َّلد٫ ٨٦ أكرثى  ثة٣ٛٞؿ كدذٌلذ ثة٣ٕةٚيح، َّلد٫ ٨٦ أكرثى  ثةبلبلء
ا أ٥ْٔى  ا٤ٞ٣ًٌحً   .çا.( ال١رثة ظةؿ ٨٦ م١ؿن
ة         رب٭٥، يؽٔٮف ٚةَّلي٨ - ¸ -  املعجٮبني زمؿة يف ادلػٮؿ/ ػةمكن

ٚني املعجٮبني زمؿة يف يؽػ٤ٮف - ٔ٪٭٥ اإلصةثح ثذأػؿ كييبٍذى٤ىٮف  ث٧عجح املرشَّ
ة أظتَّ  إذا - ¸ - ٚ٭ٮ ا؛ ٥ْى  إف/ »‘ اجليب ٝةؿ اثذبل٥٬، ٝٮ٦ن  ٦ٓ اجلـاءً  ًٔ

٥ْ ة أظت إذا ا كإف ابلبلء، ًٔ ة، ٫٤ٚ ريض ٨٧ٚ اثذبل٥٬، ٝٮ٦ن  قؼٍ ك٨٦ الًؿ
ؼٍ ٫٤ٚ  .كاألبلةين ا٣رت٦ؾم كظك٪٫ ٦ةص٫، كاث٨ ا٣رت٦ؾم أػؿص٫ «الكَّ
ة       ثؽيٓ رس ك٬ؾا جلٛك٫، ا٣ٕجؽ اػذيةر ٨٦ ػريه  ل٤ٕجؽ اً  اػذيةرى  أف/ قةدقن

٨ أف ثة٣ٕجؽ حيك٨ َُّ  يف املذٕجح األٚاكر ٨٦ يؿحي٫ ٚ٭ؾا لؿب٫؛ داعا٫ ظةؿ هل يذٛ
ًؿغي  االػذيةرات، أ٩ٮاع ٍٛ  يف ٦٪٭ة يىٕؽ ا٣يت كاتلؽثريات اتلٞؽيؿات ٨٦ ٝى٤ٍجى٫ي  كيي
جىح ٞى  .أػؿل يف كيزنؿ خى

 ثة٣ٞٮة، ا أ٦ٌؽق - هل خيذةرق ث٧ة كريض رب٫، إىل أمؿق ا٣ٕجؽ ٌٚٮض كإذا   
حي  ْل ا٣يت اآلٚةت ٔ٪٫ كرصؼ كالىرب، كا٣ٕـي٧ح،  جلٛك٫، ا٣ٕجؽً  اػذيةرً  ًٔؿ

 .جلٛك٫ ٬ٮ خيذةرق ث٧ة ث٫ٌٕ إىل حلى٢ى  يس٨ ل٥ ٦ة ا٣ٕةٝجح ظك٨ ٨٦ كأراق
ة      ٕن  اع٦حى  إف ث٢ ثة١ٕ٣ف؛ كا١ٕ٣ف ثةملعجٮب، يأيت ٝؽ امل١ؿكق أف/ قةث



 

حى  أف ٧٠ة م١ؿك٬ةد٭ة، يف اجلٛٮس مىة٣ًط   يف ١٤٬ذ٭ة كأقجةب مٌةر٬ِّة اع٦َّ
ٕىىسى }/ - ¸ ٝةؿ حمجٮبةد٭ة فٍ  ذى

ى
ٮا أ حٍبنة دىٍسؿى٬ي ٢ى  مى ٕى ٍ جيى ا ًذي٫ً  اَّي  كى رٍين ا ػى ًسرين { ٠ى

 .(36 اآليح ٨٦/ ا٣جكةء)
 ٦ة ألف حيت؛ ممة هل ػريه  ا٣ٕجؽي  يسؿقي  ٦ة/ ¬ ٔيح٪ح ث٨ قٛيةف ٝةؿ      

٫ يسؿ٫٬ يِّضي ٭ى  . ي٤٭ي٫ حيج٫ ك٦ة لدلاعء، حي
ؽً  قجته  اإلصةثح دأػؿ أف/ زة٦٪نة      ُّٞ ٛى  ا٦ذ٪ةعي  يسٮف ٚٞؽ جلٛك٫؛ ا٣ٕجؽ تًلى

، ٦ُٕٮ٫٦ يف َكف ٚؿب٧ة ادلايع؛ يف آلٚح دأػؿ٬ة أك اإلصةثح  ٤ٝج٫ يف َكف أك مج٭حه
، ادلاعء كٝخى  ة َكف أك ٤ٛٗحه ؛ ثؾ٩ٮب ٦ذ٤بكن  املعةقجح، إىل يججٕر كب٭ؾا ٦ة٩ٕحو

٤ىخ كلٮ كاتلٮبح، ضِّ  .ا٣ٛةاؽة ٬ؾق ٣ٛةدذ٫ اإلصةثحي  هل ٔي
ة     ٕن  ادلاعء ز٧ؿة ألف ادلايع؛ ٥٤ٔ دكف مكذضةثحن  ادلٔٮةي  دسٮف ٝؽ/ دةق

 كال ثإز٥ ٣حف يؽٔٮ مك٥٤ ٨٦ "٦ة/ ‘ اجليب ٝةؿ - ا ثإذف - م٧ٌٮ٩ح
 أف كإ٦ة دٔٮد٫، هل يٕض٢ أف إ٦ة/ زبلث إظؽل ا أُٔةق إال رظ٥؛ ثُٞيٕح
 ا رقٮؿ ية/ ٝي٢ ٦س٤٭ة" الكٮء ٨٦ ٔ٪٫ يؽٚٓ أف كإ٦ة اآلػؿة، يف هل يؽػؿ٬ة

 كوعع٫ املٛؿد، األدب يف ابلؼةرم أػؿص٫ أكرث" "ا/ ٝةؿ ٩سرث؟ إذنا ‘
 .األبلةين

، اثل٧ؿةى  أف َةملة اإلصةثح ادلايع يكتجُئ ١ٚيٙ ٬ؾا؛ دٞؿر إذا  كملةذا م٧ٌٮ٩حه
 ٬ؾق إظؽل ريب كآدةين يل، اقذيًضيت ٫٤ٕ٣/ كيٞٮؿ ثؿب٫ ّ٪٫َّ ا٣ٕجؽي  حيك٨ي  ال

 !. أ٥٤ٔ؟ ال ظيري  ٨٦ اثلبلًث 
ا       امل٪ةصةة، َة٣خ اإلصةثح دأػؿت ٚلك٧ة امل٪ةصةة، ثُٮؿ اتل٧ذُّٓ/ اعرشن

 .اثل٧ؿة د٤ٟ ٚةدخ لؿب٧ة اإلصةثح ٔض٤خ كلٮ ا٣ٞؿب، كزاد الذلة، كظى٤خ
 درض٫ٔ ٨٦ أكرثى  ظةصح يف ٔجؽ ىلع ا أ٥ٕ٩ ٣ٞؽ/ ¬ اثلٮرم قٛيةف ٝةؿ      
 . ٚي٭ة إحل٫
ى  ظةدمى       كيؿيؽ أكحلةءق، حيت - ¸ - ٚة ا٣ٕجٮديح؛ مؿادت دس٧ي٢ي / ٔىرشى



 

 إصةثح دأػؿ ك٦٪٭ة ابلبلء، ٨٦ ثأ٩ٮاع ٚيبذ٤ي٭٥ ا٣ٕجٮديح؛ مؿادت هل٥ يس٢٧ أف
 .ا٣ٕجٮديح كمؿادت ال٧١ةؿ، ٦ؽارج يف يرتٌٝٮا َف ادلاعء؛

 - ادلاعء إصةثح دأػؿ صٌؿاء ٨٦ حتى٢ ا٣يت ا٣ْٕي٧ح ا٣ٕجٮديةت د٤ٟ ك٨٦        
 كاال٩سكةري  ا، إىل كاالٚذٞةري  االًُؿار، كظىٮؿي  الؿصةء، كٝٮةي  ا٣ٛؿج، ا٩ذْةر

 .كمؿا٧ٗذي٫ النيُةف كدلة٬ؽةي  كاألرض، الك٧ةكات صجةر يؽم ثني
 ك٫٤ٌٚ، ادلاعء، ٦ٛ٭ٮـ ٦ٓ ا٣حكرية الٮٝٛةت ثٕي ٬ؾق/ الىةا٧ٮف أي٭ة       

كحً  كا٣ٛٮااؽً  كاألرسار احلس٥ً  كبٕي كأرسارق، كز٧ؿاد٫،  دأػؿ صٌؿاء ٨٦ املذ٧٤َّ
 يؽعي  ذلٟ كبٕؽ ا، داعء ٨٦ يسرث أف ثة٣ٕجؽ ٚعؿم   ادلاعء؛ إصةثح

 .احل١ي٥ ل٤ٕ٤ي٥ كاتلؽثرياًت  اتلٞؽيؿاًت،
 أ٧ٔةجلة، ثةلىةحلةت اػذ٥ امهلل ا٣ٕرسل، كص٪ب٪ة ل٤حرسل، يرس٩ة امهلل       

٩ة ثة٣ٕةٚيح كاٝؿف ج كاملك٧٤ني،اإلقبلـ  ا٩رص امهلل كآوةجلة، ٗؽكَّ  ٥٬ كٚؿِّ
ٍف  امل٭٧ٮ٦ني، ِّٛ ي٨ كاٝي املك٧٤ني، ٨٦ امل١ؿكبني ٠ؿبى  ك٩  املؽيجني، ٨ٔ ادلَّ

ة٩ة كامٙ  .الؿامحني أرظ٥ ية ثؿمحذٟ املك٧٤ني كمؿىض مًؿ
 .أدمٕني كوعج٫ كآهل حم٧ؽ ٩بي٪ة ىلع كق٥ٌ٤ امهلل كو٢ِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

احل٧ؽ  اَّلم ل٥ يـؿ ثىٛةت ال٧١ةؿ ٦ذىٛة كبآزةر ربٮبحذ٫ كآالا٫ إىل        
ٔجةدق ٦ذٕؿٚة كأظةط ٧٤ٔة جب٧يٓ الاكا٪ةت ٦ة ّ٭ؿ ٦٪٭ة ك٦ة اػذىف كأم٭ؽ أف 
ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل يف ربٮبحذ٫ كألٮ٬يذ٫ كأق٧ةا٫ كوٛةد٫ م٭ةدة 

ؾ ار كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل املىُىف أدػؿ٬ة حلٮـ ال د٪ٛٓ ٚي٫ اأٔل
املؼذةر وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كأوعةث٫ ا٣ربرة األَ٭ةر امل٭ةصؿي٨ ٦٪٭٥ 

 .كاأل٩ىةر كق٥٤ تك٤ي٧ة 
 أ٦ة ثٕؽ /     
يبذٌل ٔجةدق كخيذرب٥٬ حلتجني الىةدؽ ٨٦ الاكذب كصج٢ اجلٛٮس  ´ ٚإف ا     

ىلع حمجح الن٭ٮات كاتل٤ٕٜ ث٭ة كٝؽ ظؿـ ا ىلع ٔجةدق ٦ة ظؿـ ٨٦ الن٭ٮات 
ؽ ٨٦ ٠ٙ ٦٪٭٥ ٔ٪٭ة خب٤ٙ ػري ممة دؿؾ ٚٞؽ أػؿج اإل٦ةـ أمحؽ بك٪ؽ  كٔك

 ابليخ، ٬ؾا حنٮ الكٛؿ يسرثاف َك٩ة/ ٝةال ادل٧٬ةء، كأيب ٝذةدة، وعيط ٨ٔ أيب
 ،‘ ا رقٮؿ ثيؽم أػؾ/ ابلؽكم ٚٞةؿ ابلةديح، أ٢٬ ٨٦ رص٢ ىلع أدح٪ة/ ٝةال

 ا أُٔةؾ إال ا ادٞةء محبة دؽع ٨٣ إ٩ٟ/ " كٝةؿ ا ٫٧٤ٔ ممة ي٧٤ٕين ٚض٢ٕ
 " ٦٪٫ ػريا
ٮح األمؿ ٬ؾا ٚي٭ة حلذضًل الىيةـ ٔجةدة كإف          يف زجخ ٚٞؽ ثًٮ

ري٧٬ة الىعيعني يف صةء ظؽير ٨٦ الىعيعني  ا ريض- ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ ٗك
 هل آدـ اث٨ ٢٧ٔ لك/ ا ٝةؿ/ »ٝةؿ -كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل - اجليب ٨ٔ -ٔ٪٫

 إ٫٩ ث٫، أصـم كأ٩ة يل ٚإ٫٩ الىيةـ إال ًٕٙ قج٧ٕةاح إىل أ٦سةهلة ثٕرش احلك٪ح
 .  «أصٌل ٨٦ كرشاث٫ كَٕة٫٦ م٭ٮد٫ دؿؾ

ـاء الىٮـ          ـاء أل٫٩ ٚأػرب دٕةىل أف ص ٤ٔي٫ كقيضةزم وةظج٫ ثأظك٨ اجل
 دؿؾ َٕة٫٦ كرشاث٫ كم٭ٮد٫ ٨٦ أص٢ ا .



 

 ا وًل - اجليب ٨ٔ -ٔ٪٫ ا ريض- قٕؽ ث٨ ق٭٢ ٨ٔ كيف الىعيعني       
 يٮـ الىةا٧ٮف ٦٪٫ يؽػ٢ الؿيةف/ هل يٞةؿ ثةثنة اجل٪ح يف إف/ »ٝةؿ -كق٥٤ ٤ٔي٫

 يؽػ٢ ال ٚيٞٮمٮف الىةا٧ٮف، أي٭ة/ يٞةؿ ٗري٥٬، أظؽ ٦٪٫ يؽػ٢ ال ا٣ٞية٦ح
 . «أظؽ ٦٪٫ يؽػ٢ ٥٤ٚ أ٤ٜٗ دػ٤ٮا ٚإذا ٗري٥٬؛ أظؽ ٦٪٫

يَّةف/ "احلؽير رشح يف -ا رمح٫- ظضؿ اث٨ ٝةؿ          كتنؽيؽ الؿاء، ثٛذط الؿَّ
 خيذه اجل٪ح أثٮاب ٨٦ ثةب ىلع ٥٤ٔو  اق٥ي / الؿِّم ٨٦ ٕٚبلف كزف اتلعذة٩يح

 .٦٪٫ الىةا٧ني ثؽػٮؿ
 ك٬ٮ الؿِّم، ٨٦ منذٜ أل٫٩ ك٦ٕ٪ةق؛ ٫ْٛ٣ ثني ٚي٫ امل٪ةقجح كٕٝخ ممة ك٬ٮ      

 .ي٧ْأ ال دػ٫٤ ٨٦ أف كقيأيت الىةا٧ني، حلةؿ ٦٪ةقت
 إ٫٩ ظير ٨٦ ٤ٔي٫ يؽؿ أل٫٩ النجٓ؛ ٨ٔ الؿم ثؾ٠ؿ ا٠ذييف/ ا٣ٞؿَيب ٝةؿ    

 .يكذ٤ـ٫٦
َّٜ  ل١ٮ٫٩ أك/ ٤ٝخ  .çا. " اجلٮع ٨٦ الىةا٥ ىلع أم

 / (3)دٕةىل ¬ رشٔيح ٦ُؿدة ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ك٬ؾق ٝةٔؽة     
٫ محبة  دؿؾ ٨٦ أف كٝةٔؽد٫ ابلةب ٬ؾا ٔ٪ٮاف      ٧٠ة ٦٪٫ ػريا ا ًٔٮ

 ا٣ٛةظنح ىلع الكض٨ كاػذةر  ا٣ٕـيـ امؿأة ’ الىؽيٜ يٮقٙ دؿؾ
٫  وةٗؿة املؿأة كأدذ٫ ينةء ظير ٦٪٭ة يتجٮأ األرض يف م١٪٫ أف ا ًٕٚٮ
 ٠٪خ ممة ػري ٬ؾا ٝةؿ ث٭ة دػ٢ ٧٤ٚة ٚزتكص٭ة احلبلؿ الٮو٢ يف راٗجح قةا٤ح

 يزنؿ األرض يف م١٪٫ أف الكض٨ ًيٜ ىلع ´ ا صـاق ٠يٙ ٚذأم٢ دؿيؽي٨
 ك٬ؾق ثرباءد٫ كا٣جكٮة املؿأة كأٝؿت امؿأد٫ ا٣ٕـيـ هل كأذؿ ينةء ظير ٦٪٭ة
 داكد ث٨ ق٤ي٧ةف ٔٞؿ كملة ا٣ٞية٦ح يٮـ إىل كظؽيسة ٝؽي٧ة ٔجةدق يف دٕةىل قجذ٫
 هل ا قؼؿ الن٧ف اغثخ ظىت ا٣ٕرص وبلة ٨ٔ م٤٘ذ٫ ا٣يت اخلي٢ چ
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 ا٣يت كأكَة٩٭٥  ديةر٥٬ امل٭ةصؿكف دؿؾ كملة أراد ظير ٦ذ٪٭ة ىلع يكري الؿيط
 األرض رشؽ كم١٤٭٥ ادل٩ية ٤ٔي٭٥ ٚذط أف ا أاعً٭٥ إحل٭٥ يشء أظت ْل

ؿب٭ة  ٦س٫٤ ا آلدةق  املٕىٮـ املةؿ رسٝح كدؿؾ الكةرؽ ا ادًف كلٮ ٗك
 . ظبلال

٨ٍ }/  دٕةىل ا ٝةؿ       ٦ى ًٜ  كى ذَّ
٢ٍ  اَّى  حى ٕى ٍ ي  جيى ٍؿىصةن  هلى ٫ٍٝي  خمى يىٍؿزي يٍري  ٨٦ًٍ  كى  ال ظى

ٍتىًكتي   . {حيى
 ال ظير ٨٦ ا رز٫ٝ هل حي٢ ٦ةال أػؾ ثرتؾ ادٞةق إذا أ٫٩ ´ ا ٚأػرب      

 ثؿكٮب٫ ا ألزةث٫  ظؿا٦ة ا٣ٛؿج ذلٟ ركٮب دؿؾ الـاين لٮ ككؾلٟ حيتكت
 ظبلال ... ٦٪٫ ػري ٬ٮ ٦ة ركٮب أك

 أ٫٩ األرشاؼ ثٕي ٨ٔ ث٤٘ين دٕةىل ¬ اجلٮزم ث٨ ا٣ٛؿج أثٮ كٝةؿ        
 ث٤ٞج٫ ٤ٕٚٞخ إحل٭ة ٚ٪ْؿ قٮاد زيةب ٤ٔي٭ة ظك٪ةء صةريح ٚإذا ث٧ٞربة اصذةز

 إحل٭ة / ١ٚذت
 النػػ٧ف أف أظكػػت ٠٪ػػخ ٝػػؽ

 كاظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽة
 

 مٮوػٮؼ ثةحلك٨ ٦٪ْؿ يف كابلؽر 
  زةلكػػح أزػػٮاب يف رأيذػػٟ ظػػىت 

 
 ٦ُٕػٮؼ اخلؽ ٚٮؽ كوؽٟٗ قٮد 

  د٩ػٙ ٬ػةا٥ ٦ػين كا٤ٞ٣ت ٚؿظخ 
 

 ٦ؾركؼ ا٣ٕني كد٦ٓ ظؿل كال١جؽ 
  كاٗذػ٪ِل النػ١ؿ ٚٛي٫ اجلٮاب ردم 

 
 منػ٘ٮؼ ثةحلت اَّلم املعت كو٢  

 / ٠ذجخ ٝؿأد٭ة ٧٤ٚة إحل٭ة ثةلؿٕٝح كرٍل      
  نكػت كذا زاؾ ظكت ذا ٠٪خ إف

 
 ٦ٕؿكؼ ا٣ُؿؼ ث٘ي الرشيٙ إف 

  هلػػ٥ ػػػبلؽ ال أ٩ػػةس الـ٩ػػةة إف 
 

 مٮٝػٮؼ ادليػ٨ يػٮـ ثأ٩ػٟ ٚة٥٤ٔ 
  رص٢ ٨٦ ا حلةؾ رصةؾ كاُٝٓ 

 
 مرصكؼ ا٣ٛعنةء ٨ٔ ٤ٝيب ٚإف  

 دةب ز٥ ٦٪ٟ أمضٓ دسٮف امؿأة أ٣حف كٝةؿ ٩ٛك٫ زصؿ الؿٕٝح ٝؿأ ٧٤ٚة        
ح ك٣بف  كإذا يٮ٦ة ا٣ُٮاؼ يف ٬ٮ ٚجح٪ة احلؿـ إىل كاتلضأ الىٮؼ ٨٦ ٦ؽٔر
 لٟ ٢٬ ثةلرشيٙ ٬ؾا أحلٜ ٦ة هل ٚٞة٣خ وٮؼ ٨٦ درع ٤ٔي٭ة اجلةريح ثذ٤ٟ

 م٤٘ين ٝؽ كاآلف كأظج٫ ا أٔؿؼ أف ٝج٢ ٬ؾا أركـ ٠٪خ ٝؽ ٚٞةؿ املجةح يف



 

 /دجنؽ كْل َةٚخ ز٥ أظك٪خ هل ٚٞة٣خ ٗريق ظت ٨ٔ ظج٫
  لػٮااط ا٣ُػٮاؼ يف ٚبلظخ ُٚٛ٪ة

 
 كمكػ٧ٓ مػؿأل لك ٔػ٨ ث٭ة ٗ٪ح٪ة 

 امليةق ثٕي ٚٮرد،  ظةصة ا٣يح ٨٦ رص٢ ػؿج/  اتليِل اعمؿ ث٨ حيي كٝةؿ         
 ! ٔ٪٭ة ٚأٔؿض،  مٕؿ٬ة ٩ةرشة ثةمؿأة ٬ٮ ٚإذا،  حلبل

 ؟ ٔين دٕؿضي  ٥٤ٚى  إيلَّ  ٥٤٬ هل ٚٞة٣خ 
 إف ٦٭ةثة كا ٬جخ/  ٝة٣خ ز٥،  ٚذض٤ججخ،  ا٣ٕةملني رب ا أػةؼ إين/  ٚٞةؿ
 ٚذجٕ٭ة ك٣خ ز٥،  املٕىيح يف يرشكٟ أف أراد مل٨ اهليجح يف رشكٟ ٨٦ أكىل

ؿاب ػيةـ ثٕي ٚؽػ٤خ  . اأٔل
 وٛذ٭ة ٚذةة/  ك٤ٝخ ٔ٪٭ة ٚكأتل٫ ا٣ٞٮـ ٨٦ رصبل أديخ أوجعخ ٧٤ٚة ٝةؿ   

 ىلع/  ٚٞةؿ؟  ث٭ة مـكج أ٩خ ٢٬/  ٤ٞٚخ،  اثجيت ْل كا/  ٚٞةؿ ككؾا ٠ؾا
 ! األكٛةء

 ! ا دي٥ ٨٦ رص٢/  ٤ٞٚخ؟  أ٩خ ٨٧ٚ   
 .  ٠ؿي٥ه  ٠ٛٮه /  ٝةؿ 

 احلش ٨٦ ٝؽكَل إىل ص٭ـك٬ة/  ٤ٝخ ز٥،  ث٭ة كدػ٤خ،  دـكصذ٭ة ظىت ر٦خ ٧ٚة   
 . كب٪ةت ث٪ٮف ٦٪٭ة كل ذم ك٬ة ْل ال١ٮٚح إىل مح٤ذ٭ة ٝؽ٦٪ة ٧٤ٚة

ٟ َكف ٦ة كحيٟ/  هلة ٤ٞٚخ ٝةؿ   ؟ ظيجبؾ يل دًٕؿ
 /  دٞٮؿ امؿأة ٨٦ دٕضب ٚبل األزكاج ٨٦ ػري ل٤جكةء ٣حف ٬ؾا ية/  ٚٞة٣خ 

 ٬ٮا٬ة . ٬ٮ لاكف ٬ٮا٬ة ٨٦ دؿيؽق ٦ة الكٮداف ثٕي ٔ٪ؽ َكف لٮ ا ٚٮ،  ٬ٮيخ
 ٚعبك٫ ٧ٔةهل ثٕي ىلع ٚٮصؽ رص٢ مرص ثؽيةر كحل٪ة زيؽ ث٨ احلك٨ كٝةؿ       

 إحل٫/  ١ٚذجخ ٚ٭ٮيذ٫ الٮايل اث٪ح ٤ٔي٫ ٚأرشٚخ كٝيؽق
  ثٕيجيػػػػػػ٫ الػػػػػػؿاَل أي٭ػػػػػػة

 
 احلذػػػػػػػػٮؼ ا٣ُػػػػػػػػؿؼ كيف 

  أم١٪ػػػٟ ٚٞػػػؽ كوػػػبل دػػػؿد إف 
 

 األلػػػػػػػػػػٮؼ ا٣ْػػػػػػػػػػيب  
  



 

 / ا٣ٛىت ٚأصةث٭ة
 ا٣ٕيجػػػػػػػني زاين دػػػػػػػؿيين إف

 
 ٔٛيػػػػػػػػػٙ ٚػػػػػػػػػة٣ٛؿج  

 ا٣ٛػػػػػة اجلْػػػػػؿ إال ٣ػػػػػحف 
 

 ا٣ْؿيػػػػػٙ كالنػػػػػٕؿ دػػػػػؿ  
 / ٚأصةثذ٫ 

  ٚأ٣ٛي٪ػػػػػةؾ أرد٩ػػػػػةؾ ٝػػػػػؽ
 

 ٔٛيٛػػػػػػػػػػػة إنكػػػػػػػػػػػة٩ة  
  ز٣ػػػػػػخ ٚػػػػػػبل ٚذأثيػػػػػػخ 

 
 ظ٤يٛػػػػػػػػػػة ٣ٞيػػػػػػػػػػؽيٟ 

 / ٚأصةث٭ة 
  ألين دأثيػػػػػػػػػػخ ٦ػػػػػػػػػػة

 
 ٔيٮٚػػػػػة ل٤ْػػػػػيب ٠٪ػػػػػخ  

  ربػػػػػػة ػٛػػػػػػخ أين ٗػػػػػػري 
 

 ٣ُيٛػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػؿا يب َكف  
 . إحل٫ كدٕٚ٭ة إية٬ة ٚـكص٫ ث٫ ٚؽاع الٮايل ا٣ٞىح كب٤٘خ النٕؿ ٚؾاع     

 ٚٞةؿ ٩ٛك٫ ٨ٔ املؿأة ٚؿاكدد٫ ٚةصذ٧ٕة كأظجذ٫ امؿأة أظت رصبل أف كذ٠ؿ          
 ا ٚ٪٤ًف د٩ة ٝؽ األص٢ َكف ٚؿب٧ة ثيؽؾ ٣حف كأص٤ٟ ثيؽم ٣حف أصٌل إف

 ثذرصؼ . çث٫ . ا كدـكصخ ظةهل٧ة كظك٪خ ٚذةثة وؽٝخ ٚٞة٣خ اعويني
ٮض ػري ممة دؿؾ يف ادل٩ية  كاملٞىٮد أف لك ٨٦ دؿؾ محبة  ٤ٚيبرش خب٤ٙ ٔك

 كاآلػؿة /
٤َّٜ أ٦ة٦٭٥، الٮص٫ ٦ةءً  كإراٝحى  كرصةءى٥٬، اجلةس، مكأ٣ىح دؿؾ (3)٨٧ٚ           ٔك
٫- قٮاق دكف ثة رصةءق ًى ٌٮ ا ٔى ـةى  ا٤ٞ٣ت، ظؿيحى  ٚؿز٫ٝ دؿؾ، ممة ػرين  اجلٛف، ٔك

ٍٙ  ك٨٦ ا، يىربٍق يذىربٍ  ك٨٦» اخل٤ٜ ٨ٔ كاالقذ٘٪ةء ٫ي  يكذٕٛ َّٛ ًٕ  . «ا يي
رتاض دؿؾ ك٨٦          ا رز٫ٝ أمؿق دميٓ يف لؿب٫ ٚك٥٤ ا، ٝؽر ىلع األ
ة  .ثجةؿ هل خيُؿ ال ٦ة ا٣ٕةٝجح ظك٨ ٨٦ كأراق كاحلٞني، الًؿ
، ا رز٫ٝ كالكعؿة ا٣ٕؿاٚني إىل اَّل٬ةبى  دؿؾ ك٨٦  اتلٮلك، كًوٍؽؽى  الىربى

ٜى  ُّٞ ى  .اتلٮظيؽ كحتى
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تىذ٫ٍي  ٤ٝج٫، يف ٗ٪ةق كص٢ٕ أمؿىق، هل اي  دمٓ ادل٩ية ىلع اتلاك٣تى  دؿؾ ك٨٦          
ى
 كأ

 .را٧ٗحه  كْل ادل٩ية
٥٤ًى - ثةخلٮؼ كظؽق اى  كأٚؿد ا، ٗري ٨٦ اخلٮؼى  دؿؾ ك٨٦          ٨٦ قى

٪٫ األك٬ةـ، ا أ٦٪نة خمةكٚي٫ ٚىةرت يشء، لك ٨٦ ا كأ٦َّ ة كبؿدن  .كقبل٦ن
، دؿؾ ك٨٦       ؽم - يؾر ك٦ة يأيت ٚي٧ة الىؽؽى  كلــ ال١ؾبى  كاكف ا٣رب، إىل ٬ي
ة، ا ٔ٪ؽ ٞن  كأوةػٮا كأكؿمٮق، ٚكٮَّدكق، اجلةس، ثني وؽؽو  لكةفى  كرزؽ وؽي

 .٣ٞٮهل الك٧ٓ
ة َكف كإف املؿاءى  دؿؾ ك٨٦        ًٞ ً ٨٧ حمي  رش ٨٦ كق٥٤ اجل٪ح، ربي يف ثيخه  هل ًي

 .ٔيٮب٫ ٠نٙ ٨٦ كأ٨٦ ٤ٝج٫، وٛةء ىلع كظةِٚ كاخلىٮ٦ًح، ال٤ضةج
٥ ككرث ث٫، اجلةس زٞحي  زادت كالرشاء ابليٓ يف ا٣٘لَّ  دؿؾ ك٨٦       ىلع إٝجةهلي

 .ق٤ٕذ٫
ٍكتى  الؿبة، دؿؾ ك٨٦       اخلريات أثٮابى  هل كٚذط رز٫ٝ، يف ا ثةرؾ اخلجيًر  ككى

 .كا٣رباكت
٫ املعؿـ إىل اجلْؿى  دؿؾ ك٨٦      ، ًٚؿاقحن  ا ٔٮًَّ ، ك٩ٮرنا وةدٝحن  كَّلةن  كصبلءن

 .٤ٝج٫ يف جيؽ٬ة
، دؿؾ ك٨٦      ـى  كآزؿ ابلؼ٢ى  ك٨٦ ا ٨٦ كاٝرتب اجلةس، أظج٫ كالكؼةءى  اتل١ؿ

يٜ كا٥٘٣ اهل٥ ٨٦ كق٥٤ اجل٪ح،  كمؿادت ال٧١ةؿ ٦ؽارج يف كدؿىق الىؽر، ًك
٨ٍ } ا٣ٌٛي٤ح ٦ى طَّ  ييٮؽى  كى ًك٫ً  مي ٍٛ ٟى  جى ً كخلى

ي
٥ي  ٚىأ ٮفى  ٬ي ٤ًعي ٍٛ  { .ال٧ٍي

ـى  ال١رب، دؿؾ ك٨٦      ـً
ى بل قؤددق، ٢٧٠ اتلٮآً كل  ٝةؿ ٫٤ٌٚ، كد٪ةّل ٝؽرق، ٔك

 . «ر٫ٕٚ  دٮآً ك٨٦/ »الىعيط يف مك٥٤ ركاق ٚي٧ة -كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل-
٫ - ¸ -  يىٌل كٝةـ كَّلد٫، كدٚأق امل٪ةـ دؿؾ ك٨٦      ة، ا ًٔٮ  ٚؿظن

ة، َن ة كننة  .كأنكن
، دؿؾ ك٨٦        ثأ٣ُةؼ كأ٦ؽق ا، أاع٫٩ كاملؼؽراًت  املك١ؿاًت  كاكٚحى  اتلؽػنيى



 

٫ ٔ٪ؽق، ٨٦ ٮًَّ  .ا٣ٕةثؿة الٮ٧٬يح الكٕةدة د٤ٟ ال ظٞيٞيح، كقٕةدةن  وعحن  ٔك
ـى  دؿؾ ك٨٦       ى  اال٩ذٞة ٫-ذلٟ ىلع ٝؽرد٫ ٦ٓ كا٣تنيفِّ ة ا ٔٮًَّ  يف انرشاظن

ة الىؽر،  كاحلبلكًة، كالك١ي٪ًح، ا٧ُ٣أ٩ح٪ح ٨٦ًى  ا٣ٕٛٮ ٚيف ا٤ٞ٣ت؛ يف كٚؿظن
ـ٬ة، اجلٛف، كرشًؼ  ُّٕٚ٭ة ٔك  .كاال٩ذٞةـ املٞةث٤ح يف ٦٪٫ يشءه  ٣حف ٦ة- كدؿ

ا ا زاد ك٦ة/ »مك٥٤ ركاق ٚي٧ة -كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل- ٝةؿ      إال ثٕٛٮ ٔجؽن
ا ـً ٔ» . 
٫ - رسكرق كاغيحى  أنك٫، ٦٪ذٓل ث٭ة أف ي٨ْ ا٣يت الكٮء وعجح دؿؾ ك٨٦       ٔٮًَّ
 مىةظجذ٭٥ صٌؿاء ٨٦ كي٪ةؿ كا٣ٛةاؽة، املذٕح ٔ٪ؽ٥٬ جيؽ أثؿارنا، أوعةثنة ا

 .كاآلػؿة ادل٩ية ػريم ك٦ٕةرشد٭٥
 أك٢ ٨٦ ألف األمؿاض؛ كقةاؿ ابلُ٪ح، ٨٦ ق٥٤ ا٣ُٕةـ ٠رثة دؿؾ ك٨٦      

ا ا، ٚ٪ةـ ٠سرينا، رشب ٠سرين ا ٚؼرس ٠سرين ي٨ يف امل٧ة٤َحى  دؿؾ ك٨٦. ٠سرين  أاع٫٩ ادلَّ
ًنا َكف ث٢ ٔ٪٫ كقؽد ا، َّٜ  .ٔٮ٩ي٫ ا ىلع ظ
 ذؿ ٨ٔ ث٭ة ك٩أل ككؿا٦ذى٭ة، ٔـدى٭ة ٩ٛك٫ ىلع ظِٛ ا٣ٌ٘تى  دؿؾى  ك٨٦      

ذؾار، جَّحً  األ ٘ى ٧ًنيى } املذٞني زمؿة يف كدػ٢ اجلؽـ، ك٦ى ًّ ا٣اٍكى ِى  كى يٍ ٘ى  .{ ا٣ٍ
،  أكوين ا، رقٮؿ ية/ ٚٞةؿ -كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل- اجليب إىل رص٢ صةء»      
 .ابلؼةرم ركاق «دٌ٘ت ال/ "ٝةؿ
ـً  الكٮم ال٤ُّتِّ  َّلم ٚيججيغ/ "-ا رمح٫- املةكردم ٝةؿ        أف ا٣ٞٮم كاحلـ

٬ة، حب٫٧٤ ا٣ٌ٘ت ٝٮةى  يذ٤ًف د٫ًً  دكايع كيٞةث٢ى  ٚيىؽَّ  حلعْٯ ٚريد٬َّة، حبـ٫٦ رشَّ
 ِّ٢  ".ا٣ٕةٝجح حب٧يؽ كيكٕؽ اخلرية، ثأصى

     ٨ ة ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ ٌٗت/ ٝةؿ ٔج٤ح أيب ٔك ا ٌٗجنة يٮ٦ن  ىلع مؽيؽن
ظرض ث٫، ٚأمؿ رص٢،

ي
ؿِّد، ٚأ ؽَّ  كصي  ػ٤ٮا/ ٚٞةؿ ثةلكيةط، كجء احلجةؿ، يف كمي

، ٌٗجةف أكٮف أف لٮال إين أ٦ة قبي٫٤؛ ٟى ٍؤدي ىكي / -دٕةىل- ٝٮهل دبل ز٥ ل
٧ًنيى } ًّ ا٣اٍكى ِى  كى يٍ ٘ى  .{ ا٣ٍ



 

 كا٣ٛكٮؽى  ا٣سٛؿى  إحل٪ة ككؿِّق ٤ٝٮب٪ة، يف كزي٪٫ اإلي٧ةف، إحل٪ة ظجت امهلل     
 .الؿامؽي٨  ٨٦ كاص٤ٕ٪ة كا٣ٕىيةف،

كوعج٫  كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل    
 أدمٕني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أُٔةق، ملة ٦ة٩ٓ كال أٚ٪ةق، ملة ظةِٚ كال ث٪ةق، ملة ٩ةٝي ال اَّلم  احل٧ؽ          
 ٬ؽاق، مل٨ م٢ٌ كال أثؽاق، ملة قةدؿ كال أػٛةق، ملة ٦ْ٭ؿ كال ٌٝةق، ملة راد كال
 إال دٕجؽكا أال ربٟ كٝض} ظٮاق، ك٦ة ثٞؽرد٫ ال١ٮف أننأ أ٧ٔةق، مل٨ ٬ةدم كال
 . {إيةق
ؿٚ٪ةق، ٤ٔي٫ ثججي٫ دجلة اَّلم ا إال هلإ ال أف كأم٭ؽ      ثة٣ٞؿآف كأص٤٪ة ٔك

٧٤٪ةق، ا٣ْٕي٥  .أكدٔ٪ةق ثذٮٚيٜ ثةث٫ إىل ك٬ؽا٩ة ٔك
 كىلع كالنٛةق، األلك٨ حتؿكخ ٦ة ٤ٔي٫ ا كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل

 .تك٤ي٧ة  كق٥٤ كوعج٫ آهل
 أ٦ة ثٕؽ/      
ٚإف ا دٕةىل ص٢ٕ ٬ؾق احليةة دار اثذبلء كا٦ذعةف يبذٌل ٔجةدق ثةلرساء ٧٠ة       

 .يبذ٤ي٭٥ ثةلرضاء كيبذ٤ي٭٥ ثةخلري كالرش 
 ."ك٩ج٤ٮك٥ ثةلرش كاخلري ٚذ٪ح" / ٝةؿ دٕةىل     
 يٛذ٪ٮف ال ك٥٬ آ٦٪ة يٞٮلٮا أف يرتكٮا أف اجلةس أظكت أل٥)/ دٕةىل ا ٝةؿك   

 . (الاكذثني كحل٨٧٤ٕ وؽٝٮا اَّلي٨ ا ٤ٚي٨٧٤ٕ ٝج٤٭٥ ٨٦ اَّلي٨ ٚذ٪ة ك٣ٞؽ
ٚبل يؽكـ ا٣ٕجؽ ىلع ظةؿ كاظؽ ث٢ يذ٤ٞت يف اخلري كالرش كا٣٘ىن كا٣ٛٞؿ     

ري  كا٣ٕرس كا٣حرس كالىعح كالك٥ٞ كالرسكر كاحلـف كاالصذ٧ةع كاالٚرتاؽ ٗك
 ذلٟ .

 يسٮف املؤ٨٦ ك٣س٨ كا٣ٕرس ثةلنؽة كيبذًل إال أظؽ ٨٦ ة٦ أ٫٩ مٟ كال    
بل ص٢ ٝةؿ الؿػةء يتجٕ٭ة كالنؽة ا٣حرس يتج٫ٕ ا٣ٕرس أف يٞني ىلع  ٦ٓ ٚإف" ٔك

 ." يرسا ا٣ٕرس ٦ٓ إف يرسا ا٣ٕرس
 /مك٥٤ ث٨ قٕيؽ ٝةؿ 

 ٬جػػػػػػةت ادل٩يػػػػػػة إ٧٩ػػػػػػة
 

ػػػػػػػػػػٮار   مكػػػػػػػػػػرتدة ٔك
 



 

 رػػػػػػػػةء ثٕػػػػػػػؽ مػػػػػػػؽة
 

 مػػػػػػؽة ثٕػػػػػػؽ كرػػػػػػػةء 
"كا٥٤ٔ  ۴امذؽ ال١ؿب ٚإف ا٣ٛؿج يٕٞج٫ ٧٠ة ٝةؿك٣س٨ ٦٭٧ة         

 ."٦ٓ ا٣ٕرس يرسا ال١ؿب كأف ٦ٓ ا٣ٛؿج أف اجلرص ٦ٓ الىرب كأف
 دٕةىل/ ¬ ٝةؿ احلةِٚ اث٨ رصت     

 يزنؿ اَّلم ك٬ٮ}/ ¸ ٝٮهل هل ين٭ؽ ك٬ؾا ٝٮهل "كأف ا٣ٛؿج ٦ٓ ال١ؿب"       
 .[ 55/ النٮرل] {رمحذ٫ كيجرش ٝ٪ُٮا ٦ة ثٕؽ ٨٦ ا٣٘ير

 اإل٦ةـ ػؿص٫ «ٗريق كٝؿب ٔجةدق ٝ٪ٮط ٨٦ رب٪ة ًعٟ/ »‘ اجليب كٝٮؿ    
 أمحؽ.
 ٔ٪٭٥ ا٣ُٞؿ اظذجةس ٔ٪ؽ ٔجةدق ٝ٪ٮط ٨٦ يٕضت قجعة٫٩ أ٫٩ كاملٕىن        

ـاؿ ٣ٕجةدق، كرمحذ٫ ٚؿص٫ كٝخ اٝرتب كٝؽ الؿمحح، ٨٦ كيأق٭٥ كٝ٪ٮَ٭٥  ثإ٩
 . ينٕؿكف ال ك٥٬ حلةهل٥ كد٘يريق ٤ٔي٭٥، ا٣٘ير

 كإف - يكذبرشكف ٥٬ إذا ٔجةدق ٨٦ ينةء ٨٦ ث٫ أوةب ٚإذا}/ دٕةىل كٝةؿ      
 .[ 46 - 45/ الؿكـ]{ ملج٤كني ٝج٫٤ ٨٦ ٤ٔي٭٥ يزنؿ أف ٝج٢ ٨٦ َك٩ٮا
{ ٩رص٩ة صةء٥٬ ٠ؾثٮا ٝؽ أ٩٭٥ كّ٪ٮا الؿق٢ اقتيأس إذا ظىت}/ دٕةىل كٝةؿ      

 .[ 331/ يٮقٙ]
 ا ٩رص إف أال ا ٩رص ٦ىت ٫ٕ٦ آ٦٪ٮا كاَّلي٨ الؿقٮؿ يٞٮؿ ظىت}/ كٝةؿ      

 .[ 534/ ابلٞؿة]{ ٝؿيت
 ٨٦ ٚذعككٮا اذ٬جٮا ثين ية}/ بلجي٫ ٝةؿ أ٫٩ يٕٞٮب ٨ٔ ظة٠ية كٝةؿ       

 ٝىح ٝه ز٥ ،[ 54/ يٮقٙ] {ا ركح ٨٦ ديأقٮا كال كأػي٫ يٮقٙ
 .ذلٟ ٔٞت اصذ٧ةٔ٭٥

 ال١ؿب د٪ةْل ٔ٪ؽ أ٩بيةا٫ ٠ؿبةت دٛؿيش ٝىه ٨٦ قجعة٫٩ ٝه كك٥         
 اَّلم لٮدلق كٚؽاا٫ اجلةر، ٨٦ إثؿا٬ي٥ كإجنةء ا٤ٛ٣ٟ، يف ٫ٕ٦ ك٨٦ ٩ٮح ٠إجنةء

 أيٮب كٝىح ٔؽك٥٬، كإٗؿاؽ احل٥، ٨٦ كٝٮ٫٦ مٮىس كإجنةء ثؾحب٫، أمؿ



 

 كيٮـ ا٣٘ةر، يف ٠ٞىذ٫ ٦٪٭٥، كإجنةا٫ أٔؽاا٫، ٦ٓ ‘ حم٧ؽ كٝىه كيٮنف،
ـاب، كيٮـ أظؽ، كيٮـ ثؽر، ري ظ٪ني، كيٮـ األظ  .ذلٟ ٗك
 ا قيض٢ٕ}/ دٕةىل ٝٮهل ٨٦ ٦٪زتع ٬ٮ"  «يرسا ا٣ٕرس ٦ٓ ٚإف" » ‘ كٝٮهل       
 ا٣ٕرس ٦ٓ إف - يرسا ا٣ٕرس ٦ٓ ٚإف}/ ¸ كٝٮهل ،[4/ ا٣ُبلؽ] {يرسا ٔرس ثٕؽ
 [.3 - 2/ الرشح] {يرسا
 إذا ال١ؿب أف/ ثة٣ٕرس كا٣حرس ثةل١ؿب ا٣ٛؿج اٝرتاف أرسار ٣ُةاٙ ك٨٦     

٥ْ امذؽ  املؼ٤ٮٝني، ص٭ح ٨٦ ٠ن٫ٛ ٨٦ اإليةس ل٤ٕجؽ كظى٢ كد٪ةّل، ٔك
 أ٥ْٔ ٨٦ ك٬ٮ ا، ىلع اتلٮلك ظٞيٞح ٬ٮ ك٬ؾا كظؽق، ثة ٤ٝج٫ كد٤ٕٜ

 ٝةؿ ٧٠ة ٤ٔي٫، دٮلك ٨٦ يسيف ا ٚإف احلٮااش، ث٭ة د٤ُت ا٣يت األقجةب
 [ ...1/ ا٣ُبلؽ] {ظكج٫ ٚ٭ٮ ا ىلع يذٮلك ك٨٦}/ دٕةىل

 كدرض٫ٔ، داعا٫ ٠رثة ثٕؽ ٦٪٫ كأيف ا٣ٛؿج، اقتجُأ إذا املؤ٨٦ ٚإف كأيٌة         
 ٨٦ أديخ إ٧٩ة/ هلة كٝةؿ ثةلبلا٧ح، ٩ٛك٫ إىل ٚؿصٓ اإلصةثح أزؿ ٤ٔي٫ يْ٭ؿ كل٥

 ٨٦ ٠سري ٨٦ ا إىل أظت ال٤ٮـ ك٬ؾا ألصجخ، ػري ٚيٟ َكف كلٮ ٝج٤ٟ،
 ٨٦ ٩ـؿ ملة أ٢٬ ثأ٫٩ هل كأرتا٫ٚ ملٮالق ا٣ٕجؽ ا٩سكةر يٮصت ٚإ٫٩ ا٣ُةاعت،

 ادلاعء إصةثح ظيجبؾ إحل٫ ترسع ٚذللٟ ادلاعء، إلصةثح ثأ٢٬ ٣حف كأ٫٩ ابلبلء،
 .  ç (3)ا .أص٫٤ ٨٦ ٤ٝٮب٭٥ امل٪١رسة ٔ٪ؽ دٕةىل ٚإ٫٩ ال١ؿب، كدٛؿيش

 درضب احلضةرة ص٤ٕخ ث١٧ح الـبري اث٨ احلضةج ظةرص ملة ٧ٕ٦ؿ/ ٝةؿ       
 / الـبري اث٨ ٚٞةؿ ظضؿ ٦٪٭ة يىيجٟ أف ٤ٔيٟ ٩أ٨٦ ال هل ٚٞي٢ احلةاٍ

  األمػػػٮر ٚػػػإف ٤ٔيػػػٟ ٬ػػػٮف
 

 ٦ٞةديؿ٬ػػػػػػة اإلهل ثسػػػػػػٙ 
  ٦٪٭ي٭ػػػػػة ثآديػػػػػٟ ٤ٚػػػػػحف 

 
 ٦أمٮر٬ػػػػة ٔ٪ػػػػٟ ٝػػػػةرص كال 

 صـااؿ ٨٦ صـيؿة يف ٚٮٝٓ ث٫ ١ٚرس ابلعؿ ركت رصبل إف مكٕؿ/ كٝةؿ         
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 ٚأيف رشاثة يرشب كال َٕة٦ة يأك٢ كال أظؽا يؿل ال زبلزة ٚي٭ة ١٧ٚر ابلعؿ
 /  ٚذ٧س٢ احليةة ٨٦

  أ٬ػػٌل أديػػخ ا٣٘ػػؿاب مػػةب إذا
 

 احل٤يػػت َكل٤ػػب ا٣ٞػػةر كوػػةر 
  / يٞٮؿ دليت ٚأصةث٫     

 ٚيػ٫ أمكػيخ اَّلم ال١ؿب ٔىس
 

 ٝؿيػػػت ٚػػػؿج كراءق يسػػػٮف 
 ػريا ٦ٕ٭٥ كأوةب ٚع٤٧ٮق ٚأدٮق هل٥ ٤ٚٮح ابلعؿ يف قٛي٪ح ٚإذا ٚ٪ْؿ          

 قةملة . أ٫٤٬ إىل كرصٓ
  األ٩ىةرم/ ثبلؿ ث٨ٍ كٝةؿ امل٪ذرص      

 إ٫٩ اَّ  ث٫ يأيت ٚؿج ٔىس
 

 أمؿ ػ٤يٞذ٫ يف يٮـ لك هل 
  دؿل كأف يؽكـ ال أف دؿل ٦ة ٔىس 

 
 ا٣ٕرس ث٫ أ٣ط ممة ٚؿصة هل 

  ٚإ٫٩ يرسا ٚةرج ٔرس امذؽ إذا 
 

 ا٣حرس يتج٫ٕ ا٣ٕرس أف اَّ  ٝض 
 كٝةؿ آػؿ/          

 ٦ُةبل٭ػػػة قػػػؽت إذا األمػػػٮر إف
 

 اردذضػة ٦ػة لك ٦٪٭ػة يٛذٜ ٚةلىرب 
 ٦ُةبلػػػح َة٣ػػػخ كإف ديأقػػػ٨ ال 

 
 ٚؿصػة دػؿل أف ثىػرب اقذٕ٪خ إذا 

 حيْػػٯ أف الىػػرب ثػػؾم أػ٤ػػٜ 
 حبةصذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٫

 

 ي٤ضػة أف لؤلثػٮاب ا٣ٞؿع ك٦ؽ٨٦ 
 كوةدٚخ ظـ٦ة، ٝةر٩خ إذا أقجةب النؽااؽ كختٛيٙ (3)املىةات ك٣تك٭ي٢      

 . كرضر٬ة دأزري٬ة ك٢ٝ كٕٝ٭ة، ٬ةف. ٔـ٦ة
 هلة كأف املرس كدٞيض ا٣ٛ٪ةء ٩ـكؿ ٨٦ د٫٧٤ٕ ث٧ة اجلٛف إمٕةر/ ٧ٚ٪٭ة       
 .ثٞةء ٚي٭ة ملؼ٤ٮؽ كال دؽكـ ظةؿ لدل٩ية ٣حف إذ ٦٪ٌٞيح، ك٦ؽدا ٦٪رص٦ح آصةال
 ك٦س٢ ٦سٌل ٦ة/ »ٝةؿ أ٫٩ - ‘ - اجليب ٨ٔ - ¢ - مكٕٮد اث٨ كركل         
       .  «كدؿك٭ة راح ز٥ وةاٙ يٮـ يف مضؿة ٢ّ إىل ٦ةؿ را٠ت ٧٠س٢ إال ادل٩ية
 . كد٧ؿ كدرض د٘ؿ/ ٚٞةؿ ادل٩ية ٨ٔ - ¢ - َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل كقب٢
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 أٝج٤خ إذا/ ٚٞةؿ ادل٩ية ٨ٔ هل ص٤حكة ا٣ٕجةس ثين ػ٤ٛةء ثٕي كقأؿ        
 . أدثؿت
 . أثؽ كاآلػؿة أ٦ؽ ادل٩ية/ ٔجيؽ ث٨ ٧ٔؿك كٝةؿ        
 ثأكٝةت دٞؽر كأ٩٭ة اهل٧ٮـ، كا٩سنةؼ النؽااؽ اجنبلء يذىٮر أف/ ك٦٪٭ة       

 لك كأف ثىرب، دُٮؿ كال جبـع دٞرص ٚبل ثٕؽ٬ة، تكذؽي٥ كال ٝج٤٭ة، د٪رصـ ال
 ٔ٪٭ة ك٬ٮ د٪ضٌل ظىت ث٪ىيت، ٦٪٭ة كيأػؾ بنُؿ ٦٪٭ة يؾ٬ت ث٭ة ي٧ؿ يٮـ

 .اغ٢ٚ
 ل٧٤ٮلك ٚٞةؿ ز٦ةف، ثٕؽ ٔ٪٫ قأؿ ز٥ رصبل ظبف ثٕي األمؿاء أف كظيك      

 ٝؿيت كاألمؿ ٦س٫٤، ثؤيس ٨٦ ي٧يض ٫٧ٕ٩ ٨٦ ي٧يض يٮـ لك هل ٢ٝ/ ث٫
 /ٚٞةؿ النٕؿاء ثٕي املٕىن ٬ؾا ٚأػؾ. دٕةىل  كاحلس٥

 ٣سػ٥ يػؽكـ ٚيػ٫ أ٩ذ٧ػٮ ٦ة أف لٮ
 

 أثػػؽا داا٧ػػة ٚيػػ٫ أ٩ػػة ٦ػػة ّ٪٪ػػخ 
 كأ٩سػػػػ٥ أين اعلػػػػ٥ ل١٪ػػػػين 

 
 ٗػؽا احلةتلني ػبلؼ قجكذضؽم 

 /الٮٚةة ظرضد٫ ظني - ¢ - اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ كأننؽ        
  حتىص ٣حف ربٟ أف دؿ أل٥

 
 كا٣ٞؽي٧ح احلؽيسح أيةدي٫ 

 يشء ٤ٚحف اهل٧ٮـ ٨ٔ تك٢ 
 

 ثةملٞي٧ح ٧٬ٮمٟ كال يٞٮـ 
 ٬ؾا ثٕؽ ي٪ْؿ ا ٢ٕ٣ 

 
 رظي٧ح ٦٪٫ ث٪ْؿة إحلٟ 

ًِق  ٦ة يف أف ي٥٤ٕ أف/ ك٦٪٭ة         يًف  الؿزاية، ٨٦ كي  أ٥ْٔ ٬ٮ ٦ة احلٮادث، ٨٦ ككي
  إف» ٝي٢ كَّللٟ. ادلٚةع حبك٨ مم٪ٮح أ٫٩ حل٥٤ٕ ظةدزذ٫؛ ٨٦ كأمؽ رزيذ٫ ٨٦

 . «٦٪عح حم٪ح لك أز٪ةء يف دٕةىل
 ٦جنٮر ػري/ ٧ٕ٩ذني ثني/ ٝةؿ أوجعخ؟ ٠يٙ ٩ةاجح يف ل٤نٕيب كٝي٢        
 . مكذٮر كرش
 /النٕؿاء ثٕي كٝةؿ     

 ظػػٮهل ٔ٪ػػؽ امل١ػػؿكق دسػػؿق ال
 

 ٦ذجةي٪ػػح دػػـؿ لػػ٥ ا٣ٕٮاٝػػت إف 
 بنػػ١ؿ٬ة تكػػذ٢ٞ ال ٧ٕ٩ػػح زػػ٥ 

 
 َك٦٪ػػػػػػح املػػػػػػاكرق يط يف   

 



 

، ثؾكم يذأىس أف/ ك٦٪٭ة         ريى ً٘  األكرثكف أ٩٭٥ كي٥٤ٕ. ا٣ٕرب ثأكل كيتكًل ا٣
 خيٛٙ ٦ة ا٣ٕـل كظك٨ األىس ق٤ٮة ٨٦ ٚحكذضؽ ٦ؽدا، كاألرسٔٮف ٔؽدا

 دتكٓ ا٣٘ري ثؾكم ألىٞٮا/ - ¢ - اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ كٝةؿ. ٫ٕ٤٬ كيي٢ٞ مضٮق،
 .٤ٝٮبس٥

 /٩ٮاس أثٮ ٝةؿ
 د٪ٞيض ال مىةات ثني املؿء

 
 رمك٫ يف صك٫٧ يٮارل ظىت 

 أ٫٤٬ يف الؿدل ي٤ًف ٧ٚؤص٢ 
 

 ٩ٛك٫ يف الؿدل ي٤ًف ك٦ٕض٢ 
 إذا الرسكر ث٭ة كأف زاا٤ح، حمة٣ح ال كأ٩٭ة زااؿة، اجل٥ٕ أف ي٥٤ٕ أف/ ك٦٪٭ة        

 ظىت ٚؿظة ثإٝجةهلة دٛؿح ال كأ٩٭ة أدثؿت، إذا ٚؿاٝ٭ة ٨٦ ثةحلؾر منٮب أٝج٤خ
 . احلـف يسٮف الرسكر ٝؽر ًٕٚل دؿظة، ثٛؿاٝ٭ة دٕٞت

 . ٤ٔي٫ املعـكف ٬ٮ ث٫ املٛؿكح/ احلس٥ ٦٪سٮر يف ٝي٢ كٝؽ      
 .يسؿق ٦ة اغيح ٤ٚيذٮٝٓ حيت ٦ة اغيح ث٤ٖ ٨٦/ كٝي٢     
 ٔ٪ؽ ٔـاؤق ظك٨ ا٩ٌٞةء إىل ٩ةاجح لك أف ٥٤ٔ ٨٦/ احل٧١ةء ثٕي كٝةؿ      

 م٤٘ين/ ٝةؿ ادل٩ية؟ دؿل ٠يٙ/ - ¬ - ابلرصم ل٤عك٨ كٝي٢. ابلبلء ٩ـكؿ
 /ٚٞةؿ ا٣ٕذة٬يح أثٮ ٚأػؾق. ثؿػةا٭ة ا٣ٛؿح ٨ٔ ثبلا٭ة دٮٝٓ

 أٝج٤ػػػػخ إف األيػػػػةـ دـيػػػػؽق
 

 تلىػػػػةريٛ٭ة ػػػػػٮؼ مػػػػؽة 
 إقػػػػػٕةٚ٭ة ظػػػػػةؿ يف ٠أ٩٭ػػػػػة 

 
 ختٮيٛ٭ػػػػػة كٝػػػػػٓ تكػػػػػ٫ٕ٧ 

 ٦ٞؿكف ظـ٫٩ ككؾلٟ ٗريق، ث٧كةءة ٦ٞؿكف رسكرق أف ي٥٤ٕ أف/ ك٦٪٭ة        
 . ٗريق برسكر
 ثٛؿاؽ وةظجة كدى٢ وةظت، إىل وةظت ٨٦ د٪٢ٞ ادل٩ية َك٩خ إذ        

 . ٚةرٝذ٫ مل٨ كظـ٩ة كو٤ذ٫ مل٨ رسكرا ٚذ١ٮف. وةظت
خ ٦ة/ »ٝي٢ كٝؽ        .  «آػؿكف كظـف ٝٮـ هلة ٚؿح إال ٔىة ىلع ٔىة ٝٔؿ

 /ابلعرتم كٝةؿ  
 ػةمػػ٢ ٩جة٬ػػح ادل٩يػػة أرت ٦ػػىت

 
 ٩بيػػػ٫ مخػػػٮؿ إال دؿدٞػػػت ٚػػػبل 

 



 

 /املذجيب كٝةؿ
 أ٤٬٭ػة ثػني ٦ػة األيػةـ ٌٝخ ثؾا

 
 ٚٮااػػؽ ٝػػٮـ ٔ٪ػػؽ ٝػػٮـ مىػػةات 

 /األدب أ٢٬ ثٕي كأننؽ 
  أيسح ٌٗةرة ادل٩ية إ٧٩ة أال

 
 صٙ صة٩ت ٦٪٭ة اػرض إذا  

 صة٩ت
 

 دٛيؽق ليشء ٦٪٭ة دٛؿظ٨ ٚبل
 

 ذا٬ت أ٩خ ٦ة ٦س٢ يٮ٦ة قيؾ٬ت  
  ٚضةآ إال األيةـ ٬ؾق ك٦ة 

 
 مىةات إال كالذلات ا٣ٕحل ك٦ة 

 ٨٦ مٮا٬ؽ كحم٪٫ ٫٤ٌٚ، دالا٢ ٨٦ اإلنكةف َٮارؽ أف ي٥٤ٕ أف/ ك٦٪٭ة       
 .٩ج٫٤
 احل٪١ح ٨٦ كيكذٛيؽق ٔرصق، ث٪ٮاات االرديةض ٨٦ يٕذة٫ً ٦ة/ ك٦٪٭ة      

 كرػةا٫، مؽد٫ ثأدىن كيس٢٧ ٧ٔٮدق، كيكذٞي٥ ٔٮدق ٚيى٤ت د٬ؿق، ثجبلء
 ث٨ ا ٔجيؽ ىلع دػ٤خ/ ٝةؿ ز٤ٕت ٨ٔ ظيك. كببلا٫ ٔٛٮق حبة٣يت كيذِٕ

٤ي٫ ك٬ت ث٨ ق٤ي٧ةف ة ػ٤ٓ ٔك  ية/ يل ٝةؿ يؽي٫ ثني ٦س٤خ ٧٤ٚة اجل١جح ثٕؽ الًؿ
 /أٝٮؿ ٦ة اق٧ٓ ا٣ٕجةس أثة

 أدثتػػػػػين ادل٬ػػػػػؿ ٩ٮااػػػػػت
 

ِ كإ٧٩ػػػػػة   األديػػػػػت يػػػػػٔٮ
  مػػؿا كذٝػػخ ظ٤ػػٮا ذٝػػخ ٝػػؽ 

 
 رضكب ا٣ٛػػػىت ٔػػػحل ٠ػػػؾاؾ  

  ٩ٕػػػي٥ كال ثػػػؤس ي٧ػػػي لػػػ٥ 
 

 ٩ىػػػػػػػيت ٚي٭٧ػػػػػػػة كل إال  
  ال٤يػػػةيل وػػػةظت ٦ػػػ٨ ٠ػػػؾاؾ 

 
 اخلُػػػٮب در٬ػػػة ٦ػػػ٨ د٘ػػػؽكق 

 .يل/ ٝةؿ األثيةت؟ ٬ؾق مل٨/ ٤ٞٚخ   
 كال ثؿػةء، ي٘رت ٚبل مأ٫٩، وبلح ىلع كيت٪ج٫ ز٦ة٫٩، أمٮر خيذرب أف/ ك٦٪٭ة     

 د٤ٞت ٨٦ خت٤ٮ أك ظة٣ح، ىلع ادل٩ية دجًف أف يؤم٢ كال اقذٮاء، يف ي٧ُٓ
 .ك٩ٕي٧٭ة ثؤق٭ة ٤ٔي٫ ٬ةف أظٮاهلة كػرب ادل٩ية ٔؿؼ ٨٦ ٚإف كاقذعة٣ح،

 /األدثةء ثٕي كأننؽ      
 ادل٩ية ٔٮاٝت رأيخ إين

 
 أػىش ملة أ٬ٮل ٦ة ٚرتكخ 

  كاعمل٭ة ادل٩ية يف ١ٚؿت 
 

 دٛىن أمٮر٬ة دميٓ ٚإذا 
 ٚإذا أ٤٬٭ة أكرث كب٤ٮت 

 
 يكىع مأ٫٩ يف امؿئ لك 

 



 

 كأرٕٚ٭ة ٦٪ةزهلة أقىن
 

 امل٭ٮل ٨٦ أٝؿب٭ة ا٣ٕـ يف 
 حمةق٪٭ة مكةكي٭ة دٕٛٮ 

 
 كا٣برشل اجليع ثني ٚؿؽ ال 

 ٧ٚة ا٣ٞجٮر ىلع مؿرت ك٣ٞؽ 
 

 كاملٮىل ا٣ٕجؽ ثني ٦زيت 
 ٨٦ رأيخ ز٥ دؽرم أدؿاؾ 

 األظيةء
 

 مٮىت رأيذ٭٥ ز٥ 
 كتك٭٤خ أظـا٫٩، ٔ٪٫ ختٛٛخ األقجةب ٬ؾق ثأظؽ املىةب ّٛؿ ٚإذا          

ـاء ظك٨ اجلـع ٤ٝي٢ الك٤ٮة كميٟ ٚىةر أمضة٫٩، ٤ٔي٫  . ا٣ٕ
 َكف ك٨٦ جيـع، ل٥ راٝت ك٨٦ ي٭٤ٓ، ل٥ ظةذر ٨٦/ احل٧١ةء ثٕي كٝةؿ      

 .٦ذٮصٕة يس٨ ل٥ ٦ذٮٕٝة
 /النٕؿاء ثٕي كٝةؿ       

 لكػػ٫ قػػ٭بل األمػػؿ يسػػٮف ٦ػػة
 

 كظػػػػـكف رسكر ادل٩يػػػػة إ٧٩ػػػػة 
  راظػػػح يف دٕػػػل األمػػػؿ ٬ػػػٮف 

 
 قػػػي٭ٮف إال ٬ٮ٩ػػػخ ٦ػػػة ٝػػػ٢ 

 ا٣ٛ٪ػػػة دار يف الؿاظػػػح د٤ُػػػت 
 

 يسػٮف ال مػحبة ي٤ُت ٨٦ ٢ً  
 دٌةٔٙ الىرب، أقجةب ٨٦ ك٦٪ٕ٭ة الك٤ٮة دكايع ٨ٔ ٩ٛك٫ أ٢ٛٗ ٚإف        

           .  ق٤ٮا ٔ٪٫ جيؽ كال وربا ٤ٔي٫ يُيٜ ال ٦ة اجلـع ك٥٬ األىس مؽة ٨٦ ٤ٔي٫
 /الؿكَل اث٨ كٝةؿ
 مٌػػةٔٙ ٗػػري يُػػةؽ ابلػػبلء إف

 
 ٦ُػةؽ ٗػري وػةر دٌػةٔٙ ٚإذا  

 ا٩سنةٚ٭ة أف إال ٩سجح يف كد٧ةقٟ ظةدزح ىلع ورب ٨٦ ٢ٝ أ٫٩ كا٥٤ٔ       
 . ٝؿيجة ٦٪٫ ا٣ٛؿج كاكف كمياك،

 مخف الكض٨ يف ظبف الاكدت أيٮب أثة أف األدب أ٢٬ ثٕي أػربين      
 هل ين١ٮ إػٮا٫٩ ثٕي إىل ١ٚذت وربق ك٢ٝ ظي٤ذ٫ ًةٝخ ظىت ق٪ح ٔرشة
 /ث٭ؾا رٕٝذ٫ صٮاب ٤ٔي٫ ٚؿد ظبك٫، َٮؿ

 ٦ػػربح وػػرب أيػػٮب أثػػة وػػربا
 

 هلػة ٨٧ٚ اخلُٮب ٨ٔ ٔضـت ٚإذا 
 هل ا٩ٕٞػػػؽت اَّلم ٔٞػػؽ اَّلم إف 

 
 ظ٤٭ػػة ي٤٧ػػٟ ٚيػػٟ املػػاكرق ٔٞػػؽ 

 راظػػح يٕٞػػت الىػػرب ٚػػإف وػػربا 
 

 ك٤ٕ٣٭ػػػػة دػػػػ٪ضٌل أف ك٤ٕ٣٭ػػػػة 
 /يٞٮؿ أيٮب أثٮ ٚأصةث٫ 



 

ْذػػػين وػػػربدين  هلػػػة كأ٩ػػػة كٔك
 

 ٤ٕ٣٭ػػػة أٝػػٮؿ ال ثػػ٢ كقػػت٪ضٌل 
 ٔٞػؽ٬ة وػةظت َكف ٦ػ٨ كحي٤٭ة 

 
 ظ٤٭ػػة ي٤٧ػػٟ َكف إذ ثػػ٫ ٠ؿ٦ػػة 

 .م١ؿ٦ة أ٤َٜ ظىت أية٦ة إال الكض٨ يف ذلٟ ثٕؽ ي٤جر ٥٤ٚ      
 /ظةد٥ أيب ٨ٔ دريؽ اث٨ كأننؽ
 ا٤ٞ٣ٮب احلأس ىلع امذ٤٧خ إذا

 
ةؽ   الؿظيت الىؽر ث٫ ملة ًك

 كا٧َأ٩خ املاكرق كأكَ٪خ 
 

 اخلُٮب ماك٩ذ٭ة يف كأرقخ 
 كص٭ة الرض ال٩سنةؼ دؿ كل٥ 

 
 األريت حبي٤ذ٫ أٗىن كال 

 ٗٮث ٦٪ٟ ٝ٪ٮط ىلع أدةؾ 
 

 املكذضيت ال٤ُيٙ ث٫ ي٨٧ 
 د٪ة٬خ إذا احلةدزةت كلك 

 
 ا٣ٞؿيت ا٣ٛؿج ث٭ة ٧ٚٮوٮؿ 

نكأؿ ا دٕةىل أف يى٤ط أظٮاجلة كأظٮاؿ املك٧٤ني يف لك ماكف كأف            
يسنٙ ٔ٪ة الرض كابل٤ٮل كأف يذٮىل دميٓ أمٮر٩ة ٦ة ّ٭ؿ ٦٪٭ة ك٦ة ث٨ُ كأف 

 .ي٘ٛؿ جلة كجل٧يٓ املك٧٤ني 
كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 

 أدمٕني .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ٜى  ا٣ْٕي٥، ا٣ٌٕلِّ  احل١ي٥، ا٤ٕ٣ي٥  احل٧ؽي           ءو  لكَّ  ػ٤ ٍ رق يشى ؽَّ ٞى  دٞؽيؿان، ٚ
٥ى  ٫ كأٍظسى ٕى ًٖ  رشاا ٤ٜ ثية٩ةن  ظ٧١ًذ٫ً  ثجة٣ ق كتىجٍىريان، ل٤ٍؼى  وٛةد٫ً ىلع أمحؽي
ٟى  ال كظؽق ا إًالٌ  إًهلى  ال أفٍ  كأم٭ؽي  الكةث٘ح، آالا٫ً ىلع كأم١ؿيق الاكًم٤ح،  هل رشي

ي  ٟي  هلى ء لكِّ  ىلع ك٬ٮى  احل٧ؽي  كهل امل٤ ٍ ق حم٧ؽان  أفَّ  كأم٭ؽي  ٝؽيؿ، يشى  كرقٮهلي  ٔجؽي
ـً  إىل ثإظكةفو  هل٥ كاتلةثٕنيى  كأوعةث٫ً آهًلً  كىلع ٤ٔي٫ً  ا وًلَّ  اجلؾيؿ، ا٣بنريي   يٮ
 .تك٤ي٧ةن  كق٥َّ٤ كاملًىري، املآًب 

 أ٦ة ثٕؽ /     
٥ي  إف/ إػٮاين        كي ـ ٝؽ ال١ؿي٥ى  م٭ؿى ـى ٜى  كل٥ الؿظي٢، ىلع ٔ  الـ٨٦ي  إالَّ  ٦٪٫ يج

، ٨ٍ  ا٤ٞ٣ي٢ي ، ك٣ٍحىٍكأهٍل  ذلٟ ىلع اى  ٤ٚيع٧ؽً  حمًك٪ةن  ٦٪س٥ َكف ٧ٚى جٮؿى ٞى ٨ٍ  ا٣  ك٦ى
ذىًؾرٍ  اً  إىل ٤ٍٚيذٍت  ٦٭٧بلن  ٦٪س٥ َكف ٍٕ  املٮًت  ٝج٢ٍى  ٚة٣ٕؾري  دٞىرًيق ٨٦ كحٍلى

جٮؿه  ٍٞ  .٦ى
ـً  يف ٣س٥ رشعى  ا إف/ إػٮاين       كا أفٍ  ٬ؾا م٭ًؿك٥ ػذة  ٝج٢ٍى  ا٣ُٛؿ زاكةى  دؤىدُّ

٧ً١ٍ٭ة ٨ٔ املض٤ًف  ٬ؾا يف كقجذلك٥ ا٣ٕيًؽ، وبلةً   كصجًك٭ة كظ٧١ًذ٭ة ظي
٭ة كصٮبً٭ة ككًٝخ  ك٦ٞؽار٬ًة ًٕ  .كماك٩ً٭ة كدٚ

٭ة ٚأ٦ة ٭ة ٚؿيٌحه  ٚإ٩٭ة ظ٧١ي ًى ، ىلع ‘ ا رقٮؿي  ٚؿ ٫ي  ك٦ة املك٧٤نيى ًى  رقٮؿي  ٚؿ
ؿى  أكٍ  ‘ اً  ٫ ٦ة ظس٥ي  ٤ٚى٫ي  ث٫ أمى ًى ؿى  دٕةىل ا ٚؿ  . ث٫ أك أمى
٨ٍ }/ دٕةىل ا ٝةؿ      َّ٦  ًٓ ًُ ٮؿى  يي ؽٍ  الؿَّقي ٞى ةعى  ذى َى ٨ اَّى  أى ٦ى ىلَّ  كى آ دىٮى ٧ى ٤ٍ٪ىةؾى  ذى رٍقى

ى
 أ

٤ىيًٍ٭٥ٍ  يْةن  ٔى ًٛ  .[51/ ا٣جكةء] {ظى
٨}/ دٕةىل كٝةؿ      ٦ى ًٜ  كى ةًٝ ينى ٮؿى  ي ٍٕؽً  ٨٦ً الؿَّقي ة بى ى  ٦ى ي  دىبىنيَّ ل هلى ؽى ٍٓ  الٍ٭ي يىتًَّج رٍيى  كى  دى

ًبي٢ً  ٍؤ٦ًً٪نيى  قى ً  ال٧ٍي هلِّ ة ٩يٮى ىلَّ  ٦ى ٩يٍى٫٤ًً  دىٮى ٪٥َّى  كى ٭ى ٍت  صى آءى ًىريان  كىقى        .[332/ ا٣جكةء]{ مى
٥ي }/ دٕةىل كٝةؿ ادىةزي آ ءى ٦ى ٮؿي  كى كقي  الؿَّقي ؾي ة ٚىؼي ٦ى ٥ٍ  كى ةزي ٪٫ٍي  جى٭ى ٮاٍ  خى / احلرش] {ٚىة٩ذى٭ي

4 .] 



 

٩ىث كاَّل٠ؿً  كالى٘ريً  ال١جريً  ىلع ٚؿيٌحه  كْلى              
ي
جٍؽً  كاحلؿِّ  كاأل ٕى  ٨٦ كا٣

 . املك٧٤نيى 
ا ٝةؿ           ٧ؿى  اث٨ي  ٔجؽي  رمٌةفى  ٨٦ ا٣ُٛؿ زاكة ‘ ا رقٮؿي  ٚؿض/ ƒ  ٔى
 كالى٘ريً  كاأل٩ىث كاَّل٠ؿ كاحلؿِّ  ا٣ٕجؽً  ىلع مٕريو  ٨٦ وةاعن  أك تى٧ٍؿو  ٨٦ وةاعن 

 .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ. املك٧٤ني ٨٦ كال١جريً 
، ٚبل ث٭ة يذُٮعى  أفٍ  إالَّ  ابل٨ُ يف اَّلم احل٢٧ ٨ٔ جتتي  كال        َكفى  ٚٞؽٍ  ثأسى
٭ة ¢ ٔس٧ةفي  املؤ٦٪نيى  أ٦ريي   . احل٢٧ ٨ٔ خيؿصي

٭ة كجيتي           ٫ ٨٧ٔ ككؾلٟ ٩ًٛك٫ ٨ٔ إػؿاصي ٦ي ـى كجىذي٫ دى٤ٍ ؤي  أك زكصحو  ٨٦ مى
٭ة يكذُيٕٮا ل٥ إذا ٝؿيتو   أف ٚةألكىل اقذُةٔٮا ٚإف. أ٩ًٛك٭٥ ٨ٔ إػؿاصى

ة ٮ٬ى ٥ أ٩ًٛك٭٥ ٨ٔ خيؿصي جيٮف ألجَّ٭ي َى تي  كال أٍوبلن، ث٭ة املؼة ً
٨ٍ  ىلع إالَّ  جتى ٬ة ٦ى ؽى  كىصى

٫ ٧ٔة زااؽةن  ٚة٤ًحن  ـً  ٩ٛٞحً  ٨٦ حيذةصي  . كحل٤ًذ٫ ا٣ٕيؽً  يٮ
٫ وةعو  ٨٦ أ٢َّٝ  إالَّ  جيؽ ل٥ ٚإفٍ         ٮاٍ }/ دٕةىل ٣ٞٮهًل  أٍػؿىصى ٞي ة اَّى  ٚىةتَّ  ٦ى

ذي٥ٍ  ٍٕ ُى  ٦ة ٦٪٫ ٚأديٮا ثأمؿو  أمؿديس٥ إذا/ »‘ اجليبِّ  كٝٮؿً  ،[33/ اتل٘ةث٨] {اٍقذى
 .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«اقذُٕذ٥

 / ٚٛي٭ة صٌؽان  ْٚة٬ؿةه  كأ٦ة ًظ٧١ذي٭ة        
ٙ   ا٣ٛٞؿاءً  إىل إظكةفه  ةركٮا ا٣ٕيؽً  أيةـ يف الكؤاؿً  ٨ٔ هل٥ كك ٪يةءى  ٣حينى  يف اأٗل
 . ل٤ض٧يٓ ٔيؽان  ث٫ً كيسٮفى  كرسكر٥٬ً ٚؿًظ٭٥

ـً  خب٤ٜ االدىةؼي  كٚي٭ة        حيى٢ي  ممة الىةا٥ً  دُ٭ريي  كٚي٭ة املٮاقةة كظتِّ  ال١ؿ
ٮو  ٩ٞهو  ٨٦ وية٫٦ً يف

ٍ٘ ، ك٣ى ـً  ا ٧ٕ٩حً  م١ؿً  إّ٭ةري  كٚي٭ة كإز٥ٍو ـً  ثإد٧ٍة  م٭ؿً  وية
ى  ٦ة ك٢ًٕٚ  كٝية٫٦ً رمٌةفى  ٧ةؿً  ٨٦ دىحىرسَّ  .ٚي٫ الىةحلحً  اأٔل

        ٨ ٭ؿةن  ا٣ُٛؿً  زاكةى  ‘ ا رقٮؿي  ٚؿضى / ٝةؿ ƒ  ٔجةسو  اث٨ ٔك  ل٤ىةا٥ً  َي
ا٬ة ٨٧ٚ ل٧٤كة٠ني، ك٧َٕحن  كالؿًٚر  ال٤٘ٮً  ٨٦ ، زاكةه  ٚٔل الىبلةً  ٝج٢ أدَّ  ٦ٞجٮ٣حه

ا٬ة ك٨٦  .٦ةصح كاث٨ي  داكدى  أثٮ ركاق. الىؽٝةًت  ٨٦ وؽٝحه  ٚٔل الىبلةً  ثٕؽى  أدَّ



 

ة         ـي  ٚ٭ٮ ا٣ُٛؿةً  يف الٮاصًت  صجفي  كأ٦َّ  أك رزي  أكٍ  ثيؿِّ  أكٍ  د٧ؿو  ٨٦ االد٦يني َٕة
ٍو  أكٍ  زبيتو  ـً  ٨٦ ٗري٬ة أك أًٝ ، ثيًن َٕة ـى ؿى  اث٨ ظؽير ٨٦ الىعيعني ٚيف آد ٧ى   خي

ƒ وةاعن  أكٍ  د٧ؿو  ٨٦ وةاعن  رمٌةفى  ٨٦ ا٣ُٛؿ زاكةى  ‘ ا رقٮؿي  ٚؿضى / ٝةؿ 
ٕريي  كاكفى . مٕريو  ٨٦ اؾ النَّ ؾى . ¢ اخلؽرمُّ  قٕيؽو  أثٮ ٝةؿ ٧٠ة َٕة٦ً٭٥ ٨٦ًٍ  يٮ٦ى
ًٍؿجي  ٠٪ة ـى  خني ـو  ٨٦ وةاعن  ‘ اجليبِّ  ٔ٭ؽً  يف ا٣ُٛؿً  يٮ ٪ىة كاكف َٕة  النٕريى  َٕة٦ي

ٍى  كالـبيتى   .ابلؼةرم ركاق. كاتل٧ؿى  كاألًٝ
ـًئي  ٚبل

ـً  إػؿاجي  جيي ٭ة ‘ اجليبَّ  ألفَّ  ابل٭ةا٥ً  َٕة ًى  ال ل٧٤كة٠ني ٧َٕحن  ٚؿ
 .ل٤ج٭ةا٥
٭ة جيـئي  كال          ؿيش اثليةب ٨٦ إػؿاصي ٛي ة كاأل٦ذٕحً  كاألكاين كا٣ رًي٬ى  ممة ٗك
٭ة ‘ اجليبَّ  ألفَّ  اآلد٦يني َٕةـ قٮل ًى ـً  ٨٦ ٚؿ ل ٚبل ا٣ُٕة ؽَّ ٕى ذى  ٔيَّ٪ى٫ ٦ة حي

 .‘ الؿقٮؿي 
ـًئي  كال       

ـً  ٝي٧حً  إػؿاجي  جيي ؿى  ٦ة ػبلؼي  ذلٟ ألفَّ  ا٣ُٕة مى
ى
. ‘ ا رقٮؿي  ث٫ أ

٨ٍ / »ٝةؿى  أ٫٩ ‘ ٔ٪٫ زجخى  كٝؽ ٢٧ًى  ٦ى ٩ة ٤ٔي٫ ٣حف ٧ٔبلن  ٔى  كيف ،«رىد   ٚ٭ٮ أمؿي
ثى  ٨٦/ »ركايحو   . مك٥٤ ركاق ،«رىد   ٚ٭ٮ ٦٪٫ ٣حف ٦ة ٬ؾا أمؿ٩ة يف أٍظؽى

 . مؿدكده  رىد   ك٦ٕىن،  الىعيعني يف كأو٤ي٫   
 خيؿصٮ٩ى٭ة َك٩ٮا ظير €  الىعةثح ٢٧ٕ٣ خمة٣ٙ ا٣ٞي٧حً  إػؿاجى  كألفَّ           
، ٨٦ وةاعن  ـو جَّيت ٤ٔيس٥/ »‘ اجلىيبُّ  ٝةؿ كٝؽ َٕة  الؿامؽي٨ى  اخل٤ٛةءً  كق٪حً  بكي

ًٍٕؽم ٨٦ امل٭ؽينيى   . «ث
حه  ٔجةدةه  ا٣ُٛؿً  زاكةى  كألف          ٕنيَّ  صجفو  ٨٦ً ٦ٛؿًك  ٨٦ إػؿاص٭ة جيـئي  ٚبل ٦ي

ٍـئي  ال ٧٠ة املٕنيَّ  اجلجًف  ٗري ً  الٮًٝخ  ٗري يف إػؿاص٭ة جيي  . املٕنيَّ
٭ة خمذ٤ٛحو  أص٪ةسو  ٨٦ ٔيَّ٪ى٭ة ‘ اجليبَّ  كألفَّ            حه  كأٍٝية٦ي  . اغبلةن  خمذ٤ٛى
 يٞةث٢ي  ك٦ة صجفو  ٨٦ وةاعن  الٮاصتي  لاكف ٦ٕذربةن  ا٣ٞي٧حي  َك٩خ ٤ٚٮ           

 . األٍػؿىل األص٪ةس ٨٦ ٝي٧ذى٫



 

ًٍؿجي  ا٣ٞي٧حً  إػؿاج كألفَّ           ٍٮ٩ً٭ة ٨ٔ ا٣ُٛؿةى  خيي  ٠ٮ٩٭ة إىل ّة٬ؿةن  مٕريةن  ٠ى
٭ة ٚإف ػٛيحن  وؽٝحن  ـو  ٨٦ وةاعن  إػؿاصى ةن  جي٤ٕي٭ة َٕة  ٤ٕ٦ٮ٦حن  املك٧٤نيى  ثني ّة٬ؿى

ي٤ٍ٭ة ينة٬ؽكف كال١جري ل٤ى٘ري ٭ة ٠ى ٕى  لٮ ٦ة خببلؼ ثح٪٭٥ كيذٕةرٚٮ٩٭ة كدٮًزي
ٍؿًص٭ة درا٥٬ َك٩خ  .اآلػؾ كبني ثح٪٫ ػٛيح اإًلنكةفي  خيي

م ‘ اجليبِّ  ثىةًع  وةعه  ٚ٭ٮ ا٣ُٛؿةً  ٦ٞؽاري  كأ٦ة           ً ٖي  اَّلَّ ٍز٩ي٫ يج٤  ثةملسةٝي٢ً  كى
٧ةاحو  ٕى ِّ  ٨٦ً ٦ًسٞةالن  كز٧ة٩نيى  أرب ي٨ كبة٣٘ؿا٦ةت اجٍليِّؽ ا٣رٍبي ٍ  ازجني ٠ًي٤ٍٮى  كمٍخيّسى

رٍش  ٓه  ٗؿا٦ةتو  أربٕحي  املسٞةؿً  ز٩ىحى  ألفَّ  كذلٟ اجليِّؽ، ا٣ربِّ  ٨٦ ٠ًي٤ٍٮ ٔي بي  ٚي١ٮف كري
ٖي  ٍ  ٦سٞةالن  كز٧ة٩ني أرب٧ٕةاحو  ٦ج٤  يٕؿؼى  أف أراد ٚإذا. ٗؿا٦ةن  كأربٕني ٗؿاـ أ٣يٍفى

ؿا٦ةن  كأربٕني ٠ي٤ٮي٨ً  ٤ٚزٍيف اجلجٮمَّ  الىةع ًٗ ٨٦  ِّ  إ٩ةءو  يف كيٌٕ٭ة اجليِّؽ ا٣ربي
 .ث٫ يىسي٢ي  ز٥ دى٤٧َّؤيق حبيري  ثٞؽر٬ًة

 ٨٦ًٍ  َكف ٨٧ٚ ا٣ٕيًؽ، حل٤حى  الن٧ًف  ٗؿكبي  ٚ٭ٮ ا٣ُٛؿةً  كصٮًب  كٝخي  كأ٦ة        
اؾ الٮصٮًب  أ٢ً٬   . ٚبل كإالَّ  ٤ٔي٫ كصجٍخ  ظي٪ؾى

ٜى  كلٮ ا٣٘ؿكب ٝج٢ى  ٦ةت ٚإذا ٬ؾا كىلع          ٦ةتى  كإف. ا٣ُٛؿةي  جتت ل٥ ثؽٝةا
ق ٜى  كلٮ ثٕؽى ىٮٍ  ُٚؿد٫ً، إػؿاجي  كصتى  ثؽٝةا دًلى  كل ٜى  كلٮ ا٣٘ؿكب ثٕؽى  مؼهه  كي  ثؽٝةا

٭ة يك٨ ٣س٨ٍ  ُٚؿدي٫، جتٍت  ل٥ ٜى  ٧٠ة إػؿاصي دًلى  كإف قج  كلٮ ا٣٘ؿكًب  ٝج٢ كي
ٜى   .ٔ٪٫ ا٣ُٛؿةً  إػؿاج كصت ثؽٝةا

 اَّلم الٮٝخ أل٫َّ٩ ا٣ٕيؽً  حل٤حً  ٨٦ الن٧ف ٗؿكبى  كصٮب٭ة كٝخي  َكف كإ٧٩ة        
 ٨٦ ا٣ُٛؿً  زاكةي / يٞةؿي  ٚإ٫٩ ذلٟ إىل مٌةٚىحه  كْل رمٌةف ٨٦ ا٣ُٛؿي  ث٫ يسٮفي 
 .الٮٝخي  ذلٟ احلس٥ ٦٪ةط ٚاكفى  رمٌةفى 
ة            ٭ة ز٨٦ي  كأ٦َّ ًٕ ة. صٮازو  ككٝخي  ٌٚي٤حو  كٝخي / كٝذةفً  ٫٤ٚ دٚ  كٝخي  ٚأ٦َّ

 أيب ظؽيًر  ٨٦ ابلؼةرمِّ  وعيط يف ملة الىبلةً  ٝج٢ى  ا٣ٕيؽً  وجةحي  ٚ٭ٮ/ ا٣ٌٛي٤حً 
ًٍؿجي  ٠٪َّة/ »ٝةؿ ¢ اخلؽًرمِّ  قٕيؽو  ـى  ‘ اجليب ٔ٭ؽً  يف خني  ٨٦ وةاعن  ا٣ُٛؿً  يٮ
ـو  ؿى  اث٨ً  ظؽيًر  ٨٦ أيٌةن  كٚي٫ ،«َٕة ٧ى ؿى  ‘ اجليب أفَّ / »ƒ  خي  أف ا٣ُٛؿ ثـاكةً  أمى



 

ريق مك٥٤ كركاق ،«الىبلةً  إىل اجلةس ػؿكج ٝج٢ دؤدَّل  .ٗك
ـى  ا٣ٕيؽ وبلةً  دأػريي  األ٢ٌٚ ٨٦ َكف كَّللٟ        ٓى  ا٣ُٛؿً  يٮ  الٮٝخي  حلتك

ة. ا٣ُٛؿةً  إلًػؿاج  .يٮ٦ني أك ثيٮـ ا٣ٕيؽً  ٝج٢ٍ ٚ٭ٮ اجلٮازً  كٝخي  كأ٦َّ
ٰ ٧ٔؿى  اث٨ي  َكفى / ٝةؿ ٩ةٚٓ ٨ٔ ابلؼةرىمِّ  وعيط ٚيف ًُ ٍٕ  كال١جري الى٘ري ٨ٔ ي

ٰ َكفى  كإفٍ  ظىت ًُ ، ٨ٔ يٕ ي٭ة كاكف ثىيًنَّ ًُ ٍٕ ي٨ حي ً ج٤ٮ٩ى٭ة، اَّلَّ ٍٞ ٮف كاك٩يٮا حى ُى ٍٕ  ٝج٢ٍى  حي
ـو  ا٣ُٛؿً   .يٮ٦ني أك ثيٮ
ؿ٬ة ٚإفٍ  ا٣ٕيؽً  وبلةً  ٨ٔ دأػريي٬ة جيٮزي  كال        ؾرو  ثبل ا٣ٕيؽً  وبلةً  ٨ٔ أػَّ  ل٥ ٔي
جى٢ٍ  ٍٞ ؿى  ٦ة ػبلؼي  أل٫٩ ٦٪٫ تي  .‘ ا رقٮؿي  ث٫ أمى
٨ٍ  أفَّ  ƒ  ٔجةسو  اث٨ ظؽير ٨٦ قجٜ كٝؽ         ا٬ة ٦ى  زاكةه  ٚٔل الىبلةً  ٝج٢ٍى  أدَّ

ا٬ة ك٨٦ ٦ٞجٮ٣حه  ة الىؽٝةًت  ٨٦ًى  وؽٝحه  ٚٔل الىبلة ثٕؽ أدَّ ؿ٬ة إف أ٦َّ  ٣ٕؾرو  أػَّ
، ٚبل ِّ  يف ا٣ٕيؽي  يىةدٚى٫ أف ٦س٢ي  ثأسى ٓي  ٦ة ٔ٪ؽق ٣حف ا٣رٍبى  ٔ٪ؽق ٣حفى  أك ٦٪٫ يؽٚ
 ٍ٨ ٨ي  ال حبيري  ٦ٛةًصبةن  ا٣ٕيؽً  زجٮًت  ػربي  يأيتى  أك إحل٫، يؽٚٓي ٦ى ذى٧ىسَّ  إػؿاص٭ة ٨٦ً حى
ة أفٍ  ٚيجىس إػؿاص٭ة يف مؼهو  ىلع ٦ٕذ٧ؽان  يسٮف أك الىبلةً  ٝج٢ٍى  ٭ى ٍؿًصى  ٚبل خيي

 .ذلٟ يف ٦ٕؾكره  أل٫َّ٩ ا٣ٕيؽً  ثٕؽى  كلٮ خيؿص٭ة أف ثأسى 
٭ة إىل دى٢ى  أفٍ  كالٮاصتي            ِّٞ  ٤ٚٮ الىبلًة، ٝج٢ى  كًٝذ٭ة يف ككي٫٤ًًٍ  أك مكذع

 مكذعٜ إىل يؽٕٚ٭ة ٚإ٫٩ اإلًػؿاًج  كٝخى  كًكي٤ٍى٫ كال يىةد٫ٍٚ كل٥ لنؼهو  ٩ىٮىا٬ة
ؿي٬ة كال آػؿى  ة ٨ٔ يؤػِّ  .كًٝذ٭ى

ٓي  دًٕٚ٭ة ماكفي  كأ٦ة           م املاكفً  ٚٞؿاءً  إىل ٚذؽٚ ً  اإلًػؿاج كٝخ ٚي٫ ٬ٮ اَّلَّ
 ٚةًبلن  ماك٩ةن  َكفى  إف قي٧َّة ال املك٧٤نيى  ثبلدً  ٨٦ ٗىريىق أك إٝة٦ًذ٫ً  حم٢ َكفى  قٮاءه 

ح، َّ١٧  . ظةصحن  أمؽَّ  ٚٞؿاؤق َكفى  أك كاملؽي٪ًح، ٠ى
٨ٍ  ٚي٫ ٣حف ثدلو  يف َكف ٚإف        ٓي  ٦ى  ٚي٫ املكذًعٞنيى  يٕؿؼي  ال َكفى  أك إحل٫ يؽٚ
ى  ٜه  ٚي٫ ماكفو  يف ٔ٪٫ يؽٕٚ٭ة ٨٦ كلكَّ  .مكذىًع

ٮف         ٞي ٥ٍ  ا٣ُٛؿً  لـاكةً  كاملكذًع ٨ٍ  ا٣ٛٞؿاءي  ٬ي  يكذُيٕٮفى  ال ديٮفه  ٤ٔي٭٥ ك٦ى



 

٬ة ٮف كٚةءى ُى ٍٕ  . ظةصًذ٭٥ ثٞؽر ٦٪٭ة ٚيي
ٓي  كجيٮزي                   . ٚٞريو  ٨٦ أكرثى  ىلع ا٣ُٛؿةً  دٮزي

ٓي  كجيٮزي     ؿ ٨٦ ٔؽدو  دٚ ُى ًٛ ، مك١نيو  إىل ا٣ٍ ر ‘ اجليبَّ  ألفَّ  كاظؽو  الٮاصتى  ٝىؽَّ
ر كل٥ ٨ٍ  يٞؽِّ ٓي  ٦ى ٓى  لٮ ٬ؾا كىلع إحل٫ً، يؽٚ ى  ثٕؽى  كاظؽو  كاعءو  يف ُٚؿى٥٬ دمةٔحه  دمى

ـىأ٥٬ زةفو  ٠ي٢و  ثبل ٦٪٫ يؽٚيٕٮف كوةريكا ٠ي٤٭ة  إػجةر يججىيًغ  ٣س٨ٍ  ذلٟ، أٍص
ري ًٞ َّ  خلىبلَّ  إحل٫ يؽٕٚٮف ٦ة ٦ٞؽارى  ي٧٤ٕيٮف ال ثأ٩َّ٭٥ ا٣ٛ رتى ٍ٘  ٩ٛك٫ ٨ٔ ٚيؽ٫ٕٚ ث٫ حى

 . ٠ي٫٤ً ٨ٔ يؽرم ال ك٬ٮ
ؾى  إذا ل٤ٛٞري كجيٮز          ة أف مؼهو  ٨٦ ا٣ُٛؿةى  أػى ٭ى ٕى  أظؽو  أك ٩ًٛك٫ ٨ٔ يؽذى

ة إذا اعا٤ًذ٫ً  ٨٦ ى٭ى ٜى  َكم٤حه  أ٩َّ٭ة دإٚ٭ة أػربىق أك َكل زً ٍٮهًل  ككى ٞى  .ثً
         َّ٥ ٪ة ال٤َّ٭ي ٍٞ م الٮص٫ً  ىلع ثُةًٔذٟ ل٤ٞيةـ كذِّ ً ٟى  اَّلَّ ي زىؾِّ  ٔ٪َّة، يًؿ ٪ة كى  ٩ٛٮقى

ة ىة كأٝٮاجلى ؿ٩ىة كإٔٚةجلى . ٠ؿي٥ه  صٮاده  إ٩ٟ كا٢ً٧ٕ٣  كا٣ٞٮؿً  ا٣ٕٞيؽةً  قٮءً  ٨٦ كَ٭ِّ
 . (3)أدمٕني كوعًج٫ آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ٩بيَّ٪ة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ 
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ًم  احل٧ؽي              يف كدرصَّؼى  ثيؿ٬ة٩ةن، كىٍظؽا٩حًذ٫ ىلع َكا٨و  لكِّ  ٨٦ ٩ىىت اَّلَّ
ًذ٫ ٞى ان  مةءى  ٧٠ة ػ٤ي ـٌ ٤ُة٩ةن، ٔ ٥َّ  كإي٧ة٩ةن، أ٦٪ةن  هل٥ ٚٮى٬تى  املذٞنيى  كاػذةرى  كقي  ٔك
ٮان  كرمحًذ٫ حب٫٧ًٍ٤ املؾ٩بنيى  ٍٛ ٛؿا٩ةن، ٔ ٗي ٍٓ  كل٥ ك ُ  صٮدان  ٦ٕىيًذ٫ أ٢ً٬  أرزاؽى  يٞى
ح كا٦ذ٪ة٩ةن، ر ٝؿب٫، ثجكي٥ اإلًػبلًص  أ٢٬ى  ركَّ ـى  كظؾَّ  ٠ؿب٫ً، جبكي٥ً  احلكةب يٮ

ٟى  كظِٛ ةق حنٮى  الكةل ب٫، يف ًر ـى  رًسٍ . ٤ًٝج٫ يف اإًلي٧ةفى  ٠ذت إذٍ  املؤ٨٦ى  كأكؿى
٥ى  سى ؿ ثىًؿيًَّذ٫ يف ظى ، ٚأمى ٙى  ٦ة ث٧ٕٮ٩ًذ٫ً  كأٝةـ كجىٓلى ٕي ، ًى ِى  ككىّلى ٞى  ث٧ٮًٍْٔذ٫ً  كأٍح

 ٍ٨ ٢ ٦ى ٛى ٭ة، ٗ ٍؾ٩ًتى  كدىاعى  كىقى  ي٧ةز٢ ال ْٔي٥ه  رب   ذ٩ج٫، ٣٘ٛؿافً  اتلٮبحً  إىل ال٧ي
ين   األ٩ةـ، ٜي  كا٣ُٕةـ، الرشاًب  إىل حيذةجي  ال ٠ؿي٥ه  ٗك  كىلع إحل٫ ٦ٛذٞؿكفى  اخٍلى٤ٍ
كف ادلكاـ، ُؿُّ ٌٍ  .كاأليةـ ال٤يةيل يف رمحًذ٫ً  إىل كم
ق  ا إًالَّ  إهًلى  ال أف كأم٭ؽي  كذ٩ًج٫، دٞىرًيقً  ٨٦ إحل٫ ٦ٕذؾرو  لؿب٫، اعثؽو  محؽى  أمحؽي
ق ٟى  ال كظؽى ٤ًهو  م٭ةدةى  هل رشي ق حم٧ؽان  أف كأم٭ؽ ٤ًٝج٫، ٨٦ خمي  كرقٮهلي  ٔجؽي

 . تك٤ي٧ة كق٥٤ كوعًج٫ آهل كىلع ٤ٔي٫ ا وًلَّ  ًظـب٫، ٨٦ املىُىف
 / ثٕؽ أ٦ة       
ٮا/ إػٮاين        ٝةؿى  ز٥ كاإًل٩ةثحً  ٦ٕةًوي٫ٍ، ٨٦ ا إىل ثةتلٮبحً  رمٌةفى  م٭ؿى  اػذ٧ي
ةً  ٨٦ ٥َّ / ا٣ٛؿًح  مؽَّ ةً  ٨٦ أػُأ ربُّٟ كأ٩ة ًٔجؽم أ٩خى  ال٤َّ٭ي  ركاق ،«ا٣ٛؿًح  مؽَّ

 . مك٥٤
ٮً  ل٤ذٮبحً  ملعجًَّذ٫ ٔجًؽق ثذٮبحً  قجعة٩ى٫ يٛؿحي  كإ٧٩ة         ٍٛ  إحل٫ ٔجًؽق كرصٮًع  كا٣ٕ

ؿب٫ً ثٕؽ ٨ ٦٪٫، ٬ى  الث٨ أف لٮ/ »ٝةؿ ‘ ا رقٮؿى  أفى  €  ٔجةسو  كاث٨ أنف ٔك
 كيذٮبي  ا٣رتابي  إًالَّ  ٚىةق ي٧ؤل ك٨٣ كاًديىةفً  هل يسٮفى  أف أظتَّ  ذ٬تو  ٨٦ كاديةن  آدـ
٨ ىلع ا  .٤ٔي٫ ٦ذٜٛ ،«دةبى  ٦ى
 املٕجٮدي  ٬ٮ قجعة٫٩ أل٫َّ٩ َةًٔذ٫ إىل ا ٦ٕىيح ٨٦ الؿصٮعي  ْل ٚةتلٮبحي       

جٮديحً  كظٞيٞحي  ظٞةن، ٕي  ظى٢ى  ٚإذا كدْٕي٧ةن، حمجحن  ل٧٤ٕجٮدً  كاخلٌٮعي  اتلؾل٢ي  ْل ا٣



 

ٓى  أف ٚذٮبذي٫ رب٫ِّ َةٔحً  ٨ٔ رشكده  ا٣ٕجؽً  ٨٦ًى  ٙى  إحل٫ يؿٍص ٙى  ثجةث٫ً كيٞ  ا٣ٛٞريً  مٮٝ
 .يؽي٫ً ثنيى  امل٪١رسً  اخلةاٙ اَّلحل٢ً 
ٍٮرً  ىلع كاصجحه  كاتلٮبحي          ٛى ٙي  كال دأػريي٬ة جيٮزي  ال ا٣ ؿى  ا ألفَّ  ث٭ة، ا٣تكٮي  أمى

، ث٭ة اًمؿي  كرقٮهلي  يؽرم ال ا٣ٕجؽى  ألفَّ  كاملجةدرةً  ا٣ٛٮرً  ىلع لكُّ٭ة كرقٮهًلً  ا كأكى
ٓي  ٚبل املٮتي  يٛضأق أف ٫َّ٤ٕ٤ٚي  ثةتلأػرًي، هل حيى٢ي  ٦ةذا ، يكذُي  كألفَّ  اتلٮبحى

ق ا٤ٞ٣ت ٝىٍكٮةى  يٮصتي  املٕىيحً  ىلع اإًلرصارى  ٍٕؽى ٙى  ¸ ا ٨ٔ كبي ٕ  إي٧ة٫٩، ًك
 املٕىيحً  ىلع اإًلرصارى  كألفَّ  ثة٣ٕىيةًف، كي٪ٞهي  ثة٣ُةاعًت  يـيٍؽ اإًلي٧ةفى  ٚإفَّ 

ة يٮصتي  ٭ى ٛى ٕيت يشء ىلع أذةدٍت  إذا اجلٛفى  ٚإفَّ  ث٭ة، كا٣تَّنجُّرى  إ٣ٍ  ٤ٔي٭ة و
 ثةبى  النيُةفي  ٤ٔي٫ كيٛذطي  ٦ٕىيًذ٫ ٨٦ اتلؼ٤هي  ٤ٔي٫ يٕرسي  كظيئ٪ؾو  ًٚؿاٝي٫

ٟى . ٤ٔي٫ َكفى  ممة كأ٥ْٔى  أكربى  أػؿل ٦ٕةصو  ً ل  كأربةبي  ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ي  ٝةؿ كًَّلى
 ظىت مؿظ٤حن  مؿظ٤حن  ٚي٭ة اإًلنكةفي  يجذ٢ٞي  ا٣سٛؿ ثىًؿيؽي  املٕةصى  إف/ الك٤ٮؾً 

ٖى   .كالكبل٦حى  ا٣ٕةٚيحى  ا نكأؿ لك٫ِّ ديً٪٫ ٨ٔ يـي
ًٍ  ىلع تنذ٢٧ًي  ا٣يت اجلىٮحي  اتلٮبحي  ْل ث٭ة ا أمؿ ا٣يت كاتلٮبحي          اا  اتلٮبحً  رشى
 /مخكحه  كْل
ري  يسٮفى  ثأف ¸  ػةلًىحن  دسٮفى  أف/ األكؿي         ًٔ  ا ظتَّ  هلة ابلة

٫ ٩ية ٨٦ محبةن  ث٭ة يؿيؽي  ٚبل ٔٞةث٫ً، ٨٦ كاخلٮؼى  زٮاث٫ً كرصةءى  كدْٕي٧ى  كال ادلى
٣ُّٛةن  ـى ، ٔ٪ؽ د ا أراد ٚإف خم٤ٮؽو ذيٍت  ل٥ أل٫َّ٩ دٮبذي٫ دٞج٢ٍ  ل٥ ٬ؾى  دةبى  كإ٧٩ة ا إىل حى

م ا٣٘ؿضى  إىل ً ق اَّلَّ  .ٝىؽى
٩ةن  ٩ةد٦ةن  يسٮفى  أف/ اثلةين        ـً ٙى  ٦ة ىلع ظ  حيى٢ٍ  ل٥ أ٫٩ يذ٧ىنَّ  ذ٩ج٫ ٨٦ ق٤
ؽثى  أف ألص٢ً  ٦٪٫ ٟى  هل حيي ـي  ذل ذةن  يؽي٫ ثنيى  كا٩سكةران  ا إىل إ٩ةثحن  اجلؽ ٍٞ  ك٦ى

د٫ٍ ا٣يت جلٛك٫ ؿى  .كبىريةً  ٔٞيؽةو  ٨ٔ دٮبذي٫ ٚذ١ٮفي  ثةلكٮءً  أمى
ٓى  أفٍ / اثلة٣ري       ٤ً ٍٞ ـو  ث٢ًٕٛ  املٕىيحي  َك٩ًخ  ٚإف ٚٮران، املٕىيحً  ٨ٔ حي ٫ي  حمؿ كى  يف دىؿى

٫٤ كاصتو  ثرتؾً  املٕىيحي  َك٩ٍخ  كإف احلةًؿ، ٕى  ٌٝةؤق ي٧س٨ ممة َكف إفٍ  احلةؿً  يف ذى



 

، َكلـاكةً   ٨٦ دةبى  إ٫٩/ ٝةؿ ٤ٚٮ املٕىيحً  ىلع اإًلرصارً  ٦ٓ اتلٮبحي  دىطُّ  ٚبل كاحلشِّ
بة ٢ ىلع مكذ٧ؿه  ك٬ٮ ٦سبلن  الؿِّ  ٩ىٍٮعى  إالَّ  ٬ؾق دس٨ٍ  كل٥ دٮبذي٫ دىطَّ  ل٥ ث٫ اتلٕةمي

ق كآيةد٫ً ثة اقذ٭ـاءو  ؽان  إًالَّ  ا ٨٦ًى  ال دـيؽي  . ثٕي
 .دٮبذي٫ دىط ل٥ دؿًك٭ة ىلع مكذ٧ؿه  ك٬ٮ اجل٧ةٔحً  ٦ٓ الىبلةً  دؿؾً  ٨٦ دةبى  كلٮ      
ٜي  ٚي٧ة املٕىيحي  َك٩ًخ  كإذا ًٜ  حبٞٮؽً  يذ٤ٕ  يذؼ٤َّهى  ظىت ٦٪٭ة اتلٮبحي  دىطَّ  ل٥ اخل٤
 دٮبذي٫ دىط ل٥ صعًؽق أك ل٤٘ريً  ٦ةؿو  ثأػؾً  ٦ٕىيذي٫ َك٩ٍخ  ٚإذا احلٞٮًؽ، د٤ٟ ٨٦

 يس٨ٍ  ل٥ ٚإف ٦يذةن، َكف إف كرزًذ٫ إىل أك ظيَّةن  َكف إف وةظًج٫ إىل املةؿى  يؤدِّمى  ظىت
اقي  كرزحه  هل ٨ٍ  يؽرم ال َكفى  كإف املةًؿ، ثيخ إىل أدَّ ؽى  املةؿً  وةظتي  ٦ى  هل ث٫ دىؽَّ

يٍجىحً  ٦ٕىيذي٫ َك٩ٍخ  كإف ث٫ً، ي٥٤ٕي  قجعة٩ى٫ كا ً٘ ىٍكذع٫َّ٤ي  أف كصتى  مك٥٤ ث  ٨٦ ي
٤ى٥ى  أف ػةؼى  أك إيَّةق ثً٘يبًذ٫ ٥٤ٔى  ٝؽ َكفى  إف ذلٟ ؿى  كإًالَّ  ثً٭ة يٕى ٛى  كأٍثىنى  هل اقذ٘
م املض٤ًف  يف املع٧ٮدةً  ثىٛةد٫ً ٤ٔي٫ً  ً  ييٍؾ٬ًٍب  احلك٪ةًت  ٚإف ٚي٫ اٗذةثى٫ اَّلَّ

 .الكحبةًت 
ٓى  ذ٩تو  ٨٦ اتلٮبحي  كدىطُّ          ٧ةؿ ألفَّ  ٗرًيق، ىلع اإًلرصارً  ٦ى َّٕيي  اأٔل  دتج

، كاإًلي٧ةفى  ُّٜ  ال ٣س٨ يذٛة٢ًي ٙى  يكذع ٜى  الٮو ٫ ك٦ة ل٤ذٮبحً  امل٤ُ ُّٞ  يكذع
 ا إىل يذٮبى  ظىت ا٣ٕةحلحً  كامل٪ةزؿً  احل٧يؽةً  األكوةًؼ  ٨٦ اإًلَبلؽً  ىلع اتلةاجٮف

 .اَّل٩ٮًب  دميٓ ٨٦
ٓي         ـى  أف/ الؿاث  ز٧ؿةي  ٬ؾق ألفَّ  املٕىيًح؛ إىل املكذٞج٢ يف يٕٮدى  ال أف ىلع يٕـ

 . وةظًج٭ة ًوٍؽؽً  كدحل٢ي  اتلٮبحً 
ـه  ك٬ٮ دةاته  إ٫٩/ ٝةؿى  ٝإف         ده  أك اعز ة يٮ٦ةن  املٕىيحً  ٢ًٕٚ  يف ٦رتدِّ  دىط ل٥ ٦َّ
َّٝذحه  دٮبحه  ٬ؾق ألفَّ  دٮبذي٫ ؤ نيي  مي ؿىصى  وةظجي٭ة ٚي٭ة يذعَّ ٛي  ىلع دؽؿ كال امل٪ةقجحى  ا٣ٍ

 .¸ ا َةٔحً  إىل ٦٪٭ة كٚؿارًق ل٧٤ٕىيحً  ٠ؿا٬يًذ٫ً 
ٍٕؽى  دسٮفى  ال أف/ اخلةمفي          .اتلٮبحً  ٝجٮؿً  كًٝخ  ا٩ذ٭ةءً  بى

جى٢ٍ  ل٥ ا٣ٞجٮؿً  كًٝخ  ا٩ذ٭ةءً  ثٕؽ َك٩ٍخ  ٚإف   ٍٞ  . تي



 

 /٩ٮاعفً  ا٣ٞجٮؿً  كًٝخ  كا٩ذ٭ةءي     
ـه      .ث٪ًٛك٫ مؼهو  للكِّ  كػةصه  أظؽو  للكِّ  اع

ُـّ  ٚأ٦ة       ٦٘ؿب٭ة ٨٦ الن٧في  ٤ٍَٕخ  ٚإذا ٦٘ؿب٭ة، ٨٦ الن٧ًف  ٤َٮعي  ٚ٭ٮ/ ا٣ٕة
 . اتلٮبحي  د٪ٛٓ ل٥

ـى }/ دٕةىل ا ٝةؿ       يًت  يىٍٮ
ٍ
ٍٕيي  يىأ ايىةًت  بى ٟى  ءى بِّ ٓي  الى  رى ٛى ة يى٪ كن ٍٛ ة جى ةجي٭ى ى٥ٍ  إًي٧ى ٨ٍ  ل  دىسي

٪ىٍخ  ا٦ى ج٢ٍي  ٨٦ً ءى كٍ  رى
ى
جىٍخ  أ كى ة ىًف  ٠ى ة٩ً٭ى ا إًي٧ى رٍين  .[ 325/ األ٩ٕةـ]{ ػى

ى٬ة ٦٘ؿب٭ة ٨٦ الن٧ف ٤َٮعي  يةًت اآل ثجًٕي  كاملؿادي            ،‘ اجليبُّ  ثؾلٟ ٚرسَّ
٨ ٧ٍؿك ث٨ ٔجؽا ٔك ـاؿ ال/ »ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ƒ  ا٣ٕةًص  ث٨ خى جى٢ي  اتلَّٮبىحي  د ٍٞ  تي
ىتَّ  ٓى  ظى ٧في  د٤ُ ٓى  ٤ٍَٕخ  ٚإذا ٦٘ؿب٭ة، ٨٦ النَّ ج  ككىفى  ٚي٫ً  ث٧ًة ٤ٝتو  لكِّ  ىلع َي

 .«ا٢٧ٕ٣ي  اجلةسى 
٨ اإلًق٪ةدً  ظك٨ي / رمح٫ ا  ٠سريو  اث٨ي  ٝةؿ       رقٮؿي  ٝةؿى / ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب ٔك

٨ٍ / »‘ ا ٓى  أف ٝج٢ى  دةبى  ٦ى  ركاق ،«٤ٔي٫ ا دةب ٦٘ؿبً٭ة ٨٦ًٍ  الن٧ف د٤ُي
 .مك٥٤

 كاعي٨ى  اإًلنكةفً  أص٢ي  ظرض ٧ٚىتى  األص٢ً  ظٌٮرً  ٔ٪ؽى  ٚ٭ٮ/ اخلةصُّ  كأ٦ة      
٫ٍٕ ل٥ املٮتى  ج٢ٍ  كل٥ اتلٮبحي  د٪ٛ ٍٞ  . ٦٪٫ تي
ًخ }/ دٕةىل ا ٝةؿ       ٣ىحٍكى ي٨ى  اتلٍَّٮبىحي  كى ً ٤يٮفى  لذًلَّ ٧ى ٍٕ حِّبىةًت  حى ىتَّ  الكَّ ى  إًذىا ظى رضى  ظى

٥ي  ٬ي ؽى ظى
ى
ٮٍتي  أ فى  تيجٍخي  إيًنِّ  ٝىةؿى  ال٧ٍى

ى
 [ 35/ ا٣جكةء] {األ

       ٨ ةًب  ث٨ ٧ٔؿى  ث٨ ٔجًؽا ٔك َُّ ى جى٢ي  ا إف/ »ٝةؿ ‘ اجليبَّ  أفَّ  ،ƒ  اخٍل ٍٞ  حى
ى٥ٍ  ٦ة ا٣ٕجؽً  دىٮبحى  ؿٍ  ل ًٗ ؿ كًظ٫، يٕين «ي٘ي  ظؽيره / كٝةؿ كا٣رت٦ؾمُّ  أمحؽي  ركاق ثًؿي

 .ظك٨ه 
ىتى      ٦ى ًخ  كى ٭ة ثةصذ٧ةع اتلٮبحي  وعَّ ًَ ٟى  ث٭ة ا حمة كٝيًج٤ٍخ  رشك ً ل ٩ٍتى  ذى م اَّلَّ ً  اَّلَّ

٥ى  كإفٍ  ٦٪٫ دةبى  ْي  . خى
جىةًدلى  ٝي٢ٍ }/ دٕةىل ا ٝةؿ         ًٕ ي٨ى  ي ً ٚيٮاٍ  اَّلَّ رٍسى

ى
ى  أ ًكً٭٥ٍ  ىلعى ٛي ٩

ى
ٮاٍ  الى  أ ُي ٪ى ٍٞ  رَّمٍحىحً  ٨٦ً تى



 

ؿي  اَّى  إًفَّ  اًَّ  ًٛ ٍ٘ ٩يٮبى  حى يٕةن  اَّلُّ ً ٮى  إ٫َّ٩ًي  دمى ٮري  ٬ي ٛي ٘ى  [.12/ الـمؿ] {الؿًَّظي٥ي  ا٣ٍ
ي  املك٧٤ًني ربِّ٭٥ إىل امل٪حجنيى  اتلةابنيى  يف اآليحي  ك٬ؾق           / دٕةىل ا ٝةؿ. هلى

{٨ ٦ى ٢ٍ  كى ٧ى ٍٕ ٮءان  حى كٍ  قي
ى
٥٤ًٍ  أ ٍْ ٫ي  حى كى ٍٛ ؿً  ثي٥َّ  جى ًٛ ٍ٘ ىٍكذى ؽً  اَّى  ي ً

ٮران  اَّى  جيى ٛي { رًَّظي٧ةن  دى
 [.331/ ا٣جكةء]

 أف ٝج٢ ربِّس٥ إىل اجلىٮًح  ثةتلٮبحً  أ٧ٔةرك٥ ا رىمًحىس٥ ٚجةًدريكا           
يٕٮف ٚبل املٮتي  يٛضأك٥ ًُ  .اخلبلص تكذ

      َّ٥ ٪ىة ال٤َّ٭ي ٍٞ ٮ ا٣يت اجلىٮًح  ل٤ذٮبحً  كٚ ٙى  ٦ة ث٭ة د٧ٍعي ٩ىة ذ٩ٮب٪ة ٨٦ ق٤ى ٍ  كيرسِّ
ي٪ة جلة كاٗٛؿٍ  ا٣ٕرسل، كص٪ِّبٍ٪ىة ل٤حيرٍسل،  اآلًػؿةً  يف املك٧٤نيى  كجل٧يٓ كلٮادًلً
ٟى  كاألكىل،  . الؿامحنيى  أرظ٥ى  ية ثؿمحًذ

  . (3)أدمٕني كوعًج٫ كآهًلً  حم٧ؽو  ٩بي٪ة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ     
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ًٓ   احل٧ؽي            ِّ  اجلٮادً  ا٣ْٕي٥، الٮاق ٜى  الؿًَّظي٥، ا٣ربى ء لكَّ  ػ٤ ٍ رق، يشى  ٚٞؽَّ
ق الرشعى  كأ٩ـؿى  ٜى  ثؽأ ا٤ٕ٣ي٥، احل١ي٥ي  ك٬ٮ ٚىحىرسَّ ٟى  كقريَّ  كأ٩٭ةق، اخل٤ ٤ى ٛى  كأصؿاق، ا٣

٧ٍفي } ًٍؿل كىالنَّ ؿي  جتى ٞى ٍكذى ة ل٧ًي َّ٭ى ٟى  ل ً ل ًؽيؿي  ذى ٍٞ ـً  تى ي ـً ٕى ٤ًي٥ً  ا٣ٍ ٕى ؿى *  ا٣ٍ ٧ى ٞى ا٣ٍ ٍر٩ى٫ي  كى ٪ىةًزؿى  ٝىؽَّ  ٦ى
ىتَّ  دى  ظى ٮفً  اعى ٕيؿصي ٣ ًؽي٥ً  َكى ٞى ٧ٍفي  الى *  ا٣ٍ ة يىججىًغ  النَّ ى٭ى ف ل

ى
ؿى  دٍؽرًؾى  أ ٧ى ٞى الى  ا٣ ٢ٍي  كى  احلَّ

ٜي  ةثً ةرً  قى لكي   اجلَّ٭ى ٟو  ىًف  كى ٮفى  ٚى٤ى ىٍكجىعي  { ي
قي        ل، أٍكىل ٦ة ىلع أمحؽي ٯ، ك٬تى  ٦ة ىلع كأم١ؿقي  ك٬ؽى ُى  إًهل ال أ٫٩ كأم٭ؽي  كأٔ
م األكؿي  األىلع، ا٣ٌٕلُّ  امل٤ٟ ٬ٮ إًالَّ  ً ج٤ٍى٫ ٣حف اَّلَّ ء، رى ٍ م كاالًػؿي  يشى ً  ٣حف اَّلَّ

ق ٍٕؽى م كا٣ْة٬ؿي  يشء، بى ً ٨ي  يشء، ٚٮٝى٫ ٣حف اَّلَّ ًَ م كابلة ً  يشء، دك٩ى٫ ٣حف اَّلَّ
ق حم٧ؽان  أف كأم٭ؽ ٤ٔي٥، يشء ثس٢ِّ  ك٬ٮ  املؿق٤ني، ىلع املىُىف كرقٮهلي  ٔجؽي
 .كىلع آهل كوعج٫ أدمٕني كق٥٤ تك٤ي٧ة  ٤ٔي٫ ا وًلَّ 
 أ٦ة ثٕؽ /     
 وةـ ٨٦/ "ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ¢ ٬ؿيؿة أيب ظؽير ٨٦ الىعيعني ٚيف   

 إي٧ة٩ة ا٣ٞؽر حل٤ح ٝةـ ك٨٦ ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ٗٛؿ كاظتكةثة إي٧ة٩ة رمٌةف
 أيٌة ٬ؿيؿة أيب ظؽير ٨٦ أيٌة كٚي٭٧ة" ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ٗٛؿ كاظتكةثة

 ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ٗٛؿ كاظتكةثة إي٧ة٩ة رمٌةف ٝةـ ٨٦/ "ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ¢
 . "ذ٩ج٫

 كاجل٧٭ٮر ٦٪٫ يذعِٛ أف يججيغ ممة ثةتلعِٛ مرشكَة كرد ٝؽ ثىية٫٦ كاتل١ٛري
 . الى٘ةاؿ يسٛؿ إ٧٩ة ذلٟ أف ىلع
/ ٝةؿ ‘ اجليب ٨ٔ ٬ؿيؿة أيب ظؽير ٨٦ مك٥٤ ػؿص٫ ٦ة ٤ٔي٫ كيؽؿ     

 ثح٪٭٨ ملة ٦سٛؿات رمٌةف إىل كرمٌةف اجل٧ٕح إىل اجل٧ٕح اخل٧ف الى٤ٮات"
 ." ال١جةاؿ اصذججخ ٦ة
 /ٝٮالف دأكي٫٤ كيف   



 

٧ةؿ ٬ؾق دسٛري أف/ أظؽ٧٬ة       جيذ٪ت ل٥ ٨٧ٚ ال١جةاؿ ثةصذ٪ةب مرشكط اأٔل
٧ةؿ هل دسٛؿ ل٥ ال١جةاؿ  .و٘رية كال ٠جرية اأٔل

 ظةؿ ثس٢ ػةوح الى٘ةاؿ دسٛؿ ا٣ٛؿااي ٬ؾق أف املؿاد أف/ كاثلةين      
 . حبةؿ ال١جةاؿ دسٛؿ ال كأ٩٭ة جتذ٪ت ل٥ أك ال١جةاؿ اصذججخ كقٮاء
 ٠جةاؿ٬ة اَّل٩ٮب ٦٘ٛؿة ث٫ يؿىج إ٫٩/ ا٣ٞؽر حل٤ح ٝيةـ يف امل٪ؾر اث٨ ٝةؿ كٝؽ       

 . كو٘ةاؿ٬ة
 . أيٌة الىٮـ يف ذلٟ ٦س٢ ٗريق كٝةؿ      
 ٬ؿيؿة أيب ظؽير ٚؽؿ ٩ىٮح دٮبح ٨٦ هلة ثؽ ال ال١جةاؿ أف/ ىلع كاجل٧٭ٮر     
 اَّل٩ٮب ٨٦ ق٤ٙ ملة ٦سٛؿ ٦٪٭ة كاظؽ لك اثلبلزح األقجةب ٬ؾق أف/ ىلع ¢

 .ا٣ٞؽر حل٤ح كٝيةـ كٝية٫٦ رمٌةف ويةـ/ كْل
 أكؿ َك٩خ كقٮاء هل كٕٝخ مل٨ اَّل٩ٮب يسٛؿ ث٧ضؿدق ا٣ٞؽر حل٤ح ٚٞيةـ        

 اَّل٩ٮب دسٛري يذأػؿ كال ينٕؿ ل٥ أك ث٭ة مٕؿ كقٮاء آػؿق أك أكق٫ُ أك ا٣ٕرش
 ىلع ث٭٧ة اتل١ٛري ٚيذٮٝٙ كٝية٫٦ رمٌةف ويةـ كأ٦ة الن٭ؿ ا٩ٌٞةء إىل ث٭ة

 هل ٚيرتدت كٝية٫٦ رمٌةف ويةـ ل٧٤ؤ٨٦ ٢٧٠ ٚٞؽ الن٭ؿ د٥ ٚإذا الن٭ؿ د٧ةـ
 . كٝية٫٦ وية٫٦ ك٧٬ة الكبجني ثذ٧ةـ ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽـ ٦ة ٦٘ٛؿة ذلٟ ىلع

 رمٌةف ٨٦ حل٤ح آػؿ يف ا٣ٞيةـ اقذ٧١ةؿ ٔ٪ؽ هل٥ ي٘ٛؿ إ٫٩/ يٞةؿ كٝؽ       
 ثةلىٮـ اجل٭ةر إ٧٠ةؿ إىل ثةلىيةـ امل٘ٛؿة كدذأػؿ ٩٭ةر٬ة د٧ةـ ٝج٢ رمٌةف ثٞيةـ

 . ا٣ُٛؿ حل٤ح يف ثةلىٮـ هل٥ ٚي٘ٛؿ
 ي٥٤ ٚبل ٩ٞى٫ حبكت األصؿ ٨٦ ٩ٞه ٤ٔي٫ اَّلم ا٢٧ٕ٣ ٨٦ ٩ٞه ك٨٦        

 . ٩ٛك٫ إال
 َٛٙ ك٨٦ هل كيف كّف ٨٧ٚ م١يةؿ الىبلة/ ريض ا ٔ٪٫   ق٧٤ةف ٝةؿ      
٧ةؿ كقةاؿ ٚةلىيةـ املُٛٛني يف ٝي٢ ٦ة ٧٤ٔذ٥ ٚٞؽ  ٨٦ امل٪ٮاؿ ٬ؾا ىلع اأٔل

  ل٧٤ُٛٛني . ٚٮي٢ ٚي٭ة َٛٙ ك٨٦ املٮٚني ا ٔجةد ػيةر ٨٦ ٚ٭ٮ كٚة٬ة



 

 وية٫٦ م١يةؿ يف كيُٛٙ م٭ٮاد٫ م١يةؿ يكذٮيف ٨٦ يكذعيي أ٦ة        
ؽى  أال كوبلد٫ ٕي  . املؽي٨ بى

 مل٨ الٮي٢ َكف إذا" وبلد٫ يرسؽ اَّلم رسٝح اجلةس أقٮأ/ "احلؽير كيف        
ي٢ٍه }/ ادلي٨ م١يةؿ َٛٙ ٨٦ ظةؿ ١ٚيٙ ادل٩ية م١يةؿ َٛٙ ، ٚىٮى ٤ِّنيى ىى  ل٧ٍ٤ًي
ي٨ى  ً ٥ٍ  اَّلَّ ٨ٍ  ٬ي بلدًً٭٥ٍ  خى ٮفى  وى ة٬ي  .[ 2، 4/ املةٔٮف]{ قى

 ٠كػػجخ ٦ػػة اجلٛػػٮس دػػٮّف ٗػػؽا
 

ػػٮف كحيىػػؽ  ػػٮا ٦ػػة الـأر  زٔر
 أل٩ٛكػػ٭٥ أظكػػ٪ٮا أظكػػ٪ٮا إف 

 
 وػػ٪ٕٮا ٦ػػة ٚجػػئف أقػػةءكا كإف 

 ز٥ كإدٞة٫٩ كإ٧٠ةهل ا٢٧ٕ٣ إد٧ةـ يف جيذ٭ؽكف الىة٣ط الك٤ٙ َكف            
ة ييٍؤديٮفى }/ اَّلي٨ ك٬ؤالء ردق ٨٦ كخيةٚٮف ثٞجٮهل ذلٟ ثٕؽ ي٭ذ٧ٮف  آدىٍٮا ٦ى

 ٍ٥ ٝي٤يٮبي٭ي  .[ 31/ املؤ٦٪ٮف] {كىًص٤ىحه  كى
 ثة٢٧ٕ٣ ٦٪س٥ ا٬ذ٧ة٦ة أمؽ ا٢٧ٕ٣ ٣ٞجٮؿ ٠ٮ٩ٮا/ ٝةؿ ¢ ٌٔل ٨ٔ ركم         

ة}/ يٞٮؿ ¸ ا تك٧ٕٮا أل٥ ج٢َّي  إًج٧َّى ٞى ذى نيى  ٨٦ًى  اَّي  حى ًٞ ذَّ  .[ 54/ املةاؽة]{ ال٧ٍي
       ٨  ٦سٞةؿ ٦ين دٞج٢ ٝؽ ا أف أ٥٤ٔ أكٮف ألف/ ٝةؿ ٔجيؽ ث٨ ٌٚة٣ح ٔك
ة}/ يٞٮؿ ا ألف ٚي٭ة ك٦ة ادل٩ية ٨٦ إيل أظت ػؿدؿ ٨٦ ظجح ج٢َّي  إًج٧َّى ٞى ذى  اَّي  حى
نيى  ٨٦ًى  ًٞ ذَّ  .[ 54/ املةاؽة] {ال٧ٍي

 ُٔةء كٝةؿ ا٢٧ٕ٣ ٨٦ أمؽ يذٞج٢ ال أف ا٢٧ٕ٣ ىلع اخلٮؼ/ دي٪ةر اث٨ ٝةؿ        
 .  يسٮف ال أف ا٢٧ٕ٣ ىلع االدٞةء احلؾر/ الك٤ِل
 ٚإذا الىة٣ط ا٢٧ٕ٣ يف جيذ٭ؽكف أدركذ٭٥/ ركاد أيب ث٨ ا٣ٕـيـ ٔجؽ كٝةؿ         
 .ال أـ ٦٪٭٥ أيٞج٢ اهل٥ ٤ٔي٭٥ كٝٓ ٤ٕٚٮق
 رمٌةف م٭ؿ يج٤٘٭٥ أف أم٭ؿ قذح ا يؽٔٮف َك٩ٮا/  الك٤ٙ ثٕي ٝةؿ       

 يف ¬ ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ ػؿج ٦٪٭٥ يذٞج٫٤ أف أم٭ؿ قذح ا يؽٔٮف ز٥
 ك٧ٝذ٥ يٮ٦ة زبلزني  و٧ذ٥ إ٩س٥ اجلةس أي٭ة/ ػُجذ٫ يف ٚٞةؿ ُٚؿ ٔيؽ يٮـ

 ثٕي َكف ٦٪س٥ يذٞج٢ أف ا ٨٦ د٤ُجٮف احلٮـ كػؿصذ٥ حل٤ح زبلزني



 

 كرسكر ٚؿح يٮـ إ٫٩/ هل ٚيٞةؿ ا٣ُٛؿ ٔيؽ يٮـ احلـف ٤ٔي٫ يْ٭ؿ الك٤ٙ
 أيٞج٫٤ أدرم ٚبل ٧ٔبل هل أ٢٧ٔ أف مٮالم أمؿين ٔجؽ كل١ين وؽٝذ٥/ ٚيٞٮؿ

 .ال؟ أـ ٦ين
 ٬ؤالء َكف إف/ ٚٞةؿ ٔيؽ يٮـ يف يٌع١ٮف ٝٮ٦ة الٮرد ث٨ ك٬ت رأل          

 وية٦٭٥ ٦٪٭٥ يذٞج٢ ل٥ َكف كإف النة٠ؿي٨ ٢ٕٚ ٬ؾا ٧ٚة وية٦٭٥ ٦٪٭٥ دٞج٢
٨ اخلةاٛني ٢ٕٚ ٬ؾا ٧ٚة  م٧ٌةرا رمٌةف م٭ؿ ص٢ٕ ا إف/ ٝةؿ احلك٨ ٔك

ةد٫ إىل ثُةٔذ٫ ٚي٫ يكتجٞٮف خل٫ٞ٤  آػؿكف كخت٤ٙ ٚٛةزكا ٝٮـ ٚكجٜ مًؿ
 املعك٪ٮف ٚي٫ يٛٮز اَّلم احلٮـ يف الٌةظٟ البلٔت ٨٦ ٚة٣ٕضت ٚؼةثٮا
 .املج٤ُٮف ٚي٫ كخيرس

 اغٚػػ٢ ك٤ٝػػيب ٌٗػػجةف ٤ٕ٣ػػٟ
 

 راًية ٠٪خ إف ادلاري٨ ىلع قبلـ 
 حلخ ية/ رمٌةف م٭ؿ ٨٦ حل٤ح آػؿ يف ي٪ةدم َكف أ٫٩ ¢ ٌٔل ٨ٔ ركم         

 . ٚ٪ٕـي٫ املعؿكـ ٬ؾا ك٨٦ ٚ٪٭٪ي٫ املٞجٮؿ ٬ؾا ٨٦ مٕؿم
        ٨  ٬ؾا ك٨٦ ٚ٪٭٪ي٫ ٦٪ة املٞجٮؿ ٬ؾا ٨٦/ يٞٮؿ َكف أ٫٩ مكٕٮد اث٨ ٔك

 .مىيبذٟ ا صرب املؿدكد أي٭ة لٟ ٬٪حبة املٞجٮؿ أي٭ة ٚ٪ٕـي٫ ٦٪ة املعؿكـ
 ٦٪ػة يٞجػ٢ ٚيػ٫ ٦ػ٨ مػٕؿم حلخ

 
 املػػػػؿدكد ػيجػػػػح يػػػػة ٚي٭٪ػػػػة 

  ٝجػػػٮؿ ث٘ػػػري ٔ٪ػػػ٫ دػػػٮىل ٦ػػػ٨ 
 

ػػ٥    مػػؽيؽ خبػػـم أ٩ٛػػ٫ ا أٗر
 احلؿ٦ةف ٚي٫ أدرك٫ ٨٦ أدرؾ يشء كأم رمٌةف ػري ٚةد٫ ٨٦ ٚةت ٦ةذا         

 كاخلرساف اخليجح ٚي٫ ظ٫ْ َكف ك٨٦ كا٣٘ٛؿاف ا٣ٞجٮؿ ٚي٫ ظ٫ْ ٨٦ ثني ز٥
 .كا٣ُٕل اجلٮع وية٫٦ ٨٦ ظ٫ْ كوةا٥ الك٭ؿ ٝية٫٦ ٨٦ ظ٫ْ ٝةا٥ رب

 وية٫٦ ٚي٫ امل٘ٛؿة أقجةب ٨٧ٚ ا٣٘ٛؿاف أقجةب ٚي٫ دسرث رمٌةف م٭ؿ        
 .قجٜ ٧٠ة ٚي٫ ا٣ٞؽر حل٤ح كٝيةـ كٝية٫٦

 . الىٮاـ دُٛري/ ك٦٪٭ة      
 .اَّل٠ؿ/ ك٦٪٭ة      



 

 .امل٘ٛؿة ٤َت كاالقذ٘ٛةر االقذ٘ٛةر/ ك٦٪٭ة      
٪ؽ وية٫٦ يف مكذضةب الىةا٥ كداعء         إذا ٧ٔؿ اث٨ َكف كهلؾا ُٚؿق ٔك
 يف املؿٚٮع ¢ ٬ؿيؿة أيب ظؽير كيف يل اٗٛؿ امل٘ٛؿة كاقٓ ية امهلل/ يٞٮؿ أُٚؿ
/ ٝةؿ يأىب؟ ك٨٦ ٬ؿيؿة أثة ية/ ٝةلٮا" أىب مل٨ إال ٚي٫ كي٘ٛؿ" رمٌةف م٭ؿ ٢ٌٚ

 ".ا يكذ٘ٛؿ أف يأىب"
 حمؿك٦ة ٚي٫ امل٘ٛؿة دٛٮد٫ اَّلم َكف رمٌةف يف امل٘ٛؿة أقجةب ٠رثت ٧٤ٚة         

 وٕؽ ‘ اجليب أف ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ ظجةف اث٨ وعيط كيف احلؿ٦ةف اغيح
/ ٤ٞٚخ امل٪رب وٕؽت إ٩ٟ ا رقٮؿ ية/ ٝي٢" آ٦ني آ٦ني آ٦ني/ "ٚٞةؿ امل٪رب

 ٥٤ٚ رمٌةف م٭ؿ أدرؾ ٨٦/ ٚٞةؿ أدةين صربي٢ إف/ "ٚٞةؿ آ٦ني؟ آ٦ني آ٦ني"
 أك أثٮي٫ أدرؾ ك٨٦ آ٦ني ٤ٞٚخ آ٦ني ٢ٝ ا ٚأثٕؽق اجلةر ٚؽػ٢ هل ي٘ٛؿ

 ك٨٦ آ٦ني ٤ٞٚخ آ٦ني ٢ٝ ا ٚأثٕؽق اجلةر ٚؽػ٢ ٧ٚةت يرب٧٬ة ٥٤ٚ أظؽ٧٬ة
 ٤ٞٚخ آ٦ني ٢ٝ ا ٚأثٕؽق اجلةر ٚؽػ٢ ٧ٚةت ٤ٔيٟ يى٢ ٥٤ٚ ٔ٪ؽق ذ٠ؿت

 . "آ٦ني
 هل ي٘ٛؿ ٨٤ٚ رمٌةف يف هل ي٘ٛؿ ل٥ ٨٦/ يٞةؿ َكف/ ٝذةدة ٨ٔ قٕيؽ كٝةؿ        
 هل ي٘ٛؿ ال مل٨ ي٘ٛؿ ٧ٚىت رمٌةف يف هل ي٘ٛؿ ل٥ إذا/ آػؿ ظؽير كيف قٮاق ٚي٧ة

 يف يى٤ط ال ٨٦ يى٤ط ٦ىت ا٣ٞؽر حل٤ح يف رد ٨٦ يٞج٢ ٨٦ الن٭ؿ ٬ؾا يف
ةف كا٤ٛ٘٣ح اجل٭ة٣ح داء ٨٦ ٚي٫ ث٫ َكف ٨٦ يى٤ط ظىت رمٌةف  ٦ة ال لك مًؿ

 الـرع يف ٚؿط ٨٦ اجلةر يف يٮٝؽ ز٥ يُٞٓ ٚإ٫٩ اثل٧ةر أكاف يف األمضةر ٨٦ يس٧ؿ
 .كاخلكةرة اجلؽـ ٗري احلىةد يٮـ حيىؽ ل٥ ابلؽار كٝخ يف

 كا٩رص٦ة كاهلٛةق الىرب م٭ؿ دؿظ٢
 

 ٨٦ اجل٪ةت يف ثة٣ٛٮز كاػذه 
 ػؽ٦ة

 
 ٦٪١رسا املك١ني ا٣٘ة٢ٚ كأوجط

 
 ظؿ٦ة ٦ة ٥ْٔ ية كحي٫ ٚية ٦سٌل 

 ٧ٚة ابلؽار كٝخ يف الـرع ٚةد٫ ٨٦ 
 

 كاجلؽ٦ة اهل٥ إال حيىؽ دؿاق 
 أمؿ كٝية٫٦ رمٌةف ويةـ ىلع مؿدجة ٦٪٭٧ة لك كا٣ٕذٜ امل٘ٛؿة َك٩خ ملة           



 

تًلي٤٧ً١ٍيٮا}/ ٚٞةؿ كم١ؿق ثذ١جريق ا٣ٕؽة إ٧٠ةؿ ٔ٪ؽ ´ ا ةى  كى ؽَّ ًٕ كا ا٣ٍ ي ربِّ تًلي١ى  كى
ى  اَّى  ة ىلعى ٥ٍ  ٦ى ازي ؽى ٥ٍ  ٬ى ٤َّسي ٕى ٣ى كفى  كى ؿي ىٍن١ي  .[ 352/ ابلٞؿة]{ ت

 هل٥ ك٦٘ٛؿد٫ ٤ٔي٫ كإاع٩ذ٭٥ ل٤ىيةـ ثذٮٚيٞ٭٥ ٔجةدق ىلع أ٥ٕ٩ ٨٦ ٚن١ؿ        
ذٞ٭٥  . دٞةد٫ ظٜ كيذٞٮق كين١ؿكق يؾ٠ؿكق أف اجلةر ٨٦ ٔك

 كيؾ٠ؿ يٕىص ٚبل يُةع "ثأف دٞٮاق ظٜ دٞٮاق ¢ مكٕٮد اث٨ ٚرس كٝؽ        
  يسٛؿ" . ٚبل كين١ؿ يجىس ٚبل

 ٧ٚة ال١ؿي٧ح األيةـ ٬ؾق يف ا٣٘٪ي٧ح ا٣٘٪ي٧ح ا٣ْٕي٧ح اَّل٩ٮب أربةب ٚية         
 ٨٧ٚ كصؿي٧ح صؿيؿة ذم ٨٦ اجلةر ٨٦ ٚي٭ة يٕذٜ ٚس٥ ٝي٧ح هلة كال ٔٮض ٦٪٭ة

 .اجلكي٧ح كامل٪عح ا٣ْٕي٧ح ثةجلةاـة ٚةز ٚٞؽ اجلةر ٨٦ ٚي٭ة أٔذٜ
 رؽ إىل ظؿا رصت أف ثٕؽ دٕٮد أف إيةؾ اجلةر ٨٦ مٮالق أٔذ٫ٞ ٨٦ ية       

 ٩ٛكٟ دٮٝٓ كأ٩خ ٦٪٭ة كي٪ٞؾؾ ٦٪٭ة كدذٞؿب اجلةر ٨٦ مٮالؾ أيجٕؽؾ األكزار
 .ٔ٪٭ة حتيؽ كال ٚي٭ة

 ثٕػؽ٦ة اجلػةر ٦ػ٨ ي٪ضػٮ امؿأ كإف
 

 لكػػػٕيؽ أ٧ٔةهلػػػة ٦ػػػ٨ دػػػـكد 
 امل٘ٛؿة دس٨ كإف ٦٪٭ة ييأس ال ٚةملّسء ل٧٤عكجني الؿمحح َك٩خ إف            

 .ٗريق ٔ٪٭ة حمضٮب ٗري جلٛك٫ ٚة٣ْةل٥ ل٧٤ذٞني م١ذٮبح
  ػُػػأ ذك يؿصػػٮق ال ٔٛػػٮؾ َكف إف

 
 ثػةل١ؿـ ا٣ٕةوػني ىلع جيػٮد ٧ٚػ٨ 

 أ٫٩/ الىعيط كيف ظ٫٧٤ يف ي٧ُٓ ال ككيٙ رب٪ة ٨٦ ا٣ٕٛٮ يؿىج ال ل٥         
جىةًدمى  يىة ٝي٢ٍ }/ أ٫٦ ٨٦ أرظ٥ ثٕجؽق ي٨ى  ًٔ ً ٚيٮا اَّلَّ رٍسى

ى
ى  أ ًكً٭٥ٍ  ىلعى ٛي ٍج

ى
ٮا ال أ ُي ٪ى ٍٞ  ٨٦ًٍ  تى

ؿي  اَّى  إًفَّ  اًَّ  رىمٍحىحً  ًٛ ٍ٘ ٩يٮبى  حى يٕةن  اَّلُّ ً  [ .21/ الـمؿ]{ دمى
 ٚس٥ أ٧ٔةلٟ بكٮء ا رمحح ٨٦ دٞ٪ٍ ال ذلٟ كُك٪ة ا٣ٕةص أي٭ة ٚية        
 ٚإ٫٩ إحل٫ كدت ث٧ٮالؾ ا٨ْ٣ ٚأظك٨ أ٦سةلٟ ٨٦ األيةـ ٬ؾق يف اجلةر ٨٦ يٕذٜ

 .٬ةلٟ ا ىلع ي٭٤ٟ ال
  ٚػػػؽاك٬ة اَّل٩ػػػٮب أكصٕذػػػٟ إذا

 
 ٤ْ٦ػػ٥ كال٤يػػ٢ ثةل٤يػػ٢ يػػؽ ثؿٚػػٓ 

 



 

  إ٧٩ػػة ا رمحػػح ٦ػػ٨ دٞػػ٪٨ُ كال
 

 أْٔػ٥ ذ٩ٮبػٟ ٦ػ٨ ٦٪٭ػة ٝ٪ٮَٟ 
  ٠ؿا٦ػػػح ل٧٤عكػػػجني ٚؿمحذػػػ٫ 

 
 دسػػػػؿـ ل٧٤ػػػػؾ٩بني كرمحذػػػػ٫ 

٧ةؿ ػذةـ كاالقذ٘ٛةر              كٝيةـ كاحلش الىبلة ث٫ ٚيؼذ٥ لك٭ة الىةحلح اأٔل
 َكف ٣٘ٮا َك٩خ كإف ٤ٔي٭ة َك٣ُةثٓ َكف ذ٠ؿا َك٩خ ٚإف املضةلف ث٫ كخيذ٥ ال٤ي٢

 . ثةالقذ٘ٛةر رمٌةف ويةـ ختذ٥ أف يججيغ ١ٚؾلٟ هلة ٠ٛةرة
 ثةالقذ٘ٛةر رمٌةف خبذ٥ يأمؿ٥٬ األمىةر إىل ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ ككذت       

 ٦ة يؿٝٓ كاالقذ٘ٛةر كالؿٚر ال٤٘ٮ ٨٦ ل٤ىةا٥ َ٭ؿة ا٣ُٛؿ ٚإف ا٣ُٛؿ كوؽٝح
 . كالؿٚر ثةل٤٘ٮ الىيةـ ٨٦ ختؿؽ
 ٠كضؽيت ل٤ىةا٥ ا٣ُٛؿ وؽٝح إف/ املذٞؽ٦ني ا٧٤ٕ٣ةء ثٕي ٝةؿ كهلؾا      

 . ل٤ىبلة الك٭ٮ
بَّ٪ىة}/ آدـ أثٮك٥ ٝةؿ ٧٠ة ٝٮلٮا ٠ذةث٫ يف ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ كٝةؿ          ٤ى٧ٍ٪ىة رى  ّى

٪ىة كى ٛي ٍج
ى
إًفٍ  أ ى٥ٍ  كى ؿٍ  ل ًٛ ٍ٘ ىة تى ٍ٪ىة جلى دىؿمٍحى ٮجى٨َّ  كى ى١ي ي٨ى  ٨٦ًى  جلى ؿاؼ] {اخٍلىةرًسً  كٝٮلٮا[ 51/ أٔل

إًالَّ }/ ’ ٩ٮح ٝةؿ ٧٠ة ؿٍ  كى ًٛ ٍ٘ يًٍن  يًل  تى دىؿمٍحى ٨ٍ  كى كي
ى
ي٨ى  ٨٦ًى  أ [ 44/ ٬ٮد]{ اخٍلىةرًسً

٤ى٧ٍخي  إيًنِّ  رىبِّ }/ ’ مٮىس ٝةؿ ٧٠ة كٝٮلٮا ًّس  ّى ٍٛ ؿٍ  جى ًٛ ٍٗ [ 33/ ا٣ٞىه]{ يًل  ٚىة
ٟى }/ ’ اجلٮف ذك ٝةؿ ٧٠ة كٝٮلٮا ة٩ى جٍعى ٪ٍخي  ًإينِّ  قي ةل٧ًًنيى  ٨٦ًى  ٠ي َّْ / اال٩بيةء] {ا٣

54. ] 
 يؿ٫ٕٝ قذ٘ٛةركاال الىيةـ ختؿؽ ا٣٘يجح/ ٝةؿ ¢ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ كيؿكل        
 . ٤ٚي٢ٕٛ مؿٝٓ ثىٮـ ييجء أف ٦٪س٥ اقذُةع ٨٧ٚ
     ٨  كالالكـ خيؿٝ٭ة ل٥ ٦ة اجلةر ٨٦ ص٪ح الىيةـ/ ذلٟ ٦ٕىن امل٪١ؽر اث٨ ٔك

 إىل حيذةج ٬ؾا ٚىية٦٪ة ٦٪٭ة ختؿؽ ٦ة يؿٝٓ كاالقذ٘ٛةر اجل٪ح ٬ؾق خيؿؽ الّسء
٢٧ ٩ةٚٓ اقذ٘ٛةر  ٩ؿ٫ٕٝ ز٥ الالكـ بك٭ةـ وية٦٪ة خنؿؽ ز٥ مةٚٓ هل وة٣ط ٔك

 ٫ُٕٞ٩ ز٥ احلك٪ةت ث٧ؼيٍ ػؿك٫ٝ ٩ؿٚٮ ز٥ الؿاٝٓ ىلع اخلؿؽ اتكٓ كٝؽ
 دٞىريق ٨٦ اقذ٘ٛؿ وبلة وًل إذا الك٤ٙ ثٕي َكف ا٣ٞةَٓ الكحبةت حبكةـ



 

 ٔجةداد٭٥ يف املعكجني ظةؿ ٬ؾا َكف إذا ذ٩ج٫ ٨٦ املؾ٩ت يكذ٘ٛؿ ٧٠ة ٚي٭ة
 قحبةت لك٭ة ظك٪ةد٫ ٨٦ ارمحٮا ٔجةداد٭٥ يف ٦س٤٪ة املكحبني ظةؿ ١ٚيٙ

 .ٗٛبلت لك٭ة كَةاعد٫
 ا٤ٞ٣ي٢ إال ٦٪٫ يجٜ كل٥ الؿظي٢ ىلع ٔــ ٝؽ رمٌةف م٭ؿ إف ا ٔجةد        
 كا٢٧ٕ٣ ثةحلكىن ٤ٚيؼذ٫٧ ٚؿط ك٨٦ اتل٧ةـ ٤ٕٚي٫ ٚي٫ أظك٨ ٦٪س٥ ٨٧ٚ

 ٧ٔبل كاقذٮدٔٮق كاأليةـ ا٣حكرية ال٤يةيل ٨٦ ثٌف ٦ة ٦٪٫ ٚةقذ٘٪٧ٮا ثةخلذةـ
 .كقبلـ حتيح ثأزٍف ٚؿا٫ٝ ٔ٪ؽ ككدٔٮق ا٣ٕبلـ امل٤ٟ ٔ٪ؽ ث٫ ٣س٥ ين٭ؽ وةحلة

  أكاف لك الػػػؿمح٨ ٦ػػػ٨ قػػػبلـ
 

 كز٦ػةف مضػ ٝػؽ مػ٭ؿ ػري ىلع 
  ٚإ٩ػػػػػ٫ الىػػػػػيةـ ىلع قػػػػػبلـ 

 
 أ٦ػػػةف لك الػػػؿمح٨ ٦ػػػ٨ أ٦ػػػةف  

  ث٘ذػػح ا٣٘ػػؿ أيةمػػٟ ٚ٪يػػخ ٣ػػئ 
 

 ثٛػةف ٤ٔيػٟ ٤ٝػيب ٨٦ احلـف ٧ٚة 
 إًٔذ٥ ك٦ة آزة٫٦ ٚي٫ ٤ٔيس٥ ككذجخ إَٔذ٥ ك٦ة أية٫٦ ذ٬جخ ٣ٞؽ           

 ٦ة أك ٣س٥ اتلٮبيغ ٬ؾا ٦ة أدؿل كا٩ُٕٞذ٥ كو٤ٮا كٝؽ ٚي٫ ثةملن٧ؿي٨ ككأ٩س٥
 . (3)ق٧ٕذ٥

امهلل اٗٛؿ جلة كجتةكز ٔ٪ة كاػذ٥ جلة ثةحلكىن كدٞج٢ وية٦٪ة كٝية٦٪ة        
 .كاص٤ٕ٪ة ٨٦ ٔذٞةاٟ ٨٦ اجلةر ية ٔـيـ ية ٗٛةر 

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫         
 أدمٕني .
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 ظِٛ،  ال١ذةب ك٦زنؿ األقجةب كمكجت األربةب رب  احل٧ؽ            
 ػيف كق٧ٓ الىٕةب، كأذؿ اجلجةري٨ كٝ٭ؿ،  االًُؿاب ٨٦ ثةجلجةؿ األرض
 حير ا٣ٞؿآف أ٩ـؿ،  ظضةب ٩ْؿق يكرت ٥٤ٚ كأثرص اخلُةب، ك٦٭٧ٮس اجلُٜ

 إحلٟ أ٩ـجلةق ٠ذةب} ا٣ٕٞةب أقجةب ٨ٔ كزصؿ،  اثلٮاب ا٠تكةب ىلع ٚي٫
أم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال  ، {األبلةب أكلٮا كحلذؾ٠ؿكا آيةد٫ حلؽثؿكا ٦جةرؾ

رشيٟ هل م٭ةدة د٪ٛٓ ٝةا٤٭ة يٮـ احلكةب كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل وًل 
 .ا ٤ٔي٫ كىلع اآلؿ كاألوعةب كق٥٤ تك٤ي٧ة 

 أ٦ة ثٕؽ /      
ٞىضى  كإف إ٫٩/ إػٮاين        ٝج٢ٍى  ي٪ٞيًض  ال املؤ٨ً٦  ٢٧ٔ ٚإف رمٌةفى  م٭ؿي  اٍج

اٍخجيؽٍ }/ ¸ ا ٝةؿ. املٮت ٟى  كى بَّ ىتَّ  رى ٟى  ظى ًتيى
ٍ
نيي  يىأ ًٞ  .[66/ احلضؿ]{ احٍلى

ة}/ دٕةىل كٝةؿ       ٭ى حُّ
ى
ي٨ى  يأ ً ٪يٮاٍ  اَّلَّ ا٦ى ٮاٍ  ءى ٞي َّٜ  اَّى  اتَّ ةد٫ًً  ظى ٞى الى  تي ٮتي٨َّ  كى ٩ذي٥ إًالَّ  تى٧ي

ى
 كىأ

ٮفى  ٍك٧٤ًي  .[315/ ٧ٔؿاف آؿ] {٦ُّ
ٓى  ا٣ٕجؽي  ٦ةت إذا/ »‘ اجليبُّ  كٝةؿ        ٢ٍٍٕ  ٥٤ٚ ،«٤٧ٔي٫ ا٩ُٞ  ا٢ً٧ٕ٣  ال٩ُٞةع جيى
، إالٌ  اغيحن  ـي  ا٩ٞض ٤ًٚئ  املٮتى ٓى  ٨٣ املؤ٨٦ى  ٚإف رمٌةفى  م٭ؿً  وية  ٨٦ ي٪ُٞ

  .لك٫ِّ ا٣ٕةـ يف احل٧ؽ ك مرشكاعن  يـاؿي  ال ٚةلىيةـ ثؾلٟ، الىيةـ ٔجةدةً 
 ‘ اجليب ٨ٔ ¢ األ٩ىةرم أيٮب أيب ظؽير ٨٦ مك٥٤ ٚٞؽ أػؿج         

 ." ادل٬ؿ ٠ىيةـ َكف مٮاؿ ٨٦ قذة أدج٫ٕ ز٥ رمٌةف وةـ ٨٦/ "ٝةؿ
 /ٔؽيؽة ٚٮااؽ رمٌةف ثٕؽ الىيةـ ٦ٕةكدة كيف       
 ويةـ أصؿ ث٭ة يكذ٢٧١ رمٌةف ثٕؽ مٮاؿ ٨٦ أيةـ قذح ويةـ أف/ ٦٪٭ة      

 .قجٜ ٧٠ة لك٫ ادل٬ؿ
ح الىبلة ٝج٢ الؿكادت الكنن ٠ىبلة كمٕجةف مٮاؿ ويةـ أف/ ك٦٪٭ة      املٛؿًك



 

 جترب ا٣ٛؿااي ٚإف ك٩ٞه ػ٢٤ ٨٦ ا٣ٛؿض يف ظى٢ ٦ة ثؾلٟ ٚي٢٧١ كبٕؽ٬ة
 ٦ذٕؽدة كصٮق ٨٦ ‘ اجليب ٨ٔ ذلٟ كرد ٧٠ة ا٣ٞية٦ح يٮـ ثةجلٮا٢ٚ دس٢٧ أك

 ٨٦ كيس٫٤٧ جيربق ٦ة إىل ٚيعذةج كػ٢٤ ٩ٞه ل٤ٛؿض وية٫٦ يف اجلةس كأكرث
٧ةؿ  . اأٔل

 ٝةؿ لك٫ ٧ٝذ٫ أك لك٫ رمٌةف و٧خ الؿص٢ يٞٮؿ أف/ ‘ اجليب ٩ٓل كهلؾا      
 . ا٤ٛ٘٣ح ٨٦ ثؽ ال أـ ا٣زتكيح أكؿق أدرم ٚبل الىعةيب

 ٤ٚيى٥ ث٫ يذىؽؽ ٦ة جيؽ ل٥ ٨٦/ يٞٮؿ ¬ ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ كاكف      
 ٚإف ا٣ُٛؿ ثٕؽ ٤ٚيى٥ رمٌةف آػؿ يف ا٣ُٛؿ وؽٝح خيؿص٫ ٦ة جيؽ ل٥ ٨٦ يٕين

 ٠ٛةرات يف ٦ٞة٫٦ يٞٮـ ٧٠ة ل٤كحبةت اتل١ٛري يف اإلَٕةـ ٦ٞةـ يٞٮـ الىيةـ
ري٬ة اإلي٧ةف  رمٌةف يف كالٮطء ا٣ٞذ٢ ٠ٛةرات ٦س٢ يف ال١ٛةرات ٨٦ ٗك
 .كا٣ْ٭ةر

 رمٌةف وٮـ ٝجٮؿ ىلع ٔبل٦ح رمٌةف ويةـ ثٕؽ الىيةـ ٦ٕةكدة أف/ ك٦٪٭ة   
 زٮاب/ ثٌٕ٭٥ ٝةؿ ٧٠ة ثٕؽق وة٣ط ٢٧ٕ٣ ك٫ٞٚ ٔجؽ ٢٧ٔ دٞج٢ إذا ا ٚإف

 ٔبل٦ح ذلٟ َكف حبك٪ح ثٕؽ ادجٕ٭ة ز٥ ظك٪ح ٢٧ٔ ٨٧ٚ ثٕؽ٬ة احلك٪ح احلك٪ح
 ذلٟ َكف بكحبح ادجٕ٭ة ز٥ ظك٪ح ٢٧ٔ ٨٦ أف ٧٠ة األكىل احلك٪ح ٝجٮؿ ىلع

ؽـ احلك٪ح رد ٔبل٦ح  .ٝجٮهلة ٔك
 ذ٠ؿق قجٜ ٧٠ة اَّل٩ٮب ٨٦ دٞؽـ ٦ة ٦٘ٛؿة يٮصت رمٌةف ويةـ أف/ ك٦٪٭ة    

 ٚي١ٮف اجلٮااـ يٮـ ك٬ٮ ا٣ُٛؿ يٮـ يف أصٮر٥٬ يٮٚٮف لؿمٌةف الىةا٧ني كأف
 اَّل٩ٮب ٦٘ٛؿة ٨٦ أ٥ْٔ ٧ٕ٩ح ٚبل اجل٧ٕح هلؾق م١ؿا ا٣ُٛؿ ثٕؽ الىيةـ ٦ٕةكدة

. 
 ا ٗٛؿ كٝؽ ٬ؾا أد٢ٕٛ/ هل ٚيٞةؿ ٝؽ٦ةق دذٮرـ ظىت يٞٮـ ‘ اجليب َكف       
 ".م١ٮرا ٔجؽا أكٮف أٚبل/ "ٚيٞٮؿ دأػؿ؟ ك٦ة ذ٩جٟ ٨٦ دٞؽـ ٦ة لٟ
ري ذ٠ؿق ثإّ٭ةر رمٌةف ويةـ ٧ٕ٩ح بن١ؿ ٔجةدق ´ ا أمؿ كٝؽ  ٨٦ ذلٟ ٗك



 

تًلي٤٧ً١ٍيٮا}/ ٚٞةؿ م١ؿق أ٩ٮاع ةى  كى ؽَّ ًٕ كا ا٣ٍ ي ربِّ تًلي١ى ى  اَّى  كى ة ىلعى ٥ٍ  ٦ى ازي ؽى ٥ٍ  ٬ى ٤َّسي ٕى ٣ى  كى
كفى  ؿي ىٍن١ي  .[352/ ابلٞؿة] {ت

 ك٦٘ٛؿة ٤ٔي٫ كإاع٩ذ٫ رمٌةف لىيةـ دٮٝي٫ٛ ىلع لؿب٫ ا٣ٕجؽ م١ؿ دم٤ح ٨٧ٚ     
 ٨٦ حل٤ح ٣ٞيةـ كٜٚ إذا الك٤ٙ ثٕي َكف ذلٟ ٔٞت م١ؿا هل يىٮـ أف ذ٩ٮب٫

 ك٬ت كاكف ل٤ٞيةـ ل٤ذٮٚيٜ م١ؿا وية٫٦ كجي٢ٕ وةا٧ة ٩٭ةرق يف أوجط ال٤يةيل
٧ةؿ ٨٦ يشء زٮاب ٨ٔ يكب٢ الٮرد ث٨  تكألٮا ال/ ٚيٞٮؿ كحنٮق؟ َك٣ُٮاؼ اأٔل

 ل٤ذٮٚيٜ الن١ؿ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ هلؾا كٜٚ ٨٦ ىلع اَّلم ٦ة اقألٮا ك٣س٨ زٮاث٫ ٨ٔ
 .٤ٔي٫ كاإلاع٩ح

ـدد لػػ٥ أ٩ػػخ إذا   ٧ٕ٩ػػح لك ىلع دػػ
 

 بنػػة٠ؿ ٤ٚكػػخ مػػ١ؿا ملٮحل١٭ػػة 
 ز٥ ٤ٔي٭ة م١ؿ إىل حيذةج د٩ية أك دي٨ يف ا ٨٦ ا٣ٕجؽ ىلع ٧ٕ٩ح لك ىلع          

 ل٤ن١ؿ اتلٮٚيٜ ز٥ زةف م١ؿ إىل حتذةج أػؿل ٧ٕ٩ح ٤ٔي٭ة ل٤ن١ؿ ل٤ذٮٚيٜ
 ا٣ٞيةـ ىلغ ا٣ٕجؽ يٞؽر ٚبل أثؽا ك١٬ؾا أػؿ م١ؿ إىل حيذةج أػؿل ٧ٕ٩ح اثلةين
 /ٝي٢ ٧٠ة الن١ؿ ٨ٔ ثة٣ٕضـ ٔرتاؼاال الن١ؿ كظٞيٞح اجل٥ٕ بن١ؿ
 ٧ٕ٩ػػح ا ٧ٕ٩ػػح مػػ١ؿم َكف إذا

 
 النػػ١ؿ جيػػت ٦س٤٭ػػة يف هل ٔػػٌل  

 ثٌٛػ٫٤ إال النػ١ؿ ث٤ػٮغ ١ٚيٙ 
 

 ا٧ٕ٣ػؿ كادىػ٢ األيػةـ َة٣خ كإف  
 ثٕؽق املٕةص ثةردسةب رمٌةف م٭ؿ ٠ىيةـ اتلٮٚيٜ ٧ٕ٩ح ٦ٞةث٤ح ٚأ٦ة         

 ٦ٕةكدة ىلع وية٫٦ يف ٔــ ٝؽ َكف ٚإف زٛؿا ا ٧ٕ٩ح ثؽؿ ٨٦ ٢ٕٚ ٨٦ ٚ٭ٮ
 كص٭٫ يف الؿمحح كبةب مؿدكد ٤ٔي٫ ٚىية٫٦ الىيةـ ا٩ٌٞةء ثٕؽ املٕةص
 .مكؽكد

 ل٥ رمٌةف ٨٦ أُٚؿ إذا ٩ٛك٫ حيؽث ك٬ٮ رمٌةف وةـ ٨٦/ ٠ٕت ٝةؿ        
 حيؽث ك٬ٮ رمٌةف وةـ ك٨٦ ظكةب كال مكأ٣ح ث٘ري اجل٪ح دػ٢ ا يٕه
 .مؿدكد ٤ٔي٫ ٚىية٫٦ رب٫ ٔىص أُٚؿ إذا ٩ٛك٫
٧ةؿ أف/  ك٦٪٭ة         ال رمٌةف م٭ؿ يف رب٫ إىل ث٭ة يذٞؿب ا٣ٕجؽ َكف ا٣يت اأٔل



 

 ٦ٕىن ك٬ؾا ظية ا٣ٕجؽ داـ ٦ة ا٩ٌٞةا٫ ثٕؽ ثةٝيح ْل ث٢ رمٌةف ثة٩ٌٞةء د٪ُٞٓ
 ٨٦ يٛؿ َكَّلم يٕين ا٣ٛةر ثٕؽ َكلاكر رمٌةف ثٕؽ الىةا٥ أف/ املذٞؽـ احلؽير

 ثة٩ٌٞةء يٛؿح اجلةس ٨٦ ٠سريا ألف كذلٟ إحل٫ يٕٮد ز٥ ا قبي٢ يف ا٣ٞذةؿ
 يسةد ٚبل ٠ؾلٟ َكف ك٨٦ ٤ٔي٫ كَٮهل كم٫٤٤ الىيةـ القتسٞةؿ رمٌةف م٭ؿ
 ىلع ٔٮدق يؽؿ ا٣ُٛؿ يٮـ ُٚؿق ثٕؽ الىيةـ إىل ٚة٣ٕةاؽ رسيٕة الىيةـ إىل يٕٮد

جذ٫  .ث٫ دسؿق كال يكتس٫٤ٞ كل٥ ي٫٤٧ ل٥ كأ٫٩ الىيةـ يف ٗر
 ٚؿغ إذا ا٣ٞؿآف ئثٞةر مبي٫ وية٫٦ ٚؿاغ ثٕؽ رسيٕة الىيةـ إىل كا٣ٕةاؽ      
 . أ٥٤ٔ كا املٕىن يف اعد ز٥ ٝؿاءد٫ ٨٦

 ال ا٣ٞٮـ ثئف/ ٚٞةؿ رمٌةف يف كجيذ٭ؽكف يذٕجؽكف ٝٮ٦ة إف/ ٣برش كٝي٢        
 لك٭ة الك٪ح كجيذ٭ؽ يذٕجؽ اَّلم الىة٣ط إف رمٌةف م٭ؿ يف إال ظٞة  يٕؿٚٮف

. 
 دس٨ كال ربة٩ية ز٨/ ٚٞةؿ مٕجةف؟ أـ رصت أ٢ٌٚ أي٧ة/ النجٌل قب٢      

 ٨٦ يٮ٦ة خيه َكف ٢٬/ ~ اعئنح كقب٤خ دي٧ح ٫٤٧ٔ ‘ اجليب َكف مٕجة٩ية
  دي٧ح" . ٫٤٧ٔ َكف "ال/ ٚٞة٣خ األيةـ؟

 ٔرشة إظؽل ىلع ٗريق كال رمٌةف يف يـيؽ ال ‘ اجليب "َكف/ كٝة٣خ      
 . ركٕح"
 يف ٚرتؾ مٮاؿ يف رمٌةف يف أكرادق ٨٦ ٚةد٫ ٦ة يٞيض ‘ اجليب َكف كٝؽ       
 ا٣ٕرش ٚةٔذ١ٙ مٮاؿ يف ٌٝةق ز٥ رمٌةف ٨٦ األكاػؿ ا٣ٕرش أذاكؼ اعـ

 . ٦٪٫" األكؿ
كقأؿ رصبلن ٢٬ وةـ ٨٦ رسر م٭ؿ مٕجةف محبنة ٚٞةؿ / ال . ٚأمؿق أف يىٮـ      

 ُٚؿ يٕين ، يٞيض ٦ة ٚةد٫ ٨٦ ويةـ مٕجةف يف مٮاؿ .إذا أ
 م٭ؿ ٨٦ ٌٝةء ٤ٔي٫ َكف ٨٦ أ٤٬٭ة دأمؿ َك٩خ أ٩٭ة ق٧٤ح أـ ٨ٔ دٞؽـ كٝؽ     

 . ا٣ُٛؿ يٮـ ٨٦ ا٣٘ؽ يٌٞي٫ أف ٤ٚيجؽأ رمٌةف



 

 أرسع ٚإ٫٩ مٮاؿ يف ثٌٞةا٫ ٤ٚيجؽأ رمٌةف م٭ؿ ٨٦ ٌٝةء ٤ٔي٫ َكف ٨٧ٚ     
 . مٮاؿ ٨٦ قذح ثىيةـ اتلُٮع ٨٦ أكىل ك٬ٮ ذ٦ذ٫ ٣رباءة

 أك ٝج٫٤ يذُٮع أف جيٮز ٢٬ ٦ٛؿكض ويةـ ٤ٔي٫ ٚي٨٧ اػذ٤ٛٮا ا٧٤ٕ٣ةء ٚإف     
 أيةـ قذح ويةـ ٦ٞىٮد حيى٢ ٚبل ا٣ٌٞةء ٝج٢ اتلُٮع صٮز ٨٦ ٝٮؿ كىلع ال

 . مٮاؿ ٨٦ بكخ أدج٫ٕ ز٥ رمٌةف ويةـ أك٢٧ مل٨ إال مٮاؿ ٨٦
 ل٥ ظير مٮاؿ ٨٦ قخ ثىيةـ ثؽأ ز٥ رمٌةف ٨٦ ٌٝةء ٤ٔي٫ َكف ٨٧ٚ    

 ٨٦ بكخ أدج٫ٕ ز٥ رمٌةف وةـ ٨٦ زٮاب هل حيى٢ ل٥ رمٌةف ٔؽة يس٢٧
 ويةـ آػؿ مٮاؿ ٨٦ قذح ثىيةـ ٣ٕؾر رمٌةف أُٚؿ مل٨ حيى٢ ال ٧٠ة مٮاؿ
 . إماكؿ ث٘ري الك٪ح

 ثٕؽ مٮاؿ ٨٦ قذح ثىيةـ ذلٟ يتجٓ أف أراد ز٥ مٮاؿ يف ثة٣ٌٞةء ثؽأ ك٨٦     
 كأدج٫ٕ رمٌةف وةـ ٝؽ ظيجبؾ يىري أل٫٩ ظك٪ة َكف رمٌةف ٌٝةء دس٫٤٧

 رمٌةف ٌٝةء ثىٮـ مٮاؿ ٨٦ قخ ويةـ ٢ٌٚ هل حيى٢ كال،  مٮاؿ ٨٦ بكخ
 .رمٌةف ٔؽة إ٧٠ةؿ ثٕؽ دسٮف إ٧٩ة مٮاؿ ٨٦ الكخ ويةـ ألف

 . أص٫٤ يأدي٫ ظىت ي٪ٞيض ال املؤ٨٦ ٢٧ٔ         
اٍخجيؽٍ }/ ٝؿأ ز٥ املٮت دكف أصبل املؤ٨٦ ٢٧ٕ٣ جي٢ٕ ل٥ ا إف/ احلك٨ ٝةؿ         كى
ٟى  بَّ ىتَّ  رى ٟى  ظى ًتيى

ٍ
نيي  يىأ ًٞ  .[ 66/احلضؿ] {احٍلى

ٮاـ الن٭ٮر ٬ؾق         كمٮاٝيخ اآلصةؿ ٦ٞةديؿ لك٭ة كاأليةـ كال٤يةيل كاأٔل
٧ةؿ  كػى٭ة كاثذؽٔ٭ة أكصؽ٬ة كاَّلم دميٕة كد٧يض رسيٕة د٪ٞيض ز٥ اأٔل

 كاظؽ هلإ األكٝةت دميٓ يف ٬ٮ حيٮؿ ال كداا٥ يـكؿ ال ثةؽ كأكدٔ٭ة ثة٣ٌٛةا٢
٧ةؿ  األكٝةت اػذبلؼ يف ٔجةدق ٤ٝت ٨٦ ٚكجعةف منة٬ؽ رٝيت ٔجةدق كأٔل

 اجلٮد ث٪٭ةيح كيٕةم٤٭٥ اجل٥ٕ ٚٮا٢ً ٚي٭ة ٤ٔي٭٥ يكجٖ اخلؽـ كّةاٙ ثني
 كآػؿ احلؿاـ الن٭ؿ أكهلة ا٣يت ال١ؿاـ اثلبلزح احلؿـ األم٭ؿ ا٩ٌٞخ ملة كال١ؿـ

 ٨٦ أف ٧١ٚة احلؿاـ ا ثيخ إىل احلش أم٭ؿ اثلبلزح األم٭ؿ أٝج٤خ الىيةـ م٭ؿ



 

 كل٥ يؿٚر كل٥ ابليخ ظش ٨٧ٚ ذ٩ج٫ ٨٦ دٞؽـ ٦ة هل ٗٛؿ كٝة٫٦ رمٌةف وةـ
 ٨٦ قةٔح املؤ٨٦ ٧ٔؿ ٨٦ ي٧يض ٧ٚة أ٫٦ كدلد٫ ٠يٮـ ذ٩ٮب٫ ٨٦ رصٓ يٛكٜ

 ثني يذ٤ٞت ٚةملؤ٨٦ ا٣ُةاعت كّةاٙ ٨٦ كّيٛح ٤ٔي٫ ٚي٭ة كا إال الكةاعت
 ٨٦ ي٢٧ ال املعت ػةاٙ راج ك٬ٮ مٮالق إىل ث٭ة كيذٞؿب الٮّةاٙ ٬ؾق

ةق ٝؿب٫ إال يأم٢ كال مٮالق إىل ثةجلٮا٢ٚ اتلٞؿب  .كًر
 ظج٫ إرادة قٮل ل٧٤عت ٦ة

 
 يرضع أمؿ ثس٢ املعت إف  

 ٚي٭ة ي٢ٛ٘ قةٔح كلك ػرسق ٚٞؽ مٮالق َةٔح ٨٦ ا٣ٕجؽ خي٤ي٫ كٝخ لك         
 ٗري يف ًةع ز٦ةف ىلع أقٛةق اٚٮ دؿة ا٣ٞية٦ح يٮـ ٤ٔي٫ دسٮف ا ذ٠ؿ ٨ٔ

 .ػؽ٦ذ٫ ٗري يف ثةت ٤ٝت ىلع ككاظرسدةق َةٔذ٫
 ثُةٔح يى٤٭ة أف ٝجٮهلة ٕٚبل٦ح ٦٪٭ة كٚؿغ ا٣ُةاعت ٨٦ َةٔح ٢٧ٔ ٨٦        

بل٦ح أػؿل  ثٕؽ احلك٪ح أظك٨ ٦ة ث٧ٕىيح ا٣ُةٔح د٤ٟ يٕٞت أف رد٬ة ٔك
 احلك٪ح ثٕؽ الكحبح أٝجط ك٦ة دذ٤ٮ٬ة احلك٪ح ثٕؽ ٦٪٭ة كأظك٨ د٧عٮ٬ة الكحبح

 اثلجةت ا ق٤ٮا أ١٤٬خ كرب٧ة الٌٕٛح ٨٦ أوٕت كاجل١كح كدٕٛٮ٬ة د٧عٞ٭ة
 ال١ٮر ثٕؽ احلٮر ك٨٦ ٤ٞ٣ٮب د٤ٞت ٨٦ ث٫ كدٕٮذكا امل٧ةت إىل ا٣ُةاعت ىلع
 ٗىن ثٕؽ ا٧ُ٣ٓ ٚٞؿ ٦٪٫ كأكظل ا٣ُةٔح ٔـ ثٕؽ املٕىيح ذؿ أكظل ك٦ة

ين ذؿ ثةملٕةص ٝٮـ ٔـيـ ارمحٮا ا٣ٞ٪ةٔح  .اٚذٞؿ ثةَّل٩ٮب ٝٮـ ٗك
ةع ا٣ُٛةـ ثٕؽ ٨٦ اهلٮل زؽم اردٌةع إىل ال دؿصٕٮا اتلٮبح مجةف ية         ٚةلًؿ
 ٚإف ا٣ُٛةـ مؿارة ىلع الىرب ٨٦ ثؽ ال ك٣س٨ ل٤ؿصةؿ ال لؤلَٛةؿ يى٤ط إ٧٩ة

ذ٥ وربد٥  ل٥  محبة دؿؾ ٨٦ ا٤ٞ٣ٮب يف اإلي٧ةف حببلكة اهلٮل َّلة ٨ٔ دًٕٮ
٫ ٚٞؽق جيؽ ٤ى٥ً  إًفٍ }/ ٦٪٫ ػريا ا ًٔٮ ٍٕ ٥ٍ  يًف  اَّي  حى رٍيان  ٝي٤يٮبًسي ٥ٍ  ػى رٍيان  ييٍؤدًسي  ػى
ة ًػؾى  ًم٧َّ

ي
٥ٍ  أ ؿٍ  ٦ً٪ٍسي ًٛ ٍ٘ يى ٥ٍ  كى  .[ 41/ األ٩ٛةؿ]{ ٣ىسي
 رمٌةف ا٩ٌٞةء ثٕؽ املٕةص اعكد إذا النيغ ٚأ٦ة ل٤نجةب اخلُةب ك٬ؾا      
 ٚإف خمةَؿ ك٬ٮ ٧ٔؿق آػؿ يف اتلٮبح ٦ٕةكدة يؤم٢ النجةب ألف كأٝجط أٝجط ٚ٭ٮ



 

 . ث٘ذح يُؿ٫ٝ كٝؽ يٕةص٫٤ ٝؽ املٮت
 .يؤم٢ ٧ٚةذا امل٪ٮف حبؿ قةظ٢ ىلع مؿكج٫ مةرؼ ٚٞؽ النيغ كأ٦ة    

  املنػػيت النػػجةب ّػػ٢ لػػٟ ٩ػػىع
 

 اخلُػػٮب قػػٮاؾ ثةقػػ٥ ك٩ةددػػٟ 
  ا٣ٛ٪ػػػةء دلايع مكػػػذٕؽا ٚسػػػ٨ 

 
 ٝؿيػػػػت آت ٬ػػػػٮ اَّلم ٚػػػػلك 

  اجلٛػػػٮ مػػػ٭ٮات ٩ػػػؿل ألكػػػ٪ة 
 

 اَّل٩ػػٮب ٤ٔي٪ػػة كدػػجًف دٛػػىن س 
  يذػػػٮب ٦ػػػ٨ ٩ٛكػػػ٫ ىلع خيػػػةؼ 

 
 (3)يذػٮب ال اَّلم يسٮف ١ٚيٙ 

             َّ٥ ، ٚي٭ة ٤ٔي٪ة كأًظ٢َّ  ص٪ة٩ًٟ، يف اخليدٍلى  ارزٝ٪ة ال٤َّ٭ي ٮا٩ٟى ة كارزٍٝ٪ة ًر َّ  َّلى
اءى  ٗريً  ٨٦ ٣ٞةاٟ إىل كالنٮؽى  كص٭ٟ إىل اجلْؿً  ة رضَّ رًضَّ ٤ٌحو  ٚذ٪حو  كال مي   .مي

كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ 
 أدمٕني.
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احل٧ؽ  امل٤ٟ األىلع ال١جري الٮاظؽ األظؽ الك٧يٓ ابلىري اخلةٚي           
الؿاٚٓ املُٰٕ املة٩ٓ ا٤ٕ٣ي٥ ا٣ٞؽيؿ أظةط ٧٤ٔة ثةجل٤ي٢ كاحلٞري أال ي٥٤ٕ ٨٦ 
ػ٤ٜ ك٬ٮ ال٤ُيٙ اخلجري أمحؽق كأم١ؿق ىلع ٦ة أ٥ٕ٩ ث٫ ٨٦ اخلري ال١سري كأم٭ؽ 
أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل كهل ٩ؽ كال ّ٭ري كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق 

ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ أ٢٬ اجلؽ كرقٮهل ا٣بنري اجلؾيؿ كالرساج امل٪ري وًل 
 .كا٣تن٧ري كق٥٤ تك٤ي٧ة

 أ٦ة ثٕؽ /      
ٚإف ا دٕةىل رشع ٣ٕجةدق ثٕؽ أداا٭٥ ٣ٛؿيٌح الىيةـ يٮ٦ة يٛؿظٮف ٚي٫       

 .ثإ٧٠ةؿ ا٣ٕجةدة كد٧ةـ اجل٧ٕح ٤ٔي٭٥ 
كيف احلؽير "ل٤ىةا٥ ٚؿظذةف يٛؿظ٭٧ة إذا أُٚؿ ٚؿح ثُٛؿق كإذا ٣ٌف رب٫        

 ح ثىٮ٫٦" .ٚؿ
ٚرشع ا دٕةىل ل٤ٕجةد يٮـ ٔيؽ ا٣ُٛؿ يٛؿظٮف ٚي٫ أف أ٥ٕ٩ ا دٕةىل         

 .٤ٔي٭٥ ثإ٧٠ةؿ ٔجةدة الىيةـ ا٣يت ْل أظؽ أراكف اإلقبلـ 
كٝؽ َكف أل٢٬ اجلة٤٬يح ٔيؽاف ي٤٭ٮف ٚي٭٧ة كي٤ٕجٮف ٚأثؽؿ ا أ٦ح       

 ا رقٮؿ ٝؽـ ٝةؿ أنف ٨ٔ داكد كأثٮ أمحؽ ٚؿكل ٦٪٭ة اإلقبلـ ثٕيؽي٨ ػري
 ك٣س٥ ٤ٔيس٥ ٝؽ٦خ ٚٞةؿ ٚي٭٧ة ي٤ٕجٮف يٮ٦ةف املؽي٪ح كأل٢٬ املؽي٪ح ‘

 كيٮـ ا٣ُٛؿ يٮـ ٦٪٭٧ة ػريا يٮ٦ني أثؽ٣س٥ ٝؽ ا ٚإف ٚي٭٧ة د٤ٕجٮف يٮ٦ةف
 خل٫ٞ٤، كاػذيةرق دٕةىل، ا ثترشيٓ كاجلعؿً  ا٣ُٛؿً  يٮَل كذلٟ ألفٌ ،  "اجلعؿ

 كالىيةـ، احلش/ ك٧٬ة اإًلقبلـ، أراكف ٨٦ ْٔي٧ني رك٪ني أداء يٕٞجةف كأل٩٭٧ة
 ا٣ُةإني، ػ٫ٞ٤ دميٓ ىلع رمحذ٫ كيجرش كالىةا٧ني، ل٤عضةج ا كٚي٭٧ة ي٘ٛؿ

٧١ةء ثةػذيةر ٚإ٩٭٧ة كامل٭ؿصةف، اجلريكز أ٦ة  أذؽاؿ ٨٦ ٚي٭٧ة ملة الـ٦ةف، ذاؾ ظي



 

ٌيتىنٍيً  ثني ٚة٣ٛؿؽ الـاا٤ح، املـاية ٨٦ ذلٟ كحنٮ كاهلٮاء الـ٨٦ ـً  دأم٢ مل٨ ّة٬ؿ ال٧ى
 . (3)ذلٟ
يةد         ٚة٣ٕيؽ مٕرية ٨٦ مٕةاؿ اإلقبلـ د٭ةكف ث٫ ٠سري ٨٦ اجلةس كٝؽمٮا اأٔل

ري٬ة كيرصؼ  يؽ األـ ٗك املعؽزح ٤ٔي٫ ٚرتل ثٌٕ٭٥ يكذٕؽ ألٔيةد امليبلد ٔك
يةد اإلقبلـ ٔ٪ؽق ث٢ رب٧ة د٧ؿ ك٬ٮ  األمٮاؿ إلظيةا٭ة كيف املٞةث٢ ال ٝي٧ح أٔل

 .٤ٞٮب" "ك٨٦ ي٥ْٕ مٕةاؿ ا ٚإ٩٭ة ٨٦ دٞٮل ا٦٣ٕؿض ٔ٪٭ة 
يةد ٨٦ مٕةر ادلي٨¬ ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ        . (5)/ إّ٭ةر الرسكر يف اأٔل

إف يٮـ ا٣ٕيؽ يٮـ رسكر كٚؿح كظجٮر مل٨ َةثخ رسيؿد٫ كػ٤ىخ  ٩حذ٫ 
ٛؿ هل الـل٢ .   كدٞج٢ ا ٦٪٫ ا٢٧ٕ٣ ٗك

 ، ا٣ْة٬ؿة ك٦ٕةمل٫ ا٣ُة٬ؿة ادلي٨ مٕةاؿ ٨٦ ا٣ٕيؽ وبلة/ املك٧٤ني ٦ٕرش       
ح كْل  .ثةدٛةؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣  مرشٔك

كذ٬ت أثٮ ظ٪يٛح ، كاػذ٤ٛٮا يف كصٮب٭ة ٚؾ٬ت اجل٧٭ٮر إىل ٔؽـ الٮصٮب         
كرصط ا٣ٞٮؿ ثةلٮصٮب ميغ اإلقبلـ كاث٨ ا٣ٞي٥ كالكٕؽم ، إىل الٮصٮب ا٣ٕيين 

 . † كاث٨ ثةز كاث٨ ٔسي٧ني
 ا٣ٕيؽ إىل كجثةخلؿ ا٣جكةء أمؿ ‘ اجليب أف كيؤكؽق ذلٟ ىلع يؽؿ كممة        
 . احليي ظةؿ ٤ٔي٭٨ٌ  حتؿـ ث٢ الىبلة د٤ـ٦٭٨ى  ال ال٤ٮايت احلييٌي ظىت
 ‘ ا رقٮؿ أمؿ٩ة/ " ٝة٣خ ~ ُٔيح أـ ظؽير ٨٦ الىعيعني ٚيف        

 احلييٌي ٚأ٦ة ، اخلؽكر كذكات كاحلييٌي ا٣ٕٮادٜ كاألًىح ا٣ُٛؿ يف خنؿص٭٨ٌ  أف
 إظؽا٩ة/  ا رقٮؿ ية/ ٤ٝخ ، املك٧٤ني كدٔٮة اخلري كين٭ؽف الىبلة ٚيٕزت٨٣

 ٣ِٛ ك٬ؾا( 422()ص٤جةث٭ة ٨٦ أػذ٭ة تًلي٤بك٭ة/ ) ٝةؿ ، ص٤جةب هلة يسٮف ال
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/  ٝة٣خ ، كابل١ؿ كاملؼجٌأة ا٣ٕيؽي٨ يف ثةخلؿكج ٩يؤمؿ ٠٪ة/ " هل ٣ِٛ كيف ، مك٥٤
٨ٌ  خيؿص٨ احلييٌي  " .اجلةس ٦ٓ يسرٌبف اجلةس ػ٤ٙ ٚيسي

 كخيؿص٨ى  ، ا٣ٛذ٪ح كأ٨٦ املٛكؽة كٝٮع ثٕؽـ مرشكط ل٤ٕيؽي٨ كػؿكص٭٨ٌ         
 . ل٤ؿصةؿ كمـامحح كزي٪ح َيت كببل ٦ذعضجٌةت

  /ا٣ٕيؽ آداب 
 /يٌل ٦ة ا٣ٕيؽ يٮـ املك٥٤ ي٤ٕٛ٭ة ا٣يت اآلداب ٨٦     

تكةؿ -3 ريق املٮَأ يف وط ٚٞؽ/ الىبلة إىل اخلؿكج ٝج٢ ااٗل  ث٨ ٔجؽا أف ٗك
 .املٮَأ املىًل" أػؿص٫ ٦ةلٟ يف إىل ي٘ؽك أف ٝج٢ ا٣ُٛؿ يٮـ ي٘تك٢ َكف ٧ٔؿ
تكةؿ اقذعجةب ىلع ا٧٤ٕ٣ةء ادٛةؽ - ¬ - اجلٮكم كذ٠ؿ         لىبلة ااٗل

تكةؿ بكبج٫ يكذعتُّ  اَّلم كاملٕىن ا٣ٕيؽ، ري٬ة ل٤ض٧ٕح ااٗل  االصذ٧ةاعت ٨٦ ٗك
 .أثؿز ا٣ٕيؽ يف ٫٤ٕ٣ ث٢ ا٣ٕيؽ، يف مٮصٮد ا٣ٕة٦ح

 أال اآلداب ٨٦/ األًىح يف الىبلة كبٕؽ ا٣ُٛؿ يف اخلؿكج ٝج٢ األك٢ -5
 أنف ٨ٔ ابلؼةرم ركاق ملة د٧ؿات؛ يأك٢ ظىت  الىبلة إىل ا٣ُٛؿ ٔيؽ يف خيؿج

 د٧ؿات، يأك٢ ظىت ا٣ُٛؿ يٮـ ي٘ؽك ال - ‘ - ا رقٮؿ َكف/ "ٝةؿ ٦ةلٟ ث٨
ا كيأك٤٭٨  .ابلؼةرم أػؿص٫ "كدؿن

 ذلٟ يف الىٮـ ٨ٔ اجلٔل يف ٦جة٣٘حن  اخلؿكج ٝج٢ األك٢ اقذيعت كإ٧٩ة      
 الىيةـ . كا٩ذ٭ةء ثةإلُٚةر كإيؾا٩نة احلٮـ،
 الىبلة ٨٦ يؿصٓ ظىت يأك٢ أال املكذعت ٚإف األًىح ٔيؽ يف كأ٦ة        

 ٚبل أًعيح ٨٦ هل يس٨ ل٥ ٚإف - أًعيح هل َكف إف - أًعيذ٫ ٨٦ ٚيأك٢
ج  .الىبلة ٝج٢ يأك٢ أف ظؿى

/ ﴿ دٕةىل ٣ٞٮهل ا٣ٕيؽ؛ يٮـ يف ا٣ْٕي٧ح الكنن ٨٦ ك٬ٮ /ا٣ٕيؽ يٮـ اتل١جري -1
تًلي٤٧ً١ٍيٮا ةى  كى ؽَّ ًٕ كا ا٣ٍ ي ربِّ تًلي١ى ى  اَّى  كى ة ىلعى ٥ٍ  ٦ى ازي ؽى ٥ٍ  ٬ى ٤َّسي ٕى ٣ى كفى  كى ؿي ىٍن١ي / ابلٞؿة] ﴾ ت

3522]. 



 

          ٨  إّ٭ةر ٨ٔ أنف ث٨ ك٦ةلٟ األكزايع قأ٣خ/ ٝةؿ مك٥٤ ث٨ الٮحلؽ ٔك
ي٨،  يف اتل١جري ٭ؿق ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽا َكف ٥ٕ٩؛/ ٝةال ا٣ٕيؽى  ظىت ا٣ُٛؿ يٮـ يف يْي

 .اإل٦ةـ خيؿج
 يف ٦٪٭٥ أمؽَّ  ا٣ُٛؿ يف َك٩ٮا/ "ٝةؿ الك٤ِل ٔجؽالؿمح٨ أيب ٨ٔ كوطَّ             
 .اتل١جري يٕين ككيٓ ٝةؿ ؛"األًىح

كف اجلةس َكف/ "ٝةؿ الـ٬ؿم ٨ٔ وعيط بك٪ؽ محجح أيب اث٨ كركل         يسربِّ
 ٚإذا اإل٦ةـ، خيؿج كظىت املىًل، يأدٮا ظىت ٦٪ةزهل٥ ٨٦ خيؿصٮف ظني ا٣ٕيؽ يف

كا ٠ربَّ  ٚإذا ق١ذٮا اإل٦ةـ ػؿج  ".٠ربَّ
 اإل٦ةـ يؽػ٢ أف إىل ا٣ٕيؽ حل٤ح ٨٦ يىبذؽئ ا٣ُٛؿ ٔيؽ يف اتل١جري ككٝخ      

ح ذم ٨٦ يٮـ أكؿ ٨٦ يجؽأ ٚةتل١جري األًىح يف كأ٦ة ا٣ٕيؽ، لىبلة  إىل احلضَّ
 . ا٣ترشيٜ أيةـ آًػؿ م٧ٍف ٗؿكب

 بك٪ؽ محجح أيب اث٨ اتل١جري آزةر ٨ٔ الىعةثح ٚأػؿج كٝؽ كرد يف وٛح      
 ا أكرب ا/ ا٣ترشيٜ أيةـ يسرب َكف أ٫٩/ - ¢ - مكٕٮد اث٨ ٨ٔ وعيط

 مؿةن  محجح أيب اث٨ كركاق احل٧ؽ، ك أكرب ا أكرب كا ا إال هلإ ال أكرب
 .اتل١جري ثتس٤ير ٩ٛك٫ ثةلك٪ؽ أػؿل

ة وعيط بك٪ؽ املعةمٌلُّ  كركل       ٌن ا أكرب ا/ مكٕٮد اث٨ ٨ٔ أي  ا ٠جرين
ا أكرب ، أكرب ا ٠جرين  . 1/353 اإلركاء/ ا٩ْؿ احل٧ؽ؛ ك أكرب ا كأص٢ُّ
 ا احل٧ؽ، ك أكرب، ا أكرب، ا أكرب، "ا/ يٞٮؿ ƒ  ٔجةس اث٨ كاكف
 .٬ؽا٩ة" ٦ة ىلع أكرب ا كأص٢، أكرب
كٝؽ ذ٠ؿ  .٠جريان" أكرب ا أكرب، ا أكرب، "ا/ يٞٮؿ - ¢ - ق٧٤ةف كاكف

 ا٧٤ٕ٣ةء أ٫٩ يىط اتل١جري ثأم ٣ِٛ ٚةألمؿ ٚي٫ قٕح كا أ٥٤ٔ .
 أيًة ثح٪٭٥ ٚي٧ة اجلةس يتجةدهلة ا٣يت ا٣ُيجح اتل٭٪بح ا٣ٕيؽ آداب ك٨٦/ اتل٭٪بح -4

 ٦جةرؾ، ٔيؽ أك ك٦٪س٥، ٦٪َّة ا دٞج٢َّ/ بلٕي  ثٌٕ٭٥ ٝٮؿ ٦س٢ ٣ْٛ٭ة؛ َكف



 

٨ املجةظح، اتل٭٪بح ٔجةرات ٨٦ ذلٟ أمج٫ ك٦ة  َكف/ ٝةؿ ٩ٛري، ث٨ صجري ٔك
 ٦٪ة دٞج٢َّ/ بلٕي ثٌٕ٭٥ يٞٮؿ ا٣ٕيؽ يٮـ اتلٞٮا إذا - ‘ - اجليب أوعةب

 .5/443 ا٣ٛذط ظك٨، إق٪ةدق/ ظضؿ اث٨ ٝةؿ ك٦٪ٟ؛
ه الىعةثح ٔ٪ؽ ٦ٕؿكٚحن  َك٩خ ٚةتل٭٪بح         أمحؽ َكإل٦ةـ ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ ٚي٭ة كرػَّ

ريق.   ٗك
2- ٢ ي٨ اتلض٧ُّ  ٨٦ صجحن  ٧ٔؿ أػؾ/ ٝةؿ – ¢ - ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽا ٨ٔ/ ل٤ٕيؽى

 رقٮؿ ية/ ٚٞةؿ - ‘ - ا رقٮؿ ث٭ة ٚأىت ٚأػؾ٬ة،  الكٮؽ يف ديجةع إقتربؽ
٢ ٬ؾق اثذٓ ا  ٬ؾق "إ٧٩ة/- ‘ - ا رقٮؿ هل ٚٞةؿ كالٮٚٮد، ل٤ٕيؽ ث٭ة جت٧َّ

 .ابلؼةرم ركاق هل"؛ ػبلؽ ال ٨٦ بلةس
٢ ىلع ٧ٔؿ - ‘ - اجليب ٚأٝؿ          ٬ؾق رشاء ٤ٔي٫ أ٩سؿ ل١٪٫ ل٤ٕيؽ اتلض٧ُّ
 .ظؿيؿ ٨٦ أل٩٭ة اجلجَّح
      ٨ ي٨ ي٤بك٭ة صجَّح - ‘ - ل٤٪يب َكف/ ٝةؿ - ¢ - صةثؿ ٔك  كيٮـ ل٤ٕيؽى

 ي٤بف َكف ٧ٔؿ اث٨ أف وعيط بك٪ؽ ابلي٭ٌف كركل ، ػـي٧ح اث٨ ركاق اجل٧ٕح؛
 ٔ٪ؽ اثليةب ٨٦ ٔ٪ؽق ٦ة أدم٢ ي٤بف أف ل٤ؿص٢ ٚيججيغ زيةث٫؛ أدم٢ ل٤ٕيؽ

 .ل٤ٕيؽ اخلؿكج
 إّ٭ةر ٨ٔ ٦٪٭يةت أل٩٭٨َّ  ػؿٍص٨؛ إذا الـي٪ح ٨ٔ ٚيبذٍٕؽف ا٣جكةء أ٦ة       

 ا٣ُيت د٧فَّ  أف اخلؿكج أرادت ٨٦ ىلع حيؿـ ككؾلٟ األصة٩ت، ل٤ؿصةؿ الـي٪ح
 .كَةٔح ٣ٕجةدة إال ػؿصخ ٦ة ٚإ٩٭ة ثة٣ٛذ٪ح؛ ل٤ؿصةؿ دذٕؿَّض أك
ؿ ٨٦ً كا٣ٕٮدة َؿيٜ ٨٦ الىبلة إىل اَّل٬ةب -3   - ٔجؽا ث٨ صةثؿ ٨ٔ/ آػى

ƒ - ابلؼةرم ركاق ا٣ُؿيٜ، ػة٣ٙ ٔيؽ يٮـ َكف إذا - ‘ - اجليب َكف/ ٝةؿ. 
 كاألرض ا٣ٞية٦ح، يٮـ ا ٔ٪ؽ ا٣ُؿيٞةف هل ٣حن٭ؽ ذلٟ ٨٦ احل٧١ح/ ٝي٢

ث ٢٧ ث٧ة ا٣ٞية٦ح يٮـ حتؽِّ  مٕةاؿ إلّ٭ةر/ كٝي٢ كالرش، اخلري ٨٦ ٤ٔي٭ة ٔي
ٞىني، يف اإلقبلـ  كاحل٭ٮد، امل٪ةٚٞني إلاغّح/ كٝي٢ ا، ذ٠ؿ إلّ٭ةر/ كٝي٢ ا٣ُؿي



 

٬ًج٭٥  كاتل٤ٕي٥ االقذٛذةء ٨٦ اجلةس ظٮااش حلٞيض/ كٝي٢ ٫ٕ٦، ٨٦ ثسرثة ك٣ريي
كر أك املعةكيش ىلع الىؽٝح أك كاالٝذؽاء كٝي٢ ٗري  رمح٫ كحلىى٢ أٝةرب٫، ٣زيى

 .ذلٟ
 /ا٣ٕيؽ يف دٞٓ أػُةء    
٤ٕ٭ة ا٣يت األمٮر ثٕي كب٭ضذ٫ ا٣ٕيؽ إٝجةؿ ٦ٓ ٤ٔي٫ يجج٫َّ ممة إف       ابلٕي يٛى

 /ذلٟ ك٨٦ - ‘ - ا رقٮؿ كق٪ح ا برشيٕح ص٭بلن 
يح ابلٕي ػ أذٞةد3 يح اجلةس ثٕي يٕذٞؽ/ ا٣ٕيؽ حل٤ح إظيةء مرشٔك  مرشٔك

ع  ٨٦ ك٬ؾا ثة٣ٕجةدة، ا٣ٕيؽ حل٤ح إظيةء زح ابًلؽى  - اجليب ٨ٔ دثجٍخ  ل٥ ا٣يت ال٧يعؽى
٨/ ًٕيٙ ظؽير ذلٟ يف ريكم كإ٧َّ٩ة - ‘  ٤ٝج٫ ي٧ٍخ  ل٥ ا٣ٕيؽ حل٤ح أظية "٦ى
يرشع ٚبل يىطٌ  ال ظؽير ك٬ٮ ا٤ٞ٣ٮب؛ د٧ٮت يٮـ  ثة٣ٞيةـ ا٣ٕيؽ حل٤ح ختىيه ي
 يٞٮـ أف ظؿج ٚبل ٗري٬ة يف ا٣ٞيةـ اعدد٫ َكف ٨٦ خببلؼ ال٤يةيل، قةاؿ ثني ٨٦

 .ا٣ٕيؽ حل٤ح
الىبلة  يرتؾ املك٧٤ني ثٕي ٚرتل الى٤ٮات ٨ٔ كاجلٮـ اجل٧ةٔح دٌييٓ -5

 . اجل٧ةٔح ك٬ؾق ث٤يح كمىيجح جيت اتلٮبح ٦٪٭ة  أك يرتؾ يٮـ ا٣ٕيؽ أك ي٪ةـ ٔ٪٫،
ري٬ة، كالنٮارع املىًل يف ثةلؿصةؿ ا٣جكةء اػذبلط -1  الؿصةؿ كمـامحذ٭٨ ٗك

 ٨٦ كالؿصةؿ ا٣جكةء حتؾيؿ كالٮاصت ٠جري، كػُؿ  ْٔي٧ح ٚذ٪ح ذلٟ كيف/ ٚي٭ة
 الؿصةؿ ىلع يججيغ ٧٠ة أ٦س٨، ٦ة ذلٟ مل٪ٓ البلز٦ح اتلؽاثري كاختةذ ذلٟ،

 . ا٩رصاٚ٭٨َّ  د٧ةـ ثٕؽ إال املكضؽ أك املىًل ٨٦ اال٩رصاؼ ٔؽـ كالنجةب
ؿات ا٣جكةء ثٕي ػؿكج -4 ُِّ ذٕ ٍخ  ممة ك٬ؾا/ قةٚؿات ٦ذض٧ِّبلت ٦ي  ث٫ ٧َّٔ

 ا ٬ؽا٨٬َّ  ا٣جكةء ثٕي إف ظىت املكذٕةف،  كا اجلةس، ث٫ كد٭ةكف ابل٤ٮل،
 ثأثٓل دذض٢٧ ٚإ٩٭ة ذلٟ ٗري أك ا٣ٕيؽ وبلة أك ل٤رتكايط ل٧٤كةصؽ ػؿص٨ إذا

ؿٍت  امؿأة "أي٧ة/ ۴   ٝةؿ كٝؽ األَيةب، كأدم٢ اثليةب، ُى  ٧ٚؿَّت اقذٕ
 .   ا٣جكةيئ ركاق زا٩يح" ٚٔل رحي٭ة ٨٦ حلىضؽكا ٝٮـ ىلع



 

 أكصت ث٧ة يٞٮمٮا كأف أيؽي٭٥، حتخ ٚي٨٧ ا يذٞٮا أف ا٣جكةء أكحلةء ًٕٚل       
ةؿي ﴿ ألف ا٣ٞٮا٦ح؛ ٨٦ ٤ٔي٭٥ ا ٮفى  الؿِّصى امي ى  ٝىٮَّ ةءً  ىلعى ة ا٣جِّكى ٢ى  ث٧ًى ٌَّ ٥ٍ  اَّي  ٚى ٭ي ٌى ٍٕ  بى
ى  ٍٕيو  ىلعى  .[144/ ا٣جكةء]﴾  بى
٭ٮ٨٬َّ  أف ٤ٕٚي٭٥       ، ٚي٫ ٦ة إىل ثأيؽي٭٨َّ   كيأػؾكا يٮصِّ  يف كقبل٦ذ٭٨َّ  جنةد٭٨َّ

ـ ٧ٔة ثةالثذٕةد كاآلًػؿة ادل٩ية يت ا، ظؿَّ  .ا إىل يٞؿِّب ٚي٧ة كا٣رٗت
ـ ا٣٘٪ةء إىل االقذ٧ةع -2  ٬ؾا يف ك٧ََّخ ٧َّٔخ ا٣يت امل٪١ؿات ٨٦ إف/ املعؿَّ

ا، ا٩تنةرنا ا٩ترشت  كٝؽ كا٣ُؿب، املٮقيٞة الـ٨٦  أمؿ٬ة، يف اجلةس كد٭ةكف ٠جرين
 ثة، إال ٝٮة كال ظٮؿ كال كاألقٮاؽ، كابليخ كالكيةرة كاإلذأح اتل٤ٛةز يف ٚٔل
ؿ، الرشِّ  ٬ؾا ٨٦ تك٥٤ ل٥ اجلٮاالت إف ث٢ ٪١ى  يف دت٪ةٚف الرشاكت ْل ٚ٭ة كال٧ي

ٓ  إىل َؿيٞ٭ة ٨ٔ ا٣٘٪ةء ٚٮو٢ اجلٮاؿ، يف املٮقيٞيح اجل٧٘ةت أظؽث ًك
 املٮقيٞة تك٧ٓ أف اجلكي٥ كالرشِّ  ا٣ْٕي٥ ابلبلء ٨٦ ك٬ؾا ثة، كا٣ٕيةذ املكةصؽ

 يكذع٤ٮف أٝٮاـ أ٦يت ٨٦ "حل١ٮ٨َّ٩/ - ‘ - ٝٮهل ًمىؽاؽ ك٬ؾا ا، ثيٮت يف
 الـ٩ة،/ يٕين احلؿاـ، ا٣ٛؿج/ ٬ٮ كاحًلؿى ) كاملٕةزؼ"، كاخل٧ؿ كاحلؿيؿ احًلؿى 

 (.ا٣ُؿب كآالت األاغين/ ْل كاملٕةزؼ
 م١ؿ٬ة، تكذ٤ــ ٤ٔي٫ ا ٧ٕ٩ح ثأف ي٥٤ٕ كأف ا، يذٌف أف املك٥٤ ًٕٚل        

ق اَّلم ك٬ٮ رب٫، املك٥٤ يٕيص أف الن١ؿ ٨٦ ك٣حف  .ثةجل٥ٕ أ٦ؽَّ
 ٠٪ذ٥ إف/ هل٥ ٚٞةؿ ا٣ٕيؽ يٮـ كي٤٘ٮف ي٤٭ٮف ثٞٮـ الىةحلني أظؽ مؿَّ       

 ١٬ؾا ٧ٚة أقأد٥ ٠٪ذ٥ كإف اإلظكةف، م١ؿ ٬ؾا ٤ٚحف رمٌةف يف أظكجذ٥
 .الؿمح٨ ٦ٓ أقةء ٨٦ ي٢ٕٛ

اجلٔل ٨ٔ ظ٤ٜ ال٤ىح كبيةف أف  ‘ ػ اتلض٢٧ حب٤ٜ ال٤ىح كٝؽ كرد ٨ٔ ٩بي٪ة3
ذلٟ ٨٦ ٢ٕٚ املضٮس ٚبل جيٮز ا٣تنج٫ ث٭٥ كال جيٮز ظ٤ٜ ال٤عيح ٤ُ٦ٞة ال يف 

 ا٣ٕيؽ كال يف ٗريق .
، كظٌٮرً  خبنٮعو  الىبلةى  كييؤىدم         كيؿصٮ ٫كداعاً  ا ذ٠ؿً  ٨٦ كيسرثي  ٤ٝتو



 

 املكضؽً  وٕيؽ ىلع الىبلةً  يف اجلةس ثةصذ٧ةع كيذؾ٠ؿي  ٔؾاثى٫، كخيةؼي  رمحذى٫،
ةـ يف اجلةًس  اصذ٧ةعى  ٞى ٥ًْ  ال٧ى ـً  وٕيؽً  يف ¸ ا يؽم ثنيى  اأٔل  كيىؿل ا٣ٞية٦ًح، يٮ

٤ً٭٥ إىل ًً ة ٛى  ا ٝةؿ اآلػؿًة، يف األكربى  اتلٛة٢ًى  ث٫ ٚيذؾ٠ؿ املضذ٧ٓ ٬ؾا يف د
ؿٍ }/ دٕةىل ْي ٙى  ا٩ يٍ ٤ٍ٪ىة ٠ى ٌَّ ٥ٍ  ٚى ٭ي ٌى ٍٕ ى  بى ٍٕيو  ىلعى ةي  بى ًػؿى

ى
ىؤل ل ي  كى ٍكربى

ى
ةتو  أ رىصى ي  دى ٍكربى

ى
 كىأ

يبلن  ًٌ ٍٛ ٨ٍ [. 53/ اإًلرساء]{ تى ٢٧ رمٌةفى  ثإدراؾً  ٤ٔي٫ ا ث٪٧ٕحً  ٚىؿظةن  كحٍلسي  ٔك
ى  ٦ة ري كالىؽٝحً  كا٣ٞؿاءةً  كالىيةـ الىبلةً  ٨٦ ٚي٫ دىحىرسَّ  ا٣ُةاعًت  ٨٦ ذلٟ ٗك

٢ً  ٝي٢ٍ } ٚي٭ة ك٦ة ادل٩ية ٨٦ ػريه  ذلٟ ٚإفَّ  ٌٍ ٛى بًؿىمٍحىًذ٫ً  اًَّ  ثً ٟى  كى ً ل ٍ  ٚىًجؾى ٮا ؿىظي ٍٛ ٮى  ٚى٤ٍيى  ٬ي
رٍيه  ة ػى َّ٧ ٮفى  مِّ ٕي ٧ٍى رٍيه  جيى ة ػى َّ٧ ٮفى  مِّ ٕي ٧ٍى  .[ 25/ يٮنف]{ جيى
ـى  ٚإفَّ        ٫ رمٌةفى  وية  اَّل٩ٮًب  ٦٘ٛؿةً  أقجةب ٨٦ كاظتكةثةن  إي٧ة٩ةن  كٝية٦ى

ـى  ثإ٧٠ةهًل  يٛؿحي  ٚةملؤ٨٦ًي . اآلزةـ ٨٦ كاتلؼ٤ًه   ٨٦ ث٫ تلىؼ٤ًُّى٫ كا٣ٞيةـ، الىٮ
ٙي  اآلزةـ، ٕي ـً  ٨٦ تلىؼ٤ًُّى٫ ثإ٧٠ةهًل  يٛؿحي  اإًلي٧ةفً  ًك م الىية ً  زٞيبلن  َكف اَّلَّ
ؿؽى  وؽريق، ث٫ ًةاٞةن  ٤ٔي٫ ٛى  .ْٔي٥ ا٣ٛؿظني ثني كا٣ٍ

ا٣ٞيةـ نكأؿ ا دٕةىل أف يٮٚٞ٪ة ملة حيت كيؿىض كأف يذٞج٢ ٦٪ة الىيةـ ك     
 َّ٥ ٧ةؿ ال٤َّ٭ي ، ظيةةن  كأظي٪ىة الىة٣ًط، كا٢ً٧ٕ٣  اإًلي٧ةفً  ىلع زبِّذ٪ة كوة٣ط اأٔل  َيجحن

٪ىة ٍٞ ةحلني. كأحٍلً  ثةلىَّ
 كوعًج٫ آهًلً  كىلع حم٧ؽو  ٩بيِّ٪ة ىلع كق٥َّ٤ ا كوًلَّ  ا٣ٕةملنيى  ربِّ   كاحل٧ؽ      

 .أدمٕني
 

 . د٥ ال١ذةب حب٧ؽ ا دٕةىل كظك٨ دٮٚي٫ٞ
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