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ِِ ِٔ ايزَِّسٝ ِِ اهلِل ايزَِّسُ  ِبِض
 

صيإغينضيمُأ} مرغيؼــــــــّٓصيمإغيظَّوماْظنغي٭ّضيـــــٱَّحشيمعشيومادضيؿشيـَطعضيـــ

صيموشيإغيَظقضي٥ِّمُأِغقىصي م{وشيعشيومتشي٦ّضيِصقِؼ٨ّمإغيظَّومِبوظؾ٥َِّّمسشيَؾقضي٥ِّمتشي٦ّشيطَّْؾ

 ص88 :طٖٛد                                                                                         
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 ِ اهلل ايزمحٔ ايزسِٝبض

 َكـــــــــد١َ

ايؿّٓمٓمربماظعوٌنيم،مواظصٱّةمواظلٱّممسؾ٧ّمخومتمأغؾقو٥ّ٫ّموردؾ٥ّم

مإديمؼ٦ّمم موع٤ّمتؾّٝمػّٓاه مو٭ّقؾ٥ّ موسؾ٧ّمآظ٥ّ مآ، مب٤ّمسؾّٓ مربؿّٓ دقّٓغو

ماظّٓؼ٤ّ.م

موبعّٓم:م

صقلّٕغومأنمغؼّٓممظؾلودةما٫ِّّؿيمواًطؾوءمواٌـؼػنيمواٌعـقنيمبوظشلنم

موا ماظـوظٌمع٤ّماًطىمظعوٕماظعّٕب٨ّمواإلدٱّع٨ّماظّٓس٦ّيمسيمعصّٕ اىّٖء

اإلدارةماظعوعيمظؾق٦ّثماظّٓس٦ّةمب٦ّزارةماِّوضوفمهًماظعصّٕؼيماظيتمأسّٓتفوم

مإذّٕاصـوموعّٕاجعؿـو.م

ماإلدٱّمم ممسوحي مإرور مسي ماظّٓؼين ماًطوب مؼؽ٦ّن مأن مراسقـو وضّٓ

وودطقؿ٥ّم،مبعقّٓطيامط٢ّماظؾعّٓمس٤ّمذيقّٝمأظ٦ّانماظؿشّٓدمواظغؾ٦ّم،مواإلصّٕاطمأوم

موؼفّٓفمإديمهؼق٠ّما مظّٕدوظيماٌلفّٓم،مجيؿّٝموّٰمؼػّٕقم، ظؿػّٕؼّٛم،مربؼؼًو

مسؾ٧ّم مضو٣ّ٫ّ موج٢ّ( مآم)سّٖ مذّٕع مأن معـطؾ٠ّ مع٤ّ م، مواظعؾود عصوحلماظؾٱّد

مومبوم م، مآ مذّٕع مصـؿي ماٌصؾقي مصققٌمتؽ٦ّن ماٌصوحلم، مػّٔه عّٕاسوة

مورينم٭ّودقم موحّٗ م، مورذقّٓ مدؼينم٭ّققّّ موس٨ّ متشؽق٢ّ مإدي ؼمدي

موغؾق٢ّ.م

مع متـ٦ّسً م،موضّٓ موأخٱّضقي موتّٕب٦ّؼي مإميوغقي مضضوؼو مبني معو ٦ّ٬ّ٦ّسوت٥ّ

تفّٓفمإديمإؼؼوزماظضؿو٫ّّٕموتفّٔؼىماِّخٱّقم،موضضوؼوماجؿؿوسقيمتلف٣ّمسيم

دس٣ّموتؼ٦ّؼيمأوا٭ّّٕما٦ٌّدةمواظّٕرييمبنيمأبـوءماجملؿؿّٝم،موتلف٣ّمسيمحػّٜم
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مّٰم مجّٖءطيا مبوٌعوعٱّتماظيتمتعّٓ موأخّٕىمتؿص٢ّ م، مغلقف٥ّ موتٱّح٣ّ متودؽ٥ّ

ظؼ٦ّؼ٣ّمظؾؿلؾ٣ّم،موضضوؼومورـقيمتفّٓفمإديمتؼ٦ّؼيماّٰغؿؿوءمؼؿفّٖأمع٤ّماظلؾ٦ّكما

اظ٦ّرينموايػوزمسؾ٧ّمأع٤ّماظ٦ّر٤ّموادؿؼّٕارهم،مإ٬ّوصيمإديمعومّٰمشـ٧ّمسـ٥ّم

ع٤ّمبعّٚمخطىماٌـودؾوتم،معّٝمعّٕاسوةماظلف٦ّظيمواظقلّٕم،مواظؾعّٓمس٤ّماظؿؼعّٕم

واظؿؽؾّٟم،مدو٫ّؾنيمآم)سّٖموج٢ّ(مأنمؼؽؿىمظ٥ّماظؼؾ٦ّلم،موأنمؼؽ٦ّنمزادطيام

مؼؽ٦ّنمسؾؿقؾي موأن م، ماظّٕ٭ّقـي ماإلدٱّعقي ماظـؼوصي مسيمذبول موععّٕصقؾيو موصؽّٕؼؾيو و

إ٬ّوصيمعؿؿقّٖةمظؾؿؽؿؾيماظّٓس٦ّؼيمسيمعصّٕمواظعوٕمطؾ٥ّم،مإغ٥ّمدؾقوغ٥ّموتعوديم

مِبعشيّٖغيؼّٖػي}وظ٨ّعيمذظ١ّمواظؼودرمسؾق٥ّم،م إغينضيم}مؼم،20ػإبّٕاػق٣ّ:{وشيعشيومذشيِظ١َّمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّ

مادضيؿشيَط معشيو ماْظنغي٭ّضيَؾوحشي مإغيظَّو موشيإغيَظقضي٥ِّمُأرغيؼّٓصي صي متشي٦ّشيطَّْؾ مسشيَؾقضي٥ِّ مِبوظؾ٥َِّّ مإغيظَّو متشي٦ّضيِصقِؼ٨ّ موشيعشيو صي عضي

مؼم.م88ػػ٦ّد:م{ُأِغقىصي

موآمع٤ّموراءماظؼصّٓم،موػ٦ّمحلؾـوموغع٣ّماظ٦ّطق٢ّ.

 ١ َربٚىذلُد رلتار مجع /د.أ                                                             

 ٚسٜز األٚقاف                                                               
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 ٚادبٓا حنٛ ايكزإٓ ايهزِٜ

 :ايعٓاصز -أًٚيا

ماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمععفّٖةماإلدٱّمماًوظّٓة. .1

معـّٖظيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّموصضو٫ّؾ٥ّ. .2

معـّٖظيمأػ٢ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسيماظّٓغقومواآلخّٕة.مم .3

مواجىماٌلؾؿنيمسب٦ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ.مم .4

مؿ٥ّموضّٕاءت٥ّموتّٓبّٕمآؼوت٥ّ.متعظقم-أممممممممممممممم

ماِّدبمعّٝماظؼّٕآنم،مواظؿكؾ٠ّمبلخٱّض٥ّ.مم-بممممممممممممم

ماظعؿ٢ّمبلواعّٕهموغ٦ّاػق٥ّ.م-جممممممممممممممم

ّٝا: األدي١ َٔ ايكزإٓ ٚايض١ٓ  :ثاْ

 :األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ                 

مِطؿشيوبطيومعصيؿشيششي}ضولمتعودي:م -1 ٌِ ضـي٥ّصيماظؾ٥َّّصيمغشيّٖؼيلشيمَأحضيلشي٤ّشيماْظقشيِّٓؼ مِع وِبفطيومعشيشـيوِغ٨ّشيمتشيْؼششيِعّٕؽي

ماظؾ٥َِّّم مإغيَظ٧ّمِذْطّٕغي موشيُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضي مجصيُؾ٦ّدصيػصي٣ّضي متشيِؾنيصي مثصي٣ّؼي مرشيبؼيفصي٣ّضي مؼشيكضيششي٦ّضينشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي جصيُؾ٦ّدصي

م{ذشيِظ١َّمػصيّٓشيىماظؾ٥َِّّمؼشيفضيِّٓيمِب٥ِّمعشي٤ّضيمؼشيششيوءصيموشيعشي٤ّضيمؼصيضضيِؾ٢ّغيماظؾ٥َّّصيمَصؿشيومَظ٥ّصيمِع٤ّضيمػشيوٍدم

 ؼ.م23ػاظّٖعّٕ:م

َظ٦ّضيمَأغضيّٖشيْظشـيومػشئّشياماْظُؼّٕضيآنشيمسشيَؾ٧ّمجشيؾشي٢ّػيمَظّٕشيَأؼضيؿشي٥ّصيمخشيوِذعطيومعصيؿشيصشيّٓـيسطيوم}موضولمتعودي: -2

 م{ِع٤ّضيمخشيشضيقشيِيماظؾ٥َِّّموشيِتْؾ١َّماْظَلعضيشيولصيمغشيضضيّٕغيبصيفشيومِظؾؼـيوسغيمَظعشيؾَّفصي٣ّضيمؼشيؿشيَػؽَّّٕصيونشي

 ؼم.21ػايشّٕ:م
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م -3 مَأعضيّٕغي}وضولمتعودي: مإغيَظقضي١َّمرصيوحطيومِع٤ّضي شيمتشيّٓضيرغييموشيَطّٔشيِظ١َّمَأوضيحشيقضيشـيو ضي مُط غشيومعشيو

مِع٤ّضيم مغشيششيوءصي معشي٤ّضي مِب٥ِّ مغشيفضيِّٓي مغصي٦ّرطيا مجشيعشيْؾشـيوهصي موشيَظِؽ٤ّضي ماْظنغيميشيونصي موشيَظو ماْظِؽؿشيوبصي عشيو

معشيوم ماظَِّّٔيمَظ٥ّصي ماظؾ٥َِّّ م*م٭ِّّٕشياِط موشيإغيغؼي١َّمَظؿشيفضيِّٓيمإغيَظ٧ّم٭ِّّٕشياٍطمعصيلضيؿشيِؼق٣ّػي ِسؾشيوِدغشيو

 {اظؾ٥َِّّمتشيِصريصيماْظُلعصي٦ّرصيمِص٨ّماظلؼيؿشيووشياِتموشيعشيومِص٨ّماْظَلرضيضغيمَأَظومإغيَظ٧ّ

 ؼ.53،م52ػاظش٦ّرى:م

متعودي: -4 موشيؼصيؾشيشـيّٕصيمم}وضول مَأْض٦ّشيمصي مِػ٨ّشي مِظؾَِّؿ٨ّ مؼشيفضيِّٓي ماْظُؼّٕضيآنشي مػشئّشيا إغينؼي

 {اْظؿصيمضيِعـِنيشيماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيماظصؼيوِظقشيوِتمَأنؼيمَظفصي٣ّضيمَأجضيّٕطيامَطِؾريطيا

 ؼم.9ػاإلدّٕاء:م

مؼ.م9ػايفّٕ:ممممم{شـيوماظّٔـيْطّٕشيموشيإغيغؼيومَظ٥ّصيمَظقشيوِصُظ٦ّنشيإغيغؼيومغشيقضي٤ّصيمغشيّٖؼيْظ}وضولمتعوديم: -5

 ؼ.م17ػاظؼؿّٕ:م{وشيَظَؼّٓضيمؼشيلؼيّٕضيغشيوماْظُؼّٕضيآنشيمِظؾّٔـيْطّٕغيمَصفشي٢ّضيمِع٤ّضيمعصيّٓؼيِطّٕػي}وضولمتعودي:م -6

 {وشيغصيشيّٖـيلصيمِع٤ّشيماْظُؼّٕضيآنغيمعشيومػصي٦ّشيمِذَػوءظيموشيرشيحضيؿشيٌيمِظْؾؿصيمضيِعـِنيشي}وضولمتعوديم:م -7

 ؼ.م82ػاإلدّٕاء:م

مَصْلتصي٦ّامِبلصي٦ّرشيٍةم}لمتعودي:وضو -8 مغشيّٖؼيْظشـيومسشيَؾ٧ّمسشيؾضيِّٓغشيو مِص٨ّمرشيؼضيٍىمِعؿؼيو مُطضيؿصي٣ّضي وشيإغينضي

ضيِؾ٥ِّموشيادضيسصي٦ّامذصيفشيّٓشياءشيُط٣ّضيمِع٤ّضيمدصيونغيماظؾ٥َِّّمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيم٭ّشيوِدِضنيشي  {ِع٤ّضيمِع

مؼ.23ػاظؾؼّٕة:م

م -9 مإغيَظقضي١َّمعصيؾشيورشيٌكمِظقشيّٓؼيبؼيّٕصيوامآ}وضولمتعودي: مَأغضيّٖشيْظشيوهصي مُأوُظ٦ّمِطؿشيوبظي موشيِظقشيؿشئّشيطَّّٕشي ؼشيوِت٥ِّ

مؼ.29ػص:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظَلْظؾشيوِب

ًِماْظنغيغضيّٗصيموشياْظِف٤ّصيعيمسشيَؾ٧ّمَأنضيمؼشيْلتصي٦ّامِبِؿضـي٢ّغيم}وضولمتعودي:م -11 ُض٢ّضيمَظِؽ٤ّغيماجضيؿشيؿشيعشي

 {ِؾ٥ِّموشيَظ٦ّضيمَطونشيمبشيعضيضصيفصي٣ّضيمِظؾشيعضيّٚػيمَزفغيريطياػشئّشياماْظُؼّٕضيآنغيمَظومؼشيْلتصي٦ّنشيمِبِؿضي

مؼ.م88ػاإلدّٕاء:م
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م:ماألدي١ َٔ ايض١ٓمممممممم

س٤ّمسو٫ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(محنيمدؽؾًمس٤ّمأخٱّض٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم -1

 )علـّٓمأريّٓ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممودؾ٣ّ(مضوظً:م)َطونشيمخؾؼ٥ّماْظُؼّٕضيآن(م

م)ر٨ّ٬ّم -2 مسشيو٫ِّششيَي مَضولشي:مموسشي٤ّضي م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ماظؼيِؾ٨ّـي مسشي٤ّغي آمسـفو(

)اظَِّّٔىمؼشيْؼّٕشيُأماْظُؼّٕضيآنشيموشيػصي٦ّشيمعشيوِػّٕظيمِب٥ِّمعشيّٝشيماظلؼيَػّٕشيِةماْظِؽّٕشيامغيماْظؾشيّٕشيرشيِةموشياظَِّّٔىمؼشيْؼّٕشيؤصيهصيم

 وشيػصي٦ّشيمؼشيشضيؿشيّٓؽيمسشيَؾقضي٥ِّمَصَؾ٥ّصيمَأجضيّٕشيانغي(م)دـ٤ّمأب٨ّمداود(.

م)ر٨ّ٬ّ -3 معشيوِظ١ٍّ مبضي٤ّغي مَأغشيّٗغي ِٓمموسشي٤ّضي ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي م: مَضولشي مسـ٥ّ( مآ

مرشيدصي٦ّلشيم مؼشيو م: مَضوُظ٦ّا ماظؼـيوسغي، مِع٤ّشي مَأػضيِؾنيشي مِظؾ٥َِّّ م)إغينؼي م: مودشيؾ٣َّّشي( )٭ّشيؾ٧َّّمآمسشيؾقضي٥ِّ

ِٓموشيخشيو٭ّؼيؿصي٥ّصي(م ِٓمعشي٤ّضيمػصي٣ّضي؟مَضولشي:مػصي٣ّضيمَأػضي٢ّصيماْظُؼّٕضيآنغي،مَأػضي٢ّصيما  ا

م)دـ٤ّماب٤ّمعوج٥ّ(.م

ِٓمبضي٤ّشيمعشيلضيعصي -4 ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّموس٤ّمسشيؾضيّٓشيما ٦ٍّدم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مؼشيُؼ٦ّلصي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

مِب٥ِّمحشيلشيشـيٌي،موشياَيلشيشيُيم مَصَؾ٥ّصي ِٓ مِطؿشيوِبما محشيّٕضيًصومِع٤ّضي مَضّٕشيَأ اظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)عشي٤ّضي

موشيِعق٣ّظيم محشيّٕضيفظي موشيَّٰمظي محشيّٕضيفظي مَأِظّٟظي موشيَظِؽ٤ّضي مأْظ٣ّمحشيّٕضيفظي، مَأُض٦ّلصي مَّٰ مَأعضيشيوِظفشيو، ِبعشيشضيّٕغي

م)دـ٤ّماظرتعّٔي(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممّٕضيفظي(حشي

مِظ٨ّماظؼيِؾ٨ّؽي -5 مَضولشي مَضولشي: معشيلضيعصي٦ٍّدم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مبضي٤ّغي ِٓ ما مسشيؾضيِّٓ )٭ّؾ٧ّمموسشي٤ّضي

صيمَأْضّٕشيُأمسشيَؾقضي١َّموشيسشيَؾقضي١َّ(اْضّٕشيْأمسشيَؾ٨ّؼي)آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م ُأغضيّٖغيلشي؟مَضولشي:مم،مَضولشي:مُضْؾ

مَشقضيّٕغيي( مِع٤ّضي مَأدضيؿشيعشي٥ّصي مَأنضي مَأذضيؿشيفغي٨ّ مإغيذشيامم،م)إغيغـي٨ّ محشيؿؼي٧ّ ماظـيلشيوءشي مَصَؼّٕشيْأتصي َضولشي:

صي: مػشيمصيَِّٰءم}بشيَؾغضي مسشيَؾ٧ّ مِب١َّ موشيِجؽضيشـيو مِبششيفغيقٍّٓ مُأعؼيٍي مُط٢ّـي مِع٤ّضي مِجؽضيشـيو مإغيذشيا َصَؽقضيّٟشي

صيمسشيقضيشيقضي٥ِّمتشئّضيرغيَصون(َصّٕشيَأ(م،مَأوضيمَأعضيِل١ّْم-َضولشيمِظ٨ّ:م)ُطّٟؼيم،م{ذشيفغيقّٓطيا  مؼضي

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.
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ماظؾ٥َِّّم -6 مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ ماَِّذضيعشيّٕغييـي معشيوِظ١ٍّ مَأِب٧ّ موسشي٤ّضي

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)...وشياْظُؼّٕضيآنصيمحصيفؼيٌيمَظ١َّمَأوضيمسشيَؾقضي١َّ...(م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.

مَضو -7 مآمسـ٥ّ( م)ر٨ّ٬ّ ماَِّذضيعشيّٕغييـي معصي٦ّدشي٧ّ مَأِب٨ّ ِٓموسشي٤ّضي ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي م: لشي

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)عشيشـي٢ّصيماْظؿصيمضيِع٤ّغيماظّٔيمؼشيْؼّٕشيُأماْظُؼّٕضيآنشيمعشيشـي٢ّصيماُِّتضيّٕصيجؼيِي،م

معشيشي٢ّصيم ماْظُؼّٕضيآنشي مؼشيْؼّٕشيُأ ماظّٔيمَّٰ ماْظؿصيمضيِع٤ّغي موشيعشيشـي٢ّصي مَرقـيىظي، موشيَرعضيؿصيفشيو مَرقـيىظي رغيحُيفشيو

ماْظُؼّٕضيآنشيمعشيشـي٢ّصيمماظؿؼيؿضيّٕشيِةمَّٰمرغيؼّّشيمَظفشيوموشيَرعضيؿصيفشيومحصيْؾ٦ّظي، وشيعشيشـي٢ّصيماْظؿصيشـيوِص٠ّغيماظّٔيمؼشيْؼّٕشيُأ

ماْظُؼّٕضيآنشيم اظّٕؼيؼضيقشيوغشيِيمرغيحُيفشيومَرقـيىظيموشيَرعضيؿصيفشيومعصيّٕؿيم،موشيعشيشـي٢ّصيماْظؿصيشـيوِص٠ّغيماظّٔيمَّٰمؼشيْؼّٕشيُأ

م(.)عؿػ٠ّمسؾق٥ّمممممممممممممممممممممممممممَطؿشيشـي٢ّغيماْظقشيضيَظَؾِيمَظقضيّٗشيمَظفشيومرغيؼّّظيموشيَرعضيؿصيفشيومعصيّٕؿي(م

م -8 ماْظفصيفشيـ٧ِّـيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي مبضي٤ّغيمسشيوِعّٕػي مسصيْؼؾشيَي خشيّٕشيجشيمسشيَؾقضيشـيومرشيدصي٦ّلصيم:موسشي٤ّضي

مَأنضيم مؼصيِقىؽي م)َأؼؽيُؽ٣ّضي مَصَؼولشي: مِص٧ّماظصؽيػَِّي موشيغشيقضي٤ّصي م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( اظؾ٥َِّّ

زشيػضيّٕشياوشيؼضي٤ّغيمِبغشيقضيّٕغيمإغيثضي٣ّػيمؼشيغضيّٓصيوشيمإغيَظ٧ّمبصيْطقشيونشيمَأوغيماْظعشيِؼق٠ّغيمَصقشيْلخصئّشيمغشيوَضؿشيقضي٤ّغيمَط٦ّضيعشيووشيؼضي٤ّغيم

م)َصأَلنضيم مَضولشي: ماظؾ٥َِّّ. مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو مُطؾُّشـيو مَضوُظ٦ّا: مرشيِح٣ّػي( مَضْطّٝغي موشيَّٰ موشيجشي٢ّؼي مسشيّٖؼي ِبوظؾ٥َِّّ

مسشيّٖؼيم ماظؾ٥َِّّ مِطؿشيوِب مِع٤ّضي مآؼشيؿشيقضي٤ّغي مَصقشيؿشيعشيؾ٣َّّشي مإغيَظ٧ّماْظؿشيلضيِفِّٓ مؼشي٦ّضيمػي مُط٢ّؼي مَأحشيّٓصيُط٣ّضي ؼشيغضيّٓصيوشي

 غشيوَضؿشيقضي٤ّغيموشيإغينضيمثشيٱَّثظيمَصشيٱَّثظيمِعضـي٢ّصيمَأسضيّٓشياِدِػ٤ّؼيمِع٤ّشيماإلغيِب٢ّغي(مموشيجشي٢ّؼيمخشيقضيّٕظيمَظ٥ّصيمِع٤ّضي

 )دـ٤ّمأب٨ّمداود(.

مضول:ممسعًمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآم -9 وس٤ّمأب٨ّمأعوعيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(

مَطوغصي٦ّام ماظَِّّٔؼ٤ّشي موشيَأػضيِؾ٥ِّ ماْظِؼقشيوعشيِي مؼشي٦ّضيمشي مِبوْظُؼّٕضيآنغي م)ؼصيمضيتشي٧ّ مؼؼ٦ّل: مودؾ٣ّ( سؾق٥ّ

م مِب٥ِّ ماظؾ٥َِّّمؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي مرشيدصي٦ّلصي مَظفصيؿشيو موشي٬ّشيّٕشيبشي مِسؿضيّٕشيانشي(. موشيآلصي ماْظؾشيَؼّٕشيِة مدصي٦ّرشيُة تشيْؼّٓصيعصي٥ّصي

م)َطَلغؼيفصيؿشيوم مَضولشي: مبشيعضيّٓصي، مغشيِلقؿصيفصي٤ّؼي معشيو مَأعضيشيولػي مثشيٱَّثشيَي مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ )٭ّؾ٧ّ

مِحّٖضيَضونغي مَطَلغؼيفصيؿشيو مَأوضي مذشيّٕضيقظي مبشيقضيشيفصيؿشيو مدشي٦ّضيدشياوشيانغي مُزؾَّؿشيونغي مَأوضي مَرقضيّٕػيممَشؿشيوعشيؿشيونغي ِع٤ّضي

م٭ّشي٦ّشيافؼيمتصيقشيوجؼيونغيمسشي٤ّضيم٭ّشيوِحِؾفغيؿشيو(م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.
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م:مَٚٔ اآلثار

م -1 مسؾّٓماظّٕري٤ّماظلؾؿ٨ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(: مؼؼ٦ّلمأب٦ّ متشيعشيؾَّؿضيشيومٯّ مإغيذشيا ُطؼـيو

محشيَؾوَظفشيوم مغشيؿشيعشيؾ٣َّّشي محشيؿؼي٧ّ مبشيعضيّٓشيػشيو ماظَِّؿ٨ّ ماْظعشيشضيّٕشي مغشيؿشيعشيؾ٣َّّغي مَظ٣ّضي ماْظُؼّٕضيآنغي مِع٤ّشي اْظعشيشضيّٕشي

م.(عصـّٟمسؾّٓماظّٕزاق)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٮّّٕشياعشيفشيوموشيَأعضيّٕشيػشيوموشيغشيفضيقشيفشيووشيحشي

م:ثايّجا: املٛضٛع

مسِفّٖم ماظؽربىمسيمط٢ّمزعونم، ماإلدٱّم مععفّٖة إنماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمػ٦ّ

ًِماْظنغيغضيّٗصيم}اإلغّٗصيمواى٤ّصيعيمس٤ّمأنمؼلتصي٦ّاممبـِؾ٥ّ،مضولمدؾقوغ٥ّ: ُض٢ّضيمَظِؽ٤ّغيماجضيؿشيؿشيعشي

مبشيعضيضصيفصي٣ّضيمموشياْظِف٤ّصيعي مَطونشي موشيَظ٦ّضي ضيِؾ٥ِّ مِبِؿ مؼشيْلتصي٦ّنشي مَظو ماْظُؼّٕضيآنغي مػشئّشيا مِبِؿضـي٢ّغي مؼشيْلتصي٦ّا سشيَؾ٧ّمَأنضي

مَزفغيريطيا م{ِظؾشيعضيّٚػي مأوم88ػاإلدّٕاء: معـِؾ٥ّ، مدصي٦ّرػي مبعشّٕ مؼلت٦ّا مأن مسِفّٖوا مب٢ّ م، ؼ

ضيِؾ٥ِّمَأمضيمؼشيُؼ٦ُّظ٦ّنشيماْصؿشيّٕشياهصيمُض٢ّضيمَصْلتصي٦ّامِبعشيشضيّٕغيمدصي٦ّشي}بل٦ّرٍةمع٤ّمعـِؾ٥ّم،مضولمدؾقوغ٥ّم: رػيمِع

ؼم،م13ػػ٦ّد:م{عصيْػؿشيّٕشيؼشيوٍتموشيادضيسصي٦ّامعشي٤ّغيمادضيؿشيَطعضيؿصي٣ّضيمِع٤ّضيمدصيونغيماظؾ٥َِّّمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيم٭ّشيوِدِضنيشي

مِع٤ّضيم}دؾقوغ٥ّ:موضول مِبلصي٦ّرشيٍة مَصْلتصي٦ّا مسشيَؾ٧ّمسشيؾضيِّٓغشيو مغشيّٖؼيْظشـيو مِص٨ّمرشيؼضيٍىمِعؿؼيو مُطضيؿصي٣ّضي وشيإغينضي

ضيِؾ٥ِّموشيادضيسصي٦ّامذصيفشيّٓشياءشيُط٣ّضيمِع٤ّضيمدصيونغيماظ مؼ.23ػاظؾؼّٕة:ممممممممم{ؾ٥َِّّمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيم٭ّشيوِدِضنيشيِع

وظؼّٓمأغّٖظ٥ّمآمتعوديمسؾ٧ّمضؾىماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مػّٓاؼيم

ظؾـوسمإديماظطّٕؼ٠ّماٌلؿؼق٣ّم،مؼـريمب٥ّمايقوةم،موؼفّٓيشيمب٥ّمايقورىم،مصف٦ّم

متؿفّٔبم موب٥ّ م، ماظـػ٦ّس متشيّٖضيُط٦ّ موب٥ّ م، ماظؼؾ٦ّب مهقو مب٥ّ م، ماٌلؾؿني ددؿ٦ّر

إم*مذشيِظ١َّماْظِؽؿشيوبصيمَظومرشيؼضيىشيمِصق٥ِّمػصيّٓطيىمِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشيم}قم،مؼؼ٦ّلمدؾقوغ٥ّم:اِّخٱّ

مرشيزشيْضشـيوػصي٣ّضيم موشيِعؿؼيو ماظصؼيَؾوَة موشيؼصيِؼقؿصي٦ّنشي مِبوْظغشيقضيِى مؼصيمضيِعصي٦ّنشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي *
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ضيِػُؼ٦ّنشي م3-1ػاظؾؼّٕة:{ؼصي موج٢ّم: موؼؼ٦ّلمسّٖ م، مؼشيفضيِّٓيمِظؾَِّؿ٨ّم}ؼ ماْظُؼّٕضيآنشي مػشئّشيا إغينؼي

مَأْض٦ّشي مَأجضيّٕطيامِػ٨ّشي مَظفصي٣ّضي مَأنؼي ماظصؼيوِظقشيوِت مؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي ماْظؿصيمضيِعـِنيشي موشيؼصيؾشيشـيّٕصي مصي

ؼم،مع٤ّممتل١ّمب٥ّمنومع٤ّماظػنتم،مإغ٥ّمروحماٌمع٤ّموغ٦ّرم9ػاإلدّٕاء:{َطِؾريطيا

شيمتشيّٓضيرغييم}ػّٓاؼؿ٥ّم،مضولمتعودي: ضي وشيَطّٔشيِظ١َّمَأوضيحشيقضيشـيومإغيَظقضي١َّمرصيوحطيومِع٤ّضيمَأعضيّٕغيغشيومعشيومُط

ماْظ مِسؾشيوِدغشيومعشيو مِع٤ّضي مغشيششيوءصي معشي٤ّضي مغشيفضيِّٓيمِب٥ِّ مغصي٦ّرطيا مجشيعشيْؾشـيوهصي موشيَظِؽ٤ّضي ماْظنغيميشيونصي موشيَظو ِؽؿشيوبصي

وشيإغيغؼي١َّمَظؿشيفضيِّٓيمإغيَظ٧ّم٭ِّّٕشياٍطمعصيلضيؿشيِؼق٣ّػيم*م٭ِّّٕشياِطماظؾ٥َِّّماظَِّّٔيمَظ٥ّصيمعشيومِص٨ّماظلؼيؿشيووشياِتم

مؼ.م53،م52ػاظش٦ّرى:مممممممممممممممممممممم{وشيعشيومِص٨ّماْظَلرضيضغيمَأَظومإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّمتشيِصريصيماْظُلعصي٦ّرصي

مب٥ّموسظؿ٦ّهمصوػؿّٓوام وع٤ّمذيولمغ٦ّرهممسع٥ّمصّٕؼ٠ّمع٤ّماى٤ّمصكعـ٦ّا

ب٥ّمإديماظصّٕاطماٌلؿؼق٣ّم،مث٣ّموظ٦ّامإديمض٦ّعف٣ّمعـّٔرؼ٤ّم،مطؿومحؽ٧ّماظؼّٕآنم

موشيإغيذضيم٭ّشيّٕشيْصشـيومإغيَظقضي١َّمغشيَػّٕطيامِع٤ّشيماْظِف٤ّـيمؼشيلضيؿشيِؿعصي٦ّنشيماْظُؼّٕضيآنشي}اظؽّٕؼ٣ّم،مؼؼ٦ّلمدؾقوغ٥ّ:

مَضوُظ٦ّام م* معصيضئِّرغيؼ٤ّشي مَض٦ّضيِعفغي٣ّضي مإغيَظ٧ّ موشيظ٦َّّضيا مُضِض٨ّشي مَصَؾؿؼيو مَأغضيِصؿصي٦ّا مَضوُظ٦ّا محشيضشيّٕصيوهصي َصَؾؿؼيو

مؼشيفضيِّٓيم مؼشيّٓشيؼضي٥ِّ مبشيقضي٤ّشي مِظؿشيو معصي٦ّدشي٧ّمعصيصشيّٓـيًضو مبشيعضيِّٓ مِع٤ّضي مُأغضيّٖغيلشي مِطؿشيوبطيو مدشيِؿعضيشـيو مإغيغؼيو ؼشيوَض٦ّضيعشيشـيو

َض٦ّضيعشيشـيومَأِجقؾصي٦ّامدشياِس٨ّشيماظؾ٥َِّّموشيآِعصـي٦ّامِب٥ِّمؼشيغضيِػّٕضيممؼشيومإغيَظ٧ّماْظقشي٠ّـيموشيإغيَظ٧ّمَرّٕغيؼ٠ّػيمعصيلضيؿشيِؼق٣ّػيم*

ماظؾ٥َِّّم مدشياِس٨ّشي مؼصيِفىضي مَظو موشيعشي٤ّضي م* مَأِظق٣ّػي مسشئّشياٍب مِع٤ّضي موشيؼصيِفّٕضيُط٣ّضي مذصيغصي٦ِّبُؽ٣ّضي مِع٤ّضي َظُؽ٣ّضي

مم{ِؾنيػيَصَؾقضيّٗشيمِبؿصيعضيِفّٖػيمِص٨ّماْظَلرضيضغيموشيَظقضيّٗشيمَظ٥ّصيمِع٤ّضيمدصيوِغ٥ِّمَأوضيِظقشيوءصيمُأوَظِؽ١َّمِص٨ّم٬ّشيَؾولػيمعصي

مؼ.م32-29اِّحؼوفم:مػ

وإذامطونمػّٔامحولماى٤ّمعّٝماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمصننمظؾؿٱ٫ّّؽيمأؼضطيومحوًّٰم

ماظؾشيَؼّٕشيِة،م مدصي٦ّرشيَة ماظؾَّقضي٢ّغي مِع٤ّشي مؼشيْؼّٕشيُأ مػصي٦ّشي مبشيقضيشيؿشيو مَضولشي: محصيضشيقضيّٕػي، مبضي٤ّغي مُأدشيقضيِّٓ مصعشي٤ّضي م، عع٥ّ

شي مَصلشيَؽ ماظَػّٕشيسصي ًِ مجشيوَظ مإغيذضي مِسضيّٓشيهصي، معشيّٕضيبصي٦َّرٌي ًِمموشيَصّٕشيدصي٥ّصي مَصفشيوَظ مَصَؼّٕشيَأ ضي، َصلشيَؽؿشي
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موشيَطونشيم مَصوغضيصشيّٕشيفشي، ماظَػّٕشيسصي ًِ مَصفشيوَظ مَضّٕشيَأ مثصي٣ّؼي ماظَػّٕشيسصي، ًِ موشيدشيَؽؿشي شي مَصلشيَؽ اظَػّٕشيسصي،

ضيفشيو،مَصَلذضيَػ٠ّشيمَأنضيمتصيِصقؾشي٥ّصيمَصَؾؿؼيوماجضيؿشيّٕؼيهصيمرشيَصّٝشيمرشيْأدشي٥ّصيمإغيَظ٧ّماظلؼيؿشيوِء،م ابضيصـي٥ّصيمؼشيقضيقشي٧ّمَضّٕغيؼؾطيومِع

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصَؼولشي:محشيؿؼي٧ّمعشيومؼشيّٕشيا اْضّٕشيْأم)ػشيو،مَصَؾؿؼيومَأ٭ّضيؾشيّّشيمحشيّٓؼيثشيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّشيؾ٧َّّما

محصيضشيقضيّٕػي مابضي٤ّشي مؼشيو ماْضّٕشيْأ محصيضشيقضيّٕػي، مابضي٤ّشي متشيَطَلم(ؼشيو مَأنضي ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو صي مَصَلذضيَػْؼ مَضولشي: ،

صيمرشيْأِد٨ّمَصوغضيصشي ضيفشيومَضّٕغيؼؾطيوم،مَصّٕشيَصعضي صيمرشيْأِد٨ّمإغيَظ٧ّمؼشيقضيقشي٧ّ،موشيَطونشيمِع صيمإغيَظقضي٥ِّم،مَصّٕشيَصعضي ّٕشيْص

ضيمحشيؿؼي٧ّمَّٰمَأرشياػشيو،م ٌَصشيوِبقّّغيم،مَصكشيّٕشيجشي مِصقفشيومَأعضيشيولصيما اظلؼيؿشيوِءم،مَصنغيذشيامِعضـي٢ّصيماظظُّؾَِّي

ضيمِظصشي٦ّضيِت١َّ،موشيَظ٦ّضيم)،مَضولشي:مَّٰ،مَضولشي:م(وشيتشيّٓضيرغييمعشيومذشياَك؟)َضولشي:م ٌَٱ٫ََِّّؽُيمدشيغشي ِتْؾ١َّما

مَظ متشيؿشي٦ّشيارشيىمِعضيفصي٣ّضيَضّٕشيْأتشي مَّٰ م، مإغيَظقضيفشيو ماظؼـيوسصي مؼشيضيُظّٕصي ضي )٭ّققّّماظؾكوري(.مم(َل٭ّضيؾشيقشي

مػؽّٔامؼؽ٦ّنمأثّٕماظؼّٕآنمحنيمؼؿؾ٧ّ.

متؽػ٢ّمآمتعوديم ماظّٔيمّٰمتـؼض٨ّمسفو٫ّؾ٥ّم، إغ٥ّمطٱّممآم)سّٖموج٢ّ(

م: مصؼول م، مواظؿؾّٓؼ٢ّ ماظؿقّٕؼّٟ مع٤ّ مَظ}حبػظ٥ّ موشيإغيغؼيو ماظّٔـيْطّٕشي مغشيّٖؼيْظشـيو مغشيقضي٤ّصي ٥ّصيمإغيغؼيو

ؼم،مع٤ّمضولمب٥ّم٭ّّٓقم،موع٤ّمسِؿ٢ّمب٥ّمُأِجّٕم،موع٤ّمحؽ٣ّم9ػايفّٕ:{َظقشيوِصُظ٦ّنشي

م-سّٖموج٢ّم-ب٥ّمسّٓلم،موع٤ّمدسومإظق٥ّمػّٓيمإديم٭ّّٕاطمعلؿؼق٣ّم،مجعؾ٥ّمآم

م: مدؾقوغ٥ّ مصؼول م، موذػوء موشيرشيحضيؿشيٌيم}رريي مِذَػوءظي مػصي٦ّشي معشيو ماْظُؼّٕضيآنغي مِع٤ّشي وشيغصيشيّٖـيلصي

م{ِظْؾؿصيمضيِعـِنيشي موسشي٤ّضي82ػاإلدّٕاء: م، ماظؼيِؾ٨ّـيممؼ مسشي٤ّغي مسشيضـي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي ماظؾ٥َِّّ سشيؾضيِّٓ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)إغينؼيمػشئّشياماْظُؼّٕضيآنشيمعشيْلدصيبشيُيماظؾ٥َِّّمَصوْضؾشيُؾ٦ّامِع٤ّضيمعشيْلدصيبشيِؿ٥ِّم )٭ّشيؾ٧َّّما

موشياظ ماْظؿصيِؾنيصي، موشياظؽـي٦ّرصي م، ماظؾ٥َِّّ محشيؾضي٢ّصي ماْظُؼّٕضيآنشي مػشئّشيا مإغينؼي مادضيؿشيَطعضيؿصي٣ّضي، ماظؼـيوِصّٝصيمعشيو شـيَػوءصي

مؼشيعضي٦ّشيجؽيم موشيَظو مَصقصيلضيؿشيعضيؿشيىشي، مؼشيّٖغيؼّٞصي مَظو متشيِؾعشي٥ّصي، مِظؿشي٤ّضي موشيغشيفشيوٌة مِب٥ِّ، متشيؿشيلؼي١َّ مِظؿشي٤ّضي ِسصضيؿشيٌي

ماظؾ٥َّّشيم مَصنغينؼي ماتضيُؾ٦ّهصي ماظّٕؼيدـي، مَطضيّٕشيِة مِع٤ّضي مؼشيكضيَؾ٠ّصي موشيَظو مسشيفشيو٫ِّؾصي٥ّصي، متشيضيَؼِض٨ّ موشيَظو َصقصيَؼ٦ّؼيمصي،
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،مَأعشيومإغيغـي٨ّمَظومَأُض٦ّلصيمإمحشيّٕضيفظيم،مم٥ِّمُط٢ّؼيمحشيّٕضيٍفمسشيشضيّٕشيمحشيلشيشيوٍتؼشيْلجصيّٕصيُط٣ّضيمسشيَؾ٧ّمِتَؾووشيِت

موشيَظِؽ٤ّضيمَأِظّٟظيموشيَظومظيموشيِعق٣ّظي(م)علؿّٓركمايوط٣ّ(.م

رصّٝمآمعـّٖظؿ٥ّمص٦ّ٭ّػ٥ّمبلج٢ّماظصػوتم،موذطّٕهمبلسظ٣ّماِّمسوءم;مظقعؾ٣ّم

مص٦ّ٭ّػ٥ّمآمتعوديمبؼ٦ّظ٥ّ: مآؼشيوتصي}اظـوسمضّٓرهموسظؿؿ٥ّ، ضي مُأحضيِؽؿشي مثصي٣ّشيعيمِطؿشيوبظي ٥ّصي

مخشيِؾريػي محشيِؽق٣ّػي مَظّٓصينضي مِع٤ّضي ضي م:1ػػ٦ّد:{ُصصعيَؾ موض٦ّظ٥ّ مَظوم}مؼ، م* مسشيّٖغيؼّٖظي مَظِؽؿشيوبظي وشيإغيغشيعي٥ّصي

ؼشيْلِتق٥ِّماْظؾشيوِر٢ّصيمِع٤ّضيمبشيقضي٤ّغيمؼشيّٓشيؼضي٥ِّموشيَظومِع٤ّضيمخشيْؾِػ٥ِّمتشيضيّٖغيؼ٢ّظيمِع٤ّضيمحشيِؽق٣ّػيمحشيِؿقٍّٓ(مػصصؾً:م

م41 موعـّٖظ42، مسظؿؿ٥ّ مسؾ٧ّ ماظيتمتّٓل ماظصػوت مذظ١ّمع٤ّ مإديمشري ؿ٥ّمؼ،

موضّٓره.

مظؾؼّٕآنم مطـرية مبػضو٢ّ٫ّ موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظـيب مأخربغو وظؼّٓ

ماظؽّٕؼ٣ّمتع٦ّدمبوظـػّٝمسؾ٧ّماإلغلونمسيماظّٓغقومواآلخّٕةم،مع٤ّمػّٔهماظػضو٢ّ٫ّ:مم

 اًريؼيمِّػؾ٥ّم،ميّٓؼٌمسصيضيؿشيونمب٤ّمسػونم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مسشي٤ّضيماظؼيِؾ٨ّـيم

 دشيؾ٣َّّشي(مَضولشيم:م)خشيقضيّٕصيُط٣ّضيمعشي٤ّضيمتشيعشيؾ٣َّّشيماْظُؼّٕضيآنشيموشيسشيؾَّؿشي٥ّصي(م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشي

م)٭ّققّّماظؾكوري(.

 اظّٕصعيمظصوحؾ٥ّم،ميّٓؼٌمسؾّٓمآمب٤ّمسؿّٕوم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿو(مضول:م

:م)ؼؼولصيمظصوحِىماظؼّٕآن:ماضّٕشيأممضولمرد٦ّلصيمآم)٭ّؾ٧َّّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

متّٕتـي شي مُطضي مورتـي٢ّمطؿو مآؼيموارتشي٠ّغي، مآخّٕغي مصننمعـّٖغيَظ١َّمسـّٓشي ٢ّمسيماظّٓصيغقو،

م)دـ٤ّمأب٨ّمداودم(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتؼّٕؤػو(م
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 اظشػوسيمظصوحؾ٥ّم،ميّٓؼٌمَأب٨ّمُأعشيوعشيَيماْظؾشيوِػِؾ٨ّعيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:م

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشي ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما صيمرشيدصي٦ّلشيما ؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)اْضّٕشيءصيواماْظُؼّٕضيآنشيمَصنغيغؼي٥ّصيمدشيِؿعضي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممؼشيْلِت٨ّمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمذشيِػقعطيومِظَل٭ّضيقشيوِب٥ِّ(م

 مبضي٤ّمعشيلضيعصي٦ٍّدم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(م ِٓ اِّجّٕماظعظق٣ّمظؼور٥ّ٫ّم،ميّٓؼٌمسشيؾضيّٓما

مسشي ماظؾ٥َّّصي م)٭ّشيؾ٧َّّ ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مِع٤ّضيمضول: محشيّٕضيًصو مَضّٕشيَأ م)عشي٤ّضي موشيدشيؾ٣َّّشي(: َؾقضي٥ِّ

مَصَؾ٥ّصيمِب٥ِّمحشيلشيشـيٌيم،موشياَيلشيشـيُيمِبعشيشضيّٕغيمَأعضيشيوِظفشيو،مَّٰمَأُض٦ّلصيماْظ٣ّمحشيّٕضيفظيم،م ِٓ ِطؿشيوِبما

م)دـ٤ّماظرتعّٔي(.ممممممممممممممموشيَظِؽ٤ّضيمَأِظّٟظيمحشيّٕضيفظيموشيَّٰمظيمحشيّٕضيفظيموشيِعق٣ّظيمحشيّٕضيفظي(م

 ّميّٓؼٌمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(ممايػّٜمظؾؾق٦ّتماظعوعّٕةمبؼّٕاءت٥،

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)َظومتشيفضيعشيُؾ٦ّامبصيقصي٦ّتشيُؽ٣ّضيمعشيَؼوِبّٕشي،م ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما َأنؼيمرشيدصي٦ّلشيما

م)٭ّققّّم ماْظؾشيَؼّٕشيِة( مدصي٦ّرشيُة مِصق٥ِّ ماظَِّّٔيمتصيْؼّٕشيُأ ًِ ماْظؾشيقضي مِع٤ّشي مؼشيضيِػّٕصي ماظشؼيقضيَطونشي إغينؼي

اظػضو٢ّ٫ّماظيتمّٰمتـؿف٨ّ،مصعشي٤ّغيمابضي٤ّغيمِدريغيؼ٤ّشيم،معلؾ٣ّ(،مإديمشريمذظ١ّمع٤ّم

ضـي٥ّصيم صيماظَِّّٔيمؼصيْؼّٕشيُأمِصق٥ِّماْظُؼّٕضيآنصيمتشيقضيضصيّٕصيهصيماْظؿشيٱ٫َِّّؽُيم،موشيتشيكضيّٕصيجصيمِع َضولشيم:م"ماْظؾشيقضي

مِصق٥ِّم مؼصيْؼّٕشيُأ مَّٰ ماظَِّّٔي صي موشياْظؾشيقضي م، مخشيقضيّٕصيهصي موشيؼشيْؽصيّٕصي مِبَلػضيِؾ٥ِّ موشيؼشيؿؼيِلّٝصي م، اظشؼيقشيوِرنيصي

م مِبَلػضيِؾ٥ِّماْظُؼّٕضيآنصي موشيؼشيِضق٠ّصي م، ماْظؿشيٱ٫َِّّؽُي ضـي٥ّصي مِع موشيتشيكضيّٕصيجصي م، ماظشؼيقشيوِرنيصي تشيقضيضصيّٕصيهصي

م)عصـّٟماب٤ّمأب٨ّمذقؾي(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشيؼشيِؼ٢ّؽيمخشيقضيّٕصيهصيم"

وظ٦ّمتلعؾـومحولماظصقوبيماظؽّٕامم)ر٨ّ٬ّمآمسـف٣ّ(معّٝماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم

مأغف٣ّمٕمؼؽؿػ م،مظ٦ّجّٓغو موتّٓبّٕوا مب٢ّمضّٕأوا ماّٰدؿؿوعمصؼّٛم، مأو مبوظؼّٕاءة ٦ّا

موسؿٱًّ،م مؼطؾؼ٦ّغ٥ّمض٦ًّّٰ مصؽوغ٦ّا مغػ٦ّدف٣ّم، موارتؾطًمب٥ّ مضؾ٦ّبف٣ّم، صؿعؾؼًمب٥ّ

مع٤ّم مبؾغ٦ّه معو مبؾغ٦ّا مظّٔظ١ّمعو م، موؼؾؿعّٓونمس٤ّمغ٦ّاػق٥ّ م، مبلواعّٕه ؼلمتّٕون

اظػضو٢ّ٫ّمواظّٕصعيمإّٰمبػض٢ّماظعؿ٢ّمبوظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم،موادؿفوبيمِّواعّٕهم،مظؼّٓم
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ماظؾؼّٕةمسيمٔوغ٨ّممحػّٜ مد٦ّرة مب٤ّماًطوبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مسؿّٕ دقّٓغو

دـ٦ّاتمظقّٗمظؾّٛءمسيمحػظ٥ّموظؽ٤ّمِّغ٥ّمطونمحيّٕصمسؾ٧ّماظعؾ٣ّمواظعؿ٢ّم

م ماظّٕري٤ّماظلؾؿ٨ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(: مسؾّٓ مؼؼ٦ّلمأب٦ّ م، متشيعشيؾَّؿضيشـيومٯّععطيو مإغيذشيا ُطؼـيو

ماظَِّؿ٨ّمبشي ماْظعشيشضيّٕشي مغشيؿشيعشيؾ٣َّّغي مَظ٣ّضي ماْظُؼّٕضيآنغي مِع٤ّشي موشيحشيّٕشياعشيفشيوماْظعشيشضيّٕشي محشيَؾوَظفشيو محشيؿؼي٧ّمغشيؿشيعشيؾ٣َّّشي عضيّٓشيػشيو

م.ممم(عصـّٟمسؾّٓماظّٕزاق)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٮّوشيَأعضيّٕشيػشيوموشيغشيفضيقشيفشيو

وِّنماظصقوبيماظؽّٕامم)ر٨ّ٬ّمآمسـف٣ّمأذيعني(مطوغ٦ّامؼػؼف٦ّنمآؼوتم

موجّٓغوػ٣ّم موؼؿعوؼش٦ّنمععفو مآماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ مأواعّٕ ؼلورس٦ّنمإديمروسي

مواجؿـوبمغ٦ّاػق٥ّم،مصقنيمغّٖظًمآؼوتماظـف٨ّمس٤ّمذّٕبماًؿّٕم )سّٖموج٢ّ(

م،م ماظؼّٕآن معّٝ مذيقعطيو موووب٦ّا محصيّٕـيعشيً" مضّٓ مإنماًؿّٕ مأّٰ م" م: وغودىمعـوٍد

مواظّٔيمطونمسيمصؿ٥ّمذّٕبيم مرعوهم، صوظّٔيمطونمسيمؼّٓهمذ٨ّءمع٤ّماًؿّٕ

ادؿفوبيمِّواعّٕماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم،مذبَّفوم،مواظّٔيمطونمسـّٓهمسيمأوانمأراضفو،م

حؿ٧ّماعؿألتمبفومدؽ١ّمآٌّؼـيموضوظ٦ّاماغؿفقـومؼومربـوم،موطّٔظ١ّمحنيمغّٖلم

مِع٤ّضيم}ض٦ّلمآمتعودي: ضيِػُؼ٦ّا متصي موشيعشيو متصيِقؾؽي٦ّنشي مِعؿؼيو ضيِػُؼ٦ّا محشيؿؼي٧ّمتصي ماْظِؾّٕؼي متشيشـيوُظ٦ّا َظ٤ّضي

مسشيِؾق٣ّظي مِب٥ِّ ماظؾ٥َّّشي مَصنغينؼي م{ذشي٨ّضيٍء م92ػآلمسؿّٕان: مضوممدقّٓغو ماظّٓحّٓاحمإديمؼ أب٦ّ

مإظق٥ّموتصّٓقمبفو،موع٤ّمػـومادؿطوعماظصقوبيم أذي٢ّمحّٓؼؼيمسـّٓهموأحؾفو

اظؽّٕامم)ر٨ّ٬ّمآمسـف٣ّ(محػّٜمطؿوبمآمِّغ٥ّمٕمؼؽ٤ّمبوظـلؾيمهل٣ّمذبّٕدم

مصقؿوم مسيمتعوعٱّتف٣ّ مزفّٕ مإميوغقؾيو مدؾ٦ّطقؾيو متّٕب٦ّؼؾيو معـففطيو مطون مب٢ّ م; طؾؿوت

مبقـف٣ّ;مب٢ّموعّٝمشريػ٣ّ.
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يماظيتمجعؾفومآم)سّٖعيموج٢ّعي(مِّػ٢ّماظؼّٕآنماظّٔؼ٤ّموع٤ّمث٣ّؼيمصننماٌـّٖظ

م)ر٨ّ٬ّمآم معشيوِظ١ٍّ مبضي٤ّغي مَأغشيّٗغي مصعشي٤ّضي مع٤ّمأرض٧ّموأسؾ٧ّماٌـوزل، مب٥ّ ؼشؿغؾ٦ّن

مِع٤ّشيم مَأػضيِؾنيشي مِظؾ٥َِّّ م)إغينؼي م: مودشيؾ٣َّّشي( م)٭ّشيؾ٧َّّمآمسشيؾقضي٥ِّ ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي م: مَضولشي سـ٥ّ(

معشي٤ّضي ِٓ ما مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو م: مَضوُظ٦ّا م، ِٓمماظؼـيوسغي ما مَأػضي٢ّصي م، ماْظُؼّٕضيآنغي مَأػضي٢ّصي ػصي٣ّضي؟مَضولشي:مػصي٣ّضي

،مصؿومم-تعوديم-وشيخشيو٭ّؼيؿصي٥ّصي(مػدـ٤ّماب٤ّمعوج٥ّؼ،مصؼورئماظؼّٕآنمعـؿلىمإديمآ

ماظشّٕفم مؼؽ٦ّن ماظؼّٕآن مع٤ّ ماإلغلون محيػّٜ معو موبؼّٓر م، مذّٕف مع٤ّ أسظؿ٥ّ

مواٌـّٖظي،مصلػ٢ّماظؼّٕآنمؼّٕصّٝمآمضّٓرػ٣ّمبنيماظعؾودم.

مظؽّٕؼ٣ّمصقؿؿـ٢ّمصقؿومؼؾ٨ّ:مممأعومواجؾـومسب٦ّماظؼّٕآنما

م* مصننممٚاملدا١َٚ ع٢ً قزا٤ت٘ َٚدارصت٘ ،تعًُ٘ ٚتعًُٝ٘ م ،

متشيعشيؾعَي٣ّشيم معشي٤ّضي أصض٢ّماظـوسمع٤ّمؼؿعؾ٣ّماظؼّٕآنموؼعؾؿ٥ّم،مصػ٨ّمايّٓؼٌم)خشيقضيّٕصيُط٣ّضي

بؼّٕاءت٥ّموتعوػّٓهم،م اْظُؼّٕضيآنشيموشيسشيؾعَيؿشي٥ّصي(م،موضّٓمأعّٕغوماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

مسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي( ٨ّمآمسـ٥ّ(صع٤ّمَأِب٨ّمعصي٦ّدشي٧ّم)ر٬ّ ُٓ مَضولشي: سشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّما

 ()تشيعشيوػشيّٓصيواماظُؼّٕضيآنشي،مَص٦ّشياظَِّّٔيمغشيْػِل٨ّمِبقشيِِّٓهمَظفصي٦ّشيمَأذشيّٓؽيمتشيَػصـيقطيومِع٤ّشيماإلغيِب٢ّغيمِص٨ّمسصيُؼِؾفشيو

،مصوظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمعصيَؽ٦ّـينظيمأدود٨ّؿيمع٤ّمعؽ٦ّغوتماظشكصقيم(٭ّققّّماظؾكوري)

٥ّمؼلؿؿّٓماٌلؾ٣ّمتعوظق٣ّمدؼـ٥ّموآداب٥ّ،مصعؾ٧ّماٌلؾ٣ّمأنمؼلع٧ّماٌلؾؿي،مصؿـ

إديمتعؾ٣ّمضّٕاءت٥ّمجقّٓطيام،موػّٔاماِّعّٕمظقّٗمسلريطيا،مصنغـومنّٓمع٤ّماظـوسمع٤ّم

ؼؾفلمإديمتعؾ٣ّماظؾغوتماِّجـؾقي،موتؽؾّٓماٌشوقعيمسيمدؾق٢ّمهصق٢ّمأظ٦ّانم

ع٤ّماظعؾ٦ّممظؾقص٦ّلمسؾ٧ّموزقػيمتّٓرمسؾق٥ّمدخًؾوموصريطيام،مصؽقّٟممبـ٢ّمػّٔام
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مسشيو٫ِّششيَيممأن مصعشي٤ّضي مضّٕاءت٥ّ، مبصع٦ّبي ؼؿؽود٢ّمس٤ّمتعؾ٣ّمطٱّممآمتعوديمعؿعؾًؾو

اظَِّّٔىمؼشيْؼّٕشيُأماْظُؼّٕضيآنشيم))ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشي:م

مؼشيشضيؿشيّٓؽي موشيػصي٦ّشي موشياظَِّّٔىمؼشيْؼّٕشيؤصيهصي ماْظؾشيّٕشيرشيِة ماْظِؽّٕشيامغي ماظلؼيَػّٕشيِة معشيّٝشي مِب٥ِّ معشيوِػّٕظي مَصَؾ٥ّصيمموشيػصي٦ّشي سشيَؾقضي٥ِّ

مداود)م(َأجضيّٕشيانغي مأب٨ّ مؼقلّٕم(دـ٤ّ موتعوديمأن مدؾقوغ٥ّ ماي٠ّ موسّٓغو موظؼّٓ .

مِع٤ّضيم}طؿوب٥ّمسؾقـومضّٕاءًةموتعؾّٓطيام،مضولمتعودي: مَصفشي٢ّضي مِظؾّٔـيْطّٕغي ماْظُؼّٕضيآنشي مؼشيلؼيّٕضيغشيو وشيَظَؼّٓضي

مؼ.م17ػاظؼؿّٕ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{عصيّٓؼيِطّٕػي

م ماظؼّٕآنممتدبز آٜات٘ ٚنأْ٘ ٜتٓشٍ ع٢ً قار٥٘* مسب٦ّ مصننمواجؾـو ،

محؿ٧ّم مغؿّٓبّٕه مأن مب٢ّمسؾقـو مصقلىم، ماظؿٱّوة محّٓ مؼؿ٦ّضّٟمسـّٓ مّٰ اظؽّٕؼ٣ّ

َأَصٱّمؼشيؿشيّٓشيبؼيّٕصيونشيماْظُؼّٕضيآنشيمَأمضيمسشيؾ٧ّم}غؿّٔوقمحٱّوت٥ّموغلؿشعّٕمسظؿؿ٥ّم،مضولمتعودي:

َأَصَؾومؼشيؿشيّٓشيبؼيّٕصيونشيماْظُؼّٕضيآنشيموشيَظ٦ّضيمَطونشيم}ؼم،موضولمسّٖموج٢ّ:24ػربؿّٓ:{وُضُؾ٦ٍّبمَأْضَػوُظفشي

ضيِّٓمَشقضيّٕغيماظؾ٥َِّّمَظ٦ّشيجشيّٓصيوامِصق٥ِّماخضيِؿَؾوًصومَطـِريطيا ؼم،مصننمأسؾ٧ّمأػ٢ّم82ػاظـلوء:{ِع٤ّضيمِس

اظؼّٕآنمأجّٕطيامػ٣ّماظّٔؼ٤ّمؼؼّٕؤونمبلظلـؿف٣ّموؼؿّٓبّٕونمبعؼ٦ّهل٣ّموضؾ٦ّبف٣ّ،مضولم

م: مَأغضيّٖشي}تعودي مُأوُظ٦ّمِطؿشيوبظي موشيِظقشيؿشئّشيطَّّٕشي مآؼشيوِت٥ِّ مِظقشيّٓؼيبؼيّٕصيوا معصيؾشيورشيٌك مإغيَظقضي١َّ ْظشـيوهصي

مإميوغطيوم29ػص:{اْظَلْظؾشيوِب مصوزداد مآؼوت٥ّ متٱّ مع٤ّ مسؾ٧ّ مآ مأثـ٧ّ موظؼّٓ ؼ،

ضيمُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضيم}بؿّٓبّٕػو،مضولممتعوديم:م إغيغؼيؿشيوماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيماظَِّّٔؼ٤ّشيمإغيذشيامذصيِطّٕشيماظؾ٥َّّصيموشيِجَؾ

ضي متصيِؾقشي مؼشيؿشي٦ّشيطَُّؾ٦ّنشيموشيإغيذشيا موشيسشيَؾ٧ّمرشيبـيفغي٣ّضي مإغيميشيوغطيو مزشيادشيتضيفصي٣ّضي مآؼشيوتصي٥ّصي ؼ،م2ػاِّغػول:{سشيَؾقضيفغي٣ّضي

ضولماب٤ّمسؾوسم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(م:م"متؽػ٢ّمآم٤ٌّمضّٕأماظؼّٕآنموسؿ٢ّممبوم

م}صق٥ّمأنمّٰمؼض٢ّمسيماظّٓغقوموّٰمؼشؼ٧ّمسيماآلخّٕة،مودظق٢ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّمتعودي:

مؼشي مَصَؾو مػصيّٓشيايشي ماتؼيؾشيّٝشي مَظ٥ّصيمَصؿشي٤ّغي مِذْطّٕغييمَصنغينؼي مسشي٤ّضي مَأسضيّٕشيضشي موشيعشي٤ّضي مؼشيشضيَؼ٧ّم*م موشيَظو ِض٢ّؽي
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عشيِعقششيًيم٬ّشيضيًؽوموشيغشيقضيشصيّٕصيهصيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمَأسضيؿشي٧ّم*مَضولشيمرشيبـيمِظ٣ّشيمحشيششيّٕضيتشيـ٨ِّمَأسضيؿشي٧ّموشيَضّٓضيم

صًيمبشيِصريطيام*مَضولشيمَطّٔشيِظ١َّمَأتشيؿضي١َّمآؼشيوتصيشـيومَصشيِلقؿشيفشيوموشيَطّٔشيِظ١َّماْظقشي٦ّضيمشي ضي مم{تصيضيلشي٧ّمُط

مؼ.126،م123ػر٥ّ:

ماٌـ٢ّمسيماظؿلثّٕم مودؾ٣ّ( مآمسؾق٥ّ مآم)٭ّؾ٧ّ مرد٦ّل مظـو م٬ّّٕب وضّٓ

مظعؾّٓمآمب٤ّمعلع٦ّدم بوظؼّٕآنمواظؿفووبمعّٝمآؼوت٥ّماظؽّٕمييمحقٌمضولمؼ٦ّعطيو

صيم:مَأْضّٕشيُأمسشيَؾقضي١َّموشيسشيَؾقضي١َّمُأغضيّٖغيلشي؟مَضولشيم:م )ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(:م)اْضّٕشيْأمسشيَؾ٨ّؼي(،مَضولشيم:مُضْؾ

مإغيذشيام)إغيغـي محشيؿؼي٧ّ ماظـيلشيوءشي مَصَؼّٕشيْأتصي مَضولشي: م، مَشقضيّٕغيي( مِع٤ّضي مَأدضيؿشيعشي٥ّصي مَأنضي مَأذضيؿشيفغي٨ّ ّ٨

صي: مػشيمصيَِّٰءم}بشيَؾغضي مسشيَؾ٧ّ مِب١َّ موشيِجؽضيشـيو مِبششيفغيقٍّٓ مُأعؼيٍي مُط٢ّـي مِع٤ّضي مِجؽضيشـيو مإغيذشيا َصَؽقضيّٟشي

م{ذشيفغيقّٓطيا مِظ٨ّ:م)ُطّٟؼي مَأعضيِل١ّْم-َضولشي متشئّضيرغيَصونم-َأوضي مسشيقضيشيقضي٥ِّ صي (م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(،مَصّٕشيَأؼضي

إنمذلنماٌمع٤ّمأنمؼؿػوس٢ّمطقوغ٥ّمطؾ٥ّمعّٝمطٱّممآم)سّٖموج٢ّ(،مؼؼ٦ّلمآم

مجصيُؾ٦ّدصيم}تعودي: ضـي٥ّصي مِع متشيْؼششيِعّٕؽي معشيشـيوِغ٨ّشي معصيؿشيششيوِبفطيو مِطؿشيوبطيو ٌِ ماْظقشيِّٓؼ مَأحضيلشي٤ّشي مغشيّٖؼيلشي اظؾ٥َّّصي

َظ٧ّمِذْطّٕغيماظؾ٥َِّّمذشيِظ١َّمػصيّٓشيىماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيكضيششي٦ّضينشيمرشيبؼيفصي٣ّضيمثصي٣ّؼيمتشيِؾنيصيمجصيُؾ٦ّدصيػصي٣ّضيموشيُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضيمإغي

مؼ.مم23ػاظّٖعّٕ:م{اظؾ٥َِّّمؼشيفضيِّٓيمِب٥ِّمعشي٤ّضيمؼشيششيوءصيموشيعشي٤ّضيمؼصيضضيِؾ٢ّغيماظؾ٥َّّصيمَصؿشيومَظ٥ّصيمِع٤ّضيمػشيوٍد

،مصننمع٤ّماظ٦ّاجىمماألدب َع ايكزإٓ ايهزِٜ ٚايتدًل بأخالق٘*م

سؾ٧ّمضورئماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمأنمؼؿلدبمبكداب٥ّم،موؼؿكؾ٠ّمبلخٱّض٥ّم،موؼؿؿل١ّم

مغػل٥ّمبؿعوظق موتؿؼ٦ّى م، موذف٦ّات٥ّ مأػ٦ّا٥ّ٫ّ مع٤ّ ماإلغلون مؼؿقّٕر مصؾلخٱّض٥ّ م، ؿ٥ّ

متعودي: مضول م، ماظؼ٦ّميي مَأْض٦ّشيمصيم}بوِّخٱّق مِػ٨ّشي مِظؾَِّؿ٨ّ مؼشيفضيِّٓي ماْظُؼّٕضيآنشي مػشئّشيا إغينؼي

ؼم9ػاإلدّٕاء:م{وشيؼصيؾشيشـيّٕصيماْظؿصيمضيِعـِنيشيماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيماظصؼيوِظقشيوِتمَأنؼيمَظفصي٣ّضيمَأجضيّٕطيامَطِؾريطيا
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مضّٓمطونمضّٕآغومميش٨ّموأد٦ّتـ ومسيمذظ١ّمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

سؾ٧ّماِّرضم،مؼؿكؾ٠ّمخبؾؼ٥ّم،مؼ٧ّ٬ّّٕمب٬ّّٕوه،موؼلكّٛمظلكط٥ّم،موضّٓمدؽؾًم

اظلقّٓةمسو٫ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مس٤ّمأخٱّض٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مصؼوظً:م

م)علـّٓمأريّٓ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)َطونشيمخؾؼ٥ّماْظُؼّٕضيآن(

وظؼّٓمدسوغوماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسيمععظ٣ّمآؼوت٥ّماظؾقـوتمإديمعؽورمماِّخٱّقم

وربود٤ّماظعوداتم،مصؿـ٥ّمغؿعؾ٣ّماظّٕرييم،مواظصّٓقم،مواظعّٓلم،مواظلؿوحيم،م

مسؾ٧ّم ماظيتمجيى ماِّخٱّق مع٤ّ مذظ١ّ موشري م، مبوظعفّٓ مواظ٦ّصوء م، واِّعوغي

مودت٥ّمسيماظّٓغقومواآلخّٕة.ممممممماٌلؾ٣ّمأنمؼؿقؾ٧ّمبفوم،مصػ٨ّمذظ١ّمدع

اظؿّٖاممأواعّٕهموغ٦ّاػق٥ّم،مصننمواجؾـومسب٦ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمّٰمؼؼّٟممم*

سـّٓمتٱّوت٥ّمأومذيع٥ّمسيماظصّٓورمأومحؿ٧ّمتّٓبّٕهم،مإمنومؼؿ٣ّمبوظؿّٖاممأواعّٕهم

وغ٦ّاػق٥ّم،محبقٌمؼظفّٕمػّٔامجؾقطيومسيمأصعوظـوموأخٱّضـومطؿومطونمرد٦ّلمآم

موأ٭ّقو مودؾ٣ّ( ماظؼّٕآنم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مبلواعّٕ مؼلمتّٕ مأن مصعؾ٧ّماٌلؾ٣ّ ب٥ّ،

اظؽّٕؼ٣ّموؼـؿف٨ّمس٤ّمغ٦ّاػق٥ّم،مؼؼ٦ّلماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)وشياْظُؼّٕضيآنصيم

مؼؽ٦ّنمحفيمسؾق١ّمحنيمتؼّٕؤهمصٱّم م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(، مسشيَؾقضي١َّ( مَأوضي مَظ١َّ حصيفؼيٌي

مضورئم مصّٕب م، موتصّٕصوت١ّ مدؾ٦ّطقوت١ّ مؼـعؽّٗمسؾ٧ّ موّٰ م، مآذاغ١ّ ؼؿفووز

معـ٥ّ.ظؾؼّٕآنمواظؼّٕآنمؼؾ

َٚٔ ٚادبٓـا حنـٛ ايكـزإٓ ايهـزِٜ إٔ ْٛادـ٘ ازٜـل ايػـاي         *م

ــبطً   ــٌ امل ــقطيومأوممممممٚتأٜٚ ــّٕؼ٣ّمدقود ــّٕآنماظؽ ــّٟماظؼ ــّٔؼ٤ّمحيــووظ٦ّنمت٦ّزق اظ

ــّٕآنممممممم ــ٧ّماظؼ ـــ٣ّم،مصقفــىمأنمؼصيؿشيؾؼ ــلربمأومعغ ــ٧ّمع ــّٓؼ٦ّظ٦ّجقطيومظؾقصــ٦ّلمسؾ أؼ

ــوءماِّعــيممممممممم ــ٢ّماظــّٔطّٕماٌؿكصصــنيمعــ٤ّمسؾؿ ــ٧ّمعــ٤ّمأػ ــّٕؼ٣ّمظػًظــوموععـ اظؽ
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ؼ٤ّمؼعؾؿــ٦ّنماظـــوسم٭ّــققّّماظــّٓؼ٤ّموعـــفٍماإلدــٱّمما٦ٌّثــ٦ّقمبعؾؿفــ٣ّماظــّٔ

ماظؼ٦ّؼ٣ّم،مواظّٔؼ٤ّمّٰمؼ٦ّزػ٦ّغ٥ّمٌصويف٣ّمأومؼػلّٕوغ٥ّموص٠ّمأػ٦ّا٫ّف٣ّ.

مأزعيم مصنن م، ماظؽّٕؼ٣ّ ماظؼّٕآن مإديمػّٓاؼي ماظعوٕماظق٦ّم محوجي مأذّٓ صؿو

اظعوٕماآلنمأزعيمأخٱّضقي،موعومع٤ّمطؿوبمدسومإديمعؽورمماِّخٱّقمعّٝمط٢ّم

خطلماٌلؾؿنيمسيمػّٔاماظّٖعونمبعّٓػ٣ّمس٤ّماظـوسمعـ٢ّماظؼّٕآنم،موإذامطونم

مأخٱّض٥ّم مإدي ماظع٦ّدة مسؾقف٣ّ ماظ٦ّاجؾوت مأوجى مع٤ّ مصنن ماظؼّٕآن أخٱّق

عؿؿـؾنيماظـؿ٦ّذجماظعؿؾ٨ّماِّطؿ٢ّمسيماعؿـولماِّخٱّقماظؼّٕآغقيموػ٦ّمع٤ّم

تـّٖلمسؾق٥ّماظؼّٕآنم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موػ٦ّماظّٔيمو٭ّػ٥ّمرب٥ّمبلغ٥ّمسؾ٧ّم

يماٌؾـ٦ّثيمسيمر٦ّلماظؼّٕآنموس٥ّ٬ّّٕ،مخؾ٠ّمسظق٣ّمّٰعؿـوظ٥ّماِّخٱّقماظؼّٕآغق

مواعؿـوّٰم،م مِّغ٥ّمطونمأذيعف٣ّمظؾؼّٕآنمتطؾقؼو ًَْؾ٠ّمخصيُؾؼو، صؼّٓمطونمأذيّٝما

م متعودي: مسشيِظق٣ّػي}ؼؼ٦ّل مخصيُؾ٠ّػي مَظعشيَؾ٧ّ م{وشيإغيغؼي١َّ معـط٦ّقم4ػاظؼؾ٣ّ: مػ٦ّ مطؿو ؼ،

حّٓؼٌمسو٫ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(محنيمدؽؾًمس٤ّمأخٱّض٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم

م)علـّٓمأريّٓ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم٥ّماْظُؼّٕضيآن(ودؾ٣ّ(مضوظً:م)َطونشيمخؾؼ

مإذمغّٔودمس٤ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّماآلنمظـّٕج٦ّمأنمؼؽ٦ّنماظؼّٕآنمخريم وإغـو

مصع٤ّمأب٨ّمأعوعيم)ر٨ّ٬ّمآم موّٰمعّٓاصعطيو، مؼ٦ّممّٰمنّٓمغصريطيا ع٤ّمؼّٓاصّٝمسـو

٧ّمِبوْظُؼّٕضيآنغيمسـ٥ّ(مضول:ممسعًمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼؼ٦ّل:م)ؼصيمضيتشي

موشيآلصيم ماْظؾشيَؼّٕشيِة مدصي٦ّرشيُة متشيْؼّٓصيعصي٥ّصي مِب٥ِّ مؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي مَطوغصي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي موشيَأػضيِؾ٥ِّ ماْظِؼقشيوعشيِي ؼشي٦ّضيمشي

معشيوم مَأعضيشيولػي مثشيٱَّثشيَي مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَظفصيؿشيو موشي٬ّشيّٕشيبشي ِسؿضيّٕشيانشي(.

مَشؿشيوعشي م)َطَلغؼيفصيؿشيو مَضولشي: مبشيعضيّٓصي، مَأوضيمغشيِلقؿصيفصي٤ّؼي مذشيّٕضيقظي مبشيقضيشيفصيؿشيو مدشي٦ّضيدشياوشيانغي مُزؾَّؿشيونغي مَأوضي ؿشيونغي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممَطَلغؼيفصيؿشيومِحّٖضيَضونغيمِع٤ّضيمَرقضيّٕػيم٭ّشي٦ّشيافؼيمتصيقشيوجؼيونغيمسشي٤ّضيم٭ّشيوِحِؾفغيؿشيو(م
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ٌُلؾؿ٦ّنمسؾ٧ّمتٱّوِت٥ّ،موتّٓبشيعيّٕمععوِغق٥ّ،موسِؿؾ٦ّامب٥ّ،موتعؾعَيؿ٦ّهم صنذامداوشيمما

سظ٣ّماظـػّٝ،مصؾ٥ّم٭ّٱّحماجملؿؿّٝ،محقٌمتـؿشصيّٕموسؾعَيؿ٦ّهمأبـوءشيػ٣ّم،مطونمظ٥ّمأ

ماظشصيعيّٕورم موتـّٓصّٝصي ماًريات، موتؽـّٕ ماظؼؾ٦ّب، موتـصِؾّّ مواظعّٓل، اظّٕريي

ٌُفِؾؽوت. موا

 

 

 

 

 

*    *    * 
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 ايزمح١ ْيب (ٚصًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً) ذلُد

 :أٚاًل : ايعٓاصز 

ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مررييمظؾعوٌنيم. -1

مآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م.ممع٤ّمعظوػّٕمرريؿ٥ّم)٭ّؾ٧ّ -2

مرريؿ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مبوظـلوءم. -

مرريؿ٥ّمبوِّرػولم. -

مرريؿ٥ّمبؤٌّغؾنيمواٌكطؽني.م -

مرريؿ٥ّمبغريماٌلؾؿنيم.مم -

مرريؿ٥ّمبويق٦ّانم.مم -

ماّٰضؿّٓاءمبوظّٕرييماظـؾ٦ّؼيموأثّٕهمسيمحقوتـوماٌعو٭ّّٕة. -3

ّٝا   :األدي١ -ثاْ

 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ:

مؼ.107ػاِّغؾقوء:مممممم{وشيعشيومَأرضيدشيْؾشـيوَكمإغيظَّومرشيحضيؿشيًيمِظْؾعشيوَظِؿنيشي}ؼؼ٦ّلمآمتعودي:م -1

متعودي: -2 مسشيـِؿؽي٣ّضيمم}وؼؼ٦ّل معشيو مسشيَؾقضي٥ِّ مسشيّٖغيؼّٖظي مَأغضيُػِلُؽ٣ّضي مِع٤ّضي مرشيدصي٦ّلظي مجشيوءشيُط٣ّضي َظَؼّٓضي

مؼ.128ػاظؿ٦ّبي:ممممممممممممممممممممممممممم{حشيّٕغيؼّٙظيمسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمِبوْظؿصيمضيِعـِنيشيمرشيءصيوفظيمرشيِحق٣ّظي

شيمَصظفيومَشِؾقَّٜماْظَؼْؾِىم}ؼ٦ّلمتعودي:وؼ -3 ضي شًيمَظفصي٣ّضيموشيَظ٦ّضيمُط ضي َصِؾؿشيومرشيحضيؿشيٍيمِع٤ّشيماظؾ٥َِّّمِظ

مَصنغيذشيام مِص٨ّماْظَلعضيّٕغي مَظفصي٣ّضيموشيذشيووغيرضيػصي٣ّضي َظوغضيَػضؽي٦ّامِع٤ّضيمحشي٦ّضيِظ١َّمَصوسضيّٟصيمسشيضيفصي٣ّضيموشيادضيؿشيغضيِػّٕضي

شيمَصؿشي٦ّشيط٢َّّضيمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمؼصيِقىؽيماْظؿصي مؼ.159ػآلمسؿّٕان:م{ؿشي٦ّشيطِِّؾنيشيمسشيّٖشيعضي
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مَظفصي٣ّضيمسشئّشيابطيوم}وؼؼ٦ّلمتعودي: -4 ؼصيّٓضيِخ٢ّصيمعشي٤ّضيمؼشيششيوءصيمِص٨ّمرشيحضيؿشيِؿ٥ِّموشياظظَّوِظِؿنيشيمَأسشيّٓؼي

مؼ.31ػاإلغلون:م{َأِظقؿطيو

 :األدي١ َٔ ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ

سشي٤ّضيمَأغشيّٗغيمبضي٤ّغيمعشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآم -1

َِّدضيخصي٢ّصيماظصؼيٱََّةمُأرغيؼّٓصيمإغيَروَظؿشيفشيومَصَلدضيؿشيّٝصيمبصيَؽوءشيماظصؼيِؾ٧ّـيمم٨ّإغيغـي(:م)دؾ٣ّسؾق٥ّمو

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصُلخشيػِّّٟصيمِع٤ّضيمِذّٓؼيِةموشيجضيِّٓمُأعـي٥ِّمِب٥ِّ(م

ما -2 مَأنؼي م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( ماْظعشيوصغي مبضي٤ّغي مسشيؿضيّٕغيو مبضي٤ّغي ماظؾ٥َِّّ مسشيؾضيِّٓ م٨ّؼيظؼيِؾوسشي٤ّضي

رشيبـيمم}إغيبضيّٕشياِػق٣ّشي:مم٨ِّصم(سشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼي))٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(متشيٱَّمَض٦ّضيلشيماظؾ٥َِّّم

متشيِؾعشيـِ مَصؿشي٤ّضي ماظؼـيوسغي مِع٤ّشي مَطـِريطيا مَأ٬ّضيَؾْؾ٤ّشي مِعـي٧ّم٨ّإغيغؼيفصي٤ّؼي موشيض٦ّلمم{َصنغيغؼي٥ّصي اآلؼشيَي.

م ماظلؼيٱَّمصي مِسؾشيودصيم}ِسقلشي٧ّمسشيَؾقضي٥ِّ مَصنغيغؼيفصي٣ّضي متصيعشئّـيبضيفصي٣ّضي مَصنغيغؼي١َّمإغينضي مَظفصي٣ّضي متشيغضيِػّٕضي موشيإغينضي َك

ماْظقشيِؽق٣ّصي ماْظعشيّٖغيؼّٖصي شي مُأعؼيِؿ٧ّمُأعؼيِؿ٨ّموشيبشيَؽ٧ّمم{َأغضي ماظؾَّفصي٣ّؼي م) موشيَضولشي: مؼشيّٓشيؼضي٥ِّ َصّٕشيَصّٝشي

م مإغيَظ٧ّمعصيقشيؿؼيٍّٓ ماذضيػشيىضي مِجؾضيّٕغيؼ٢ّصي مؼشيو موشيجشي٢ّؼي: مسشيّٖؼي ماظؾ٥َّّصي مم-وشيرشيبؽي١َّمَأسضيَؾ٣ّصيم-َصَؼولشي

مَصَلتشيوهصي مؼصيؾضيِؽق١َّ؟ معشيو مَصَلخضيؾشيّٕشيهصيممَصلشيْؾ٥ّصي مَصلشيَلَظ٥ّصي موشياظلؼيٱَّمصي( ماظصؼيٱَُّة م)سشيَؾقضي٥ِّ ِجؾضيّٕغيؼ٢ّصي

رشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مِبؿشيومَضولشي.موشيػصي٦ّشيمَأسضيَؾ٣ّصي.مَصَؼولشيماظؾ٥َّّصي:مؼشيوم

 ِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيماذضيػشيىضيمإغيَظ٧ّمعصيقشيؿؼيٍّٓمَصُؼ٢ّضيمإغيغؼيومدشيصيّٕضي٬ِّق١َّمِص٧ّمُأعؼيِؿ١َّموشيَّٰمغشيلصي٦ّءصيَكم(م

مّّمعلؾ٣ّ(.)٭ّقق

وسشي٤ّضيمَأغشيّٗػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمُشٱَّعطيومِع٤ّشيماْظقشيفصي٦ِّدمَطونشيمعشيّٕغيضشيمَصَلتشيوهصيماظؼيِؾ٧ّؽيم -3

مَصَؼولشيمَظ٥ّصي:م)َأدضيِؾ٣ّضي(.مَصشيَظّٕشيم )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيعصي٦ّدصيهصيمَصَؼعشيّٓشيمِسضيّٓشيمرشيْأِد٥ِّ

مَأِر م: مَأبصي٦ّهصي مَظ٥ّصي مَصَؼولشي مرشيْأِد٥ِّ مِسضيّٓشي موشيػصي٦ّشي مَصَؼومشيمإغيَظ٧ّمَأِبق٥ِّ مَصَلدضيَؾ٣ّشي ماْظَؼوِد٣ّغي. مَأبشيو ّٝضي
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اظؼيؾ٧ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موشيػصي٦ّشيمؼشيُؼ٦ّلصي:م)اْظقشيؿضيّٓصيمِظؾ٥َِّّماظَِّّٔىمَأغضيَؼّٔشيهصيمِب٧ّم

مِع٤ّشيماظؼيورغي(م)دـ٤ّمأب٨ّمداودم(.

مَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مِضق٢ّشيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّمادضيعصيمسشيَؾ٧ّم -4 وسشي٤ّضي

صيمرشيحضيؿشيًيم(ماْظؿصيشضيّٕغيِط ضي ضٌيمَظعؼيوغطيوموشيإغيغؼيؿشيومبصيِع  نيشيم،مَضولشيم:م)إغيغـي٧ّمَظ٣ّضيمُأبضيعشي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.

وس٤ّمَأغشيّٗمبضي٤ّمعشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَطونشيمِظؾؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم -5

ماظؼيِؾ٨ّؽي مَظ٥ّصي مَصَؼولشي م، ماظصؼي٦ّضيِت محشيلشي٤ّشي موشيَطونشي مَأغضيفشيششيُي، مَظ٥ّصي مؼصيَؼولصي محشيوٍد مودؾ٣ّ(

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)رصيوشيؼضيّٓشيَكمؼشيومَأغضيفشيششيُيمَّٰمتشيْؽِلّٕغيماْظَؼ٦ّشيارغيؼّٕشي(،مَضولشيمَضؿشيودشيُةم

م:مؼشيعضيـ٨ِّم٬ّشيعشيَػَيماظـيلشيوِء.م)٭ّققّّماظؾكوري(.مم

صيمَظكِت٨ّماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيم -6 ضي ضي:مم)إغينضيمُط وسشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(ممَضوَظ

ضـي٥ّصيمَصقشيْلخصئّصيهصيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مِب وْظنغيغشيوِءمَصكخصئّصيهصيمَصَلذضيّٕشيبصيمِع

صيمآلخصئّصيماْظعشيّٕضيقشيمِع٤ّشيماظؾَّقضي٣ّغيمَصكُطُؾ٥ّصيم وشيدشيؾ٣َّّشي(مَصقشيضشيّٝصيمَصوهصيمعشي٦ّضي٬ِّّٝشيمِص٨ّؼي،موشيإغينضيمُطضي

 ّٚظيم(َصقشيْلخصئّصيهصيمَصقشيضشيّٝصيمَصوهصيمعشي٦ّضي٬ِّّٝشيمِص٨ّؼيمَصقشيْلُطُؾ٥ّصيموشيَأغشيومحشيو٫ِّ

م)٭ّققّّماب٤ّمحؾونم(.

وسشي٤ّضيمَأغشيّٗغيمبضي٤ّغيمعشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:م)َطونشيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم -7

مغشيوِحقشيِيم مِص٨ّ معصيلضيؿشيّٕضي٬ّشيّٝظي مابضي٤ّظي مَظ٥ّصي موشيَطونشي مِبوْظِعقشيولغي، ماظؼـيوسغي مَأرضيحشي٣ّشي ودؾ٣ّ(

صيمِبنغيذضيِخّٕػيم،مَصقصيَؼؾـيُؾ٥ّصيماْظؿشيِّٓؼشـيِي،موشيَطونشيمِزؽضيّٕصيهصيمَضقضيطـيو،موشيُطؼـيومغشيْلِتق٥ِّم،موشيَضّٓضيم دشيخشي٤ّشيماْظؾشيقضي

موشيؼشيشصيؿؽي٥ّصيم(م)اِّدبماٌػّٕدمظؾؾكوريم(.

وس٤ّمأب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضومشيمَأسضيّٕشياِب٨ّؿيمَصؾشيولشيمِص٨ّماْظؿشيلضيِفِّٓم -8

م)دشيسصي٦ّهصيم م: مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظؼيِؾ٨ّؽي مَظفصي٣ّصي مَصَؼولشي ماظؼـيوسصي، َصؿشيشـيووشيَظ٥ّصي
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ضيؿصي٣ّضيموشيػشيّٕغيؼ مبصيِع مَصنغيغؼيؿشيو معشيوٍء مِع٤ّضي مذشيغصي٦ّبطيو مَأوضي م، معشيوٍء مِع٤ّضي مدشيفضيٱًّ مبشي٦ّضيِظ٥ِّ مسشيَؾ٧ّ ُؼ٦ّا

م)٭ّققّّماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممعصيقشيلـيّٕغيؼ٤ّشيموشيَظ٣ّضيمتصيؾضيعشيصـي٦ّامعصيعشيلـيّٕغيؼ٤ّشي(م

٥ِّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّموسشي٤ّضيمدصيَؾقضيؿشيونشيمبضي٤ّغيمبصيّٕشيؼضيّٓشيَةمسشي٤ّضيمَأِبق٥ِّمَضولشيم:َطونشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾَّ -9

ودؾ٣ّ(مإغيذشيامَأعؼيّٕشيمَأِعريطيامسشيَؾ٧ّمجشيقضيّ٘ػيمَأوضيمدشيّٕغيؼؼيٍيمَأوضي٭ّشيوهصيمِص٧ّمخشيو٭ّؼيِؿ٥ِّمِبؿشيْؼ٦ّشيىماظؾ٥َِّّم

وشيعشي٤ّضيمعشيعشي٥ّصيمِع٤ّشيماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيمخشيقضيّٕطيامثصي٣ّؼيمَضولشي:م)....اْشّٖصيواموشيَّٰمتشيغصيؾ٦ُّّام،موشيَّٰمتشيغضيِّٓرصيوام

شيمسشيّٓصيوؼيَكمِع٤ّشيماْظؿصيشضيّٕغيِطنيشيمَصودضيسصيفصي٣ّضيموشيَّٰمتشيؿضيصيُؾ٦ّام،موشيَّٰمتشيْؼؿصيُؾ ٦ّاموشيِظقّٓطيا،موشيإغيذشيامَظِؼق

َصَلؼؼيؿصيفصي٤ّؼيمعشيومَأجشيوبصي٦َّكمَصوْضؾشي٢ّضيمِعضيفصي٣ّضيموشيُطّٟؼيمم-َأوضيمِخٱَّلػيمم-إغيَظ٧ّمثشيٱَِّثمِخصشيولػيم

ضيفصي٣ّضي....(مسشيضيفصي٣ّضيمثصي٣ّؼيمادضيسصيفصي٣ّضيمإغيَظ٧ّماإلغيدضيٱَّمغيمَصنغينضيمَأجشيوبصي٦َّكمَصوْضؾشي٢ّضيمِعضيفصي٣ّضيموشيُطّٟؼيمسشي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.

وسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّمبضي٤ّغيمجشيعضيَػّٕػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مَضولشي:مَأرضيدشيَصـ٧ِّمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم -10

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مخشيْؾَػ٥ّصيمذشياتشيمؼشي٦ّضيمػيمَصَلدشيّٕؼيمإغيَظ٧ّؼيمحشيِّٓؼطـيومَّٰمُأحشيّٓـيثصيمِب٥ِّم

مِب مادضيؿشيؿشيّٕشي معشيو مَأحشيىؽي موشيَطونشي ماظؼـيوسغي، مِع٤ّشي م)٭ّؾ٧ّمآمَأحشيّٓطيا ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي ِّ٥

مبصيلضيؿشيوغطيوم مَصّٓشيخشي٢ّشي م: مَضولشي مغشيكضي٢ّػي. محشيو٫ِّّ٘شي مَأوضي مػشيّٓشيًصو مِظقشيوجشيِؿ٥ِّ مودؾ٣ّ( سؾق٥ّ

مسشيَؾقضي٥ِّم ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظؼيِؾ٨ّؼي مرشيَأى مَصَؾؿؼيو مجشيؿشي٢ّظي، مَصنغيذشيا ماْظَلغضيصشيورغي مع٤ّ ِظّٕشيجصي٢ّػي

ضيمسشيقضيشـيوهصي،مَصَلتشيوهصيماظؼيِؾ ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصؿشيلشيّّشيموشيدشيؾ٣َّّشي(محشي٤ّؼيموشيذشيرشيَص ٨ّؽيم)٭ّشيؾ٧َّّما

م(،م ماْظفشيؿشي٢ّصي؟ مػشئّشيا مِظؿشي٤ّضي ماْظفشيؿشي٢ّغي، مػشئّشيا مرشيبؽي م)عشي٤ّضي مَصَؼولشي: شي، مَصلشيَؽ ِذْصّٕشياهصي

َصفشيوءشيمَصؿطي٧ّمِع٤ّشيماْظَلغضيصشيورغيمَصَؼولشي:مِظ٨ّمؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ.مَصَؼولشي:م)َأَصَؾومتشيؿؼيِؼ٨ّماظؾ٥َّّشيم

اظَِّؿ٨ّمعشيؾََّؽ١َّماظؾ٥َّّصيمإغيؼؼيوػشيو؟،مَصنغيغؼي٥ّصيمذشيَؽومإغيَظ٨ّؼيمَأغؼي١َّمتصيِفقعصي٥ّصيممِص٨ّمػشئِِّهماْظؾشيفغيقؿشيِي

م)دـ٤ّمأب٨ّمداود(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشيتصيّٓضي٫ِّؾصي٥ّصيم(م
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 :املٛضٛع  -ثايّجا

مسؾق٥ّم مآ م)٭ّؾ٧ّ مربؿّٓ مظّٕد٦ّظـو موتعودي مدؾقوغ٥ّ مآ مذيّٝ ظؼّٓ

ماظطوػّٕةمبعظق٣ّماظشؿو٫ّـ٢ّمود موتلّظؼًمروحـ٥ّ معؽورمماِّخٱّقماظؾشّٕؼي، ؾ٣ّ(

مظؽ٢ّمأغ٦ّاعماظعظؿيم مثّٕيعي موعصّٓر مغؾّٝمدك٨ّعي م ماظعطّٕة مودريت٥ّ ًِصول، وا

اإلغلوغقشيعيي،موطقّٟمّٰمؼؽ٦ّنمطّٔظ١ّموضّٓما٭ّطػوهمآمتعوديمسؾ٧ّمبينمآدم،م

ماإلغلوغقشيعييمعـّٔمغش مصؽوغًمحقوت٥ّمأغصّٝمحقوةمسّٕصؿفو لتفو،موخؿ٣ّمب٥ّمأغؾقوءه،

مظ٥ّم موتعوديمضّٓمذفّٓ مأنمآمدؾقوغ٥ّ مذًّٕصو مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ وؼؽػق٥ّ

مؼ.4ػاظؼؾ٣ّ:ممممممممممممم{وشيإغيغشيعي١َّمَظعشيَؾ٧ّمخصيُؾ٠ّػيمسشيِظق٣ّػي}بعظؿيماِّخٱّقمصؼولمتعودي:م

مموِّصض٢ّغيماِّدؼونمضوممصلغّٔرامم***ماظّٕريُيماٌفّٓاُةمجوءمعؾشـيّٕام

مّٓس٦ّمِّحلـِفوموميق٦ّماٌـؽّٕاؼم**م*مموِّطّٕمغيماِّخٱّقمجوءمعصيؿؿـيؿطيو

ُٓمسيمعؾؽ٦ّت٥ّم م**معومضوممسؾّٓظيمسيماظصٱّةموطؾعيّٕا*٭ّؾ٧ّمسؾق٥ّما

مسؾق٥ّم مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظّٕد٦ّل مبفو ماظيتمهؾ٧َّّ ماِّخٱّق مسظق٣ّ وع٤ّ

موحيـ٦ّم مظؾضعقّٟ، مؼّٕقؽي م، مرحقؿطيو مآمضؾؾطيو مصؾؼّٓموػؾ٥ّ ماظّٕريي، مخصيُؾ٠ّصي ودؾ٣ّ(

ّٕرييمظ٥ّمدفقعيي،مسؾ٧ّماٌلؽني،موؼعطّٟمسؾ٧ّماًؾ٠ّمأذيعني،مصؽوغًماظ

مررييم مصف٦ّ مواٌمع٤ّمواظؽوصّٕ، مواظؼّٕؼىمواظؾعقّٓ، مواظؽؾري، صشؿؾًماظصغري

م مظؾعوٌني: مِظْؾعشيوَظِؿنيشي}آ مرشيحضيؿشيًي مإغيظَّو مَأرضيدشيْؾشـيوَك مم{وشيعشيو مؼ،م107ػاِّغؾقوء:
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مدـؿ٥ّم موعو مظؽ٢ّماًؾ٠ّ، معفّٓاة مربوغقي مرريي مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ وػ٦ّ

ّٕمع٤ّمرريؿ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(،مب٢ّمع٤ّمودريت٥ّموحقوت٥ّمطؾفومإّٰمعظوػ

مجوءم مصؼّٓ ماظـيبماظؽّٕؼ٣ّ، مآمتعوديمبوًؾ٠ّمأنمبعٌمػّٔا مرريي عظوػّٕ

مبـفٍمذوع٢ّمظؾققوة،مطوغًماظّٕرييمع٤ّمأػ٣ّمرطو٫ّّٖه،موظؼّٓمسؾَّؿشيـوممب٦ّاضػ٥ّم

اظعظقؿيموتعوعؾ٥ّمعّٝماىؿقّٝمطقّٟمغـلٍمع٤ّماظّٕرييمث٦ّبطيومغفّٓؼ٥ّمإديمع٤ّم

محؾقىمبؿؾ١ّماظؾؿليمايوغقي.مح٦ّظـو،مظقؿق٦ّلماظعّٓومإدي

مسؾ٧ّماظـوسم مأغ٥ّمطونمحّٕؼصطيو وع٤ّمرريؿ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

مآم مؼؼ٦ّل مسـف٣ّ، ماٌشؼي مظّٕصّٝ مدؾق٢ّ مؼلع٧ّمبؽ٢ّ ما٦ًّفمسؾقف٣ّ، ذّٓؼّٓ

َظَؼّٓضيمجشيوءشيُط٣ّضيمرشيدصي٦ّلظيمِع٤ّضيمَأغضيُػِلُؽ٣ّضيمسشيّٖغيؼّٖظيمسشيَؾقضي٥ِّمعشيومسشيـِؿؽي٣ّضيمحشيّٕغيؼّٙظيمسشيَؾقضيُؽ٣ّضيم}تعودي:م

ؼ،مإغ٥ّمع٤ّمَأغضيُػِلـوموع٤ّمَأغضيَػِلـومذػ٦ّقم128ػاظؿ٦ّبي:م{نيشيمرشيءصيوفظيمرشيِحق٣ّظيِبوْظؿصيمضيِعـِ

بـو،محّٕؼّٙمسؾقـومؼش٠ّمسؾق٥ّمسصقوغـو،مرؤوفمبـومؼؼّٟمسؾ٧ّماظصّٕاطمؼؼ٦ّل:م

رِبمدشيؾ٣ِّّضيمدشيؾ٣ِّّضي،موؼطق٢ّماظلف٦ّدمواظّٓسوءمؼّٓس٦ّمِّعؿ٥ّمبوظـفوةمواظلعودةمؼ٦ّمم

مح مرأد٥ّ مؼّٕصّٝ مصٱّ ماظّٕري٤ّ مسّٕش مهً مؼلفّٓ مظ٥ّ:ماظؼقوعي، مؼؼول مؿ٧ّ

)ؼشيومعصيقشيؿؼيّٓصيمارضيَصّٝضيمرشيْأدشي١َّموشيُض٢ّضيمؼصيلضيؿشيّٝضيمَظ١َّموشيدشي٢ّضيمتصيعضيَط٥ّضيموشياذضيَػّٝضيمتصيششيػَّّٝضي،مَصَلُض٦ّلصيمؼشيوم

مرشيبـيمُأعؼيِؿ٧ّمُأعؼيِؿ٧ّم(.م

مح٦ّظ٥ّم مع٤ّ مسيمخّٓعي مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ محقوت٥ّ مضض٧ّ ظؼّٓ

أنمخيػّٟمموإسوغؿف٣ّ،مصفومسب٤ّمُأوَظوِءمغّٕاهمسيمخّٓعيمأػ٢ّمبقؿ٥ّ،موطلغ٥ّمؼّٕؼّٓ
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مععظ٣ّم مؼلغّٟ ماظيت ماِّسؿول مػّٔه ماٌـّٖل، مأذغول معؿوسى مورلة سـف٣ّ

اظّٕجولمأنمؼعريوػومضّٓرطيامع٤ّمتعووغف٣ّ،مطوغًمأعّٕطيامرؾقعقومسيمحقوت٥ّم)٭ّؾ٧ّم

آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(،مإنمإٌّأةمّٰمهؿوجمإديمع٤ّمؼلوسّٓػومسيمسؿ٢ّػيمعومبؼّٓرم

مبطق٦ّرماظّٕرييمتّٕصّٕفمح٦ّهلو،موػؽّٔامط ونماظـيبمحوجؿفومِّنمتشعّٕمدا٫ّؿو

متؿؿـوهم معو موذظ١ّمط٢ّؽي مبوظّٕريي، مبقؿ٥ّ مأػ٢ّ مؼغؿّٕ مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ )٭ّؾ٧ّ

مإٌّأةمع٤ّمزوجفو.

ماظـيبممم مجوغى مع٤ّ ماظّٕريي مس٤ّ ماظؿعؾري معظوػّٕ متعّٓدت موضّٓ

مصؿورةمغّٕاهمسيمخّٓعيمأػ٢ّمبقؿ٥ّ،م )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مووهمأػ٢ّمبقؿ٥ّ،

أخّٕىمغّٕاهمؼؿفووزمموتورةمغّٕاهمؼّٓاسؾف٣ّموؼصيّٓخ٢ّماظلّٕورمإديمضؾ٦ّبف٣ّ،موتورة

سيمبقًممس٤ّمأخطو٫ّف٣ّمبّٕرييموحصيصي٦ّعي،موػؽّٔامطوغًمإذوراتماظّٕرييمتـؿشّٕ

ضيمسشيو٫ِّششيُيم)ر٨ّ٬ّشيماظؾ٥َّّمسـفو(:م)معومطونشيماظؼيِؾ٨ّؽيم اظـؾ٦ّة،مصؿػقّٚمسؾق٥ّمحـوغطيو،مدصيؽَؾ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّمودشيؾ٣َّّ(مؼشيصـّٝصيمسيمبشيقضيِؿ٥ِّم؟مضوظً:مطونمؼشيُؽ٦ّنمسيمِعفضيشـيِيمَأػضيِؾ٥ِّ .م)٭ّشيّؾ٧ّما

ماظصؼيٱِّة(م مإغيدي مخشيّٕشيجشي ماظصؼيٱّة، محشيضشيّٕشيِت مصنغيذا مَأػِؾ٥ّ. مِخّٓعشيِي مؼشيعين:

)٭ّققّّماظؾكوريم(،موظ٦ّمضّٕأماظّٕجولمدريت٥ّمواضؿّٓوامب٥ّمعومه٦ّظًمبق٦ّتف٣ّم

مإديمجقق٣ّمّٰمؼطوق!!

موؼ٦ّ٭٨ّّم مبوٌّٕأة، مرحقؿطيو مودؾ٣ّ( مآمسؾق٥ّ ماظـيبم)٭ّؾ٧ّ مطون ظؼّٓ

مب٢ّمطونمؼشػ٠ّمسؾ٧ّمإٌّأةمحنيم مبفو، ؼلّٕعمايوديمسيمضقودةمبوظّٕريي
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مصع٤ّمَأغشيّٗمبضي٤ّمعشيوِظ١ٍّم مبوظؼ٦ّارؼّٕ، مرصؼو مصقؼ٦ّلمظ٥ّ: ماظـلوء، اإلب٢ّماظيتمتّٕطؾفو

مَظ٥ّصيم مؼصيَؼولصي محشيوٍد مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ مِظؾؼيِؾ٨ّـي مَطونشي مَضولشي مسـ٥ّ( مآ )ر٨ّ٬ّ

مودؾ٣ّ(مَأغضيفشيششيُي مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظؼيِؾ٨ّؽي مَظ٥ّصي مَصَؼولشي ماظصؼي٦ّضيِت محشيلشي٤ّشي موشيَطونشي :م،

)رصيوشيؼضيّٓشيَكمؼشيومَأغضيفشيششيُيمَّٰمتشيْؽِلّٕغيماْظَؼ٦ّشيارغيؼّٕشي(.مَضولشيمَضؿشيودشيُةمؼشيعضيـ٨ِّ:م٬ّشيعشيَػَيماظـيلشيوِءم)٭ّققّّم

ماْظؿش٨ّم مسي مأدضيّٕسشيً ماُيّٓاء مدشيِؿعً مإذا ماإلب٢ّ مأنعي مأراد م(، اظؾكوري

واذضيؿشيّٓعيتمصلزضيسفًماظّٕاطىموأتضيعشيؾشيؿضي٥ّمصـفوهمس٤ّمذظ١ّمِّنعيماظـلوءمؼشيضضيعصيْػ٤ّمس٤ّم

طيم)اظـفوؼيمسيمشّٕؼىماِّثّٕمّٰب٤ّماىّٖري(،مؼ٦ّ٭٨ّّمايوديمأّٰمذّٓعيةمايّٕ

م مع٤ّممؼلّٕعمبف٤ّ!! مإٌّأة متٱّضق٥ّ معو مجب٦ّار مؼّٔطّٕ ماإلدّٕاعمبف٤ّمذ٨ّء وعو

مععوغوةمسيمحقوتفومع٤ّمشؾظيموجػوءمسيمأحقونمطـرية.

وطونماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مإذامدخ٢ّمبقؿ٥ّ،مبودرمبوظلٱّم،م

مب٥ّمحؿ٧ّم شي مخوَص مدخ٢ّمظقًؾو، مطؿوموإذا ّٰمتلؿقؼّٜمزوجؿ٥ّمإنمطوغًمغو٫ّؿي.

مَّٰم متشيلضيِؾقؿطيو مَصقصيلشيؾ٣ِّّصي ماظؾَّقضي٢ّغي مِع٤ّشي مَصقشيِف٧ّءصي م)... م مضول: وردمسيمحّٓؼٌماٌؼّٓاد

أهلّٔهماظّٓرجي؟!مخيش٧ّمع٤ّمم،مؼصي٦ِّضُّٜمغشيو٫ِّؿطيوموشيؼصيلضيِؿّٝصيماْظقشيْؼَظونشيم(م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(

٣ّ!مأنمؼ٦ّضّٜمأػ٢ّمبقؿ٥ّموػ٣ّمغو٫ّؿ٦ّنمحؿ٧ّمّٰمؼؼطّٝمسؾقف٣ّمغ٦ّعف٣ّموراحؿف

مؼوهلومع٤ّمررييمسفقؾيمجيىمأنمتـقينمأعوعفومجؾوهمط٢ّمسظق٣ّ.

مؼّٕاس٨ّم مأن مبوٌّٕأة مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ مسفقىمرريؿ٥ّ وع٤ّ

غػلقؿفومسيماِّؼومماظشفّٕؼيماظيتمؼعرتؼفومصقفومعومطؿؾ٥ّمآمتعوديمسؾ٧ّمبـوتم
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ح٦ّاء،موصقفومخيؿ٢ّمغظومماهلّٕع٦ّغوتمظّٓىمإٌّأةموتؽ٦ّنمسيمأعّٗـيمايوجيم

ما مظطّٟ مع٤ّمإدي مطـري مؼؼّٓرػو مّٰ مأع٦ّر موػّٔه مواظّٕأصي، م موايـ٦ّعي ٌعوعؾي،

مورمبوم مسؾقفو، م٬ّغ٦ّرف٣ّ مع٤ّ مزادوا مرمبو مب٢ّ مإظقفو، مؼؾؿػؿ٦ّن موّٰ اظّٕجول

مبوٌؿؼؾؾيم موؼصػ٦ّغفو مسيماظلؾ٦ّك، متغريطيا ؼغضؾ٦ّنمحنيمجيّٓونمع٤ّمإٌّأة

مرريؿ٥ّم مأغ٦ّار مصـّٕى مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماًؾ٠ّ مدقّٓ مأعو وبوظعؾ٦ّس،

مظقشّٕبمتػقّٚمسؾ٧ّمزوج ٥ّمسو٫ّشي،محنيمتشّٕبمصقؾقٌمس٤ّمع٬ّ٦ّّٝمذػؿقفو

صيمَظكِت٨ّماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيم ضي ضي:مم)إغينضيمُط عـ٥ّ،مصعشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(ممَضوَظ

مسشيَؾقضي٥ِّم ماظؾ٥َّّصي م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظؼيِؾ٨ّؽي مَصقشيْلخصئّصيهصي ضـي٥ّصي مِع مَصَلذضيّٕشيبصي مَصكخصئّصيهصي مِبوْظنغيغشيوِء موشيدشيؾ٣َّّشي( سشيَؾقضي٥ِّ

مَصكُطُؾ٥ّصيموشيدشيؾَّ ماظؾَّقضي٣ّغي مِع٤ّشي ماْظعشيّٕضيقشي مآلخصئّصي صي مُطضي موشيإغينضي مِص٨ّؼي معشي٦ّضي٬ِّّٝشي مَصوهصي مَصقشيضشيّٝصي ٣ّشي(

َصقشيْلخصئّصيهصيمَصقشيضشيّٝصيمَصوهصيمعشي٦ّضي٬ِّّٝشيمِص٨ّؼيمَصقشيْلُطُؾ٥ّصيموشيَأغشيومحشيو٫ِّّٚظيم(م)٭ّققّّماب٤ّمحؾون(مإغفوم

مأنمهؿؿ٢ّمع٤ّمهىمسيميظوتم٬ّعػ٥ّم ماإلغلوغقي مب٢ّمضؿي ماظّٕأصي، ضؿي

مّٰمأنمتؿفوػ٢ّمعشوسّٕهمأومتضغّٛمسؾق٥ّموهؿعيؾ٥ّموهـ٦ّمسؾق٥ّم وتّٕح٣ّمآّٰع٥ّ،

مسؾؽطيومص٦ّقمسؾؽ٥ّ.

مبوظصغور،مإذامرأىمم وظؼّٓمطونماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مرحقؿو

،موػّٔامعشفّٓمآخّٕمؼظفّٕمسظؿيمربؿّٓمموظّٓهمإبّٕاػق٣ّمؼلخّٔهمصقؼؾؾ٥ّموؼشؿعي٥ّ

و٫ّىم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ماإلغلونماظعط٦ّفماظّٔيمزادمذ٦ّض٥ّمإديموظّٓهماظغ

موؼشؿؽي٥ّ مؼؼؾؾ٥ّ مجعؾؿ٥ّ مَضولشي:ممظّٓرجي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( معشيوِظ١ٍّ مبضي٤ّغي مَأغشيّٗغي مصعشي٤ّضي ،
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مِبوْظِعقشيولغي ماظؼـيوسغي مَأرضيحشي٣ّشي مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماظؼيِؾ٨ّؽي مابضي٤ّظيمم)َطونشي مَظ٥ّصي موشيَطونشي ،

صيمعصيلضيؿشيّٕضي٬ّشيّٝظيمِص٨ّمغشيوِحقشيِيماْظؿشيِّٓؼشـيِي،موشيَطونشيمِزؽضيّٕصيهصيمَضقضيطـيوموشيُطؼـيومغشيْلِتق٥ِّم ،موشيَضّٓضيمدشيخشي٤ّشيماْظؾشيقضي

م)اِّدبماٌػّٕدمظؾؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِبنغيذضيِخّٕػيم،مَصقصيَؼؾـيُؾ٥ّصيموشيؼشيشصيؿؽي٥ّصي(م

ماظصغورم متؼؾق٢ّ مسّٓم مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظـيب ماسؿرب ظؼّٓ

ماظؾَّ م)رشي٨ِّ٬ّشي مسشيو٫ِّششيَي مصعشي٤ّضي مظؾّٕريي، موغّٖسطيو مبويىمواظعطّٟمضل٦ّة ٥ّصيموإذؾوسف٣ّ

مإغيَظ٧ّماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَصَؼولشي:متصيَؼؾـيُؾ٦ّنشيم مَأسضيّٕشياِب٨ّؿي ضيمجشيوءشي مَضوَظ سشيضيفشيو(

اظصـيؾضيقشيونشي!مَصؿشيومغصيَؼؾـيُؾفصي٣ّضي،مَصَؼولشيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)َأوشيمَأعضيِؾ١ُّمَظ١َّمَأنضيم

م(م)٭ّققّّماظؾكوري مَضْؾِؾ١َّماظّٕؼيحضيؿشيَي مِع٤ّضي ماظؾ٥َّّصي (،مب٢ّمإنماظصٱّةمغػلفومّٰمغشيّٖشيعشي

تـلق٥ّمرريؿ٥ّمبوِّرػولمورأصؿ٥ّمبف٣ّ،مصعشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:م

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(ماْظِعششيوءشيم،مَصنغيذشيامدشيفشيّٓشيموشيثشيىشيم ُطؼـيومغصيصشيؾ٨ِّّمعشيّٝشيمرشيدصي٦ّلغيما

مَصنغيذشي م، مسشيَؾ٧ّمَزفضيّٕغيِه موشياْظقصيلشيقضي٤ّصي مخشيْؾِػ٥ِّماْظقشيلشي٤ّصي مِع٤ّضي مِبقشيِِّٓه مَأخشئّشيػصيؿشيو مرشيْأدشي٥ّصي، مرشيَصّٝشي ا

م٭ّشيٱَّتشي٥ّصيم مَضضشي٧ّ محشيؿؼي٧ّ مسشيودشيا، مسشيودشي مَصنغيذشيا ماَِّرضيضغي، مسشيَؾ٧ّ مَصقشيضشيعصيفصيؿشيو مرشيِصقًؼو، َأخضئّطيا

َأْضعشيّٓشيػصيؿشيومسشيَؾ٧ّمَصِكّٔشيؼضي٥ِّ(مػعلـّٓمأريّٓؼ،مب٢ّمطونمؼلؿّٝمبؽوءمرػ٢ّم٭ّغريموػ٦ّم

)ر٨ّ٬ّمآمصع٤ّمَأغشيّٗمبضي٤ّمعشيوِظ١ٍّمم٥ّم،مسيماظصٱّةمصقكػّٟمرريًيمبوظطػ٢ّموبلع

إغيغـي٨ّمَِّدضيخصي٢ّصيمِص٨ّماظصؼيٱَِّةموشيَأغشيوممَأنؼيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشيم:م)مسـ٥ّ(

مِذّٓؼيِةم مِع٤ّضي مَأسضيَؾ٣ّصي مِص٨ّم٭ّشيٱَِّت٨ّمِعؿؼيو مَصَلتشيفشي٦ّؼيزصي ماظصؼيِؾ٨ّـي مبصيَؽوءشي مَصَلدضيؿشيّٝصي مإغيَروَظؿشيفشيو ُأرغيؼّٓصي

م)٭ّققّّماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبصيَؽو٥ِّ٫ّ(مموشيجضيِّٓمُأعـي٥ِّمِع٤ّضي
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ماىوػ٢ّمصؽونمؼعؾؿ٥ّم وظؼّٓممشؾًمرريؿ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

بّٕص٠ّموّٰمؼصيعشيـيُػ٥ّمسؾ٧ّمتؼصريه،موّٰمؼشيضيؿشيِؼّٙصيمع٤ّمضّٓره،مصفّٔاماِّسّٕاب٨ّماظّٔيم

ماظـوس مثور مب٥ّممبولمسيمعلفّٓهم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( مأنمؼػؿؽ٦ّا وػؿ٦ّا

مضول:م مصع٢ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(؟! مصؿوذا ماُىّٕمماظّٔيمصعؾ٥ّ، هلّٔا

ضيؿصي٣ّضيمم-،مَأوضيمدشيفضيٱًّمِع٤ّضيمعشيوٍءمم)دشيسصي٦ّهصيموشيَأػضيّٕغيؼُؼ٦ّامسشيَؾ٧ّمبشي٦ّضيِظ٥ِّمذشيغصي٦ّبطيومِع٤ّضيمعشيوٍء َصنغيغؼيؿشيومبصيِع

معصيعشيلـيّٕغيؼ٤ّشي( متصيؾضيعشيصـي٦ّا موشيَظ٣ّضي ممعصيقشيلـيّٕغيؼ٤ّشي ماظؾكوري(، مغ٦ّجففوم)٭ّققّّ ماظؽؾؿي وػّٔه

ضيؿصي٣ّضيم مبصيِع مإغيغؼيؿشيو مو٭ّّٕاع: متؼورّٝ مع٤ّ ماآلن مبقـف٣ّ مؼؼّٝ معو معّٝ ماٌلؾؿني ظؽ٢ّ

معصيقشيلـيّٕغيؼ٤ّشيموشيَظ٣ّضيمتصيؾضيعشيصـي٦ّامعصيعشيلـيّٕغيؼ٤ّشي.

وػّٔهمررييماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مبوٌكطه،مصؿوذامصع٢ّم

مظؽـ٥ّم ماظـوس، مب٥ّ مصصوح مسيماظّٖغو!! مؼلؿلذغ٥ّ ماظّٔيمجوءه ماظشوبعي مػّٔا عّٝ

م:م)٭ّؾ ماظؾطّٟمواظّٕص٠ّ مسيمعـؿف٧ّ مظ٥ّ موضول معـ٥ّ مضّٕب٥ّ مودؾ٣ّ( مآمسؾق٥ّ ّ٧

،مَضولشي:)وشيَطّٔشيِظ١َّماظؼـيوسصيمّٰمؼصيِقؾؽي٦ّغشي٥ّصيمُِّعؼيفشيوِتفغي٣ّضي،مَأتصيِقؾؽي٥ّصيممَضولشي:مّٰم)َأتصيِقؾؽي٥ّصيمُِّعـي١َّ؟(

مَضولشي:)مّٰبضيشيِؿ١َّ؟( مّٰ، مَأتصيِقمَضولشي: مِظؾشيشـيوِتفغي٣ّضي، مؼصيِقؾؽي٦ّغشي٥ّصي مّٰ ماظؼـيوسصي ؾؽي٥ّصيموشيَطّٔشيِظ١َّ

موشيَضولشي:) م، ماظشؼيوبعي مػشئّا مسشيَؾ٧ّم٭ّشيّٓضيرغي مؼشيّٓشيهصي موشي٬ّشيّٝشي مث٣ّ مَطػِّّٕضيممُِّخضيِؿ١َّ؟.....( اظؾَّفصي٣ّؼي

ذشيغضيؾشي٥ّصي،موشيَرفـيّٕضيمَضْؾؾشي٥ّصي،موشيحشيصـي٤ّضيمَصّٕضيجشي٥ّصي(م)اٌعف٣ّماظؽؾريمظؾطرباغ٨ّ(،مصكّٕجماظشوبعيم

وعومذ٨ّءمسؾ٧ّموج٥ّماِّرضمأبغّٚمإظق٥ّمع٤ّماظّٖغو،مصفّٔهمررييماظـيبم)٭ّؾ٧ّم

مق٥ّمودؾ٣ّ(موتؾؽ٣ّمّٕٔتفو!!آمسؾ
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مطونممممممم ماٌلؾؿنيمأغ٥ّ مبغري مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مرريؿ٥ّ وع٤ّمعظوػّٕ

ؼلع٧ّمإديمػّٓاؼؿف٣ّمواظّٕص٠ّمبف٣ّ،موتؼّٓؼ٣ّمجوغىماي٦ّارمسؾ٧ّماظصّٓام،مصف٦ّم

جيـّّمإديماظلؾ٣ّموؼربمماٌعوػّٓات،موإذام٭ّورمحولماظعّٓوممإديمذلػيموضفّٕػيم

ديماِّع٣ّمواٌؾ٦ّكمردو٢ّ٫ّمؼّٓس٦ّػ٣ّمرشيِحؿشي٥ّصيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(،مؼّٕد٢ّمإ

صقفومإديماي٠ّمضؾ٢ّمأنمؼػؽّٕمسيمحّٕبف٣ّ،موإذامأرد٢ّمجقشطيومأو٭ّوهمبوظّٕرييم

مبصيّٕشيؼضيّٓشيَةم مبضي٤ّغي مدصيَؾقضيؿشيونشي مصعشي٤ّضي مواظّٔؼ٤ّمّٰمحيورب٦ّن، مواظضعػوء بوِّرػولمواظـلوء

مَأِع ماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مإغيذشيامَأعؼيّٕشي مَضولشي:مَطونشيمرشيدصي٦ّلصي مَأِبق٥ِّ ريطيامسشيَؾ٧ّمسشي٤ّضي

جشيقضيّ٘ػيمَأوضيمدشيّٕغيؼؼيٍيمَأوضي٭ّشيوهصيمسيمخشيو٭ّؼيِؿ٥ِّمِبؿشيْؼ٦ّشيىماظؾ٥َِّّموشيعشي٤ّضيمعشيعشي٥ّصيمِع٤ّشيماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيمخشيقضيّٕطيام

مَّٰمتشيغصيؾ٦ُّّاموشيَّٰمتشيغضيِّٓرصيواموشيَّٰمتشيؿضيصيُؾ٦ّاموشيَّٰمتشيْؼؿصيُؾ٦ّاموشيِظقّٓطيا،موشيإغيذشيام مَضولشي:م)....اْشّٖصيواموشي ثصي٣ّؼي

ماْظؿصي مِع٤ّشي مسشيّٓصيوؼيَك شي مَظِؼق مِخصشيولػي مثشيٱَِّث مإغيَظ٧ّ مَصودضيسصيفصي٣ّضي مم-شضيّٕغيِطنيشي مِخٱَّلػي م-َأوضي

مَصنغينضيم مإغيَظ٧ّماإلغيدضيٱَّمغي مادضيسصيفصي٣ّضي مثصي٣ّؼي مسشيضيفصي٣ّضي موشيُطّٟؼي مِعضيفصي٣ّضي مَصوْضؾشي٢ّضي مَأجشيوبصي٦َّك معشيو َصَلؼؼيؿصيفصي٤ّؼي

مَأجشيوبصي٦َّكمَصوْضؾشي٢ّضيمِعضيفصي٣ّضيموشيُطّٟؼيمسشيضيفصي٣ّضي.....(م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.

ّٓمعظؾيماظّٕرييماظـؾ٦ّؼيممتؿّٓمظرتصّٕفمواظعفىمط٢ّماظعفىمأنمن

سؾ٧ّمع٤ّمغو٭ّؾ٦ّهماظعّٓاءموحورب٦ّهموصعؾ٦ّامعع٥ّمط٢ّمعومؼلؿطقع٦ّنمع٤ّماظؽقّٓم

،مإنمؼ٦ّممايّٓؼؾقيموحّٓهمؼؽػ٨ّمدظقٱّمسؾ٧ّمسظؿيمررييماظـيبممواإلؼّٔاء

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(،مصفومػ٦ّمؼؼرتبمع٤ّمعؽيماظيتمخّٕجمعـفومعطّٕودطيا،م

أنمؼػوجهماظؼ٦ّمموؼػع٢ّمبف٣ّمعومؼّٕؼّٓ،مموػ٦ّماظق٦ّممسيمع٦ّر٤ّماظؼ٦ّةمؼلؿطقّٝ
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مع٤ّم مطـري مبفو مؼّٕضشي ماظيتمٕ معؽي مأػ٢ّ مذّٕوط موؼؼؾ٢ّ ماظلؾ٣ّ مؼمثّٕ ظؽـ٥ّ

مظؼّٓمطوغًماظّٕرييم مصؼؾؾفومحؿ٧ّمّٰمتّٕاقمضطّٕةمدم، م، اٌلؾؿنيمسيمحقـفو

،مصفوممسيمتػو٭ّق٢ّمحقوت٥ّمطؾفومحؿ٧ّمسيموضًمايّٕوبماظيتمدصيِصّٝشيمإظقفومدصعطيو

ما مجبقش٥ّ معؽي مؼّٓخ٢ّ معؽي مؼّٓخ٢ّ مأنمػ٦ّ معؽي مأػ٢ّ مأسفّٖ ماظّٔي ظعظق٣ّ

م مؼؼ٦ّلمم-ذبّٕدمعؼووعيم-ؼؼووع٦ّه صقلؿّٝمدعّٓمب٤ّمسؾودةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(

م)ب٢ّم مودؾ٣ّ(: ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مصريدعي ماٌؾقؿي"، مؼ٦ّم م"اظق٦ّم عّٖػ٦ّطيا:

اظق٦ّممؼ٦ّممإٌّريي(!مث٣ّمتلت٨ّميظيماظـصّٕمصقؼّٟمأػ٢ّمعؽيمذيقعطيومأعوع٥ّم

ؼض٨ّمصقف٣ّمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمخو٬ّعنيمعلؿلؾؿنيمؼـؿظّٕونمأيؼيمضضوءمؼ

مَأخظيم مخشيقضيّٕطيا م: مَضوُظ٦ّا م(. مِبُؽ٣ّضي؟ مَأغـي٧ّم٭ّشيوِغّٝظي متشيّٕشيوضينشي م)عشيو مصقؼ٦ّلمهل٣ّ: م، مودؾ٣ّ( سؾق٥ّ

موصقف٣ّم مهل٣ّ مضوهلو ماظطَُّؾَؼوءصي(، مَصَلغضيؿصي٣ّصي ماذضيػشيؾصي٦ّا م) م: مَضولشي مَطّٕغيؼ٣ّػي. مَأخػي موشيابضي٤ّصي َطّٕغيؼ٣ّظي

مميـع٦ّنمسـف٣ّم اظطعوممصؿوتماظّٔؼ٤ّمحو٭ّّٕوهمػ٦ّموع٤ّمعع٥ّمثٱّثمدـ٦ّات،

مسؿ٥ّمريّٖةم)ر٨ّ٬ّم موصقف٣ّماظّٔؼ٤ّمضؿؾ٦ّا م، مواظؽؾور ع٤ّمعوتمعع٥ّمع٤ّماظصغور

آمسـ٥ّ(موعـؾ٦ّامجبـؿ٥ّموحووظ٦ّامأط٢ّمطؾّٓه،موصقف٣ّماظّٔؼ٤ّمبوت٦ّامؼّٓبّٕونمظ٥ّم

ماٌؽوؼّٓ.

ماًؾ٠ّ مظؽ٢ّ مسوعي مرريي ماظؼؾ٦ّبمإغفو مح٦ّظ٥ّ مأّظػً موأذابًمم، ،

شيمَصِؾؿشي}اِّحؼودمصؿق٦ّظًماظعّٓاوةمإديمربؾيمضولمتعودي: ضي ومرشيحضيؿشيٍيمِع٤ّشيماظؾ٥َِّّمِظ

موشيادضيؿشيغضيِػّٕضيم مسشيضيفصي٣ّضي محشي٦ّضيِظ١َّمَصوسضيّٟصي مِع٤ّضي مَشِؾقَّٜماْظَؼْؾِىمَظوغضيَػضؽي٦ّا مَصظفيو شي ضي مُط موشيَظ٦ّضي َظفصي٣ّضي
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مؼصيِقىؽيم ماظؾ٥َّّشي مإغينؼي ماظؾ٥َِّّ مسشيَؾ٧ّ مَصؿشي٦ّشيط٢َّّضي شي مسشيّٖشيعضي مَصنغيذشيا ماْظَلعضيّٕغي مِص٨ّ موشيذشيووغيرضيػصي٣ّضي َظفصي٣ّضي

ؼ،مؼؼ٦ّلماب٤ّمطـريمرري٥ّمآ:م"مأي:مظ٦ّمطـًم159سؿّٕان:ممػآل{اْظؿصيؿشي٦ّشيطِِّؾنيشي

موتّٕط٦ّك مسـ١ّ مّٰغػض٦ّا مسؾقف٣ّ ماظؼؾى مضود٨ّ ماظؽٱّم مآممدقـيهشي موظؽ٤ّ ،

م،موأّٰنمجوغؾ١ّمهل٣ّمتلظقػومظؼؾ٦ّبف٣ّ"مذيعف٣ّمسؾق١ّ

مؼعؾؿـوم مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظـيب مأن منّٓ مػّٔا مط٢ّ وعّٝ

مصؾؼّٓ مطوظّٕريي، مخصيُؾ٠ّػي مسي محؿ٧ّ مواّٰسؿّٓال مرريؿ٥ّمماظ٦ّدطقي مطوغً

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(معؽل٦ّةمبوظ٦ّدطقي،مصف٦ّمرحق٣ّمدونم٬ّعّٟ،معؿ٦ّا٬ّّٝم

مدقود٨ّمّٰمؼؽّٔبم،مربوربمّٰمؼغّٓرمسيمشريمذظي مؼلؿكّٓممايقؾيمسيمم، ،

،مم،مجيؿّٝمبنيماظؿ٦ّط٢ّمواظؿّٓبريمايّٕبمظؽ٤ّمّٰمؼـؼّٚماظعف٦ّدموا٦ٌّاثق٠ّ

مم.وبنيماظعؾودةمواظعؿ٢ّ،موبنيماظّٕرييمواظؼ٦ّةمسيمع٦ّاجفيماًص٦ّ

ماعؿّٓتم مب٢ّ ماظؾشّٕ، محّٓود مسـّٓ متؼّٟ مٕ ماظـؾ٦ّؼي ماظّٕريي وػّٔه

،مصفومػ٦ّمؼ٦ّ٭٨ّّمبوظّٕص٠ّمسيمايق٦ّانمواإلحلونمإظق٥ّمسيممظؿشؿ٢ّمايق٦ّان

صعشي٤ّضيمذشيّٓؼياِدمبضي٤ّغيمَأوضيسػيمم-سـّٓماظّٔبّّم-ػّٔهماظؾقظيماظيتمؼػورقمصقفومايقوةم

موشيدشيؾَّ مسشيَؾقضي٥ِّ م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ماظؼيِؾ٨ّؼي مَأنؼي مَطؿشيىشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( ماظؾ٥َّّشي م)إغينؼي مَضولشي: ٣ّشي(

اإلغيحضيلشيونشيمسشيَؾ٧ّمُط٢ّـيمذشي٨ّضيٍء،مَصنغيذشيامَضؿشيْؾؿصي٣ّضيمَصَلحضيِلصـي٦ّاماظِؼؿضيَؾَي،موشيإغيذشيامذشيبشيقضيؿصي٣ّضيمَصَلحضيِلصي٦ّام

مإغ٥ّم ماظرتعّٔي(، م)دـ٤ّ مذشيِبققشيؿشي٥ّصي( موشيْظقصيّٕغيحضي مذشيْػّٕشيتشي٥ّصي، مَأحشيّٓصيُط٣ّضي موشيْظقصيِقّٓؼي اظّٔـيبضيقشيَي،

م-ّٕؼّٓمٌكؾ٦ّقميظيمسّٔابمٌكؾ٦ّقم٬ّعقّٟم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ّٰمؼ
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محق٦ّاغطيو مطون مرشيَأىمم-وإن مَصَؾؿؼيو مجشيؿشي٢ّظي، مَصنغيذشيا ماْظَلغضيصشيورغي مِظّٕشيجصي٢ّػي مبصيلضيؿشيوغطيو ودشيخشي٢ّشي

ُٓم م)٭ّشيؾ٧َّّما ماظؼيِؾ٨ّؽي مَصَلتشيوهصي مسشيقضيشـيوهصي، ضي موشيذشيرشيَص موشيدشيؾ٣َّّشي(محشي٤ّؼي مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما اظؼيِؾ٨ّؼي

شي،مَصَؼولشي:م)عشي٤ّضيمرشيبؽيمػشئّشياماْظفشيؿشي٢ّغي،مِظؿشي٤ّضيمػشئّشيامسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصؿشي لشيّّشيمِذْصّٕشياهصيمَصلشيَؽ

مَصَؼولشي:م ماظؾ٥َِّّ. مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو مِظ٨ّ مَصَؼولشي: ماْظَلغضيصشيورغي مِع٤ّشي مَصؿطي٧ّ مَصفشيوءشي ماْظفشيؿشي٢ّصي؟(،

مَصنغي مإغيؼؼيوػشيو؟، ماظؾ٥َّّصي ماظَِّؿ٨ّمعشيؾََّؽ١َّ ماْظؾشيفغيقؿشيِي مِص٨ّمػشئِِّه متشيؿؼيِؼ٨ّماظؾ٥َّّشي مإغيَظ٨ّؼيم)َأَصَؾو مذشيَؽو غؼي٥ّصي

م)دـ٤ّمأب٨ّمداود(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَأغؼي١َّمتصيِفقعصي٥ّصيموشيتصيّٓضي٫ِّؾصي٥ّصي(م

بعّٓمػّٔهماظؾؿقوتمواٌشوػّٓمع٤ّمحقوت٥ّماظيتمتػقّٚمرريًيمغّٓركم

مع٤ّم مؼؿكّٔوا مأن مسؾ٧ّ مأتؾوس٥ّ مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ ماظـيبم)٭ّؾ٧ّ ؼي مح ٌوذا

ومسيمحقوتف٣ّ،مصننماظّٕري٤ّماظّٕحق٣ّمدؾقوغ٥ّموتعوديمؼّٕح٣ّمع٤ّماظّٕرييمغففطي

سؾودهماظّٕريوء،مصعشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مأنماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم

مبضي٤ّغيم ماظؾ٥َِّّ مسشيؾضيِّٓ موسشي٤ّضي م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(، مؼصيّٕضيحشي٣ّضي( مَّٰ مؼشيّٕضيحشي٣ّضي مَّٰ معشي٤ّضي م)إغيغؼي٥ّصي مضول: ودؾ٣ّ(

ماظؼيِؾ مس٤ّ مسـفؿو( مآ م)ر٨ّ٬ّ مضول:مسشيؿضيّٕػيو مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ّ٨

مِص٧ّم معشي٤ّضي مؼشيّٕضيحشيؿضيُؽ٣ّضي ماَِّرضيضغي مَأػضي٢ّشي مارضيحشيؿصي٦ّا ماظّٕؼيحضيؿشي٤ّصي مؼشيّٕضيحشيؿصيفصي٣ّصي )اظّٕؼياِحؿصي٦ّنشي

موإنموجّٓتم مَصْؾؿشيّٕضيحشي٣ّماظضعقّٟموظرتح٣ّماظقؿق٣ّ، م)دـ٤ّمأب٨ّمداود(، اظلؼيؿشيوِء(

مصننمآ مواظعقوذمبوٓ، مإديماظـور م٭ّوحؾفو موّٕؽي مصوسؾ٣ّمأغفو مسيمضؾؾ١ّمضل٦ّة

م مسؾ٧ّماظؿؽّٔؼىمبوظّٓؼ٤ّمصؼول: مسٱّعي ماظؼل٦ّة ماظَِّّٔيم}تعوديمجع٢ّ شي َأرشيَأؼضي

م* مِبوظّٓـيؼ٤ّغي مَرعشيومغيممؼصيَؽّٔـيبصي مسشيَؾ٧ّ مؼشيقصيّٚؽي موشيَظو م* ماْظقشيِؿق٣ّشي مؼشيّٓصيعؽي ماظَِّّٔي َصّٔشيِظ١َّ
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ؼ،موسيمحّٓؼٌماهلّٕةماظيتمدخؾًمبلؾؾفوماعّٕأةم3-1ػاٌوس٦ّن:{اْظِؿلضيِؽنيغي

،مم٥ّماىـيمنّٓمأثّٕماظّٕرييمواظؼل٦ّةاظـور،مواظؽؾىماظّٔيمدخ٢ّمرج٢ّمبلؾؾ

مطوغًم مإّٰمٌو ماظـور متلؿق٠ّمإدخولمػّٔهمإٌّأة ماهلّٕةمسيمحّٓمذاتفو صؿو

دظقٱّمسؾ٧ّمضل٦ّةماظؼؾى،موّٰماظؽؾىمؼلؿق٠ّمدخ٦ّلمػّٔاماظّٕج٢ّماىـيمإّٰم

ٌومطونمدظقٱّمسؾ٧ّمررييمسيمضؾؾ٥ّ،مصوٓمسّٖموج٢ّمؼّٕؼّٓمعـومأنمغرتاح٣ّموأنم

مؼعطّٟمبعضـومسؾ٧ّمبعّٚ.

وكماظّٔيموع٢ّمع٤ّمأيمخص٦ّعٍيمبقـ١ّموبقـ٥ّمعربرطيامِّنمصورح٣ّمأخ

تؼل٦ّشيمسؾق٥ّموتغؾّٜمظ٥ّماظؼ٦ّلمواظػع٢ّ،موهوولماظػؿ١ّمب٥ّ،معؿـودنيمأنماظـيبم

حؿ٧ّمبوظؽػّٕةماظّٔؼ٤ّمطونمم-طؿومرأؼـوم-)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مطونمرحقؿطيوم

طػّٕػ٣ّم٭ّّٕحًيومّٰمعّٕؼيمصق٥ّ،مصؾؼّٓمطّٔب٦ّامرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م

منيمأزفّٕػ٣ّ.وػ٦ّمب

ظؼّٓمطوغًمشوؼيماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مػ٨ّمررييماإلغلونم

وػّٓاؼؿ٥ّمواظلع٨ّمبؽ٢ّمدؾق٢ّمإديمنوت٥ّمع٤ّماٌفوظ١ّمسيماظّٓغقومواآلخّٕة،م

ماظؼيِؾ٧ّؽيم مَصَلتشيوهصي معشيّٕغيضشي مَطونشي ماْظقشيفصي٦ِّد مِع٤ّشي مُشٱَّعطيو مَأنؼي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأغشيّٗػي صعشي٤ّضي

مَصَؼعشيّٓشيمِسضيّٓشيمرشيْأِد٥ِّمَصَؼولشيمَظ٥ّصي:)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيعصي٦ّدصيهصيم

)َأدضيِؾ٣ّضي(.مَصشيَظّٕشيمإغيَظ٧ّمَأِبق٥ِّموشيػصي٦ّشيمِسضيّٓشيمرشيْأِد٥ِّمَصَؼولشيمَظ٥ّصيمَأبصي٦ّهصيمَأِرّٝضيمَأبشيوماْظَؼوِد٣ّغي.مَصَلدضيَؾ٣ّشيم

َصَؼومشيماظؼيِؾ٧ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موشيػصي٦ّشيمؼشيُؼ٦ّلصي:م)اْظقشيؿضيّٓصيمِظؾ٥َِّّماظَِّّٔىمَأغضيَؼّٔشيهصيمِب٧ّم
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مظعؾ٨ّمب٤ّممِع٤ّشي مودؾ٣ّ( موظؼّٓمضولم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ م)دـ٤ّمأب٨ّمداود(، اظؼيورغي(

أب٨ّمروظىم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مؼ٦ّممخقرب:م)سشيَؾ٧ّمرغيدضيِؾ١َّمحشيؿؼي٧ّمتشيضيّٖغيلشيمِبلشيوحشيِؿفغي٣ّضي،م

مؼصيفضيّٓشيىم مَِّنضي مَص٦ّشياظؾ٥َِّّ م، مسشيَؾقضيفغي٣ّضي مؼشيِفىصي مِبؿشيو موشيَأخضيِؾّٕضيػصي٣ّضي مإغيَظ٧ّماإلغيدضيٱَّمغي، مادضيسصيفصي٣ّضي ثصي٣ّؼي

٢ّظيموشياِحّٓظيمخشيقضيّٕظيمَظ١َّمِع٤ّضيمحصيؿضيّٕغيماظؼيعشي٣ّغيم(م)٭ّققّّماظؾكوري(،مِّغ٥ّمدقؽ٦ّنمِب١َّمرشيجصي

مأدّٕةمممؿّٓةمإديمؼ٦ّمماظؼقوعيمع٤ّماظشؼوءمم–دؾؾطيومسيمإغؼوذمرج٢ّم ب٢ّمرمبو

ماِّبّٓي.

صْؾـرتاح٣ّمصقؿومبقــو،مظـّٕح٣ّمع٤ّمسيماِّرضمؼّٕريـومع٤ّمسيماظلؿوءم

م م: متعودي مرشيحضيؿشيِؿ}ضول مِص٨ّ مؼشيششيوءصي معشي٤ّضي مسشئّشيابطيومؼصيّٓضيِخ٢ّصي مَظفصي٣ّضي مَأسشيّٓؼي موشياظظَّوِظِؿنيشي ِّ٥

مؼم.31ػاإلغلون:مم{َأِظقؿطيو

 

 

 

*    *    * 
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 (ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ)َٔ َظاٖز تهزِٜ ايزصٍٛ 

  :ايعٓاصز :أٚاًل

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مسيمبّٓاؼيماًؾ٠ّ. -1  تؽّٕمي٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مضؾ٢ّمع٦ّظّٓه. -2  تؽّٕمي٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مبلذّٕفماِّغلوبموأحلـفو. -3  تؽّٕمي٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ــ٦ّةموذــّٕفممممممم -4 ــّٖماظـؾ ــومبع ــؾ٣َّّشي(معؼّٕوغطي ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ــ٥ّمبومســ٥ّم)٭ّشي زبورؾؿ

ماظّٕدوظي.

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(. -5 موج٦ّبمربؾؿ٥ّموروسؿ٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مبؿ٦ّظ٨ّمآمسّٖموج٢ّ -6  م.اظّٓصوعمسـ٥ّمتؽّٕمي٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(. -7  سؿ٦ّممردوظؿ٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مررييمظؾعوٌني.  -8  ط٦ّنمردوظؿ٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ّٝا   :األدي١ :مثاْ

  :األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ

ــ٦ّلمآمتعــوديم:م -1 ــومآتشيقضيــؿصيُؽ٣ّضيمِعــ٤ّضيممممممم}ؼؼ ــ٥ّصيمِعقشيــوقشيماظؼيِؾــقـينيشيمَظؿشي وشيإغيذضيمَأخشيــّٔشيماظؾَّ

ــ ــ٥ِّممممممممِطؿشيـ ــمضيِعصـي٤ّؼيمِبـ ــ٣ّضيمَظؿصيـ ــومعشيعشيُؽـ ــّٓـيقظيمِظؿشيـ ــ٦ّلظيمعصيصشيـ ــوءشيُط٣ّضيمرشيدصيـ ــ٣ّؼيمجشيـ ــٍيمثصيـ وٍبموشيِحْؽؿشيـ

ــولشيمممممممم ــومَض ــوُظ٦ّامَأْضّٕشيرضيغشي ــّٕغييمَض ــ٣ّضيمإغي٭ّضي ــ٧ّمذشيِظُؽ ــّٔضيتصي٣ّضيمسشيَؾ ــّٕشيرضيتصي٣ّضيموشيَأخشي ــولشيمَأَأْض ــّٕصيغؼي٥ّصيمَض وشيَظؿشيضـيصصي

 ؼ.81سؿّٕان:ممػآلمممممممممممممممممممممم{َصوذضيفشيّٓصيواموشيَأغشيومعشيعشيُؽ٣ّضيمِع٤ّشيماظشؼيوِػِّٓؼ٤ّ
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ــودي:مم -2 ــ٦ّلمتع ــ١َّمممممم}وؼؼ ــقضيفغي٣ّضيمآؼشيوِت ــ٦ّمسشيَؾ ضيفصي٣ّضيمؼشيؿضيُؾ ــ ــ٦ًّظومِع ــقفغي٣ّضيمرشيدصي ضيمِص ــ ــوموشيابضيعشي رشيبؼيشي

شًيماْظعشيّٖغيؼّٖصيماْظقشيِؽق٣ّصي  م{وشيؼصيعشيؾِّؿصيفصي٣ّصيماْظِؽؿشيوبشيموشياْظِقْؽؿشيَيموشيؼصيّٖشيطِّقفغي٣ّضيمإغيغؼي١َّمَأغضي

ممؼ.129ػاظؾؼّٕة:

ؼشيـــوبشيـ٨ِّمإغيدضيـــّٕشيا٫ِّق٢ّشيمإغيغـيـــ٨ّمموشيإغيذضيمَضـــولشيمِسقلشيـــ٧ّمابضيـــ٤ّصيمعشيـــّٕضيؼشي٣ّشي}وؼؼـــ٦ّلمتعـــودي: -3

ــ٦ّلػيممممممم ــّٕطيامِبّٕشيدصي ــ٦ّضيرشياِةموشيعصيؾشيشـي ــ٤ّشيماظؿؼي ــّٓشييؼيمِع ــقضي٤ّشيمؼشي ــومبشي ــّٓـيًضومِظؿشي ــقضيُؽ٣ّضيمعصيصشي ــ٥ِّمإغيَظ ــ٦ّلصيماظؾَّ رشيدصي

ــوُظ٦ّامػشيــّٔشيامِدــقضيّٕظيمممممم ــوِتمَض ــوءشيػصي٣ّضيمِبوْظؾشيقـيشي ــومجشي ــؿصي٥ّصيمَأحضيؿشيــّٓصيمَصَؾؿؼي ــِّٓيمادضي ــْلِت٨ّمِعــ٤ّضيمبشيعضي ؼشي

 ؼم.مممم6ػاظصّٟ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{عصيِؾنيظي

عشيــ٤ّضيمؼصيِطــّٝغيماظّٕؼيدصيــ٦ّلشيمَصَؼــّٓضيمَأَرــوعشيماظؾَّــ٥ّشيموشيعشيــ٤ّضيمتشيــ٦ّشيظ٧َّّمَصؿشيــومممم}وؼؼــ٦ّلمتعــودي:م -4

 ؼ.مم80ػاظـلوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َأرضيدشيْؾشـيوَكمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمحشيِػقًظو

ــ٦ّل -5 ــودي:مموؼؼ ــ٥ّصيممممم}تع ــؾضيُؽ٣ّصيماظؾَّ ــوتؼيِؾعصي٦ِّغ٨ّمؼصيقضيِؾ ــ٥ّشيمَص ــ٦ّنشيماظؾَّ ــؿصي٣ّضيمتصيِقؾؽي ضي ــ٢ّضيمإغينضيمُط ُض

 ؼ.م31ػآلمسؿّٕان:ممممممممممممممممممم{وشيؼشيغضيِػّٕضيمَظُؽ٣ّضيمذصيغصي٦ّبشيُؽ٣ّضيموشياظؾ٥َّّصيمَشُػ٦ّرظيمرشيِحق٣ّظيم

وشيإغينضيمؼشيــومَأؼؽيفشيــوماظّٕؼيدصيــ٦ّلصيمبشيؾِّــّٞضيمعشيــومُأغضيــّٖغيلشيمإغيَظقضيــ١َّمِعــ٤ّضيمرشيبـيــ١َّمممم}ومؼؼــ٦ّلمتعــودي: -6

ــومممممم ــ٥ّشيمَظـ ــوسغيمإغينؼيماظؾَّـ ــ٤ّشيماظؼيـ ــؿصي١َّمِعـ ــ٥ّصيمؼشيعضيِصـ ــوَظؿشي٥ّصيموشياظؾَّـ شًيمرغيدشيـ ــ ــومبشيؾَّغضيـ ــ٢ّضيمَصؿشيـ ــ٣ّضيمتشيْػعشيـ َظـ

 ؼم.م67ػاٌو٫ّّٓة:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيفضيِّٓيماْظَؼ٦ّضيمشيماْظَؽوِصّٕغيؼ٤ّشي

ــودي:م -7 ــ٦ّلمتع ــوسغيمممم}وؼؼ ــًيمظِّؾؼي ــْؾشـيوَكمإغيَّّٰمَطوصَّ ــومَأرضيدشي ــ٤ّؼيمممموشيعشي ــِّٔؼّٕطياموشيَظِؽ ــريطياموشيغشي بشيِش

 ؼ.ممم28ػدؾل:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َأْطشيّٕشيماظؼـيوسغيمّٰمؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

 ؼ.ممم107ػاِّغؾقوء:{وشيعشيومَأرضيدشيْؾشـيوَكمإغيظَّومرشيحضيؿشيًيمِظْؾعشيوَظِؿنيشي}وؼؼ٦ّلمتعودي: -8

ؼصيصشيـــؾ٦ُّّنشيمسشيَؾـــ٧ّماظؼيِؾـــ٨ّـيمؼشيـــومَأؼؽيفشيـــوممممممإغينؼيماظؾَّـــ٥ّشيموشيعشيَؾو٫َِّؽؿشيـــ٥ّصيم}وؼؼـــ٦ّلمتعـــودي:م -9

      ؼ.56ػاِّحّٖاب:مممممممممممممممممم{اظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّام٭ّشيؾ٦ُّّامسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾِّؿصي٦ّامتشيلضيِؾقؿطيو
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ّٰمتشيفضيعشيُؾــ٦ّامدصيسشيــوءشيماظّٕؼيدصيــ٦ّلغيمبشيقضيــشيُؽ٣ّضيمَطــّٓصيسشيوِءمبشيعضيِضــُؽ٣ّضيمممممم}وؼؼــ٦ّلمتعــودي:م -10

ــِّٔؼ٤ّشيمؼشيممم ــ٥ّصيماظَّـ ــ٣ّصيماظؾَّـ ــّٓضيمؼشيعضيَؾـ ــًومَضـ ــِّٔؼ٤ّشيممممبشيعضيضـ ــّٔشيرغيماظَّـ ــ٦ّشياذًامَصْؾقشيقضيـ ضيُؽ٣ّضيمِظـ ــ ــؾَُّؾ٦ّنشيمِعـ ؿشيلشيـ

 {ؼصيكشيوِظُػ٦ّنشيمسشي٤ّضيمَأعضيّٕغيِهمَأنضيمتصيِصقؾشيفصي٣ّضيمِصؿضيشـيٌيمَأوضيمؼصيِصقؾشيفصي٣ّضيمسشئّشيابظيمَأِظق٣ّظي

مؼ.مم63ػاظـ٦ّر:م

   :األدي١ َٔ ايض١ٓ 

صًيمرشيدصيـــ٦ّلشيممم -1 ضيـــ٥ّصي(مؼشيُؼـــ٦ّلصي:مدشيـــِؿعضي ســـ٤ّمواِثَؾـــيمبضيـــ٤ّماَِّدضيـــَؼّٝغيم)رشي٬ِّـــ٨ّشيماظؾَّـــ٥ّصيمسشي

ــِّٓممممممماظ ــ٤ّضيموشيَظ ــَيمِع ــَطَػ٧ّمِطشـيوغشي ــ٥ّشيما٭ّضي ــ٦ّلصي:م)مإغينؼيماظؾَّ ــؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ــ٥ِّم)٭ّشي ؾَّ

ــ٧ّممممممم ــّٕشيؼضيّ٘ػيمبشيـِـ ــ٤ّضيمُضـ ــَطَػ٧ّمِعـ ــَيم،موشيا٭ّضيـ ــ٤ّضيمِطشـيوغشيـ ــومِعـ ــَطَػ٧ّمُضّٕشيؼضيشطيـ ــؿشيوِسق٢ّشيموشيا٭ّضيـ إغيدضيـ

 علؾ٣ّم(.)رواهممممممممممممممممممممممممممممِع٤ّضيمبشيـ٧ِّمػشيوِذ٣ّػيم(مم٨ّػشيوِذ٣ّػيم،موشيا٭ّضيَطَػوِغ

صًيمرشيدصيـــ٦ّلشيماظؾَّـــ٥ِّمممممممممو -2 ــ٤ّغيماْظِعّٕضيبشيـــوضغيمبضيـــ٤ّغيمدشيـــورغيؼشيَيماظلؽيـــَؾِؿ٨ّـيمَضـــولشي:مدشيـــِؿعضي سشيـ

)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مؼشيُؼـــ٦ّلصيم:م)...مَأغشيــومدشيسضيــ٦ّشيُةمَأِبـــ٨ّمإغيبضيــّٕشياِػق٣ّشيموشيِبششيـــورشيةممممممم

ضـيفشيــومممممممم غصيــ٦ّرظيمَأ٬ّشيــوءشيتضيمَظــ٥ّصيمممِسقلشيــ٧ّمَض٦ّضيعشيــ٥ّصيم،موشيرصيؤضيؼشيــومُأعـيــ٨ّماظَِّؿــ٨ّمرشيَأتضيمَأغؼيــ٥ّصيمخشيــّٕشيجشيمِع

 .)علـّٓمأريّٓ(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممُضصصي٦ّرصيماظشؼيومغيم(م

ُٓممممممم -3 ــؾ٧َّّما ــ٥ِّم)٭ّشيـ ــ٦ّلغيماظؾَّـ ــ٤ّضيمرشيدصيـ ــ٥ّ(مسشيـ ــ٨ّمآمســ ــِعقٍّٓم)ر٬ّـ ــ٨ّمدشيـ ــ٤ّضيمَأِبـ وسشيـ

رشيبـيـــ٨ّموشيرشيبؼيـــ١َّمؼشيُؼـــ٦ّلصي:مسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي(مَأغؼيـــ٥ّصيمَضـــولشي:م)َأتشيـــوِغ٨ّمِجؾضيّٕغيؼـــ٢ّصيمَصَؼـــولشي:مإغينؼيم

صيمِذْطّٕشيَك؟مَضولشي:ماظؾ٥َّّصيمَأسضيَؾ٣ّصيم،مَضولشي:مإغيذشيامذصيِطّٕضيتصيمذصيِطّٕضيتشيمعشيِع٨ّم(م  َطقضيّٟشيمرشيَصعضي

م)ذبؿّٝماظّٖوا٫ّّٓمظؾفقـؿ٨ّ(.

ــ٥ِّم)٭ّشيـــؾ٧َّّماظؾَّـــ٥ّصيمممم -4 ضيـــ٥ّصي(مَأنؼيمرشيدصيـــ٦ّلشيماظؾَّـ وسشيـــ٤ّضيمَأبشيـــ٨ّمػصيّٕشيؼضيـــّٕشيَةم)رشي٬ِّـــ٨ّشيماظؾَّـــ٥ّصيمسشي

ــولشي:م)مم ــؾ٣َّّشيم(مَض ــ٥ِّموشيدشي ــّٓضيممممممسشيَؾقضي ــوِغ٨ّمَصَؼ ــ٤ّضيمسشيصشي ــ٥ّشيم،موشيعشي ــوعشيماظؾَّ ــّٓضيمَأَر ــوسشيـ٨ِّمَصَؼ ــ٤ّضيمَأَر عشي

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسشيصشي٧ّماظؾ٥َّّشيم(
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ؼـيِؾــ٨ّؽيم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّممممممممممم -5 ضـيــ٥ّصي(مَضــولشيم:مَضــولشيماظ وسشيــ٤ّضيمَأغشيــّٗػيم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشي

ــؾ٣َّّشي ــِِّٓهممممممموشيدشي ــِِّٓهموشيوشيَظ ــ٤ّضيموشياِظ ــ٥ِّمِع ــىؼيمإغيَظقضي ــ٦ّنشيمَأحشي ــ٧ّمَأُط ــّٓصيُط٣ّضيمحشيؿؼي ــمضيِع٤ّصيمَأحشي ــومؼصي (:م)َظ

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشياظؼـيوسغيمَأجضيؿشيِعنيشيم(

ــ٥ِّممممممم -6 ــ٦ّلصيماظؾَّ ــولشيمرشيدصي ــولشي:مَض ــ٥ّصي(مَض ضـي ــ٥ّصيمسشي ــ٨ّشيماظؾَّ ــّٕشيَةم)رشي٬ِّ ــ٨ّمػصيّٕشيؼضي ــ٤ّضيمَأِب ــؾ٧َّّمموسشي )٭ّشي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)إغيغؼيؿشيومَأغشيومرشيحضيؿشيٌيمعصيفضيّٓشياٌةم(  ا

 )رواهمايوط٣ّمسيماٌلؿّٓركم(.م

ِٓم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضـيفصيؿــو(م،مَضــولشيم:مَضــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيممممممممممم -7 وســ٤ّمجشيــوِبّٕغيمبضيــ٤ّغيمسشيؾضيــِّٓما

صيمخشيؿضيلطيـــومَظـــ٣ّضيمؼصيعضيطَم ِٓم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّـــ٥ّصيمسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي(:م)مُأسضيِطقـــ فصيـــ٤ّؼيمَأحشيـــّٓظيمِعـــ٤ّشيما

ضًيمِظـــ٨ّشيماَِّرضيضصيممممممم ــ ــفضيّٕػيم،موشيجصيِعَؾـ ــريشيَةمذشيـ ــِىمعشيِلـ ــّٕضيتصيمِبوظّٕؽيسضيـ ــ٨ّم:مغصيِصـ ــوِءمَضؾضيِؾـ اَِّغضيِؾقشيـ

ــ٢ّـيم،مممممممم ــٱَُّةمَصْؾقصيصشيـ ــ٥ّصيماظصؼيـ ــ٨ّمَأدضيرشيَطؿضيـ ــ٤ّضيمُأعؼيِؿـ ــ٢ّػيمِعـ ــومرشيجصيـ ــ٦ّرطياموشيَأؼؽيؿشيـ ــِفّٓطياموشيَرفصيـ عشيلضيـ

ضًيمِظـــ٨ّشيماْظغشيشيـــو٣ِّ٫ّصيم،موشيَطـــونشيماظؼيِؾـــ٨ّؽيمؼصيؾضيعشيـــم صيموشيُأِحؾَّـــ ضيـــ صٌيمإغيَظـــ٧ّمَض٦ّضيِعـــ٥ِّمخشيو٭ّؼيـــًيموشيبصيِع

صًيماظشؼيَػوسشيَيم(م)رواهماظؾكوريم(.مم  إغيَظ٧ّماظؼـيوسغيمَطوصًَّيم،موشيُأسضيِطق

 :ثايّجا املٛضٛع

ــؾ٣َّّشي(ممممممم ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ــًّٓام)٭ّشي ــ٥ّمربؿ ــّٖموجــ٢ّ(مغؾق ــّٕممآم)س ــّٓمط ظؼ

تؽّٕميــــًومٕمؼؽّٕعــــ٥ّمأحــــًّٓامعــــ٤ّماظعــــوٌنيم،مسيمبّٓاؼــــيماًؾــــ٠ّم،موضؾــــ٢ّم

ــ ــؾ٣َّّشي(مممممممع٦ّظ ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ــّٓهم)٭ّشي ــّٓمع٦ّظ ــؾ٣َّّشي(م،موبع ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ّٓهم)٭ّشي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(.م مسيمحقوت٥ّم،موبعّٓموصوت٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

 ٘ ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(ممفأَــا تهــزِٜ اهلل عــش ٚدــٌ يزصــٛي يف )٭ّشيــؾ٧َّّما

ــل ــ١ اخلً ٜ :ممبداٜ ــ  ٚاآلخــز ــع اهلل رنــزٙ يف األٚي ،مصؿــومعــ٤ّمغــيبمممٔفزف
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ــ٥ّمآم ــوديم-بعــ ــ٥ّممممممم-تعـ ــّٔممسؾقـ ــّٓمأخـ ــؾ٣َّّشي(مإّٰموضـ ــ٥ِّموشيدشيـ ُٓمسشيَؾقضيـ ــؾ٧َّّما ــ٥ّم)٭ّشيـ ضؾؾـ

ــّٕهم،مممممم ــ٥ّم،موأنمؼـصـ ــمع٤ّمبـ ــ٦ّلمآمأنمؼـ ــ٥ّمردـ ــومأدرطـ ــوقمإذامعـ ــّٓمواٌقــ اظعفـ

ــؾقوغ٥ّ:مم ــومد ــولمربـ ــوٍبممممممم}ض ــ٤ّضيمِطؿشي ــؿصيُؽ٣ّضيمِع ــومآتشيقضي ــقـينيشيمَظؿشي ــوقشيماظؼيِؾ ــ٥ّصيمِعقشي ــّٔشيماظؾَّ وشيإغيذضيمَأخشي

ــٍي ــولشيمممممممموشيِحْؽؿشي ــّٕصيغؼي٥ّصيمَض ــ٥ِّموشيَظؿشيضيصصي ــمضيِعصي٤ّؼيمِب ــ٣ّضيمَظؿصي ــومعشيعشيُؽ ــّٓـيقظيمِظؿشي ــ٦ّلظيمعصيصشي ــوءشيُط٣ّضيمرشيدصي ــ٣ّؼيمجشي ثصي

ــومممممم ــفشيّٓصيواموشيَأغشيـ ــولشيمَصوذضيـ ــومَضـ ــوُظ٦ّامَأْضّٕشيرضيغشيـ ــّٕغييمَضـ ــ٣ّضيمإغي٭ّضيـ ــ٧ّمذشيِظُؽـ ــّٔضيتصي٣ّضيمسشيَؾـ ــّٕشيرضيتصي٣ّضيموشيَأخشيـ َأَأْضـ

ّٔامػــــم-تعــــوديمم-ؼ.مصــــّٖادمآم81ػآلمسؿــــّٕان:مم{عشيعشيُؽــــ٣ّضيمِعــــ٤ّشيماظشؼيــــوِػِّٓؼ٤ّ

ماٌقـوقمتشّٕؼػًوموتعظقؿًومحقٌمذفّٓمسؾق٥ّمدؾقوغ٥ّمعّٝمأغؾقو٥ّ٫ّ.

ررب بررَ ياً ارراب ين رراب ْى
َّ
ــ٤ّغيمممّبش ــ٨ّمايــّٓؼٌماظشــّٕؼّٟمسشي صػ

صًيمرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّمم اْظِعّٕضيبشيــوضغيمبضيــ٤ّغيمدشيــورغيؼشيَيماظلؽيــَؾِؿ٨ّـيمَضــولشي:مدشيــِؿعضي

٨ّمإغيبضيّٕشياِػق٣ّشيموشيِبششيورشيةمِسقلشي٧ّمَض٦ّضيعشيـ٥ّصيم،موشيرصيؤضيؼشيـومُأعـيـ٨ّمممموشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ٦ّلصيم:م)...مَأغشيومدشيسضي٦ّشيُةمَأِب

ضيفشيــومغصيــ٦ّرظيمَأ٬ّشيــوءشيتضيمَظــ٥ّصيمُضصصيــ٦ّرصيماظشؼيــومغيم(م)علـــّٓمأريــّٓ( ،مماظَِّؿــ٨ّمرشيَأتضيمَأغؼيــ٥ّصيمخشيــّٕشيجشيمِع

ضيمِصـقفغي٣ّضيمم}سيمض٦ّظ٥ّمتعوديم:م)سؾق٥ّماظلٱّم(فدعْة سادًا إببيُان رشيبؼيشـيوموشيابضيعشي

سشيَؾـقضيفغي٣ّضيمآؼشيوِتـ١َّموشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيـ٣ّصيماْظِؽؿشيـوبشيموشياْظِقْؽؿشيـَيموشيؼصيـّٖشيطِّقفغي٣ّضيمإغيغؼيـ١َّمممممممممرشيدصي٦ًّظومِعضيفصي٣ّضيمؼشيؿضيُؾ٦ّ

شيماْظعشيّٖغيؼّٖصيماْظقشيِؽق٣ّصي )سؾقـ٥ّماظلـٱّم(مسيممممّبشراةة عا ر ؼم،م129ػاظؾؼـّٕة:ممم{َأغضي

وشيإغيذضيمَضولشيمِسقلشي٧ّمابضي٤ّصيمعشيّٕضيؼشي٣ّشيمؼشيومبشيـ٨ِّمإغيدضيّٕشيا٫ِّق٢ّشيمإغيغـي٨ّمرشيدصي٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّمم}ض٦ّظ٥ّمدؾقوغ٥ّم:م

إغيَظقضيُؽ٣ّضيمعصيصشيّٓـيًضومِظؿشيومبشيقضي٤ّشيمؼشيّٓشييؼيمِعـ٤ّشيماظؿؼيـ٦ّضيرشياِةموشيعصيؾشيشـيـّٕطيامِبّٕشيدصيـ٦ّلػيمؼشيـْلِت٨ّمِعـ٤ّضيمبشيعضيـِّٓيمممممممم

مؼ.6ػاظصّٟ:ممممممم{ادضيؿصي٥ّصيمَأحضيؿشيّٓصيمَصَؾؿؼيومجشيوءشيػصي٣ّضيمِبوْظؾشيقـيشـيوِتمَضوُظ٦ّامػشئّشيامِدقضيّٕظيمعصيِؾنيظي
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ــ٥ِّمّأهررا ريرربهللن ي  عررل ّورر  نبسررْنَ م ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ــؾ٣َّّشي(م)٭ّشي موشيدشي

ــّٓـيثصيممممممق رر  هْنرردٍ ــٍىمتصيقشي صيموشيػضي ــ ضي ــُيمِب ضًيمآِعشي ــ ــًّٓام،مَصَؽوغشي ــؿقؿ٥ّمربؿ ،مصؾؿل

ــؾ٣َّّشي(ممم ــ٥ِّموشيدشيـ ُٓمسشيَؾقضيـ ــؾ٧َّّما ــ٦ّلم)٭ّشيـ ضًيمبوظّٕدـ ــ ــومِحـــنيشيمحشيؿشيَؾـ ــ٤ّمممَأغؼيفشيـ ــًمعـ )ممسعـ

ــَلرضيضغيممممم ــنغيذشياموشيَضــّٝشيمسؾــ٧ّماْظ ًِمِبلشيــقـيِّٓمػشيــِِّٔهماْظُلعؼيــِي،مَص ــ ؼؼــ٦ّلمَظفشيــوم:مإغيغؼيــ١ِّمَضــّٓضيمحشيؿشيْؾ

ــنغينؼيممممممَص ــّٓطيام،مَص ــٍّٓم،مثــ٣ّمشيدشيــؿـيق٥ِّمعصيقشيؿؼي ــّٕـيمُطــ٢ّـيمحشيوِد ــ٦ِّظ٨ّ:مُأِسقــّٔصيهمبوْظ٦ّشياِحــِّٓمِعــ٤ّضيمذشي ُؼ

ادضيـــؿشي٥ّصيمِصـــ٨ّماظؿؼيــــ٦ّضيرشياِةمَأحضيؿشيـــّٓصي،مؼشيقضيؿشيـــّٓصيهصيمَأػضيــــ٢ّصيماظلؼيـــؿشيوِءموشيَأػضيـــ٢ّصيماْظــــَلرضيضغي،ممممممم

ــؿشيوِءموشيَأػضيـــ٢ّصيماْظـــَلرضيضغيممممممم ــّٓصيمؼشيقضيؿشيـــّٓصيهصيمَأػضيـــ٢ّصيماظلؼيـ ــؿصي٥ّصيمِصـــ٨ّماْظنغيغضيِفقـــ٢ّغيمَأحضيؿشيـ موشيادضيـ

م)ذعىماإلميونمظؾؾقفؼ٨ّ(.مموشيادضيؿصي٥ّصيمِص٨ّماْظُؼّٕضيآنغيمعصيقشيؿؼيّٓظيمَصلشيؿـيق٥ِّمِبّٔشيِظ١َّ(م

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مأذــّٕفممممممممم وعــ٤ّمذظــ١ّ:مذــّٕفمغلــؾ٥ّ:ممصفــ٦ّم)٭ّشيــؾ٧َّّما

ــودي:ممممم ــؾقوغ٥ّموتعـ ــ٥ّمدـ ــ١ّ:مض٦ّظـ ــوموردمسيمذظـ ــؾوم،موممـ ــوسمغلـ ــ١َّم}اظــ وشيتشيَؼؾُّؾشيـ

ــوجّٓؼ٤ّم ــ٨ّماظلـــ ــعّٕاءم:م{ِصـــ ــوسممم219ػماظشـــ ــ٤ّمسؾـــ ــولمابـــ :مأيمسيممؼم،مضـــ

ــ٤ّممممممم ــريمابـ ــوم)تػلـ ــ٥ّمغؾقؾيـ ــ٧ّمأخّٕجـ ــّٕاػق٣ّمحؿـ ــ٦ّحموإبـ ــوءم،مآدمموغـ ــٱّبماآلبـ أ٭ّـ

ــ٤ّمممممممم ــّٕبم،م٭ّــوغ٥ّمآمع ــوتماظع ــّٕممبق٦ّت ــوبم،موأط ــ٤ّمأذــّٕفماِّغل ــ٦ّمع ـــري(.مصف ط

ــومماظطـــوػّٕةممم دـــػوحماىوػؾقـــيم،موغؼؾـــ٥ّمعـــ٤ّماِّ٭ّـــٱّبماظطـــوػّٕةمإديماِّرحـ

ــّٓمإمسوسقــ٢ّمطـوغــيم،موعــ٤ّمطـوغــيمضــّٕؼّ٘مممممم جــقٱًّمبعــّٓمجقــ٢ّم،مصو٭ّــطػ٧ّمعــ٤ّموظ

وعــ٤ّمضـــّٕؼّ٘مبـــينمػوذـــ٣ّمصفـــ٦ّم)٭ّـــؾ٧ّمآمسؾقـــ٥ّمودـــؾ٣ّ(مخقـــورمعـــ٤ّمخقـــورممم،

صيمرشيدصيــ٦ّلشيممممم ــَؼّٝغيم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيــ٥ّصي(مضــول:مدشيــِؿعضي ــيمبضيــ٤ّغيماَِّدضي عــ٤ّمخقــور.موســ٤ّمواِثَؾ

ُٓمسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي(مؼشيُؼـــ٦ّلصي:م)مإغينؼيماظؾَّـــ٥ّشيما٭ّضيـــَطَػ٧ّمِطشيوغشيـــَيمِعـــ٤ّضيموشيَظـــِّٓمممم اظؾَّـــ٥ِّم)٭ّشيـــؾ٧َّّما

ــم ــؿشيوِسق٢ّشيموشيا٭ّضي ــ٤ّضيمإغيدضي ــومِع ــ٣ّػيممممممَطَػ٧ّمُضّٕشيؼضيشطي ــ٧ّمػشيوِذ ــّٕشيؼضيّ٘ػيمبشيـِ ــ٤ّضيمُض ــَطَػ٧ّمِع ــَيموشيا٭ّضي ِطشـيوغشي

 )رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِع٤ّضيمبشيـ٧ِّمػشيوِذ٣ّػيم(مم٨ّوشيا٭ّضيَطَػوِغ
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ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(ّأهررا ريرربهللن ي  عررل ّورر  نبسررْنَ يف م)٭ّشيــؾ٧َّّما
واآلخـّٕةم،مصـٱّمؼـّٔطّٕمآمتعـوديمإّٰمذطـّٕممممممم،مصؼّٓمرصّٝمذطّٕهمسيماظّٓغقوحاارَ

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(م،مو٭ّـّٓقمآمتعـوديمحقـٌمضـولم:ممممممممم عع٥ّمردـ٦ّلمآم)٭ّشيـؾ٧َّّما

،موسشيــ٤ّضيمَأِبــ٨ّمدشيــِعقٍّٓم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مسشيــ٤ّضيمرشيدصيــ٦ّلغيماظؾَّــ٥ِّم{وشيرشيَصعضيشيــومَظــ١َّمِذْطــّٕشيَك}

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مَأغؼيــ٥ّصيمَضــولشي:م)مَأتشيــو ِغ٨ّمِجؾضيّٕغيؼــ٢ّصيمَصَؼــولشي:مإغينؼيمرشيبـيــ٨ّموشيرشيبؼيــ١َّم)٭ّشيــؾ٧َّّما

صيمِذْطّٕشيَك؟مَضولشي:ماظؾ٥َّّصيمَأسضيَؾ٣ّصيم،مَضولشي:مإغيذشيامذصيِطّٕضيتصيمذصيِطّٕضيتشيمعشيِع٨ّم(م مؼشيُؼ٦ّلصي:مَطقضيّٟشيمرشيَصعضي

م)ذبؿّٝماظّٖوا٫ّّٓمظؾفقـؿ٨ّ(.

صؼّٕنمآمتعوديمامس٥ّمبومس٥ّمسيمطـريمع٤ّماِّعـ٦ّرم،مصـٱّمؼؼؾـ٢ّمإدـٱّمماعـّٕئمممممم

ظيمبعـّٓمأنمؼشـفّٓمظّٕبـ٥ّمبوظ٦ّحّٓاغقـيم،مضـولمحلـونمبـ٤ّممممممممحؿ٧ّمؼشفّٓمظـ٥ّمبوظّٕدـومم

مثوبًم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(م:

ٌُمذـينصيمأذضيفشيّٓصي و٣ّ٬ّؼيماإلظ٥ّصيماد٣ّشيماظـيبعيمإديمامس٥ِّ ًَؿضيّٗغيما  إذامَضولشيمسيما

 صّٔوماظعّٕشغيمربؿ٦ّدظيم،موػّٔامربؿـــّٓصي وذــــ٠ّعيمظ٥ّصيمع٤ّغيمامســـــ٥ِّمظقفؾـــــــ٥ّصي

موشيدشيؾ٣َّّشي مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ (مؼّٔطّٕمبّٔطّٕمرب٥ّمسيماظشفودتنيم،موسيماِّذانمصف٦ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

واإلضوعيم،موسيماًطىم،موسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم،مصؼّٓمضّٕنمآمتعوديمروسؿ٥ّم

عشي٤ّضيمؼصيِطّٝغيماظّٕؼيدصي٦ّلشيمَصَؼّٓضيمَأَروعشيماظؾ٥َّّشيموشيعشي٤ّضيمتشي٦ّشيظ٧َّّمَصؿشيومَأرضيدشيْؾشـيوَكم}بطوسؿ٥ّم،مصؼولم:

محشيِػقًظو موطونم80ػاظـلوء:{سشيَؾقضيفغي٣ّضي مسشيؾؼيؼ، مؼؼ٦ّلم:مابضي٤ّصي مسشيضيفصيؿشيو( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي وسػي

م،م مَضّٕغيؼشيِؿفشيو مِبغشيقضيّٕغي ضيفشيو مِع متصيْؼؾشي٢ّموشياِحّٓشيٌة مَظو مآؼشيوٍت مِبشيَؾوِث معشيْؼّٕصيوغشيًي ضي مغشيّٖشيَظ مآؼشيوٍت ثشيَؾوثصي

مأنم}ؼم،وشياظؼـيوِغ٨ّمَض٦ّضيظ٥ّمتشيعشيوَظ٧ّ:43ػاظؾؼّٕة:{وشيَأِضقؿصي٦ّاماظصؼيٱَّةموشيآتصي٦ّاماظّٖؼيَطوَةم}َأوؼيُظفشيو:
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مِظ موشيِظ٦ّشياِظّٓشيؼضي١َّاذضيُؽّٕضي متشيعشيوَظ٧ّ:14ػظؼؿون:{٨ّ مَض٦ّضيظ٥ّ صي موشياظؼيوِظ م، ماظّؾ٥ّشيم}ؼ وشيَأِرقعصي٦ّْا

ماظّٕؼيدصي٦ّلشي مم{وشيَأِرقعصي٦ّْا مَظ٣ّضيم59ػاظـلوء: ماظّٕؼيدصي٦ّلشي مؼصيِطّٝضي موشيَظ٣ّضي ماظؾ٥َّّشي مَأَروعشي مَصؿشي٤ّضي م، ؼ

ضـي٥ّصي  مم.ؼصيْؼؾشي٢ّضيمِع

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مب ؾقعؿ٥ّمدؾقوغ٥ّموطّٔظ١ّمضّٕنمآمتعوديمبقعؿ٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ؼ.م10ػاظػـؿّّ:مم{إغينؼيماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيؾشيوِؼعصي٦ّغشي١َّمإغيغؼيؿشيومؼصيؾشيوِؼعصي٦ّنشيماظؾَّـ٥ّشيم}(م:م،مصؼولم)سّٖموج٢ّ

وشيعشيـ٤ّضيمؼصيِطـّٝغيماظؾَّـ٥ّشيموشيرشيدصيـ٦َّظ٥ّصيممممم}وجع٢ّمروسؿ٥ّمسٱّعيمظؾػ٦ّزمبوىــيم،مصؼـولمتعـوظ٨ّ:ممم

ؼ.مإديمشــريمذظــ١ّمعــ٤ّماآلؼــوت.موسيم71ػاِّحــّٖاب:م{َصَؼــّٓضيمَصــوزشيمَصــ٦ّضيزطيامسشيِظقؿطيــو

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّممممم ايّٓؼٌمسشي٤ّضيمَأب٨ّمػّٕؼَّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(مأنؼيمرشيدصيـ٦ّلمآم)٭ّشيـؾ٧َّّما

وشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشيم:م)ُط٢ّؽيمُأعؼيِؿ٨ّمؼشيّٓخصيُؾ٦ّنشيماَىؼـيَيمإَّّٰمعشي٤ّضيمأبشي٧ّم(مضقـ٢ّشيم:موشيعشيـ٤ّضيمؼشيـلبشي٧ّمؼشيـوممممم

ّٓضيمأبشيـ٧ّ(ممرشيدصي٦ّلمآم؟مَضولشيم:م)معشيـ٤ّضيمَأَرـوسشيـ٨ِّمدشيخشيـ٢ّشيماَىؼـيـَيم،موشيعشيـ٤ّضيمسشيصشيـوِغ٨ّمَصؼَـممممممم

)رواهماظؾكوري(.مموحـّٓؼٌمسصيؿشيـّٕم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(محـنيمجشيـوءشيمإغيَظـ٧ّماْظقشيفشيـّٕغيممممممممم

ضـيَػـّٝصي،موشيَظـ٦ّضيَّٰمَأغـيـ٨ّممممممممم اَِّدضي٦ّشيِدمَصَؼؾؼيَؾ٥ّصي،موَضولشي:م)مإغيغـيـ٨ّمَأسضيَؾـ٣ّصيمَأغؼيـ١َّمحشيفشيـّٕظيمَّٰمتشيضصيـّٕؽيموشيَّٰمتشي

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مؼصيَؼؾـيَؾـ١َّممممم صيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّشيـؾ٧َّّما عشيـومَضؾؼيْؾؿـ١َّم(م)رواهماظؾكـوري(.ممممرشيَأؼضي

ُٓمممم صطوسيمآممتعوديمّٰمتؿقؼ٠ّموّٰمتؿلطّٓمإّٰمبطوسيمردـ٦ّظ٥ّماظؽـّٕؼ٣ّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

مسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(.

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مأنمجع٢ّمحؾ٥ّم)نذيو َٔ تهزِٜ اهلل يٓبٝ٘ ٭ّشيؾ٧َّّما

٥ّمعـ٤ّممب٢ّمجع٢ّمايـ٠ّمدـؾقوغ٥ّموتعـوديمربؾؿـممممع٤ّماإلميونمبوٓم)سّٖموج٢ّ(م،م

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مربؾــيماظّٕدــ٦ّلم ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(م،مواتؾوســ٥ّم)٭ّشيــؾ٧َّّما )٭ّشيــؾ٧َّّما

ضيـؿصي٣ّضيمتصيِقؾؽيـ٦ّنشيماظؾَّـ٥ّشيمَصـوتؼيِؾعصي٦ِّغ٨ّممممممم}صؼـولمتعـودي:مممم،مسٱّعيمسؾـ٨ّمابؾـيمم ُضـ٢ّضيمإغينضيمُط

ؼ.م31ػآلمسؿــّٕان:مم{ؼصيقضيِؾــؾضيُؽ٣ّصيماظؾَّــ٥ّصيموشيؼشيغضيِػــّٕضيمَظُؽــ٣ّضيمذصيغصيــ٦ّبشيُؽ٣ّضيموشياظؾَّــ٥ّصيمَشُػــ٦ّرظيمرشيِحــق٣ّظيمم
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ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مصّٕضمّٰزممسؾ٧ّمطـ٢ّمعلـؾ٣ّم،مصػـ٨ّمحـّٓؼٌممممم صؿقؾؿ٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(:م)ّٰمؼصيـمضيِع٤ّصيممممممم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَأغشيّٗم َضولشي:مَضـولشيماظؼيِؾـ٨ّؽيم)٭ّشيـؾ٧َّّما

مِِّٓهموشياظؼـيوسغيمَأجضيؿشيعنيشي(مَأحشيّٓصيُط٣ّضيمحشيؿعي٧ّمَأُط٦ّنشيمَأحشيىؼيمإغيَظقضي٥ِّمِع٤ّضيمواِظِِّٓهموشيوشيَظ

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.م

ب٢ّمإنماإلميونمّٰمؼؽؿؿ٢ّمسيمضؾـىماظعؾـّٓمحؿـ٧ّمؼؼـّٓممحـىماظــيبممممممم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مسؾ٧ّمحىمغػل٥ّمووظّٓهمواظـوسمأذيعنيمب٢ّموؼؼّٓع٥ّم )٭ّشيؾ٧َّّما

ِٓمبضي٤ّغيمِػششيومػيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيـ٥ّصي(مم سؾ٧ّمحىمغػل٥ّماظيتمبنيمجـؾق٥ّم،مصع٤ّمسشيؾضيِّٓما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(موشيػضي٦ّشيمآِخّٔظيمِبقشيِّٓمسصيؿشيّٕشيمبضي٤ّغيماْظكشيطَّوِبم َضولشيم:مُطؼـيومعشيّٝشيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّما

شيمَأحشيىؽيمإغيَظ٨ّؼيمِع٤ّضيمُط٢ّـيمذشي٨ّضيٍءمإغيَّّٰمِع٤ّضيمغشيْػِل٨ّم،م ِٓمَِّغضي َصَؼولشيمَظ٥ّصيمسصيؿشيّٕصيم:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيم دشيـؾ٣َّّشي(:م)مَّٰموشياظَّـِّٔيمغشيْػِلـ٨ّمِبقشيـِِّٓهمحشيؿؼيـ٧ّمَأُطـ٦ّنشيمممممممَصَؼولشيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّشيؾ٧َّّما

شًيمَأحشيـىؽيمإغيَظـ٨ّؼيممممممم َأحشيىؼيمإغيَظقضي١َّمِع٤ّضيمغشيْػِل١َّم(مَصَؼولشيمَظ٥ّصيمسصيؿشيـّٕصيم:مَصنغيغؼيـ٥ّصيماآلنشيموشياظؾَّـ٥ِّمَِّغضيـ

مِع٤ّضيمغشيْػِل٨ّم،مَصَؼولشيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)ماآلنشيمؼشيومسصيؿشيّٕصيم(م

م(.م)رواهماظؾكوري

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مصضـٱّموذـّٕصومأغـ٥ّممممممممم وؼؽػ٨ّمع٤ّمأحـىماظــيبم)٭ّشيـؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مؼـ٦ّمماظؼقوعـيم،موػـّٔامصضـ٢ّمعـومممممممم حيشّٕمبصقؾيمحؾقؾ٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ضـيـ٥ّصي(ممممممممم بعّٓهمصض٢ّم،موطّٕممعومبعّٓهمطـّٕمم،مصعـ٤ّمَأغشيـّٗغيمابضيـ٤ّغيمعشيوِظـ١ٍّم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشي

ؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مخشيورغيجشيونغيمِع٤ّشيماْظؿشيلضيـِفِّٓمَصَؾِؼقشيشيـومممَضولشيم:مبشيقضيشيؿشيومَأغشيوموشياظ

ِٓمعشيؿشيـ٧ّماظلؼيـوسشيُيم؟مَضـولشيماظؼـيِؾـ٨ّؽيمممممممم رشيجصي٢ّظيمِسضـيّٓشيمدصيّٓؼيِةماْظؿشيلضيِفِّٓم،مَصَؼـولشي:مؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيما

اظّٕؼيجصي٢ّشيمادضيؿشيَؽونشيم،مثصيـ٣ّؼيمَضـولشيمممم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)عشيومَأسضيّٓشيدضيتشيمَظفشيوم؟م(مَصَؽَلنؼي
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ِٓمعشيومَأسضيّٓشيدضيتصيمَظفشيـومَطـِؾريشيم٭ِّـقشيومػيم،موشيَّٰم٭ّشيـٱٍَّةم،موشيَّٰم٭ّشيـّٓشيَضٍيم،موشيَظِؽـيـ٨ّممممممم :مؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

شًيم( شيمعشيّٝشيمعشي٤ّضيمَأحضيؾشيؾضي  )مرواهماظؾكوريم(.ممممممممممممُأِحىؽيماظؾ٥َّّشيموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصي،مَضولشيم:م)َأغضي

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيمممِ يًزصٍَٛٚٔ أمس٢ آٜات ايتهزٜ أْـ٘  :م()٭ّشيـؾ٧َّّما

طؿومخورىمدو٫ّّٕماِّغؾقـوءمضؾؾـ٥ّم،ممممصبشاْ٘ ٚتعاىل مل خياطب٘ بامس٘ اجملزد

ؼشيـومآدشيمصيممم}صؼّٓمطونمط٢ّمغيبمخيورؾ٥ّمرب٥ّمبومس٥ّماجملـّٕدم،معــ٢ّمض٦ّظـ٥ّمتعـوديممممم

ــيَممم ــ١َّماْظفشيؼي شيموشيزشيوضيجصي ــ ــُؽ٤ّضيمَأغضي ــّٕةمم{ادضي ــ٨ّمعصيممم}ؼ،م35ػاظؾؼ ــ٧ّمإغيغـي ــومِسقلشي ــ١َّمؼشي ؿشي٦ّشيصِّق

ــ٨ّؼيم ــ١َّمإغيَظ ــوٍتمممممم}ؼم،م55ػآلمسؿــّٕانمم{وشيرشياِصعصي ــوموشيبشيّٕشيَط ؼي ــٱّمػيمِع ــِؾّْٛمِبلشي ــ٦ّحصيماػضي ــومغصي ؼشي

ؼ،م30ػاظؼصـّٙممم{ؼشيومعصي٦ّدشي٧ّمإغيغـي٨ّمَأغشيوماظؾ٥َّّصيمرشيبؽيماْظعشيـوَظِؿنيشيمم}ؼ،م48ػػ٦ّدمم{سشيَؾقضي١َّ

م{َأغشيـومرشيبؽيـ١َّممممؼشيـومعصي٦ّدشيـ٧ّم*مإغيغـيـ٨ّممم}ؼم،م12ػعـّٕؼ٣ّممم{ؼشيومؼشيقضيقشي٧ّمخصئّضيماْظِؽؿشيوبشيمِبُؼـ٦ّؼيةٍمم}

شًيماظّٕؽيؤضيؼشيــومإغيغؼيــومَطــّٔشيِظ١َّمغشيفضيــّٖغييمممممممم}ؼم،م12،م11ػرــ٥ّ:م ؼشيــومإغيبضيــّٕشياِػق٣ّصيم*مَضــّٓضيم٭ّشيــّٓؼيْض

ـــِنيشي ــؿصي٥ّصيممم}ؼم،م105،م104ػاظصــوصوت:مم{اْظؿصيقضيِل ــومػيمادضي ــّٕصيَكمِبغصيَؾ ــومغصيؾشيشـي ــومإغيغؼي ــومزشيَطّٕغيؼؼي ؼشي

مؼ.7ػعّٕؼ٣ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيقضيقشي٧ّمَظ٣ّضيمغشيفضيعشي٢ّضيمَظ٥ّصيمِع٤ّضيمَضؾضي٢ّصيمدشيِؿقؾيوم

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مصؽــونماًطــوبمإظقــ٥ّمم أعــومخــومتف٣ّمربؿــّٓم)٭ّشيــؾ٧َّّما

بوظؾؼــىماظــّٓالمسؾــ٧ّمتؽّٕميــ٥ّموتعظقؿــ٥ّمبعــّٖعيماظـؾــ٦ّةموذــّٕفماظّٕدــوظيم،مضــولمممم

ؼم45ػاِّحّٖاب:مم{ؼّٕطياؼشيومَأؼؽيفشيوماظؼيِؾ٨ّؽيمإغيغؼيومَأرضيدشيْؾشـيوَكمذشيوِػّٓطياموشيعصيؾشيشـيّٕطياموشيغشئِّ}دؾقوغ٥ّ:م

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظّٕؼيدصي٦ّلصيمبشيؾِّّٞضيمعشيومُأغضيـّٖغيلشيمإغيَظقضيـ١َّمِعـ٤ّضيمرشيبـيـ١َّموشيإغينضيمَظـ٣ّضيمتشيْػعشيـ٢ّضيممممممم}،موضولمتعودي:

ــ٦ّضيمشيمممممممم ــِّٓيماْظَؼ ــومؼشيفضي ــ٥ّشيمَظ ــوسغيمإغينؼيماظؾَّ ــ٤ّشيماظؼـي ــؿصي١َّمِع ــ٥ّصيمؼشيعضيِص ــوَظؿشي٥ّصيموشياظؾَّ شًيمرغيدشي ــ ــومبشيؾَّغضي َصؿشي

ػّٔامصقلىم،مب٢ّمإنمآمسـّٖموجـ٢ّمغفـ٧ّممممؼم،مظقّٗم67ػاٌو٫ّّٓة:مم{اْظَؽوِصّٕغيؼ٤ّشي

ــوءػ٣ّمبلمســو٫ّف٣ّم،ممممم ــوديمأغؾق ــ٥ّمبومســ٥ّمطؿــومطوغــًماِّعــ٣ّمتـ اِّعــيمأنمتـودؼ

ّٰمتشيفضيعشيُؾـ٦ّامدصيسشيـوءشيممم}وت٦ّسّٓمع٤ّمخيوظّٟمذظ١ّمبوظعـّٔابماِّظـق٣ّم،مصؼـولمتعـودي:ممممم
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ضيُؽ٣ّضيمماظّٕؼيدصي٦ّلغيمبشيقضيشـيُؽ٣ّضيمَطـّٓصيسشيوِءمبشيعضيِضـُؽ٣ّضيمبشيعضيضـًومَضـّٓضيمؼشيعضيَؾـ٣ّصيماظؾَّـ٥ّصيماظَّـِّٔؼ٤ّشيمؼشيؿشيلشيـمممممممم ؾَُّؾ٦ّنشيمِعـ

ِظ٦ّشياذًامَصْؾقشيقضئّشيرضيماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيكشيوِظُػ٦ّنشيمسشي٤ّضيمَأعضيّٕغيِهمَأنضيمتصيِصقؾشيفصي٣ّضيمِصؿضيشـيٌيمَأوضيمؼصيِصقؾشيفصي٣ّضيمسشيـّٔشيابظيمم

ؼ.63ػاظـ٦ّرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َأِظق٣ّظي

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشيهلل يٓبٝــ٘نــذيو َــٔ تهــزِٜ ا ٚدــٛب (م)٭ّشيــؾ٧َّّما

َظَؼـّٓضيمَطـونشيمَظُؽـ٣ّضيمِصـ٨ّممممم}تعـوظ٨ّم:مم)٭ّـؾ٨ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م،مصؼـولمممممايتأصٞ بـ٘  

رشيدصيــ٦ّلغيماظؾَّــ٥ِّمُأدضيــ٦ّشيٌةمحشيلشيــشـيٌيمِظؿشيــ٤ّضيمَطــونشيمؼشيّٕضيجصيــ٦ّماظؾَّــ٥ّشيموشياْظقشيــ٦ّضيمشيماْظــكِخّٕشيموشيذشيَطــّٕشيماظؾَّــ٥ّشيممم

٭٢ّّمطؾريمسيموج٦ّبماظؿلدـ٨ّمبّٕدـ٦ّلمممؼ.موػّٔهماآلؼيمأ21ػاِّحّٖاب:{َطـِريطيا

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مسيمأض٦ّاظـ٥ّموأصعوظـ٥ّموأح٦ّاظـ٥ّم،مصفـٱّماضؿـّٓؼـومبـ٥ّممممممممم آم)٭ّشيؾ٧َّّما

موتلدقـومبشؿو٫ّؾ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م؟!

 ٘ ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيممم)نذيو َٔ تهزِٜ اهلل يٓبٝـ أنمآم)سـّٖمم(م٭ّشيـؾ٧َّّما

ؼيمموجــ٢ّ(مضــّٓم٭ّــؾ٧َّّمسؾقــ٥ّمسيمطؿوبــ٥ّماظعّٖؼــمم ّٖم،مو٭ّــؾًمسؾقــ٥ّمعٱ٫ّّؽؿــ٥ّم،موحــ

إغينؼيماظؾَّــ٥ّشيموشيعشيَؾو٫َِّؽؿشيـ٥ّصيمؼصيصشيــؾ٦ُّّنشيمم}اٌـمعـنيمسؾـ٧ّماظصــٱّةمسؾقـ٥ّم،مصؼــولمدـؾقوغ٥ّ:ممممم

ممؼ.مم56ػاِّحّٖاب:{سشيَؾ٧ّماظؼيِؾ٨ّـيمؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّام٭ّشيؾ٦ُّّامسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾِّؿصي٦ّامتشيلضيِؾقؿطيو

ُٓم)نــذيو َــٔ تهــزِٜ اهلل يٓبٝــ٘ إٔ اهلل (مسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي٭ّشيــؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مبـػلــ٥ّمدونمشــريهمعــ٤ّم)تعــاىل تــٛىل ايــدفاع عٓــ٘ ٭ّشيــؾ٧َّّما

اِّغؾقوءم،مصؼّٓمطونمط٢ّمغيبمؼؿفؿ٥ّمض٦ّع٥ّمبوتفوعوتمبورؾيمصقّٓصّٝمذظ١ّمبـػل٥ّم

،مصفّٔامغ٦ّحم)سؾق٥ّماظلٱّم(ماتفؿ٥ّمض٦ّع٥ّمبوظضٱّلمطؿومحيؽ٨ّماظؼّٕآنم،مصقؼـ٦ّلمم

ؼمصقـّٓصّٝمم60ػاِّسـّٕافم:ممم{ُلمِع٤ّضيمَض٦ّضيِع٥ِّمإغيغؼيومَظشيّٕشياَكمِص٨ّم٬ّشيَؾولػيمعصيِؾنيػيمَضولشيماْظؿشيَؾم}:م
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ؼشيـومَضــ٦ّضيمغيمَظـقضيّٗشيمِبـ٨ّم٬ّشيــَؾوَظٌيموشيَظِؽـيـ٨ّمرشيدصيـ٦ّلظيمِعــ٤ّضيمرشيبـيممممممم}ذظـ١ّمسـ٤ّمغػلــ٥ّمضـو٫ّٱّم:مممم

م{َظومتشيعضيَؾؿصي٦ّنشياْظعشيوَظِؿنيشيم*مُأبشيؾِّغصيُؽ٣ّضيمرغيدشيوَظوِتمرشيبـي٨ّموشيَأغضيصشيّّصيمَظُؽ٣ّضيموشيَأسضيَؾ٣ّصيمِع٤ّشيماظؾ٥َِّّمعشيوم

مؼ.62م-م61ػاِّسّٕاف:مم

وػّٔامػ٦ّدم)سؾق٥ّماظلٱّم(ماتفؿ٥ّمض٦ّع٥ّمبوظلـػوػيمواىــ٦ّنمواظؽـّٔبمممم

ػاِّسـّٕاف:مم{إغيغؼيومَظشيّٕشياَكمِص٨ّمدشيَػوػشيٍيموشيإغيغؼيـومَظشيُظؽيـ١َّمِعـ٤ّشيماْظَؽـوِذِبنيشيمممم}إذمضوظ٦ّامظ٥ّم:م

٨ّمرشيدصي٦ّلظيمِعـ٤ّضيمرشيبـيممؼشيومَض٦ّضيمغيمَظقضيّٗشيمِب٨ّمدشيَػوػشيٌيموشيَظِؽـي}ؼمصّٓاصّٝمس٤ّمغػل٥ّمضو٫ّٱّ:66

م{اْظعشيوَظِؿنيشيم*مُأبشيؾِّغصيُؽ٣ّضيمرغيدشيوَظوِتمرشيبـي٨ّموشيَأغشيومَظُؽ٣ّضيمغشيو٭ِّّّظيمَأِعنيظي

مؼ.68،م67ػاِّسّٕافم:

ُٓمسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي(مصؽؾؿـــومرعـــوهمض٦ّعـــ٥ّمم أعـــومخـــومتماِّغؾقـــوءم)٭ّشيـــؾ٧َّّما

تفؿ٥ّمبوِّبورق٢ّمواصرتوامسؾق٥ّماِّطوذؼىمت٦ّديمآمتعوديماظّٓصوعمسـ٥ّم،مصؼّٓما

بشي٢ّضيمَضوُظ٦ّامَأ٬ّضيغشيوثصيمَأحضيـٱّمػيمبشيـ٢ّضيماْصؿشيـّٕشياهصيمبشيـ٢ّضيمػصيـ٦ّشيمذشيـوِسّٕظيمَصْؾقشيْلِتشـيـوممممممممم}ض٦ّع٥ّمبلغ٥ّمذوسّٕم

مؼمصـّٕدمايـ٠ّمسؾـقف٣ّمسيمض٦ّظـ٥ّمتعـوديم:مممممم5ػاِّغؾقـوء:مم{ِبكؼشيٍيمَطؿشيومُأرضيِد٢ّشيماَِّوؼيُظ٦ّنشي

مؼ.م69ػؼّٗ:{ّٕظيموشيُضّٕضيآنظيمعصيِؾنيظيوشيعشيومسشيؾَّؿضيشـيوهصيماظشـيعضيّٕشيموشيعشيومؼشيضيؾشيِغ٨ّمَظ٥ّصيمإغينضيمػصي٦ّشيمإغيَّّٰمِذْطم}

وضـوظ٦ّا:مإغــ٥ّمطـوػ٤ّم،مؼــؿؽف٤ّممبـوممتؾقــ٥ّمسؾقـ٥ّماظشــقورنيم..مصــّٕدمآممممم

شًيمِبـِعضيؿشيـِيمرشيبـيـ١َّمِبَؽـوِػ٤ّػيموشيّٰمعشيفضيصيـ٦ّنػيمممممم}تعوديمسؾقف٣ّمسيمض٦ّظ٥ّ:م م{َصّٔشيطِّّٕضيمَصؿشيـومَأغضيـ

ظؾـّٓصوعممم-وعومأسظؿ٥ّمع٤ّمضل٣ّمم-ؼم،موؼلت٨ّماظؼل٣ّمع٤ّمآمتعودي29ػاظط٦ّرم:

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(موظؿلطقّٓم٭ّّٓقماظـ٦ّح٨ّمواظؼـّٕآنمودحـّٚممممس٤ّماظـ يبم)٭ّشيؾ٧َّّما

َصــٱّمُأْضِلــ٣ّصيمِبؿشيــومتصيؾضيِصــّٕصيونشي*موشيعشيــومّٰمم}اتفوعــوتف٣ّمواصرتاءاتفــ٣ّمسيمض٦ّظــ٥ّمتعــودي:م
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تصيؾضيِصّٕصيونشيم*مإغيغؼي٥ّصيمَظَؼ٦ّضيلصيمرشيدصي٦ّلػيمَطّٕغيؼ٣ّػيم*موشيعشيومػصي٦ّشيمِبَؼ٦ّضيلغيمذشيـوِسّٕػيمَضِؾـقٱًّمعشيـومتصيمضيِعصيـ٦ّنشيم*ممممم

مم{مِبَؼ٦ّضيلغيمَطوِػ٤ّػيمَضِؾقٱًّمعشيومتشئّشيطَّّٕصيونشيم*متشيـّٖغيؼ٢ّظيمِع٤ّضيمرشيبـيماْظعشيوَظِؿنيشيوشيّٰ

مؼم.مم43-38ػايوضي:م

َطـّٔشيِظ١َّمعشيـومممم}وضوظ٦ّام:مإغ٥ّمدوحّٕمتـورةم،مصـّٕدمسؾـقف٣ّمتعـوديمسيمض٦ّظـ٥ّم:ممممم

ّٔارؼوت:مػاظـمم{َأتشي٧ّماظَِّّٔؼ٤ّشيمِع٤ّضيمَضؾضيِؾفغي٣ّضيمِع٤ّضيمرشيدصي٦ّلػيمإغيَّّٰمَضـوُظ٦ّامدشيـوِحّٕظيمَأوضيمعشيفضيصيـ٦ّنظيمممم

ؼم،موتــورةمأخــّٕىمضــوظ٦ّا:مإغــ٥ّمعلــق٦ّرم،مصــّٕدمآمتعــوديمسؾــقف٣ّمسيمض٦ّظــ٥ّمممم52

وشيَضولشيماظظَّوِظؿصي٦ّنشيمإغينضيمتشيؿؼيِؾعصي٦ّنشيمإغيَّّٰمرشيجصيـٱًّمعشيلضيـقصي٦ّرًام*ماغُظـّٕضيمَطقضيـّٟشيم٬ّشيـّٕشيبصي٦ّامَظـ١َّممممممم}:

نمؼم،موضوظ٦ّا:مإغ٥ّمذبــ٦ّم9-8ػاظػّٕضون:مم{اَِّعضيشيولشيمَصضشيؾ٦ُّّامَصٱّمؼشيلضيؿشيِطقعصي٦ّنشيمدشيِؾقٱًّ

َأمضيمؼشيُؼ٦ُّظ٦ّنشيمِب٥ِّمِجؼـيٌيمبشي٢ّضيمجشيوءشيػصي٣ّضيم}..مصّٕدمآمدؾقوغ٥ّموتعوديمسؾقف٣ّمسيمض٦ّظ٥ّم:

ــورغيػصي٦ّنشيم ــّٕصيػصي٣ّضيمِظْؾقشيــ٠ّـيمَط ــوْظقشي٠ّـيموشيَأْطشي ــ٥ّمتعــوديم:م70ػاٌمعـــ٦ّن:مم{ِب نمم}ؼ،موض٦ّظ

شيمِبـِعضيؿشيِيمرشيبـيـ١َّمِبؿشيفضيصيـ٦ّنػيم*موشيإغينؼيمظَـممم ١َّمَِّجضيـًّٕامَشقضيـّٕشيممموشياْظَؼَؾ٣ّغيموشيعشيومؼشيلضيُطّٕصيونشيم*معشيومَأغضي

مؼ.4-1ػاظؼؾ٣ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{عشيؿضيصي٦ّنػيم*موشيإغيغؼي١َّمَظعشيؾ٧ّمخصيُؾ٠ّػيمسشيِظق٣ّػي

واتفؿ٦ّهمبوظضٱّلمواّٰسبّٕافمصّٕدؼيمآمدؾقوغ٥ّموتعوديمسؾقف٣ّمبؼ٦ّظـ٥ّمم

ِط٠ّصيمسشيـ٤ّغيماْظفشيـ٦ّشيىممموشياظؼيفضي٣ّغيمإغيذشيامػشي٦ّشيىم*معشيوم٬ّشي٢ّؼيم٭ّشيوِحؾصيُؽ٣ّضيموشيعشيومَش٦ّشيىم*موشيعشيومؼشيضي}:م

ؼ.مبـ٢ّمإغـ٥ّمدـؾقوغ٥ّموتعـوديمضـّٓمممممم4م-1ػاظــف٣ّ:ممم{*مإغينضيمػصي٦ّشيمإغيظَّـوموشيحضيـ٨ّظيمؼصيـ٦ّحشي٧ّممم

ؼشيومَأؼؽيفشيـوماظّٕؼيدصيـ٦ّلصيمبشيؾِّـّٞضيمممم}تؽػ٢ّمحبػظ٥ّموريوؼؿ٥ّمِع٤ّشيماْظؿصيشضيّٕغيِطنيشيم،مصؼولمتعوديم:

شيمرغيدشيوَظ ؿشي٥ّصيموشياظؾَّـ٥ّصيمؼشيعضيِصـؿصي١َّمِعـ٤ّشيممممعشيومُأغضيّٖغيلشيمإغيَظقضي١َّمِع٤ّضيمرشيبـي١َّموشيإغينضيمَظ٣ّضيمتشيْػعشي٢ّضيمَصؿشيومبشيؾَّغضي

مؼم.67ػاٌو٫ّّٓة:ممممممممممممممممممممممممممممم{اظؼـيوسغيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمَظومؼشيفضيِّٓيماْظَؼ٦ّضيمشيماْظَؽوِصّٕغيؼ٤ّشي
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 ٘ ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيمممنذيو َٔ تهزِٜ اهلل يٓبٝـ َـا دـا٤ يف   (م)٭ّشيـؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي()عُّٛ رصايت٘  تؼؿصـّٕمسؾـ٧ّمجقـ٢ّمدونمجقـ٢ّمممممصؾ٣ّمم، ٭ّشيؾ٧َّّما

صـننمآم)سـّٖموجــ٢ّ(مممأومضـ٦ّممدونمضـ٦ّمم،مصفـ٨ّمردــوظيمسوعـيمظؾــوسمذيقعطيــوم،مممممم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي( غؾقـو وبعٌبعٌمط٢ّمغيبمِّعؿ٥ّمخو٭ّيم سوعيم،ممظؾـوس )٭ّشيؾ٧َّّما

وشيعشيــومَأرضيدشيــْؾشـيوَكمإغيظَّــومَطوصَّــًيم}بــّٔظ١ّم،مصؼــولمتعــوظ٨ّم:موضــّٓم٭ّــّٕحماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّم

وسـ٤ّمجشيـوِبّٕغيمممؼ.28ػدـؾل:ممم{بشيِشريطياموشيغشئِّؼّٕطياموشيَظِؽ٤ّؼيمَأْطشيّٕشيماظؼـيوسغيمَظومؼشيعضيَؾؿصيـ٦ّنشيممِظؾؼـيوسغيم

ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّممممممممم ِٓم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضـيفصيؿـو(م،مَضـولشيم:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيما بضي٤ّغيمسشيؾضيِّٓما

صيمخشيؿضيلطيومَظ٣ّضيمؼصيعضيَطفصي٤ّؼيمَأحشيّٓظيمِع٤ّشيماَِّغضيِؾ قشيوِءمَضؾضيِؾ٨ّمغصيِصـّٕضيتصيمِبوظّٕؽيسضيـِىممموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)مُأسضيِطق

ضًيمِظــ٨ّشيماَِّرضيضصيمعشيلضيــِفّٓطياموشيَرفصيــ٦ّرطياموشيَأؼؽيؿشيــومرشيجصيــ٢ّػيمِعــ٤ّضيمُأعؼيِؿــ٨ّمم عشيِلــريشيَةمذشيــفضيّٕػيموشيجصيِعَؾــ

صيمإغيَظـ٧ّمَض٦ّضيِعـ٥ِّممممم ضيمِظ٨ّشيماْظغشيشـيو٣ِّ٫ّصيم،موشيَطونشيماظؼيِؾـ٨ّؽيمؼصيؾضيعشيـ َأدضيرشيَطؿضي٥ّصيماظصؼيٱَُّةمَصْؾقصيصشي٢ّـيموشيُأِحؾَّ

صًيماظشؼيَػوسشيَيم(مخشيو٭ّؼيًيموشيبصيِع صًيمإغيَظ٧ّماظؼـيوسغيمَطوصًَّيموشيُأسضيِطق )رواهماظؾكوري(.ممممممممممممضي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(ممنذيو َٔ تهزِٜ اهلل يٓبٝ٘ تفطًٝ٘ ع٢ً م)٭ّشيؾ٧َّّما

صـوي٠ّمدـؾقوغ٥ّموتعـوديمصضـ٢ّمغؾقـ٥ّمممممممغريٙ َـٔ األْبٝـا٤ عًـِٝٗ ايضـالّ     

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي( دو٫ّّٕماِّغؾقوءمواظّٕد٢ّماظؽّٕامم،موػّٔامعومو٬ّـق٥ّمممسؾ٨ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ِتْؾــ١َّماظّٕؽيدصيــ٢ّصيمَصضؼيــْؾشيومبشيعضيضشيــفصي٣ّضيمسشيَؾــ٧ّمبشيعضيــّٚػيمم}اظؼــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّمسيمض٦ّظــ٥ّمتعــودي:

ضيفصي٣ّضيمعشيــ٤ّضيمَطؾَّــ٣ّشيمظؾَّــ٥ّصيموشيرشيَصــّٝشيمبشيعضيضشيــفصي٣ّضيمدشيرشيجشيــوٍتمم ؼم،واظــّٔيمسؾقــ٥ّم253ػاظؾؼــّٕة:{ِعــ

ــوظ٨ّ:مابؼؼــ٦ّنمعــ٤ّماظعؾؿــوءمواٌػلــّٕؼ٤ّمأنماٌؼصــ٦ّدمبؼ٦ّظــممم ــّٝشيمم}٥ّمتع وشيرشيَص
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ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مِّغ٥ّمػـ٦ّم٭ّـوحىمم{ بشيعضيضشيفصي٣ّضيمدشيرشيجشيوٍت  ػ٦ّمدقّٓغومربؿّٓم)٭ّشيؾ٧َّّما

ــّٓرجوت ــّٕآنمممممماظ ــيمسيماظؼ ــّٓةم،ماٌؿؿـؾ ــيم،مو٭ّــوحىماٌعفــّٖةماًوظ اظّٕصقع

ماظؽّٕؼ٣ّم،مو٭ّوحىماظّٕدوظيماىوععـيمبودـ٤ّماظّٕدـوّٰتماظلـؿووؼيماظلـوبؼي.ممممم

مأب٨ّمػّٕؼّٕةواظرتعّٔيم،مع٤ّمحّٓؼٌممعلؾ٣ّموسيمايّٓؼٌماظّٔيمرواهماإلعوم

ــ٥ّ(مم ــؾ٣َّّشي(مضــولممأنم)ر٬ّــ٨ّمآمسـ ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ـــيبم)٭ّشي ــ٧ّمم:م)اظ صيمسشيَؾ ــْؾ ُصضـي

ــ٣ّغي،موشيغصيِصــّٕضيتصيمِبوظّٕؽيسضيــىِممم ــّٝشيماظَؽِؾ صيمجشي٦ّشياِع ًُ:مُأسضيِطقــ ــ وسيمرواؼــيممم-ماَِّغضيِؾقشيــوِءمِبِل

ضًيمِظـ٨ّشيممممممم-:مغصيِصّٕضيتصيمِبوظّٕؽيسضيِىمعشيِلريشيَةمذشيفضيّٕػيماظؾكوري ضًيمِظـ٨ّشيماظغشيشيـو٣ِّ٫ّصي،موشيجصيِعَؾـ وشيُأِحؾَّـ

صي ًَْؾ٠ّغيمَطوصًَّي،موشيخصيِؿ٣ّشيمِب٨ّشيماظؼيِؾقؽي٦ّنشي(.مماَِّرضيضصيمعشيلضيِفّٓطياموشيَرفصي٦ّرطيا،موشيُأرضيِدْؾ مإغيَظ٧ّما

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(م:نــذيو َــٔ تهــزِٜ اهلل يٓبٝــ٘ إٔ اهلل )٭ّشيــؾ٧َّّما

وٕمؼؼلــ٣ّمحبقــوةمأحــّٓمعــ٤ّماظؾشــّٕم،مصــوي٠ّمدــؾقوغ٥ّمتعــاىل أقضــِ هٝاتــ٘

وتعوديمحنيمؼؼل٣ّمسؾ٧ّمأذقوءمظقمطّٓػوم،مؼؼل٣ّمبلذقوءمطــرية،معـ٤ّمأجــوسمممم

ذؿ٧ّ،مع٤ّمذيـودموحقـ٦ّانموعٱ٫ّّؽـيم،معـ٤ّمأعـوط٤ّموأزعــيموزـ٦ّاػّٕمط٦ّغقـيم،ممممممممم

بّٕدــ٦ّظ٥ّممظؽعيـ٥ّمدــؾقوغ٥ّموتعـوديمٕمؼؼلــ٣ّمسيماظؼـّٕآنمبؾشــّٕمعطؾؼـًوم،ماظؾــف٣ّمإّٰمممم

ُٓمسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي(مسيمض٦ّظـــ٥ّمتعـــودي: َظعشيؿضيـــّٕصيَكمإغيغؼيفصيـــ٣ّضيمَظِػـــ٨ّمدشيـــْؽّٕشيِتفغي٣ّضيم})٭ّشيـــؾ٧َّّما

ؼمأيم:محبـ٠ّمحقوتـ١ّمؼـومربؿـّٓمإغفـ٣ّمظػـ٨ّمشػؾـيمسؿعيـوممممممممم72ػايفّٕ:{ؼشيعضيؿشيفصي٦ّنشي

دقـّٖلمبف٣ّم،مإغف٣ّمظضوظ٦ّنمسيمحريةمّٰمؼعّٕص٦ّنمِّغػلف٣ّمرّٕؼؼـًوموّٰمحؼـًوموّٰممم

٦ّنمأنمآمتعوديمضّٓمضؾ٧ّمربؿـّٓطياموػفـّٕهمأضلـ٣ّممممرذًّٓام..موٌومزس٣ّماٌشّٕط

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000002&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000029&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000001&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000001&spid=451
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وشياظضؽيـقشي٧ّم*مم}آمتؾوركموتعوديمسؾ٧ّمأغـ٥ّمعـومودعيسـ٥ّموعـومضـٱّهم،مصؼـولمتعـودي:ممممممم

وشياظؾَّقضيــ٢ّغيمإغيذشيامدشيــفشي٧ّم*معشيــوموشيدؼيسشيــ١َّمرشيبؽيــ١َّموشيعشيــومَضَؾــ٧ّم*موشيَظ٩ِّخــّٕشيُةمخشيقضيــّٕظيمَظــ١َّمِعــ٤ّضيممم

مؼ.5-1ػاظضق٧ّ:مممممممممممممممممممممممممممم{اُِّوَظ٧ّم*موشيَظلشي٦ّضيفشيمؼصيعضيِطق١َّمرشيبؽي١َّمَصؿشيّٕضي٬ّشي٧ّ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(فأَا تهزِٜ اهلل عش ٚدٌ يزصٛي٘ مبعّٓموصوت٥ّم)٭ّشيؾ٧َّّما

،مصوخؿص٥ّمآمتعوديمبوظشػوسيماظعظؿ٧ّمؼ٦ّمماظّٓؼ٤ّم،مصػ٨ّمايّٓؼٌماظّٔيم

مأنماظـيبم رواهماظؾكوريموعلؾ٣ّمع٤ّمحّٓؼٌمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(

ُٓمسشيَؾ قضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مضول:م)مَأغشيومدشيقـيّٓصيموشيَظِّٓمآدشيمشيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيموشيَأوؼيلصيمعشي٤ّضيمؼشيضيششي٠ّؽيم)٭ّشيؾ٧َّّما

 سشيضـي٥ّصيماْظَؼؾضيّٕصيموشيَأوؼيلصيمذشيوِصّٝػيموشيَأوؼيلصيمعصيششيػَّّٝػيم(.
 ِ ــزٜ ــات ايته ــؾ٧َّّمممَٚــٔ أعظــِ آٜ :مأنمآم)ســّٖموجــ٢ّ(مجعؾــ٥ّم)٭ّشي

ُٓمسشيَؾقضيــــ٥ِّموشيدشيــــؾ٣َّّشي(مرريــــيمظؾعــــوٌنيمأذيعــــنيم، حقــــٌمضــــولمدــــؾقوغ٥ّ:مما

ــوَظِؿنيشيممم} ــًيمِظْؾعشي ــومرشيحضيؿشي ــْؾشـيوَكمإغيظَّ ــومَأرضيدشي ــوء:م{وشيعشي ــّٕشيَةمممم،ؼ107ػاِّغؾق ــ٨ّمػصيّٕشيؼضي ــ٤ّضيمَأِب وسشي

ــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(:م)إغيغؼيؿشيــوممممم ُٓمسشيَؾقضي ــ٥ِّم)٭ّشيــؾ٧َّّما ــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّ )رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيــ٥ّصي(مَضــولشي:مَض

ــٌيمعصيفضيـــــّٓشياٌةم(م)رواهمايـــــوط٣ّمسيماٌلـــــؿّٓم ركم(،موسيمرواؼـــــيم:مَأغشيـــــومرشيحضيؿشيـــ

صًيمرشيحضيؿشيًيمعصيفضيّٓشياًة(. ضي م)بصيِع

*    *    * 
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 دع٠ٛ األْبٝا٤ ٚايزصٌ يإلصالح يف ض٤ٛ ايكزإٓ ايهزِٜ 

  :ايعٓاصز :مأٚاًل

م.اإلدٱّممدؼ٤ّماظصٱّحمواإل٭ّٱّح .1

 منوذجمع٤ّمدس٦ّاتماِّغؾقوءموإٌّدؾنيمظإل٭ّٱّحمسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ. .2
 حوجؿـومإديمإ٭ّٱّحماظـػّٗمأوًّٰ. .3
 ٭ّٱّحمسؾ٧ّماظػّٕدمواجملؿؿّٝ.أثّٕماإل .4
 أ٬ّّٕارمتّٕكماإل٭ّٱّح. .5

 :ماألدي١:ثاًْٝا 

 :ماألدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ 

متعوديم: -1 مآعشي٤ّشيم}ضول مَصؿشي٤ّضي موشيعصيضئِّرغيؼ٤ّشي معصيؾشيشـيّٕغيؼ٤ّشي مإغيظَّو ماْظؿصيّٕضيدشيِؾنيشي مغصيّٕضيِد٢ّصي وشيعشيو

مؼ.مم48ػاِّغعومم:م{وشيَأ٭ّضيَؾّّشيمَصَؾومخشي٦ّضيفظيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيموشيَظومػصي٣ّضيمؼشيقضيّٖشيغصي٦ّنشي

مإغينضيم}ولمتعوديمسؾ٧ّمظلونمذعقىم)سؾق٥ّماظلٱّم(:وض -2 مَأرشيَأؼضيؿصي٣ّضي مَض٦ّضيمغي مؼشيو َضولشي

ضـي٥ّصيمرغيزضيًضومحشيلشيطـيوموشيعشيومُأرغيؼّٓصيمَأنضيمُأخشيوِظَػُؽ٣ّضيم صيمسشيَؾ٧ّمبشيقـيشـيٍيمِع٤ّضيمرشيبـي٨ّموشيرشيزشيَضـ٨ِّمِع ضي ُط

موشي صي مادضيؿشيَطعضي معشيو ماْظنغي٭ّضيَؾوحشي مإغيظَّو مُأرغيؼّٓصي مإغينضي مسشيضـي٥ّصي مَأغضيفشيوُط٣ّضي متشي٦ّضيِصقِؼ٨ّمإغيظَّومإغيَظ٧ّمعشيو عشيو

صيموشيإغيَظقضي٥ِّمُأِغقىصي  ؼم.ممم88ػػ٦ّدم:م{ِبوظؾ٥َِّّمسشيَؾقضي٥ِّمتشي٦ّشيطَّْؾ
َأوضيُص٦ّاماْظَؽقضي٢ّشيموشيَظومتشيُؽ٦ّغصي٦ّام}وضولمتعوديمسؾ٧ّمظلونمذعقىم)سؾق٥ّماظلٱّم(: -3

ماظؼـيوسشيم متشيؾضيكشيلصي٦ّا موشيَظو م* ماْظؿصيلضيؿشيِؼق٣ّغي مِبوْظِؼلضيَطوسغي موشيزغيغصي٦ّا م* ماْظؿصيكضيِلّٕغيؼ٤ّشي ِع٤ّشي

 ؼم.183م-181ػاظشعّٕاء:م{قشيوءشيػصي٣ّضيموشيَظومتشيعضيشي٦ّضيامِص٨ّماْظَلرضيضغيمعصيْػِلِّٓؼ٤ّشيَأذضي
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متعودي: -4 مخشي٦ّضيًصوم}وضول موشيادضيسصي٦ّهصي مإغي٭ّضيَؾوِحفشيو مبشيعضيّٓشي ماْظَلرضيضغي مِص٨ّ متصيْػِلّٓصيوا وشيَظو

شًيماظؾ٥َِّّمَضّٕغيؼىظيمِع٤ّشيماْظؿصيقضيِلـِنيشي  ؼ.56ػاِّسّٕافم:ممممممممممممم{وشيَرؿشيعطيومإغينؼيمرشيحضيؿشي
وشيَضولشيمعصي٦ّدشي٧ّمِظَلِخق٥ِّمػشيورصيونشيماخضيُؾْػـ٨ِّمِص٨ّمَض٦ّضيِع٨ّموشيَأ٭ّضيِؾّّضيمم}وضولمتعودي: -5

 ؼ.م142ػاِّسّٕافم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيَظومتشيؿؼيِؾّٝضيمدشيِؾق٢ّشيماْظؿصيْػِلِّٓؼ٤ّشي
٥ِّمذشيقضيؽطيومُض٢ّضيمتشيعشيوَظ٦ّضيامَأتضي٢ّصيمعشيومحشيّٕؼيمشيمرشيبؽيُؽ٣ّضيمسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمَأظَّومتصيشضيّٕغيُط٦ّامِب}وضولمتعودي:م -6

وشيِبوْظ٦ّشياِظّٓشيؼضي٤ّغيمإغيحضيلشيوغطيوموشيَظومتشيْؼؿصيُؾ٦ّامَأوضيَظودشيُط٣ّضيمِع٤ّضيمإغيعضيَؾوقػيمغشيقضي٤ّصيمغشيّٕضيزصيُضُؽ٣ّضيموشيإغيؼؼيوػصي٣ّضيم

ضيفشيوموشيعشيومبشيَط٤ّشيموشيَظومتشيْؼؿصيُؾ٦ّاماظؼيْػّٗشيماظَِّؿ٨ّمحشيّٕؼيمشيم وشيَظومتشيْؼّٕشيبصي٦ّاماْظَػ٦ّشياِحّ٘شيمعشيومَزفشيّٕشيمِع

مؼ.151ػاِّغعوم:مممممممممممم{٣ّضيموشي٭ّؼيوُط٣ّضيمِب٥ِّمَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتشيعضيِؼُؾ٦ّنشياظؾ٥َّّصيمإغيظَّومِبوْظقشي٠ّـيمذشيِظُؽ

 م{وشيعشيومَطونشيمرشيبؽي١َّمِظقصيفضيِؾ١َّماْظُؼّٕشيىمِبُظْؾ٣ّػيموشيَأػضيُؾفشيومعصيصضيِؾقصي٦ّنشي}وضولمتعودي: -7

مؼم.مم117ػػ٦ّدم:م

شيمِص٨ّمُأعـيفشيومرشيدصي}وضولمتعودي: -8 ٦ًّظوموشيعشيومَطونشيمرشيبؽي١َّمعصيفضيِؾ١َّماْظُؼّٕشيىمحشيؿؼي٧ّمؼشيؾضيعشي

 {ؼشيؿضيُؾ٦ّمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمآؼشيوِتشـيوموشيعشيومُطؼـيومعصيفضيِؾِؽ٨ّماْظُؼّٕشيىمإغيظَّوموشيَأػضيُؾفشيومَزوِظؿصي٦ّنشي

مؼ.59ػاظؼصّٙ:م

وشيإغيَظ٧ّمثشيؿصي٦ّدشيمَأخشيوػصي٣ّضيم٭ّشيوِظقطيومَضولشيمؼشيوَض٦ّضيمغيماسضيؾصيّٓصيواماظؾ٥َّّشيمعشيومَظُؽ٣ّضيم}وضولمتعودي: -9

وشيادضيؿشيعضيؿشيّٕشيُط٣ّضيمِصقفشيومَصودضيؿشيغضيِػّٕصيوهصيمثصي٣ّؼيممِع٤ّضيمإغيَظ٥ٍّمَشقضيّٕصيهصيمػصي٦ّشيمَأغضيششيَلُط٣ّضيمِع٤ّشيماْظَلرضيضغي

 ؼ.م61ػػ٦ّد:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تصي٦ّبصي٦ّامإغيَظقضي٥ِّمإغينؼيمرشيبـي٨ّمَضّٕغيؼىظيمعصيِفقىظي
متعوديم: -11 مَأوضيم}وضول مِبصشيّٓشيَضٍي مَأعشيّٕشي معشي٤ّضي مإغيظَّو مغشيفضي٦ّشياػصي٣ّضي مِع٤ّضي مَطـِريػي مِص٨ّ مخشيقضيّٕشي َظو

مإغي٭ّضيَؾوحػي مَأوضي ماظؾ٥َِّّممعشيعضيّٕصيوٍف معشيّٕضي٬ّشيوِت مابضيِؿغشيوءشي مذشيِظ١َّ مؼشيْػعشي٢ّضي موشيعشي٤ّضي ماظؼـيوسغي بشيقضي٤ّشي

مؼ.م14ػاظـلوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َصلشي٦ّضيفشيمغصيمضيِتق٥ِّمَأجضيّٕطيامسشيِظقؿطيو
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مَصوتؼي}وضولمتعودي: -11 موشياظّٕؼيدصي٦ّلغي مِظؾ٥َِّّ ماْظَلغضيَػولصي مُض٢ّغي ماْظَلغضيَػولغي مسشي٤ّغي ُؼ٦ّامؼشيلضيَلُظ٦ّغشي١َّ

 م{اظؾ٥َّّشيموشيَأ٭ّضيِؾقصي٦ّامذشياتشيمبشيقضيـُِؽ٣ّضيموشيَأِرقعصي٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصيمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيمعصيمضيِعـِنيشي
 ؼ.م1ػاِّغػولم:

  :األدي١ َٔ ايض١ٓ 

ِٓم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممممممم -1 ُٓمسضـيـ٥ّصيم(مَأنؼيمرشيدصيـ٦ّلشيما سشي٤ّضيمزشيؼضيـِّٓمبضيـ٤ّغيمِعْؾقشيـَيم)رشي٬ِّـ٨ّشيما

َأمَشّٕغيؼؾطيوموشيؼشيّٕضيِجّٝصيمَشّٕغيؼؾطيوم،مَصُط٦ّبشي٧ّمِظْؾغصيّٕشيبشيوِءماظَِّّٔؼ٤ّشيمودؾ٣ّ(مضولم:م)...مإغينؼيماظّٓـيؼ٤ّشيمبشيّٓشي

مؼصيصضيِؾقصي٦ّنشيمعشيومَأَصلشيّٓشيماظؼـيوسصيمِع٤ّضيمبشيعضيِّٓيمِع٤ّضيمدصيؼيِؿ٨ّ(م)دـ٤ّماظرتعّٔي(.م

ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيممممم -2 وسشي٤ّضيمَأِب٨ّماظّٓؼيرضيدشياِءم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيما

٣ّشي(م:مَأَّٰمُأخضيِؾـّٕصيُط٣ّضيمِبَلْصضشيـ٢ّشيمِعـ٤ّضيمدشيرشيجشيـِيماظصـيـقشيومغيموشياظصؼيـٱَِّةموشياظصؼيـّٓشيَضِيم،ممممممممسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾَّم

َضوُظ٦ّا:مبشيَؾ٧ّ،مَضولشي:م٭ّشيـٱَّحصيمذشياِتماظؾشيـقضي٤ّغي،مَصـنغينؼيمَصلشيـودشيمذشياِتماظؾشيـقضي٤ّغيمِػـ٨ّشيماَيوِظَؼـُيمممممممم

اظشؼيــعشيّٕشي،مم)دـــ٤ّماظرتعــّٔي(م،موسيمرواؼــيمَضــولشي:م)ِػــ٨ّشيماَيوِظَؼــُيمَّٰمَأُضــ٦ّلصيمتشيقضيِؾــ٠ّصي

 وشيَظِؽ٤ّضيمتشيقضيِؾ٠ّصيماظّٓـيؼ٤ّشي(.م
ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّمم -3 ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضي٥ّصي(مَضولشي:مَطونشيمرشيدصي٦ّلصيما

وشيدشيؾ٣َّّشي(،مؼشيُؼ٦ّلصي:م)اظؾفصي٣ّؼيمَأ٭ّضيِؾّّضيمِظ٨ّمِدؼـ٨ِّماظَِّّٔيمػصيـ٦ّشيمِسصضيـؿشيُيمَأعضيـّٕغيي،موشيَأ٭ّضيـِؾّّضيمِظـ٨ّمممممم

قفشيـومعشيعشيوِذـ٨ّ،موشيَأ٭ّضيـِؾّّضيمِظـ٨ّمآِخّٕشيِتـ٨ّماظَِّؿـ٨ّمِصقفشيـومعشيعشيـوِديم،موشياجضيعشيـ٢ّغيممممممممممدصيغضيقشيويشيماظَِّؿ٨ّمِص

 ممماْظقشيقشيوَةمزغيؼشيودشيًةمِظ٨ّمِص٨ّمُط٢ّـيمخشيقضيّٕػي،موشياجضيعشي٢ّغيماْظؿشي٦ّضيتشيمرشياحشيًيمِظ٨ّمِع٤ّضيمُط٢ّـيمذشيُّٕ(
 )٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.

ضـيـ٥ّصي(مَضـولشي:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـممممممم -4 ُٓمموسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشي ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

سشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(:م)ُطــ٢ّؽيمدصيــٱَّعشي٧ّمِعــ٤ّشيماظؼيــوسغيمسشيَؾقضيــ٥ِّم٭ّشيــّٓشيَضٌيم،مُطــ٢ّؼيمؼشيــ٦ّضيمػيمتشيْطُؾــّٝصيمِصقــ٥ِّمم

اظشؼيؿضيّٗصي،مؼشيعضيـِّٓلصيمبشيـقضي٤ّشيماِظـوثضيشـيقضي٤ّغيم٭ّشيـّٓشيَضٌيم،موشيؼصيِعـنيصيماظّٕؼيجصيـ٢ّشيمسشيَؾـ٧ّمدشيابؼيِؿـ٥ِّمَصقشيقضيِؿـ٢ّصيمممممممممم
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وسشي٥ّصيم٭ّشيـّٓشيَضٌيم،موشياظَؽِؾؿشيـُيماظطَّقـيؾشيـُيم٭ّشيـّٓشيَضٌيم،موشيُطـ٢ّؽيمخصيْطـ٦ّشيٍةمممممممسشيَؾقضيفشيوم،مَأوضيمؼشيّٕضيَصّٝصيمسشيَؾقضيفشيومعشيؿشي

 ؼشيكضيُط٦ّػشيومإغيَظ٧ّماظصؼيٱَِّةم٭ّشيّٓشيَضٌيم،موشيؼصيِؿقُّٛماَِّذشيىمسشي٤ّغيماظطَّّٕغيؼ٠ّغيم٭ّشيّٓشيَضٌي(م

م)اظؾكوريموعلؾ٣ّ(.

ؼؽيـ٦ّبشيمموسشي٤ّضيمسصيؾشيودشيَةمبضي٤ّغيمسصيؿشيقضيّٕغيمبضي٤ّغيمسصيؾشيـودشيَةمبضيـ٤ّغيمسشيـ٦ّضيٍفم،مَضـولشي:مَضـولشيمِظـ٨ّمَأبصيـ٦ّمأَممممممم -5

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)ؼشيـومَأبشيـومَأؼؽيـ٦ّبشيمممم ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما )رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(:مَضولشيمِظ٨ّمرشيدصي٦ّلصيما

ُٓموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصي؟متصيصضيـِؾّّصيمبشيـقضي٤ّشيماظؼيـوسغيمإغيذشيامتشيؾشيوَشضصيـ٦ّا،ممممم َأَظومَأدصيظ١َُّّمسشيَؾ٧ّم٭ّشيّٓشيَضٍيمؼصيِقؾؽيفشيوما

 وتشيَػودشيّٓصيوا(م)اٌعف٣ّماظؽؾريمظؾطرباغ٨ّ(.
ُٓم -6 وس٤ّمأغّٗمب٤ّمعوظ١ّم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مضولم:مضولمرد٦ّلمآم)٭ّشيؾ٧َّّما

ضًيماظلشيعيوسشيُيموشيِبقشيِّٓمَأحشيُِّٓط٣ّضيمَصِلقَؾٌيمَصنغينضيمادضيؿشيَطوعشيمَأنضيمَظومتشيُؼ٦ّمشيم سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)إغينضيمَضوعشي

 دبماٌػّٕد(.)رواهماإلعومماظؾكوريمسيماِّممممممممممممممحشيؿشيعي٧ّمؼشيغضيّٕغيدشيفشيومَصؾقغّٕدفو(م
  :املٛضٛع  :ثايجًا 

ع٤ّماظؼق٣ّماإلدٱّعقيماظيتمحٌمسؾقفومدؼــومايـقّٟموغودىمبفومضقؿيم

اظصٱّحمواإل٭ّٱّحم،مصف٦ّمخؾ٠ّمسظق٣ّمتلعّٓمب٥ّماظـػّٗماظؾشـّٕؼيمومتقـ٢ّمإظقـ٥ّم،مممم

وػــ٦ّمضقؿــيمإغلــوغقيمّٰبــّٓمعـفــومظؿقؼقــ٠ّمسؿــورةماظؽــ٦ّن،موػــ٦ّممأؼضــومعطؾــىمم

لـودمواظشـؼوقم،مواظلـع٨ّمظؾؿؼـوربمممممذّٕس٨ّمؼّٓورمععـوهمح٦ّلمإزاظـيمأدـؾوبماظػمم

مبنيماظـوسمحؿ٧ّمتلؿؼق٣ّمأح٦ّاهل٣ّمسيمايقوة.

وّٰمذ١ّمأنماظصٱّحمواإل٭ّٱّحمػ٦ّماظغوؼيماٌـشـ٦ّدةمعـ٤ّماظعؾـودمسيمممم

أسؿوهل٣ّموأض٦ّاهل٣ّم،مصؾغريماظصٱّحمّٰمؼصيؼؾشي٢ّماظعؿ٢ّم،موع٤ّمث٣ّؼيمصٱّمبّٓمأنمؼؽ٦ّنم

اًؾــ٠ّم،ماإلغلــونم٭ّــويًومسيمغػلــ٥ّموض٦ّظــ٥ّموسؿؾــ٥ّم،معصيصــؾقطيومحيؿــ٢ّمػؿــ٦ّممم

موؼعؿ٢ّمسؾ٧ّمإ٭ّٱّحف٣ّ.
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وعــ٤ّمؼؿــّٓبّٕمآؼــوتماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّمجيــّٓمأغفــومسصيـقــًمبفــّٔهماظؼقؿــيمممم

اظعظقؿيمــمضقؿيماإل٭ّٱّحمــمسـوؼـيمصو٫ّؼـيم،مصؼـّٓموردمظػـّٜماإل٭ّـٱّحممبشـؿؼوت٥ّممممممم

سيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسب٦ّمعو٫ّيمودؾعنيمعّٕةم،مواإلطـورمع٤ّمذطـّٕماظشـ٨ّءمدظقـ٢ّمممم

ؽوغؿـ٥ّم،مصـ٦ّردتمعـودةم)٭ّــؾّّ(ممممسؾـ٧ّماظعـوؼـيمبـ٥ّم،موسؾـ٧ّمسؾـ٦ّمذـّٕص٥ّموسظـ٣ّمعممممممم

تــّٓلمسيمذبؿؾــفومسؾــ٧ّمأنماإلدــٱّممؼفــّٓفمإديمإ٭ّــٱّحمممبعــوغ٨ّمعؿعــّٓدةم

ماإلغلونمسيماسؿؼودهمودؾ٦ّط٥ّموسؾودات٥ّموععوعٱّت٥ّمودو٫ّّٕمحقوت٥ّ.

وظؼّٓمربّٛماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمبنيماإلميـونمبـوٓم)سـّٖموجـ٢ّ(مواإل٭ّـٱّحمممممم

سيمع٦ّا٬ّـــّٝمعؿعـــّٓدةموسيمذظـــ١ّمإذـــورةمإديمأنماإل٭ّـــٱّحمعـــ٤ّمسٱّعـــوتمم

َصؿشي٤ّضيمآعشي٤ّشيموشيَأ٭ّضيـَؾّّشيمَصَؾـومخشيـ٦ّضيفظيمسشيَؾـقضيفغي٣ّضيممممم}إلميونمبوٓم)سّٖموج٢ّ(م،مضولمتعودي:ا

ؼشيلضيـَلُظ٦ّغشي١َّمسشيـ٤ّغيماْظَلغضيَػـولغيمُضـ٢ّغيممممم}ؼ.موضـولمتعـودي:مم48ػاِّغعـوم:م{وشيَظومػصي٣ّضيمؼشيقضيّٖشيغصيـ٦ّنشيم

ِرقعصي٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصيماْظَلغضيَػولصيمِظؾ٥َِّّموشياظّٕؼيدصي٦ّلغيمَصوتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيَأ٭ّضيِؾقصي٦ّامذشياتشيمبشيقضيـُِؽ٣ّضيموشيَأ

مؼ.1ػاِّغػولم:{إغينضيمُطضيؿصي٣ّضيمعصيمضيِعـِنيشي

وطـــّٔظ١ّمربـــّٛماظؼـــّٕآنماظؽـــّٕؼ٣ّمبـــنيماظؿؼـــ٦ّىمواإل٭ّـــٱّحم،مصؼـــولمم

ــودي: ــ٦ّنشيممممممم}تعـ ــ٣ّضيمؼشيقضيّٖشيغصيـ ــومػصيـ ــقضيفغي٣ّضيموشيَظـ ــ٦ّضيفظيمسشيَؾـ ــومخشيـ ــَؾّّشيمَصَؾـ ــ٧ّموشيَأ٭ّضيـ ــ٤ّماتؼيَؼـ م{َصؿشيـ

إغيظَّـومم}عـودي:مبـنيماظؿ٦ّبـيمواإل٭ّـٱّحم،مصؼـولمتممممم-أؼضطيومم-ؼ،موربّٛم35ػاِّسّٕاف:

ــَؾقصي٦ّام ــوبصي٦ّاموشيَأ٭ّضيــ ــِّٔؼ٤ّشيمتشيــ ــّٕة:{اظَّــ ــودي:م160ػاظؾؼــ ــولمتعــ ــومم}ؼم،موضــ ــنغينضيمتشيوبشيــ َصــ

ــَؾقشيو ــوء:{وشيَأ٭ّضي ــودي:م16ػاظـل ــولمتع ــ١َّممممم}ؼم،موض ــِّٓمذشيِظ ــ٤ّضيمبشيعضي ــوبصي٦ّامِع ــِّٔؼ٤ّشيمتشي ــوماظَّ إغيظَّ

ؼم،مصوإل٭ّٱّحمإذطيامػ٦ّمّٕٔةماإلميـونمم5ػاظـ٦ّر:{وشيَأ٭ّضيَؾقصي٦ّامَصنغينؼيماظؾ٥َّّشيمَشُػ٦ّرظيمرشيِحق٣ّظي

مٓم)سّٖموج٢ّ(مواظؿؼ٦ّىمواظؿ٦ّبيماظـص٦ّحماًوظصيمظّٕبماظعوٌني.بو
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طؿومرشىماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسيماإل٭ّٱّحمٌومصق٥ّمعـ٤ّماِّجـّٕماظعظـق٣ّم،مممم

َظومخشيقضيّٕشيمِص٨ّمَطـِريػيمِع٤ّضيمغشيفضي٦ّشياػصي٣ّضيمإغيظَّومعشي٤ّضيمَأعشيـّٕشيمِبصشيـّٓشيَضٍيمَأوضيمعشيعضيـّٕصيوٍفمَأوضيممممم}ضولمتعودي:

عشي٢ّضيمذشيِظ١َّمابضيِؿغشيوءشيمعشيّٕضي٬ّشيوِتماظؾ٥َِّّمَصلشيـ٦ّضيفشيمغصيمضيِتقـ٥ِّمَأجضيـّٕطياممممإغي٭ّضيَؾوحػيمبشيقضي٤ّشيماظؼـيوسغيموشيعشي٤ّضيمؼشيْػ

مؼ.م114ػاظـلوءم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{سشيِظقؿطيو

وإذامتؿؾعـومأخؾورماِّغؾقوءمواظّٕد٢ّمعّٝمأض٦ّاعف٣ّموجّٓغومأغفـ٣ّمأردـؾ٦ّاممم

ومأصلّٓهماظــوسمسيماِّرضم،مصؽوغـًمردـوظيمطـ٢ّماِّغؾقـوءممممممذيقعطيومظقصؾق٦ّامع

واحّٓةم،موػ٨ّمإ٭ّٱّحماظؽ٦ّنمع٤ّماظػلودمواٌعو٭٨ّّ،موعـ٤ّماِّعـّٕاضماظـيتمممم

تػشًمصقف٣ّم،مجوءمط٢ّمغيبمظقصؾّّمصلودطيامضّٓماغؿشّٕمسيمزعوغ٥ّ،ممصلردؾف٣ّمآم

)ســّٖموجــ٢ّ(مإديمخؾؼــ٥ّمعؾشــّٕؼ٤ّموعـــّٔرؼ٤ّمبعؼقــّٓةموذــّٕؼعيموأخــٱّقمتصــؾّّم

وشيعشيومَأرضيدشيْؾشـيومِع٤ّضيمَضؾضيِؾ١َّمِعـ٤ّضيمم}دغّٗماظشّٕكم،مضولمتعودي:اظـػ٦ّسمووّٕدػومع٤ّم

ؼم،موجـوءتمم25ػاِّغؾقـوءم:م{رشيدصي٦ّلػيمإغيظَّومغصي٦ِّح٨ّمإغيَظقضي٥ِّمَأغؼي٥ّصيمَظومإغيَظـ٥ّشيمإغيظَّـومَأغشيـومَصوسضيؾصيـّٓصيونغيمممم

مسيماآلخّٕة.إلغلونمسيماظّٓغقومظقـولمر٬ّومرب٥ّمامدس٦ّتف٣ّمظؿصؾّّمسؿ٢ّ

٭ّـٱّحمأغػلـف٣ّمبـّٓؼ٤ّمآممممصفّٔامغ٦ّحم)سؾق٥ّماظلٱّم(مدسومض٦ّعـ٥ّمإديمإم

صقعؾّٓوهموّٰمؼشّٕط٦ّامب٥ّمذقؽوم،موؼرتط٦ّامسؾودةماِّ٭ّـومماظيتمّٰمتضـّٕموّٰمتـػـّٝممم

وشيَضوُظ٦ّامَظومتشئّشيرصينؼيمآِظفشيـؿشيُؽ٣ّضيموشيَظـومتشيـّٔشيرصينؼيموشيدؾياموشيَظـومدصيـ٦ّشياسطيومممممم}ع٤ّمؼعؾّٓػوم،مضولمتعودي:

ممم{ومتشيـّٖغيِدماظظَّـوِظِؿنيشيمإغيظَّـوم٬ّشيـَؾوًظومممموشيَظومؼشيغصي٦ّثشيموشيؼشيعصيـ٦ّقشيموشيغشيلضيـّٕطيام*موشيَضـّٓضيمَأ٬ّشيـؾ٦ُّّامَطــِريطياموشيظَـمممممم

ؼم،مورشؾف٣ّمسيماإل٭ّٱّحمبوّٰدؿغػورمحؿ٧ّمؼؽـّٕماظّٕزقم،موؼــع٣ّمم23،24ػغ٦ّحم:

صًيمادضيؿشيغضيِػّٕصيوامرشيبؼيُؽ٣ّضيمإغيغؼي٥ّصيمَطونشيمَشػَّورطيام}آمسؾقف٣ّمبوٌولمواظ٦ّظّٓ،مضولمتعودي: َصُؼْؾ
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ِّٓدضيُط٣ّضيمِبــَلعضي٦ّشيالػيموشيبشيــِنيشيموشيؼشيفضيعشيــ٢ّضيمَظُؽــ٣ّضيمم*مؼصيّٕضيِدـ٢ّغيماظلؼيــؿشيوءشيمسشيَؾـقضيُؽ٣ّضيمِعــّٓضيرشيارطيام*موشيؼصيؿضيـممم

مؼ.13م-10ػغ٦ّحم:{جشيؼـيوٍتموشيؼشيفضيعشي٢ّضيمَظُؽ٣ّضيمَأغضيفشيورطيام*معشيومَظُؽ٣ّضيمَظومتشيّٕضيجصي٦ّنشيمِظؾ٥َِّّموشيَضورطيا

وػومػ٦ّمخطقىماِّغؾقوءمذعقىم)سؾق٥ّماظلٱّم(مؼعوجلماظػلودماظعؼّٓيم

مســـّٓمموعــومتّٕتــىمسؾقــ٥ّمعــ٤ّمصلــودماضؿصــوديمسيمض٦ّعــ٥ّم،مصقــّٓس٦ّػ٣ّمإديمممممممم

اظؿطػقّٟمسيماظؽق٢ّمواٌقـّٖانم،موطـونمػـّٔاماًؾـ٠ّماٌـّٔع٦ّممعـؿشـّٕطيامبـنيمممممممم

ض٦ّع٥ّم،مصفوءمبّٓس٦ّةماإل٭ّـٱّحماظـيتمهػـّٜمحـ٠ّماظؾـو٫ّّٝمواٌشـرتيم،مصؼـولمممممممم

ؼشيومَض٦ّضيمغيماسضيؾصيّٓصيواماظؾ٥َّّشيمعشيومَظُؽـ٣ّضيمِعـ٤ّضيمممم}:م-سؾق٥ّماظلٱّمم-سؾ٧ّمظلونمذعقىمتعوديمم

وشياْظِؿقــّٖانشيمإغيغـيــ٨ّمَأراُطــ٣ّضيمِبكشيقضيــّٕػيموشيإغيغـيــ٨ّمَأخــوفصيمممإغيظــ٥ٍّمَشقضيــّٕصيهصيموشيّٰمتشيضيُؼصصيــ٦ّاماْظِؿْؽقــولشيم

سشيَؾقضيُؽ٣ّضيمسشئّابشيمؼشي٦ّضيمػيمعصيِققٍّٛم*موشيؼـومَضـ٦ّضيمغيمَأوضيُصـ٦ّاماْظِؿْؽقـولشيموشياْظِؿقـّٖانشيمِبوْظِؼلضيـِّٛموشيّٰممممممم

صيماظؾَّـ٥ِّمخشيقضيـّٕظيممممممم تشيؾضيكشيلصي٦ّاماظؼـيوسشيمَأذضيقوءشيػصي٣ّضيموشيّٰمتشيعضيشي٦ّضيامِصـ٨ّماْظـَلرضيضغيمعصيْػِلـِّٓؼ٤ّشيم*مبشيِؼقؼيـ

ؼم،مث٣ّمبنيمهل٣ّم85م-٨4ػػ٦ّد:{ُؽ٣ّضيمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيمعصيمضيِعـِنيشيموشيعومَأغشيومسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمِبقشيِػقٍَّٜظ

إغينضيمُأرغيؼـّٓصيمم}حؼقؼيمدس٦ّت٥ّموأنمج٦ّػّٕػومػ٦ّماإل٭ّٱّحم،مصؼولم)سؾقـ٥ّماظلـٱّم(م:مم

ــمممم صيموشيإغيَظقضيـ ــ ــ٥ِّمتشي٦ّشيطَّْؾـ ــ٥ِّمسشيَؾقضيـ ــ٦ّضيِصقِؼ٨ّمإغيَّّٰمِبوظؾَّـ ــومتشيـ صيموشيعـ ــؿشيَطعضي ــومادضيـ ــٱّحشيمعشيـ ٥ِّمإغيَّّٰماْظنغي٭ّضيـ

نّٓمسّٖع٥ّم)سؾق٥ّماظلٱّم(مسؾ٧ّمإ٭ّٱّحمؼم،موسيمع٬ّ٦ّّٝمآخّٕم88ػػ٦ّد:م{ُأِغقىصي

م}هلـ٣ّ:ممقؼـ٦ّلمعومأصلّٓهمض٦ّع٥ّمسيماِّرضمع٤ّمغؼصونمسيماظؽق٢ّمواٌقّٖانم،مص

َأوضيُص٦ّاماْظَؽقضي٢ّشيموشيَظومتشيُؽ٦ّغصي٦ّامِع٤ّشيماْظؿصيكضيِلّٕغيؼ٤ّشيم*موشيزغيغصي٦ّامِبوْظِؼلضيَطوسغيماْظؿصيلضيـؿشيِؼق٣ّغيم*موشيَظـوممم

م{َأذضيقشيوءشيػصي٣ّضيموشيَظومتشيعضيشي٦ّضيامِص٨ّماْظَلرضيضغيمعصيْػِلِّٓؼ٤ّشيمتشيؾضيكشيلصي٦ّاماظؼـيوسشي

مؼم.183م-181ػاظشعّٕاء:م

وظـومأنمغؾقّٜمعؾقًظومدضقًؼومسيمضـ٦ّلمدـقّٓغومذـعقىم)سؾقـ٥ّماظلـٱّم(مممممم

صيموشيإغيَظقضيـ٥ِّممممممم}وػ٦ّمؼــوديمبوإل٭ّـٱّحمصقؼـ٦ّلم:ممم وشيعـومتشيـ٦ّضيِصقِؼ٨ّمإغيَّّٰمِبوظؾَّـ٥ِّمسشيَؾقضيـ٥ِّمتشي٦ّشيطَّْؾـ
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كمعؼصّٓطيامسظقؿطيومّٰمبّٓموأنمؼّٕاس٧ّمسـّٓمط٢ّمعصـؾّّمم،مصؼّٓمبنيمأنمػـو{ُأِغقىصي

م،موػ٦ّمادؿقضورمضقؿيماإلخٱّصمسيماإل٭ّٱّح.

ّٰمؼّٕؼّٓمع٤ّمخٱّظ٥ّمهصق٢ّمعصوحلموعكربمذكصـقيم،موّٰمم إغ٥ّمإ٭ّٱّح

إمنـومػـ٦ّمإ٭ّـٱّحمممم ؼـطؾ٠ّمع٤ّمب٦ّاسٌموغ٦ّازعمغػلقيمأومع٤ّم٭ّّٕاعمذكص٨ّم،

مؼع٦ّدمبوظـػّٝماظعوممسؾ٧ّمدو٫ّّٕمأصّٕادماجملؿؿّٝ.

َصـوتؼيُؼ٦ّاممم}٭ّوحلم)سؾق٥ّماظلٱّم(مؼـوديمض٦ّعـ٥ّمصقؼـ٦ّلم:ممموػّٔامغيبمآم

اظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيْػِلّٓصيونشيمِصـ٨ّماْظـَلرضيضغيموشيَظـوممممم*اظؾ٥َّّشيموشيَأِرقعصي٦ّنغيم*وشيَظومتصيِطقعصي٦ّامَأعضيّٕشيماْظؿصيلضيّٕغيِصنيشيم

مؼ.مم152-150ػاظشعّٕاء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼصيصضيِؾقصي٦ّنشي

وسـّٓعومادؿكؾّٟمع٦ّد٧ّم)سؾق٥ّماظلٱّم(مأخوهمػورونم)سؾقـ٥ّماظلـٱّم(ممممم

سيمض٦ّعــــ٥ّمأو٭ّــــوهمبوإل٭ّــــٱّحموســــّٓمماتؾــــوعمدــــؾق٢ّماٌػلــــّٓؼ٤ّم،مضــــولمم

وشيوشياسشيّٓضيغشيومعصي٦ّدشي٧ّمثشيَؾوِثنيشيمَظقضيَؾًيموشيَأتضيؿشيؿضيشـيوػشيومِبعشيشضيّٕػيمَصؿشي٣ّؼيمِعقَؼوتصيمرشيبـيـ٥ِّمَأرضيبشيِعـنيشيممم}تعودي:

ػشيورصيونشيماخضيُؾْػـ٨ِّمِص٨ّمَض٦ّضيِع٨ّموشيَأ٭ّضيـِؾّّضيموشيَظـومتشيؿؼيِؾـّٝضيمدشيـِؾق٢ّشيممممممَظقضيَؾًيموشيَضولشيمعصي٦ّدشي٧ّمِظَلِخق٥ِّ

مؼ.142ػماِّسّٕافم:م{اْظؿصيْػِلِّٓؼ٤ّشي

وجـــوءمغـــيبماإلدـــٱّمم)٭ّـــؾ٧ّمآمسؾقـــ٥ّمودـــؾ٣ّ(مظقلـــؿؽؿ٢ّمدســـ٦ّةمم

اإل٭ّٱّحمسيمذيقّٝمعـوح٨ّمايقـوةمدؼـقـًومواجؿؿوسقـًومواضؿصـودؼًومودقودـقًوم،مممممم

د٢ّم)سؾقف٣ّماظلٱّم(م،موبـظـّٕةمسؿقؼـيممماظيتمبّٓأػومع٤ّمدؾؼ٥ّمع٤ّماِّغؾقوءمواظّٕ

سيمحقوت٥ّمودريت٥ّمنـّٓمأغـ٥ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مبــ٧ّمحضـورةمإدـٱّعقيممممممممم

عّٕتؾطيمبوظؼق٣ّمواِّخٱّقم،مبعـّٓمأنمطـونماجملؿؿـّٝمعؾ٦ّثطيـوممبػودـّٓمأخٱّضقـيممممممم

طـريةم،مطوظّٖغومواظلّٕضيم،مواظؼؿ٢ّمواظّٕبوم،موأط٢ّمأع٦ّالماظـوسمبوظؾور٢ّموأطـ٢ّمم

اظػ٦ّاحّ٘مواٌـؽّٕاتم،مظؽ٤ّمرد٦ّلمآمضوب٢ّمط٢ّمعولماظقؿق٣ّم،موشريػومع٤ّم
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ػــّٔهماٌشــؽٱّتمبــوٌـفٍماإل٭ّــٱّح٨ّم،مصؽوغــًمدس٦ّتــ٥ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمممم

ؼوَأؼؽيفشيــوم}ودــؾ٣ّ(مػــ٨ّمدســ٦ّةمحقــوةموإ٭ّــٱّحمظؾػــّٕدمواجملؿؿــّٝم،مضــولمتعــودي:

ِّغػـول:ممػا{اظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّْامادضيـؿشيِفقؾصي٦ّْامظؾَّـ٥ِّموشيِظؾّٕؼيدصيـ٦ّلغيمإغيذشيامدشيسشيـوُط٣ّمِظؿشيـومؼصيقضيِقـقُؽ٣ّضيممممممم

ؼ.مصػ٨ّماىوغىماظّٓؼينم:مجوءتمدس٦ّت٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مإل٭ّٱّحم24

واحـّٓمّٰمذـّٕؼ١ّمظـ٥ّم،موأضوعـًماِّدظـيمسؾـ٧ّممممممممبوظّٓؼ٤ّم،مصؾقـًمأنمآماظـػّٗ

وحّٓاغقؿــ٥ّمو٭ّــّٓقمردــ٦ّظ٥ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(م،موسيمجوغــىمإ٭ّــٱّحمممم

ماظلؾ٦ّكمدسوم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مإديمحلـ٤ّماًؾـ٠ّم،موبـنيمأغـ٥ّمجـ٦ّػّٕممممممم

اظؾقفؼــ٨ّمسيمدــــ٥ّمأنماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(ممماظــّٓس٦ّةم،مصؼــّٓمروى

صيمُِّتشيؿـي٣ّشيمعشيَؽورغيمشيماَِّخضيٱَّقغيم(. ضي مضول:م)إغيغؼيؿشيومبصيِع

طؿــومدســوم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مإديماظؼــق٣ّمواٌؾــودئماإلغلــوغقيممم

اظيتمؼؿقؼ٠ّمبفومإ٭ّٱّحماجملؿؿّٝم،موايػوزمسؾ٧ّموحّٓت٥ّموض٦ّتـ٥ّمومتودـؽ٥ّممم

سيمدـٱّممو٭ّـػوءم،ممممّٰمغـّٖاعموّٰمذـؼوقم،موّٰممممم ٨ّمتعقّ٘ماظؾشـّٕؼيموتّٕابط٥ّ،مظؽ

واإلصلـودمم،مسـّٟموّٰمإرػوبم،مبعؽّٗمعومغشـوػّٓهمسؾـ٧ّماظلـوحيمعـ٤ّماظعــّٟمممممم

مسيماِّرضمبوظؼؿ٢ّمواظؿكّٕؼىم.مم

مسيم مطؾفو ماظلؿووؼي ماظشّٕا٫ّّٝ ماظيتمأذيعًمسؾقفو ماظؼق٣ّ وع٤ّمػّٔه

موأدا مبوظعفّٓ، مواظ٦ّصوء مواظؿلوعّّ، ماظعّٓل، م: ماإل٭ّٱّح م،مدؾق٢ّ ماِّعوغي ء

م،م ماظقؿق٣ّ معول موحّٕعي م، ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّ موبّٕ م، مواِّصعول مسيماِّض٦ّال واظصّٓق

ماظؿشّٕؼّٝم معصّٓر مِّن موذظ١ّ م، ماظطقؾي مواظؽؾؿي م، ماى٦ّار مح٠ّ وعّٕاسوة

مإغيخضي٦ّشيٌةم م)اْظَلغضيِؾقشيوءصي م: م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( مضولمغؾقـو اظلؿوويمواحّٓ،موهلّٔا

موشيِدؼصيفصي٣ّضي مذشيؿؼي٧ّ مُأعؼيفشيوتصيفصي٣ّضي مدبؿؾّٟممِظعشيؾَّوٍت مصؼّٓ م، ماظؾكوري( م)٭ّققّّ وشياِحّٓظي(
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مظؽ٤ّم ماظّٖعونمواٌؽونم، موص٠ّمرؾقعي مأدا٫ّفو اظشّٕا٫ّّٝمسيماظعؾوداتمورّٕؼؼي

ماظيتمتؽ٦ّنمأدودًو ٕمدبؿؾّٟمسيمأيم ظؾؿعوؼّ٘ اِّخٱّقمواظؼق٣ّماإلغلوغقي

مأدركم ذّٕؼعي مممو م)إن م: مودؾ٣ّ مسؾق٥ّ مآ م٭ّؾ٧ّ مغؾقـو مؼؼ٦ّل ماظشّٕا٫ّّٝ، ع٤ّ

م مإذامٕمتلؿّّمصو٭ّـّٝمعومذؽً(م،مصليمذّٕؼعياظـوسمع٤ّمطٱّمماظـؾ٦ّةماِّودي

ماظشّٕا٫ّّٝ مأبوحًم ع٤ّ مأو مبوي٠ّ، مإّٰ مآ ماظـػّٗماظيتمحّٕم مضؿ٢ّ أبوحً

مأط٢ّمح٠ّم مأو م، مأط٢ّمعولماظقؿق٣ّ مأو مأط٢ّماظلقًم، مأو سؼ٦ّقماظ٦ّاظّٓؼ٤ّم،

ماظعوع٢ّمأوماِّجريم؟.

وأيمذّٕؼعيمأبوحًماظؽّٔبم،مأوماظغّٓرم،مأوماًقوغيم،مأومخصيؾّٟماظعفّٓم،م

ايلـيمبوظلقؽيم؟،مب٢ّمسؾ٧ّماظعؽّٗمصننمذيقّٝماظشّٕا٫ّّٝماظلؿووؼيمضّٓممأومعؼوبؾي

اتػؼًموأذيعًمسؾ٧ّمػّٔهماظؼق٣ّماإلغلوغقيماظلوعقيم،مع٤ّمخّٕجمسؾقفومصنغ٥ّمٕم

مخيّٕجمسؾ٧ّمعؼؿض٧ّماإلغلوغقيم موإمنو خيّٕجمسؾ٧ّمعؼؿض٧ّماِّدؼونمصقلىم،

م.موؼـلؾّْمع٤ّمآدعقؿ٥ّموع٤ّماظػطّٕةماظلؾقؿيماظيتمصطّٕمآماظـوسمسؾقفو

متعوديم: ّٔاوهل مض٦ّظ٥ّ مس٤ّ مآمسـفؿو( مسؾوسم)ر٨ّ٬ّ ماب٤ّ ُض٢ّضيم}ضول

مَأظَّومتصيشضيّٕغيُط٦ّامِب٥ِّمذشيقضيؽطيوموشيِبوْظ٦ّشياِظّٓشيؼضي٤ّغيمإغيحضيلشيوغطيوموشيَظوم تشيعشيوَظ٦ّضيامَأتضي٢ّصيمعشيومحشيّٕؼيمشيمرشيبؽيُؽ٣ّضيمسشيَؾقضيُؽ٣ّضي

متشيْؼ موشيَظو موشيإغيؼؼيوػصي٣ّضي مغشيّٕضيزصيُضُؽ٣ّضي مغشيقضي٤ّصي مإغيعضيَؾوقػي مِع٤ّضي مَأوضيَظودشيُط٣ّضي معشيومتشيْؼؿصيُؾ٦ّا ماْظَػ٦ّشياِحّ٘شي ّٕشيبصي٦ّا

ضيفشيوموشيعشيومبشيَط٤ّشيموشيَظومتشيْؼؿصيُؾ٦ّاماظؼيْػّٗشيماظَِّؿ٨ّمحشيّٕؼيمشيماظؾ٥َّّصيمإغيظَّومِبوْظقشي٠ّـيمذشيِظُؽ٣ّضيموشي٭ّؼيوُط٣ّضيم َزفشيّٕشيمِع

ِب٥ِّمَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتشيعضيِؼُؾ٦ّنشيم*موشيَظومتشيْؼّٕشيبصي٦ّامعشيولشيماْظقشيِؿق٣ّغيمإغيظَّومِبوظَِّؿ٨ّمِػ٨ّشيمَأحضيلشي٤ّصيمحشيؿؼي٧ّمؼشيؾضيُؾّٞشيم

مُضْؾؿصي٣ّضيمَأذصي موشيإغيذشيا موصيدضيعشيفشيو مإغيظَّو مغشيْػلطيو مغصيَؽؾِّّٟصي مَظو مِبوْظِؼلضيِّٛ موشياْظِؿقّٖشيانشي ماْظَؽقضي٢ّشي موشيَأوضيُص٦ّا ّٓؼيهصي

مَظعشيؾَُّؽ٣ّضيم مِب٥ِّ موشي٭ّؼيوُط٣ّضي مذشيِظُؽ٣ّضي مَأوضيُص٦ّا ماظؾ٥َِّّ موشيِبعشيفضيِّٓ مُضّٕضيبشي٧ّ مذشيا مَطونشي موشيَظ٦ّضي َصوسضيُِّٓظ٦ّا

ِؼقؿطيومَصوتؼيِؾعصي٦ّهصيموشيَظومتشيؿؼيِؾعصي٦ّاماظلؽيؾصي٢ّشيمَصؿشيَػّٕؼيقشيمِبُؽ٣ّضيمتشئّشيطَّّٕصيونشيم*موشيَأنؼيمػشئّشيام٭ِّّٕشياِر٨ّمعصيلضيؿشي
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متشيؿؼيُؼ٦ّنشي مَظعشيؾَُّؽ٣ّضي مِب٥ِّ موشي٭ّؼيوُط٣ّضي مذشيِظُؽ٣ّضي مدشيِؾقِؾ٥ِّ مم{سشي٤ّضي م151ػاِّغعوم: مػّٔهم153، م" ؼ

آؼوتمربؽؿوتمٕمؼـلكف٤ّمذ٨ّءمع٤ّمذيقّٝماظؽؿىم،موػ٧ّمربّٕعوتمسؾ٧ّم

موػ٤ّمأمماظؽؿوبم ع٤ّمسؿ٢ّمبف٤ّمم-أدود٥ّمأيمأ٭ّؾ٥ّموم-بينمآدممذيقعًو،

مدخ٢ّماىـي،موع٤ّمتّٕطف٤ّمدخ٢ّماظـور"م.

وع٤ّمػـومصننمط٢ّمدسـ٦ّةمظإل٭ّـٱّحمدبـوظّٟمدسـ٦ّةماِّغؾقـوءم،موتؾؿعـّٓممممممم

مس٤ّمرّٕؼ٠ّماظشّٕعم،مصف٨ّمسيمايؼقؼيمدس٦ّةمظإلصلودمسيماِّرض.

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(ماٌـــ٢ّماِّسؾــ٧ّمسيمممممممم وظؼــّٓم٬ّــّٕبماظـــيبم)٭ّشيــؾ٧َّّما

،مصؽونمعـ٤ّمدسو٫ّـ٥ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مممممماظصٱّحمواإل٭ّٱّحم،مض٦ّّٰموسؿٱّ

رؾىماإل٭ّٱّحمسيمط٢ّماِّع٦ّرم،موع٤ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّم:م)اظؾفصي٣ّؼيمَأ٭ّضيـِؾّّضيمِظـ٨ّمِدؼـِـ٨ّمممم

اظَِّّٔيمػصي٦ّشيمِسصضيؿشيُيمَأعضيّٕغييم،موشيَأ٭ّضيِؾّّضيمِظ٨ّمدصيغضيقشيويشيماظَِّؿ٨ّمِصقفشيومعشيعشيوِذ٨ّم،موشيَأ٭ّضيِؾّّضيمِظـ٨ّمم

قشيقشيوَةمزغيؼشيودشيًةمِظ٨ّمِص٨ّمُط٢ّـيمخشيقضيّٕػيم،موشياجضيعشيـ٢ّغيممآِخّٕشيِت٨ّماظَِّؿ٨ّمِصقفشيومعشيعشيوِديم،موشياجضيعشي٢ّغيماْظ

اْظؿشي٦ّضيتشيمرشياحشيًيمِظ٨ّمِع٤ّضيمُط٢ّـيمذشيُّٕم(م)٭ّـققّّمعلـؾ٣ّ(م،مصؽـونمؼؼـ٦ّممبوظصـؾّّمبـنيممممممم

اظـوسمبـػل٥ّم،موؼلع٧ّمإظق٥ّمتّٕشقؾًومصق٥ّمودرءطيامظؾػؿـيموإزاظـيمظؾكٱّصـوتم،مصعشيـ٤ّضيمممم

ــممممم ــ٥ّصي(:مَأنؼيمَأػضي ــ٥ّصيمسشيضي ــ٨ّشيماظؾَّ ــعضيٍّٓم)رشي٬ِّ ــ٤ّغيمدشي ــفضي٢ّغيمبضي ــ٦ّضيامممدشي ــ٧ّمتشيّٕشياعشي ــ٦ّامحشيؿؼي ــوٍءماْضؿشيؿشيُؾ ٢ّشيمُضؾشي

ــولشي:ممممممم ــّٔشيِظ١َّم،مَصَؼ ــؾ٣َّّشي(مِب ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ــ٥ِّم)٭ّشي ــ٦ّلصيماظؾَّ ــُلخضيِؾّٕشيمرشيدصي ــورشيِةم،مَص ِبوِيفشي

م)رواهماظؾكوريمسيم٭ّققق٥ّ(م.مممممممممممممممممممممممممممممممم)اذضيػشيؾصي٦ّامِبشيومغصيصضيِؾّّصيمبشيقضيشيفصي٣ّضي(

ايصــ٤ّمايصــنيمظؾؼــوءماجملؿؿــّٝممممإنماظصــٱّحمواإل٭ّــٱّحمػؿــوممم

وتؼّٓع٥ّم،مصـق٤ّمحبوجيمإديمإ٭ّٱّحماظــػّٗمأوًّٰموتطفريػـومإ٭ّـٱّحًومؼشـؿ٢ّممممم

،مصن٭ّـٱّحمممدقودـقؾيومواجؿؿوسقؾيـومواضؿصـودؼؾيوموسؾؿقؾيـومممممذبوّٰتمايقـوةماٌؿـ٦ّسـيمم

ماظـػّٗمعطؾىمذّٕس٨ّموواجىمدؼين.م
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وإنمع٤ّماإل٭ّٱّحمأنمؼع٨ّماظػّٕدمعومظ٥ّموعـومسؾقـ٥ّم،مصـٱّمؼعؿـّٓيمسؾـ٧ّمممممم

قماآلخــّٕؼ٤ّم،موأنمؼــّٓركماظػــّٕدمواجؾوتــ٥ّمصقؼــ٦ّممبفــومخــريمضقــومم،مصــننمممحؼــ٦ّ

ادؿؼوعؿ٥ّموتّٖطقيمغػل٥ّمسؾ٧ّماٌؽورممواِّخـٱّقماظػو٬ّـؾيم،مو٭ّـّٕص٥ّمواغؿفـوءهممممم

ــقـوءممممم ــ٥ّمبوظشـ ــؿٱّءمضؾؾـ ــ٣ّمواعـ ــودمسيماِّرضمواظظؾـ ــّٕافمواإلصلـ ــ٤ّماّٰسبـ سـ

واظؾغضوءم،مصفّٔامػ٦ّمسنيماإل٭ّٱّحم،مصؽ٢ّمإغلـونمحيؼـ٠ّمادـؿؼوعًيمعـّٝمغػلـ٥ّمممممم

ب٥ّموعّٝمبينمجـل٥ّموعّٝماظؽـ٦ّنمصفـ٦ّماإلغلـونماٌؿقؼـ٠ّمبوظصـٱّحمسيمممممموعّٝمر

غػل٥ّمظقؽ٦ّنم٭ّوًيومظغريهم،مصؽلنمتّٖطقيماظـػّٗمبوِّخٱّقماظػو٬ّؾيمػ٦ّمودقؾيم

ــ٥ّم،مممممممم ــ٦ّعمصقؿــومغفــ٧ّمآمسـ ــ٣ّمواظ٦ّض ــ٣ّمواإلث ــّٝمعــ٤ّماظظؾ ــيتممتـ اإل٭ّــٱّحماظ

واظعؿ٢ّمسؾ٧ّمتعؿريماِّرضموادؿكّٕاجمطـ٦ّزػوموأدّٕارػوماظيتمتلت٨ّمبـوظـػّٝمم

معوممظؾؿفؿؿّٝ.اظ

صؾوإل٭ّٱّحمتؽ٦ّنماِّظػـيمّٰماظػّٕضـيموػـ٦ّمسقــ٥ّمعـومؼـّٓس٦ّمإظقـ٥ّماظؼـّٕآنممممممممم

ــّٕادمممممممم ــ٧ّمأص ــ٦ّمسؾ ــوعّّمواظعػ ــق٣ّماظّٕريــيمواظؿل ـــعؽّٗمض ــّٕؼ٣ّ.مبوإل٭ّــٱّحمت اظؽ

اجملؿؿّٝموعـ٤ّمثـ٣ّماِّعـيمطؾـفوم،موبوإل٭ّـٱّحمغـؾـّٔمبـّٔورماظعــّٟمواظؽّٕاػقـيمممممممممم

موايؼّٓمواظؾغّٚ.

وأنمؼلـع٧ّماإلغلـونمممموّٰمؼؿ٦ّضّٟماإل٭ّٱّحمسؾ٧ّموضًمععنيم،مبـ٢ّمّٰمبـّٓمممم

ظإل٭ّٱّحمحؿـ٧ّمآخـّٕمغػـّٗمسيمحقوتـ٥ّم،موإديمذظـ١ّمأذـورماظّٕدـ٦ّلم)٭ّـؾ٧ّمآممممممممم

مسشيـ٤ّغيمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيمايـّٓؼٌماظـّٔيمرواهمأغـّٗمبـ٤ّمعوظـ١ّم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضـيـ٥ّصي(ممممممممم

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مَضــولشي:م)إنضيمَضوعشيــًماظلؼيــوسُيموشيِصــ٨ّمؼشيــّٓمَأحشيــُِّٓط٣ّم اظؼيِؾــ٨ّـيم)٭ّشيــؾ٧َّّما

مَصننضيمادؿشيطوعشيمأنضيمَظومتشيُؼ٦ّمشيمحشيؿ٧ّمؼشيغّٕغيدشيفشيومَصؾقشيِغّٕدضيفشيو(مَصِلقؾٌيمم

م)رواهماإلعومماظؾكوريمسيماِّدبماٌػّٕدم(.
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جّٓؼّٕمبوظّٔطّٕمأنماإل٭ّٱّحمظ٤ّمؼؿقؼ٠ّموظ٤ّمؼمت٨ّمٔـورهمإّٰمإذامبـّٓأممم

اإلغلونمبـػل٥ّمث٣ّمبلدّٕت٥ّمث٣ّممبفؿؿع٥ّ،مصن٭ّٱّحماجملؿؿّٝمواجىمّٰمبّٓمعـ٥ّم

ـــع٣ّماظــؾٱّدمم بــوِّع٤ّمواظعؿــ٢ّمواظؿؼــّٓمم،موهــ٢ّماٌــ٦ّدةمممظؿلــؿؼق٣ّمايقــوةموت

اظّٔيمؼؾّٔلمجفّٓهموعوظ٥ّمظقصـؾّّممم-وابؾيمبنيماظـوسم،مواظصوحلماٌصؾّّ

دســومظــ٥ّماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(م،مصؼــول:م)مإغينؼيممم-بــنيماٌؿكو٭ّــؿني

عشيـومَأَصلشيـّٓشيممماظّٓـيؼ٤ّشيمبشيّٓشيَأمَشّٕغيؼؾطيوموشيؼشيّٕضيِجّٝصيمَشّٕغيؼؾطيـو،مَصُطـ٦ّبشي٧ّمِظْؾغصيّٕشيبشيـوِءماظَّـِّٔؼ٤ّشيمؼصيصضيـِؾقصي٦ّنشيمممممم

م)دـ٤ّماظرتعّٔي(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؼـيوسصيمِع٤ّضيمبشيعضيِّٓيمِع٤ّضيمدصيؼيِؿ٨ّ(

إنمظإل٭ّــٱّحمأثــورطيامسظقؿــيمسؾــ٧ّماظػــّٕدمواجملؿؿــّٝم،معـفــوم:مهؼقــ٠ّم

ِع٤ّظيمعصيـمضيم عشي٤ّضيمسشيِؿ٢ّشيم٭ّشيوِظقًومِع٤ّضيمذشيَطّٕػيمَأوضيمُأغضيشي٧ّموشيػصي٦ّشي}ايقوةماظطقعيؾيم،مضولمتعودي:م

مممممم{َأجضيّٕشيػصي٣ّضيمِبَلحضيلشي٤ّغيمعشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي َصَؾصيقضيِققشيؼـي٥ّصيمحشيقشيوًةمَرقـيؾشيًيموشيَظشيفضيّٖغيؼشيؼيفصي٣ّضي

مؼ.97ػاظـق٢ّ:

وشيعشيــومَطــونشيمرشيبؽيــ١َّم}وعـفــو:ماظـفــوةمعــ٤ّماهلــٱّكمواظــّٓعورم،مضــولمتعــودي:م

مؼ.117ػػ٦ّد:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيَأػضيُؾفشيومعصيصضيِؾقصي٦ّنشي ِظقصيفضيِؾ١َّماْظُؼّٕشيىمِبُظْؾ٣ّػي

وعـفو:موراثـيماِّرضم،مص٦ّراثـيماِّرضمعشـّٕوريممبفؿـيماإل٭ّـٱّحم،مممممم 

وشيَظَؼّٓضيمَطؿشيؾضيشـيومِص٨ّماظّٖؼيبصي٦ّرغيمِع٤ّضيمبشيعضيِّٓماظّٔـيْطّٕغيمَأنؼيماْظَلرضيضشيمؼشيّٕغيثصيفشيـومِسؾشيـوِديشيممم} ضولمتعودي:

ممؼ.105ػاِّغؾقوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اظصؼيوِظقصي٦ّنشي

ورسوؼؿ٥ّمظعؾـّٓهماظـّٔيمأخـّٔممبؾـّٓأممممم وعـفومهؼق٠ّموّٰؼيمآمسّٖموج٢ّ

إغينؼيموشيِظقـي٨ّشيماظؾ٥َّّصيماظَّـِّٔيمم}اإل٭ّٱّحم،موضوممب٥ّمسؾ٧ّماظ٦ّج٥ّماِّطؿ٢ّم،مضولمتعوديم:

مؼم.196ػاِّسّٕاف:مممممممممممممممممممممممممممممممممم{غشيّٖؼيلشيماْظِؽؿشيوبشيموشيػصي٦ّشيمؼشيؿشي٦ّشيظ٧َّّماظصؼيوِظِقنيشي
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وشيَأعؼيوماْظِفّٓشيارصيمَصَؽونشيمِظغصيٱّعشيقضي٤ّغيم}ضولمتعودي:م ، وعـفومأؼضو:محػّٜماظّٔرؼيمم

٭ّشيـوِظقًومَصـَلرشيادشيمرشيبؽيـ١َّمممم اْظؿشيِّٓؼشـيِيموشيَطونشيمتشيقضيؿشي٥ّصيمَطضيّٖظيمَظفصيؿشيوموشيَطونشيمَأبصي٦ّػصيؿشيو ؼشيِؿقؿشيقضي٤ّغيمِص٨ّ

ومَطضيّٖشيػصيؿشيومرشيحضيؿشيًيمِع٤ّضيمرشيبـي١َّموشيعشيـومَصعشيْؾؿصيـ٥ّصيمسشيـ٤ّضيمَأعضيـّٕغييمممممَأنضيمؼشيؾضيُؾغشيومَأذصيّٓؼيػصيؿشيوموشيؼشيلضيؿشيكضيّٕغيجشي

 ؼم،مصؼصـيمبــوءمجـّٓارممم82ػاظؽفـّٟ:م{ذشيِظـ١َّمتشيْلوغيؼـ٢ّصيمعشيـومَظـ٣ّضيمتشيلضيـِطّٝضيمسشيَؾقضيـ٥ِّم٭ّشيـؾضيّٕاًممممممم
اظقؿــقؿنيمسيمضصــيمع٦ّدــ٧ّم)سؾقــ٥ّماظلعيــٱّم(معــّٝماظعؾــّٓماظصــوحلمععّٕوصــيم،موٕمم

م.أثـًّٕامظصشيـٱّحمأبقفؿـومممتؽ٤ّمسؿؾقيمبـوءماىّٓارمربـّٚم٭ّـّٓصيم،موإمنـومطوغـًممممم
هلؿـومم سـ٤ّمابـ٤ّمسؾـوسم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفؿـو(محػظـومبصـٱّحمأبقفؿـوموٕمؼـّٔطّٕممممممممم

م٭ّشيٱّحًوم.

وعـفو:مأنماإل٭ّٱّحمحيؼـ٠ّماِّعـ٤ّمعـ٤ّماظػـّٖعمسيماظـّٓغقومواآلخـّٕةم،ممممممممم

عصيؾشيشـيّٕغيؼ٤ّشيموشيعصيضئِّرغيؼ٤ّشيمَصؿشيـ٤ّضيمآعشيـ٤ّشيموشيَأ٭ّضيـَؾّّشيمممم وشيعشيومغصيّٕضيِد٢ّصيماْظؿصيّٕضيدشيِؾنيشيمإغيظَّوم}ضولمتعودي:

ؼ.موطّٔظ١ّمجيؾـىماٌغػـّٕةمممم48ػاِّغعوم:{سشيَؾقضيفغي٣ّضيموشيّٰمػصي٣ّضيمؼشيقضيّٖشيغصي٦ّنشيم خشي٦ّضيفظيمَصٱّ

مم{َشُػ٦ّرًامرشيِحقؿًوم وشيإغينضيمتصيصضيِؾقصي٦ّاموشيتشيؿؼيُؼ٦ّامَصنغينؼيماظؾ٥َّّشيمَطونشيم}ضولمتعوديم:،مواظّٕريي

مؼم.129ػاظـلوء:م

صوإل٭ّٱّحمإذامدخ٢ّمسؾـ٧ّماظشـ٨ّءمزؼــ٥ّموحلــ٥ّم،موػـ٦ّمخؾـ٠ّمحيؾـ٥ّمممممممممم

٦ّظ٥ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(م،مبــ٥ّمتلــؿؼق٣ّمايقــوةم،موتؽــ٦ّنممآمتعــوديموردــ

اِّعــيمض٦ّؼــيمعؿؿودــؽيمؼعــّٖمصقفــوماظضــعقّٟم،موبــ٥ّمؼؿقــّٓماٌلــؾؿ٦ّنمووؿؿــّٝمم

طؾؿؿف٣ّم،موتل٦ّدمبقـف٣ّمابؾيموا٦ٌّدةم،موػ٦ّمدظق٢ّمأخـ٦ّةماإلميـونم،مضـولمممم

مؼ.م10ايفّٕاتم:ػ{إغيغؼيؿشيوماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيمإغيخضي٦ّشيٌةمَصَل٭ّضيِؾقصي٦ّامبشيقضي٤ّشيمَأخشي٦ّشيؼضيُؽ٣ّضيم}تعودي:م

وإذامعــومصؼــّٓغومضقؿــيماإل٭ّــٱّحمصلــّٓماجملؿؿــّٝم،مواغفــّٓعًماِّدــّٕم،ممم

وسؿــًماظػ٬ّ٦ّــ٧ّم،موادؿشــّٕىماظػلــودم،مواغؿفؽــًمربــورممآم،مواضؿصيّٕصــًمممم
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اظشف٦ّاتمب٢ّماغفّٓمماجملؿؿّٝمواظّٓوظيموايضـورةم،مصـرتكماإل٭ّـٱّحمؼـمديممممم

مماهل٦ّان.،طوظػؼّٕمواظّٔظيمو إديمتعؿق٣ّماظعّٔابمسيماظّٓغقومواهلٱّكماٌعـ٦ّي
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 صفات املؤَٓ  يف ايكزإٓ ايهزِٜ

 ايعٓاصز: :أٚاًلم

مععّٕصيمآمرّٕؼ٠ّماإلميون. -1

ماإلميونمواظعؿ٢ّماظصوحلمضّٕؼـون. -2

 ع٤ّم٭ّػوتماٌمعـني: -3
 أمـــماًشقيمع٤ّمآم)سّٖموج٢ّ(.ممممممممممممم
مبمــممحل٤ّماظؿ٦ّط٢ّمسؾ٧ّمآم)سّٖموج٢ّ(.مممممممممممم

مجمـــممابوصظيمسؾ٧ّماظصٱّةمواًش٦ّعمصقفو.مممممممممممم

مدمـــمماإلغػوقمسيمدؾق٢ّمآم.ممممممممممممم

ماظصّٓقم،مواِّعوغيم،مواظ٦ّصوءمبوظعفّٓم،موايقوءم،موطّٕؼ٣ّماِّخٱّق.م-ػـمممممممممممم

معومأسّٓهمآمسّٖموج٢ّمظؾؿمعـنيمع٤ّماظـعق٣ّماٌؼق٣ّ.مممم-4

 ثاْٝـــًا: األديـــ١:   

 :دي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ األ       

َضّٓضيمَأْصَؾّّشيماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيم*ماظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِص٨ّم٭ّشيَؾوِتفغي٣ّضيمخشيوِذعصي٦ّنشيم*م}ضولمتعودي: -1

م*م مَصوِسُؾ٦ّنشي مِظؾّٖؼيَطوِة مػصي٣ّضي موشياظَِّّٔؼ٤ّشي م* معصيعضيّٕغي٬ّصي٦ّنشي ماظؾَّغضي٦ّغي مسشي٤ّغي مػصي٣ّضي وشياظَِّّٔؼ٤ّشي

مَأ مسشيَؾ٧ّ مإغيظَّو م* محشيوِصُظ٦ّنشي مِظُػّٕصيوِجفغي٣ّضي مػصي٣ّضي ضيموشياظَِّّٔؼ٤ّشي معشيَؾَؽ معشيو مَأوضي زضيوشياِجفغي٣ّضي

مػصي٣ّصيم مَصُلوَظِؽ١َّ مذشيِظ١َّ موشيرشياءشي مابضيؿشيغشي٧ّ مَصؿشي٤ّغي م* معشيُؾ٦ِّعنيشي مَشقضيّٕصي مَصنغيغؼيفصي٣ّضي َأؼضيؿشيوغصيفصي٣ّضي

اْظعشيودصيونشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِظَلعشيوغشيوِتفغي٣ّضيموشيسشيفضيِِّٓػ٣ّضيمرشياسصي٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمسشيَؾ٧ّم

مؼ.10-1ػاٌمعـ٦ّنم:ممممممممم{ػصي٣ّصيماْظ٦ّشيارغيثصي٦ّنشيم٭ّشيَؾ٦ّشياِتفغي٣ّضيمؼصيقشيوِصُظ٦ّنشيم*مُأوَظِؽ١َّ
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ضيمُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضيموشيإغيذشيام}وضولمتعودي: -2 إغيغؼيؿشيوماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيماظَِّّٔؼ٤ّشيمإغيذشيامذصيِطّٕشيماظؾ٥َّّصيموشيِجَؾ

ماظَِّّٔؼ٤ّشيم م* مؼشيؿشي٦ّشيطَُّؾ٦ّنشي مرشيبـيفغي٣ّضي موشيسشيَؾ٧ّ مإغيميشيوغطيو مزشيادشيتضيفصي٣ّضي مآؼشيوتصي٥ّصي مسشيَؾقضيفغي٣ّضي ضي تصيِؾقشي

ضيِػُؼ٦ّنشيم*مُأوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيمحشيؼفيومَظفصي٣ّضيمؼصيِؼقؿصي٦ّنشيماظصؼي َؾوَةموشيِعؿؼيومرشيزشيْضشيوػصي٣ّضيمؼصي

مؼ4،م2ػاِّغػول:مممممممممممممممممممممممممم{دشيرشيجشيوتظيمِسضيّٓشيمرشيبـيفغي٣ّضيموشيعشيغضيِػّٕشيٌةموشيرغيزضيقظيمَطّٕغيؼ٣ّظي

م}وضولمتعودي: -3 م* معصيشضيِػُؼ٦ّنشي مرشيبـيفغي٣ّضي مخشيشضيقشيِي مِع٤ّضي مػصي٣ّضي ماظَِّّٔؼ٤ّشي مػصي٣ّضيمإغينؼي وشياظَِّّٔؼ٤ّشي

ِبكؼشيوِتمرشيبـيفغي٣ّضيمؼصيمضيِعصي٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِبّٕشيبـيفغي٣ّضيمَظومؼصيشضيّٕغيُط٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيمضيتصي٦ّنشيم

عشيومآتشي٦ّضياموشيُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضيموشيِجَؾٌيمَأغؼيفصي٣ّضيمإغيَظ٧ّمرشيبـيفغي٣ّضيمرشياِجعصي٦ّنشيم*مُأوَظِؽ١َّمؼصيلشيورغيسصي٦ّنشيمِص٨ّم

مؼ.مم61:م57ػاٌمعـ٦ّن:ممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظكشيقضيّٕشياِتموشيػصي٣ّضيمَظفشيومدشيوِبُؼ٦ّنشي

شيمَصؿشي٦ّشيط٢َّّضيمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمؼصيِقىؽيماْظؿصيؿشي٦ّشيطِِّؾنيشيم*م}وضولمتعودي: -4 َصنغيذشيامسشيّٖشيعضي

مَصَؾومَشوِظىشيمَظُؽ٣ّضيموشيإغينضيمؼشيكضئّصيْظُؽ٣ّضيمَصؿشي٤ّضيمذشياماظَِّّٔيمؼشيضيصصيّٕصيُط٣ّضيم إغينضيمؼشيضيصصيّٕضيُط٣ّصيماظؾ٥َّّصي

مؼ.160:مم195ػآلمسؿّٕان:ممممم{عضيِِّٓهموشيسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمَصْؾقشيؿشي٦ّشيط٢َّّغيماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيِع٤ّضيمبشي

موشيإغيذشيام}وضولمتعودي:م -5 مػشي٦ّضيغطيو مسشيَؾ٧ّماْظَلرضيضغي مؼشيؿضيشصي٦ّنشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي ماظّٕؼيحضيؿشي٤ّغي وشيِسؾشيودصي

اموشيِضقشيوعطيومخشيوَرؾشيفصي٣ّصيماْظفشيوِػُؾ٦ّنشيمَضوُظ٦ّامدشيَؾوعطيوم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيِؾقؿصي٦ّنشيمِظّٕشيبـيفغي٣ّضيمدصيفؼيّٓطي

*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيُؼ٦ُّظ٦ّنشيمرشيبؼيشـيوما٭ّضيّٕغيفضيمسشيؼـيومسشئّشيابشيمجشيفشيؼي٣ّشيمإغينؼيمسشئّشيابشيفشيومَطونشيمَشّٕشياعطيوم

*مإغيغؼيفشيومدشيوءشيتضيمعصيلضيؿشيَؼّٕؾياموشيعصيَؼوعطيوم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمإغيذشيامَأغضيَػُؼ٦ّامَظ٣ّضيمؼصيلضيّٕغيُص٦ّاموشيَظ٣ّضيمؼشيْؼؿصيّٕصيوام

مؼ.67:مم63ػماظػّٕضونم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيَطونشيمبشيقضي٤ّشيمذشيِظ١َّمَض٦ّشياعطيوم

 م{ؼشيوَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيُط٦ّغصي٦ّامعشيّٝشيماظصؼيوِدِضنيشيم}وؼؼ٦ّلمتعودي:م -6
 ؼ.119ػاظؿ٦ّبي:م

متعودي: -7 مبشيفغيقؿشيُي}وؼؼ٦ّل مَظُؽ٣ّضي ضي مُأِحؾَّ مِبوْظعصيُؼ٦ِّد مَأوضيُص٦ّا مآعشيصي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مؼشيوَأؼؽيفشيو

اْظَلغضيعشيومغيمإغيظَّومعشيومؼصيؿضيَؾ٧ّمسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمَشقضيّٕشيمعصيِقؾ٨ِّّماظصؼيقضيِّٓموشيَأغضيؿصي٣ّضيمحصيّٕصيمظيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمؼشيقضيُؽ٣ّصيم

 ؼ.1ػاٌو٫ّّٓة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{عشيومؼصيّٕغيؼّٓصي
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  :األدي١ َٔ ايض١ٓ     

طَّوِبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مبشيقضيشيؿشيومغشيقضي٤ّصيمِسضيّٓشيمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّمس٤ّمسصيؿشيّٕمبضي٤ّماْظكشي -1

مبشيقشيوضغيم مذشيِّٓؼّٓصي مرشيجصي٢ّظي مسشيَؾقضيشـيو مَرَؾّٝشي مإغيذضي مؼشي٦ّضيمػي مذشياتشي موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ماظؾ٥َّّصي )٭ّشيؾ٧َّّ

ؼـيومَأحشيّٓظيمحشيؿؼي٧ّماظـيقشيوِبمذشيِّٓؼّٓصيمدشي٦ّشياِدماظشؼيعشيّٕغيمَظومؼصيّٕشيىمسشيَؾقضي٥ِّمَأثشيّٕصيماظلؼيَػّٕغيموشيَظومؼشيعضيّٕغيُص٥ّصيمِع

مرصيْطؾشيؿشيقضي٥ِّم مإغيَظ٧ّ مرصيْطؾشيؿشيقضي٥ِّ مَصَلدضيشيّٓشي موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ماظؾ٥َّّصي م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظؼيِؾ٨ّـي مإغيَظ٧ّ جشيَؾّٗشي

ماْظنغيدضيَؾومغيم،مَصَؼولشيم موشيَضولشيم:مؼشيومعصيقشيؿؼيّٓصيمَأخضيِؾّٕضيِغ٨ّمسشي٤ّضي وشيوشي٬ّشيّٝشيمَطػَّقضي٥ِّمسشيَؾ٧ّمَصِكّٔشيؼضي٥ِّ

ماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشي ماظؾ٥َّّصيمرشيدصي٦ّلصي مإغيظَّو مإغيَظ٥ّشي مَظو متشيشضيفشيّٓشيمَأنضي مَأنضي َؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:ماْظنغيدضيَؾومصي

م،موشيتصيمضيِت٨ّشيم ماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(موشيتصيِؼق٣ّشيماظصؼيَؾوَة وشيَأنؼيمعصيقشيؿؼيّٓطيامرشيدصي٦ّلصي

شيمإغي شيمإغينضيمادضيؿشيَطعضي ؼيماْظؾشيقضي َظقضي٥ِّمدشيِؾقًؾوم،مَضولشيم:ماظّٖؼيَطوَةم،موشيتشيصصي٦ّمشيمرشيعشيضشيونشيم،موشيتشيقصي

شيم،مَضولشيم:مَصعشيِفؾضيشـيومَظ٥ّصيمؼشيلضيَلُظ٥ّصيموشيؼصيصشيّٓـيُض٥ّصيم،مَضولشيم:مَصَلخضيِؾّٕضيِغ٨ّمسشي٤ّضيماْظنغيميشيونغيم،م ٭ّشيّٓشيْض

َضولشي:مَأنضيمتصيمضيِع٤ّشيمِبوظؾ٥َِّّموشيعشيَؾو٫َِّؽِؿ٥ِّموشيُطؿصيِؾ٥ِّموشيرصيدصيِؾ٥ِّموشياْظقشي٦ّضيمغيماْظكِخّٕغيموشيتصيمضيِع٤ّشيمِبوْظَؼّٓشيرغيم

ماْظنغيحضيلشيونغيم،مَضولشي:مَأنضيمخشيقضيّٕغيِهموشيذشي شيم،مَضولشيم:مَصَلخضيِؾّٕضيِغ٨ّمسشي٤ّضي ّٕـيِهم،مَضولشيم:م٭ّشيّٓشيْض

تشيعضيؾصيّٓشيماظؾ٥َّّشيمَطَلغؼي١َّمتشيّٕشياهصيمَصنغينضيمَظ٣ّضيمتشيُؽ٤ّضيمتشيّٕشياهصيمَصنغيغؼي٥ّصيمؼشيّٕشياَكم،مَضولشيم:مَصَلخضيِؾّٕضيِغ٨ّمسشي٤ّضيم

ماظلؼيو٫ِّ مِع٤ّضي مِبَلسضيَؾ٣ّشي مسشيضيفشيو ماْظؿشيلضيؽصي٦ّلصي معشيو مَضولشي مسشي٤ّضيماظلؼيوسشيِي مَصَلخضيِؾّٕضيِغ٨ّ مَضولشي ٢ّغي

َأعشيورشيِتفشيومَضولشيمَأنضيمتشيِؾّٓشيماْظَلعشيُيمرشيبؼيؿشيفشيوموشيَأنضيمتشيّٕشيىماْظقصيَػوَةماْظعصيّٕشياَةماْظعشيوَظَيمرغيسشيوءشيماظشؼيوِءم

مسصيؿشيّٕصيم مِظ٨ّمؼشيو مَضولشي مثصي٣ّؼي معشيِؾقؾيو صي ضي مَصَؾِؾ ماغضيَطَؾ٠ّشي مثصي٣ّؼي مَضولشي مِص٨ّماْظؾصيضيقشيونغي ؼشيؿشيَطووشيُظ٦ّنشي

معشي مَأتشيوُط٣ّضيمَأتشيّٓضيرغيي مِجؾضيّٕغيؼ٢ّصي مَصنغيغؼي٥ّصي مَضولشي مَأسضيَؾ٣ّصي موشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصي ماظؾ٥َّّصي صي مُضْؾ ماظلؼيو٢ِّ٫ّصي ٤ّضي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼصيعشيؾِّؿصيُؽ٣ّضيمِدؼشيُؽ٣ّضي(

م)٭ّشيؾ٧َّّما -2 ِٓ ما مرشيدصي٦ّلشي مَأنؼي معشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مبضي٤ّغي مسشيَؾقضي٥ِّموس٤ّمَأغشيّٗغي ظؾ٥َّّصي

مبضي٤ّصيم محشيورغيثشيُي مَظ٥ّصي: مؼصيَؼولصي ماْظَلغضيصشيورغي مِع٤ّشي مذشيوبؿي مَصودضيؿشيْؼؾشيَؾ٥ّصي مؼشي٦ّضيعطيو مخشيّٕشيجشي وشيدشيؾ٣َّّشي(
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معصيمضيِعطـيوم صي مَأ٭ّضيؾشيقضي مَضولشي: م" محشيورغيثشيُي؟ مؼشيو شي مَأ٭ّضيؾشيقضي مَطقضيّٟشي م" مَظ٥ّصي: مَصَؼولشي اظؽيعضيؿشيونغي،

ِٓم٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي:م"ماغضيُظّٕضيمعشيومتشيُؼ٦ّلصي،مَصنغينؼيممحشيؼفيو،مَضولشي:مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيما

ضيمغشيْػِل٨ّمسشي٤ّغيم ِظُؽ٢ّـيمحشي٠ُّمحشيِؼقَؼًيم،مَصؿشيومحشيِؼقَؼُيمإغيميشيوِغ١َّ؟"مَضولشي:مَصَؼولشي:مسشيّٖشيَص

مرشيبـي٨ّم مإغيَظ٧ّمسشيّٕضيشغي مَأغضيُظّٕصي موشيَطَلغـي٨ّ مغشيفشيورغيي، مِظقشيِؾ٨ّموشيَأْزؿشيْلتصي مَصَلدضيفشيّٕضيتصي اظّٓؽيغضيقشيو،

موشيَطَل موشيَطَلغـي٨ّمَأغضيُظّٕصيمبشيورغيزطيا، مِصقفشيو، مؼشيؿشيّٖشياوشيرصيونشي مَطقضيّٟشي ماْظفشيؼـيِي مإغيَظ٧ّمَأػضي٢ّغي غـي٨ّمَأغضيُظّٕصي

إغيَظ٧ّمَأػضي٢ّغيماظؼيورغيمَطقضيّٟشيمؼشيؿشيعشيودشيوضينشيمِصقفشيو،مَصَؼولشي:مَصَؼولشيمَظ٥ّصيماظؼيِؾ٨ّؽيم٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّم

ماْظنغيميشيونشيمِص٨ّمَضْؾِؾ٥ِّم")ذعىموشيدشيؾ٣َّّشي:م"مَأبضيصشيّٕضيتشيمَصوْظّٖشيمضي،معشيّٕؼيتشيقضي٤ّغي،مسشيؾضيّٓظيمغشي٦ّؼي ُٓ رشيما

ماإلميون(.

وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم -3

ودؾ٣ّ(:م)اإلغيميشيونصيمِبضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصي٦ّنشيمَأوضيمِبضضيّٝظيموشيِدؿؽي٦ّنشيمذصيعضيؾشيًيمَصَلْصضشيُؾفشيومَض٦ّضيلصيمَّٰمإغيَظ٥ّشيم

 غشيوػشيومإغيعشيوَرُيماَِّذشيىمسشي٤ّغيماظطَّّٕغيؼ٠ّغيموشياْظقشيقشيوءصيمذصيعضيؾشيٌيمِع٤ّشيماإلغيميشيونغي(مإغيَّّٰماظؾ٥َّّصيموشيَأدضي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(م.

مآمسؾق٥ّم -4 مآم)٭ّؾ٧ّ مرشيدصي٦ّل صي ممسع مَضولشي: مآمسـ٥ّ( م)ر٨ّ٬ّ مسصيؿشيّٕ وس٤ّ

ِٓمحشي٠ّؼيمتشي٦ّشيطُِّؾ٥ِّمَظّٕشيزشيَضُؽ٣ّضيمَطؿشيومؼشيّٕضي زصيقصيمودؾ٣ّ(مؼؼ٦ّل:م)َظ٦ّضيمَأغؼيُؽ٣ّضيمتشيؿشي٦ّشيطَُّؾ٦ّنشيمسشيَؾ٧ّما

 )رواهماظرتعّٔي(.ممممممممممممممممممممممممممممممممماظطَّقضيّٕشيم،متشيغضيّٓصيومِخؿشيو٭ًّوموشيتشيّٕصيوحصيمِبَطوغًو(م
ُٓم -5 م)٭ّشيؾ٧َّّما ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي:مدشيخشي٢ّشي م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مسشيؾؼيوسػي مابضي٤ّغي وسشي٤ّغي

ولشي:م)مَأعصيمضيِعصي٦ّنشيمَأغضيؿصي٣ّضي؟(مسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مسشيَؾ٧ّمسصيؿشيّٕشيموشيعشيعشي٥ّصيمُأغشيوسظيمِع٤ّضيمَأ٭ّضيقشيوِب٥ِّ،مَصَؼ

م مم-َصلشيَؽؿصي٦ّا معشيّٕؼياٍت مسشيَؾ٧ّمعشيومم-ثشيَؾوثشي مغصيمضيِع٤ّصي مغشيعشي٣ّضي، مِص٨ّمآِخّٕغيِػ٣ّضي: مسصيؿشيّٕصي َصَؼولشي

مِبوْظَؼضشيوِء،م موشيغصيمضيِع٤ّصي مسشيَؾ٧ّماْظؾشيَؾوِء، موشيغشيصضيِؾّٕصي مِص٨ّماظّٕؼيخشيوِء، ماظؾ٥َّّشي موشيغشيقضيؿشيّٓصي مِب٥ِّ، َأتشيقضيؿشيشـيو

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م:م)عصيمضيِعصي٦ّنشيموشيرشيبـيماْظَؽعضيؾشيِي(مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشي  ؾ٧َّّما

م)رواهماظطرباغ٨ّ(.
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 ثايجًا: املٛضــــٛع :

مردٱًّم مإظقف٣ّ مأرد٢ّ مأن مبعؾوده موظطػ٥ّ موج٢ّ( م)سّٖ مآ مرريي ع٤ّ

مؼؽ٦ّنم مّٰ محؿ٧ّ م، ماٌلؿؼق٣ّ ماظصّٕاط موإديم ماي٠ّ، مإديمرّٕؼ٠ّ هلّٓاؼؿف٣ّ

موج مآمسّٖ مأعوم مِّحّٓمع٤ّماًؾ٠ّمحفي مضولمتعودي: معصيؾشيشـيّٕغيؼ٤ّشيم}٢ّم، رصيدصيٱّ

مؼم.م165ػاظـيلشيوِء:ممممممم{وشيعصيضئِّرغيؼ٤ّشيمِظؽشيٱّمؼشيُؽ٦ّنشيمِظؾؼـيوسغيمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمحصيفؼيٌيمبشيعضيّٓشيماظّٕؽيدصي٢ّغي

ماظّٕد٢ّم)سؾقف٣ّمم-تعوديم-واإلميونمبوٓم ػ٦ّمأمس٧ّمسٱّضيمجوءمبفو

ماظعؼقّٓةمسيماظؼؾىمبوإلميونمبوٓ مادؿؼّٕار م: موععـوه م، مومبٱ٫ّّؽؿ٥ّ،ماظلٱّم(

موسؾ٧ّماٌمعـنيمأنم موذّٕه، مخريه موبوظؼّٓر ماآلخّٕ، موبوظق٦ّم موردؾ٥ّ، وطؿؾ٥ّ،

ماٌـفٍم مبفو مؼلت٨ّ ماظيت ماظؿؽوظقّٟ متـػقّٔ موػ٦ّ م، ماإلميون معطؾ٦ّب ؼمدوا

اإلهل٨ّم،مواٌؾؾِّّٞمسـ٥ّمدقّٓغومرد٦ّلمآم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مسيماِّواعّٕم

موماظـ٦ّاػ٨ّ.

م)سّٖمم مآ مضولموععّٕصي م، ماإلميون مرّٕؼ٠ّ مأول مػ٨ّ موج٢ّ(

موشياْظؿصيمضيِعشـيوِتم}تعودي: موشيِظْؾؿصيمضيِعـِنيشي مِظّٔشيغضيِؾ١َّ موشيادضيؿشيغضيِػّٕضي ماظؾ٥َّّصي مإغيظَّو مإغيَظ٥ّشي مَظو مَأغؼي٥ّصي َصوسضيَؾ٣ّضي

مؼم.م19ػربؿّٓ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياظؾ٥َّّصيمؼشيعضيَؾ٣ّصيمعصيؿشيَؼؾَّؾشيُؽ٣ّضيموشيعشيضي٦ّشياُط٣ّضي

ع٤ّماٌعؾ٦ّممأنماإلميونمبوٓم)سّٖموج٢ّ(معّٕتؾّٛمبوظعؿ٢ّماظصوحلم،مو

ّٰمؼـػ١ّمأحّٓػؿومس٤ّماآلخّٕ،مطؿومجوءمسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسيمآؼوتمطـريةم،م

م مدؾقوغ٥ّ: مض٦ّظ٥ّ مَأ٭ّضيقشيوبصيم}وعـفو: مُأوَظِؽ١َّ ماظصؼيوِظقشيوِت موشيسشيِؿُؾ٦ّا مآعشيصـي٦ّا وشياظَِّّٔؼ٤ّشي

إغينؼيماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّام}ؼم،موض٦ّظ٥ّمسّٖموج٢ّم:م82ػاظؾؼّٕة:مم{اْظفشيؼـيِيمػصي٣ّضيمِصقفشيومخشيوِظّٓصيونشي

مِص٨ّم ماْظَلغضيفشيورصي متشيقضيِؿفغي٣ّصي متشيفضيّٕغييمِع٤ّضي مِبنغيميشيوِغفغي٣ّضي مرشيبؽيفصي٣ّضي مؼشيفضيِّٓؼفغي٣ّضي ماظصؼيوِظقشيوِت وشيسشيِؿُؾ٦ّا
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ماظؼيِعق٣ّغي م{جشيؼـيوِت م9ػؼ٦ّغّٗ: م: موض٦ّظ٥ّ م، ماظصؼيوِظقشيوِتم}ؼ موشيسشيِؿُؾ٦ّا مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي إغينؼي

مَظفصي٣ّضيمجشيؼي ضي مغصيّٖصيًظوَطوغشي ماْظِػّٕضيدشيوضيسغي مم{وتصي ؼم،مإديمشريمذظ١ّماآلؼوتم107ػاظؽفّٟ:

مذعىمعؿعّٓدةم موظ٥ّ موؼـؼّٙمبوٌعصقي، مبوظطوسي، مؼّٖؼّٓ مواإلميون م، اظؽّٕميي

تؿػووتمع٤ّمعمع٤ّمآلخّٕمحلىمدرجيمإميوغ٥ّمبوٓمتعوديم،مصع٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: م)اإلغيميشيونصيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مودؾ٣ّ(: ّ٥

مَّٰمإغيَظ٥ّشيمإغيَّّٰماظؾ٥َّّ،موشيَأدضيغشيوػشيوم ِبضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصي٦ّنشيمَأوضيمِبضضيّٝظيموشيِدؿؽي٦ّنشيمذصيعضيؾشيًي،مَصَلْصضشيُؾفشيومَض٦ّضيلصي

مواِّسؿولم م(، ماإلغيميشيونغي مِع٤ّشي مذصيعضيؾشيٌي موشياْظقشيقشيوءصي ماظطَّّٕغيؼ٠ّغي، مسشي٤ّغي ماَِّذشيى إغيعشيوَرُي

ماظصوييمع٤ّمذيؾيمذعىماإلميون.

اٌشف٦ّرمبقونميؼقؼيمم-سؾق٥ّماظلٱّمم-محّٓؼٌمجربؼ٢ّوضّٓمجوءمسي

اإلميونماّظّٔيمؼـؾغ٨ّمأنمؼؿقؼ٠ّمسيمضؾىماٌمع٤ّم،مؼؼ٦ّلماظػوروقمسصيؿشيّٕصيمبضي٤ّصيم

م م: م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مسشيَؾقضي٥ِّماْظكشيطَّوِب م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلغي مِسضيّٓشي مغشيقضي٤ّصي بشيقضيشيؿشيو

مسشيَؾقضيشـيو مَرَؾّٝشي مإغيذضي مؼشي٦ّضيمػي مذشياتشي مدشي٦ّشياِدمموشيدشيؾ٣َّّشي( مذشيِّٓؼّٓصي ماظـيقشيوِب مبشيقشيوضغي مذشيِّٓؼّٓصي رشيجصي٢ّظي

ماظؼيِؾ٨ّـيم مإغيَظ٧ّ محشيؿؼي٧ّمجشيَؾّٗشي مَأحشيّٓظي ؼـيو مِع مؼشيعضيّٕغيُص٥ّصي موشيَظو ماظلؼيَػّٕغي مَأثشيّٕصي مؼصيّٕشيىمسشيَؾقضي٥ِّ مَظو اظشؼيعشيّٕغي

سشيَؾ٧ّمَصِكّٔشيؼضي٥ِّمم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصَلدضيشيّٓشيمرصيْطؾشيؿشيقضي٥ِّمإغيَظ٧ّمرصيْطؾشيؿشيقضي٥ِّموشيوشي٬ّشيّٝشيمَطػَّقضي٥ِّ

ماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّم م،مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصي ماْظنغيدضيَؾومغي مَأخضيِؾّٕضيِغ٨ّمسشي٤ّضي م:مؼشيومعصيقشيؿؼيّٓصي وشيَضولشي

ماظؾ٥َِّّم مرشيدصي٦ّلصي معصيقشيؿؼيّٓطيا موشيَأنؼي ماظؾ٥َّّصي مإغيظَّو مإغيَظ٥ّشي مَظو مَأنضي متشيشضيفشيّٓشي مَأنضي ماْظنغيدضيَؾومصي موشيدشيؾ٣َّّشي(:

موشي مسشيَؾقضي٥ِّ م،م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي مرشيعشيضشيونشي موشيتشيصصي٦ّمشي م، ماظّٖؼيَطوَة موشيتصيمضيِت٨ّشي م، ماظصؼيَؾوَة موشيتصيِؼق٣ّشي دشيؾ٣َّّشي(

مَظ٥ّصيم مَصعشيِفؾضيشـيو م: مَضولشي م، شي م٭ّشيّٓشيْض م: مَضولشي م، مدشيِؾقًؾو مإغيَظقضي٥ِّ شي مادضيؿشيَطعضي مإغينضي شي ماْظؾشيقضي ؼي وشيتشيقصي

مَأ مَضولشي: م، ماْظنغيميشيونغي مسشي٤ّضي مَصَلخضيِؾّٕضيِغ٨ّ م: مَضولشي م، موشيؼصيصشيّٓـيُض٥ّصي مِبوظؾ٥َِّّمؼشيلضيَلُظ٥ّصي متصيمضيِع٤ّشي نضي

م:م مَضولشي م، موشيذشيّٕـيِه مخشيقضيّٕغيِه مِبوْظَؼّٓشيرغي موشيتصيمضيِع٤ّشي ماْظكِخّٕغي موشياْظقشي٦ّضيمغي موشيرصيدصيِؾ٥ِّ موشيُطؿصيِؾ٥ِّ وشيعشيَؾو٫َِّؽِؿ٥ِّ
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شًيم،مَضولشيم:مَصَلخضيِؾّٕضيِغ٨ّمسشي٤ّضيماْظنغيحضيلشيونغيم،مَضولشي:مَأنضيمتشيعضيؾصيّٓشيماظؾ٥َّّشيمَطَلغؼي١َّمتشيّٕشياهصيمَصنغينضيم ٭ّشيّٓشيْض

اهصيمَصنغيغؼي٥ّصيمؼشيّٕشياَكم،مَضولشيم:مَصَلخضيِؾّٕضيِغ٨ّمسشي٤ّضيماظلؼيوسشيِيمَضولشيمعشيوماْظؿشيلضيؽصي٦ّلصيمسشيضيفشيومَظ٣ّضيمتشيُؽ٤ّضيمتشيّٕشي

موشيَأنضيم مرشيبؼيؿشيفشيو ماْظَلعشيُي متشيِؾّٓشي مَأنضي مَضولشي مَأعشيورشيِتفشيو مَصَلخضيِؾّٕضيِغ٨ّمسشي٤ّضي مَضولشي ماظلؼيو٢ِّ٫ّغي مِع٤ّضي ِبَلسضيَؾ٣ّشي

وِءمؼشيؿشيَطووشيُظ٦ّنشيمِص٨ّماْظؾصيضيقشيونغيمَضولشيمثصي٣ّؼيماغضيَطَؾ٠ّشيمتشيّٕشيىماْظقصيَػوَةماْظعصيّٕشياَةماْظعشيوَظَيمرغيسشيوءشيماظشؼي

صيماظؾ٥َّّصيموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصيمَأسضيَؾ٣ّصيم مُضْؾ صيمعشيِؾقؾيومثصي٣ّؼيمَضولشيمِظ٨ّمؼشيومسصيؿشيّٕصيمَأتشيّٓضيرغييمعشي٤ّضيماظلؼيو٢ِّ٫ّصي ضي َصَؾِؾ

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممَضولشيمَصنغيغؼي٥ّصيمِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيمَأتشيوُط٣ّضيمؼصيعشيؾِّؿصيُؽ٣ّضيمِدؼشيُؽ٣ّضي(م

مايؽق٣ّم٭ّػوتمطـريةم موتعوديمسيمطؿوب٥ّ ماي٠ّمدؾقوغ٥ّ وظؼّٓمذطّٕ

،مإذمأنماًشقيمع٤ّمآممنُاٍ اخلغ١ٝ هلل تعاىل:ممَٓٗاظعؾودهماٌمعـنيم،م

متعوديم: مؼؼ٦ّلمآم م، ماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيمم}تعوديمع٤ّمأسؾ٧ّماٌؼوعوتموأجؾفو إغيغؼيؿشيو

ضي مإغيميشيوغطيومماظَِّّٔؼ٤ّشيمإغيذشيامذصيِطّٕشيماظؾ٥َّّصيموشيِجَؾ مزشيادشيتضيفصي٣ّضي مآؼشيوتصي٥ّصي مسشيَؾقضيفغي٣ّضي ضي موشيإغيذشيامتصيِؾقشي ُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضي

م*م ضيِػُؼ٦ّنشي مؼصي مرشيزشيْضشـيوػصي٣ّضي موشيِعؿؼيو ماظصؼيَؾوَة مؼصيِؼقؿصي٦ّنشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي م* مؼشيؿشي٦ّشيطَُّؾ٦ّنشي مرشيبـيفغي٣ّضي وشيسشيَؾ٧ّ

موشيعشيغضيِػّٕشي مرشيبـيفغي٣ّضي مِسضيّٓشي مدشيرشيجشيوتظي مَظفصي٣ّضي محشيؼفيو ماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشي مػصي٣ّصي موشيرغيزضيقظيمُأوَظِؽ١َّ ٌة

مضولم4م-2ػاِّغػول:{َطّٕغيؼ٣ّظي م، متعودي مٓ ماًشقي مطؿول مػ٦ّ مواظ٦ّج٢ّ ؼ.

إغينؼيماظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِع٤ّضيمخشيشضيقشيِيمرشيبـيفغي٣ّضيمعصيشضيِػُؼ٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِبكؼشيوِتمرشيبـيفغي٣ّضيم}تعودي:

٦ّنشيمعشيومآتشي٦ّضياموشيُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضيمؼصيمضيِعصي٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِبّٕشيبـيفغي٣ّضيمَظومؼصيشضيّٕغيُط٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيمضيتصي

إغيغؼيؿشيوم}ؼم،موضولمتعودي:60-م57ػاٌمعـ٦ّن:م{وشيِجَؾٌيمَأغؼيفصي٣ّضيمإغيَظ٧ّمرشيبـيفغي٣ّضيمرشياِجعصي٦ّنشيم

مم{تصيضئِّرصيمعشي٤ّغيماتؼيؾشيّٝشيماظّٔـيْطّٕشيموشيخشيِش٨ّشيماظّٕؼيحضيؿشي٤ّشيمِبوْظغشيقضيِىمَصؾشيشـيّٕضيهصيمِبؿشيغضيِػّٕشيٍةموشيَأجضيّٕػيمَطّٕغيؼ٣ّػي

مؼم.م11ػؼّٗ:

مأروعماِّعـؾيمسيموظؼّٓم٬ّّٕبمرد٦ّلمآ مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ

ماظؼيِؾ٨ّؼيم صي مرشيَأؼضي مَضولشي: مَأِبق٥ِّ مسشي٤ّضي معصيَطّٕـيٍفم، مصعشي٤ّضي طؿولماًشقيمع٤ّمآمتعوديم،
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ماب٤ّم م)رواه ماْظِؿّٕضيجشي٢ّغي( مَطَلزغيؼّٖغي مَأزغيؼّٖظي موشيِظصشيّٓضيرغيِه مؼصيصشيؾ٨ِّّ موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما )٭ّشيؾ٧َّّ

ؼلللمآمتعوديماًشقيم،مصعشي٤ّضيمَأِب٨ّمخّٖميي(.موطونم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م

مَصَلغضيَؽّٕصيوام مِصقفشيو، مَصَلوضيجشيّٖشي م٭ّشيَؾوًة، مسشيؿؼيورظي مِبشيو م٭ّشيؾ٧َّّ م: مَضولشي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( ِعفضيَؾّٖػي

مَضّٓضيم مإغيغـي٨ّ مَأعشيو مَضولشي: مبشيَؾ٧ّ، مَضوُظ٦ّا: موشياظلؽيفصي٦ّدشي؟ ماظّٕؽيُط٦ّعشي مُأِت٣ّؼي مَأَظ٣ّضي مَصَؼولشي: ذشيِظ١َّ،

مِبّٓصيسشيوٍء مِصقفغيؿشيو مِب٥ِّ:)ممدشيسشي٦ّضيتصي مؼشيّٓضيسصي٦ّ موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي َطونشي

ماْظقشيقشيوَةم شي مسشيِؾؿضي معشيو مَأحضيِقـ٨ِّ ماْظكشيْؾ٠ّغي، مسشيَؾ٧ّ موشيُضّٓضيرشيِت١َّ م، ماْظغشيقضيىشي مبِعْؾِؿ١َّ اظؾَّفصي٣ّؼي

ماْظ٦ّشيَصوُةمخشيقضيّٕطيامِظ٨ّ،مَأدضيَلُظ١َّمخشيشضيقشيؿشي١َّم ًِ ِص٨ّماْظغشيقضيِىمخشيقضيّٕطيامِظ٨ّ،موشيتشي٦ّشيصَّـ٨ِّمإغيذشيامَطوغشي

موشياْظِغشي٧ّم،م مِص٨ّماْظَػْؼّٕغي موشياْظَؼصضيّٓشي مِص٨ّماْظغشيضشيِىموشياظّٕـي٬ّشيو، ماْظقشي٠ّـي موشيَطِؾؿشيَي م، وشياظشؼيفشيودشيِة

وشيَظّٔؼيَةماظؼيَظّٕغيمإغيَظ٧ّموشيجضيفغي١َّ،موشياظشؼي٦ّضيقشيمإغيَظ٧ّمِظَؼو١ِّ٫َّم،موشيَأسصي٦ّذصيمِب١َّمِع٤ّضيم٬ّشيّٕؼياءشيمعصيِضّٕؼيٍة،م

م٣ّؼيمزشيؼـيؼيومِبّٖغيؼشـيِيماْظنغيميشيونغيم،موشياجضيعشيْؾشيومػصيّٓشياًةمعشيفضيِّٓؼـينيشي(موشيِع٤ّضيمِصؿضيشـيٍيمعصيِضؾٍَّي،ماظؾَّفصي

م)رواهمأريّٓ(.

مؼؼ٦ّلماظشوسّٕ:

مخّٟمآموارج٦ّهمظؽ٢ّـيمسـظـقؿٍيم*م*م*موّٰمتطّٝماظؼيػّٗماّظؾف٦ّجمصؿــّٓعـو

موط٤ّمبنيمػوتنيمع٤ّما٦ًّفمواظّٕؼيجو*م*م*موأبشّٕمبعػ٦ّمآمإنمطـًمعلؾؿـو

م،مميو ايتٛنٌ ع٢ً اهللَٚٔ صفات املؤَٓ  نذ موج٢ّ( )سّٖ

وععـوه:م٭ّّٓقماسؿؿودماظؼؾىمسؾ٧ّمآم)سّٖعيموج٢ّعي(مسيمادؿفٱّبماٌصوحلم

ودصّٝماٌضورعيم،موتػ٦ّؼّٚماِّع٦ّرمطّؾفومإظق٥ّ،معّٝماسؿؼودمأغعي٥ّمّٰمؼعط٨ّموّٰمميـّٝم

موّٰمؼـػّٝمد٦ّاهمدؾقوغ٥ّموتعوديم،مصوٌمع٤ّمؼؿ٦ّط٢ّمسؾ٧ّمآم)سّٖم ،موّٰمؼضّٕعي

مبوِّدؾوبما موؼلخّٔ م،موج٢ّ( مسؾقفو ماّٰسؿؿود ماِّسؿولمدون مإلمتوم ٌمدؼي

مسـ٥ّ(م مآ م)ر٨ّ٬ّ مسصيؿشيّٕ مصع٤ّ ماظؿ٦ّط٢ّ، مؼـوسي مّٰ مبوِّدؾوب مصوِّخّٔ
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صيمرشيدصي٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼؼ٦ّل:م)مَظ٦ّضيمَأغؼيُؽ٣ّضيمتشيؿشي٦ّشيطَُّؾ٦ّنشيم َضولشيم:ممسع

ِٓمحشي٠ّؼيمتشي٦ّشيطُِّؾ٥ِّمَظّٕشيزشيَضُؽ٣ّضيمَطؿشيومؼشيّٕضيزصيقصيماظطَّقضيّٕشي،م متشيغضيّٓصيومِخؿشيو٭ًّوموشيتشيّٕصيوحصيمِبَطوغًو(مسشيَؾ٧ّما

م)رواهماظرتعّٔي(.م

مع٤ّمؼّٓس٨ّماظؿ٦ّط٢ّمسؾ٧ّمآم موج٢ّ)أععيو دونماظلع٨ّمواظعؿ٢ّمم(سّٖ

صؾقّٗمع٤ّماظؿعي٦ّّط٢ّمسيمذ٨ّءم،موإغعيؿومػ٦ّماتعيؽولمأومت٦ّاط٢ّمحّٔعيرغومعـ٥ّمرد٦ّلم

معصيعشيوِذم مصعشي٤ّضي موغف٧ّمس٤ّماِّدؾوبماٌمدعيؼيمإظق٥ّ، آم)٭ّّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودّؾ٣ّ(،

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّممبضي٤ّغي ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلغي مرغيدضيفشي صي ضي مُط مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( جشيؾشي٢ّػي

َضولشي:مَصَؼولشي:م)مؼشيومعصيعشيوذصيمتشيّٓضيرغيىمعشيومحشي٠ّؽيماظؾ٥َِّّم،مسشيَؾ٧ّمِحؿشيورػيمؼصيَؼولصيمَظ٥ّصيمسصيَػقضيّٕظيممودؾ٣ّ(

صيماظؾ٥َّّصيموشيرشي مدصي٦ُّظ٥ّصيمَأسضيَؾ٣ّصي.مَضولشي:مسشيَؾ٧ّماْظِعؾشيوِدموشيعشيومحشي٠ّؽيماْظِعؾشيوِدمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّم(مَضولشي:مُضْؾ

)مَصنغينؼيمحشي٠ّؼيماظؾ٥َِّّمسشيَؾ٧ّماْظِعؾشيوِدمَأنضيمؼشيعضيؾصيّٓصيواماظؾ٥َّّشيموشيَّٰمؼصيشضيّٕغيُط٦ّامِب٥ِّمذشيقضيؽطيوموشيحشي٠ّؽيماْظِعؾشيوِدم

صيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيم سشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمسشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼيمَأنضيمَّٰمؼصيعشئّـيبشيمعشي٤ّضيمَّٰمؼصيشضيّٕغيُكمِب٥ِّمذشيقضيؽطيو(مَضولشي:مُضْؾ

مَأ مصقل٤ّماظؾ٥َِّّ معلؾ٣ّ( م)٭ّققّّ مَصقشيؿؼيِؽُؾ٦ّا( متصيؾشيشـيّٕضيػصي٣ّضي م:)َّٰ مَضولشي ماظؼـيوسشي مُأبشيشـيّٕصي َصٱَّ

اظؿ٦ّط٢ّمسؾ٧ّمآم)سّٖموج٢ّ(معّٕتؾّٛمارتؾوروموثقؼومحبقوةماٌمع٤ّم،مّٰمؼؿقؼ٠ّم

مجؾىماظـػّٝمأومدصّٝماظضّٕمإّٰمحبل٤ّماظؿ٦ّط٢ّ.ممم

ماحملافظ١ ع٢ً ايصال٠ ٚاخلغٛع فٝٗام-أّٜطا  -َٚٔ صفات املؤَٓ  

َضّٓضيمَأْصَؾّّشيماْظؿصيمضيِعصـي٦ّنشيم*ماظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِص٨ّم٭ّشيَؾوِتفغي٣ّضيمم}وسيمذظ١ّمؼؼ٦ّلمآمتعوديم:مم،

،مصوظصٱّةمػ٨ّمذعورماإلدٱّمممجوءماِّعّٕمبفومسيمآؼوتمسّٓؼّٓةمعـفوم،مم{خشيوِذعصي٦ّنشيم

ؼم،م43ؼّٕة:ػاظؾم{وشيَأِضقؿصي٦ّاماظصؼيَؾوَةموشيآتصي٦ّاماظّٖؼيَطوَةموشيارضيَطعصي٦ّامعشيّٝشيماظّٕؼياِطِعنيشي}ض٦ّظ٥ّمتعودي:

وجعؾفوماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مأحّٓمأرطونماإلدٱّمماًؿليم،مصع٤ّماب٤ّم

م:م مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ِٓ ما مرشيدصي٦ّل مضول مَضول: مسـفؿو( مآ م)ر٨ّ٬ّ مسؿّٕ
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مإَّّٰ مإظ٥ّشي مَّٰ مأنضي مسشيَؾ٧ّمخشيؿضيّٗػي:مذشيفشيودشيِة ماإلدضيٱّمصي مبصيـ٨ِّشي مرشيدصي٦ّلصيمم) معصيقشيؿؼيًّٓا موشيأنؼي ،ُٓ ا

ِٓ،موشيإغيَضو ًِ،موشي٭ّشي٦ّضيمغيمرشيعشيضشيونشي(ما ـيماظؾشيقضي مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممغيماظصؼيٱَِّة،موشيإغيؼؿشيوِءماظّٖؼيَطوِة،موشيحشي

م)عؿػ٠ّظيمسشيَؾق٥ِّ(م.م

مصؿـف٣ّم م، واظـوسمعؿػووت٦ّنمسيمأح٦ّاهل٣ّمعّٝماًش٦ّعمسيماظصٱّة

ع٤ّمظقّٗمظ٥ّمع٤ّم٭ّٱّت٥ّمإّٰماظـصىممع٤ّمحيظ٧ّمبلجّٕماظصٱّةمطوعٱّ،موعـف٣ّ

واظؿعىم،مصعشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأغؼي٥ّصيمدشيِؿّٝشيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآم

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)رصيبؼيمَضو٣ِّ٫ّػيمحشيظ٥ُّّصيمِع٤ّضيمِضقشيوِع٥ِّماظلؼيفشيّٕصيم،موشيرصيبؼيم٭ّشيو٣ِّ٫ّػيمحشيظ٥ُّّصيمِع٤ّضيم

ماظ م)دـ٤ّ موشياْظعشيَطّ٘صي( ماْظفصي٦ّعصي متفّٔؼىم٭ِّقشيوِع٥ِّ مسي مدؾىظي مصوظصٱّة م، ؾقفؼ٨ّ(

مسيم مطوغًمدؾؾًو مأضوعفو مصؿ٤ّ م، ماٌـؽّٕات مس٤ّ مواظؾعّٓ مواِّخٱّق، اظلؾ٦ّك

مضولمتعودي: ماظصؼيَؾوَةم}بعّٓهمس٤ّماٌعو٭٨ّّمواظػ٦ّاحّ٘م، مإغينؼي ماظصؼيَؾوَة موشيَأِض٣ّغي ...

م موشياْظؿصيضيَؽّٕغي ماْظَػقضيششيوِء م{تشيضيفشي٧ّمسشي٤ّغي مؼّٓلمسؾ٧ّموج٦ّبمم45ػاظعـؽؾ٦ّت: موممو ؼ.

مضولمممسيماظصٱّةاًش٦ّعم مسـ٥ّ( مأغّٗمب٤ّمعوظ١ّم)ر٨ّ٬ّماظّؾ٥ّ مرواه ضولممم:معو

مَأْض٦ّشيامػيمؼشيّٕضيَصعصي٦ّنشيمَأبضيصشيورشيػصي٣ّضيمإغيَظ٧ّمم)ممم:مرد٦ّلماظّؾ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م عشيومبشيولصي

اظلؼيؿشيوِءمِص٨ّم٭ّشيٱَِّتفغي٣ّضيم،مَصوذضيؿشيّٓؼيمَض٦ّضيُظ٥ّصيمِص٨ّمذشيِظ١َّمحشيؿؼي٧ّمَضولشيم:مَظقشيضيؿشيفصي٤ّؼيمسشي٤ّضيمذشيِظ١َّم،م

م)م٭ّققّّماظؾكوريم(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَظؿصيكضيَطَػ٤ّؼيمَأبضيصشيورصيػصي٣ّضي(ممَأوضي

اإلْفام يف صبٌٝ اهلل تعاىل مبفَٗٛ٘ :ممَٚٔ صفات املؤَٓ  نذيو

اٌؿضؿ٤ّماظّٖطوةماٌػّٕو٬ّيمو٭ّّٓضوتماظؿط٦ّعم،مصع٤ّماب٤ّمسؿّٕم)ر٨ّ٬ّممايغاٌَ

م)٭ّؾ٧ّمآمس مس٤ّماظؼييبعي ماظقشيِّٓمآمسـ٥ّ( مِع٤ّشي مخشيقضيّٕظي ماظعصيْؾقشيو م)اظقشيّٓصي مَضولشي: ؾق٥ّمودؾ٣ّ(

موشيعشي٤ّضيم مِشـ٧ّطي، مَزفضيّٕغي مسشي٤ّضي مَطونشي معشيو ماظصؼيّٓشيَضِي موشيخشيقضيّٕصي متشيعصي٦ّلصي، مِبؿشي٤ّضي موشيابضيّٓشيأ اظلؽيْػَؾ٧ّ،

م)٭ّققّّ )ُٓ ما مؼصيغضيـ٥ِِّ مؼشيلضيؿشيغضي٤ّغي موشيعشي٤ّضي ،ُٓ ما مؼصيِعػ٥َّّصي م،ممؼشيلضيؿشيعضيِػّٟضي م( ماظؾكوري
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م)ر٬ّ ماظؾّٓري معلع٦ّد مَأب٨ّ مسؾق٥ّموس٤ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظؼـييبعي مس٤ّ مسـ٥ّ( مآ ّ٨

م٭ّشيّٓشيَضٌي(م مَظ٥ّصي مَصفغي٨ّشي مؼشيقضيؿشيِلؾصيفشيو مغشيَػَؼًي مسشيَؾ٧ّمَأػضيِؾ٥ِّ ماظّٕؼيجصي٢ّصي مأغضيَػ٠ّشي مإغيذشيا م) مَضولشي: ودؾ٣ّ(

)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(م،مصوٌمع٤ّمؼعؾ٣ّمأغ٥ّمعلؿكؾّٟمسيماٌول،موأنماظػض٢ّمبقّٓم

م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مصع٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕة س٤ّماظـيبـيممآمصقـػ٠ّمظقـػ٠ّمآمسؾق٥ّ،

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشي:م)بشيقضيشيؿشيومرشيجصي٢ّظيمؼشيؿضيِش٨ّمِبَػٱٍَّةمِع٤ّشيماَِّرضيضغي،مَصلشيِؿّٝشيم

معشيوءهصيم مَصلْصّٕشيغشي ماظلؼيقشيوبصي مَصؿشيشيقؼي٧ّمذشيِظ١َّ مُصٱّنػي، محشيِّٓؼَؼَي ماد٠ّغي مسيمدشيقشيوبشيٍي، ٭ّشي٦ّضيتًو

مادضيؿشي٦ّضيسشي مَضِّٓ ماظشـيّٕشياجغي مِتْؾ١َّ مِع٤ّضي مذشيّٕضيجشيٌي مصنغيذشيا مُطؾ٥َّّصي،مسيمحشيّٕؼيٍة، ماٌوءشي ؾشيًمذشيِظ١َّ

ٌَوءشي،مصنذشيامرشيجصي٢ّظيمَضو٣ّ٫ّظيمسيمحشيِّٓؼَؼِؿ٥ِّمؼصيقشي٦ّـيلصيماٌوءشيمِبؿلقشيوِت٥ِّ،مَصَؼولشيمَظ٥ّصي:م َصؿشيؿشيؾؼيّٝشيما

ِٓ،معومامسصي١َّ؟مضول:مُصٱّنظيمظٱّد٣ّماظّٔيمدشيِؿّٝشيمسيماظلؼيقوبِي،مصؼولم ما ؼشيومسشيؾضيّٓشي

مَصَؼ مادضيِؿ٨ّ؟ مسشي٤ّغي متشيلضيلُظـ٨ِّ مِظ٣ّشي مآ، مسؾّٓشي مؼو مسيمظ٥ّ: م٭ّشي٦ّتضيًو صي مدشيِؿعضي مإغـي٨ّ ولشي:

متشيصضيشيّٝصيم مَصؿشيو مّٰمِس١َّ، مُصٱَّنػي محشيِّٓؼَؼَي مادضي٠ّغي مؼؼ٦ّلصي: معشيوؤصيهصي، ماظَِّّٔيمػشئّشيا اظلؼيقوِب

مَصلتشيصشيّٓؼيقصيم ضيفشيو، مِع مؼشيكضيّٕصيجصي مإغيَظ٧ّمعشيو مَصنغـي٨ّمأغضيُظّٕصي مػشئّشيا، شي مضؾ مإذ مأعشيو مَصَؼولشي: ِصقفشيو،

صيُؾـ٥ِِّ،موشيآُط٢ّصيمأغشيوموشيِسقشيوِظ٨ّمثصيُؾـًو م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(ممممممممممممممممممممممممممِصقفشيومثصيُؾشـي٥ّصي(مم،موشيأردؽيِب

وضّٓمأذورماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمإديم٭ّػوتمأخّٕىمظؾؿمعـنيمإ٬ّوصًيمإديمعوم

ذطّٕمم،موعـفوم:مأغف٣ّمس٤ّماظؾغ٦ّمعع٦ّ٬ّّٕنم،موظألعوغوتمواظعف٦ّدمراس٦ّنم،موسيم

م م: متعودي مؼؼ٦ّل مػصي٣ّضي}ذظ١ّ ماظَِّّٔؼ٤ّشي م* ماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشي مَأْصَؾّّشي م٭ّشيَؾوِتفغي٣ّضيممَضّٓضي ِص٨ّ

خشيوِذعصي٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمسشي٤ّغيماظؾَّغضي٦ّغيمعصيعضيّٕغي٬ّصي٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِظؾّٖؼيَطوِةمَصوِسُؾ٦ّنشيم*م

مَأؼضيؿشيوغصيفصي٣ّضيم ضي معشيَؾَؽ معشيو مَأوضي مسشيَؾ٧ّمَأزضيوشياِجفغي٣ّضي م*مإغيظَّو مِظُػّٕصيوِجفغي٣ّضيمحشيوِصُظ٦ّنشي وشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضي

ؿشي٤ّغيمابضيؿشيغشي٧ّموشيرشياءشيمذشيِظ١َّمَصُلوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماْظعشيودصيونشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمَصنغيغؼيفصي٣ّضيمَشقضيّٕصيمعشيُؾ٦ِّعنيشيم*مَص

م*م مؼصيقشيوِصُظ٦ّنشي مسشيَؾ٧ّم٭ّشيَؾ٦ّشياِتفغي٣ّضي مػصي٣ّضي م*موشياظَِّّٔؼ٤ّشي مرشياسصي٦ّنشي موشيسشيفضيِِّٓػ٣ّضي مِظَلعشيوغشيوِتفغي٣ّضي ػصي٣ّضي
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مخشيوِظّٓصيونشي مِصقفشيو مػصي٣ّضي ماْظِػّٕضيدشيوضيسشي مؼشيّٕغيثصي٦ّنشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي م* ماْظ٦ّشيارغيثصي٦ّنشي مػصي٣ّصي م{ُأوَظِؽ١َّ

م٤ٌّماتصّٟمبفّٔهم11-1ػاٌمعـ٦ّن: مصؾقـًماآلؼوتمأنماظػٱّحمواظػ٦ّز م. ؼ

م،م مظؾّٖطوة موإؼؿوء م، ماظؾغ٦ّ موإسّٕاضمس٤ّ م، مسيماظصٱّة اظصػوتمع٤ّمخش٦ّع

م،م موايػوزمسؾ٧ّماِّعوغوتموتلدؼؿفومِّ٭ّقوبفو وحػّٜمظؾػّٕوجمس٤ّمايّٕامم،

مواظ٦ّصوءمبوظعف٦ّدم،مط٢ّمذظ١ّمسّٓهماظؼّٕآنمع٤ّم٭ّػوتماٌمعـنيموأخٱّضف٣ّ.

صقّٕيمبؽ٢ّمعلؾ٣ّمأنمؼؿكؾ٠ّمبفّٔهماِّخٱّقماظ٦ّاردةمسيماظؼّٕآنممم

م،م مواآلخّٕة مسيماظّٓغقو ماظـفوة مظـػل٥ّ مظقضؿ٤ّ ماإلميون مأػ٢ّ محب٠ّ اظؽّٕؼ٣ّ

م٭٦ّّرم مط٢ّ مس٤ّ م٭ّوغ٥ّ مؼـؾغ٨ّ مطؿو ماظعؾّٓ مضؾى مسي مهؼ٠ّ مإذا صوإلميون

اّٰسبّٕافمواظؿشّٓدمواظؿعصىم،موجعؾ٥ّمربؾؾيومظؾكريمظـػل٥ّموظغريهم،موؼؿفـىم

مواظؽ ماظّٖور مواظصٱّحمذفودة ماًري مظؿقؼق٠ّ موؼلع٧ّ م، ّٔبموذبوظّٗماظؾغ٦ّ

مأعومع٤ّمادس٧ّماإلميونمواسبّٕفمبلخٱّض٥ّموتصّٕصوت٥ّمس٤ّم جملؿؿع٥ّموورـ٥ّم،

اظ٦ّجفيماظشّٕسقيماظصقققيمصؾ٣ّمؼؽؿؿ٢ّمإميوغ٥ّم،مِّنماإلميونممّٰبّٓمظ٥ّمع٤ّم

ِٓم ما مرشيدصي٦ّلشي مَأنؼي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( معشيوِظ١ٍّ مبضي٤ّغي مصع٤ّمَأغشيّٗغي م، متّٓلمسؾق٥ّ حؼقؼي

مَظ٥ّصي:م)٭ّشيؾَّ مؼصيَؼولصي ماْظَلغضيصشيورغي مِع٤ّشي مذشيوبؿي مَصودضيؿشيْؼؾشيَؾ٥ّصي مؼشي٦ّضيعطيو مخشيّٕشيجشي موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ماظؾ٥َّّصي ّ٧

م مَظ٥ّصي: مَصَؼولشي ماظؽيعضيؿشيونغي، مبضي٤ّصي م)حشيورغيثشيُي محشيورغيثشيُي؟ مؼشيو شي مَأ٭ّضيؾشيقضي صيمم(َطقضيّٟشي مَأ٭ّضيؾشيقضي َضولشي:

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّ اغضيُظّٕضيمعشيومتشيُؼ٦ّلصي،مم)م٥ّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:عصيمضيِعطـيومحشيؼفيو،مَضولشي:مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيما

ضيمغشيْػِل٨ّمسشي٤ّغيمم(َصنغينؼيمِظُؽ٢ّـيمحشي٠ُّمحشيِؼقَؼًيم،مَصؿشيومحشيِؼقَؼُيمإغيميشيوِغ١َّ؟م َضولشي:مَصَؼولشي:مسشيّٖشيَص

اظّٓؽيغضيقشيو،مَصَلدضيفشيّٕضيتصيمِظقشيِؾ٨ّموشيَأْزؿشيْلتصيمغشيفشيورغيي،موشيَطَلغـي٨ّمَأغضيُظّٕصيمإغيَظ٧ّمسشيّٕضيشغيمرشيبـي٨ّمبشيورغيزطيا،م
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وشيَطَلغـي٨ّمَأغضيُظّٕصيمإغيَظ٧ّمَأػضي٢ّغيماْظفشيؼـيِيمَطقضيّٟشيمؼشيؿشيّٖشياوشيرصيونشيمِصقفشيو،موشيَطَلغـي٨ّمَأغضيُظّٕصيمإغيَظ٧ّمَأػضي٢ّغيم

موشيدشيؾ٣َّّشي(:م مسشيَؾقضي٥ِّ م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ماظؼيِؾ٨ّؽي مَظ٥ّصي مَصَؼولشي مَصَؼولشي: مِصقفشيو، مؼشيؿشيعشيودشيوضينشي مَطقضيّٟشي اظؼيورغي

ُٓماْظنغيميشيونشيمِص٨ّمَضْؾِؾ٥ِّم"،معشيّٕؼيتشيقضي٤ّغي،مسشيؾضيمَأبضيصشيّٕضيتشيمَصوْظّٖشيمضي)  )ذعىماإلميون(.مم(مّٓظيمغشي٦ّؼيرشيما

سؾ٧ّمأنماٌمع٤ّمإمنومؼؿصّٟمبؽ٢ّماظصػوتماظؽّٕمييمع٤ّماظصّٓقم،مم

م،م مواظّٕريي م، مواّٰدؿؼوعي م، موايقوء مواظؽّٕم مبوظعفّٓ، مواظ٦ّصوء م، واِّعوغي

معؽورمم مودو٫ّّٕ م، مواإلؼـور م، مواإلحلون م، مواظعّٓل م، مواظؿ٦ّا٬ّّٝ م، واظلؿوحي

ؼشيوَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامم}اظيتمحٌمسؾقفوماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم،مضولمتعوديم:ماِّخٱّق

ماظصؼيوِدِضنيشي معشيّٝشي موشيُط٦ّغصي٦ّا ماظؾ٥َّّشي مدؾقوغ٥ّ:119ػاظؿ٦ّبي:{اتؼيُؼ٦ّا موضول وشياظَِّّٔؼ٤ّشيم }ؼ،

مرشياسصي٦ّنشي موشيسشيفضيِِّٓػ٣ّضي مِظَلعشيوغشيوِتفغي٣ّضي مم{ ػصي٣ّضي مسٱّعوتممؼ،32ػاٌعورج: مسي وضول

ماٌؿؼيؼني: مِص٨ّم }اظصودضني موشياظصؼيوِبّٕغيؼ٤ّشي مسشيوػشيّٓصيوا مإغيذشيا مِبعشيفضيِِّٓػ٣ّضي وشياْظؿصي٦ُّص٦ّنشي

مممممممم{اْظؾشيْلدشيوِءموشياظضؼيّٕؼياِءموشيِحنيشيماْظؾشيْلسغيمُأوَظِؽ١َّماظَِّّٔؼ٤ّشيم٭ّشيّٓشيُض٦ّاموشيُأوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماْظؿصيؿؼيُؼ٦ّنشي

مؼ.177ػاظؾؼّٕة:م

مغع٣ّممم ماِّخٱّق مبؽّٕؼ٣ّ ماٌؿصػني مظؾؿمعـني متعودي مآ مأسّٓ وضّٓ

إغينؼيماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاموشيسشيِؿُؾ٦ّاماظصؼيوِظقشيوِتم}وحل٤ّماظـ٦ّابم،مضولمدؾقوغ٥ّم:ماىّٖاءم

ضًيمَظفصي٣ّضيمجشيؼـيوتصيماْظِػّٕضيدشيوضيسغيمغصيّٖصيًظوم*مخشيوِظِّٓؼ٤ّشيمِصقفشيومَظومؼشيؾضيغصي٦ّنشيمسشيضيفشيومِح٦ّشيًظو مم{َطوغشي

 ؼم.109م-107ػاظؽفّٟ:م
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 مساس١ اإلصالّ ْٚبذٙ يهٌ َظاٖز ايعٓل

  :ايعٓاصز  :أٚال 

 ممدؼ٤ّماظقلّٕمواظلؿوحي.اإلدٱّ -1

 ع٤ّمعظوػّٕماظلؿوحيمسيماإلدٱّم. -2

 مسوحيماإلدٱّممسيماظّٓس٦ّةمإديمآمسّٖموج٢ّ.م-أ

ممسوحيماإلدٱّممسيمؼصيلضيّٕماظعؾودات.مم-ب

ممسوحيماإلدٱّممسيماٌعوعٱّت.م-جم

 مسوحيماإلدٱّممسيماظؿعوع٢ّمعّٝمشريماٌلؾؿني. -3

 أثّٕممسوحيماإلدٱّممسيمج٦ّاغىمايقوة. -4

ّٝا     :ديـ١ األ :ثاْ

 :األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ      

 {ؼّٕغيؼّٓصيماظؾ٥َّّصيمَأنضيمؼصيكشيػِّّٟشيمسشيضيُؽ٣ّضيموشيخصيِؾ٠ّشيماْظنغيغضيلشيونصيم٬ّشيِعقػًو}ضولمتعودي: -1

 ؼ.28ػد٦ّرةماظـلوء:مم

 {...ؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾ٥َّّصيمِبُؽ٣ّصيماْظقصيلضيّٕشيموشيّٰمؼصيّٕغيؼّٓصيمِبُؽ٣ّصيماْظعصيلضيّٕشي...م}وضولمتعودي: -2

م(.185ػد٦ّرةماظؾؼّٕةم:مم

شيمَصظفيومَشِؾـقَّٜماْظَؼْؾـِىممم}وضولمتعودي: -3 ضي شيمَظفصي٣ّضيموشيَظ٦ّضيمُط ضي َصِؾؿشيومرشيحضيؿشيٍيمِع٤ّشيماظؾ٥َِّّمِظ

َظوغضيَػضؽي٦ّامِع٤ّضيمحشي٦ّضيِظ١َّمَصوسضيّٟصيمسشيضيفصي٣ّضيموشيادضيؿشيغضيِػّٕضيمَظفصي٣ّضيموشيذشيـووغيرضيػصي٣ّضيمِصـ٨ّماْظـَلعضيّٕغيمَصـنغيذشياممممم

شيمَصؿشي٦ّشيط٢َّّضيمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمؼصيِقىؽيماْظؿصيؿشي٦ّشيطِِّؾ  ؼ.159ػآلمسؿّٕان:م{نيشيسشيّٖشيعضي
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ُض٢ّضيمؼشيومَأػضي٢ّشيماْظِؽؿشيوِبمتشيعشيوَظ٦ّضيامإغيَظ٧ّمَطِؾؿشيٍيمدشي٦ّشياٍءمبشيقضيشيشيـوموشيبشيقضيـشيُؽ٣ّضيمممم}وضولمتعوديم:م -4

َأظَّومغشيعضيؾصيّٓشيمإغيظَّوماظؾ٥َّّشيموشيّٰمغصيشضيّٕغيَكمِب٥ِّمذشيقضيؽًوموشيّٰمؼشيؿؼيِكـّٔشيمبشيعضيضصيـشيومبشيعضيضـًومَأرضيبشيوبـًومِعـ٤ّضيمدصيونغيمممممم

 ؼ.م64ػآلمسؿّٕان:ممممممممممممممم{امَصُؼ٦ُّظ٦ّاماذضيفشيّٓصيوامِبَلغؼيومعصيلضيِؾؿصي٦ّنشياظؾ٥َِّّمَصنغينضيمتشي٦ّشيظ٦َّّضي

اذضيػشيؾشيومإغيَظ٧ّمِصّٕضيسشي٦ّضينشيمإغيغؼي٥ّصيمَرغشي٧ّ*مَصُؼ٦َّظومَظ٥ّصيمَض٦ّضيًظومَظقـيطيومَظعشيؾ٥َّّصيمؼشيؿشئّشيطَّّٕصيمم}وضولمتعودي: -5

مؼ.م44،م43ػر٥ّ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َأوضيمؼشيكضيششي٧ّ

ــومممم}وضــولمتعــودي: -6 ضيموسؾقفــومعشي ــؾشي ــعشيفومهلــومعــومَطلشي ُٓمغشيْػلــًومإَّّٰموصيدضي ّٰمؼصيؽؾِّــّٟصيما

ضي...  ؼ.286ػاظؾؼّٕة:م{اطؿشيلشيؾشي

وشيإغينضيمَطونشيمذصيومسصيلضيّٕشيٍةمَصشيِظّٕشيٌةمإغيَظ٧ّمعشيقضيلشيـّٕشيٍةموشيَأنضيمتشيصشيـّٓؼيُض٦ّامخشيقضيـّٕظيمممم}وضولمتعوديم:م -7

 ؼ.280ػاظؾؼّٕة:{ؿصي٦ّنشيَظُؽ٣ّضيمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيمتشيعضيَؾ

 {َظومإغيْطّٕشياهشيمِص٨ّماظّٓـيؼ٤ّغيمَضّٓضيمتشيؾشيقؼي٤ّشيماظّٕؽيذضيّٓصيمِع٤ّشيماْظغشي٨ّـي...}وضولمتعودي: -8

مؼ.256ػاظؾؼّٕة:م

 يادنرة هي ين ررٌة : 

سشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مَضـولشيممم -1

ودؼيماظــّٓـيؼ٤ّشيمَأحشيــّٓظيمإغيَّّٰمَشَؾؾشيــ٥ّصيم،مَصلشيــّٓـيدصيواموشيَضــورغيبصي٦ّامم:م)مإغينؼيماظــّٓـيؼ٤ّشيمؼصيلضيــّٕظيموشيَظــ٤ّضيمؼصيششيــ

 وشيَأبضيِشّٕصيوام،موشيادضيؿشيِعقصي٦ّامِبوْظغشيّٓضيوشيِةموشياظّٕؼيوضيحشيِيموشيذشي٨ّضيٍءمِع٤ّشيماظّٓؽيْظفشيِي(م

 )رواهماظؾكوري(.م

وسشي٤ّضيمَأغشيّٗػيمب٤ّمعوظ١ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(ممم -2

موامموشيَّٰمتصيعشيلـيّٕصيوا،موشيبشيشـيّٕصيواموشيَّٰمتصيشيػِّّٕصيوا(م)رواهماظؾكوريموعلؾ٣ّ(.مَضولشيم:م)مؼشيلـيّٕصي
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وسشي٤ّضيمدشيِعقِّٓمبضي٤ّغيمَأِب٧ّمبصيّٕضيدشيَةمسشي٤ّضيمَأِبق٥ِّمسشي٤ّضيمجشيّٓـيِهمَأنؼيماظؼيِؾـ٧ّؼيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممم -3

ودــؾ٣ّ(مبشيعشيشيــ٥ّصيموشيعصيعشيــوذطيام)ر٬ّــ٨ّمآمسـفؿــو(مإغيَظــ٧ّماْظــقشيؿشي٤ّغيمَصَؼــولشيم:م)مؼشيلـيــّٕشياموشيَّٰممم

 )رواهماظشقكون(.ممممممممممممممعشيلـيّٕشيام،موشيبشيشـيّٕشياموشيَّٰمتصيشيػِّّٕشيام،موشيتشيَطووشيسشيوموشيَّٰمتشيكضيؿشيِؾَػوم(متصي

وسشيــ٤ّضيمَأِبــ٨ّمُأعشيوعشيــَيم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مَضــولشيم:مشيَضــولشيماظؼيِؾــ٨ّؽيم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّمم -4

ضٌيمِبوْظقشيفصي٦ِّدؼؼيــِيموشيَّٰمِبومممم صيمممموشيدشيــؾ٣َّّشي(م:م)مإغيغـيــ٨ّمَظــ٣ّضيمُأبضيعشيــ ضيــ ظؼيصضيــّٕشياِغقؼيِيم،موشيَظِؽـيــ٨ّمبصيِع

 )رواهمأريّٓ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِبوْظقشيـِقِػقؼيِيماظلؼيؿضيقشيِيم...(

موسشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مسشيـ٤ّغيماظؼيِؾـ٧ّـيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مَضـولشيم:ممممممم -5

 ٧ّضيٍءمإغيَّّٰمزشياغشي٥ّصيم،موشيَّٰمؼصيضيّٖشيعصيمِع٤ّضيمذشي٧ّضيٍءمإغيَّّٰمذشيوغشي٥ّصيم(.م)مإغينؼيماظّٕـيْص٠ّشيمَّٰمؼشيُؽ٦ّنصيمِص٧ّمذشي

 )رواهمعلؾ٣ّ(.

موسشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيـَيم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفـو(مأنماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مضـول:ممممممممم -6

)ماظؾَّفصي٣ّؼيمعشي٤ّضيموشيِظ٧ّشيمِع٤ّضيمَأعضيّٕغيمُأعؼيِؿ٧ّمذشيقضيؽطيومَصششي٠ّؼيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمَصوذضيـُؼ٠ّضيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيعشيـ٤ّضيموشيِظـ٧ّشيممممم

 )رواهمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممِع٤ّضيمَأعضيّٕغيمُأعؼيِؿ٧ّمذشيقضيؽطيومَصّٕشيَص٠ّشيمِبفغي٣ّضيمَصورضيُص٠ّضيمِب٥ِّ(م

وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(مَضـولشيم:مِضقـ٢ّشيمؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّمادضيعصيمسشيَؾـ٧ّمممممممم -7

ضٌيمَظعؼيوغطيوموشيإغيغؼيؿشي صًيمرشيحضيؿشيًيم(ماْظؿصيشضيّٕغيِطنيشيم،مَضولشيم:م)إغيغـي٨ّمَظ٣ّضيمُأبضيعشي ضي  ومبصيِع

 )رواهمعلؾ٣ّ(.

ُٓمممممممم -8 ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّما ُٓمسشيضـيفصيؿشيـو(مَأنؼيمرشيدصيـ٦ّلشيما ِٓم)رشي٬ِّـ٨ّشيما وس٤ّمجشيـوِبّٕغيمبضيـ٤ّغيمسشيؾضيـِّٓما

ُٓمرشيجصيًؾـومدشيـؿضيقطيومإغيذشيامبشيـوعشيموشيإغيذشياماذضيــؿشيّٕشيىموشيإغيذشيامممممممم سشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مَضـولشيم:مم)رشيِحـ٣ّشيما

 اْضؿشيضشي٧ّ(م)رواهماظؾكوري(.

ضـيـ٥ّصي(مَضـولشيم:مَضـولشيماظؼـيِؾـ٨ّؽيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممممممموس٤ّمأب٨ّمحصي -9 ّٔشيؼضيَػَيم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشي

شًيمممممممم ًِماْظؿشيٱ٫ََِّّؽـُيمرصيوحشيمرشيجصيـ٢ّػيمِعؿؼيـ٤ّضيمَطـونشيمَضـؾضيَؾُؽ٣ّضيمَضـوُظ٦ّا:مَأسشيِؿْؾـ ودؾ٣ّ(:م)متشيَؾؼَّ
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صًيمآعصيــّٕصيمِصؿضيقشيــوِغ٨ّمَأنضيمؼصيضيِظــّٕصيواموشيؼشيؿشيفشيــووشيزصيوامسشيــم ضيــ ٤ّغيمِعــ٤ّشيماْظكشيقضيــّٕغيمذشيــقضيؽطيوم؟مَضــولشيم:مُط

 )مرواهماظؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممممممماْظؿصي٦ِّدّٕغيم،مَضولشيم:مَضولشيمَصؿشيفشيووشيزصيوامسشيضـي٥ّصي(م

ُٓمممممم -11 ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّما ُٓمسشيضيفصيؿشيـو(مَأنؼيمرشيدصيـ٦ّلشيما ِٓم)رشي٬ِّـ٨ّشيما وسشي٤ّضيمجشيوِبّٕغيمبضي٤ّغيمسشيؾضيـِّٓما

ُٓمرشيجصيًؾـومدشيـؿضيقطيومإغيذشيامبشيـمممممم وعشيموشيإغيذشياماذضيـؿشيّٕشيىموشيإغيذشياممسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مَضـولشيم:م)رشيِحـ٣ّشيما

 )رواهماظؾكوري(م.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماْضؿشيضشي٧ّ(

  :املـــٛضــــــٛع :ثايّجا

م-سّٖموجـ٢ّممم-صننمآمماِّدؼونماإلدٱّع٨ّمػ٦ّمخومتماظّٓؼ٤ٌّومطونممم

ظؽ٢ّمزعونموعؽونم،موع٤ّمأبّٕزمحؾوهمخبصو٫ّّٙمتمػؾ٥ّمِّنمؼؽ٦ّنمدؼطيوم٭ّوًيوم

متؾ١ّماًصو٫ّّٙموأجّؾفوم:ماظلؿوحيمواظقلّٕمسيمط٢ّمذلنمع٤ّمذؽ٦ّنمايقوة.مم

إغــ٥ّمدؼــ٤ّمسظــق٣ّمبلحؽوعــ٥ّموتعوظقؿــ٥ّم،مؼؿؿقــّٖمبوظلــؿوحيمسيمتعوظقؿــ٥ّمم

ــو٫ّّٕممممممم ــ٥ّمود ــ٥ّموآداب ــ٥ّموععوعٱّت ــ٥ّموسؾودات ــ٥ّم،ممسوحــيمسيمسؼقّٓت ــ٧ّمتعوعٱّت وص

صؾـ٣ّمجيـربمأحـّٓطيامسؾـ٧ّممممممأومشـريماٌلـؿنيم،مم تشـّٕؼعوت٥ّم،مدـ٦ّاءمعـّٝماٌلـؾؿنيمممم

اسؿـوض٥ّم،موٕمؼـؿشّٕمحبّٓماظلقّٟمطؿومؼؼولمػّٔهماِّؼومم،مإمنوماغؿشـّٕمبؿعوظقؿـ٥ّممم

اظلؿقيموأخٱّض٥ّماظؽّٕمييموضقؿ٥ّماظـؾقؾيم،مواغؿشّٕمبلخٱّقماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآممم

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(موأ٭ّقوب٥ّمع٤ّمبعّٓهم،مممـومؼـربػ٤ّمسؾـ٧ّمأنماإلدـٱّممبـّٕيءمعـ٤ّممممممم

ماظقلّٕمواظلؿوحيمواظؿؾطّٟ.ممممماظعـّٟمواإلرػوبمواظؿطّٕفم،موأغ٥ّمدؼ٤ّ

وٕمتعّٕفماظؾشـّٕؼيمغظوعطيـوموّٰمدؼطـيـوماذـؿؿؾًمعؾود٫ّـ٥ّمسؾـ٧ّماظلـؿوحيمممممممم

ــ٥ّموّٰمممم واظقلــّٕمطوإلدــٱّمم;مِّنمتعوظقؿــ٥ّمتؿػــ٠ّمورؾقعــيماإلغلــونم،مّٰمحــّٕجمصق

عشؼي،موّٰمذّٓعيةمصق٥ّموّٰمتعلريم،موعـ٤ّمؼـظـّٕمسيمطؿـوبمآمتعـوديموسيمدـريةمممممم
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ّٓمأنماظقلّٕمواظلـؿوحيمعـ٤ّمخصـو٫ّّٙمممماٌصطػ٧ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(مجي

ؼّٕغيؼـّٓصيماظؾَّـ٥ّصيمَأنضيمؼصيكشيػِّـّٟشيمممم}ػّٔاماظـّٓؼ٤ّم،مؼؼـ٦ّلمآمدـؾقوغ٥ّمسيمطؿوبـ٥ّماظعّٖؼـّٖ:مممممم

ضيُؽ٣ّضيموشيخصيِؾــ٠ّشيماْظنغيغضيلشيــونصيم٬ّشيــِعقػًوم ؼم،مذظــ١ّمعــومأرادهمآمتعــوديمم28ػاظـلــوءم:مم{سشيــ

ؼـّٓصيممؼصيّٕغيم}هلّٔهماِّعيماظقلّٕمواظؿكػقّٟ،موتؾ١ّم٭ّػيماظّٓؼ٤ّماظعوعيم،مضولمتعـودي:م

مؼ.م185ػاظؾؼّٕةم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اظؾ٥َّّصيمِبُؽ٣ّصيماْظقصيلضيّٕشيموشيّٰمؼصيّٕغيؼّٓصيمِبُؽ٣ّصيماْظعصيلضيّٕشي

وؼمطــّٓماظّٕدــ٦ّلم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مسؾــ٧ّمػــّٔهماٌعــوغ٨ّمسيمم

دـؿ٥ّماظشّٕؼػيم،محقٌمأو٭٧ّّمبوظقلّٕمواظلؿوحيم،مسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم،مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم

ٓمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مَضـولشيم:م)مإغينؼيماظـّٓـيؼ٤ّشيمؼصيلضيـّٕظيموشيَظـ٤ّضيمؼصيششيـودؼيماظـّٓـيؼ٤ّشيمَأحشيـّٓظيمإغيَّّٰممممممممم)٭ّؾ٧ّما

َشَؾؾشي٥ّصيم،مَصلشيّٓـيدصيواموشيَضـورغيبصي٦ّاموشيَأبضيِشـّٕصيوام،موشيادضيـؿشيِعقصـي٦ّامِبوْظغشيـّٓضيوشيِةموشياظّٕؼيوضيحشيـِيموشيذشيـ٨ّضيٍءمِعـ٤ّشيمممممممم

(مسشيـ٤ّغيماظؼيِؾـ٨ّـيممماظّٓؽيْظفشيِي(م)رواهماظؾكوري(.موسشي٤ّضيمَأغشيّٗػيمب٤ّمعوظ١ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشيم:م)مؼشيلـيّٕصيوامموشيَّٰمتصيعشيلـيّٕصيوا،موشيبشيشـيّٕصيواموشيَّٰمتصيشيػِّّٕصيوا(م

م)رواهماظؾكوريموعلؾ٣ّ(.م

وػؽّٔامنّٓمأنمتعوظق٣ّماإلدٱّمماظيتمجوءمبفومرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآم

آمســ٥ّ(ممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ممسقيمعقلـّٕةمظؽـ٢ّمإغلـونم،مصعشيـ٤ّضيمَأِبـ٨ّمُأعشيوعشيـَيم)ر٬ّـ٨ّمممممممم

ضٌيمِبوْظقشيفصي٦ِّدؼؼيـِيموشيَّٰممممممممم َضولشيم:مشيَضولشيماظؼـيِؾ٨ّؽيم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(م:م)مإغيغـيـ٨ّمَظـ٣ّضيمُأبضيعشيـ

صًيمِبوْظقشيـِقِػقؼيِيماظلؼيؿضيقشيِيم...م(م ضي م)رواهمأريّٓ(.ممممممممممممممممممِبوظؼيصضيّٕشياِغقؼيِيم،موشيَظِؽـي٨ّمبصيِع

واظؿقلريمأػؿقـيمطـربىموأثـّٕطياموا٬ّـقطيوممممموممومّٰمذ١ّمصق٥ّمأنمظؾلؿوحيم

سيمدّٕسيماغؿشورماإلدٱّمموارتػوعمراؼؿـ٥ّمودواممبؼو٫ّـ٥ّمبـنيماِّعـ٣ّمواظشـع٦ّبمممممم

اظيتماسؿـؼؿ٥ّم،مصوظؿورؼّْمؼشفّٓمبلنمدـّٕؼيماغؿشـورماإلدـٱّممواسؿــوقماظــوسمظـ٥ّم،ممممممم

ودخــ٦ّهل٣ّمسيمدؼــ٤ّمآمأص٦ّاجطيــوممػــ٦ّمػــّٔاماٌـــفٍماظّٕبــوغ٨ّماٌــؾينمسؾــ٧ّمم
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اٌعوعؾــيموســّٓمماظؿعصــىمواظؿشــّٓدم،مأعــوم٭ّــ٦ّرمممماظلــؿوحيمواظقلــّٕم،موحلــ٤ّم

اظؿعصــىماٌؿؼــ٦ّتماظــيتمؼلــوءمصقفــومإديماإلدــٱّمم،مواظــيتمتؿفــووزمأ٭ّــ٢ّممممم

اظلؿوحيمإديماظشّٓةمواٌشؼيمواظعـًم،مصنغفومّٰمتّٓصّٝماظــوسمإديماظـّٓخ٦ّلممم

مصق٥ّم،مب٢ّمتّٓصعف٣ّمإديماظـػ٦ّرمعـ٥ّم،مأوماظؿػّٕؼّٛمسيمبعّٚمتعوظقؿ٥ّ.

ــومعـــ٤ّماظ٦ّضـــ٦ّعمسيمػـــّٔاماىم موغـــىماظلـــؾيبمو٭ّشيعيـــ٧ّماظــــيبمموتػودؼطيـ

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(ممععـوذمبـ٤ّمجؾـ٢ّموأبـومع٦ّدـ٧ّماِّذـعّٕيم)ر٬ّـ٨ّمآممممممممم

سـفؿو(حقـؿومأردؾفؿومداسقشيقضي٤ّمإديماظـقؿ٤ّم،موضـولمهلؿـو:م)مؼشيلـيـّٕشياموشيَّٰمتصيعشيلـيـّٕشيام،مممممم

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشيبشيشـيّٕشياموشيَّٰمتصيشيػِّّٕشيام،موشيتشيَطووشيسشيوموشيَّٰمتشيكضيؿشيِؾَػوم(م

ماإلدٱّمم مدود موتلوعّّ مربؾي مع٤ّ مصقفو موعو ماإلغلوغقي ماظـظّٕة بفّٔه

وارتػعًمراؼؿ٥ّم;مِّغ٥ّمجوءممبومؼؿ٦ّاص٠ّمعّٝمصطّٕةماإلغلونمومبومجؾؾًمسؾق٥ّم

مصؾقّٗمسيمثؼوصيم موإذطيا مظؾـوسمأذيعني، مع٤ّمحىماًري ماظلؾقؿي اظعؼ٦ّل

ماػقي.اإلدٱّمموّٰمتعوظقؿ٥ّمعومؼّٓس٦ّمإديماظعـّٟمواظؽّٕ

موتؿفؾ٧ّممسوحيماإلدٱّمممسيمعظوػّٕمطـريةم،معـفو:ممممممممممم

:مصوإلدٱّممدؼ٤ّماظـوسمضورؾـيم،مم(مسّٖموج٢ّ)اظلؿوحيمسيماظّٓس٦ّةمإديمآممممم

ــ٦ّمأ٭ّــ٢ّمردــوظؿف٣ّم،موإنمممممممم ــ٦ّهمظؾـــوسم،مصف ــوءمظقصيؾؾغ ــٌمآمطــ٢ّماِّغؾق ــ٥ّمبع وب

اخؿؾػًمذّٕا٫ّعف٣ّموأحؽـوعف٣ّم،مصـنغف٣ّمعؿػؼـ٦ّنمسؾـ٧ّمأنماِّ٭ّـ٢ّماِّولمػـ٦ّممممممم

 ٦ّحقّٓ.اظؿ

وعــ٤ّمعظــوػّٕممسوحــيماإلدــٱّممسيماظــّٓس٦ّةمإديماظؿ٦ّحقــّٓم:مأنمآمم

تعوديماعنتؼيمسؾ٧ّمغؾق٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مبوظشػؼيمواظؾنيم،مصؼولمتعـودي:مم
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شًيمَصّظـًومَشِؾـقَّٜماْظَؼْؾـِىمَظوغضيَػضؽيـ٦ّامِعـ٤ّضيممممممممممم} ضـيـ شًيمَظفصيـ٣ّضيموشيَظـ٦ّضيمُط ضـيـ َصِؾؿشيومرشيحضيؿشيٍيمِع٤ّشيماظؾَّـ٥ِّمِظ

مؼ.م159ػآلمسؿّٕان:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{حشي٦ّضيِظ١َّم...

وؼؿفؾ٧ّمػّٔاماظؿلوعّّمطّٔظ١ّمسيمزبورؾيمأػ٢ّماظؽؿوبمبوِّدؾ٦ّبم

ُض٢ّضيمؼشيومَأػضي٢ّشيماْظِؽؿشيوِبمتشيعشيوَظ٦ّضيامإغيَظ٧ّمَطِؾؿشيٍيمدشي٦ّشياٍءمم}اظّٕاض٨ّماىؿق٢ّم،مضولمتعوديم:م

مَأظَّوم مَأرضيبشيوبًومبشيقضيشيشـيوموشيبشيقضيشيُؽ٣ّضي موشيّٰمؼشيؿؼيِكّٔشيمبشيعضيضصيشـيومبشيعضيضًو ماظؾ٥َّّشيموشيّٰمغصيشضيّٕغيَكمِب٥ِّمذشيقضيؽًو غشيعضيؾصيّٓشيمإغيظَّو

ؼ.64ػآلمسؿّٕان:مممم{ِع٤ّضيمدصيونغيماظؾ٥َِّّمَصنغينضيمتشي٦ّشيظ٦َّّضيامَصُؼ٦ُّظ٦ّاماذضيفشيّٓصيوامِبَلغؼيومعصيلضيِؾؿصي٦ّنشي
مم

سيمأعـّٕمآمتعـوديمغؾققـ٥ّممممم-أؼضـومم–وؼؿضّّمػّٔاماِّدؾ٦ّبماظؾنيماظلـؿّّمم

٦ّد٧ّموػورونم)سؾقفؿـوماظلـٱّم(مبنّٰغـيماظؼـ٦ّلمظػّٕسـ٦ّنمسيمدس٦ّتفؿـومظـ٥ّم،مصؼـولمممممممممع

م{اذضيػشيؾشيومإغيَظ٧ّمِصّٕضيسشي٦ّضينشيمإغيغؼي٥ّصيمَرغشي٧ّم*مَصُؼ٦َّظومَظ٥ّصيمَض٦ّضيًظومَظقـيطيومَظعشيؾَّـ٥ّصيمؼشيؿشيـّٔشيطَّّٕصيمَأوضيمؼشيكضيششيـ٧ّممم} تعوديم:

مؼ.موظّٔامضولماًؾقػـيماٌـلع٦ّنمٌـومسعـيػـ٥ّمواسـّٜم:م)مؼـومرجـ٢ّمارصـ٠ّ;مممممممم44،م43ػر٥ّ:م

مصؼّٓمبعٌمآمع٤ّمػ٦ّمخريمعـ١ّمإديمع٤ّمػ٦ّمذّٕمعينموأعّٕهمبوظّٕص٠ّ(.مممم

وإديمػّٔاماظـفٍمرشَّىماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مأ٭ّقوب٥ّمبؼ٦ّظ٥ّم

ضـيـّٖشيعصيمِعـ٤ّضيمذشيـ٧ّضيٍءمإغيَّّٰمذشيـوغشي٥ّصيم(..ممممممممم : )مإغينؼيماظّٕـيْص٠ّشيمَّٰمؼشيُؽـ٦ّنصيمِصـ٧ّمذشيـ٧ّضيٍءمإغيَّّٰمزشياغشيـ٥ّصيموشيَّٰمؼصي

٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م٤ٌّمرص٠ّمبلعؿ٥ّمبؼ٦ّظـ٥ّ:مم)رواهمعلؾ٣ّم(م،مب٢ّمدسوماظـيبم)

)ماظؾَّفصي٣ّؼيمعشي٤ّضيموشيِظ٧ّشيمِع٤ّضيمَأعضيّٕغيمُأعؼيِؿ٧ّمذشيقضيؽطيومَصششي٠ّؼيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمَصوذضيُؼ٠ّضيمسشيَؾقضي٥ِّموشيعشيـ٤ّضيموشيِظـ٧ّشيمِعـ٤ّضيمممم

مَأعضيّٕغيمُأعؼيِؿ٧ّمذشيقضيؽطيومَصّٕشيَص٠ّشيمِبفغي٣ّضيمَصورضيُص٠ّضيمِب٥ِّم(.م)رواهمعلؾ٣ّم(م.مم

جـوءمم:محقـٌمممسيماظعؾـوداتم لـّٕهموؼطّٔظ١ّمتؿفؾ٧ّممسوحيماإلدـٱّممممم

بؿـظــق٣ّماظعٱّضــيمبــنيماظعؾــّٓموربــ٥ّمبوظعؾــوداتماظــيتمتّٖطــ٨ّماظـػــ٦ّسموتطفــّٕمممم

بوظقصيلضيّٕغيمواظلؽيف٦ّظِيم;مِّغفومعشيشّٕورٌيمبوظُؼّٓضيرةمسؾ٧ّمأدا٫ّفوم،م واظيتممتؿوزصياظؼؾ٦ّبم،م



   

 

- 91 - 

ٌُكؿؾػِيمســّٓماظؼصـ٦ّرمأوماظعشيفضيـّٖغيم،موػـّٔامِعـ٤ّممممم عّٝمعصيّٕاسوِة تشيفؾِّقـوِتمم ايوِّٰتما

وظعـ٢ّؼيمِعـ٤ّمأذـفّٕماظؼ٦ّاسـِّٓممممم وحِيماظيتمّٰمؼصيفورشيىمصقفوماإلدٱّمصيموّٰمؼصيؾورشيى،اظلؼيؿ

ــقضيّّصيممم ــوماِّحؽــــومصيماظؿؼيشــــّٕؼعقؼيُيم)ماظضؼيــــّٕصيوراتصيمتصيِؾــ ضيمسؾقفــ اظػؼفقؼيــــيماظــــيتمبصيـقــــ

ٌَقضيُظ٦ّراِتم(م،مو)ّٰم٬ّشيّٕشيرشيموّٰم٬ِّّٕارشي م(. ا

وضّٓمحوصّٜماإلدٱّمصيمسؾ٧ّمو٭ّـّٟماظلؼيـؿوحيمِّحؽوِعـ٥ِّم،موأضوعفـومسؾـ٧ّمممممم

 اظضؼيّٕشير،معصيضيؿفغيفطيومصقفومُأ٭٦ّّلشيماظؿّٓرؽيجمسيماظؿؼيشّٕؼّٝ، قلريمورشيْصّٝغيماَيّٕشيجمودشيْصّٝغياظؿؼي

ٌُؽؾَّـّٟم،مممم عصيّٕاسوًةمظؾطَّؾقعيماظؾشّٕؼؼييم،معصيشّٕـيسطيومِع٤ّماظؿؼيؽـوظقّٟمعـومم تشيقؿِؿُؾـ٥ّصيمروضـُيما

ُٓمم}وذظ١ّمِع٤ّممسوحيماظّٓـيؼ٤ّمواسِؿّٓاِظ٥ِّمووشيدشيـطقؼيِؿ٥ِّم،مضـولمتعـودي:ممم ّٰمؼصيؽؾِّـّٟصيما

ضيغشي ضيموسؾقفومعشيوماطؿشيلشيؾشي مؼ.286ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممم{ْػلًومإَّّٰموصيدضيعشيفومهلومعومَطلشيؾشي

ٌُعـوعٱِّتمأحـ٦ّجصيممممم وإذامطونمػّٔامايولصيمسيماظعؾوداِتمصوظؼـيوسصيمسيما

ظّٔامجوءماإلدٱّممبؿـظق٣ّماٌعوعٱّتمبنيماظؾشّٕمبعضف٣ّمم،قلّٕإديماظلؼيؿوحِيمواظ

وع٤ّممسوحيماإلدٱّمموتقلريهم،مموسّٓلمورخوءظؾعّٚمظقعقّ٘ماظـوسمسيمأع٤ّم

ــّٓظق٢ّم،ممممم ــ٥ّماظـ ــومدلمسؾقـ ــيمإّٰمعـ ــوعٱّتماإلبوحـ ــ٢ّمسيماٌعـ ــ٢ّماِّ٭ّـ ــ٥ّمجعـ أغـ

ٌُعوعٱّتصيماٌوظقعيُيمهلوم٭ّصي٦ّشيرظيمطـريٌة وعصيؿعّٓـيدٌة،معـفـومعصيعـوعٱّتصيماظؾقـّٝمواظشـيـّٕاءممممم وا

مواظُؼّٕصيوضغيموشريغيمذظ١ّ. واظّٓؼيؼضي٤ّغي

ـــيبممممممم ــّٝمواظشــّٕاءمحــٌماظ ــ٨ّماظؾق ــ٥ّمودــؾ٣ّ(مم)٭ّــؾ٧ّمآمصػ ــ٧ّمسؾق سؾ

ُٓمرشيجصيًؾـومدشيـؿضيقطيومإغيذشيامبشيـوعشيموشيإغيذشياماذضيـؿشيّٕشيىموشيإغيذشيامممممماظلؿوحيم ،محقٌمَضولشيم:م)رشيِحـ٣ّشيما

اْضؿشيضشيـــ٧ّ(م)رواهماظؾكـــوري(م،مصػـــ٨ّمايـــّٓؼٌم:محـــٌمسؾـــ٧ّماظلـــؿوحيمسيممم

اٌعوعؾيموادؿعؿولمعؽورمماِّخـٱّقموتـّٕكماٌشـوحـيم،موايـّٚمسؾـ٧ّمتـّٕكممممممم
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صقـؾغـ٨ّمأنمؼؽــ٦ّنمم خـّٔماظعػـ٦ّمعــف٣ّ.ممماظؿضـقق٠ّمسؾـ٧ّماظــوسمسيماٌطوظؾـيموأمممم

م.اٌلِؾ٣ّصيمدشيؿضيقطيومسيمبقع٥ّموذّٕا٥ّ٫ّ

وع٤ّممسوحيماإلدٱّم:مأغ٥ّمراس٧ّماٌصوحلمواظظّٕوف،مورصـّٝماٌشـؼيممم

وايّٕجمس٤ّماظـوسمسيماظؾق٦ّعم،مإذمضّٓمؼؼّٝماظؾقـّٝمصفـلةمعـ٤ّمشـريمتلعـ٢ّموّٰمممممم

واظـرتوـييمسيمأعـّٕه،معـ٤ّمممم صققؿوجماٌؿؾوؼعونمأومأحّٓػؿو،مإديماظرتؼٌمغظّٕ،

عصـؾقؿفؿومم ذظ١ّمأسط٧ّماإلدٱّممرّٕسيماظؾقّٝمصّٕ٭ّيموعفؾـيمظؾـظـّٕمسيممأج٢ّم

ع٤ّمتؾـ١ّماظصـػؼيم;مصشـّٕعمهلؿـوماًقـورمسيماظؾقـّٝم،مّٰخؿقـورمعـومؼـودـىمطـٱًّممممممممممم

عـ٤ّمحؽـق٣ّمبـ٤ّمحـّٖامم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(ممممممم،مصمع٤ّمإعضوءماظؾقّٝمأومصلـك٥ّم عـفؿو

ضوم،مسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)اظؾقـيعونمبوًقورمعومٕمؼؿػّٕؼي ضول:مضولمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآ

وبشيقؼيــومبصيـ٦ّركمهلؿـومسيمبقعفؿـو،موإنمطؿؿـومممممم حؿـ٧ّمؼؿػّٕضـوم،مصـننم٭ّـّٓضومممممأومضـول:م

م. ()رواهماظؾكوريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموطّٔبومربؼًمبّٕطيمبقعفؿوم(.

ؼيماإلدٱّممسؾ٧ّماظلؿوحيمسيماظؼّٕضموإغظـورماٌعلـّٕم،مضـولمممم طؿومح

َصشيِظـّٕشيٌةمإغيَظـ٧ّمعشيقضيلشيـّٕشيٍةموشيَأنضيمتشيصشيـّٓؼيُض٦ّامخشيقضيـّٕظيمَظُؽـ٣ّضيمإغينضيمممممممموشيإغينضيمَطونشيمذصيومسصيلضيّٕشيٍة}تعوديم:

م)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م:مممممسيمذظـ١ّمؼؼـ٦ّلممؼ.مو280ػاظؾؼـّٕة:مم{ُطضيؿصي٣ّضيمتشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

م.)معشي٤ّضيمَأغضيَظّٕشيمعصيعضيِلّٕطيامَأوضيموشي٬ّشيّٝشيمسشيضـي٥ّصيمَأَزؾ٥َّّصيماظؾ٥َّّصيمِص٧ّمِزؾ٥ِِّّم(.)رواهمعلؾ٣ّ(

سيماظؿفووزمس٤ّماٌعلّٕمممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمطّٔظ١ّمرشَّى

،مصعــ٤ّمأبــ٨ّمحصئّشيؼضيَػــَيم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيــ٥ّصي(مَضــولشيم:مَضــولشيماظؼيِؾــ٨ّؽيم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّممم

شيمِعـ٤ّشيممممممم ًِماْظؿشيٱ٫ََِّّؽُيمرصيوحشيمرشيجصي٢ّػيمِعؿؼيـ٤ّضيمَطـونشيمَضـؾضيَؾُؽ٣ّضيمَضـوُظ٦ّا:مَأسشيِؿْؾـ ودؾ٣ّ(:م)متشيَؾؼَّ

صًيمآعصيّٕصي ضي ِصؿضيقشيوِغ٨ّمَأنضيمؼصيضيِظّٕصيواموشيؼشيؿشيفشيووشيزصيوامسشي٤ّغيماْظؿصي٦ِّدّٕغي،مَضولشيمماْظكشيقضيّٕغيمذشيقضيؽطيوم؟مَضولشيم:مُط
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ــ٥ّصي(م)رواهماظؾكــورممم ــووشيزصيوامسشيضي ــولشيمَصؿشيفشي ــ٧ّممممي:مَض ــ٤ّضيمَأِب ــؾ٣ّم،مسشي (م،موسيم٭ّــققّّمعل

عشيلضيعصي٦ٍّدماِّغصوريم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممممم

نشيمَضؾضيَؾُؽ٣ّضيمَصَؾ٣ّضيمؼصي٦ّجشيّٓضيمَظ٥ّصيمِع٤ّشيماْظكشيقضيّٕغيمذشيـ٧ّضيءظيمإغيَّّٰممودؾ٣ّ(:م)محصي٦ِّدىشيمرشيجصي٢ّظيمِعؿؼي٤ّضيمَطو

َأغؼي٥ّصيمَطونشيمؼصيكشيوِظُّٛماظؼـيوسشيم،موشيَطونشيمعصي٦ِّدّٕطيام،مَصَؽونشيمؼشيْلعصيّٕصيمِشْؾؿشيوغشي٥ّصيمَأنضيمؼشيؿشيفشيـووشيزصيوامسشيـ٤ّغيممم

ضـي٥ّصيم،متشي مفشيووشيزصيوامسشيضـي٥ّصيم(.اْظؿصيعضيِلّٕغيم،مَضولشيم:مَضولشيماظؾ٥َّّصيمسشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼيم:مغشيقضي٤ّصيمَأحشي٠ّؽيمِبّٔشيِظ١َّمِع

وطؿومراس٧ّماإلدٱّمماظلؿوحيمبنيماٌلؾؿنيم،مراسـ٧ّماظلـؿوحيمسيممم

،مبـ٢ّممماٌلـؾؿنيمصقلـىمم ععوعؾيمشريماٌلؾؿنيم،مصؾ٣ّمتؼؿصـّٕممسوحؿـ٥ّمسؾـ٧ّممم

سيمحوظيمايّٕب،مصـفـ٧ّمسـ٤ّمضؿـ٢ّماِّرػـول،ممممم مشؾًمشريماٌلؾؿنيم،محؿ٧ّ

َطونشيمرشيدصيـ٦ّلصيمممصع٤ّمبّٕؼّٓةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضول: واظـلوء،مواظشق٦ّخ،مواظعفّٖة،

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيم(مإغيذشيامَأعؼيّٕشيمَأِعريطيامسشيَؾ٧ّمجشيقضيّ٘ػي،مَأوضيمدشيّٕغيؼؼيٍي،مَأوضي٭ّشيـوهصيمِصـ٨ّممم ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما ا

ِٓ،موشيعشي٤ّضيمعشيعشي٥ّصيمِع٤ّشيماْظؿصيلضيـِؾِؿنيشيمخشيقضيـّٕطيا،مثصيـ٣ّؼيمَضـولشي:م)اْشـّٖصيوامِبودضيـ٣ّغيممممممم خشيو٭ّؼيِؿ٥ِّمِبؿشيْؼ٦ّشيىما

ِٓ،مَضوِتُؾ ِٓمِص٨ّمدشيِؾق٢ّغيما ِٓ،ماْشـّٖصيواموشيَظـومتشيغصيؾُّـ٦ّا،موشيَظـومتشيغضيـِّٓرصيوا،موشيَظـوممممممممما ٦ّامعشي٤ّضيمَطَػـّٕشيمِبـو

شًيمسشيـّٓصيوؼيَكمِعـ٤ّشيماْظؿصيشضيـّٕغيِطنيشي،مَصـودضيسصيفصي٣ّضيمإغيَظـ٧ّممممممممم تشيؿضيصـيُؾ٦ّا،موشيَظومتشيْؼؿصيُؾـ٦ّاموشيِظقـّٓطيا،موشيإغيذشيامَظِؼقـ

ضيفصيم-َأوضيمِخَؾولػيمم-ثشيَؾوِثمِخصشيولػيم ٣ّضي،موشيُطّٟؼيمسشيضيفصي٣ّضي،مثصي٣ّؼيمَصَلؼؼيؿصيفصي٤ّؼيمعشيومَأجشيوبصي٦َّكمَصوْضؾشي٢ّضيمِع

ممادضيسصيفصي٣ّضيمإغيَظ٧ّماْظنغيدضيَؾومغي،مَصنغينضيمَأجشيوبصي٦َّك،مَصوْضؾشي٢ّضيمِعضيفصي٣ّضي،موشيُطّٟؼيمسشيضيفصي٣ّضي(

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.

وع٤ّم٭٦ّّرماظلؿوحيمسيماإلدـٱّم:مأغـ٥ّمطػـ٢ّمايّٕؼـيمظؽـ٢ّمصـّٕد،مصـٱّمممممممممم

ــولمممممم ــ٥ّ،مض ــيمبفّٓاؼؿ ــّٓماظؼـوســيماظؿوع إطــّٕاهمِّحــّٓمسيمدخــ٦ّلماإلدــٱّممإّّٰمبع

مؼ.256ػاظؾؼّٕة:م{َظومإغيْطّٕشياهشيمِص٨ّماظّٓـيؼ٤ّغيمَضّٓضيمتشيؾشيقؼي٤ّشيماظّٕؽيذضيّٓصيمِع٤ّشيماْظغشي٨ّـي...}:تعودي

م
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محّٕعيمم مأغ٥ّ ماٌلؾؿني: مشري معّٝ ماإلدٱّم ممسوحي م٭٦ّّر مع٤ّ طّٔظ١ّ

ظؽ٢ّمععوػّٓمأومعلؿلع٤ّمدخ٢ّمدؼورمم- بوظؼ٦ّلمأوماظػع٢ّم-اظؿعّٕضمبوِّذىم

مووسّٓموأشؾّٜمسيماظعؼ٦ّبيم٤ٌّمتعّٕض م، م اإلدٱّم صؼّٓمروىمهل٣ّمبوِّذىم،

اظشيعيِؾ٨ّغيعيم )رشي٨ِّ٬ّشيماظؾعَي٥ّصيمسشيضيفصيؿشيو(مسشي٤ّضي اظؾكوريمسيم٭ّققق٥ّمسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓماظؾعَي٥ِّمبضي٤ّغيمسشيؿضيّٕػيو

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشيم:م)معشي٤ّضيمَضؿشي٢ّشيمعصيعشيوػشيّٓطيامَظ٣ّضيمؼشيّٕغيحضيمرشيا٫ِّقشيَيماْظفشيشيعيِي،موشيإغينشيعيم

مرغيحَيفشيومتصي٦ّجشيّٓصيمِع٤ّضيمعشيِلريشيِةمَأرضيبشيِعنيشيمسشيوعطيوم(.

مأغ٥ّمأوجىم ع٤ّموطّٔظ١ّ ٭٦ّّرممسوحيماإلدٱّممعّٝمشريماٌلؾؿني:

ماظعّٓلمسي موٕمجيع٢ّمسّٓمم سؾ٧ّماٌلؾؿنيمدؾ٦ّك م; اظؿعوع٢ّمعّٝمشريػ٣ّ

مضولمتعودي: دخ٦ّهل٣ّمسيماإلدٱّممدؾؾطيومسيمزؾؿف٣ّمأو  ؼشيوم}خقوغؿف٣ّم،مطؿو

ؼشيفضيّٕغيعشيشيعيُؽ٣ّضيمذشيشـيكنصيمَض٦ّضيمػيمِبوْظِؼلضيِّٛموشيَظوم َأؼصيعيفشيوماظعَئِّؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامُط٦ّغصي٦ّامَض٦ّشيعياِعنيشيمِظؾعَي٥ِّمذصيفشيّٓشياءشي

متشيعضيُِّٓظ٦ّا مَأظعَيو ماظؾعَي٥ّشي سشيَؾ٧ّ مإغينشيعي ماظؾعَي٥ّشي مِظؾؿشيعيْؼ٦ّشيىموشياتشيعيُؼ٦ّا مَأْضّٕشيبصي مػصي٦ّشي مِبؿشيوم اسضيُِّٓظ٦ّا خشيِؾريظي

مؼ.8ػاٌو٫ّّٓة:م{تشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

ظ٦ّجـّٓغومصقفـوم٬ّـّٕوبطيومممم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مممموظ٦ّمتؿؾعـومدريةماظـيبم

ظؾؽؿــولم ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(معـــوًّٰمصؽــونم)٭ّــؾممعــ٤ّماظؿلــوعّّموا٦ٌّادســيمم

ــ٥ّمممممم ــ٥ّم،موسيمسٱّضؿ ــ٥ّمبّٕب ــولمسيمسٱّضؿ ــومظؾؽؿ ــفوم،معـوًظ ــ٥ّمطؾ ــّٕيمسيمحقوت ماظؾش

ــ٦ّاغف٣ّم،معلــؾؿنيموشــريممممم ــّٟمأجـودــف٣ّموأسؿــورػ٣ّموأظ ــف٣ّممبكؿؾ ــوسمطؾ بوظـ

معلؾؿني.

ؼشيـ٦ّضيمشيمم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مممموضّٓموّؾًمروحماظؿلوعّّمسـّٓماظــيبممم

دشيارشيمَأِب٧ّمدصيْػقشيونشيمَصفصي٦ّشيمآِع٤ّظيموشيعشيـ٤ّضيمَأْظَؼـ٧ّماظلـيـٱَّحشيممممماْظَػؿضيّّغيمحنيمضول:م)معشي٤ّضيمدشيخشي٢ّشي
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)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمموعومأروعمض٦ّظ٥ّممَصفصي٦ّشيمآِع٤ّظيموشيعشي٤ّضيمَأْشَؾ٠ّشيمبشيوبشي٥ّصيمَصفصي٦ّشيمآِع٤ّظيم(م)علؾ٣ّ(.

اظــّٓس٦ّةمم:م ٌــ٤ّمغو٭ّــؾ٦ّامظــ٥ّماظعــّٓاءموطــوغ٦ّامحّٕبــومسؾـ٧ّم ؼــ٦ّمماظػــؿّّودـؾ٣ّ(مم

م)اذػؾ٦ّامصلغؿ٣ّماظطؾؼوء(م.

 بوظؼؾّٛمخريطيام،محقٌمضول:٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م)وضّٓمأو٭٧ّّماظـيبم
ــو(مممممممم ــًيموشيرشيِحؿطيـ ــ٣ّضيمِذعؼيـ ــنغينؼيمَظفصيـ ــّٕطيا،مَصـ ــوْظِؼؾضيِّٛمخشيقضيـ ــ٦ّامِبـ ــّٕشيمَصودضيؿشي٦ّضي٭ّصيـ ــؿصي٣ّضيمِعصضيـ م)إغيذشيامَصؿشيقضيـ

.موسيم٭ّققّّمعلؾ٣ّمس٤ّمَأب٨ّمذشيُرم)ر٨ّ٬ّم)رواهماظطرباغ٨ّمسيماٌعف٣ّماظؽؾري(

قـ٥ّمودـؾ٣ّ(:م)إغيغؼيُؽـ٣ّضيمدشيـؿشيْػؿشيقصي٦ّنشيمممممآمسـ٥ّ(مضولم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾم

مَأرضي٬ّطيومؼصئّضيَطّٕصيمِصقفشيوماْظِؼريشياُطمَصودضيؿشي٦ّضي٭ّصي٦ّامِبَلػضيِؾفشيومخشيقضيّٕطيامَصنغينؼيمَظفصي٣ّضيمِذعؼيًيموشيرشيِحؿطيوم(.

ِذـعورطيامَصضضيػو٬ّطيـوم،موّٰممم ٕمتؽ٤ّمػـّٔهماِّخـٱّقصيماظعظقؿـُيمسيماإلدـٱّممممم

ًمممم ــ ــ٢ّمطوغ ــ٤ّمعشيضــوِعقـفوماإلغلــوغقؼيِيم،مب ــيمِع ــومخوظق ــوةممممِضقشيؿطي ــًيمغوبضــًيمبويق حّٕط

بصــ٦ّرٍةم جشيلؼيــّٓشيػوماظّٕؼيدــ٦ّلصيماظؽــّٕؼ٣ّصيم)٭ّــؾ٧َّّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣َّّشي(مسيمٌضّٓوشيِتــ٥ِّمظـــوم

عصيضــقؽٍيم،مصؼــّٓمآذتــ٥ّمضــّٕؼّ٘ظيمسيمععّٕطــيمُأحصيــّٓم،موذيعــًمجفــّٓشيػومظؼؿضيِؾــ٥ِّمووشيْأِدم

ؼيموجفصي٥ّصيماظؽّٕؼ٣ّصي،م دس٦ِّت٥ِّ،موخّٕجمع٤ّماٌعّٕطيمجّٕحًيوموضّٓمُطِلّٕتمرشيبوسقؼيؿصي٥ّصيموذصي

ضٌيمَظععيوغطيـوممممممممصؼق٢ّم ٌُشـّٕطني،مصؼـول:م)مإغـيـ٨ّمٕمُأبضيعشيـ ظ٥ّ:مؼومردـ٦ّلشيمآمادضيعصيمسؾـ٧ّما

صًيمرريًي ضي م)رواهمعلؾ٣ّ(. (وإغؼيؿومبصيِع

إنؼيمرريؿشيــ٥ّصيم)٭ّــؾ٧َّّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣َّّشي(موذــػؼؿشي٥ّصيماظعظقؿــَيمومسوحشيؿشيــ٥ّصيممممممم  

ٌُعوغـوُةممممممم ػ٨ّماظـيتمتغِؾـىصيمم اظؼؾؾقؼيَي سيما٦ٌّاضـّٟماظعصـقؾِيم،ماظـيتمتؾؾـّٞصيمصقفـوما

حنيمذػىمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممعّٕاحِؾفوم،موػّٔامعومبشيّٕزشيموا٬ّقطيوم أذّٓؼي

ودــؾ٣ّ(مإديماظطــو٫ّّٟمؼــّٓس٦ّماظـــوسمإديماإلدــٱّمم،مإّٰمأغفــ٣ّمرعــ٦ّهمبويفــورةمم
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وأدع٦ّامضّٓع٥ّماظشّٕؼػي،مصّٕجّٝم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مومػـ٦ّمعفؿـ٦ّمم،مصلردـ٢ّمممممم

مصؼـولمظـ٥ّمجربؼـ٢ّصيم:مممم،موععـ٥ّمعؾـ١ّماىؾـولممم)سؾق٥ّماظلؼيٱّمصي(مآمتعوديمظ٥ّمجربؼ٢ّم

َٓمضّٓممِسّٝشيمض٦ّلشيمض٦ِّع١َّمظـ١َّموعـومردؽيوامسؾقـ١َّ،ممم ُٓمإظقـ١َّمممم )مإنؼيما شٌيما وضـّٓمبعـ

شي صقف٣ّ،مصـوداغ٨ّمعؾ١ّماِىؾولمصلشيؾ٣َّّشيمسؾ٨ّؼي،مثـ٣ّؼيمم عشيؾ١َّماِىؾولغيمظؿلعصيّٕشيهصيممبومِذؽضي

ــوم ــول:مؼ ــّٓصي ض ــولمممعصيقؿؼي ــؾشيقضي٤ّغي.مصؼ ــقف٣ّصيماَِّخششي ــ٠ّشيمسؾ شًيمأنضيمُأْرِؾ ــؽ ــؼـييبؽيم !مإنضيمِذ ماظ

ُٓمِعـ٤ّمأ٭ّـٱِّبفغي٣ّمعشيـ٤ّمؼعؾصيـّٓصيممممم )٭ّؾ٧َّّمآمسؾق٥ّمودؾ٣َّّ(:م)بـ٢ّمأرجـ٦ّمأنمؼصيكـّٕغيجشيممم ا

َٓموحّٓشيهصيمّٰمؼصيشّٕغيُكمب٥ّ )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مػؽّٔامغظّٕمردـ٦ّلمآمإديمض٦ّعـ٥ّمممم)ذقؽًو ا

مبـ٦ّرماإلدٱّممومسوحؿ٥ّ.

وسؾ٧ّمغفف٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مدورماظصقوبيم)ر٨ّ٬ّمآمسـف٣ّ(م

ُٓ،مصفّٔامأب٦ّمبشيؽّٕػيماظصـي  (مَطونشيمؼصيـِػ٠ّصيمسشيَؾ٧ّمِعلَطّّغيمبـ٤ّغيمُأثشيوثشيـيَممسشيـ٥ّصي ّٓـيؼ٠ّغيم)مرشي٨ِّ٬ّشيما

ٌُشيـوِصُؼ٦ّنشيمسيممم-موشيَصْؼّٕغيِهِظَؼّٕشيابشيِؿ٥ِّمِعـ٥ّصيم ِسـّٕضغيمابشيِؿـ٥ِّمسشيو٫ِّششيـَيماظصـيـّٓـيؼَؼِيممممم َصَؾؿؼيوموشيَضـّٝشيما

ُٓمسشيـفشيوم(موشيَطونشي ؾَّـ٥ِّمَّٰمُأغضيِػـ٠ّصيممموشياظَضولشيماظصـيـّٓـيؼ٠ّصي:ممم-ِعلَطّّظيمِصقؿشي٤ّموشيَضعصي٦ّا )رشي٨ِّ٬ّشيما

ــولشيممممممم ــومَض ــَيمعشي ــولشيمِظعشيو٫ِّششي ــِّٔيمَض ــّٓشيماظَّ ــّٓطيامبشيعضي ــقضيؽطيومَأبشي ــَطّّػيمذشي ــ٧ّمِعلضي ُٓسشيَؾ ــَلغّٖشيلشيما  ،مَص

ــوَظ٧ّ ــومؼشيْلتشيــ٢ّغي}:تشيعشي ــ٨ّماْظُؼّٕضيبشيــ٧ّممم وشيَظ ــ٦ّامُأوِظ ــعشيِيمَأنضيمؼصيمضيتصي ضيُؽ٣ّضيموشياظلؼي ــ ــ٦ّماْظَػضضيــ٢ّغيمِع  ُأوُظ

وشيْظقشيصضيـَػقصي٦ّامَأَظـومتصيِقؾؽيـ٦ّنشيمَأنضيمممم ٥ِّموشيْظقشيعضيُػـ٦ّاموشياْظؿشيلشيوِطنيشيموشياْظؿصيفشيوِجّٕغيؼ٤ّشيمِص٨ّمدشيِؾق٢ّغيماظؾَّـم

 :م)بشيَؾـ٧ّماظصـيـّٓـيؼ٠ّصيممَصَؼولشيمَأبصي٦ّمبشيؽـّٕػيم ؼ22ػاظـ٦ّر:{َشُػ٦ّرظيمرشيِحق٣ّظي ؼشيغضيِػّٕشيماظؾ٥َّّصيمَظُؽ٣ّضيموشياظؾ٥َّّصي

ِٓ،مإغيغـي٨ّم مَصّٕشيجشيـّٝشيمإغيَظـ٧ّمِعلضيـَطّّػيماظؼيَػَؼـَيماظَِّؿـ٨ّمَطـونشيمممممم،مُِِّحىؽيمَأنضيمؼشيغضيِػّٕشيماظؾ٥َّّصيمِظـ٨ّمموشيا

ضـي٥ّصيمَأبشيّٓطيا ؼصيضيِػ٠ّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيَضولشيموشياظؾ٥َِّّمَّٰمَأغضيّٖغيسصيفشيو  .م٭ّققّّماظؾكوري()ممممممممممممممممممممممم(ِع

ٌَــّٕءصيمعشيــّٝشيمعشيــ٤ّم إغينؼيمَأسَظــ٣ّشيماظلؼيــؿشيوحشيِيموشيَأسَؾــ٧ّمدشيرشيجشيوِتفشيــو،مَأنمؼشيؿشيلشيــوعشيّّشي ا

معشيعّٕصيوَص٥ّصي. َأدشيوءشيمإغيَظق٥ِّ،مَأومجشيقشيّٓشيمَصضَؾ٥ّصيموشيغشيِل٨ّشي
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ذجمع٤ّم٭ّػقوتماظؿورؼّْماإلدٱّع٨ّم،مواظـيتمتــ٣ّعيمسـ٤ّمؼلـّٕمممممتؾ١ّممنو

تـمديمإديممالتي   اإلدٱّممومسوحؿ٥ّ،موط٣ّمهلومع٤ّمآثورمسيمذيقّٝماى٦ّاغـىم

مابؾيمواظؿكظّٟموغؾّٔماظعـّٟمواظؿـوصّٕ.

إغـومحبوجيمإديمخؾ٠ّماظلؿوحيمظـطفعيّٕمبفومأغػلـومع٤ّماظغ٢ّعيمواظشقـوءم

ّٕمابؾعيـيمواإلخـوءم.حؿعيـ٧ّممممـمواٌـوزسيمواظؾغضوء،موغّٕد٣ّمسيمذبؿؿعوتـومذـعو٫ّم

إذامأ٭ّّٕعيتمصؽيمأومرو٫ّػيمسؾ٧ّمخـٱّفمذظـ١ّموجـّٓتمسيمذبؿؿـّٝماٌـمعـنيمممممم

مرصضومسؿؾقومِّخٱّقماىػوء،موادؿـؽورامذيوسقوم٦ٌّاردماهلؾؽيمواظشقـوء.
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 أصط ايتعاٜػ ايضًُٞ 

 (ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ)يف سٝا٠ ايٓيب 

    ايعٓاصز: :أٚال
مّٓماإلغلوغ٨ّ.ـمعّٕاسوةماإلدٱّممظؾؾع1

م٬ّّٕورةماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّمبنيمر٦ّا٫ّّٟماجملؿؿّٝ.م-2

مأدّٗماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّمو٭٦ّّرهمعّٝمشريماٌلؾؿني.مم-3

محّٕؼيماّٰسؿؼوِد.م-

محصيل٤ّصيماى٦ّارغيمعشيّٝشيمشقضيّٕغيماٌلؾؿنيشيم.م-

محصيلضي٤ّصيماظصـيؾِيمواإلحلونغيمإَظ٧ّماآلخّٕؼ٤ّشي.م-

ماظعّٓلمواإلغصوف،موسّٓممزؾ٣ّماآلخّٕؼ٤ّم.م-

مؾؿ٨ّمسؾ٧ّماجملؿؿعوت.ـمأثّٕماظؿعوؼّ٘ماظل4

 ثاْٝا: األدي١:
 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ  :       

موشيُأغضيشي٧ّموشيجشيعشيْؾشـيوُط٣ّضيمم}ؼؼ٦ّلمتعودي:م-1 مذشيَطّٕػي مِع٤ّضي مخشيَؾْؼشيوُط٣ّضي مإغيغؼيو ماظؼـيوسصي مَأؼؽيفشيو ؼشيو

م{٥ّشيمسشيِؾق٣ّظيمخشيِؾريظيمذصيعصي٦ّبطيوموشيَضؾشيو٢ِّ٫ّشيمِظؿشيعشيورشيُص٦ّامإغينؼيمَأْطّٕشيعشيُؽ٣ّضيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمَأتضيَؼوُط٣ّضيمإغينؼيماظؾَّ

مؼ.م13ػايفّٕاتم:م

م-2 متعودي: مؼشيّٖشياُظ٦ّنشيمم}وؼؼ٦ّل موشيَظو موشياِحّٓشيًة مُأعشيعيًي ماظشيعيوسشي مَظفشيعشي٢ّشي مرشيبصيعي١َّ مذشيوءشي وشيَظ٦ّضي

مؼم.118ػؼ٦ّغّٗم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{عصيكضيؿشيِؾِػنيشي
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م3 متعودي: موؼؼ٦ّل ماْظقشيلشيشيِيمادضي}ـ موشياْظؿشي٦ّضيِسَظِي مِبوْظِقْؽؿشيِي مرشيبـي١َّ مدشيِؾق٢ّغي مإغيَظ٧ّ عصي

موشيػصي٦ّشيم مدشيِؾقِؾ٥ِّ مسشي٤ّضي م٬ّشي٢ّؼي مِبؿشي٤ّضي مَأسضيَؾ٣ّصي مرشيبؼي١َّمػصي٦ّشي مإغينؼي مَأحضيلشي٤ّصي مِبوظَِّؿ٨ّمِػ٨ّشي وشيجشيوِدْظفصي٣ّضي

مؼ.م125ػاظـق٢ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َأسضيَؾ٣ّصيمِبوْظؿصيفضيؿشيِّٓؼ٤ّشي

م4 متعودي: موؼؼ٦ّل مإغيظَّومم}ـ مَأحضيلشي٤ّصي مِػ٨ّشي مِبوظَِّؿ٨ّ مإغيظَّو ماْظِؽؿشيوِب مَأػضي٢ّشي متصيفشيوِدُظ٦ّا وشيَظو

موشيإغيَظفصيشـيوم مإغيَظقضيُؽ٣ّضي موشيُأغضيّٖغيلشي مإغيَظقضيشـيو مُأغضيّٖغيلشي مِبوظَِّّٔي مآعشيؼـيو موشيُض٦ُّظ٦ّا مِعضيفصي٣ّضي مَزَؾؿصي٦ّا اظَِّّٔؼ٤ّشي

مؼ.46ػاظعـؽؾ٦ّت:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{لضيِؾؿصي٦ّنشيموشيإغيَظفصيُؽ٣ّضيموشياِحّٓظيموشيغشيقضي٤ّصيمَظ٥ّصيمعصي

م{ّٰمإغيْطّٕشياهشيمِص٨ّماظّٓـيؼ٤ّغيمَضّٓضيمتشيؾشيقؼي٤ّشيماظّٕؽيذضيّٓصيمِع٤ّشيماْظغشي٨ّـي}وؼؼ٦ّلمتعودي:م-5

مؼ.256ػاظؾؼّٕة:م

شيمم}وؼؼ٦ّلمتعودي:مم-6 وشيَظ٦ّضيمذشيوءشيمرشيبصيعي١َّمَظكعشي٤ّشيمعشي٤ّضيمِص٨ّماْظَلرضيضغيمُطؾعُيفصي٣ّضيمجشيِؿقعطيومَأَصَلغضي

مؼ.99ػؼ٦ّغّٗم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تصيْؽّٕغيهصيماظشيعيوسشيمحشيؿشيعي٧ّمؼشيُؽ٦ّغصي٦ّامعصيمضيِعـِنيشيم

مم-7 ماظؾ٥َّّشيمم}وؼؼ٦ّلمتعوديم: مَصقشيلصيؾؽي٦ّا ماظؾ٥َِّّ مدصيونغي مِع٤ّضي مؼشيّٓضيسصي٦ّنشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي متشيلصيؾؽي٦ّا وشيَظو

ؿشيَؾفصي٣ّضيمثصي٣ّؼيمإغيَظ٧ّمرشيبـيفغي٣ّضيمعشيّٕضيِجعصيفصي٣ّضيمَصقصيشيؾـيؽصيفصي٣ّضيمسشيّٓضيوطيامِبغشيقضيّٕغيمِسْؾ٣ّػيمَطّٔشيِظ١َّمزشيؼؼيؼيومِظُؽ٢ّـيمُأعؼيٍيمسشي

مؼم.108ػاِّغعومم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

موؼؼ٦ّلمتعودي:8 مم}ـ مِص٨ّماظّٓـيؼ٤ّغي مؼصيَؼوِتُؾ٦ُّط٣ّضي مَظ٣ّضي ماظَِّّٔؼ٤ّشي مسشي٤ّغي ماظؾ٥َّّصي مؼشيضيفشيوُط٣ّصي وشيَظ٣ّضيمَظو

مؼصيِقىؽيم ماظؾ٥َّّشي مإغينؼي مإغيَظقضيفغي٣ّضي موشيتصيْؼِلُط٦ّا متشيؾشيّٕؽيوػصي٣ّضي مَأنضي مِدؼشيورغيُط٣ّضي مِع٤ّضي ؼصيكضيّٕغيجصي٦ُّط٣ّضي

مؼ.8ػاٌؿؿقـي:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؿصيْؼِلِطنيشي

مم{ّٓضيلغيموشياْظنغيحضيلشيونغيموشيإغيؼؿشيوِءمِذيماْظُؼّٕضيبشي٧ّإغينشيعيماظؾعَي٥ّشيمؼشيْلعصيّٕصيمِبوْظعشيم}وؼؼ٦ّلمتعودي:مم-9

مؼ.90ػاظـق٢ّ:

ؼشيومَأؼصيعيفشيوماظعَئِّؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامُط٦ّغصي٦ّامَض٦ّشيعياِعنيشيمِظؾعَي٥ِّمذصيفشيّٓشياءشيمِبوْظِؼلضيِّٛمم}وؼؼ٦ّلمتعودي:مم-10

م{وشيّٰمؼشيفضيّٕغيعشيشيعيُؽ٣ّضيمذشيشـيكنصيمَض٦ّضيمػيمسشيَؾ٧ّمَأظعَيومتشيعضيُِّٓظ٦ّاماسضيُِّٓظ٦ّامػصي٦ّشيمَأْضّٕشيبصيمِظؾؿشيعيْؼ٦ّشيى

مؼ.8ػماٌو٫ّّٓة:مم
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 :م األدي١ َٔ ايض١ٓ
م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم1 ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي م: مَضولشي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأِب٧ّمذشيُر مسشي٤ّضي ـ

مَصنغيذشيام م، ماْظِؼريشياُط مِصقفشيو مؼصيلشيؿؼي٧ّ مَأرضيضظي موشيِػ٧ّشي مِعصضيّٕشي مدشيؿشيْػؿشيقصي٦ّنشي مإغيغؼيُؽ٣ّضي م) ودؾ٣ّ(:

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممنؼيمَظفصي٣ّضيمِذعؼيًيموشيرشيِحؿطيوم(مَصؿشيقضيؿصيؿصي٦ّػشيومَصَلحضيِلصي٦ّامإغيَظ٧ّمَأػضيِؾفشيومَصنغي

مؼشيكضيّٓصيمصيم -2 مؼشيفصي٦ِّديؿي مُشٱّمظي مَطونشي مَضولشي: مسشيضي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي معوظ١ٍّ مب٤ّغي مَأغشيّٗغي وسشي٤ّضي

اظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَصؿشيّٕغيضشي،مَصَلتشيوهصيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م

مرشيْأِد مِسضيّٓشي مَصَؼعشيّٓشي مِسضيّٓشيهصيمؼشيعصي٦ّدصيهصي، موشيػصي٦ّشي مإغيَظ٧ّمَأِبق٥ِّ مَصشيَظّٕشي م(. مَأدضيِؾ٣ّضي م:) مَظ٥ّصي مَصَؼولشي ،ِّ٥

ماظؼيِؾ٨ّؽيم مَصكشيّٕشيجشي مَصَلدضيَؾ٣ّشي، م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ماْظَؼوِد٣ّغي مَأبشيو مَأِرّٝضي مَظ٥ّصي: َصَؼولشي

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موشيػصي٦ّشيمؼشيُؼ٦ّلصيم:م)ماْظقشيؿضيّٓصيمِظؾ٥َِّّماظَِّّٔيمَأغضيَؼّٔشيهصيمِع٤ّضيماظؼيورغي(م

م)رواهماظؾكوري(.

ضيمسشيَؾ٨ّؼيمُأعـي٨ّم3 ضي:مَضِّٓعشي ًِمَأِب٨ّمبشيْؽّٕػيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيو(مَضوَظ ضي ـمموسشي٤ّضيمَأدضيؿشيوءشيمِب

صيمرشيدصي٦ّلشيم ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصودضيؿشيْػؿشيقضي وشيِػ٨ّشيمعصيشضيّٕغيَطٌيمِص٨ّمسشيفضيِّٓمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

موشيدشيؾَّ مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما م)غشيعشي٣ّضيماظؾ٥َِّّ مَضولشي: مُأعـي٨ّ؟ مَأَصَل٭٢ِّّصي مرشياِشؾشيٌي، موشيِػ٨ّشي صي: مُضْؾ ٣ّشي(

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم٭ِِّؾ٨ّمُأعؼي١ِّ(م

ماظؾ4َّ مرشيدصي٦ّلغي مَأ٭ّضيقشيوِب مَأبضيشـيوِء مِع٤ّضي مِسّٓؼيٍة، مسشي٤ّضي مدصيَؾقضي٣ّػي مبضي٤ّشي م٭ّشيْػ٦ّشيانشي موس٤ّ م م٥ِّمـ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(،مسشي٤ّضيمآبشيو٫ِّفغي٣ّضيمِدغضيقشيًيم)بؽلّٕماظّٓالمودؽ٦ّنماظـ٦ّنموصؿّّم )٭ّشيؾ٧َّّما

مسشيَؾقضي٥ِّم ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلغي اظقوءمععـوهمّٰ٭ّؼ٦ّماظـلىمعؿصؾ٦ّماظـلى(مسشي٤ّضي

َص٦ّضيقشيمَروَضِؿ٥ِّ،مَأوضيمَأخشئّشيمموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)َأَظومعشي٤ّضيمَزَؾ٣ّشيمعصيعشيوِػّٓطيا،مَأوغيماغضيؿشيَؼصشي٥ّصي،مَأوضيمَطؾََّػ٥ّصي

ضـي٥ّصيمذشيقضيؽطيومِبغشيقضيّٕغيمِرقِىمغشيْػّٗػي،مَصَلغشيومحشيِفقفصي٥ّصيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِي(م)أخّٕج٥ّممأب٦ّمداودمم(م. مِع
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 : املٛضـــــــٛع :ثايّجا

محقوةم مظؿـظق٣ّ مؼـّٖل مصؾ٣ّ م، مذيقعًو مظؾؾشّٕؼي مآ مدؼ٤ّ ماإلدٱّم إن

م،مصّٓسومإديماٌلؾؿنيمصقلىم،مب٢ّمذّٕس٥ّمآمظؿـظق٣ّمحقوةماظ ـوسمذيقعًو

اظؿ٦ّا٭٢ّّمواظؿعوؼّ٘مبنيمأتؾوعماظّٓؼوغوتم،موجع٢ّماظعٱّضيمبنيماظـوسمذيقعطيوم

تؼ٦ّممسؾ٧ّمأدوسماظؿعورفمواظؿكظّٟمواظؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّم،مذظ١ّمِّنمأ٭ّؾف٣ّم

مإغيغؼيومخشيَؾْؼشـيوُط٣ّضيمِع٤ّضيمذشيَطّٕػيموشيُأغضيشي٧ّموشيجشيعشيْؾشـيوُط٣ّضيم}:واحّٓم،مضولمتعودي ماظؼـيوسصي مَأؼؽيفشيو ؼشيو

مذصيعصي٦ّ مخشيِؾريظي مسشيِؾق٣ّظي ماظؾ٥َّّشي مإغينؼي مَأتضيَؼوُط٣ّضي ماظؾ٥َِّّ مِسضيّٓشي مَأْطّٕشيعشيُؽ٣ّضي مإغينؼي مِظؿشيعشيورشيُص٦ّا موشيَضؾشيو٢ِّ٫ّشي م{بطيو

ؼم،مصوظـوسمسؾ٧ّماخؿٱّفمأظ٦ّاغف٣ّموظغوتف٣ّموسؼو٫ّّٓػ٣ّمإخ٦ّةم13ػايفّٕاتم:م

مض٦ّاعفوم مودقودقي مواضؿصودؼي ماجؿؿوسقي مسٱّضوت مبقـف٣ّ متـشل ماإلغلوغقي سي

م مواظؿكظّٟم، مآمسؾق٥ّماظؿعورف ماظـيبم)٭ّؾ٧ّ متعوع٢ّ مع٤ّمخٱّل غؾؿّّمػّٔا

ودؾ٣ّ(معّٝمذبؿؿّٝممآٌّؼـيم،مصؼّٓمأدّٗمغظوعًومسوعًومأدود٥ّماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّم

بنيماظـوسمذيقعو،مواٌلؾؿ٦ّنماظق٦ّممسيمبٱّدػ٣ّ،موعّٝمع٤ّمؼعقش٦ّنمععف٣ّم

مإديمػّٔام مايوجي مواظـق٢ّمػ٣ّمسيمأذّٓ ع٤ّمزبؿؾّٟماظط٦ّا٫ّّٟمواٌؾ٢ّ،

 اإلغلونمعّٝماآلخّٕمسيمدٱّمموأعونم.ماٌػف٦ّمم،موػ٦ّم:مطقّٟمؼعقّ٘

وع٤ّمايؼو٠ّ٫ّماٌمطّٓةمأنماّٰخؿٱّفمبنيماظـوسمدـيمط٦ّغقيمع٤ّم

مبطّٕؼؼيم مؼػؽّٕون ماظـوسمّٰ مِّن مجيىمأنمسبرتعفو، م، موج٢ّ مآمسّٖ دـ٤ّ

وشيَظ٦ّضيمذشيوءشيمرشيبصيعي١َّمَظفشيعشي٢ّشيماظشيعيوسشيمُأعشيعيًيموشياِحّٓشيًةموشيَظومؼشيّٖشياُظ٦ّنشيمم}واحّٓةم،ممضولمتعودي:م

ؼممصفّٔاماّٰخؿٱّفمدظق٢ّمسؾ٧ّمأنمآم)تعودي(معـّّم118ػؼ٦ّغّٗم:م{نيشيعصيكضيؿشيِؾِػ

معّٝمط٢ّم ماظؿعوع٢ّمسيمايقوة موع٤ّمث٣ّمجيىمسؾقـو م، ماّٰخؿقور محّٕؼي سؾوده
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اظـوسمسؾ٧ّماخؿٱّفمأصؽورػ٣ّموتؾوؼ٤ّمسؼو٫ّّٓػ٣ّممدونماظلع٨ّمإديماإلضصوءم

مظؾؿكؿؾػنيمععـوم.

وسغي،مورؾىشيمعؼـيومأنضيمظؼّٓمأعّٕشيغشيوماإلدٱّمصيمبوٌعوعؾيمايلـيمعّٝشيمدو٫ِّّٕغيماظؼي

 غّٓسصي٦ّشيمإَظ٧ّمػّٔشياماظّٓـيؼ٤ّغيمسَؾ٧ّمأدوسغيمايؽؿِيموا٦ٌّسظِيمايلـِي،مضولشيمتعودي:

مِبوظَِّؿ٨ّمِػ٨ّشيم} موشيجشيوِدْظفصي٣ّضي ماْظقشيلشيشيِي موشياْظؿشي٦ّضيِسَظِي مِبوْظِقْؽؿشيِي مرشيبـي١َّ مإغيَظ٧ّمدشيِؾق٢ّغي ادضيعصي

مم{ِؾقِؾ٥ِّموشيػصي٦ّشيمَأسضيَؾ٣ّصيمِبوْظؿصيفضيؿشيِّٓؼ٤ّشيَأحضيلشي٤ّصيمإغينؼيمرشيبؼي١َّمػصي٦ّشيمَأسضيَؾ٣ّصيمِبؿشي٤ّضيم٬ّشي٢ّؼيمسشي٤ّضيمدشي

مؼ.م13ايفّٕاتم:مػ

إنماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّمبنيماظــوسمذيقعـًومحؼقؼـيمتورخيقـيم،مو٬ّـّٕورةمممممم

ذبؿؿعقيم،موأعّٕمحؿؿ٨ّمؼػ٥ّ٬ّّٕماظ٦ّاضّٝماظّٔيمؼعقشـ٥ّماإلغلـونم،موظـ٤ّمؼؿقؼـ٠ّممممم

ذظ١ّمإّٰمإذامذـعّٕماىؿقـّٝمبـلغف٣ّمأبــوءمورـ٤ّمواحـّٓ،موسؿؾـ٦ّامسؾـ٧ّمرصعؿـ٥ّ،مممممممممم

مـؿقؿ٥ّمتـؿقيمذوعؾيمظؾف٦ّاغىماظّٕوحقيمواٌودؼي.وتط٦ّؼّٕه،موت

ع٤ّمأج٢ّمػّٔامرشىماإلدٱّممأتؾوس٥ّمسيماظعقّ٘مبلٱّممعّٝماآلخـّٕؼ٤ّمم

،مصقــنيمػــوجّٕماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مإديمآٌّؼـــيموجــّٓمعّٖجيــًومممم

ــ٦ّا،ممممممم ــ٦ّدامت٦ّرـ ــومؼف ــّٓؼ٤ّمواّٰغؿؿــوءم،موجــّٓمبف ــًومعــ٤ّمحقــٌماظ إغلــوغقًومعؿـ٦ّس

إديمرد٣ّمدقودـيمظإلبعـودمأوماٌصـودرةممممموعشّٕطنيمعلؿؼّٕؼ٤ّ،مصؾ٣ّمؼؿف٥ّمصؽّٕه

واًصوم،مب٢ّمضؾ٢ّمـمس٤ّمرقىمخورّٕمـموج٦ّدماظقف٦ّدمواظ٦ّثـقي،موسّٕضمسؾـ٧ّمممم

اظػّٕؼؼنيمأنمؼعوػّٓػ٣ّمععوػّٓةماظــّٓمظؾــّٓ،مسؾـ٧ّمأنمهلـ٣ّمدؼــف٣ّموظـ٥ّمدؼــ٥ّ،مممممممم

بعّٓمبـوءماٌلفّٓمواٌماخوةمبنيماٌفـوجّٕؼ٤ّمواِّغصـور،ممم صؽونمأولمعومصعؾ٥ّ

٦ّدماظّٔؼ٤ّمطوغ٦ّامؼلـؽـ٦ّنمآٌّؼــيم،موػـّٔهمممماظقف و٬ّّٝم٭ّققػيماٌعوػّٓةمعّٝ

اظصققػيمتّٓلمب٦ّ٬ّ٦ّحموجٱّءمسؾ٧ّمسؾؼّٕؼيماظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مم
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٭ّقوشيمع٦ّادػوموهّٓؼّٓمسٱّضـوتماِّرـّٕافمبعضـفومبـؾعّٚم،مصؼـّٓمطوغـًممممممم سي

وذوعؾي،موتصؾّّمظعٱّجماِّو٬ّوعمسيمآٌّؼـيمآغّٔاك،موصقفوم ع٦ّادػومعرتابطي

ظعّٓاظـيماٌطؾؼـي،مواٌلـوواةماظؿوعـيمبـنيممممممعـومحيؼـ٠ّمامم ع٤ّماظؼ٦ّاسّٓمواٌؾودئ

اإلغلـونمسؾـ٧ّماخـؿٱّفمأظـ٦ّاغف٣ّموظغـوتف٣ّموأدؼـوغف٣ّممممممم اظؾشـّٕ،موأنمؼؿؿؿـّٝمبــ٦ّممم

م.بويؼ٦ّقموايّٕؼوتمبلغ٦ّاسفو

ماٌلؾؿنيم مشري مطّٕاعي مسؾ٧ّ مبوبوصظي مأتؾوسشي٥ّ ماإلدٱّمصي مأعّٕ وظؼّٓ

وعّٕاسوةمعشوسّٕػ٣ّمحؿ٧ّمسيمع٦ّر٤ّماي٦ّارمأوماىّٓلم،موحؼيف٣ّمسؾ٧ّمأنم

ماجمل متعودي:تؽ٦ّن مصؼول م، مأحل٤ّ مػ٨ّ مبوظيت مَأػضي٢ّشيمم}ودظي متصيفشيوِدُظ٦ّا وشيَظو

مِبوظَِّّٔيم مآعشيؼـيو موشيُض٦ُّظ٦ّا مِعضيفصي٣ّضي مَزَؾؿصي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مإغيظَّو مَأحضيلشي٤ّصي مِبوظَِّؿ٨ّمِػ٨ّشي مإغيظَّو اْظِؽؿشيوِب

مم{لضيِؾؿصي٦ّنشيمُأغضيّٖغيلشيمإغيَظقضيشـيوموشيُأغضيّٖغيلشيمإغيَظقضيُؽ٣ّضيموشيإغيَظفصيشـيوموشيإغيَظفصيُؽ٣ّضيموشياِحّٓظيموشيغشيقضي٤ّصيمَظ٥ّصيمعصي

مؼم.46ػاظعـؽؾ٦ّت:م

مشريم معّٝ ماظـؾ٦ّي ماظؿعوع٢ّ مسي ماإلغلوغقي ماظؽّٕاعي مِحْػّٜ وؼؿفؾ٧َّّ

ماظـوسم مط٢ّ مؼعوع٢ّ مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ ماظـيبم)٭ّؾ٧ّ مطون مصؼّٓ م، اٌلؾؿني

مأرد٧ّم مصؼّٓ موحّٕؼوتف٣ّ، ميؼ٦ّضف٣ّ مبوحرتام معلؾؿني موشري معلؾؿني

ماٌؿؾود مواّٰحرتام ماظؿعوؼّ٘ معؾودئ مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ موحؼ٦ّقم)٭ّؾ٧ّ ل

اإلغلونمبنيمط٢ّمر٦ّا٫ّّٟماجملؿؿّٝمعـّٔمغشلةماظّٓوظيماإلدٱّعقيمسيمآٌّؼـيم

محقٌم م، موشريػ٣ّ مآٌّؼـي مؼف٦ّد معّٝ مأبّٕعفو ماظيت م ماظ٦ّثقؼي مبعؼّٓ اٌـ٦ّرة

أسط٧ّماظقف٦ّدمط٢ّمحؼ٦ّقماٌلؾؿنيمسيماِّع٤ّمواظلٱّمموايّٕؼيمواظّٓصوعم

ِػُؼ٦ّنشيمعشيّٝشيماْظؿصيمضيِعـِنيشيمعشيوماٌشرتكموع٤ّمبنيمبـ٦ّدػوماٌفؿيم:م)موشيَأنؼيماْظقشيفصي٦ّدشيمؼصيضي

مِدؼصيفصي٣ّضيم مِظْؾقشيفصي٦ِّد م، ماْظؿصيمضيِعـِنيشي معشيّٝشي مبشيـ٨ِّمسشي٦ّضيٍفمُأعؼيٌي مؼشيفصي٦ّدشي موشيَأنؼي م، معصيقشيورغيِبنيشي دشياعصي٦ّا
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وشيِظْؾؿصيلضيِؾِؿنيشيمِدؼصيفصي٣ّضيم،معشي٦ّشياِظقفصي٣ّضيموشيَأغضيُػلصيفصي٣ّضيم،مإغيظَّومعشي٤ّضيمَزَؾ٣ّشيمَأوضيمَأِث٣ّشيمَصنغيغؼي٥ّصيمَظومؼصي٦ِّتّٞصيم)َأيضيم

فضيِؾ١ُّ(مإغيظَّومغشيْػلشي٥ّصيموشيَأػضي٢ّشيمبشيقضيِؿ٥ِّم(،موجوءمصقفومطػوظيمحّٕؼيماظّٓؼ٤ّمواِّع٤ّمواظّٓصوعمؼصي

م)طؿوبماِّع٦ّالم م مسؾ٧ّماظقف٦ّد مأيمععؿّٓمسؾ٧ّماٌلؾؿنيمأو اٌشرتكم٬ّّٓ

مِّب٨ّمسؾقّٓ(م.

موشريم معلؾؿني مظؾفؿقّٝ متؿلّٝ ماإلدٱّعقي ماظّٓوظي مأن مؼعـ٧ّ وػّٔا

طماّٰظؿّٖاممبوظض٦ّابّٛماجملؿؿعقيمعلؾؿنيم،مصؾف٣ّمعومظـوموسؾقف٣ّمعومسؾقـومبشّٕ

موسّٓمم ماظلؾ٣ّ معؼّٓعؿفو موص٧ّ مواظ٦ّاجؾوت مايؼ٦ّق مظؾفؿقّٝ مهػّٜ اظيت

مؼـظ٣ّم ماظّٔي م)اظّٓدؿ٦ّر( ماّٰجؿؿوس٨ّ ماظعؼّٓ مبـ٦ّد مخّٕق موسّٓم م، اّٰسؿّٓاء

ماظعٱّضيمبنيماظـوسمذيقعو.م

م ؼؼ٦ّممم-علؾؿنيموشريمعلؾؿنيمم-إنماظؿعوؼّ٘مبنيماظـوسمذيقعطيو

مثوبؿٍيمَّٰمتؿغقؼيّٕصيموَّٰمتؿؾّٓؼيلصي،مِع٤ّضيمػِّٔهماُِّدّٗغيم:مسَؾ٧ّمُأدّٗػيمض٦ّؼؼيٍيمعؿقـٍيم

مضولشيمم* مسَؾ٧ّماظّٓخ٦ّلمسيماظّٓؼ٤ّم، ماإلطّٕاِه موسّٓمصي ماّٰسؿؼود حّٕؼي

ماْظغشي٨ّـيم}تعوديم: مِع٤ّشي ماظّٕؽيذضيّٓصي متشيؾشيقؼي٤ّشي مَضّٓضي مِص٨ّماظّٓـيؼ٤ّغي م{ّٰمإغيْطّٕشياهشي م256ػاظؾؼّٕة: ،مؼ

موأ٭ّقوبصي٥ّصي مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظؼـييبؽي مرؾؼي٠ّشي مسؾقفغي٣ّضيمموضّٓضي ِٓ ما )ر٦ّ٬ّانصي

أذيعنيشي(مػّٔشياماِّدوسشيمتطؾقؼًومسؿؾقؾيو،مصؾ٣ّضيمؼصيؽّٕػصي٦ّامأحًّٓامسَؾ٧ّماظّٓؽيخ٦ّلغيمِص٨ّم

معؽونػيم مأيؼي مأوضي م٭٦ّّععًي مأوضي مطـقلًي مِّحِّٓ مؼفّٓعصي٦ّا موَظ٣ّضي ماظعظق٣ّغي، ماظّٓـيؼ٤ّغي ػّٔشيا

ضًيمأعؽـُيماظعؾودِةمربرتعًيمعصيصوغشيًيمسـّٓشيماٌلؾؿنيشي. مظؾعؾودِة،مبشي٢ّضيمطوغشي

اإلدٱّممطػ٢ّمحّٕؼيماّٰسؿؼودمظؾينماظؾشّٕمذيقعطيوم،موٕموظ٤ّممذظ١ّمِّن

ماظـوسمذيقعطيوم موجيىمأنمؼصيؼّٕعي ماظؿـ٦ّعمواّٰخؿٱّفم، ميؾ١ّمأحّٓمتغقريمػّٔا

مضولمتعوديم: مجشيِؿقعطيومم}بّٔظ١ّم، مُطؾعُيفصي٣ّضي مِص٨ّماْظَلرضيضغي معشي٤ّضي مَظكعشي٤ّشي مرشيبصيعي١َّ مذشيوءشي وشيَظ٦ّضي
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معصيمضي مؼشيُؽ٦ّغصي٦ّا محشيؿشيعي٧ّ ماظشيعيوسشي متصيْؽّٕغيهصي شي م{ِعـِنيشيَأَصَلغضي مصوحرتامم99ػؼ٦ّغّٗ: م، ؼ

ماظطقىم مأثّٕػو موهلو ماِّػؿقي مبوظغي معللظي ماِّدودقي مواٌؾودئ اٌعؿؼّٓات

سؾ٧ّماظعٱّضوتمبنيماِّع٣ّمواجملؿؿعوتم،مصؾؽ٢ّمأعيمسؼقّٓةموعؾودئمتؼّٓدفوم

مأرطونماإلميونم موؼّٓخ٢ّمسيمػّٔا مأمس٧ّمع٤ّمشريػو موتعؿربػو م، وتؾؿّٖممبفو

٫ّؽؿ٥ّم،موطؿؾ٥ّم،موردؾ٥ّم،مواظق٦ّمماآلخّٕ،مسـّٓماٌلؾؿنيم،مع٤ّمإميونمبوٓموعٱّ

مع٤ّمآهليم مب٥ّ موحيؿػ٦ّن مؼؼّٓد٦ّغ٥ّ موظغريماٌلؾؿنيمعو م، موذّٕه مخريه واظؼّٓر

مجبؿقّٝم ماإلميون مأوجىماإلدٱّم مظّٔا م، مبفو مؼعؿّٖون معؾودئ مأو م، ؼعؾّٓوغفو

ماظّٕؼيدصي٦ّلصيمم}ضولمتعوديم:مم-سؾقف٣ّماظلٱّممم–اِّغؾقوءمواظّٕد٢ّماظلوبؼنيم آعشي٤ّشي

مُأغضيّٖغيلشيمإغي مَظومِبؿشيو موشيُطؿصيِؾ٥ِّموشيرصيدصيِؾ٥ِّ مِبوظؾ٥َِّّموشيعشيَؾو٫َِّؽِؿ٥ِّ موشياْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيمُط٢ّؿيمآعشي٤ّشي مرشيبـي٥ِّ َظقضي٥ِّمِع٤ّضي

غصيَػّٕـيقصيمبشيقضي٤ّشيمَأحشيٍّٓمِع٤ّضيمرصيدصيِؾ٥ِّموشيَضوُظ٦ّامدشيِؿعضيشـيوموشيَأَرعضيشـيومُشْػّٕشياغشي١َّمرشيبؼيشـيوموشيإغيَظقضي١َّماْظؿشيِصريصيم

مم{ م: ماظ285ػاظؾؼّٕة ماظلىمأو مبعّٓم موأظّٖعـو م، ماظّٓؼوغوتمؼ ؿعّٕضمِّ٭ّقوب

م متعودي: مصؼول م، مٌعؿؼّٓػ٣ّ مأو مؼلقهمهل٣ّ ماظَِّّٔؼ٤ّشيمم}اِّخّٕىممبو متشيلصيؾؽي٦ّا وشيَظو

مُأعؼيٍيم مِظُؽ٢ّـي مزشيؼؼيؼـيو مَطّٔشيِظ١َّ مِسْؾ٣ّػي مِبغشيقضيّٕغي مسشيّٓضيوطيا ماظؾ٥َّّشي مَصقشيلصيؾؽي٦ّا ماظؾ٥َِّّ مدصيونغي مِع٤ّضي ؼشيّٓضيسصي٦ّنشي

 .ممممؼ108ػاِّغعومم:مم{ؽصيفصي٣ّضيمِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيسشيؿشيَؾفصي٣ّضيمثصي٣ّؼيمإغيَظ٧ّمرشيبـيفغي٣ّضيمعشيّٕضيِجعصيفصي٣ّضيمَصقصيشيؾـي
موحصيل٤ّغيمم* ماظِؾّٕـي مأدوسشي مأتؾوس٥ّ مغػ٦ّسغي مِص٨ّ ماإلدٱّمصي مردؼيّْشي طّٔظ١ّ

اى٦ّارغيمعشيّٝشيمشقضيّٕغيماٌلؾؿنيشي،مصفوءِتماظؽيص٦ّصصيمتمطّٓمػّٔشياماِّدوسشي،موتصي٬ّ٦ّـيّّصيم

)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:م٭٦ّّرشيهصيماظؿؼيطؾقؼقؼيَيمِص٨ّماجملؿؿّٝغيماٌلؾ٣ّغي،مصعشي٤ّضيمَأِب٧ّمذشيُرم

َضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)إغيغؼيُؽ٣ّضيمدشيؿشيْػؿشيقصي٦ّنشيمِعصضيّٕشيموشيِػ٧ّشيمَأرضيضظيم

مِذعؼيًيم مَظفصي٣ّضي مَصنغينؼي مإغيَظ٧ّمَأػضيِؾفشيو مَصَلحضيِلصـي٦ّا مَصؿشيقضيؿصيؿصي٦ّػشيو مَصنغيذشيا م، ماْظِؼريشياُط مِصقفشيو ؼصيلشيؿؼي٧ّ

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشيرشيِحؿطيوم(م
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موتعوؼّ٘ماظّٕد٦ّلم ماى٦ّارغي محصيلضي٤ّغي مبصصي٦ّشيرغي ماظؼيؾ٦ّؼؼيُي ماظلريُة ًِ محِػَؾ وضّٓضي

مَأغشيّٗغيم مصعشي٤ّضي ماٌلؾؿنيشي، معّٝمجرياغ٥ّمع٤ّمشقضيّٕغي اظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

ُشٱّمظيمؼشيفصي٦ِّديؿيمؼشيكضيّٓصيمصيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّؾ٧ّمآم(مَضولشي:مَطونشيمؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصيب٤ّغيمعوظ١ٍّم)رشي٨ِّ٬ّشيماظ

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَصؿشيّٕغيضشي،مَصَلتشيوهصيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيعصي٦ّدصيهصي،مَصَؼعشيّٓشيمِسضيّٓشيم

رشيْأِد٥ِّ،مَصَؼولشيمَظ٥ّصيم:)مَأدضيِؾ٣ّضي(.مَصشيَظّٕشيمإغيَظ٧ّمَأِبق٥ِّموشيػصي٦ّشيمِسضيّٓشيهصيمَصَؼولشيمَظ٥ّصي:مَأِرّٝضيمَأبشيوماْظَؼوِد٣ّغيم

موشيػصي٦ّشيمم)٭ّؾ٧ّ م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ماظؼيِؾ٨ّؽي مَصكشيّٕشيجشي مَصَلدضيَؾ٣ّشي، آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

م)رواهماظؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممؼشيُؼ٦ّلصيم:)ماْظقشيؿضيّٓصيمِظؾ٥َِّّماظَِّّٔيمَأغضيَؼّٔشيهصيمِع٤ّضيماظؼيورغي(م

محصيلضي٤ّصيمم* ماظلؾؿ٨ّ: ماظؿعوؼّ٘ مسؾقفو مؼؼ٦ّم ماظيت ماِّدّٗ مأػ٣ّ وع٤ّ

مإ مواإلحلونغي مظـص٦ّصماظشّٕعمايؽق٣ّمجيّٓماظصـيؾِي مواٌؿؿؾّٝ م، َظ٧ّماآلخّٕؼ٤ّشي

معؿؾودلم ماحرتام مػـوك مطون مروٌو ماآلخّٕ معّٝ ماظؿعوؼّ٘ مسؾ٧ّ مهٌ أغفو

َظومؼشيضيفشيوُط٣ّصيماظؾ٥َّّصيمسشي٤ّغيماظَِّّٔؼ٤ّشيمَظ٣ّضيمم}وعّٕاسوةمظؾقؼ٦ّقمواظ٦ّاجؾوتم،مضولمتعوديم:م

َأنضيمتشيؾشيّٕؽيوػصي٣ّضيموشيتصيْؼِلُط٦ّامإغيَظقضيفغي٣ّضيممؼصيَؼوِتُؾ٦ُّط٣ّضيمِص٨ّماظّٓـيؼ٤ّغيموشيَظ٣ّضيمؼصيكضيّٕغيجصي٦ُّط٣ّضيمِع٤ّضيمِدؼشيورغيُط٣ّضي

ماْظؿصيْؼِلِطنيشي ماظؾ٥َّّشيمؼصيِقىؽي مؼشيضيفشيوُط٣ّضيم8ػاٌؿؿقـي:م{إغينؼي مَظو ؼم.مضولماب٤ّمطـريم:مَأيضي

سشي٤ّغيماْظنغيحضيلشيونغيمإغيَظ٧ّماْظَؽَػّٕشيِةماظَِّّٔؼ٤ّشيمَظومؼصيَؼوِتُؾ٦ّغشيُؽ٣ّضيمِص٨ّماظّٓـيؼ٤ّغي،مَطوظـيلشيوِءموشياظضؼيعشيَػِيم

إغينؼيم}َأيضي:متشيعضيُِّٓظ٦ّامم{وشيتصيْؼِلُط٦ّامإغيَظقضيفغي٣ّضي}َأيضي:متصيقضيِلصـي٦ّامإغيَظقضيفغي٣ّضيمم{ؾشيّٕؽيوػصي٣ّضيَأنضيمتشي}ِعضيفصي٣ّضي،

م.{اظؾ٥َّّشيمؼصيِقىؽيماْظؿصيْؼِلِطنيشي

ماظـوسم معّٝ موتعوعؾ٥ّ مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظـيب محقوة مسي واٌؿلع٢ّ

معلؾؿنيمم-ذيقعطيو مواًؾؼ٨ّمم-علؾؿنيموشري ماظعؿؾ٨ّ ماٌـفٍ ؼؼّٟمسؾ٧ّ

ماإلدٱّ موَّٰمظؾّٓؼ٤ّ مذيعوءشي، مظإلغلوغقؼيِي مواإلحلونغي مبوظّٕؼيريِي مجوءشي ماظّٔي ع٨ّ

مأبـوِءم مبقضي٤ّشي مبشيؼـيوٍء موتعوونػي مدؾِؿ٨ُّ متعوؼّ٘ػي مبّٓونغي مايقوُة متلؿؼق٣ّشي مأنضي ميؽ٤ّصي
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،مصوإلدٱّمصيمؼّٓسصي٦ّمإَظ٧ّمحصيلضي٤ّغيمماجملؿؿّٝغيماظ٦ّاحِّٓموبقضي٤ّشيمأصّٕاِدماإلغلوغقؼيِيمذيقعًو

مبّْٕش٣ّغي مإَظ٧ّماآلخّٕؼ٤ّشي مواإلحلونغي ًِمماظصـيؾِي ضي مِب مَأدضيؿشيوءشي مصعشي٤ّضي ماظّٓـيؼ٤ّغي، اخؿٱِّف

ضيمسشيَؾ٨ّؼيمُأعـي٨ّموشيِػ٨ّشيمعصيشضيّٕغيَطٌيمِص٨ّمسشيفضيِّٓم)مَأِب٨ّمبشيْؽّٕػي ضي:مَضِّٓعشي ُٓمسضيفؿو(مَضوَظ ر٨ّ٬ّشيما

صي:مؼشيوم صيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَصُؼْؾ ُضّٕشيؼضيّ٘ػيمإغيذضيمسشيوػشيّٓشيػصي٣ّضيمَصودضيؿشيْػؿشيقضي

م ضي مَضِّٓعشي ماظؾ٥َِّّ م٭ِِّؾ٨ّمرشيدصي٦ّلشي مغشيعشي٣ّضي مُأعـي٨ّ؟مَضولشي:) مَأَصَل٭٢ِّّصي مرشياِشؾشيٌي، مُأعـي٨ّموشيِػ٨ّشي سشيَؾ٨ّؼي

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممُأعؼي١ِّ(م

طّٔظ١ّمع٤ّمأػـ٣ّماِّدـّٗماظـيتمؼؼـ٦ّممسؾقفـوماظؿعـوؼّ٘ماظلـؾؿ٨ّمبـنيممممممممم

لمواإلغصـوفم،موسـّٓممزؾـ٣ّماآلخـّٕؼ٤ّم،مصوإلدـٱّمشيمَضـّٓضيمممممممأصّٕادماجملؿؿّٝ:ماظعـّٓم

حػَّٜمحؼ٦ّقشيماآلخّٕؼ٤ّشيمو٭ّوغشيفشيو،موغص٦ّصصيماظؽؿوِبمواظلؽيؼـيِيمذوِػّٓشيٌةمسَؾ٧ّمػّٔشيا،م

صؼــّٓمجــوءتمآؼــوتماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّمتــلعّٕمبوظعــّٓلموهــٌمسؾقــ٥ّمموتــّٓس٦ّمإديمم

ونغيموشيإغيؼؿشيـوِءمِذيممإغينشيعيماظؾعَيـ٥ّشيمؼشيـْلعصيّٕصيمِبوْظعشيـّٓضيلغيموشياْظنغيحضيلشيـممممم}اظؿؿل١ّمبـ٥ّم،مؼؼـ٦ّلمتعـودي:مممم

وشيإغيذشيامحشيَؽؿضيـــؿصي٣ّضيمبشيـــقضي٤ّشيماظشيعيـــوسغيمَأنضيمم}وؼؼـــ٦ّلمتعـــودي:،مؼم90ػاظـقـــ٢ّ:{اْظُؼّٕضيبشيـــ٧ّ

صوٌلـؾ٣ّمعطوظـىمبـلنمؼعـّٓلمعـّٝمذيقـّٝممممممم،مؼم58ػاظـلوء:مم{تشيقضيُؽؿصي٦ّامِبوْظعشيّٓضيلغيم

ؼشيـومَأؼصيعيفشيـوماظعَيـِّٔؼ٤ّشيممممم}اظـوسمد٦ّاءمأطوغ٦ّامعلؾؿنيمأممشريمعلؾؿني،مضـولمتعـودي:ممم

٦ّامَض٦ّشيعياِعنيشيمِظؾعَي٥ِّمذصيفشيّٓشياءشيمِبوْظِؼلضيـِّٛموشيّٰمؼشيفضيـّٕغيعشيشيعيُؽ٣ّضيمذشيـشـيكنصيمَضـ٦ّضيمػيمسشيَؾـ٧ّمَأظعَيـومممممممآعشيصـي٦ّامُط٦ّغصي

ؼمأي:مّٰمهؿؾؽـ٣ّمسـّٓاوتؽ٣ّممم8ػماٌو٫ّّٓة:م{تشيعضيُِّٓظ٦ّاماسضيُِّٓظ٦ّامػصي٦ّشيمَأْضّٕشيبصيمِظؾؿشيعيْؼ٦ّشيى

وخص٦ّعؿؽ٣ّمظؼ٦ّممسؾ٧ّمزؾؿف٣ّ،مب٢ّمجيىماظعّٓلمعّٝماىؿقّٝمدـ٦ّاءمأطـوغ٦ّاممم

مأ٭ّّٓضوءمأممأسّٓاء.

ضّٓمذطّٕماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمبّٕاءةمؼف٦ّديماتفؿ٥ّمعلؾ٣ّمبوظلـّٕضيمصـّٖظـًمممو

إغيغؼيـومَأغضيّٖشيْظشيـومممم}آؼوتماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّممتـػ٨ّمسـ٥ّمعوماتؽيفغي٣ّمبـ٥ّمزورطيام،مصؼـولمتعـوديم:مممم
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إغيَظقضي١َّماْظِؽؿشيوبشيمِبوْظقشي٠ّـيمِظؿشيقضيُؽ٣ّشيمبشيقضي٤ّشيماظؼيـوسغيمِبؿشيـومَأرشياَكماظؾَّـ٥ّصيموشيَظـومتشيُؽـ٤ّضيمِظْؾكشيـو٫ِّـِنيشيممممممم

ؿطيوم*وشيادضيؿشيغضيِػّٕغيماظؾ٥َّّشيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمَطونشيمَشُػ٦ّرطيامرشيِحقؿطيوم*موشيَظـومتصيفشيـوِدلضيمسشيـ٤ّغيماظَّـِّٔؼ٤ّشيمممممخشيِصق

ؼشيكضيؿشيوغصي٦ّنشيمَأغضيُػلشيفصي٣ّضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمَظـومؼصيِقـىؽيمعشيـ٤ّضيمَطـونشيمخشي٦ّؼياغطيـومَأِثقؿطيـوم*مؼشيلضيـؿشيكضيُػ٦ّنشيمِعـ٤ّشيممممممممم

٣ّضيمإغيذضيمؼصيؾشيقـيؿصي٦ّنشيمعشيـومَظـومؼشيّٕضي٬ّشيـ٧ّمِعـ٤ّشيماْظَؼـ٦ّضيلغيمممممماظؼـيوسغيموشيَظومؼشيلضيؿشيكضيُػ٦ّنشيمِع٤ّشيماظؾ٥َِّّموشيػصي٦ّشيمعشيعشيفصي

ضـيفصي٣ّضيمِصـ٨ّماْظقشيقشيـوِةمممممممم وشيَطونشيماظؾ٥َّّصيمِبؿشيومؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمعصيِققًطوم*ػشيـومَأغضيـؿصي٣ّضيمػشيمصيَظـوِءمجشيـودشيْظؿصي٣ّضيمسشيـ

مم{مواظّٓؽيغضيقشيومَصؿشي٤ّضيمؼصيفشيوِدلصيماظؾ٥َّّشيمسشيضيفصي٣ّضيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمَأمضيمعشي٤ّضيمؼشيُؽ٦ّنصيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيموشيِطقًؾ

مؼم.109،م106اظـلوءم:مػ

ؼٌيماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مسؾـ٧ّماظعـّٓلموسـّٓممممممممممم وطّٔظ١ّمحـ

اظظؾ٣ّموخو٭ّيمعّٝمشريماٌلؾؿنيمسيمأحودؼٌمطـريةم،معـفومعـومأخّٕجـ٥ّمأبـ٦ّمممم

داودمسيمدــ٥ّم،مس٤ّمسّٓةمع٤ّمأ٭ّقوبماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مسشيـ٤ّضيمممممم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي (مَضولشي:م)َأَظومعشيـ٤ّضيمَزَؾـ٣ّشيمعصيعشيوِػـّٓطيا،مَأوغيماغضيؿشيَؼصشيـ٥ّصي،مممممرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ضـي٥ّصيمذشيقضيؽطيومِبغشيقضيـّٕغيمِرقـِىمغشيْػـّٗػي،مَصَلغشيـومحشيِفقفصيـ٥ّصيمؼشيـ٦ّضيمشيممممممم َأوضيمَطؾََّػ٥ّصيمَص٦ّضيقشيمَروَضِؿ٥ِّ،مَأوضيمَأخشئّشيمِع

ماْظِؼقشيوعشيِي(.

وظؼّٓمدورماًؾػوءماظّٕاذّٓونمسؾ٧ّمػّٔاماٌـفٍماظـؾـ٦ّيمسيماظعـّٓلممم

صفّٔامسؿّٕمب٤ّماًطوبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مؼؼؿّٙمظؾؼؾطـ٨ّممعّٝمشريماٌلؾؿنيم،م

سيمعظؾؿؿــ٥ّمعــ٤ّمسؿــّٕومبــ٤ّماظعــوصمواظــ٨ّمعصــّٕموابـــ٥ّ،موضــولمعؼ٦ّظؿــ٥ّماظــيتمم

ــوم:ممأ٬ّــقًمعـــٱًّ ــّٓتف٣ّمأعفــوتف٣ّمممم)مؼ سؿــّٕوممعؿــ٧ّمادــؿعؾّٓمتماظـــوسموضــّٓموظ

م.م(أحّٕارًا؟م

ِبـ٥ِّممموػّٔامسؾ٨ّعيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مصؼّٓمِدرضيسشي٥ّصيمِسضيّٓشيمرشيجصي٢ّػيمغشيصضيّٕشياِغ٨ُّمَصَلْضؾشي٢ّشي

إغيَظــ٧ّمذصيــّٕشيؼضيّّػيمؼصيكشيو٭ِّــؿصي٥ّصي،مَصَؼــولشيمذصيــّٕشيؼضيّّظيمِظؾؼيصضيــّٕشياِغ٨ّـي:معشيــومتشيَؼــ٦ّلصيمِصقؿشيــومؼشيُؼــ٦ّلصيمَأِعــريصيمم
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اْظؿصيمضيِعـِنيشي؟مَصَؼولشيماظؼيصضيّٕشياِغ٨ّؽي:معشيوماظّٓـيرضيعصيمإغيظَّومِدرضيِس٨ّموشيعشيومَأِعـريصيماْظؿصيـمضيِعـِنيشيمِسضيـِّٓيمممم

شيمذصيّٕشيؼضيّّظيمإغيَظ٧ّمسشيِؾ٨ُّمِبَؽوِذٍب َصَؼـولشي:مؼشيـومَأِعـريشيماْظؿصيـمضيِعـِنيشيمػشيـ٢ّضيمِعـ٤ّضيمبشيقـيشـيـٍي؟ممممممممم،مَصوْظؿشيَػ

،معشيومِظ٨ّمبشيقـيشـيٌي،مَصَؼضشي٧ّمِبفشيومذّٕؼّّمظؾـصـّٕاغ٨ّ،مممَصضشيِق١َّمسشيِؾ٨ّؿيموشيَضولشيمَأ٭ّشيوبشيمذصيّٕشيؼضيّّظي

ضولمصلخّٔهماظـصّٕاغ٨ّموعش٧ّمخطومثصي٣ّؼيمرشيجشيّٝشيمَصَؼولشي:مَأعؼيـومَأغشيـومَصَلذضيـفشيّٓصيمَأنؼيمػـّٔهممممم

اٌمعـنيمؼّٓغقينمإديمضو٬ّق٥ّمؼشيْؼِضـ٨ّمسشيَؾقضيـ٥ِّ،مَأذضيـفشيّٓصيمَأنضيممممم،مأعريمأحؽومماِّغؾقوء

َظومإغيَظ٥ّشيمإغيظَّوماظؾ٥َّّصيموشيَأذضيفشيّٓصيمَأنؼيمعصيقشيؿؼيّٓطيامسشيؾضيّٓصيهصيموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصي،ماظّٓـيرضيعصيموشياظؾ٥َِّّمِدرضيسصي١َّمؼشيـومَأِعـريشيممم

ضيممممم شيمعصيضيَطِؾـ٠ّظيمإغيَظـ٧ّم٭ِّـػِّنيشيمَصكشيّٕشيجشيـ صيماْظفشيقضيّ٘شيموشيَأغضيـ ِعـ٤ّضيمبشيِعـريغيَكمممماْظؿصيمضيِعـِنيشيماتؼيؾشيعضي

شيمَصفغي٨ّشيمَظ١َّم،موشيحشيؿشيَؾ٥ّصيمسشيَؾ٧ّمَصّٕشيسػي( ماْظَلوضيرشيقغيم.مَصَؼولشي:مَأعشيومإغيذضيمَأدضيَؾؿضي

م)ماظؾّٓاؼيمواظـفوؼيمّٰب٤ّمطـري(.مم

ــّٝماآلخــّٕمممممممم ــوؼّ٘مع ــّٓس٦ّمإديماظؿع ــٱّمماظــّٔيمؼ ـــفٍماإلد ــ٦ّمع ــّٔامػ ػ

وايػوزمسؾ٧ّمحؼ٦ّضـ٥ّموحّٕعوتـ٥ّ،موتـلعنيماجملؿؿـّٝموضقؿـ٥ّمممـومؼفـّٓدمأعــ٥ّممممممممم

وحيوصّٜمسؾ٧ّماِّ٭٢ّّماظـّٔيمسؾـ٧ّمأدودـ٥ّمتصيؾشيـ٧ّماجملؿؿعـوتم،موػـ٦ّممممممموِدْؾؿشي٥ّم

ماظؿعورفمواظؿكظّٟمواظؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّم.

إنماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّمعّٝماآلخّٕمواظّٔيمؼّٓس٦ّمإظق٥ّماإلدٱّممجّٓؼّٕمبلنمممممممممممم

مواجؿؿوسقي،م مدقودقي، مـ مسّٓؼّٓة موص٦ّا٫ّّٓ م، مسظقؿي مّٕٔات مظؾفؿقّٝ حيؼ٠ّ

مهؼ مأبّٕزػو: موع٤ّ مـ موثؼوصقي مواّٰدؿؼّٕارمواضؿصودؼي، مواِّع٤ّ ماظلعودة ق٠ّ

واظؿؼّٓمم،موخيؾ٠ّمج٦ّؾيامع٤ّماظؿلوعّّمواظؿقوبمواظؿعوونماظّٔيمػ٦ّمأح٦ّجمعوم

متؽ٦ّنماظؾشّٕؼيمإظق٥ّماآلنم.

م

*    *    * 
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 فطٌ ايعًِ ٚأخالم طالب٘

 أٚاًل : ايعٓاصز :

ممصض٢ّماظعؾ٣ّموعؽوغيماظعؾؿوءمسيماإلدٱّم.م .1

مايٌمسؾ٧ّمرؾىماظعؾ٣ّمواظعؿ٢ّمب٥ّ.م .2

مٱّقمتّٕتؼ٨ّماِّع٣ّ.بوظعؾ٣ّمواِّخ .3

مرٱّبماظعؾ٣ّمؼؾـ٦ّنموّٰمؼفّٓع٦ّن. .4

ّٝا    األدي١ : -ثاْ
 : األدي١ َٔ ايكزإٓ           

ضيُؽ٣ّضيموشياظَِّّٔؼ٤ّشيمُأوتصي٦ّاماْظِعْؾ٣ّشيمدشيرشيجشيوٍتم}ضولمتعودي:م .1 ؼشيّٕضيَصّٝغيماظؾ٥َّّصيماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامِع

مؼ.م11ػاجملودظي:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياظؾ٥َّّصيمِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمخشيِؾريظي

ُض٢ّضيمػشي٢ّضيمؼشيلضيؿشي٦ّغييماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشيموشياظَِّّٔؼ٤ّشيمَظومؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشيمإغيغؼيؿشيوم}وضولمتعوديم:م .2

مؼ.9ػاظّٖعّٕ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيؿشئّشيطَّّٕصيمُأوُظ٦ّماْظَلْظؾشيوِب

متعو .3 موضول مِب٥ِّمم}ديم: مَصَلخضيّٕشيجضيشـيو معشيوءطي ماظلؼيؿشيوِء مِع٤ّشي مَأغضيّٖشيلشي ماظؾ٥َّّشي مَأنؼي متشيّٕشي َأَظ٣ّضي

مَأْظ٦ّشياغصيفشيوم معصيكضيؿشيِؾّٟظي موشيحصيؿضيّٕظي مِبقّٚظي مجصيّٓشيدظي ماْظِفؾشيولغي موشيِع٤ّشي مَأْظ٦ّشياغصيفشيو معصيكضيؿشيِؾًػو ثشيؿشيّٕشياٍت

ّٟظيمَأْظ٦ّشياغصي٥ّصيمَطّٔشيِظ١َّمإغيغؼيؿشيوموشيِع٤ّشيماظؼـيوسغيموشياظّٓؼيوشيابـيموشياْظَلغضيعشيومغيمعصيكضيؿشيِؾم*وشيَشّٕشياِبقىصيمدصي٦ّدظيم

مؼ.28-27ػصورّٕ:مممممممممممم{ؼشيكضيششي٧ّماظؾ٥َّّشيمِع٤ّضيمِسؾشيوِدِهماْظعصيَؾؿشيوءصيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمسشيّٖغيؼّٖظيمَشُػ٦ّرظيم

ذشيفغيّٓشيماظؾ٥َّّصيمَأغؼي٥ّصيمَظومإغيَظ٥ّشيمإغيظَّومػصي٦ّشيموشياْظؿشيَؾو٫َِّؽُيموشيُأوُظ٦ّماْظِعْؾ٣ّغيمَضو٫ِّؿطيوم}وضولمتعوديم:م .4

مؼ.18ػآلمسؿّٕان:ممممممممممممممممممممممممممممممممم{َظ٥ّشيمإغيظَّومػصي٦ّشيماْظعشيّٖغيؼّٖصيماْظقشيِؽق٣ّصيِبوْظِؼلضيِّٛمَظومإغي

وشيسشيؾ٣َّّشيمآدشيمشيماْظَلدضيؿشيوءشيمُطؾَّفشيومثصي٣ّؼيمسشيّٕشي٬ّشيفصي٣ّضيمسشيَؾ٧ّماْظؿشيَؾو٫َِّؽِيمَصَؼولشيم}وضولمتعودي:م .5

ؾضيقشيوغشي١َّمَظومِسْؾ٣ّشيمَظشـيومإغيظَّومعشيومَضوُظ٦ّامدصيم*مَأغضيِؾؽصي٦ِّغ٨ّمِبَلدضيؿشيوِءمػشيمصيَظوِءمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيم٭ّشيوِدِضنيشي

م ماْظقشيِؽق٣ّصي ماْظعشيِؾق٣ّصي شي مَأغضي مإغيغؼي١َّ مسشيؾَّؿضيؿشيشـيو مَصَؾؿؼيوم* مِبَلدضيؿشيو٫ِّفغي٣ّضي مَأغضيِؾؽضيفصي٣ّضي مآدشيمصي مؼشيو َضولشي
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موشياْظَلرضيضغيم ماظلؼيؿشيووشياِت مَشقضيىشي مإغيغـي٨ّمَأسضيَؾ٣ّصي مَظُؽ٣ّضي مَأُض٢ّضي مَأَظ٣ّضي مَضولشي مِبَلدضيؿشيو٫ِّفغي٣ّضي َأغضيؾشيَلػصي٣ّضي

مؼم.33م-م31ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممم{َؾ٣ّصيمعشيومتصيؾضيّٓصيونشيموشيعشيومُطضيؿصي٣ّضيمتشيْؽؿصيؿصي٦ّنشيوشيَأسضي

اْضّٕشيْأمِبودضي٣ّغيمرشيبـي١َّماظَِّّٔيمخشيَؾ٠ّشيم*مخشيَؾ٠ّشيماْظنغيغضيلشيونشيمِع٤ّضيمسشيَؾ٠ّػيمم*م}وضولمتعودي:م .6

 م{ْظنغيغضيلشيونشيمعشيومَظ٣ّضيمؼشيعضيَؾ٣ّضياْضّٕشيْأموشيرشيبؽي١َّماْظَلْطّٕشيمصيم*ماظَِّّٔيمسشيؾ٣َّّشيمِبوْظَؼَؾ٣ّغيم*مسشيؾ٣َّّشيما

مؼ.ممم5م-1ػاظعؾ٠ّ:

مِبغشيقضيّٕغيمدصيْؾَطونػيمَأتشيوػصي٣ّضيمَطؾصيّٕشيم}وضولمتعودي:م .7 اظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيفشيوِدُظ٦ّنشيمِص٨ّمآؼشيوِتماظؾ٥َِّّ

مَضْؾِىمعصيؿشيَؽؾـيّٕػيم مسشيَؾ٧ّمُط٢ّـي ماظؾ٥َّّصي مؼشيْطؾشيّٝصي مَطّٔشيِظ١َّ مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي موشيِسضيّٓشي ماظؾ٥َِّّ مِسضيّٓشي عشيْؼؿطيو

 ؼ.35ػشوصّٕ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{جشيؾؼيورػيم

بشي٢ّضيمػصي٦ّشيمآؼشيوتظيمبشيقـيشيوتظيمِص٨ّم٭ّصيّٓصيورغيماظَِّّٔؼ٤ّشيمُأوتصي٦ّاماْظِعْؾ٣ّشيموشيعشيومم}وضولمتعودي:م: .8

مؼ.49ػاظعـؽؾ٦ّت:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيفضيقشيّٓصيمِبكؼشيوِتشيومإغيظَّوماظظَّوِظؿصي٦ّنشي

 

 :األدي١ َٔ ايض١ٓ ٚاآلثار

صًيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآم .1 سشي٤ّضيمَأِب٨ّماظّٓؼيرضيدشياِءم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مدشيِؿعضي

مؼشيُؼ٦ّلصي مَرّٕغيؼًؼوم):مسؾق٥ّمودؾ٣ّ( مِب٥ِّ مِسْؾؿطيومدشيَؾ١َّماظؾ٥َّّصي مِصق٥ِّ مؼشيْطُؾىصي مدشيَؾ١َّمَرّٕغيؼًؼو عشي٤ّضي

م مُرّٕصيقغي موشيإغينؼيمِع٤ّضي ماْظِعْؾ٣ّغي، مِظَطوِظِى مرغي٬ّطيو مَأجضيـِقشيؿشيفشيو مَظؿشيضشيّٝصي ماْظؿشيَؾو٫َِّؽَي موشيإغينؼي اْظفشيؼـيِي،

اْظعشيوِظ٣ّشيمَظقشيلضيؿشيغضيِػّٕصيمَظ٥ّصيمعشي٤ّضيمِص٨ّماظلؼيؿشي٦ّشياِت،موشيعشي٤ّضيمِص٨ّماْظَلرضيضغي،موشياْظِققؿشيونصيمِص٨ّمجشي٦ّضيِفم

مَطَػضضي٢ّغي مسشيَؾ٧ّماْظعشيوِبِّٓ، ماْظعشيوِظ٣ّغي مَصضضي٢ّشي موشيإغينؼي مسشيَؾ٧ّمدشيو٫ِّّٕغيمماْظؿشيوِء، ماْظؾشيّٓضيرغي مَظقضيَؾَي اْظَؼؿشيّٕغي

موشيَظوم مِدؼشيورطيا مؼصي٦ّشيرـيثصي٦ّا مَظ٣ّضي ماْظَلغضيِؾقشيوءشي موشيإغينؼي ماْظَلغضيِؾقشيوِء، موشيرشيثشيُي ماْظعصيَؾؿشيوءشي موشيإغينؼي اْظَؽ٦ّشياِطِى،

م.م)مدـ٤ّمأب٨ّمداود(مممممممممِدرضيػشيؿطيو،موشيرؼيثصي٦ّاماْظِعْؾ٣ّشي،مَصؿشي٤ّضيمَأخشئّشيهصيمَأخشئّشيمِبقشيُّٜموشياِصّٕػي(م

ماظؾ٥َِّّم .2 مِظ٨ّمرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: م م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( ماْظقشيؿشيونغي مبضي٤ّغي محصئّشيؼضيَػَي وسشي٤ّضي

مَصضضي٢ّغيماْظِعؾشيودشيِة،موشيخشيقضيّٕصيمِدؼـُِؽ٣ّصيم(:م))٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ ماْظِعْؾ٣ّغيمخشيقضيّٕظيمِع٤ّضي َصضضي٢ّصي

موط٣ّمسيماٌلؿّٓرك(.)رواهمايمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماْظ٦ّشيرشيعصيم(
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ِٓم .3 ما مِظّٕشيدصي٦ّلغي مذصيِطّٕشي مَضولشي: مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ ماظؾشيوِػِؾ٨ّـي مُأعشيوعشيَي مَأِب٨ّ موسشي٤ّضي

مرشيدصي٦ّلصيم مَصَؼولشي مسشيوِظ٣ّظي، موشياآلخشيّٕصي مسشيوِبّٓظي مَأحشيّٓصيػصيؿشيو مرشيجصيٱَّنغي )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

ِٓ:م)مَصضضي٢ّصيماظعشيوِظ٣ّغيمسشيَؾ٧ّماظعشيوِبِّٓمَطَػضضيِؾ٨ّمسشيَؾ٧ّمَأدضيغشيوُط٣ّضي( ِٓما ،مثصي٣ّؼيمَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

موشياَِّرشي٬ِّنيشيم ماظلؼيؿشي٦ّشياِت موشيَأػضي٢ّشي موشيعشيٱ٫ََِّّؽؿشي٥ّصي ماظؾ٥َّّشي م)إغينؼي مودؾ٣ّ(: مسؾق٥ّ مآ )٭ّؾ٧ّ

ًَقضيّٕشي(  محشيؿؼي٧ّماظؼيؿضيَؾَيمِص٨ّمجصيقضيّٕغيػشيوموشيحشيؿؼي٧ّماُي٦ّتشيمَظقصيصشيؾ٦ُّّنشيمسشيَؾ٧ّمعصيعشيؾ٣ِّّغيماظؼـيوسغيما

م)دـ٤ّماظرتعّٔي(.

تشيعشيؾَّؿصي٦ّاماْظِعْؾ٣ّشيموشيتشيعشيؾَّؿصي٦ّامِظْؾِعْؾ٣ّغيمم)م:م(طَّوِبم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصيكشيوشيَضولشيمسصيؿشيّٕصيمبضي٤ّصيماْظ .4

موشيَظوم م، متصيعشيؾِّؿصي٦ّغشي٥ّصي معشي٤ّضي مَظُؽ٣ّضي موشيْظقشيؿشي٦ّشيا٬ّشيّٝضي متصيعشيؾِّؿصي٦ّنشي مِظؿشي٤ّضي موشيتشي٦ّشيا٬ّشيعصي٦ّا موشياْظِقْؾ٣ّشي اظلؼيِؽقشـيَي

 ِبفشيفضيِؾُؽ٣ّضيم(ممتشيُؽ٦ّغصي٦ّامِع٤ّضيمجشيؾشيوِبّٕشيِةماْظعصيَؾؿشيوِءمَصَؾومؼشيُؼ٦ّمصيمِسْؾؿصيُؽ٣ّضي

م)أدبماظّٓغقومواظّٓؼ٤ّ(.

ُٓمتشيعشيوَظ٧ّمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:م .5 وسشي٤ّضيمرشيجشيوِءمبضي٤ّغيمحشيقضي٦ّشيَةمسشي٤ّضيمعصيعشيوِذمبضي٤ّغيمجشيؾشي٢ّػيم)رشي٨ِّ٬ّشيما

)تشيعشيؾَّؿصي٦ّاماْظِعْؾ٣ّشي;مَصنغينؼيمتشيعشيؾُّؿشي٥ّصيمِظؾ٥َِّّمتشيعشيوَظ٧ّمخشيشضيقشيٌي،موشيَرَؾؾشي٥ّصيمِسؾشيودشيٌة،موشيعصئّشياَطّٕشيتشي٥ّصيمتشيلضيِؾقّّظي،م

مِظَلغؼي٥ّصيموشياْظؾشي مُضّٕضيبشيٌي; مِظَلػضيِؾ٥ِّ موشيبشئّضيَظ٥ّصي م٭ّشيّٓشيَضٌي، مؼشيعضيَؾ٣ّصي مَظو مِظؿشي٤ّضي موشيتشيعضيِؾقؿشي٥ّصي مِجفشيودظي، مسشيضـي٥ّصي شي قضي

عشيعشيوِظ٣ّصيماْظقشيَؾولغيموشياْظقشيّٕشيامغي،موشيعشيشيورصيمَأػضي٢ّغيماْظفشيؼـيِي،موشياْظُلغضيّٗصيمِص٨ّماْظ٦ّشيحضيششيِي،موشياظصؼيوِحىصيم

٦ّشيِة،موشياظّٓؼيِظق٢ّصيمسشيَؾ٧ّماظلؼيّٕؼياِءموشياظضؼيّٕؼياِء،موشياظلـيَؾوحصيمِص٨ّماْظغصيّٕضيبشيِي،موشياْظؿصيقشيّٓـيثصيمِص٨ّماْظكشيْؾ

موشيؼشيفضيعشيُؾفصي٣ّضيم مَأْض٦ّشياعطيو، متشيعشيوَظ٧ّمِب٥ِّ ُٓ ما مؼشيّٕضيَصّٝصي ماْظَلِجؾَّوِء، مِسضيّٓشي موشياظّٓـيؼ٤ّصي سشيَؾ٧ّماْظَلسضيّٓشياِء،

مِبِػعشيوِظفغي٣ّضي موشيؼصيْؼؿشيّٓشيى مآثشيورصيػصي٣ّضي، متصيْؼؿشيؾشيّٗصي موشيَأ٫ِّؿؼيًي، مَضودشيًة ماْظكشيقضيّٕغي مإغيَظ٧ّمِص٨ّ موشيؼصيضيؿشيفشي٧ّ ،

مُط٢ّؽيم مَظفصي٣ّضي مؼشيلضيؿشيغضيِػّٕصي متشيؿضيلشيقصيفصي٣ّضي، موشيِبَلجضيـِقشيِؿفشيو مِص٨ّمِخؾَِّؿفغي٣ّضي، ماْظؿشيَؾو٫َِّؽُي متشيّٕضيَشىصي رشيْأِؼفغي٣ّضي،

رشيْرٍىموشيؼشيوِبّٗػي،محشيؿؼي٧ّماْظِققؿشيونصيمِص٨ّماْظؾشيقضيّٕغيموشيػشي٦ّشياعؽي٥ّصي،موشيِدؾشيوعصيماظطَّقضيّٕغيموشيَأغضيعشيوعصي٥ّصي،مِظَلنؼيم

محشيقشيوُة مِبوْظِعْؾ٣ّغيمماْظِعْؾ٣ّشي مؼشيؾضيُؾّٞصي ماظظُّْؾ٣ّغي، مِع٤ّشي ماْظَلبضيصشيورغي موشيِعصضيؾشيوحصي ماْظفشيفضي٢ّغي، مِع٤ّشي اْظُؼُؾ٦ِّب
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مؼشيعضيِّٓلصيم مِصق٥ِّ موشياظؿؼيَػؽُّّٕصي موشياْظكِخّٕشيِة. ماظّٓؽيغضيقشيو مِص٨ّ ماْظعصيْؾقشيو موشياظّٓؼيرشيجشيَي ماْظَلخضيقشيورغي، عشيشيوزغيلشي

اْظَلرضيحشيومصي،موشيؼصيعضيّٕشيفصيماْظقشيَؾولصيمِع٤ّشيماْظقشيّٕشيامغي،مِبوظصـيقشيومغي،موشيعصيّٓشيارشيدشيؿصي٥ّصيمِبوْظِؼقشيومغي،مِب٥ِّمتصي٦ّ٭ّشي٢ّصيم

 إغيعشيومصيماْظعصيؿؼيولغي،موشياْظعشيؿشي٢ّصيمتشيوِبعصي٥ّصي،مؼصيْؾفشيؿصي٥ّصيماظلؽيعشيّٓشياءشي،موشيؼصيقضيّٕشيعصي٥ّصيماْظَلذضيِؼقشيوِء(م

م)حؾقيماِّوظقوءمورؾؼوتماِّ٭ّػقوء(.

 ثايّجا : املٛضٛع:  

متعوديمأنمغلؿؼؾ٢ّمسيمػّٔهماِّؼوممسوعطيومدرادقطيومجّٓؼّٓطيام،مغلللمآ

ؼؽ٦ّنمسوممصٱّحػيمونوحػيمظؽ٢ّمروظىمسؾ٣ّمخيؾّٙمٓمتؾوركموتعوديمسيمرؾؾ٥ّم

ظؾعؾ٣ّ،موػّٔامجيعؾـومغؿقّٓثماظق٦ّممس٤ّمصض٢ّماظعؾ٣ّموأخٱّقماٌؿعؾ٣ّم،مصؿؿوم

ماظؼؾ٦ّبموغ٦ّرم محقوة مصف٦ّ م، مسيماإلدٱّم مسوظقي معؽوغي مظؾعؾ٣ّ مأن ّٰمذ١ّمصق٥ّ

موب٥ّمؼطو م، مب٥ّمؼؾؾّٞماإلغلونمعـوزلماِّبّٕار موب٥ّماِّبصور، موب٥ّمؼعؾّٓم، عمآم،

ؼ٦ّحّٓ،موب٥ّمؼصيؿشيفؼيّٓموب٥ّمت٦ّ٭٢ّّماِّرحومم،موب٥ّمتّٕصّٝماِّع٣ّمأسؾ٧ّماظّٓرجوتم،م

ؼيمسؾق٥ّم،مورشىم صوإلدٱّممدؼ٤ّماظعؾ٣ّ،مّٰمؼصيعّٕشيفصيمدؼ٤ّظيمعـُؾ٥ّمأذودمبوظعؾ٣ّموح

سيمرؾؾ٥ّم،موغ٦ّؼيهممبؽوغيمأػؾ٥ّم،موأسؾ٧ّمع٤ّمضّٓرػ٣ّم،موبنيمصض٢ّماظعؾ٣ّموأثّٕهم

مأنمأولمآؼوتممسيماظّٓغقومواآلخّٕةم،موحّٚؼي سؾ٧ّماظؿعؾ٣ّمواظؿعؾق٣ّم،موحلؾـو

مأذورتم م غّٖظًمع٤ّماظ٦ّح٨ّمسؾ٧ّمضؾىمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

إديمصض٢ّماظعؾ٣ّم،محقٌمأعّٕتمبوظؼّٕاءةموػ٨ّمعػؿوحماظعؾ٣ّم،موغ٦ّعيػًمبوظؼؾ٣ّم

اْضّٕشيْأمِبودضي٣ّغيمرشيبـي١َّماظَِّّٔيمخشيَؾ٠ّشيم}وػ٦ّمأداةمغؼ٢ّماظعؾ٣ّم،موذظ١ّمسيمض٦ّظ٥ّمتعودي:م

مِبوْظَؼَؾ٣ّغيم*مسشيؾ٣َّّشيم*مخشيَؾ موشيرشيبؽي١َّماْظَلْطّٕشيمصيم*ماظَِّّٔيمسشيؾ٣َّّشي م*ماْضّٕشيْأ ماْظنغيغضيلشيونشيمِع٤ّضيمسشيَؾ٠ّػي ٠ّشي

مؼ.م5م-1ػاظعؾ٠ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظنغيغضيلشيونشيمعشيومَظ٣ّضيمؼشيعضيَؾ٣ّضي
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مايّٕب موتعؾ٤ّ ماظعؾ٣ّ، مبؼقؿي متـ٦ّغيعيه م٭ّققي مأول ماُِّععيقشيعييممصفّٔه سؾ٧ّ

اظغوصؾي،مووع٢ّماظؾؾـيماِّوديمسيمبـوءمط٢ّمإغلونمسظق٣ّمأنمؼؼّٕأموأنمؼؿعؾعَي٣ّم

،مصفّٔامإنمدلمسؾ٧ّمذ٨ّءمصنمنومؼّٓلمسؾ٧ّمأنمعؽوغيماظعؾ٣ّمسيماإلدٱّممّٰم

تّٓاغقفومعؽوغيم،موضّٓمدلمسؾ٧ّمذظ١ّمأغ٥ّماٌـقيماإلهلقيماظيتمرصّٝمآمبفوم

وشيسشيؾ٣َّّشيم}قف٣ّماظلٱّم(م،مضولمتعودي:معؼوممآدممسؾ٧ّمعومدوغ٥ّمع٤ّماٌٱ٫ّّؽيم)سؾ

مػشيمصيَظوِءم مَأغضيِؾؽصي٦ِّغ٨ّمِبَلدضيؿشيوِء مَصَؼولشي مسشيَؾ٧ّماْظؿشيَؾو٫َِّؽِي مسشيّٕشي٬ّشيفصي٣ّضي مثصي٣ّؼي مُطؾَّفشيو ماْظَلدضيؿشيوءشي آدشيمشي

شيماْظعشيِؾق*مإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيم٭ّشيوِدِضنيشيم ٣ّصيمَضوُظ٦ّامدصيؾضيقشيوغشي١َّمَظومِسْؾ٣ّشيمَظشـيومإغيظَّومعشيومسشيؾَّؿضيؿشيشـيومإغيغؼي١َّمَأغضي

َضولشيمؼشيومآدشيمصيمَأغضيِؾؽضيفصي٣ّضيمِبَلدضيؿشيو٫ِّفغي٣ّضيمَصَؾؿؼيومَأغضيؾشيَلػصي٣ّضيمِبَلدضيؿشيو٫ِّفغي٣ّضيمَضولشيمَأَظ٣ّضيمَأُض٢ّضيم*ماْظقشيِؽق٣ّصيم

مُطضيؿصي٣ّضيم موشيعشيو متصيؾضيّٓصيونشي معشيو موشيَأسضيَؾ٣ّصي موشياْظَلرضيضغي ماظلؼيؿشيووشياِت مَشقضيىشي مَأسضيَؾ٣ّصي مإغيغـي٨ّ َظُؽ٣ّضي

مؼم.33م-م31ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تشيْؽؿصيؿصي٦ّنشي

موحٌمأتؾوس٥ّمسؾ٧ّمرؾؾ٥ّ ،مموظؼّٓمسينماإلدٱّممبوظعؾ٣ّمسـوؼيمصو٫ّؼيم،

موط٢ّمذبولمع٤ّم واظؾقٌمواظؿػؽريمسيمط٢ّمعقّٓانمع٤ّمعقودؼ٤ّماٌعّٕصي،

مذبوّٰتمايقوةم،مواظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّممب٥ّماظؽـريمع٤ّماآلؼوتماظيتمتشريمإديمػّٔا

بشي٢ّضيمػصي٦ّشيمآؼشيوتظيمبشيقـيشـيوتظيمِص٨ّم٭ّصيّٓصيورغيماظَِّّٔؼ٤ّشيمُأوتصي٦ّاماْظِعْؾ٣ّشيموشيعشيومؼشيفضيقشيّٓصيم}لمتعوديم:،مضو

مؼ.49ػاظعـؽؾ٦ّت:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِبكؼشيوِتشيومإغيظَّوماظظَّوِظؿصي٦ّنشي

مؼّٖدادمسـّٓمر موصضؾ٥ّ مظصوحؾ٥ّماًريمواهلّٓاؼي، ماظعؾ٣ّمؼـؿّٕ وظؾ٥ّ،مإنعي

وضّٓمذّٕفماي٠ّمدؾقوغ٥ّموتعوديماظعوٕموعقّٖهمس٤ّمشريه،موأخربمأغ٥ّمّٰمؼعؼ٢ّم

مصؼولم ماظعو٦ٌّن، مإّٰ مبفو ماظٱ٫ّّؼي ماٌؽوغي موؼـّٖهلو مح٠ّمصفؿفو موؼػفؿفو آؼوت٥ّ

م مؼشيؿشئّشيطَّّٕصيم}دؾقوغ٥ّ: مإغيغؼيؿشيو مؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشي مَظو موشياظَِّّٔؼ٤ّشي مؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشي مؼشيلضيؿشي٦ّغييماظَِّّٔؼ٤ّشي مػشي٢ّضي ُض٢ّضي

ؼم،مصوظعؾ٣ّمسيمذات٥ّمشوؼيم;مؼّٓلمسؾ٧ّمذظ١ّمعومجوءم9ػاظّٖعّٕ:مم{ؾشيوِبُأوُظ٦ّماْظَلْظ
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مِظؾ٥َِّّم متشيعشيؾُّؿشي٥ّصي مَصنغينؼي ماْظِعْؾ٣ّشي; م)تشيعشيؾَّؿصي٦ّا مَضولشي: مسشيضـي٥ّصي( ُٓ ما م)رشي٨ِّ٬ّشي مجشيؾشي٢ّػي مبضي٤ّغي معصيعشيوِذ سشي٤ّضي

شيمسشيضـي٥ّصيمِج فشيودظي،موشيتشيعضيِؾقؿشي٥ّصيمتشيعشيوَظ٧ّمخشيشضيقشيٌي،موشيَرَؾؾشي٥ّصيمِسؾشيودشيٌة،موشيعصئّشياَطّٕشيتشي٥ّصيمتشيلضيِؾقّّظي،موشياْظؾشيقضي

موشيعشيشـيورصيم موشياْظقشيّٕشيامغي، ماْظقشيَؾولغي معشيعشيوِظ٣ّصي مِظَلغؼي٥ّصي مُضّٕضيبشيٌي; مِظَلػضيِؾ٥ِّ موشيبشئّضيَظ٥ّصي م٭ّشيّٓشيَضٌي، مؼشيعضيَؾ٣ّصي مَظو ِظؿشي٤ّضي

مِص٨ّم موشياْظؿصيقشيّٓـيثصي مِص٨ّماْظغصيّٕضيبشيِي، موشياظصؼيوِحىصي مِص٨ّماْظ٦ّشيحضيششيِي، موشياْظُلغضيّٗصي ماْظفشيؼـيِي، َأػضي٢ّغي

موشياظّٓؼي موشياظّٓـيؼ٤ّصيماْظكشيْؾ٦ّشيِة، ماْظَلسضيّٓشياِء، مسشيَؾ٧ّ موشياظلـيَؾوحصي موشياظضؼيّٕؼياِء، ماظلؼيّٕؼياِء مسشيَؾ٧ّ ِظق٢ّصي

مِسضيّٓشيماْظَلِجؾَّوِء..م

موشيتشيعشيؾَّؿصي٦ّام ماْظِعْؾ٣ّشي م)تشيعشيؾَّؿصي٦ّا م: مسشيضـي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي ماْظكشيطَّوِب مبضي٤ّصي مسصيؿشيّٕصي وشيَضولشي

٤ّضيمتصيعشيؾِّؿصي٦ّنشيموشيْظقشيؿشي٦ّشيا٬ّشيّٝضيمَظُؽ٣ّضيمعشي٤ّضيمتصيعشيؾِّؿصي٦ّغشي٥ّصيم،مِظْؾِعْؾ٣ّغيماظلؼيِؽقشـيَيموشياْظِقْؾ٣ّشيموشيتشي٦ّشيا٬ّشيعصي٦ّامِظؿشي

م)أدبماظّٓغقوم م( مِبفشيفضيِؾُؽ٣ّضي مِسْؾؿصيُؽ٣ّضي مؼشيُؼ٦ّمصي مَصَؾو ماْظعصيَؾؿشيوِء مجشيؾشيوِبّٕشيِة مِع٤ّضي متشيُؽ٦ّغصي٦ّا وشيَظو

مواظّٓؼ٤ّ(.

معؿعؾؿيم صطؾقعيماإلدٱّممتػّٕضمسؾ٧ّماِّعيماٌلؾؿيمأنمتؽ٦ّنمأعي

موتفؾّٛ ماٌـؼػني، مغلؾي مصقفو مضقؿيممتّٕتػّٝ مصنن ماىوػؾنيم، مغلؾي متـعّٓم أو

ماظعؾ٣ّمسيماإلدٱّممطؼقؿيمايقوةمبوظـلؾيمظإلغلون.

وطّٔظ١ّمأسؾ٧ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمع٤ّمذلنماظعؾ٣ّ،مصعؾؼيّٕمسـ٥ّمبوظلؾطونم،م

معشيْؼؿطيوم}صؼولمتعودي: مَطؾصيّٕشي مَأتشيوػصي٣ّضي مدصيْؾَطونػي مِبغشيقضيّٕغي مِص٨ّمآؼشيوِتماظؾ٥َِّّ مؼصيفشيوِدُظ٦ّنشي اظَِّّٔؼ٤ّشي

م ماظؾ٥َِّّ مِسضيّٓشي مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي م35ػشوصّٕ:م{وشيِسضيّٓشي متعودي: موضول ماظَِّّٔؼ٤ّشيم}ؼ، إغينؼي

ؼصيفشيوِدُظ٦ّنشيمِص٨ّمآؼشيوِتماظؾ٥َِّّمِبغشيقضيّٕغيمدصيْؾَطونػيمَأتشيوػصي٣ّضيمإغينضيمِص٨ّم٭ّصيّٓصيورغيِػ٣ّضيمإغيظَّومِطؾضيّٕظيمعشيومػصي٣ّضيم

ؼ.موٓمدرمدقّٓغومسؾ٨ّعيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(محنيمضول:م)ماظعؾ٣ّم56ػشوصّٕ:{ِبؾشيوِظِغق٥ِّ
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مع٤ّ محوط٣ّممخريظي مواظعؾ٣ّ م، ماٌول مهّٕس موأغً محيّٕد١ّ ماظعؾ٣ّ م، اٌول

مواٌولمربؽ٦ّمم،مواٌولمتـؼص٥ّماظـػؼيمواظعؾ٣ّمؼّٖط٦ّمبوإلغػوق(.م

متؿ٦ّضّٟمدعودةماإلغلونم صوظعؾ٣ّم٬ّّٕورةمعصيِؾقؼيي،موحوجيمعودؼييم،مسؾقفو

سيماظّٓغقومواآلخّٕة.موع٤ّمػـومطونمرؾىماظعؾ٣ّمصّٕؼضًيم،مطؿومروىماب٤ّمعوجيم

عشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّممسشي٤ّضيمَأغشيّٗغيمبضي٤ّغي

مودؾ٣ّ(:م)َرَؾىصيماْظِعْؾ٣ّغيمَصّٕغيؼضشيٌيمسشيَؾ٧ّمُط٢ّـيمعصيلضيِؾ٣ّػي(.

وأعومس٤ّمصض٢ّماظعؾؿوءموعـّٖظؿف٣ّم;مصؼّٓمعّٓحمآمأػ٢ّماظعؾ٣ّموأثـ٧ّم

محؿ٧ّم مبّٓرجوتف٣ّ مومسو م، مجف٦ّدشيػ٣ّ موضّٓؼير معـوزهل٣ّ مورصّٝ م، موذّٕصف٣ّ سؾقف٣ّ

مواإلضّٕارمضّٕشيغشيف مب٦ّحّٓاغقؿ٥ّ ماظشفودة مسي موعٱ٫ّّؽؿ٥ّ مبـػل٥ّ مدؾقوغ٥ّ ماي٠ّ ّ٣

ذشيفغيّٓشيماظؾ٥َّّصيمَأغؼي٥ّصيمَظومإغيَظ٥ّشيمإغيظَّومػصي٦ّشيموشياْظؿشيَؾو٫َِّؽُيموشيُأوُظ٦ّماْظِعْؾ٣ّغيمَضو٫ِّؿطيوم}بعّٓاظؿ٥ّ،مضولمتعودي:

ماْظقشيِؽق٣ّصي ماْظعشيّٖغيؼّٖصي مػصي٦ّشي مإغيظَّو مإغيَظ٥ّشي مَظو مسؿّٕان:{ِبوْظِؼلضيِّٛ موج٢ّ:م18ػآل مسّٖ موضول ؼ.

مِبؿشيوم} موشياظؾ٥َّّصي مدشيرشيجشيوٍت ماْظِعْؾ٣ّشي مُأوتصي٦ّا موشياظَِّّٔؼ٤ّشي ضيُؽ٣ّضي مِع مآعشيصي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي ماظؾ٥َّّصي ؼشيّٕضيَصّٝغي

وعومذظ١ّمإّٰمِّنماظعؾؿوءمأطـّٕماظـوسمععّٕصيمم،ؼ11ػاجملودظي:{تشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمخشيِؾريظي

ماظـوسم مأطـّٕ مػ٣ّ مب٢ّ م، مخوظؼف٣ّ مطٱّم متؾؾقّٞ موأحّٕصماظـوسمسؾ٧ّ بّٕبف٣ّ،

إغيغؼيؿشيومؼشيكضيششي٧ّماظؾ٥َّّشيمِع٤ّضيم}ع٤ّمآثورمُضّٓرت٥ّموسظؿؿ٥ّ،مصؼول:مخشقيمٓممبومأدرط٦ّام

مؼ.28ػصورّٕ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِسؾشيوِدِهماْظعصيَؾؿشيوءصيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمسشيّٖغيؼّٖظيمَشُػ٦ّرظيم

مايـقّٟمم ماظشّٕع مهل٣ّ محػظفو مسظقؿي معؽوغي مظؾعؾؿوء مصنن مث٣ّ وع٤ّ

م مورثي مصف٣ّ مضّٓرػ٣ّمسيماِّعي، ماِّغؾقوءمظعظ٣ّ مبعّٓ ماٌػضؾ٦ّن موػ٣ّ اِّغؾقوء

مذصيِطّٕشيم مَضولشي: مآمسـ٥ّ( م)ر٨ّ٬ّ ماظؾشيوِػِؾ٨ّـي مُأعشيوعشيَي مَأِب٨ّ مصعشي٤ّضي م، ماظؾشّٕ مدو٫ّّٕ سؾ٧ّ
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مسشيوِظ٣ّظي،م موشياآلخشيّٕصي مسشيوِبّٓظي مَأحشيّٓصيػصيؿشيو مرشيجصيٱَّنغي مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ِٓ ما ِظّٕشيدصي٦ّلغي

ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)مَصضضي٢ّصيما ظعشيوِظ٣ّغيمسشيَؾ٧ّماظعشيوِبِّٓمَطَػضضيِؾ٨ّمَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيما

ماظؾ٥َّّشيم م)إغينؼي مودؾ٣ّ(: مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مثصي٣ّؼي مَأدضيغشيوُط٣ّضي(، سشيَؾ٧ّ

موشيحشيؿؼي٧ّم مجصيقضيّٕغيػشيو مِص٨ّ ماظؼيؿضيَؾَي محشيؿؼي٧ّ موشياَِّرشي٬ِّنيشي ماظلؼيؿشي٦ّشياِت موشيَأػضي٢ّشي وشيعشيٱ٫ََِّّؽؿشي٥ّصي

ماظؼـيوسغي معصيعشيؾ٣ِّّغي مسشيَؾ٧ّ مَظقصيصشيؾ٦ُّّنشي ًَقضيّٕشي(ماُي٦ّتشي مأعّٕمما مظّٔظ١ّ ماظرتعّٔي(. )دـ٤ّ

مصؼول:م م، مؼشؽ٢ّ مصقؿو مإظقف٣ّ مواظّٕج٦ّع ماظعؾ٣ّ مأػ٢ّ موتعوديمبلمال دؾقوغ٥ّ

مؼ.م43ػاظـق٢ّ:ممممممممممممممممممممممممممممممم{َصودضيَلُظ٦ّامَأػضي٢ّشيماظّٔـيْطّٕغيمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيمَظومتشيعضيَؾؿصي٦ّنشي}

مصننمرؾىماظعؾ٣ّم م، مب٥ّ مواظعؿ٢ّ مس٤ّمايٌمسؾ٧ّمرؾىماظعؾ٣ّ وأعو

اظلع٨ّمسيمهصقؾ٥ّمواجىمسؾ٧ّمط٢ّمعلؾ٣ّموعلؾؿيم،موظؼّٓمأو٬ّّّمرد٦ّلمو

مصضقؾيمرؾؾ٥ّمسيمحّٓؼٌمؼّٓصّٝمط٢ّمع٤ّمضّٕأهم آم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

م،م ماظعؿّٕمسيمدؾق٢ّمهصقؾ٥ّ موإصـوء مإديماٌلورسيمسيمرؾىماظعؾ٣ّم، بؿّٓبّٕ

م)مصَؼولشي م: مِب٥ِّ ماظؾ٥َّّصي مدشيَؾ١َّ مِسْؾؿطيو مِصق٥ِّ مؼشيْطُؾىصي مَرّٕغيؼًؼو مدشيَؾ١َّ مُرّٕصيقغيمعشي٤ّضي مِع٤ّضي َرّٕغيؼًؼو

اْظفشيؼـيِي،موشيإغينؼيماْظؿشيَؾو٫َِّؽَيمَظؿشيضشيّٝصيمَأجضيـِقشيؿشيفشيومرغي٬ّطيومِظَطوِظِىماْظِعْؾ٣ّغي،موشيإغينؼيماْظعشيوِظ٣ّشيمَظقشيلضيؿشيغضيِػّٕصيم

موشيإغينؼيم ماْظؿشيوِء، مِص٨ّمجشي٦ّضيِف موشياْظِققؿشيونصي مِص٨ّماْظَلرضيضغي، موشيعشي٤ّضي مِص٨ّماظلؼيؿشي٦ّشياِت، معشي٤ّضي َظ٥ّصي

اْظعشيوِبِّٓ،مَطَػضضي٢ّغيماْظَؼؿشيّٕغيمَظقضيَؾَيماْظؾشيّٓضيرغيمسشيَؾ٧ّمدشيو٫ِّّٕغيماْظَؽ٦ّشياِطِى،موشيإغينؼيممَصضضي٢ّشيماْظعشيوِظ٣ّغيمسشيَؾ٧ّ

ماْظعصيَؾؿشيوءشيموشيرشيثشيُيماْظَلغضيِؾقشيوِء،موشيإغينؼيماْظَلغضيِؾقشيوءشيمَظ٣ّضيمؼصي٦ّشيرـيثصي٦ّامِدؼشيورطياموشيَظومِدرضيػشيؿطيو،موشيرؼيثصي٦ّاماْظِعْؾ٣ّشي،

م)دـ٤ّمأب٨ّمداود(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصؿشي٤ّضيمَأخشئّشيهصيمَأخشئّشيمِبقشيُّٜموشياِصّٕػي(م
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وضّٓمجوءمس٤ّمدؾّٟماِّعيماظصوحلم)ر٨ّ٬ّمآمسـف٣ّموأر٬ّوػ٣ّ(مسّٓةم

ماظطؾىماظشّٕس٨ّمظؾعؾ٣ّمواهلؿيم متؾنيمحؼقؼي مواظعـوؼي; مبوظّٔطّٕ ععونمجّٓؼّٕة

معو مع٤ّمذظ١ّ: م، مروظىماظعؾ٣ّ رويمس٤ّماب٤ّمماظيتمؼـؾغ٨ّمأنمؼؽ٦ّنمسؾقفو

مس مآ م)ر٨ّ٬ّ ماظعؾ٣ّمم(ـ٥ّعلع٦ّد موإمنو ماظّٕواؼي; مبؽـّٕة ماظعؾ٣ّ مظقّٗ ضول:

اًشقي،موطونمايل٤ّماظؾصّٕيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مؼؼ٦ّل:ماسؿؾ٦ّامعومذؽؿ٣ّمأنم

ماظلػفوءم مصنن متعؿؾ٦ّا; محؿ٧ّ مسؾق٥ّ متعودي مآ مؼمجّٕط٣ّ مّٰ مآ مص٦ّ تعؿؾ٦ّا

;موإنماظعؾؿوءمػؿؿف٣ّماظّٕسوؼي.موشيَضولشيمعوظ١ّ:ماظعؾ٣ّمغ٦ّرمجيعؾ٥ّممػؿؿف٣ّماظّٕواؼي

ماظّٕواؼيآمحق موظقّٗمبؽـّٕة موظّٔظ١ّمضولماظشوصع٨ّممٌمؼشوء ر٨ّ٬ّمآم);

م;موعومأحّٓمأع٤ّعيمسؾ٨ّعيمع٤ّمعوظ١ّمم:مإذامذطّٕماظعؾؿوءمصؿوظ١ّماظـف٣ّماظـوضى(سـ٥ّ

مأثضيّٕصيوام ماظّٔؼ٤ّ ماظعؾؿوء مع٤ّ ممنوذج ماإلدٱّعقي مسيماِّعي مطون وظؼّٓ

ايقوةمبعؾؿف٣ّموأخٱّضف٣ّم،موإسؿولمصؽّٕػ٣ّ،معـف٣ّمسؾ٧ّمدؾق٢ّماٌـول:مسؾّٓم

ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(محربماِّعيموتّٕذيونماظؼّٕآن،مسصيّٕغيفشيمبشقّْم)م٤ّمسؾوسآمب

ماٌؽـّٕؼ٤ّم ماظلؾعي مع٤ّ م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مآمب٤ّمسؿّٕ موسؾّٓ م، اٌػلّٕؼ٤ّ

،موععوذمب٤ّمجؾ٢ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(محوع٢ّمظ٦ّاءماظعؾؿوءمؼ٦ّمممظّٕواؼيمايّٓؼٌ

ماب٤ّم م: معـف٣ّ ماِّرضمسؾؿطيو معؾموا مأسٱّم مأ٫ّؿي مبعّٓػ٣ّ مع٤ّ موأت٧ّ م، اظؼقوعي

اظـػقّٗماظّٓعشؼ٨ّماظّٔيمغؾّٞمسيماظطىموأولمع٤ّماطؿشّٟماظّٓورةماظّٓع٦ّؼيم

،موأب٦ّمبؽّٕماظّٕازيم،مواب٤ّمدقـو،موشريػ٣ّمطـريممم٤ّمأصودواماظؾشّٕؼيمبعؾؿف٣ّم

وطوغ٦ّامعـًؾومحيؿّٔىمبف٣ّم،مصوظ٦ّاجىمسؾ٧ّمذؾوبماِّعيمأنمحئّوامحّٔوػ٣ّم

مبوِّعي،مسؾ٧ّمأنمع٤ّماًط٦ّرةممبؽونم وأنمؼـفؾ٦ّامع٤ّماظعؾ٣ّمحؿ٧ّمؼـفض٦ّا

أنمؼؿصّٓىماإلغلونمظؾػؿ٦ّىمبّٓونمسؾ٣ّ،مصقض٢ّماظـوس،مؼؼ٦ّلماظـيبم)٭ّؾ٧ّم
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مؼشيْؼِؾّٚصيم موشيَظِؽ٤ّضي ماغضيِؿّٖشياسطيو ماظؼـيوسغي مِع٤ّشي ماْظِعْؾ٣ّشي مؼشيضيؿشيّٖغيعصي مَّٰ ماظؾ٥َّّشي م)إغينؼي آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:

فصي٣ّضيمِبغشيقضيّٕغيمِسْؾ٣ّػيماْظعصيَؾؿشيوءشيمَصقشيّٕضيَصّٝصيماْظِعْؾ٣ّشيمعشيعشيفصي٣ّضيموشيؼصيؾضيِؼ٧ّمِص٧ّماظؼـيوسغيمرصيءصيودطيومجصيفؼيوًّٰمؼصيْػؿصي٦ّغشي

م٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصقشيِضؾ٦ُّّنشيموشيؼصيِضؾ٦ُّّنشي(

عيم وع٤ّمػّٔامؼؿضّّمأنماإلدٱّممؼّٓس٦ّمإديماظعؾ٣ّموؼصيقّٕرماظعؼ٢ّم،موحي

سؾ٧ّماظـظّٕمسيماظؽ٦ّن،موؼصيـِشهماظعؼؾقيماظعؾؿقيماظيتمتؾّٓعموتؾؿؽّٕ،موؼّٕصّٚم

ظعؼؾقيماىوػؾيماٌلؿلؾؿيمظؽ٢ّمعومؼؿ٦ّارث٥ّماظـوس،مدونمعـوضشيمظ٥ّم،مصوِّعيما

اإلدٱّعقيمّٰمميؽ٤ّمهلومأنمتـفّٚمإّٰمبوظعؾ٣ّم،موّٰمميؽ٤ّمهلومأنمتؿؾ٦ّأمعؽونم

ماظؿكؾّٟمواِّعّٕاضم متؼض٨ّمسؾ٧ّ مأن مهلو مميؽ٤ّ موّٰ م، مبوظعؾ٣ّ مإّٰ اظصّٓارة

مبوظ مإّٰ مشريػو متؼ٦ّد مأن مميؽ٤ّمهلو موّٰ م، مبوظعؾ٣ّ مإّٰ مػ٦ّمواظػؼّٕ مصوظعؾ٣ّ م، عؾ٣ّ

مأصّٕادطياموذيوسوتم،مصوظعؾ٣ّمعلع٦ّرم م،مػ٦ّماِّدوسمظػٱّحفو اِّدوسمظ٦ّحّٓتفو

ماظؾ٥َّّصيم}ب٥ّمضؾ٢ّماظعؿ٢ّم،مِّغ٥ّمأدوسمظ٥ّمضولمآمتعوديم:م مإغيظَّو مإغيَظ٥ّشي مَظو مَأغؼي٥ّصي َصوسضيَؾ٣ّضي

مم{ؾَّؾشيُؽ٣ّضيموشيعشيضي٦ّشياُط٣ّضيوشيادضيؿشيغضيِػّٕضيمِظّٔشيغضيِؾ١َّموشيِظْؾؿصيمضيِعـِنيشيموشياْظؿصيمضيِعشـيوِتموشياظؾ٥َّّصيمؼشيعضيَؾ٣ّصيمعصيؿشيَؼ

مؼ.19ػربؿّٓ:م

ماظّٓولم متؼ٦ّى موب٥ّ مبوجملؿؿعوت; موؼـفّٚ ماِّصّٕاد مؼؾين صوظعؾ٣ّ

وتؿؼّٓمماِّع٣ّم;مواظ٦ّاضّٝمخريمذوػّٓمسؾ٧ّمأنماِّع٣ّمواظّٓولماظيتماسؿؿّٓتم

م;م٭ّورتمسيمعؼّٓعيماِّع٣ّ;موأنمشريػوممم٤ّمتؼوسلًم اظعؾ٣ّمدؾقٱًّمظـفضؿفو

ماي مرأؼـو مث٣ّ موع٤ّ ماِّع٣ّ. مذؼ٢ّ مسي مذيؾيمبؼقً ماظعؾ٦ّم مذطّٕ محني ّ٠

ماِّرضم مِّنمسؿورة ماظّٓؼـقي; مسؾ٧ّماظعؾ٦ّم ماظؿفّٕؼؾقي ماظعؾ٦ّم مضّٓم وتػصقٱًّ;

مضولمسّٖم متؽ٦ّنمبؿطؾق٠ّمغظّٕؼوتماظؽؿوبمسؾ٧ّمواضّٝمايقوةمواِّحقوء. إمنو

م معصيكضيؿشيِؾًػو}وج٢ّ: مثشيؿشيّٕشياٍت مِب٥ِّ مَصَلخضيّٕشيجضيشـيو معشيوءطي ماظلؼيؿشيوِء مِع٤ّشي مَأغضيّٖشيلشي ماظؾ٥َّّشي مَأنؼي متشيّٕشي مَأَظ٣ّضي
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م*م مدصي٦ّدظي موشيَشّٕشياِبقىصي مَأْظ٦ّشياغصيفشيو معصيكضيؿشيِؾّٟظي موشيحصيؿضيّٕظي مِبقّٚظي مجصيّٓشيدظي ماْظِفؾشيولغي موشيِع٤ّشي َأْظ٦ّشياغصيفشيو

وشيِع٤ّشيماظؼـيوسغيموشياظّٓؼيوشيابـيموشياْظَلغضيعشيومغيمعصيكضيؿشيِؾّٟظيمَأْظ٦ّشياغصي٥ّصيمَطّٔشيِظ١َّمإغيغؼيؿشيومؼشيكضيششي٧ّماظؾ٥َّّشيمِع٤ّضيم

مَشُػ٦ّ مسشيّٖغيؼّٖظي ماظؾ٥َّّشي مإغينؼي ماْظعصيَؾؿشيوءصي موشيَأَضوعصي٦ّامِسؾشيوِدِه ماظؾ٥َِّّ مِطؿشيوبشي مؼشيؿضيُؾ٦ّنشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي مإغينؼي م* رظي

اظصؼيَؾوَةموشيَأغضيَػُؼ٦ّامِعؿؼيومرشيزشيْضشـيوػصي٣ّضيمِدّٕؾياموشيسشيَؾوِغقشيًيمؼشيّٕضيجصي٦ّنشيمِتفشيورشيًةمَظ٤ّضيمتشيؾصي٦ّرشيم*مِظقصي٦ّشيصِّقشيفصي٣ّضيم

مذشيُؽ٦ّرظي مَشُػ٦ّرظي مإغيغؼي٥ّصي مَصضضيِؾ٥ِّ مِع٤ّضي موشيؼشيّٖغيؼّٓشيػصي٣ّضي م{ُأجصي٦ّرشيػصي٣ّضي م30م-م27ػصورّٕ: مؼ صؾـعّٓم،

إديماظعؾ٣ّ;مصوظعؾ٣ّمؼـؾغ٨ّمأنمؼؽ٦ّنمأوًّٰ;موثوغقًو،،،،،،،موسوذًّٕا;مسؾ٧ّمأنمؼؿؾع٥ّم

مبّٔظ١ّم مظقؿ٣ّ موغظّٕؼوت٥ّ; ماظعؾ٣ّ مظؼ٦ّاغني مايّٕصقي ماظرتذيي مبوسؿؾوره اظعؿ٢ّ;

ماظؿػوس٢ّمبنيماظـظّٕؼيمواظؿطؾق٠ّ.م

ممموم مغؿعؾؿفو وّٰبّٓمظطوظىماظعؾ٣ّمع٤ّمآدابمجيىمأنمؼؿقؾ٧ّمبفو،

مع٦ّد٧ّمطؾق مدقّٓغو م)م٣ّمآصعؾ٥ّ ماظلٱّم( مغيبمعّٕد٢ّمع٤ّمأوظ٨ّمم–سؾق٥ّ وػ٦ّ

محؽ٧ّماظؼّٕآنمم–اظعّٖممع٤ّماظّٕد٢ّم مطؿو مآمؼؿعؾ٣ّمعـ٥ّ، مع٤ّمسؾود عّٝمسؾٍّٓ

َضولشيمَظ٥ّصيمعصي٦ّدشي٧ّمػشي٢ّضيمَأتؼيِؾعصي١َّمسشيَؾ٧ّمَأنضيمتصيعشيؾِّؿشي٤ّغيم}اظؽّٕؼ٣ّمذظ١ّمسيمض٦ّظ٥ّمتعوديم:م

شيمرصيذضيّٓطيام*مَضولشيمإغيغؼي١َّمَظ٤ّضيمتشيلضيؿشيِطقّٝشيمعشيِع ٨ّشيم٭ّشيؾضيّٕطيام*موشيَطقضيّٟشيمتشيصضيِؾّٕصيمسشيَؾ٧ّمعشيومِعؿؼيومسصيؾِّؿضي

مممممممممم{َظ٣ّضيمتصيِقّْٛمِب٥ِّمخصيؾضيّٕطيام*مَضولشيمدشيؿشيِفّٓصيِغ٨ّمإغينضيمذشيوءشيماظؾ٥َّّصيم٭ّشيوِبّٕطياموشيَظومَأسضيِص٨ّمَظ١َّمَأعضيّٕطيام

مؼ.69م-م66:ماظؽفّٟػم

مصوظعؾ٣ّمإنم مأنمسؾ٧ّماظعوٕمأنمؼؽ٦ّنمعؿّٖؼطـيومجبؿق٢ّماِّخٱّق، طؿو

نمظ٥ّموّٰماسؿؾور،موّٰمأثّٕمظ٥ّمسيمدؾ٦ّكم٭ّوحؾ٥ّموّٰمٕمؼّٕاصؼ٥ّمأخٱّقموضق٣ّمّٰموز

م،مو٭ّّٓقماظشوسّٕمحنيمضولم:مسيمتغقريماآلخّٕؼ٤ّ

مّٰمتشيقضيـلشينبؼيماظـِعـؾ٣ّشيمؼشيـــػّٝصيموشيحــّٓشيهصيممم***ممعــومَظ٣ّضيمؼصـيـؿشـيـ٦ّؼيجضيمربؽـيــ٥ّصيمِبــكشيـٱّقغي
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موأنممم ماِّخٱّق مبؽّٕؼ٣ّ مؼؿقؾقو مأن ماظعؾ٣ّ موظطوظى مظؾعوٕ مإذطيا صٱّبّٓ

مسؿؾفؿو مذظ١ّمسيماجملؿؿّٝمؼؽ٦ّن محؿ٧ّمؼمثّٕ مض٦ّهلؿو معّٝ مصعـّٓعوممعؿػًؼو ،

م،م مبنيماِّع٣ّ مورصعي مسوذًمسيمسّٖة مواِّخٱّقم، مبنيماظعؾ٣ّ ربطًماِّعي

موطونماّٰزدػورموحقٌمطونماًؾ٠ّمواظعؾ٣ّمت٦ّأعني مطونماظّٕض٨ّم، موٕمم، ،

ماظعؾ٣ّم مأدودفو ماظيتمطون م، ماظعظقؿي مأعؿـو ؼعّٕفمسيماظؿورؼّْمعـ٢ّمحضورة

اٌلؿؼوةمع٤ّماإلدٱّمم،مو٭ّّٓقماظـيبماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآممواِّخٱّقماظػو٬ّؾي

صًيمِظُلتشيؿـي٣ّشيمعشيَؽورغيمشيماْظَلخضيَؾوقغي( ضي ممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(محقٌمضول:م)مإغيغؼيؿشيومبصيِع

مرواهمايوط٣ّمسيماٌلؿّٓرك(.)

واظعؾ٣ّماظـوصّٝمػ٦ّماظعؾ٣ّماظّٔيمؼؼ٦ّدم٭ّوحؾ٥ّمإديماظػضو٢ّ٫ّم،موحيؿؾ٥ّم

موؼّٕ موؼ٦ّجففو مصؿ٤ّمسؾ٧ّماظؿقؾ٨ّمبوِّخٱّقماظعوظقيم، م، ذعيّٓػوموحيوصّٜمسؾقفو

ماهلّٓمم موظقّٗ مواظؿعؿري، ماظؾـوء مسؾ٧ّ مؼلوسّٓ مأغ٥ّ ماظـوصّٝ ماظعؾ٣ّ ّٕٔات

مأنم مصعؾ٧ّمط٢ّمروظىمسؾ٣ّ م، ماإلصلود مؼلوسّٓمسيماإل٭ّٱّحمّٰ واظؿكّٕؼىم،

ماظعؾ٣ّم موأنمؼلكّٕ م، موأنمؼؿلدبمبكدابماظعؾؿوء م، ؼؿكؾ٠ّمبلخٱّقماإلدٱّم

ماظـػ٦ّ مسي ماظؼق٣ّ موبـوء ماظؾشّٕؼي مًّٓعي متعؾؿ٥ّ متـؿشّٕماظّٔي مّٰ محؿ٧ّ م، س

مّٰم مواظؿػ٦ّق، مواإلبّٓاع ماّٰبؿؽور مروظىماظعؾ٣ّ مصفغيؿؼيُي ماظػلود، اظػ٧ّ٬ّ٦ّموؼع٣ّ

اهلّٓممواظؿكّٕؼىمواإلصلود،مصوظعؾ٣ّمؼّٓصّٝم٭ّوحؾ٥ّمإديماظؾـوءمّٰماهلّٓم،موإديم

مادؿكّٓامماظعؼ٢ّمّٰمإديمإػؿوظ٥ّموّٰمإديمتعطقؾ٥ّ.

مواٌعوػّٓ مآٌّارس مسي موبـوتـو مأبـو٫ّـو متّٔطري مإدي محبوجي مإغـو

مِّغػلف٣ّموذبؿؿعوتف٣ّم مخّٓعي موحـف٣ّمسؾ٧ّمرؾؾ٥ّ واىوععوتمبػض٢ّماظعؾ٣ّ;

مورصعيمِّػؾقف٣ّموأوروغف٣ّ.مم
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مأنم ماٌؿعؾ٣ّ موأخٱّق ماظعؾ٣ّ مصض٢ّ مغؿقّٓثمس٤ّ موسب٤ّ مبـو وجيّٓر

موأنمغؼّٟم متؿؽؾّٓهمسيمبّٓاؼيماظّٓرادي، مشريماظؼودرةموعو غؿّٔطّٕمػّٔهماُِّدشيّٕشي

بـو٫ّف٣ّمإديمرّٕؼ٠ّمإديمج٦ّارػ٣ّمصقؿؿّٓمغفّٕماظعطوءمإظقف٣ّمواِّخّٔمبلؼّٓيمأ

،موأصض٢ّمم،مصفمّٰءمَظِؾـوتظيمض٦ّؼيمسيم٭ّّٕحماظؿـؿقيمواظؿؼّٓمماظؿػ٦ّقمواظـفوح

مأب٦ّابماظـػؼيمتعؾق٣ّماظـوسماًري.

 

 

 

*    *    * 

 

م
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 عًـٛ اهلـ١ُ يف خد١َ ايدٜٔ ٚايٛطٔ

 :ايعٓاصز طي:أٚال

مسؾ٦ّماهلؿيمع٤ّمععوظ٨ّماِّع٦ّر. .1

 ص٦ّا٫ّّٓمسؾ٦ّعيماهلؿي. .2
مإ٭ّٱّحماجملؿؿّٝ.أثّٕمسصيُؾ٦ّعيماهلؿؼييمسيم .3

 دس٦ّةماإلدٱّممإديمادؿـؿورماهلؿ٣ّمسيماظؾـوءمواظؿعؿري. .4
 منوذجمظؾعّٚمأ٭ّقوبماهلؿ٣ّماظعوظقيم. .5

ّٝا  :األدي١:مثاْ

   :األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ       

وشيدورغيسصي٦ّامإغيديمعشيغضيِػّٕشيٍةمِع٤ّضيمرشيبـيُؽ٣ّضيموشيجشيؼـيٍيمسشيّٕضي٬ّصيفشيوماظلؼيؿوواتصيم}ؼؼ٦ّلمآمتعودي:م .1

مؼ.م133ػآلمسؿّٕان:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ّٓؼيتضيمِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشيوشياْظَلرضيضصيمُأِس

وشيُضـ٢ّغيماسضيؿشيُؾـ٦ّامَصلشيـقشيّٕشيىماظؾَّـ٥ّصيمسشيؿشيَؾُؽـ٣ّضيموشيرشيدصيـ٦ُّظ٥ّصيموشياْظؿصيمضيِعصـيـ٦ّنشيمممممممم}وؼؼ٦ّلمتعـودي:مم .2

 م{تشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيموشيدشيؿصيّٕشيدؽيونشيمإغيَظ٧ّمسشيوِظ٣ّغيماْظغشيقضيِىموشياظشؼيفشيودشيِةمَصقصيشيؾـيؽصيُؽ٣ّضيمِبؿشيومُطضيؿصي٣ّضي
 ؼ.م105ػاظؿ٦ّبي:

َصودضيؿشيِؾُؼ٦ّاماْظكشيقضيّٕشياِتمإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّمعشيّٕضيِجعصيُؽ٣ّضيمجشيِؿقعطيومَصقصيشيؾـيـؽصيُؽ٣ّضيمِبؿشيـوممم}وؼؼ٦ّلمتعودي: .3

مؼ.48ػاٌو٫ّّٓة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ُطضيؿصي٣ّضيمِصق٥ِّمتشيكضيؿشيِؾُػ٦ّنشي

إغيَظ٧ّمعشيغضيِػّٕشيٍةمِع٤ّضيمرشيبـيُؽ٣ّضيموشيجشيؼـيٍيمسشيّٕضي٬ّصيفشيومَطعشيّٕضيضغيماظلؼيـؿشيوِءممدشيوِبُؼ٦ّام}وؼؼ٦ّلمتعودي: .4

وشياْظَلرضيضغيمُأِسّٓؼيتضيمِظؾَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامِبوظؾ٥َِّّموشيرصيدصيِؾ٥ِّمذشيِظ١َّمَصضضي٢ّصيماظؾ٥َِّّمؼصيمضيِتق٥ِّمعشي٤ّضيمؼشيششيـوءصيمم

 ؼ.21ػايّٓؼّٓ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياظؾ٥َّّصيمذصيوماْظَػضضي٢ّغيماْظعشيِظق٣ّغي
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إغيغؼيفصي٣ّضيمطوغصي٦ّامؼصيلورغيسصي٦ّنشيمِص٨ّماْظكشيقضيّٕاِتموشيؼشيـّٓضيسصي٦ّغشيـومرشيَشؾـًوموشيرشيػشيؾـًومممم}وؼؼ٦ّلمتعوديم: .5

 ؼ.م90ػاِّغؾقوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيطوغصي٦ّامَظـومخوِذِعنيشي
 مممممممم{٦ّامَصنغينؼيماظؾ٥َّّشيمَطونشيمِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمخشيِؾريطياوشيإغينضيمتصيقضيِلصـي٦ّاموشيتشيؿؼيُؼ}وؼؼ٦ّلمتعودي:م .6

 ؼ.م128ػاظـلوء:م
وشيعشي٤ّضيمَأرشيادشيماْظـكِخّٕشيَةموشيدشيـعشي٧ّمَظفشيـومدشيـعضيقشيفشيوموشيػصيـ٦ّشيمعصيـمضيِع٤ّظيمَصُلوَظِؽـ١َّمممممممم}وؼؼ٦ّلمتعودي: .7

وشيعشيـومَطـونشيمممَطونشيمدشيعضيقصيفصي٣ّضيمعشيشضيُؽ٦ّرطيام*مُطؾفيومغصيِؿّٓؽيمػشيمصيَظوِءموشيػشيمصيَظـوِءمِعـ٤ّضيمسشيَطـوِءمرشيبـيـ١َّممممم

اغضيُظـّٕضيمَطقضيـّٟشيمَصضؼيـْؾشـيومبشيعضيضشيـفصي٣ّضيمسشيَؾـ٧ّمبشيعضيـّٚػيموشيَظْؾـكِخّٕشيُةمممممممممسشيَطوءصيمرشيبـيـ١َّمعشيقضيُظـ٦ّرطيام*ممم

 ؼ.21-19ػاإلدّٕاء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َأْطؾشيّٕصيمدشيرشيجشيوٍتموشيَأْطؾشيّٕصيمتشيْػِضقًؾو
 :األدي١ َٔ ايض١ٓ ٚاآلثار

٨ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّمممسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٬ِّ -1

وشيدشيؾ٣َّّشي(:م)اْظؿصيمضيِع٤ّصيماْظَؼـ٦ّغيىؽيمخشيقضيـّٕظيموشيَأحشيـىؽيمإغيَظـ٧ّماظؾَّـ٥ِّمِعـ٤ّشيماْظؿصيـمضيِع٤ّغيماظضؼيـِعقِّٟممممممممم

 ..(موشيِص٧ّمُط٢ُّمخشيقضيّٕظيماحضيّٕغيصضيمسشيَؾ٧ّمعشيومؼشيضيَػعصي١َّموشيادضيؿشيِع٤ّضيمِبوظؾ٥َِّّموشيَّٰمتشيعضيِفّٖضي..

 )٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.م

وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّم -2

وشيدشيــؾ٣َّّشي(:م)م...مإغيذشيامدشيــَلْظؿصي٣ّصيماظؾَّــ٥ّشيم،مَصودضيــَلُظ٦ّهصيماظِػــّٕضيدشيوضيسشيم،مَصنغيغؼيــ٥ّصيمَأوضيدشيــُّٛماَىؼيــِيممم

ضـي٥ّصيمتشيَػفؼيّٕصيمَأغضيفشيورصيماَىؼـيِيم(مَصم-ُأرشياهصيمم-وشيَأسضيَؾ٧ّماَىؼـيِيم  ٦ّضيَض٥ّصيمسشيّٕضيشصيماظّٕؼيحضيؿشي٤ّغيم،موشيِع

 )٭ّققّّماظؾكوري(.

وسشي٤ّضيمدشيفضي٢ّغيمبضي٤ّغيمدشيعضيٍّٓم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصيم(مَضولشيم:مَضولشي:مرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيم -3

اَِّخضيــٱَّقغيموشيؼشيــؾضيغشيّٚصيممسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(:م)مإغينؼيماظؾَّــ٥ّشيمَطــّٕغيؼ٣ّظيمؼصيِقــىؽيماْظَؽــّٕشيمشيموشيعشيعشيــوِظ٧ّشيم

 )اظلـ٤ّماظؽربىمظؾؾقفؼ٨ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدشيْػلشيوَصفشيو(
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وسشي٤ّضيمَأب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مؼشيُؼ٦ّلصيم:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمممممم -4

شيممم ضـيـّٖغيلشي،مَأَّٰمإغينؼيمِدـْؾعشيَيمممممممسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)معشيـ٤ّضيمخشيـوفشيمَأدضيَظـ شٍيمبشيَؾـّٞشيماْظؿشي وشيعشيـ٤ّضيمَأدضيَظـ

 )دـ٤ّماظرتعّٔي(.مممممممممممممممممممممممممممممماظؾ٥َِّّمَشوِظقشيٌيمَأَّٰمإغينؼيمِدْؾعشيَيماظؾ٥َِّّماْظفشيؼـيُيم(م

صيمعشيـّٝشيممممم -5 صًيمَأِبقـ ضيـ وس٤ّمرشيِبقعشييمبضي٤ّمَطعضيٍىماَِّدضيَؾِؿ٨ّم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضـولشيم:مُط

٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَصَلتشيقضيؿصي٥ّصيمِب٦ّشي٬ّصي٥ِّ٫ّ٦ِّموشيحشيوجشيِؿ٥ِّم،مَصَؼولشيمِظـ٨ّم:ممرشيدصي

صًيم:مَأدضيـَلُظ١َّمعصيّٕشياَصَؼؿشيـ١َّمِصـ٨ّماْظفشيؼـيـِي.مَضـولشيم:م)َأوشيمَشقضيـّٕشيمذشيِظـ١َّم(.ممممممممم )مدشي٢ّضيم(.مَصُؼْؾـ

صيم:مػصي٦ّشيمذشياَك.مَضولشيم:م)مَصَلِسـي٧ّمسشيَؾ٧ّمغشيْػِل١َّمِبَؽضيّٕشيِةماظلؽيفصي٦ِّد  (ممُضْؾ

 )رواهمعلؾ٣ّ(.

صًيمسصيؿشيـّٕشيمبضيـ٤ّشيمممممممم -6 وسشي٤ّضيمزشيؼضيِّٓمبضي٤ّغيمَأدضيَؾ٣ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّضيمَأِبقـ٥ِّم،مَضـولشي:مدشيـِؿعضي

ًَطَّوِبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مؼشيُؼ٦ّلصي:م"مَأعشيّٕشيغشيـومرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّممممممم ا

صي:ماظقشيـ٦ّضيمشيمَأدضيـِؾ٠ّصيمَأبشيـوممممموشيدشيؾ٣َّّشي(مَأنضيمغشيؿشيصشيّٓؼيقشيمَص٦ّشياَص٠ّشيمذشيِظـ١َّمِسضيـِّٓيمعشيوًظـوم،مَصؼُممم ْؾـ

صًيمِبـِصضيــِّٟمعشيــوِظ٨ّم،مَصَؼــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّممم بشيْؽــّٕػيمإغينضيمدشيــؾشيْؼؿصي٥ّصيمؼشي٦ّضيعطيــوم،مَضــولشي:مَصِفؽضيــ

ضيَؾ٥ّصي،موشيَأتشي٧ّمَأبصيـ٦ّمبشيْؽـّٕػيممم صي:مِع شًيمِظَلػضيِؾ١َّ؟(مُضْؾ )٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)عشيومَأبضيَؼقضي

صًيمَظفصيـ٣ّصيمممممِبُؽ٢ّـيمعشيومِسضيّٓشيهصيم،مَصَؼولشي شًيمِظَلػضيِؾـ١َّ؟(مَضـولشي:مَأبضيَؼقضيـ :م)مؼشيومَأبشيومبشيْؽّٕػيمعشيومَأبضيَؼقضي

صًي:مَظومَأدضيِؾُؼ٥ّصيمإغيَظ٧ّمذشي٨ّضيٍءمَأبشيّٓطيا  )رواهماظرتعّٔي(.م"اظؾ٥َّّشيموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصي،مُضْؾ

وس٤ّمسؾّٓمآمب٤ّمعلع٦ّدم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مأغ٥ّمضول:م)َظ٦ّضيمأسضيَؾ٣ّصيمرشيجصيٱّمَأسضيَؾ٣ّصيم -7

 )اٌعف٣ّماظؽؾريمظؾطرباغ٨ّ(.ممممممممممممم٥ّصيمِعـي٨ّمتشيؾضيُؾغصي٥ّصيماإلغيِب٢ّصيمَِّتشيقضيؿصي٥ّصي(ِبِؽؿشيوِبماظؾَّ

  :املٛضٛع :ثايّجا

عٌيمسؾقفـومدؼـــومممممممم إنمع٤ّمربود٤ّماِّخـٱّقمورقـىماظصـػوتماظـيتمحـ

صفــ٨ّمدــؾ٣ّماظّٕضــ٨ّمإديمماإلدــٱّع٨ّمايـقــّٟم"مسؾــ٦ّعيماهلؿــيموضــ٦ّةماظعّٖميــيم"،م
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وزمبّٕصــّٝماظــّٓرجوتمسيم،معــ٤ّمهؾــ٧ّمبفــومصــماظؽؿــولمسيمطــ٢ّمأبــ٦ّابماًــري

وشيدـورغيسصي٦ّامإغيديمم}اظّٓغقومواآلخّٕةم،مظّٔامدسوغومإظقفومدؼــومايـقّٟم،مضولمتعوديم:

ػآلم{عشيغضيِػــّٕشيٍةمِعــ٤ّضيمرشيبـيُؽــ٣ّضيموشيجشيؼيــٍيمسشيّٕضي٬ّصيــفشيوماظلؼيــؿوواتصيموشياْظــَلرضيضصيمُأِســّٓؼيتضيمِظْؾؿصيــؿؼيِؼنيشي

ضيــممؼم133سؿــّٕان:م صيمعشيــّٝشيم،موســ٤ّمرشيِبقعشيــيمبضيــ٤ّمَطعضيــٍىماَِّدضيــَؾِؿ٨ّمَضــولشيم:مُط صًيمَأِبقــ

رشيدصي٦ّلغيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مَصَلتشيقضيؿصيـ٥ّصيمِب٦ّشي٬ّصيـ٥ِّ٫ّ٦ِّموشيحشيوجشيِؿـ٥ِّم،مَصَؼـولشيمِظـ٨ّم:مممممممممم

صًيم:مممم صيم:مَأدضيَلُظ١َّمعصيّٕشياَصَؼؿشي١َّمِص٨ّماْظفشيؼـيِي.مَضولشيم:م)مَأوشيمَشقضيـّٕشيمذشيِظـ١َّم(.مُضْؾـ )دشي٢ّضيم(.مَصُؼْؾ

ضـيـّٕشيِةماظلؽيـفصي٦ِّدم(م)رواهمعلـؾ٣ّ(م،مصؿـوممممممػصي٦ّشيمذشياَك.مَضولشيم:مممم)َصَلِسـي٧ّمسشيَؾ٧ّمغشيْػِلـ١َّم ِبَؽ

و٭٢ّّماظلوبؼ٦ّنمإديمعومو٭ّؾ٦ّامإظق٥ّمإّٰمبعؾ٦ّـيمػؿؿف٣ّموضـ٦ّةمسـّٖا٫ّؿف٣ّم،مظـّٔظ١ّمممم

ــّٔؼ٤ّممممم صــننماِّعــيماظقــ٦ّممسيمأعــّٗمايوجــيمإديماٌكؾصــنيمعــ٤ّمأبـو٫ّفــوماظ

ؼ٦ّا٭ّؾ٦ّنماظؾق٢ّمبوظـفورمواظلريمبوظلصيّٕىم،مؼؼ٦ّعـ٦ّنمسؾـ٧ّماظؾـّٔلمواظعطـوءمسيممممم

عـؿف٣ّموتؼـّٓممأورـوغف٣ّم،موؼغـريونمذبـّٕىمايقـوةمبعؾـ٦ّممممممممدؾق٢ّمارتػوعمذـلنمأم

مػؿؿف٣ّموض٦ّةمسّٖميؿف٣ّ.

موٓمدرؽيماظؼو٢ّ٫ّ:

مسؾ٧ّمضّٓضيرغيمأػ٢ّغيماظعّٖمغيمتلت٨ّماظعّٖا٣ّ٫ّصيمم...مموتلت٨ّمسؾ٧ّمضّٓضيرغيماظؽّٕامغيماٌؽورمصيمم

مصؿعُظ٣ّصيمسيمسنيماظصؼيغريغيم٭ّغورصيػوممم...ممموتصغّٕمسيمسنيماظعظق٣ّغيماظعظو٣ّ٫ّصيممممم

٬ّّٕــ٧ّمبوٌّٕتؾــيماظلــػؾ٧ّمأومإٌّتؾــيماٌؿ٦ّدــطيمإنمسظـق٣ّماهلؿعيــيمّٰمؼم

،موّٰمتفّٓأمغػل٥ّمإّٰمبوٌـّٖظيماظعوظقيم،مب٢ّمتؿقّٓىمػؿؿ٥ّمعـومممع٤ّمععوظ٨ّماِّع٦ّر

ؼّٕاهمعلؿققٱًّم،موؼـفّٖمعومؼـ٦ّءمب٥ّمأوظ٦ّماظؼ٦ّةم،موؼؼـؿق٣ّماظصـعوبمواِّػـ٦ّالم،مممم

جي٦ّدمبوظـػّٗمواظـػقّٗمسيمدؾق٢ّمهصق٢ّمشوؼؿ٥ّم،موهؼق٠ّمبغقؿ٥ّم،مِّغ٥ّمؼعؾ٣ّم
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ؽـــورممعـ٦ّرـــيمبوٌؽــــورهم،موأنماٌصـــوحلمواًـــرياتم،مواظؾــــّٔاتمممممأنماٌ

مواظؽؿوّٰتمّٰمؼصيؿ٦ّ٭٢ّّمإظقفومإّٰمبوىفّٓمواٌشؼيم،مؼؼ٦ّلمأب٦ّممتوم:م

مبصصيّٕضيتشيمبوظّٕؼياحِيماظُؽربىمصؾ٣ّضيمتّٕػوممممم**مممممتصيـولصيمإَّّٰمسؾ٧ّمجلّٕػيمع٤ّشيماظؿؼيعِى

،مموظ٦ّّٰماهلؿ٣ّماظعوظقيمعومتؼـّٓعًماِّعـ٣ّم،موّٰماخرتسـًماٌكرتسـوتمممم

وّٰمابؿؽّٕتماآلّٰتم،موّٰمتؼّٓعًماظؾشّٕؼيم،مصؽقّٟمطونمميؽ٤ّمأنمؼص٢ّمإظقـوم

اإلدٱّممظ٦ّّٰمرجـولمجوػـّٓواموارتػعـًمػؿـؿف٣ّموسؾـًمسـّٖميؿف٣ّمصوجؿـوزوامممممممم

اظعؼؾــوتمودبطــ٦ّاماظصــعوبموتؽؾــّٓواماٌشــوقؼيمحؿــ٧ّمغشــّٕواماًــريمسيمطــ٢ّممم

عؽـون؟!ممطقـّٟمطـونمميؽـ٤ّمأنمؼصـ٢ّمإظقـــوماظعؾـ٣ّمواظـّٓؼ٤ّمظـ٦ّّٰمأ٫ّؿـيمسؾــًمممممممممم

مف٣ّمص٦ّا٭ّؾ٦ّاماظؾق٢ّمبوظـفورمجيؿع٦ّنمأرّٕافماظعؾ٦ّم؟!مػؿؿ

ؽيممممم ــيماظشــّٕؼػيمعــومحيــ ــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّمواظلـــيماظـؾ٦ّؼ وظؼــّٓمجــوءمسيماظؼ

اٌمعـنيمسؾ٧ّمرصّٝماهلؿيموارتقودمععوظ٨ّماِّع٦ّرم،مواظؿلـوب٠ّمسيماًـرياتم،ممم

 واظؿقّٔؼّٕمع٤ّمدؼ٦ّطماهلؿيمواظ٬ّّٕومبوظّٓون.
اظعوظقـيموسؾـ٧ّمممصفومػ٦ّمماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼ٣ّمؼــينمسؾـ٧ّمأ٭ّـقوبماهلؿـ٣ّمممممممم

رأدف٣ّماِّغؾقوءم)سؾقف٣ّماظلٱّم(موسيمعؼّٓعؿف٣ّمغؾقـومربؿـّٓم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممم

ودــؾ٣ّ(محقــٌموؾــًمػؿؿفــ٣ّماظعوظقــيمسيمعـــوبّٕتف٣ّمودســ٦ّتف٣ّمإديمآمســّٖم

م{َصو٭ّضيِؾّٕضيمَطؿشيوم٭ّشيؾشيّٕشيمُأوضيُظ٦ّاماْظعشيّٖضيمغيمِع٤ّشيماظّٕؽيدصي٢ّغي}وج٢ّم،مضولمتعوديم:

مؼ.ممم35اِّحؼوف:مػ

إديماهلؿـيماظعوظقـيمواظلـع٨ّممممم-أؼضطيـوممم-ظؽّٕؼ٣ّموطّٔظ١ّمدسوغوماظؼّٕآنما

ــودي:ممممم ــ٦ّلمتعـ ــرياتم،مؼؼـ ــوب٠ّمسيماًـ ــ٢ّم،مواظؿلـ ــ٦ّماِّصضـ ــؿشيِؾُؼ٦ّام}سبـ ..مَصودضيـ

ضيـــــؿصي٣ّضيمِصقـــــ٥ِّمم اْظكشيقضيـــــّٕشياِتمإغيَظـــــ٧ّماظؾَّـــــ٥ِّمعشيـــــّٕضيِجعصيُؽ٣ّضيمجشيِؿقعطيـــــومَصقصيشيؾـيـــــؽصيُؽ٣ّضيمِبؿشيـــــومُط
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ّٕشيٍةمِع٤ّضيمرشيبـيُؽ٣ّضيموشيجشيؼـيٍيمدشيوِبُؼ٦ّامإغيَظ٧ّمعشيغضيِػ}:ؼ.موضولمتعوديم48ػاٌو٫ّّٓة:م{تشيكضيؿشيِؾُػ٦ّنشي

سشيّٕضي٬ّصيفشيومَطعشيّٕضيضغيماظلؼيؿشيوِءموشياْظَلرضيضغيمُأِسّٓؼيتضيمِظؾَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامِبوظؾ٥َِّّموشيرصيدصيِؾ٥ِّمذشيِظ١َّمَصضضيـ٢ّصيمم

ؼ.موؼؼـ٦ّلمتعـوديممم21ػايّٓؼـّٓ:م{اظؾ٥َِّّمؼصيمضيِتق٥ِّمعشي٤ّضيمؼشيششيوءصيموشياظؾ٥َّّصيمذصيوماْظَػضضي٢ّغيماْظعشيِظق٣ّغي

نشيمِصــ٨ّماْظكشيقضيــّٕاِتموشيؼشيــّٓضيسصي٦ّغشيـومرشيَشؾــًوموشيرشيػشيؾــًوموشيطــوغصي٦ّامَظـــومممإغيغؼيفصيــ٣ّضيمطــوغصي٦ّامؼصيلــورغيسصي٦ّمم}:

مؼ.مم90ػاِّغؾقوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{خوِذِعنيشي

إنمآم)سّٖموجـ٢ّم(محيـىمأ٭ّـقوبماظعـّٖا٣ّ٫ّماظؼ٦ّؼـيمواهلؿـ٣ّماظعوظقـيمممممممم

أ٭ّقوبماهلؿ٣ّماظضعقػيماظّٔؼ٤ّمؼؽؿػ٦ّنمع٤ّمطـ٢ّمموؼعقـف٣ّموؼ٦ّصؼف٣ّم،موؼصيؾغّٚم

َضـولشي:مرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّممممم:ذ٨ّءمبلضؾ٥ّم،مصعشي٤ّضيمدشيفضي٢ّغيمبضي٤ّغيمدشيـعضيٍّٓم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مَضـولشيمممم

إغينؼيماظؾَّــ٥ّشيمَطــّٕغيؼ٣ّظيمؼصيِقــىؽيماْظَؽــّٕشيمشيموشيعشيعشيــوِظ٧ّشيماَِّخضيــٱَّقغيمم)م)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(م:م

وقمسصيؿشيّٕشيمبضي٤ّغيماْظكشيطَّوِبم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضيـ٥ّصي(مممم.موضّٓمُأِثّٕمسشي٤ّضيماظػور(وشيؼشيؾضيغشيّٚصيمدشيْػلشيوَصفشيو

َظومتصيصشيـغـيّٕشينؼيمِػؿؼيـؿشيُؽ٣ّضيمَصـنغيغـي٨ّمَظـ٣ّضيمَأرشيمَأْضعشيـّٓشيمسشيـ٤ّضيماْظؿشيْؽّٕصيعشيـوِتمِعـ٤ّضيم٭ِّـغشيّٕغيمممممممممممٯَّأغؼي٥ّصيمَضولشيم:م

 .مم(أدبماظّٓغقومواظّٓؼ٤ّمظؾؿووردي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٮّماْظفغيؿشي٣ّ
سظـق٣ّماهلؿعيــيمّٰمؼ٬ّّٕــ٧ّمبوٌّٕتؾــيماظلعيــػؾ٧ّمأومإٌّتؾــيماٌؿ٦ّدعيــطيمممإنعي

ع٤ّمععوظ٨ّماِّع٦ّرم،موّٰمؼفّٓأمإّظومحنيمؼضـّٝمغػلـ٥ّمسيمأمسـ٧ّمعـّٖظـيموأضصـ٧ّمممممم

مشوؼيم،موؼعؾعيّٕمس٤ّمػّٔاماٌعـ٧ّماظعـيوبغيماىعّٓيعيمبؼ٦ّظ٥ّ:

مبؾغـوماظلعيؿوءمعشيفضيّٓصيغشيوموجصيّٓصيودصيغشيوممم**ممموإغعيومظـؾغ٨ّمص٦ّقمذظ١ّمعظفّٕا

مصّٕاسمايؿّٓاغ٨ّم:موؼؼ٦ّلمأب٦ّم

مَظشيوماظصعيّٓرصيمدصيونشيماظعوَظؿنيشيمأوماظَؼربصيموشيغشيقضي٤ّصيمُأغشيوسظيمّٰمتشي٦ّشيدؽيَّٛمِسضيّٓشيغشيوممممممم**
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صعؾ٦ّماهلؿيمدظق٢ّمسؾ٧ّمطؿولماظّٕعيج٦ّظيموطؿولمإٌّوءةم،موػ٦ّمخؾ٠ّم

مواظلعيعودةمظألصّٕادم موحيّؼ٠ّماظّٕعيصوػقي ماظعـيوسم، ماظّؾ٥ّموربؾعيي ؼ٦ّ٭٢ّّمإديمربؾعيي

مظلعودةمسيماظّٓعيغقومواآلخّٕة.واظشعيع٦ّبم.موؼـؿّٕما

وسيماظلـيماظـؾ٦ّؼيمتّٕبقيمظؾؿمعـنيمسؾ٧ّماظلع٨ّمسب٦ّماظؽؿولموبؾ٦ّغم

اظؼؿ٣ّموربووظيماظ٦ّ٭٦ّّلمإديماِّصض٢ّمواِّحل٤ّم،مصػ٨ّماظصٱّةم:مؼـممماظؼـ٦ّمممم

صعشيـ٤ّضيمَأِبـ٧ّمعشيلضيـعصي٦ٍّدماَِّغضيصشيـورغيىـيم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مَضـولشي:ممممممممم أضّٕؤػ٣ّمظؽؿـوبمآم،م

ؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)مؼشيمصيمؽيماْظَؼ٦ّضيمشيمَأْضّٕشيؤصيػصي٣ّضيمِظِؽؿشيـوِبماظؾَّـ٥ِّم،مممَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّ

ؼـيِيمدشيـ٦ّشياءطيممممممم ؼـيِيم،مَصـنغينضيمَطـوغصي٦ّامسيماظلؽيـ َصنغينضيمَطوغصي٦ّامسيماْظِؼّٕشياءشيِةمدشي٦ّشياءطيمَصـَلسضيَؾؿصيفصي٣ّضيمِبوظلؽيـ

٣ّضيمِدـْؾؿطيوم،موشيَّٰمؼشيـمصيعؼي٤ّؼيمممَصَلْضّٓشيعصيفصي٣ّضيمِػفضيّٕشيًةم،مَصنغينضيمَطـوغصي٦ّامسيماْظفغيفضيـّٕشيِةمدشيـ٦ّشياءطيمَصَلْضـّٓشيعصيفصيمممم

ماظّٕؼيجصي٢ّصيماظّٕؼيجصي٢ّشيمِص٧ّمدصيْؾَطوِغ٥ِّموشيَّٰمؼشيْؼعصيّٓضيمِص٧ّمبشيقضيِؿ٥ِّمسشيَؾ٧ّمتشيْؽّٕغيعشيِؿ٥ِّمإغيَّّٰمِبنغيذضيِغ٥ِّم(م

م)رواهمعلؾ٣ّ(.م

وسيمضّٕاءةماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم:ماظـّٔيمؼؼـّٕأماظؼـّٕآنموػـ٦ّمعـوػّٕمبـ٥ّمعـّٝممممممممم

ضًيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّمصعشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٨ّ٬ّمآم اظلػّٕةماظؽّٕامماظربرةم، سـفو(مَضوَظ

اْظؿشيوِػّٕصيمِبوْظُؼّٕضيآنغيمعشيّٝشيماظلؼيـَػّٕشيِةماْظِؽـّٕشيامغيماْظؾشيـّٕشيرشيِةموشياظَّـِّٔىممممم(:م))٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ

مؼشيْؼّٕشيُأماْظُؼّٕضيآنشيموشيؼشيؿشيؿشيعضيؿشيّٝصيمِصق٥ِّموشيػصي٦ّشيمسشيَؾقضي٥ِّمذشيوقؿيمَظ٥ّصيمَأجضيّٕشيانغيم(م)رواهمعلؾ٣ّ(.

ــومرأىمسؾــــّٓمآمبــــ٤ّمزؼــــّٓمموسيمضصــــيمعشــــّٕوسقيماِّذانم:محق مـؿــ

َأْظِؼ٥ِّمسشيَؾ٧ّمم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(ماظّٕؤؼوم،مضولمظ٥ّماظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)

ِٓمَصـَلعشيّٕشيهصيمرشيدصيـ٦ّلصيممممم ِبٱَّلػيم،مَصنغيغؼي٥ّصيمَأغضيّٓشيىمِعضي١َّم٭ّشي٦ّضيتطيوم،مَصَؾؿؼيومَأذؼينشيمِبَؾولظيمغشيـِّٓمشيمسشيؾضيـّٓصيما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصَلَض ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما م)اظلـ٤ّماظؽربىمظؾؾقفؼ٨ّ(.مممممممممممممممممممممممومشيم(ما

صويّٕصمسؾ٧ّمبؾ٦ّغماظؽؿولمسيماظعؿ٢ّمضّٕبيموروسيمٓم)سّٖموج٢ّ(م،موإنمممم

مصعشي٤ّضيم مآمتعودي، محيؾ٥ّ مصع٢ّمذقؽطيو مِّغ٥ّ ٕمؼـؿػّٝماإلغلونمبّٔظ١ّمسيماظّٓغقو
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مُطَؾقضيٍى مَأِب٨ّ محشيّٓؼيثشيـ٨ِّ مَضولشي: ماْظفشيّٕضيِع٨ّـي مُطَؾقضيٍى مبضي٤ّغي مَأِبق٥ِّممسشيو٭٣ِّّغي معشيّٝشي مذشيفغيّٓشي َأغؼي٥ّصي

موشيَأْصفشي٣ّصي،م مَأسضيِؼ٢ّصي مُشَؾومظي موشيَأغشيو موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مذشيفغيّٓشيػشيو جشيشيوزشيًة

ِٓم ما مرشيدصي٦ّلصي مَصفشيعشي٢ّشي مَضولشي م، مَظفشيو مؼصيؿضيِؽ٤ّ موشيَظؿؼيو ماْظَؼؾضيّٕغي مإغيَظ٧ّ مِبوْظفشيشيوزشيِة مَصوغضيؿشيفشي٧ّ

وشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)دشي٦ّؽيوامَظقضيّٓشيمػشئّشيا(محشيؿؼي٧ّمَز٤ّؼيماظؼـيوسصيمَأغؼي٥ّصيمدصيؼـيٌيم،مم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّ

َٓم ما موشيَظِؽ٤ّؼي م، مؼشيضصيّٕؽيهصي موشيَظو شي ماْظؿشيقـي مؼشيضيَػّٝصي مَظو مػشئّشيا مإغينؼي م)َأعشيو مَصَؼولشي: م، مإغيَظقضيفغي٣ّضي شي َصوْظؿشيَػ

م)ذعىماإل مؼصيقضيِل٤ّشي( مَأنضي مسشيِؿ٢ّشي مإغيذشيا ماْظعشيوِع٢ّغي مِع٤ّشي مػ٦ّمرد٦ّلمؼصيِقىؽي مصفو م، ميون(

مظؽـ٥ّم م، مبوإلتؼونمسيمأعّٕمّٰمؼـػّٝموّٰمؼضّٕ مؼلعّٕ موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ آم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي

ماظشكصقيم متّٕبقي مؼّٕؼّٓ مواإلتؼون، ماإلجودة ماٌلؾؿنيمسؾ٧ّ مؼصيّٕب٨ّشي مأن ؼّٕؼّٓ

مسؾ٧ّمذظ١ّمع٤ّمآم ماِّجّٕ موابؿغوء مرّٕؼ٠ّماظؽؿولم، مسؾ٧ّمتشيَؾؿؽيّٗغي اٌلؾؿي

وشيُض٢ّغيماسضيؿشيُؾ٦ّامَصلشيقشيّٕشيىماظؾ٥َّّصيمسشيؿشيَؾُؽ٣ّضيموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصيموشياْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيم}تعوديم،مؼؼ٦ّلمتعودي:

م.م{وشيدشيؿصيّٕشيدؽيونشيمإغيَظ٧ّمسشيوِظ٣ّغيماْظغشيقضيِىموشياظشؼيفشيودشيِةمَصقصيشيؾـيؽصيُؽ٣ّضيمِبؿشيومُطضيؿصي٣ّضيمتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

 ؼ.105ػاظؿ٦ّبي:
وسؾ٦ّعيماهلؿيمخصيؾ٠ّمؼصي٦ّرغيدصيم٭ّوحؾ٥ّمع٦ّاردماظؿعيعىمواظعـوءم،موظؽ٤ّماظؿعيعـىمم

مدؾق٢ّماظ٦ّ٭٦ّّلمإديماظعـيفوؼيمع٤ّمععوظ٨ّماِّع٦ّرمؼشؾ٥ّماظّٓعيواءماٌـّٕعيممصقلـقغ٥ّمممسي

إٌّؼّٚمطؿومؼلـقّٞماظشعيـّٕابمسـّٔبطيومبـوردطيام،موسظـق٣ّماهلؿعيـيمضـّٓمؼشـؿّٓعيمحّٕ٭ّـ٥ّمممممممممم

مسؾ٧ّماظشعيّٕفمحؿعي٧ّمّٰمؼؽودمؼشعّٕممبومؼٱّضق٥ّمسيمدؾقؾ٥ّمع٤ّمأغؽودموأطّٓار.

،ممٖٚٓاى دلاالت َتٓٛع١ َٚتعدد٠ اتاز إىل عًٛ ُٖـ١ ايعبـد  

م:ممَٓٗا

موأذّٕفمشوؼيمايعًِ  :أٚاًل  مصوظعؾ٣ّمأرصّٝمعؼوممتطؿّّمإظق٥ّماهلؿ٣ّم، ،

تؿلوب٠ّمإظقفوماِّع٣ّم،موع٢ّماظّطوظىمؼؼود٨ّمذّٓا٫ّّٓم،موؼؿقؿ٢ّمعؿوسىم،موّٰم

م، ماظعّٖميي معو٨ّ٬ّ ماهلؿعيي مطؾري مإّظو مأدؾوبمسؾ٦ّممؼلؿفنيمبوظشعيّٓا٫ّّٓ مع٤ّ اظعؾ٣ّ
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ماِّع٦ّر مععوظ٨ّ موؼؾّٖع٥ّ م، ماظّٓغوؼو مس٤ّ م٭ّوحؾ٥ّ مؼّٕصّٝ م، م٬ّّٕبمماهلؿي موظؼّٓ ،

اظصقوبيماظؽّٕامم)ر٦ّ٬ّانماظّؾ٥ّمسؾقف٣ّ(ماٌـ٢ّماِّسؾ٧ّمسيمسؾ٦ّعيماهلؿعييموخو٭ّيم

مب٤ّم ماظّؾ٥ّ موسؾّٓ مب٤ّماًّطوبم، مسؿّٕ موطونمسؾ٧ّمرأدف٣ّ م، سيمرؾىماظعؾ٣ّ

سؾعيوسم)ر٨ّ٬ّمآمسـف٣ّ(م،مصعؿّٕمب٤ّماًّطوبم)ر٨ّ٬ّماظّؾ٥ّمسـ٥ّ(مطونمؼؿـووبم

م)٭ّّؾ ماظّؾ٥ّ ماظعيّٖولمإديمرد٦ّل مع٤ّماِّغصور مظ٥ّ مجور مودّؾ٣ّ(معّٝ مسؾق٥ّ ٧ّماظّؾ٥ّ

صيمِجؽضيؿصي٥ّصيمِبكشيؾشيّٕغيمذشيِظ١َّماْظقشي٦ّضيمغيمِع٤ّضيماْظ٦ّشيحضي٨ّغيموشيَشقضيّٕغيِهم،موشيإغيذشيامغشيّٖشيلشيم ؼؼ٦ّل:م)...مَصنغيذشيامغشيّٖشيْظ

م)٭ّققّّماظؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصعشي٢ّشيمِعضـي٢ّشيمذشيِظ١َّ...(م

مػ٦ّماب٤ّمسؾعيوسم)ر٨ّ٬ّماظّؾ٥ّمسـف مػؿعيؿ٥ّمسيموػو ؿو(محيّٓعيثمس٤ّمسؾ٦ّعي

موشيػصي٦ّشيم مبشيوبشي٥ّصي مَصكِت٨ّ ماظّٕؼيجصي٢ّغي مسشي٤ّغي صي ماْظقشيِّٓؼ مؼشيؾضيُؾغصيـ٨ِّ م)َطونشي مصقؼ٦ّل: رؾىماظعؾ٣ّ

مَصقشيكضيّٕصيجصيم ماظؿؽيّٕشياِب مِع٤ّشي مسشيَؾ٨ّؼي ماظّٕـيؼّّصي مؼشيلضيِػ٨ّ مبشيوِب٥ِّ مسشيَؾ٧ّ مرغيدشيا٨ِّ٫ّ مَصَلتشي٦ّشيدؼيّٓصي َضو٢ِّ٫ّظي

م مرشيدصي٦ّلغي مسشي٣ّـي مابضي٤ّشي م)ؼشيو مَصقشيُؼ٦ّلصي: مجشيوءشيمَصقشيّٕشياِغ٨ّ( معشيو موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما اظؾ٥َِّّ

شًيمإغيَظ٨ّؼيمَصكِتقشي١َّ؟،مَصَلُض٦ّلصي:مَظو،مَأغشيومَأحشي٠ّؽيمَأنضيمآِتقشي١َّ(م مِب١َّ؟مػشيؾَّومَأرضيدشيْؾ

م)اٌلؿّٓركممظؾقوط٣ّ(.

ظؼّٓمطونماظ٦ّاحّٓمعـف٣ّمؼلوصّٕماِّدػورماظؾعقّٓةمع٤ّمأج٢ّمتؾؼ٨ّمعلـلظيمم

اظػؼـّٕمواظػوضـيمدونمأنمؼضـعّٟمممممع٤ّمعلو٢ّ٫ّماظعؾ٣ّم،مؼؿقؿعيـ٢ّمسيمدـؾق٢ّمذظـ١ّممم

ػؿؿ٥ّم،مصفومػ٦ّمسؾّٓمآمب٤ّمعلع٦ّدم)ر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(معـّٝمصضـؾ٥ّمودـوبؼؿ٥ّموعـومممممم

تعؾؿ٥ّمع٤ّمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼؿؿـ٧ّمظ٦ّمسؾ٣ّمع٤ّماظــوسمعـ٤ّممم

ػ٦ّمأسؾ٣ّمعـ٥ّمظريح٢ّمإظقـ٥ّم،مؼؼـ٦ّل:م)َظـ٦ّضيمأسضيَؾـ٣ّصيمرشيجصيـٱّمَأسضيَؾـ٣ّصيمِبِؽؿشيـوِبماظؾَّـ٥ّصيمِعــيـ٨ّمممممممممم

اإلغيِبــ٢ّصيمَِّتشيقضيؿصيــ٥ّصي(م)اٌعفــ٣ّماظؽــؾريمظؾطرباغــ٨ّ(م،مصؽــودتمػؿؿفــ٣ّمتؾؾــّٞمممتشيؾضيُؾغصيــ٥ّصيم

ماظلؿوءمرصعًيم،مظّٔامضودواماظّٓغقوموتصّٓرواماِّع٣ّ.مم

إنمعـ٢ّمػمّٰءمع٤ّمأ٭ّقوبماهلؿ٣ّماظعوظقيمػ٣ّماظـّٔؼ٤ّمؼصيعشيـ٦ّؼيلصيمسؾـقف٣ّمممم

سيمح٢ّماٌعضٱّتماظيتمتعرتضمرّٕؼ٠ّماِّورونم،مصفّٔامػ٦ّممزؼّٓمب٤ّمثوبـًمم
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يمرؾىمعــ٥ّماظؼيِؾـ٨ّؽيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مأنمؼـؿشيعشيؾ٣َّّشيممممممم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(ماظّٔ

ظغيماظقف٦ّدمحؿ٧ّمؼلع٤ّمذّٕػ٣ّم،مصؿعؾؿفومسيمزيّٗمسشّٕةمظقؾيم،مصعشي٤ّضيمخشيورغيجشيـَيمم

ًٍمممم- ًٍم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(ممممممممم-ؼشيعضيـ٧ِّمابضي٤ّشيمزشيؼضيِّٓمبضيـ٤ّغيمثشيوِبـ َضـولشي:ممَضـولشيمزشيؼضيـّٓصيمبضيـ٤ّصيمثشيوِبـ

صيمَظـ٥ّصيمِطؿشيـوبشيمؼشيفصيـ٦ّدشيموشيَضـولشيم:مممممَأعشيّٕشيِغ٨ّمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمود ممؾ٣ّ(مَصؿشيعشيؾَّؿضيـ

إغيَّّٰمِغصضيـّٟصيمذشيـفضيّٕػيممممِبـ٨ّم)مإغيغـي٨ّموشياظؾ٥َِّّمعشيومآعشي٤ّصيمؼشيفصي٦ّدشيمسشيَؾ٧ّمِطؿشيوِب٨ّ(.مَصؿشيعشيؾَّؿضيؿصي٥ّصيمَصَؾ٣ّضيمؼشيؿصيّٕؼيم

صًيمَأْطؿصيىصيمَظ٥ّصيمإغيذشيامَطؿشيىشيموشيَأْضّٕشيُأمَظ٥ّصيمإغيذشيامُطِؿىشيمإغيَظقضي٥ِّ ضي محشيؿؼي٧ّمحشئّشيْضؿصي٥ّصيمَصُؽ

مأب٨ّمداودؼ.مػدـ٤ّ

ّٝا  ،مإذمإغفومح٠ّمآمتعوديمسؾـ٧ّماظعؾـودم،موحؼـ٦ّقمآمممممايعباد٠ :ثاْ

سّٖموج٢ّمأوديمبوظؼضوءم،مموسؾ٦ّماهلؿيمسيماظعؾودةمذبولمرحىمظؼ٦ّةماظعّٖمييم

واظؿلوب٠ّمسيماًرياتم،مصوٌمع٤ّمسـّٓعومؼؼ٦ّىمإميوغ٥ّمؼؼؾ٢ّمسؾ٧ّمروسيمآم

،موضـّٓممتـّٕؽيمبـ٥ّمصـرتاتممممممتعوديمبّٕشؾيمجوربـيم،مصقؽــّٕمعـ٤ّماظـ٦ّاصـ٢ّمواظؼّٕبـوتممممم

مصؿضعّٟمػؿؿ٥ّمودب٦ّرمسّٖميؿ٥ّم،مصقؼصـيّٕمسيمأداءماظ٦ّاجؾوت.

وضّٓمطونماظّٕد٦ّلماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مؼؿعـ٦ّذمبـوٓمعـ٤ّممممممم

اظعفّٖمواظؽل٢ّم،موؼعؾؿـومسؾ٦ّعيماهلؿيموؼّٕذّٓغومإديمأنمغؾؿغ٨ّماظـّٓرجوتماظعـٱّممم

َأِبـ٨ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةمممموّٰمغ٧ّ٬ّّٕمبوظؼؾق٢ّمع٤ّمأسؿولماظعؾودةمواِّجّٕماِّخّٕويم،مصعشيـ٤ّضيم

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(م:م)..مإغيذشيامم )رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيــ٥ّصي(مَضــولشي:مَضــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّشيــؾ٧َّّما

م-ُأرشياهصيمم-دشيَلْظؿصي٣ّصيماظؾ٥َّّشيمَصودضيَلُظ٦ّهصيماظِػـّٕضيدشيوضيسشيم،مَصنغيغؼيـ٥ّصيمَأوضيدشيـُّٛماَىؼيـِيموشيَأسضيَؾـ٧ّماَىؼيـِيممممممم

ضـي٥ّصيمتشيَػفؼيّٕصيمَأغضيفشيـورصيماَىؼيـِي(م)رواهماظؾكـوري(.مصـنذامأرادمممممَص٦ّضيَض٥ّصيمسشيّٕضيشصيماظّٕؼيحضيؿشي٤ّغيم،م وشيِع

وشيعشيـ٤ّضيمَأرشيادشيماْظـكِخّٕشيَةموشيدشيـعشي٧ّمَظفشيـوممممم}اإلغلونماآلخّٕةمصؾقفؿفّٓمهلوم،مؼؼ٦ّلمتعودي:م

مدشيعضيقشيفشيوموشيػصي٦ّشيمعصيمضيِع٤ّظيمَصُلوَظِؽ١َّمَطونشيمدشيعضيقصيفصي٣ّضيمعشيشضيُؽ٦ّرطيام*مُطؾفيومغصيِؿّٓؽيمػشيمصيَظوِءموشيػشيمصيَظوِءمِع٤ّضي
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سشيَطوِءمرشيبـي١َّموشيعشيومَطونشيمسشيَطوءصيمرشيبـي١َّمعشيقضيُظ٦ّرطيام*ماغضيُظّٕضيمَطقضيـّٟشيمَصضؼيـْؾشيومبشيعضيضشيـفصي٣ّضيمسشيَؾـ٧ّممممم

مؼ.21م-19:مػاإلدّٕاءمممممممممممممممممم{بشيعضيّٚػيموشيَظْؾكِخّٕشيُةمَأْطؾشيّٕصيمدشيرشيجشيوٍتموشيَأْطؾشيّٕصيمتشيْػِضقًؾوم

موشيدشيم مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ مأصض٢ّمع٤ّمرد٦ّلمآم)٭ّشيؾ٧َّّما مظقؽ٦ّنموظ٤ّمنّٓ ؾ٣َّّشي(

موذبولماظعؾودةم م، مػؿؿ٥ّمسيمط٢ّماجملوّٰتمسوعي مسيمسؾ٦ّعي موأد٦ّتـو ضّٓوتـو

متؼّٓممع٤ّمذغؾ٥ّموعوم خو٭ّيم،مصعؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمأنمآم)سّٖموج٢ّ(مشػّٕمظ٥ّمعو

تلخّٕم،مإّٰمأغ٥ّمطونمؼؼ٦ّممع٤ّماظؾق٢ّمحؿ٧ّمت٦ّرعًمضّٓعوهم،موبؾّٞمع٤ّمػؿؿ٥ّم

جيعؾ٥ّمؼؿؿـ٧ّمأنمم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيماىفودمظقعؾ٨ّمطؾؿيماظّٓؼ٤ّمعو

صيماظؼيِؾ٨ّؼيم ؼؼؿ٢ّمسيمدؾق٢ّمآم،مصع٤ّمَأب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشيم:مدشيِؿعضي

مِع٤ّشيم مرغيجشيوًظو مَأنؼي مَظ٦ّضيَّٰ مِبقشيِِّٓه مغشيْػِل٨ّ م)وشياظَِّّٔي م: مؼشيُؼ٦ّلصي موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما )٭ّشيؾ٧َّّ

ٌُمضيِعـِنيشيمَّٰمتشيِطقىصيمَأغضيُػلصيفصي٣ّضيمَأنضيمؼشيؿشي كشيؾَُّػ٦ّامسشيــي٨ّ،موشيَّٰمَأِجّٓصيمعشيومَأحضيِؿُؾفصي٣ّضيمسشيَؾقضي٥ِّمعشيوما

مَأغـي٨ّم مَظ٦ّشيِددضيتصي موشياظَِّّٔيمغشيْػِل٨ّمِبقشيِِّٓه ماظؾ٥َِّّ، مِص٨ّمدشيِؾق٢ّغي متشيغضيّٖصيو مدشيّٕغيؼؼيٍي مسشي٤ّضي صي تشيكشيؾَّْػ

مثصي مُأْضؿشي٢ّصي، مثصي٣ّؼي مُأحضيقشيو، مثصي٣ّؼي مُأْضؿشي٢ّصي، مثصي٣ّؼي مُأحضيقشيو، مثصي٣ّؼي ماظؾ٥َِّّ، مِص٨ّمدشيِؾق٢ّغي مثصي٣ّؼيمُأْضؿشي٢ّصي مُأحضيقشيو، ٣ّؼي

م)٭ّققّّماظؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممُأْضؿشي٢ّصي(

وظؼّٓمصؼ٥ّماظصعيقوبيم)ر٬ّـ٨ّمآمســف٣ّ(مسـ٤ّماظّؾـ٥ّمأعـّٕهم،موتـّٓبعيّٕوامسيممممممم

حؼقؼــيماظــّٓعيغقومصودؿ٦ّحشــ٦ّامعــ٤ّمصؿـؿفــوموووصــًمجـــ٦ّبف٣ّمســ٤ّمعضــوجعفوم،مممم

ــوم٭ّــ٦ّعياعنيمضــ٦ّعياعني،موضــّٓممممموارتػعــًم ــؿف٣ّمســ٤ّمدػودــػفوم،مصــٱّمتــّٕاػ٣ّمإّظ ػؿعي

تشقّٓمبعؾـ٦ّعيمػؿعيـؿف٣ّمسيماظؿعي٦ّبـيمواّٰدـؿؼوعيم،ممممممحػؾًمتّٕاذيف٣ّمبلخؾورمزاخّٕة

 وض٦ّعيةمسّٖميؿف٣ّمسيماظعؾودةمواإلخؾوت.
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،مإغ٥ّمذبـولمممايعًِ ٚايضعٞ حنٛ  تكدّ األ١َ ٚرفع١ ايٛطٔ :ثايّجا 

صؿـ٤ّمسٱّعـوتماظؿؼـّٓممواظؿقضـّٕمأنمممممسظق٣ّمّٰمؼـؾغـ٨ّمظؾؿلـؾ٣ّماظؿؼصـريشيمصقـ٥ّم،ممممم

ــيمماٌؿـ٦ّســيماظــيتممممم ــوصّٗممســيمبــنيماِّصــّٕادمواظػؽــوتماجملؿؿعق ؼصــؾّّماظؿـ

تفّٓفمإديمخّٓعيماظ٦ّر٤ّمورضق٥ّمواّٰجؿفودمسيماظؾّٔلمواظؿضققيمع٤ّمأجـ٢ّمم

ريوؼؿ٥ّمورصعيماِّعيم،مأعومسـّٓعومتؿفـووىماهلؿـ٣ّمسيمذظـ١ّموتضـعّٟماظعـّٖا٣ّ٫ّمممممم

عــ٤ّماِّعــ٣ّم،موضــّٓم٬ّــّٕبمممهــ٢ّعيمبوِّعــيماظضــعّٟمحؿــ٧ّمتصــريمشـقؿــيمظغريػــومم

اظصقوبيم)ر٦ّ٬ّانمآمتعوديمسؾقف٣ّ(معـٱّمأسؾـ٧ّمسيمسؾـ٦ّماهلؿـيماظـيتمتلـف٣ّمممممم

سيمخّٓعيماجملؿؿّٝم،مصعشي٤ّضيمزشيؼضيِّٓمبضي٤ّغيمَأدضيَؾ٣ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مسشيـ٤ّضيمَأِبقـ٥ِّم،مَضـولشي:مممم

ــ٦ّلصي:مَأعشيّٕشيغشيــومرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّممممممممم ــوِبم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مؼشيُؼ ًَطَّ صًيمسصيؿشيــّٕشيمبضيــ٤ّشيما ــِؿعضي مدشي

صي:ماظقشيـ٦ّضيمشيممم)٭ّشيؾَّ ٧ّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَأنضيمغشيؿشيصشيّٓؼيقشيمَص٦ّشياَص٠ّشيمذشيِظ١َّمِسضيِّٓيمعشيوًظوم،مَصُؼْؾـ

صيمِبـِصضيِّٟمعشيوِظ٨ّم،مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّمم َأدضيِؾ٠ّصيمَأبشيومبشيْؽّٕػيمإغينضيمدشيؾشيْؼؿصي٥ّصيمؼشي٦ّضيعطيوم،مَضولشي:مَصِفؽضي

شًيمِظَلػضيِؾـ١َّ؟ممعشيـومَأبضيؼَمم))٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:مم ضيَؾـ٥ّصي،موشيَأتشيـ٧ّمَأبصيـ٦ّمبشيْؽـّٕػيممممممم(قضيـ صي:مِع ُضْؾـ

شيمِظَلػضيِؾ١َّ؟م)ِبُؽ٢ّـيمعشيومِسضيّٓشيهصيم،مَصَؼولشي:م صيمَظفصيـ٣ّصيماظؾَّـ٥ّشيممممم(ؼشيومَأبشيومبشيْؽّٕػيمعشيومَأبضيَؼقضي َضولشي:مَأبضيَؼقضيـ

صيم:مَظومَأدضيِؾُؼ٥ّصيمإغيَظ٧ّمذشي٨ّضيٍءمَأبشيّٓطيا.م م)رواهماظرتعّٔي(.ممممممممممممممممممممممممممموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصي،مُضْؾ

إنماظؿـــوصّٗماظشــّٕؼّٟمؼؽشــّٟمســ٤ّمععــودنماظـــوسموسؾــ٦ّمغػ٦ّدــف٣ّم،ممم

وض٦ّةمسّٖا٫ّؿف٣ّم،مطؿومؼؾنيمع٦ّار٤ّمضص٦ّرػ٣ّم،مصٱّمؼلؿ٦ّيمسيماظــوسمعؾـودرظيممم

وشيعشيومَظُؽـ٣ّضيمم}إديماًريموعؿؾورهم،موعلوب٠ّمسيماًريمموعؿـوض٢ّ؟!مؼؼ٦ّلمتعودي:

ضيِػُؼ٦ّامِص٨ّمدشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّموشيِظؾَّـ٥ِّمِعـريشيمم ضيُؽ٣ّضيممممممَأظَّومتصي اثصيماظلؼيـؿشيووشياِتموشياْظـَلرضيضغيمَظـومؼشيلضيـؿشي٦ّغييمِعـ

عشي٤ّضيمَأغضيَػ٠ّشيمِع٤ّضيمَضؾضي٢ّغيماْظَػؿضيّّغيموشيَضوتشي٢ّشيمُأوَظِؽ١َّمَأسضيَظ٣ّصيمدشيرشيجشيًيمِع٤ّشيماظَّـِّٔؼ٤ّشيمَأغضيَػُؼـ٦ّامِعـ٤ّضيمممم

مؼ.10ّٓ:ػايّٓؼ{بشيعضيّٓصيموشيَضوتشيُؾ٦ّاموشيُطؾفيوموشيسشيّٓشيماظؾ٥َّّصيماْظقصيلضيشي٧ّموشياظؾ٥َّّصيمِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمخشيِؾريظي
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    ٔ مإٕ عًٛ اهل١ُ َٔ ايصفات اييت ٜٓبػـٞ إٔ ٜتصـل بٗـا املـؤَ

اظّٔيمؼّٕؼّٓمآمواظّٓارماآلخّٕة،مصوٌمع٤ّماظصودقمايّٕؼّٙمسؾ٧ّماًريم،مّٰم

تــّٕاهمإّٰم٭ّــوحىمػؿــيمسوظقــيم،موعــ٤ّمسؾــ٦ّمػؿؿــ٥ّمّٰمؼعــّٕفماظعفــّٖموّٰمؼــلظّٟمممم

ماظؽل٢ّم;مصننم٬ّعّٟماهلؿيمؼرتتىمسؾق٥ّمآثورمدؾؾقيم،مصفـ٦ّمطورثـيمظألعـيم،موػـ٦ّمممم

طؾؿؿفــوم،مومتّٖؼــ٠ّموحــّٓتفوم،موتــّٓاس٨ّماِّعــ٣ّمموتػّٕؼــ٠ّدــؾىم٬ّــقوعمض٦ّتفــوم،م

)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممم سؾقفوموغفىمخرياتفوم،موػـ٦ّماِّعـّٕماظـّٔيمحـّٔرمعــ٥ّماظــيبمممممم

ودؾ٣ّ(،مصعشي٤ّضيمثشي٦ّضيبشيونشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:ممَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممم

ُؽ٣ّضيمَطؿشيومتشيّٓشياسشي٧ّماََِّطَؾُيمإغيَظ٧ّمَضصضيعشيِؿفشيوم(،مودؾ٣ّ(:م)مؼصي٦ِّذ١ُّماُِّعشي٣ّصيمَأنضيمتشيّٓشياسشي٧ّمسشيَؾقضي

ؼـيُؽ٣ّضيمممممممم َصَؼولشيمَضو٢ِّ٫ّظيم:موشيِع٤ّضيمِضؾٍَّيمغشيقضي٤ّصيمؼشي٦ّضيعشيِؽـٍّٔم،مَضـولشيم:م)مبشيـ٢ّضيمَأغضيـؿصي٣ّضيمؼشي٦ّضيعشيِؽـٍّٔمَطــِريظيموشيَظِؽـ

ضيُؽ٣ّضيموشيَظقشيْؼَِّٔص٤ّؼيمُششـيوءظيمَطغصيشـيوِءماظلؼيقضي٢ّغيم،موشيَظقشيضيّٖغيسشي٤ّؼيماظؾ٥َّّصيمِع٤ّضيم٭ّصيّٓصيورغيمسشيّٓصيوـيُط٣ّصيماْظؿشيفشيوبشيَيمِع

ماظؾ٥َّّصيمِص٨ّمُضُؾ٦ِّبُؽ٣ّصيماْظ٦ّشيػشي٤ّشيم(م،مَصَؼولشيمَضو٢ِّ٫ّظي:مؼشيومرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّ،موشيعشيـوماْظـ٦ّشيػشي٤ّصيم؟مَضـولشيم:مممممم

ممم)رواهمأب٦ّمداوود(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)محصيىؽيماظّٓؽيغضيقشيوموشيَطّٕشياِػقشيُيماْظؿشي٦ّضيِتم(م

 ٛ ِ   ٚيف اخلتاّ ٖذٙ رصـاي١ ْ أنمؼغـّٕسمسيمم:مدٗٗـا إىل نـٌ َضـً

غػــ٦ّسمأبـو٫ّــ٥ّمعـــّٔمغع٦ّعــيمأزػــورػ٣ّمػــّٔاماًؾــ٠ّماظّٕعيصقــّٝم،موػــّٔهماظؼقؿــيممممم

ط٨ّمتمت٨ّمٔورػومسيماٌلؿؼؾ٢ّمرجوّٰمأذّٓعياءم،موجقٱًّمماظعظؿ٧ّم)سؾ٦ّعيماهلؿعيي(

ــّٕاتم،ممممم ــ٤ّماظعـ ــفومع ــيموؼؼقؾ ـــفّٚمبوِّععي ــ٥ّم،مؼ ــ٥ّموسؼؾ ــوص٧ّمسيمبّٓغ ــوممعع وحّٕعياد

ٌمممظؾعؼقّٓةمواظ٦ّر٤ّ شـورطيماإلجيوبقـيمسيمذيقـّٝمعــوح٨ّممممم،معمطـّٓؼ٤ّمسؾـ٧ّما

مايقوةم،موعـفوماٌشورطيماإلجيوبقيممممسيمذيقّٝماّٰدؿقؼوضوتماظ٦ّرـقي.

إنم٬ّعّٟماهلؿ٣ّمطورثيماظؽ٦ّارثمسؾ٧ّماجملؿؿّٝم،مبـ٢ّموسؾـ٧ّماِّعـيمممم

بلدّٕػوم،مصلؼؼّٜمػؿؿ١ّموَض٦ّـيمسّٖميؿ١ّمضؾ٢ّمأنمتّٕح٢ّمس٤ّمايقـوةموعـومبؾغـًمممم
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َؾونػيمع٤ّماظعظؿوءم،مأومَطُػَؾونػيمعـ٤ّممصقفومذلغطيوم،مو٬ّّٝمظـػل١ّمػًّٓصومأنمتؽ٦ّنمَطُػ

ــ٣ّم،مممممممم ــ٧ّماِّع ــ٣ّمتؾـ ــ٦ّماهلؿ ــودماظصــوينيم،مصؾعؾ ــ٤ّماظعصيؾؼي ــونػيمع ــوءم،مأومَطُػَؾ اظعؾؿ

موبضعّٟماهلؿ٣ّمتلؼّٛماِّع٣ّ.

م

م
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م*    *    *
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 هلل ظة ينضوري يإلً اًي ّينْطٌي

 -أّال: ينعٌاصب:

مإلدٱّمموإؼؼوزماظضؿريماإلغلوغ٨ّ.ام -1

مو٫ّّٕم.مممممربودؾيماظـػّٗمإحقوءمظؾضؿ -2

ممنوذجمعشّٕضيمسيمؼؼظيماظضؿريماإلغلوغ٨ّمواظ٦ّرين. -3

ماظطّٕؼ٠ّمإديمغفضيمعصّٕمبوظضؿو٫ّّٕمايقي.م -4

ا: يادنرررة.
ً
 ثاًا

 يادنة هي ين بآى ينيبهللن.      
وإغينؼيمسشيَؾــقضيُؽ٣ّضيمَظقشيــوِصِظنيشيم*مِطّٕشياعــًومَطــوِتِؾنيشيم*مؼشيعضيَؾؿصيــ٦ّنشيمعشيــومممممم}ضــولمتعــودي:م -1

مؼ.12-10ػاّٰغػطور:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تشيْػعشيُؾ٦ّنشيم

َأْظّٖشيعضيشـيـوهصيمَرـو٫ِّّٕشيهصيمِصـ٨ّمسصيصـيِؼـ٥ِّموشيغصيكضيـّٕغيجصيمَظـ٥ّصيمؼشيـ٦ّضيمشيمممممممم وشيُطـ٢ّؼيمإغيغضيلشيـونػيممم}وضـولمتعـودي:ممم -2

ماْظقشيـ٦ّضيمشيمسشيَؾقضيـ١َّمم ِطؿشيوبـًومؼشيْؾَؼـوهصيمعشيضـيشصيـ٦ّرًام*ماْضـّٕشيْأمِطؿشيوبشيـ١َّمَطَػـ٧ّمِبشـيْػِلـ١َّممممممم اْظِؼقشيوعشيـيِم

 مم.ؼ14-13ػاإلدّٕاء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{حشيِلقؾًو

 َأنؼيماظؾ٥َّّشيمؼشيعضيَؾ٣ّصيمعشيومِص٨ّماظلؼيؿشيووشياِتموشيعشيومِص٨ّماْظَلرضيضغيمعشيـوم َأَظ٣ّضيمتشيّٕشيم}وضولمتعودي:م -3

إغيظَّـومػصيـ٦ّشيمدشيوِددصيـفصي٣ّضيموشيَظـوممممم ومخشيؿضيلشيـيٍمؼشيُؽ٦ّنصيمِع٤ّضيمغشيفضي٦ّشيىمثشيَؾوثشيٍيمإغيظَّومػصيـ٦ّشيمرشياِبعصيفصيـ٣ّضيموشيظَـممم

 ػصي٦ّشيمعشيعشيفصي٣ّضيمَأؼضي٤ّشيمعشيومَطوغصي٦ّامثصي٣ّؼيمؼصيشيؾـيؽصيفصي٣ّضيمِبؿشيومسشيِؿُؾ٦ّا َأدضيغشي٧ّمِع٤ّضيمذشيِظ١َّموشيَظومَأْطشيّٕشيمإغيظَّو

 ؼ.7ػاجملودظي:مممممممممممممممممممممممم{ؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمِبُؽ٢ّـيمذشي٨ّضيٍءمسشيِؾق٣ّظي

 مممم{ؼشي٦ّضيمشيمَظومؼشيضيَػّٝصيمعشيولظيموشيَظومبشيصي٦ّنشيم*مإغيظَّومعشي٤ّضيمَأتشي٧ّماظؾ٥َّّشيمِبَؼْؾٍىمدشيِؾق٣ّػيم}:وضولمتعودي -4

 ؼ.89،م88ػاظشعّٕاء:م
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ضيمِظغشيٍّٓم}وضولمتعودي:م -5 ؼشيوَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيْظؿشيضيُظّٕضيمغشيْػّٗظيمعشيومَضّٓؼيعشي

 ؼم.18ػايشّٕ:مممممممممممممممممممممممممممممم{ومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيوشياتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمخشيِؾريظيمِبؿشي

ًِماْظـَلبضي٦ّشيابشيمممممم}وضولمتعودي:م -6 وشيرشياوشيدشيتضي٥ّصيماظَِّؿ٨ّمػصي٦ّشيمِص٨ّمبشيقضيِؿفشيـومسشيـ٤ّضيمغشيْػِلـ٥ِّموشيَشؾََّؼـ

ضـيـ٦ّشيايشيمإغيغؼيـ٥ّصيمَظـومؼصيْػِؾـّّصيمممممممم شًيمَظ١َّمَضولشيمعشيعشيوذشيماظؾ٥َِّّمإغيغؼيـ٥ّصيمرشيبـيـ٨ّمَأحضيلشيـ٤ّشيمعشي ضًيمػشيقضي وشيَضوَظ

مؼ.23ػؼ٦ّدّٟ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؿصي٦ّنشياظظَّوِظ

تشيؿشيفشيـوَص٧ّمجصيصـيـ٦ّبصيفصي٣ّضيمسشيـ٤ّغيماْظؿشيضشيـوِجّٝغيمؼشيـّٓضيسصي٦ّنشيمرشيبشيعيفصيـ٣ّضيمخشي٦ّضيصـًوممممممممم}وضولمتعـودي:مم -7

 .ؼ16ػاظلفّٓة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ورؿعًوموممومرزضـوػ٣ّمؼـػؼ٦ّن

 دنة هي ين ٌة:يا

س٤ّمَأبشي٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مضولمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّمممم -1

ضـيُظـّٕصيمممممممم}وشيدشيؾ٣َّّشي(:م إغينؼيماظؾ٥َّّشيمَظومؼشيضـيُظّٕصيمإغيَظـ٧ّمَأجضيلشيـوِدُط٣ّضيموشيَظـومإغيَظـ٧ّم٭ّصيـ٦ّشيرغيُط٣ّضيموشيَظِؽـ٤ّضيمؼشي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممم{ِهإغيَظ٧ّمُضُؾ٦ِّبُؽ٣ّضيموشيَأذشيورشيمِبَل٭ّشيوِبِع٥ِّمإغيَظ٧ّم٭ّشيّٓضيرغي

(مأنماظــيبم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّمممممر٬ّـ٨ّمآمسـفؿـومموس٤ّماظـعؿـونمبـ٤ّمبشـريم)ممم -2

ضيم٭ّشيَؾّّشيماْظفشيلشيّٓصيمُطؾ٥ُّّصيم.وشيدشيؾ٣َّّشي(مضولم:م) .َأَّٰموشيإغينؼيمِص٨ّماْظفشيلشيِّٓمعصيضضيغشيًيمإغيذشيام٭ّشيَؾقشي

م)رواهماظؾكوري(م.ممممممموشيِػ٨ّشيماْظَؼْؾىصيم(م،موشيإغيذشيامَصلشيّٓشيتضيمَصلشيّٓشيماْظفشيلشيّٓصيمُطؾ٥ُّّصيمَأَّٰ

وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م -3

َطونشيمؼشي٦ّضيعطيومبشيورغيزطيامِظؾؼـيـوسغي،مإغيذضيمَأتشيـوهصيمرشيجصيـ٢ّظيمؼشيؿضيِشـ٧ّمَصَؼـولشي:مؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّ!معشيـومممممممممم

ــمم ــولشي:ماإلغيميشي ــونصي؟مَض ــ٥ِّ،مممماإلغيميشي ــِؾ٥ِّ،موشيِظَؼو٫ِّ ــ٥ِّ،موشيرصيدصي ــ٥ِّ،موشيعشيٱ٫ََِّّؽِؿ ــمضيِع٤ّشيمِبوظؾَّ ونصيمَأنضيمتصي

ٌِماآلِخّٕغي.مَضولشي:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ!معشيـوماإلغيدضيـٱَّمصي؟مَضـولشي:ماإلغيدضيـٱَّمصي:ممممم وشيتصيمضيِع٤ّشيمِبوْظؾشيعضي

ــمضيِت٧ّشيماظّٖؼيممم ــٱََّة،موشيتصيـ ــق٣ّشيماظصؼيـ ــقضيؽطيو،موشيتصيِؼـ ــ٥ِّمذشيـ ــّٕغيَكمِبـ ــ٥ّشي،موشيَّٰمتصيشضيـ ــوَةمَأنضيمتشيعضيؾصيـــّٓشيماظؾَّـ َطـ
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اْظؿشيْػّٕصيو٬ّشيــَي،موشيتشيصصيــ٦ّمشيمرشيعشيضشيــونشي.مَضــولشي:مؼشيــومرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّــ٥ِّ!معشيــوماإلغيحضيلشيــونصي؟مَضــولشي:م

 اإلغيحضيلشيونصيمَأنضيمتشيعضيؾصيّٓشيماظؾ٥َّّشيمَطَلغؼي١َّمتشيّٕشياهصي،مَصنغينضيمَظ٣ّضيمتشيُؽ٤ّضيمتشيّٕشياهصي;مَصنغيغؼي٥ّصيمؼشيّٕشياَك.م

 )رواهماظؾكوري(م.

ُٓمسشيضيفشي -4 ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مممموسشي٤ّضيمُأمـيمدشيَؾؿشيَيم)رشي٨ِّ٬ّشيما ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّما و(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيما

َضولشيم:م)إغيغؼيُؽ٣ّضيمتشيكضيؿشيِصؿصي٦ّنشيمإغيَظـ٨ّؼيموشيَظعشيـ٢ّؼيمبشيعضيضشيـُؽ٣ّضيمَأْظقشيـ٤ّصيمِبقصيفؼيِؿـ٥ِّمِعـ٤ّضيمبشيعضيـّٚػيم،مممممممم

صيمَظ٥ّصيمِبقشي٠ّـيمَأِخق٥ِّمذشيقضيؽطيومِبَؼ٦ّضيِظ٥ِّمَصنغيغؼيؿشيومَأْضَطّٝصيمَظ٥ّصيمِضْطعشيًيمِع٤ّشيماظؼيـورغيم َصـٱَّمممَصؿشي٤ّضيمَضضشيقضي

)رواهماظؾكوري(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼشيْلخصئّضيػشيو(م  

ا: يملْضْع:
ً
 ثانث

ظؼّٓماػؿ٣ّماإلدٱّمماػؿؿوعطيـومبوظغطيـومبوظضـؿريماإلغلـوغ٨ّموأسؾـ٧ّمعؽوغؿـ٥ّممممممم

سيمغػ٦ّسماٌلؾؿني;مِّغ٥ّمػ٦ّمابّٕكماِّدودـ٨ّمىؿقـّٝمت٦ّجفوتـ٥ّموذـؿ٧ّممممم

٥ّم،مصفـ٦ّمؼـمديمإديمدـٱّعيماظؼؾـىمعـ٤ّماظعؾـ٢ّم،موثؾـوتموجفؿـ٥ّمسؾـ٧ّممممممممممواجؾوت

ماًـــريم،موبوظؿـــوظ٨ّمؼ٦ّ٭ّـيـــ٢ّمإديمت٦ّصقـــ٠ّمآمور٬ّـــ٦ّاغ٥ّ،مصعـــ٤ّمَأبشيـــ٨ّمػصيّٕشيؼضيـــّٕشيَةممم

إغينؼيماظؾَّـ٥ّشيمَظـوممم})ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مضولمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(:مم

ــ٧ّمَأجضيلشيــوِدُط٣ّضيموشيَظــم ــ٦ِّبُؽ٣ّضيموشيَأذشيــورشيمممؼشيضيُظــّٕصيمإغيَظ ــ٧ّمُضُؾ ومإغيَظــ٧ّم٭ّصيــ٦ّشيرغيُط٣ّضيموشيَظِؽــ٤ّضيمؼشيضيُظــّٕصيمإغيَظ

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِبَل٭ّشيوِبِع٥ِّمإغيَظ٧ّم٭ّشيّٓضيرغيِه

إنماظضؿريماإلغلـوغ٨ّمربؾـ٥ّماظؼؾـىماظـّٔيمبصـٱّح٥ّمؼصـؾّّماىلـّٓمممممممم

ــ٢ّمذــ٨ّمممم ــّٓمط ــودهمؼػل ــ٢ّم،موبػل ــّٕوحمواظعؿ ـــيبممممواظ ــومو٬ّــق٥ّماظ ــّٔامع مءم،موػ

حقــٌمضــولم:م)....َأَّٰموشيإغينؼيمِصــ٨ّماْظفشيلشيــِّٓمعصيضضيــغشيًيمإغيذشيامم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(م

ضيم٭ّشيَؾّّشيماْظفشيلشيّٓصيمُطؾ٥ُّّصيم،موشيإغيذشيامَصلشيّٓشيتضيمَصلشيّٓشيماْظفشيلشيّٓصيمُطؾ٥ُّّصيمَأَّٰموشيِػ٨ّشيماْظَؼْؾىصيم(م م٭ّشيَؾقشي

م)رواهماظؾكوري(م.
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قــ٥ّمايــّٓؼٌمظــقّٗماظؼؾــىماظــّٔيمسيم٭ّــّٓرمممصوظؼؾــىماظــّٔيمدلمسؾ

ــّٝمأسبــوءماىلــ٣ّمممم ــّٓممإديمذيق ــ٥ّم٬ّــّْماظ ــّٔيمعفؿؿ بــ٢ّمػــ٦ّمم،مماإلغلــونمواظ

اظضــؿريماظــقؼّٜم،مواظّٕضقــىماظــّٓاخؾ٨ّماظــّٔيمؼ٦ّجــ٥ّماإلغلــونمدؼـقطيــوموتّٕب٦ّؼطيــوممم

،مصـنذامأضـّٓمماإلغلــونمسؾـ٧ّمسؿـ٢ّػيمزبـوظٍّٟمؼشيشـعصيّٕمبوظـــّٓممممممممموأخٱّضقطيـومودـؾ٦ّطقطيومم

ػــّٔاماظعؿــ٢ّمع٦ّاصؼــومؼشيشــعصيّٕمبوظّٕاحــيممموإِّمواظــّٕصّٚماظــّٓاخؾ٨ّم،موإذامطــونمم

مو٭ّّٓقماظشوسّٕمحقٌمضول:مواظلعودةمواظطؿلغقـيم.

مإذامعومخؾــــ٦ّتماظّٓػّٕمؼ٦ّعطيومصٱّمتؼ٢ّممممممممممخؾـــــ٦ّتصيموظؽ٤ّمض٢ّمسؾ٨ّؼيمرضقىصي

موّٰمهلــنبؼيمآمؼغػـــــ٢ّصيمدــــوســــًيمممممممممممموّٰمأنؼيمعومخيـــػ٧ّمسؾق٥ّمؼغــقىصي

مدـــّٕعصيمذاػــٍىمممممممممممممموأنؼيمشــــّٓطيامظؾــــوزّٕؼ٤ّمضـــّٕؼىصيإٔمتّٕمأنماظق٦ّممأ

وّٰمؼؽ٦ّنماظؼؾـىمدـؾقؿطيومواظضـؿريمؼؼًظـومإّٰمإذامتّٕبـ٧ّماٌلـؾ٣ّمسؾـ٧ّمممممممم

اإلميــونماظصــودقم،ماظــّٔيمؼشــعّٕمبــ٥ّماإلغلــونمأنمآمععــ٥ّم،مؼلــؿع٥ّموؼــّٕاهم،ممم

ؼعؿؼـّٓمموحيودؾ٥ّمؼ٦ّمماظؼقوعيمسؾ٧ّمعومضّٓمم،مصوإلغلـونمســّٓعوممم وؼعؾ٣ّمعومؼػعؾ٥ّم،

أنمآمعع٥ّمجيؿفّٓمسيمعّٕاضؾؿ٥ّمتعوديم،موؼلؿقضـّٕمسظؿؿـ٥ّمدـؾقوغ٥ّمسيمطـ٢ّممممم

أض٦ّاظــ٥ّموأسؿوظــ٥ّم،موػــّٔامعــومأذــورمإظقــ٥ّماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مسيممممم

حّٓؼٌمجربؼ٢ّم)سؾق٥ّماظلٱّم(مسـّٓعومدصيـِؽ٢ّشيمسـ٤ّماإلحلـونماظـّٔيمػـ٦ّمأسؾـ٧ّممممممم

ؾ٥َّّشيمَطَلغؼي١َّمتشيّٕشياهصيمَصـنغينضيمَظـ٣ّضيممماإلغيحضيلشيونصيمَأنضيمتشيعضيؾصيّٓشيماظم)درجوتماظّٓؼ٤ّمواظقؼنيم،مَضولشي:م

م)رواهماظؾكوري(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(تشيُؽ٤ّضيمتشيّٕشياهصيمَصنغيغؼي٥ّصيمؼشيّٕشياَكم

ع٤ّمػـومسينماإلدٱّممسـوؼيمصو٫ّؼيمبرتبقيماٌلؾ٣ّمسؾ٧ّمؼؼظـيماظضـؿريممم

رضوبــيماظؾشــّٕمواًــ٦ّفمعــ٤ّمآموعّٕاضؾؿــ٥ّمورؾــىمر٬ّــوهم،محؿــ٧ّمإذامشوبــًممم

وػؿؼيًمغػلـ٥ّمبـويّٕاممواإلصلـودمسيماِّرضمهـّٕكم٬ّـؿريهمايـ٨ّماظـقؼّٜم;مممممممم



   

 

- 141 - 

صقصّٓهمس٤ّمط٢ّمذظـ١ّموؼـّٔطّٕهمبـلنمػــوكمعـ٤ّمّٰمؼغػـ٢ّموّٰمؼــومم،مومحيؽـ٣ّممممممممم

وإغينؼيمسشيَؾـقضيُؽ٣ّضيمم}بنيمسؾودهمبوظعّٓلموؼؼؿّٙمٌـ٤ّمأدـوءموضصـّٕم،مضـولمدـؾقوغ٥ّ:مممممم

،م ؼ12-10ػاّٰغػطــور:م{ومتشيْػعشيُؾــ٦ّنشيمَظقشيــوِصِظنيشيم*مِطّٕشياعــًومَطــوِتِؾنيشيم*مؼشيعضيَؾؿصيــ٦ّنشيمعشيــ

 َأْظّٖشيعضيشـيوهصيمَرو٫ِّّٕشيهصيمِص٨ّمسصيصيِؼ٥ِّموشيغصيكضيّٕغيجصيمَظ٥ّصيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيـيِم وشيُط٢ّؼيمإغيغضيلشيونػيم}وضولمتعودي:م

مم{اْظقشي٦ّضيمشيمسشيَؾقضي١َّمحشيِلقؾًوممِطؿشيوبًومؼشيْؾَؼوهصيمعشيضيشصي٦ّرًام*ماْضّٕشيْأمِطؿشيوبشي١َّمَطَػ٧ّمِبشيْػِل١َّ

ممم.ؼ14-13ػاإلدّٕاء:

مسؾ٧ّم ماظعؾودات متلدؼي ماإلغلون مؼلؿطقّٝ ماإلغلوغ٨ّ ماظضؿري بفّٔا

مسؾ٧ّماظعؾوداتمواظطوسوتمواظّٔطّٕم مصؿفّٓم٭ّوحؾ٥ّمربوصظًو اظ٦ّج٥ّماِّطؿ٢ّم،

وضّٕاءةماظؼّٕآنم،مصنذامٕمؼؽ٤ّمع٦ّ٭٦ًّّّٰمبوٓمصنغ٥ّمدقلت٨ّمؼ٦ّمظيمومي٦ّتم٬ّؿريم

ممي٦ّتماظضؿريمخيؿ٢ّ ػّٔا موسـّٓعو م،م اإلغلونم، اٌقّٖانموتضطّٕبمايقوة

مّٰمؼؾؿغ٨ّمع٤ّمورا٫ّفوموّٰمؼل مِّغ٥ّ م، مأنمؼعؾّٓمآمح٠ّمسؾودت٥ّ ؿطقّٝم٭ّوحؾ٥ّ

 علوءظيمؼ٦ّمماظؼقوعيم. ث٦ّابطيوموّٰمخيوفمسؼوبطيوم،موّٰمخيش٧ّمع٤ّ

موهػّٜم م، مواظؿصّٕصوت ماظلؾ٦ّك مؼـضؾّٛ ماظقؼّٜ ماي٨ّ صؾوظضؿري

مصؿؼ٦ّىمآم م، ماظؾشّٕ محؿ٧ّموإنمشوبًمرضوبي ايؼ٦ّقموتمدىماظ٦ّاجؾوتم;

ؿعّٓادمظؾؼو٥ّ٫ّمأض٦ّىمسيمغػّٗماٌلؾ٣ّمع٤ّمط٢ّموعّٕاضؾؿ٥ّموا٦ًّفمعـ٥ّمواّٰد

ذ٨ّءم،مصصوحىماظضؿريماي٨ّمؼّٓركمأنمآمعع٥ّمحقٌمطونمسيماظلػّٕمأوم

ايضّٕم،مسيماًؾ٦ّةمأومسيماىؾ٦ّةم،مّٰمخيػ٧ّمسؾق٥ّمخوصقيم،موّٰمؼغقىمسـ٥ّم

ومِص٨ّمَأنؼيماظؾ٥َّّشيمؼشيعضيَؾ٣ّصيمعشيومِص٨ّماظلؼيؿشيووشياِتموشيعشي َأَظ٣ّضيمتشيّٕشيم}دّٕموّٰمسٱّغقيم،مضولمتعودي:م

مإغيظَّوم ؼشيُؽ٦ّنصيمِع٤ّضيمغشيفضي٦ّشيىمثشيَؾوثشيٍيمإغيظَّومػصي٦ّشيمرشياِبعصيفصي٣ّضيموشيَظومخشيؿضيلشيٍي اْظَلرضيضغيمعشيو



   

 

- 142 - 

مإغيظَّو مَأْطشيّٕشي موشيَظو مذشيِظ١َّ مَأدضيغشي٧ّمِع٤ّضي موشيَظو مدشيوِددصيفصي٣ّضي مثصي٣ّؼيم ػصي٦ّشي مَطوغصي٦ّا معشيو مَأؼضي٤ّشي معشيعشيفصي٣ّضي ػصي٦ّشي

مسشيِؿُؾ٦ّا مِبؿشيو مإغينؼي ؼصيشيؾـيؽصيفصي٣ّضي ماْظِؼقشيوعشيِي مسشيِؾق٣ّظيمؼشي٦ّضيمشي مذشي٨ّضيٍء مِبُؽ٢ّـي ؼ.م7ػاجملودظي:م{اظؾ٥َّّشي

ماظـػّٗم مسؾ٧ّمربودؾي وشريمذظ١ّمع٤ّمسشّٕاتماآلؼوتماظيتمتّٕب٨ّماظضؿو٫ّّٕ

مواّٰدؿعّٓادمظؾؼوءماي٠ّمدؾقوغ٥ّ.

مرآهم مد٦ّاء م، مواجؾ٥ّ موؼمدى مسؿؾ٥ّ مجيقّٓ ماي٨ّ ماظضؿري و٭ّوحى

مصنغ٥ّمحيل٤ّمسؿؾ٥ّمسؾ٧ّمأؼيم مسؾق٥ّمأممّٰم، مود٦ّاءمأثـ٦ّا اظـوسمأممٕمؼّٕوهم،

مؼؽ٦ّنمح مأن مجيى مصق٥ّ مواإلحلون ماظعؿ٢ّ مسؾ٧ّ مصوإلضؾول موبوظؿوظ٨ّ م، ول

مؼؼ٦ّلم ماًؾ٠ّ، مجقّٓ موإن م، مٓ مادرت٬ّوء م، مؼؼّٜ مو٬ّؿري مإميوغقي بّٓواصّٝ

مدشيِؾق٣ّػي}تعودي: مِبَؼْؾٍى ماظؾ٥َّّشي مَأتشي٧ّ معشي٤ّضي مإغيظَّو م* مبشيصي٦ّنشي موشيَظو معشيولظي مؼشيضيَػّٝصي مَظو م{ؼشي٦ّضيمشي

ؼلت٨ّمع٤ّمربودؾيماظـػّٗمؼم،موع٤ّمث٣ّمصننمإحقوءماظضؿو٫ّّٕم88،89ػاظشعّٕاء:م

موعّٕاضؾؿفومٓمتعوديم،موا٦ًّفمعـ٥ّمسّٖموج٢ّ.

م وظؼّٓم٬ّّٕب معـٱّمبق٦ّدّٟشي م سؾق٥ّم-اظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمظـو سيمم-اظلٱّمصي

اظطفّٕمواظعػوفمحنيمحفشيّٖشيهصيم٬ّؿريصيهمس٤ّماّٰنّٕاِفموراءشيماهل٦ّىم،مإذمأضؾؾًم

ـ٥ّمصلب٧ّم،موّٰذمبّٓؼ اظّٓغقوممبؿعفومسيمذكصقيماعّٕأةماظعّٖؼّٖمتّٕاودهمس٤ّمغػل٥ّ

مؼصيْػِؾّّصي عشيعشيوذشيم}ضو٫ّٱّ: مّٰ مإغيغؼي٥ّصي معشيضي٦ّشيايشي مَأحضيلشي٤ّشي مرشيبـي٨ّ مإغيغؼي٥ّصي مظؼّٓم{اظظَّوِظؿصي٦ّنشي اظؾ٥َِّّ .

ماٌؽونماٌغؾ٠ّم، مسيمػّٔا مؼّٕاه موأغ٥ّ م، مآمسؾق٥ّ صوسؿص٣ّم أحّٗممبّٕاضؾي

م،م مسيمبشّٕؼؿ٥ّ مسؾ٧ّم٭٦ّّتماظغّٕؼّٖة م٭٦ّّتماإلميونمسيمضؾؾ٥ّ مواغؿصّٕ بّٓؼـ٥ّ،

مؾق٥ّ.صؽوغًمؼؼظيماظضؿريمأض٦ّىمحورسمس

إنماٌمع٤ّماظؼ٦ّيمسيمسؼقّٓت٥ّم،ماظؼ٦ّيمسيمؼؼظيم٬ّؿريهم،ماظؼ٦ّيم

غػل٥ّ،مػ٦ّماظلعقّٓمسيماظّٓغقوم،مواظػو٫ّّٖمسيماآلخّٕةمب٦ّ٬ّّٕانمآم،م سيمربودؾي
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م متعودي: مِظغشيٍّٓم}ضول ضي مَضّٓؼيعشي معشيو مغشيْػّٗظي موشيْظؿشيضيُظّٕضي ماظؾ٥َّّشي ماتؼيُؼ٦ّا مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي ؼشيوَأؼؽيفشيو

مؼم.18ػايشّٕ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اظؾ٥َّّشيمخشيِؾريظيمِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيوشياتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيمإغينؼيم

 وظؼّٓمرب٧ّماظـيبعيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مأتؾوس٥ّمسؾ٧ّمؼؼظيماظضؿري

اٌلؾؿنيمإديماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآم صقلت٨ّمرجٱّنمع٤ّوعّٕاضؾيمآمسّٖموج٢ّم،م

بقـيموط٢ّمواحٍّٓممعـفؿو سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مخيؿصؿونمسيمضطعيمأرضمظقّٗمِّحٍّٓ

إغيغؼيُؽ٣ّضيمتشيكضيؿشيِصؿصي٦ّنشيمإغيَظ٨ّؼيمم)معـفؿومؼّٓس٨ّمأغفومظ٥ّموضّٓمارتػعًمأ٭٦ّّاتفؿوم،مصؼول:

مذشيقضيؽطيوم مَأِخق٥ِّ مِبقشي٠ّـي مَظ٥ّصي صي مَضضشيقضي مَصؿشي٤ّضي م، مبشيعضيّٚػي مِع٤ّضي مِبقصيفؼيِؿ٥ِّ مَأْظقشي٤ّصي مبشيعضيضشيُؽ٣ّضي وشيَظعشي٢ّؼي

ماظؼيورغي مِع٤ّشي مِضْطعشيًي مَظ٥ّصي مَأْضَطّٝصي مَصنغيغؼيؿشيو مؼشيْلخصئّضيػشيومِبَؼ٦ّضيِظ٥ِّ مم(َصٱَّ م،  سـّٓ)رواهماظؾكوري(

مآمسؾق٥ّم ماظـيبم)٭ّؾ٧ّ مِّن م; مدس٦ّاه مس٤ّ معـفؿو مواحٍّٓ مط٢ّ ذظ١ّمتـوزل

ضّٓمحّٕكمسيمغػ٦ّدفؿوماإلميونم،موارتػّٝمبفؿومإديمعلؿ٦ّىمسولػيمع٤ّم ودؾ٣ّ(

اظرتبقيماظ٦ّجّٓاغقيموبـوءماظضؿريمواظؿفّٔؼىماًؾؼ٨ّم،مصؽوغًمػّٔهماظرتبقيم

مومس٤ّماظظؾ٣ّموايّٕامم،موػ٦ّماظّٓاصّٝمإديمط٢ّمخري.هلؿ وبـوءماظضؿريمحوجًّٖا

موردم مؼؼظيماظضؿريمعو ماإلميونمسيمضؾ٦ّبفو وع٤ّماظـؿوذجماظيتمأحقو

مصضّٕبماٌـ٢ّماِّسؾ٧ّمسيماظعػيمواظـؼوءم مدقّٓهمسؾ٧ّماظغـ٣ّم، س٤ّمسؾّٓمأعؼيشـي٥ّصي

موؼؼظيماظضؿريماإلميوغ٨ّم،مؼؼ٦ّلمسؾّٓمآمب٤ّمدؼـورم:م

(مإديمعؽيم،مصع٬ّّٕـومسيمبعّٚمسـ٥ّ خّٕجًمعّٝمسؿّٕمب٤ّماًطوبم)ر٨ّ٬ّمآ

مراعػيمع٤ّماىؾ٢ّم،مصؼولمظ٥ّمسؿّٕ مؼوم اظطّٕؼ٠ّم،مصوسبّٓرمبـو م: )ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(

اظغـ٣ّمظلقّٓيم راس٨ّم،مبعينمذوةمع٤ّمػّٔهماظغـ٣ّم،مصؼولم:مإغ٨ّمممؾ٦ّكموػّٔه

م مصؼولمسؿّٕ مظ٥ّ-، مإذامم-اخؿؾورا مصؼولماظّٕاس٨ّ: ماظ٫ّّٔىم، ض٢ّمظلقّٓكمأطؾفو

مؼ مظّٕب٨ّ مأض٦ّل مصؿوذا م؟ مػّٔا مظلقّٓي مب٤ّمضؾً مسؿّٕ مصؾؽ٧ّ م؟ ماظؼقوعي ٦ّم
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م، مأسؿؼؿ١ّمسيم اًطوب موضول: م، مواسؿؼ٥ّ مدقّٓه مع٤ّ ماظعؾّٓ مػّٔا واذرتى

ممممم.أنمتعؿؼ١ّمسيماآلخّٕة اظّٓغقومػّٔهماظؽؾؿيم،موأرج٦ّ

ماظّٔيمخؾَّّٓماظّٖع٤ّم وسب٤ّمغلريمسي مايقي رطىمأ٭ّقوبماظضؿو٫ّّٕ

ذطّٕاػ٣ّم،مغّٔطّٕمتؾ١ّماظؼصيماظيتمدفؾفوماظؿورؼّْم٭٦ّّرةمرا٫ّعيمصّٕؼّٓةمعمثّٕةم

م مأعريم تؾني، مطون مصؼّٓ م، ماإلميوغ٨ّ موايّٗ ماي٨ّ ماظضؿري مؼؼظي عّٓى

ب٤ّماًطوبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مؼعّٗمآٌّؼـيمظقٱًّ،مث٣ّمجؾّٗم اٌمعـنيمسؿّٕ

مض٦ّع٨ّ م: مظقلؿّٝماعّٕأةمتؼ٦ّلمّٰبـؿفو إديمذظ١ّماظؾنبمصوعّٔضق٥ّممهًمجّٓار

مطونمع٤ّمسّٖعيمأعريماٌمعـنيم مسؾؿًمعو معو مأعوهمأو مؼو مصؼوظًمهلو: بوٌوءم،

؟مضوظً:موعومطونمع٤ّمسّٖعؿ٥ّمؼومبـقي؟مضوظً:مإغ٥ّمأعّٕمعـودؼ٥ّمصـودىمأنمماظق٦ّم

ّٰمؼشوبماظؾنبمبوٌوءم،مصؼوظًمهلو:مؼومبـقيمض٦ّع٨ّمإديمذظ١ّماظؾنبمصوعّٔضق٥ّم

بوٌوءم،مصنغ١ّممب٬ّ٦ّّٝمّٰمؼّٕاكمسؿّٕموّٰمعـوديمسؿّٕم،مصؼوظًماظصؾقيمِّعفو:مؼوم

وأعريم ،مط٢ّمذظ١ّمأعؿوهموآمعومطـًمِّرقع٥ّمسيماٌألموأسصق٥ّمسيماًٱّء

 اٌمعـنيمؼلؿؿّٝ،موضّٓمدّٕهمأعوغيماظػؿوةم،مو٬ّؿريػوماي٨ّم،مصوخؿورػومزوجي

ر٨ّ٬ّمم-ِّسّٖمأوّٰدهم،موطونمع٤ّمذرؼؿفوماًؾقػيماظعودلمسؿّٕمب٤ّمسؾّٓماظعّٖؼّٖم

م.م(٭ّػيماظصػ٦ّة)م-آمسـ٥ّ

م)ر٨ّ٬ّموػو مسؾ٨ّ ماإلعوم مسـّٓم ػ٦ّ موجيّٓػو مدرس٥ّ مؼػؼّٓ مسـ٥ّ( آ

م مإديماظؼو٨ّ٬ّ مصلضؾ٢ّ م، م،ؼف٦ّدي مإظق٥ّ مسؾ٨ّ ذّٕؼّّمخيؿص٣ّ ظؾؼو٨ّ٬ّ:م صؼول

ظؾقف٦ّديم:م ػّٔهماظّٓرعمدرس٨ّم،موٕمأبّٝموٕمأػىم،مصؼولماظؼو٨ّ٬ّمذّٕؼّّ

ماظّٓرعمدرس٨ّ ماظقف٦ّديم: مصؼول مؼؼ٦ّلمأعريماٌمعـنيم، مصقؿو متؼ٦ّل  ، عو

صوظؿػًماظؼو٨ّ٬ّمذّٕؼّّمإديمسؾ٨ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(موضولم:مؼومأعريماٌمعـنيم

وبمذّٕؼّّم:معوظ٨ّمبقـيم،مصؼض٧ّمبوظّٓرعمبقـيم؟مصوبؿل٣ّمسؾ٨ّموضولم:مأ٭ّ أظ١ّ
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موعش٧ّمخط٦ّات ظؾقف٦ّديم، مصلذفّٓمأنم صلخّٔػو مأغو مأعو مصؼولم: ث٣ّمرجّٝم،

أعريماٌمعـنيمخيو٭ّؿينمإديمضو٬ّق٥ّمصقؼض٨ّمسؾق٥ّم،م ، ػّٔهمأحؽومماِّغؾقوء

وأذفّٓمأنمربؿّٓطيامسؾّٓمآمورد٦ّظ٥ّم،ماظّٓرعموآم أذفّٓمأنمّٰمإظ٥ّمإّٰمآم،

 م.إذامأدؾؿًمصف٨ّمػّٓؼيمعين سؾ٨ّ:مأعودرس١ّم،مدؼطًمعـ١ّم.مصؼولم

ماظؼو٨ّ٬ّ ماظّٔيم إن مػ٦ّ م٬ّؿريه مطون ماًؾقػي مسؾ٧ّ محؽ٣ّ سـّٓعو

مبومرد٣ّمم اٌـفٍماظلؾق٣ّم،موؼؾؿّٖم حيؽ٣ّم،مِّغ٥ّمحيؽ٣ّمبوي٠ّم،موؼلريمسؾ٧ّ

مآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيمعـفوج٥ّم، آمسيمطؿوب٥ّم،موعومحّٓدهمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّ

م) مواظقؿنيع٤ّمبوبم: مرأىمم،ممسؾ٧ّمع٤ّمأغؽّٕ(اظؾقـيمسؾ٧ّمع٤ّمادس٧ّم، صؾؿو

متؾ١ّماظقؼظي مغػّٗمأحّٓػؿوم ، اظقف٦ّدي مسؾ٧ّ ماهل٦ّىمظقّٗمظ٥ّ وسّٕفمأن

مطونم اظصوينيم،مِّنماظضؿري دؾطونمأسؾ٤ّمإدٱّع٥ّمودخ٢ّمسيمزعّٕة ػـو

ماٌلقطّٕمسؾ٧ّمايوط٣ّموسؾ٧ّماظؼو٨ّ٬ّم،مإغفوم٬ّؿو٫ّّٕمعؿصؾيمبوٓم)سّٖموج٢ّ(.

واظلّٕا٫ّّٕممايوجيمإديمأ٭ّقوبماظضؿو٫ّّٕمايقي إنماِّعيمسيمأعّٗ

دعودةماجملؿؿّٝمورضق٥ّمسيمؼؼظيم اظـؼقيمحؿ٧ّمتـفّٚموتّٕتؼ٨ّموتلعّٓم،مصنن

،مِّغ٥ّمػ٦ّماٌفقؿ٤ّمسؾ٧ّم ٬ّؿريمأبـو٥ّ٫ّموتؼ٦ّؼيماظ٦ّازعماظّٓؼينمسيمغػ٦ّدف٣ّ

معوتماظضؿريماإلغلوغ٨ّ ذؽ٦ّغف٣ّ مصنذا غؿٍمس٤ّمذظ١ّمصلودمسيم واظ٦ّرينم،

ماظّٔي مصؿو مواظ اِّخٱّقمواٌعوعٱّتم، ؽوتىمميـّٝما٦ٌّزّٟمأنمؼّٕتش٨ّم؟!

ؼفؿ٢ّمسيمسٱّجم أنمؼّٖورم؟!مواىـّٓيمأنمخي٢ّمسيمسؿؾ٥ّم؟!مواظطؾقىمأن

؟!م عّٕؼض٥ّم؟!مواٌعؾ٣ّمأنمؼؼصّٕمسيمواجؾ٥ّم؟!مواظؼو٨ّ٬ّمأنمؼظؾ٣ّمسيمحؽؿ٥ّ

م...موػؽّٔامسيمطـريمع٤ّمج٦ّاغىم واظؿوجّٕمأنمؼغّ٘موحيؿؽّٕمسيموورت٥ّم؟!

 ايقوة.
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ماظضؿريماإلميوغ٨ّمواظ٦ّرينماظقؼّٜم مط٢ّمذظ١ّمػ٦ّ ماظّٔيمميـّٝ إن

اِّخٱّقم،موؼؼ٦ّمماس٦ّجوجماظلؾ٦ّكم،موؼؽ٦ّنمدؾؾًومسيمإ٭ّٱّحم يمؼفّٔباظّٔ

م، ماِّسؿول موضؾ٦ّل م، مؼ٦ّرثم اظـقوت مإغ٥ّ مب٢ّ م، مواظطوسوت ماظعؾودات وطـّٕة

مسّٔاب٥ّ مع٤ّ مواًشقي مآ مع٤ّ متعودي:مودكط٥ّ ا٦ًّف مضول تشيؿشيفشيوَص٧ّم}،

مم{ضـوػ٣ّمؼـػؼ٦ّنجصيصـي٦ّبصيفصي٣ّضيمسشي٤ّغيماْظؿشيضشيوِجّٝغيمؼشيّٓضيسصي٦ّنشيمرشيبشيعيفصي٣ّضيمخشي٦ّضيصًومورؿعًوموممومرز

مم.ؼ16ػاظلفّٓة:م

سؾ٧ّمأنماظضؿريماظ٦ّرينماظقؼّٜمػ٦ّماظّٔيمؼؾينموّٰمؼفّٓمم،موؼعؿّٕم

موّٰمخيّٕبم،موؼلع٧ّمإديم٭ّـوسيمايقوةمّٰمإديم٭ّـوسيما٦ٌّت.

معوتماظضؿريمصنن مدّٕعيم إذا مذظ١ّمأنماظضؿريماي٨ّعي م، متشيػلصيّٓ ايقوة

ضوراتم،م،موتـؿف٨ّماِّع٣ّمواي ايقوةم،مع٤ّمشريهممت٦ّتماظشع٦ّبمواِّورون

وتّٖولماظؼق٣ّمواٌؾودئم،موؼصيصِؾّّمط٢ّمذ٨ّءمعؾوحطيوم:مطٱّمماظّٖورم،مواًقوغيم،م

مواظظوٌنيم،م ماظظؾ٣ّ مواظلؽ٦ّتمس٤ّ م، مواظؼؿ٢ّ م، مواٌولمايّٕام م، واظلّٕضي

موتّٖؼقّٟمايؼو٠ّ٫ّموشريػومع٤ّمع٦ّبؼوتمايقوة.مم

م،م ظّٔا مبؿؼ٦ّىمآموعّٕاضؾؿ٥ّ مأنمسبق٨ّم٬ّؿو٫ّّٕغو مذيقعًو وجىمسؾقـو

مإدي مبٱّم واظـظّٕ مأجلودغو متؽ٦ّن مأن موظـقّٔر م، موورــو مذبؿؿعـو عصوحل

 ٬ّؿو٫ّّٕمحقيمعؿصؾيمبوي٠ّمواًريمواٌعّٕوفم،محؿ٧ّمتؿـّٖلمسؾقـومررييمآ

موعغػّٕت٥ّ.م

م

م*    *    *
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 سل ايطزٜل ٚاملزافل ايعا١َ

 :أٚال : ايعٓاصز

ممش٦ّظقُيماإلدٱّممظؽ٢ّمج٦ّاغىمايقوة. -1

 ع٤ّمحؼ٦ّقماظطّٕؼ٠ّموآداب٥ّ:م -2

مشّٚؽيماظؾصّٕم.م-

 طّٟؽيماِّذىم.م-

 ردؽيماظلٱّمم.م-

مدس٦ّةماإلدٱّممإديمايػوزمسؾ٧ّمإٌّاص٠ّماظعوعي. -3

ّٝا : األديـ١ :   ثاْ

 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ :     

َأَظ٣ّضيمتشيـّٕشيوضيامَأنؼيماظؾَّـ٥ّشيمدشيـكؼيّٕشيمَظُؽـ٣ّمعؼيـومِصـ٨ّماظلؼيـؿشيووشياِتموشيعشيـومِصـ٨ّممممممممممم}ضولمتعودي:م -1

ِػّٕشيًةموشيبشيوِرشـيًيموشيِع٤ّشيماظؼيـوسغيمعشيـ٤ّمؼصيفشيـوِدلصيمِصـ٨ّممممماَِّرضيضغيموشيَأدضيؾشيّٞشيمسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمِغعشيؿشي٥ّصيمَزو

 ؼ.م٠٢ػظؼؿون:مممممممممممممممممممممممممممممممم{اظؾ٥َِّّمِبغشيقضيّٕغيمِسْؾ٣ّػيموشيّٰمػصيّٓطيىموشيّٰمِطؿشيوٍبمعؽيـِريػي

وشيِسؾشيودصيماظّٕؼيحضيؿشي٤ّغيماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيؿضيشصيـ٦ّنشيمسشيَؾـ٧ّماْظـَلرضيضغيمػشي٦ّضيغطيـوموشيإغيذشياممممم}وضولمتعودي:م -2

فشيوِػُؾ٦ّنشيمَضوُظ٦ّامدشيَؾوعطيوم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيِؾقؿصي٦ّنشيمِظـّٕشيبـيفغي٣ّضيمدصيـفؼيّٓطياموشيِضقشيوعطيـوم*ممممخشيوَرؾشيفصي٣ّصيماْظ

وشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيُؼ٦ُّظ٦ّنشيمرشيبؼيشـيوما٭ّضيـّٕغيفضيمسشيؼـيـومسشيـّٔشيابشيمجشيفشيـؼـي٣ّشيمإغينؼيمسشيـّٔشيابشيفشيومَطـونشيمَشّٕشياعطيـوم*مممممممم

٦ّامَظــ٣ّضيمؼصيلضيــّٕغيُص٦ّاموشيَظــ٣ّضيمؼشيْؼؿصيــّٕصيوامإغيغؼيفشيــومدشيــوءشيتضيمعصيلضيــؿشيَؼّٕؾياموشيعصيَؼوعطيــوم*موشياظَّــِّٔؼ٤ّشيمإغيذشيامَأغضيَػُؼــ

مؼ.67م-63ػاظػّٕضون:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيَطونشيمبشيقضي٤ّشيمذشيِظ١َّمَض٦ّشياعطيو

وشيَظومتشيْؼّٟصيمعشيومَظقضيّٗشيمَظ١َّمِب٥ِّمِسْؾ٣ّظيمإغينؼيماظلؼيؿضيّٝشيموشياْظؾشيصشيّٕشيموشياْظُػمشيادشيم}وضولمتعوديم:م -3

عشيلضيؽصي٦ًّظوم*موشيَظومتشيؿضيّ٘غيمِص٨ّماْظَلرضيضغيمعشيّٕشيحطيومإغيغؼي١َّمَظ٤ّضيمتشيكضيّٕغيقشيممُط٢ّؽيمُأوَظِؽ١َّمَطونشيمسشيضـي٥ّصي

مممممممممم{اْظَلرضيضشيموشيَظ٤ّضيمتشيؾضيُؾّٞشيماْظِفؾشيولشيمُر٦ًّظوم*مُط٢ّؽيمذشيِظ١َّمَطونشيمدشيقـيؽصي٥ّصيمِسضيّٓشيمرشيبـي١َّمعشيْؽّٕصيوػطيوم

 ؼ.38م-36ػاإلدّٕاء:م
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صشيـورغيِػ٣ّضيموشيؼشيقضيَػُظـ٦ّامُصـّٕصيوجشيفصي٣ّضيممممُضـ٢ّضيمِظْؾؿصيـمضيِعـِنيشيمؼشيغصيضؽيـ٦ّامِعـ٤ّضيمَأبضيمممم}وضولمتعودي:م -4

ذشيِظ١َّمَأزضيَط٧ّمَظفصي٣ّضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمخشيِؾريظيمِبؿشيـومؼشيصضيـشيعصي٦ّنشيم*موشيُضـ٢ّضيمِظْؾؿصيمضيِعشيـوِتمؼشيغضيضصيضضيـ٤ّشيمممممم

ضيفشيو  م{ِع٤ّضيمَأبضيصشيورغيِػ٤ّؼيموشيؼشيقضيَػْظ٤ّشيمُصّٕصيوجشيفصي٤ّؼيموشيَظومؼصيؾضيِّٓؼ٤ّشيمزغيؼشيؿشيفصي٤ّؼيمإغيظَّومعشيومَزفشيّٕشيمِع

 مؼ.31،م30ػاظـ٦ّر:

ؼشيوَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامَظومؼشيلضيكشيّٕضيمَض٦ّضيمظيمِع٤ّضيمَض٦ّضيمػيمسشيلشي٧ّمَأنضيمؼشيُؽ٦ّغصيـ٦ّامم}لمتعودي:وضو -5

ضيفصي٤ّؼيموشيَظــومتشيْؾِؿــّٖصيوام ضيفصي٣ّضيموشيَظــومِغلشيــوءظيمِعــ٤ّضيمِغلشيــوٍءمسشيلشيــ٧ّمَأنضيمؼشيُؽــ٤ّؼيمخشيقضيــّٕطيامِعــ خشيقضيــّٕطيامِعــ

لصيـ٦ّقصيمبشيعضيـّٓشيماْظنغيميشيـونغيموشيعشيـ٤ّضيمَظـ٣ّضيممممممَأغضيُػلشيُؽ٣ّضيموشيَظومتشيشـيوبشيّٖصيوامِبوْظَلْظَؼوِبمِبـؽضيّٗشيماِظودضيـ٣ّصيماْظػُمم

ؼشيؿصيــىضيمَصُلوَظِؽــ١َّمػصيــ٣ّصيماظظَّــوِظؿصي٦ّنشي*مؼشيوَأؼؽيفشيــوماظَّــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيــ٦ّاماجضيؿشيـِؾصيــ٦ّامَطـــِريطيامِعــ٤ّشيمم

اظظ٤َّّـيمإغينؼيمبشيعضيّٚشيماظظ٤َّّـيمإغيثضي٣ّظيموشيَظومتشيفشيلؼيلصيـ٦ّاموشيَظـومؼشيغضيؿشيـىضيمبشيعضيضصيـُؽ٣ّضيمبشيعضيضطيـومَأؼصيِقـىؽيممممممم

إغينؼيماظؾَّـ٥ّشيمتشيـ٦ّؼيابظيممممَظقضي٣ّشيمَأِخق٥ِّمعشيقضيؿطيومَصَؽّٕغيػضيؿصيؿصي٦ّهصيموشياتؼيُؼـ٦ّاماظؾَّـ٥ّشيمممَأحشيّٓصيُط٣ّضيمَأنضيمؼشيْلُط٢ّشي

مؼم.11،12ػايفّٕات:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{رشيِحق٣ّظي

ضيفشيـومَأوضيمممم}وضولمتعودي: -6 َٓمموشيإغيذشيامحصيقـيقؿصي٣ّضيمِبؿشيِققؼيٍيمَصقشيقؽي٦ّامِبَلحضيلشيـ٤ّشيمِع رصيدؽيوػشيـومإغينؼيما

مؼ.م86ػاظـلوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َطونشيمسشيَؾ٧ّمُط٢ّـيمذشي٨ّضيٍءمحشيِلقؾطيو

وشيَظومتصيْػِلّٓصيوامِص٨ّماْظَلرضيضغيمبشيعضيـّٓشيمإغي٭ّضيـَؾوِحفشيومذشيِظُؽـ٣ّضيمخشيقضيـّٕظيمَظُؽـ٣ّضيمإغينضيمممممم}وضولمتعودي: -7

 ؼ.85ػاِّسّٕاف:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ُطضيؿصي٣ّضيمعصيمضيِعـِنيشي

وشيعشي٤ّضيمؼشيغضيُؾ٢ّضيمؼشيْلِتمِبؿشيومَش٢ّشيعيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمثصي٣ّشيعيمتصي٦ّشيص٧َّّمُط٢ّصيعيمغشيْػّٗػيمعشيـومم}وضولمتعودي: -8

ضيموشيػصي٣ّضيمَّٰمؼصيْظَؾؿصي٦ّنشي  ؼ.مم161ػآلمسؿّٕان:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َطلشيؾشي

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامَظومتشيْلُطُؾ٦ّامَأعضي٦ّشياَظُؽ٣ّضيمبشيقضيـشيُؽ٣ّضيمِبوْظؾشيوِرـ٢ّغيمإغيظَّـومممم}ودي:موضولمتع -9

ضيُؽ٣ّضيموشيَظوم تشيْؼؿصيُؾ٦ّامَأغضيُػلشيـُؽ٣ّضيمإغينؼيماظؾَّـ٥ّشيمَطـونشيمِبُؽـ٣ّضيمممممَأنضيمتشيُؽ٦ّنشيمِتفشيورشيًةمسشي٤ّضيمتشيّٕشياضػيمِع

مؼ.29ػاظـلوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{رشيِحقؿطيو

 م
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 األديـ١ َٔ ايضــ١ٓ :  

سشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممم -1

ودؾ٣ّ(:م)ماإلغيميشيونصيمِبضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصي٦ّنشيمَأوضيمِبضضيـّٝظيموشيِدـؿؽي٦ّنشيمذصيـعضيؾشيًيمَصَلْصضشيـُؾفشيومَضـ٦ّضيلصيمَّٰمممممم

ــ٥ّشي ــ٤ّشيممممممممإغيَظ ــعضيؾشيٌيمِع ــوءصيمذصي ــ٠ّغيموشياْظقشيقشي ــ٤ّغيماظطَّّٕغيؼ ــُيماَِّذشيىمسشي ــومإغيعشيوَر ــ٥ّصيموشيَأدضيغشيوػشي إغيَّّٰماظؾَّ

 )رواهمعلؾ٣ّ(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماإلغيميشيونغيم(م

)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممموس٤ّمَأِب٧ّمدشيِعقٍّٓماْظكصيّٓضيرغيىـيم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّغيماظؼيِؾـ٨ّـيممممم -2

ودؾ٣ّ(مَضولشي:م)مإغيؼؼيوُط٣ّضيموشياْظفصيُؾ٦ّسشيمسيماظطُّّٕصيَضوِتم(.مَضـوُظ٦ّا:مؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّمعشيـومممممم

َظشيــومبصيــّٓؿيمِعــ٤ّضيمعشيفشيوِظِلــشيومغشيؿشيقشيــّٓؼيثصيمِصقفشيــو.مَضــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمممم

ّٕغيؼــ٠ّشيمحشيؼَّــ٥ّصيم(مَضــوُظ٦ّام:موشيعشيــوممودــؾ٣ّ(:م)مَصــنغيذشيامَأبشيقضيــؿصي٣ّضيمإغيَّّٰماْظؿشيفضيِؾــّٗشيمَصــَلسضيُط٦ّاماظطَّم

حشيؼ٥ُّّصي؟مَضولشيم:م)َشّٚؽيماْظؾشيصشيّٕغيم،موشيَطّٟؽيماَِّذشيىم،موشيرشيدؽيماظلؼيٱَّمغيم،موشياَِّعضيّٕصيمِبـوْظؿشيعضيّٕصيوِفمم

 )رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشياظؼيفضي٧ّصيمسشي٤ّغيماْظؿصيضيَؽّٕغيم(م

صًيمرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّــ٥ِّممموسشيــ٤ّضيمجشيّٕغيؼــّٕغيمبضيــ٤ّغي -3 سشيؾضيــِّٓماظؾَّــ٥ِّم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مَضــولشيم:م)دشيــَلْظ

 )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسشي٤ّضيمغشيَظّٕغيماْظُػفشيوءشيِةمَصَلعشيّٕشيِغ٨ّمَأنضيمَأ٭ّضيّٕغيفشيمبشيصشيّٕغييغيم(م

 )رواهمعلؾ٣ّ(.م

ِٓمم -4 صًيمرشيدصيــ٦ّلشيما ِٓمبضيــ٤ّمسشيؿضيــّٕػيوم)ر٬ّــ٨ّمآمسـفؿــو(مضــول:مدشيــِؿعضي وســ٤ّمسشيؾضيــّٓما

ُٓمسشيَؾقضي ٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)ماْظؿصيلضيِؾ٣ّصيمعشي٤ّضيمدشيِؾ٣ّشيماظؼـيوسصيمِع٤ّضيمِظلشيـوِغ٥ِّموشيؼشيـِِّٓهممم)٭ّشيؾ٧َّّما

 )علـّٓمأريّٓ(.ممممممممممممممممممممممممممممم،موشياْظؿصيفشيوِجّٕصيمعشي٤ّضيمػشيفشيّٕشيمعشيومغشيفشي٧ّمآمسشيضـي٥ّصيم(

صيمعشيـّٝشيماظؼيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّمممممم -5 ضيـ اظؾَّـ٥ّصيمموسشي٤ّضيمعصيعشيوِذمبضي٤ّغيمجشيؾشي٢ّػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضـولشي:مُط

صًي:مؼشيـوممممممم ضيـ٥ّصيموشيغشيقضيـ٤ّصيمغشيِلـريصي،مَصُؼْؾـ صيمؼشي٦ّضيعطيومَضّٕغيؼؾطيـومِع سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيم(مِص٨ّمدشيَػّٕػي،مَصَل٭ّضيؾشيقضي

رشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ،مَأخضيِؾّٕضيِغ٨ّمِبعشيؿشي٢ّػيمؼصيّٓضيِخُؾـ٨ِّماْظفشيؼيـَيموشيؼصيؾشيوِسـّٓصيِغ٨ّمِعـ٤ّضيماظؼيـورغي.مَضـولشي:مممممم
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شيمسشيِظقؿطيو،موشيإغيغؼيـ٥ّصيمَظقشيِلـريظيمسشيمم َؾـ٧ّمعشيـ٤ّضيمؼشيلؼيـّٕشيهصيماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّ:متشيعضيؾصيـّٓصيماظؾَّـ٥ّشيمَظـوممممممممم)َظَؼّٓضيمدشيَلْظ

ؼٍيمممممممممم تصيشضيّٕغيُكمِبـ٥ِّمذشيـقضيؽطيو،موشيتصيِؼـق٣ّصيماظصؼيـَؾوَة،موشيتصيـمضيِت٨ّماظّٖؼيَطـوَة،موشيتشيصصيـ٦ّمصيمرشيعشيضشيـونشي،موشيتشيقصيـ

شي(مثصي٣ّؼيمضول:م)َأَظومَأدصيظ١َُّّمسشيَؾـ٧ّمَأبضيـ٦ّشياِبماْظكشيقضيـّٕغي؟ماظصؼيـ٦ّضيمصيمجصيؼيـٌي،موشياظصؼيـّٓشيَضُيممممممم اْظؾشيقضي

تصيْطِػهصيماْظكشيِطقؽشيَيمَطؿشيومؼصيْطِػهصيماظؼيورشيماْظؿشيوءصي،موشي٭ّشيَؾوُةماظّٕؼيجصي٢ّغيمع٤ّمجشيـ٦ّضيِفماظؾَّقضيـ٢ّغي(ممم

جشيـّٖشياءطيمِبؿشيـومَطـوغصي٦ّامممم}حشيؿؼي٧ّمبشيَؾّٞشيمم{تشيؿشيفشيوَص٧ّمجصيصـي٦ّبصيفصي٣ّضيمسشي٤ّضيماْظؿشيضشيوِجّٝغي}ثصي٣ّؼيمَضّٕشيَأ:م

ــممم17م-م16ػاظلــفّٓة:ممم{ؼشيعضيؿشيُؾــ٦ّنشيم ّٕشيْأسغيماْظـــَلعضيّٕغيمؼ،مثصيـــ٣ّؼيمَضــولشي:م)َأَظــومُأخضيِؾـــّٕصيَكمِب

وشيسشيؿصي٦ِّدِهموشيذصيرضيوشيِةمدشيشـيوِع٥ِّ؟ماْظِففشيودصي(،مثصي٣ّؼيمَضولشي:)َأَظومُأخضيِؾّٕصيَكمِبِؿَؾوِكمذشيِظ١َّمُطؾِّـ٥ِّ؟م(مم

صًي:مؼشيـومغشيِؾـ٨ّؼيماظؾَّـ٥ِّ،ممممم صي:مبشيَؾ٧ّ.مَصَلخشئّشيمِبِؾلشيوِغ٥ِّمَصَؼولشي:م)تشيُؽّٟؽيممسشيَؾقضي١َّمػشئّشيا(مُضْؾـ ُضْؾ

َؽؾ٣َّّصيمِب٥ِّ؟مَضولشي:م)ثشيِؽَؾؿضي١َّمُأعؽي١َّمؼشيومعصيعشيوذصيم،موػشيـ٢ّضيمؼصيِؽـىؽيمممؿشيومغشيؿشيوشيإغيغؼيومَظؿصيمشياخشئّصيونشيمِب

 اظؼـيوسشيمسشيَؾ٧ّموصيجصي٦ِّػفغي٣ّضيمِص٨ّماظؼيورغيمإغيظَّومحشيصشيو٫ِّّٓصيمَأْظِلشيِؿفغي٣ّضي؟!م(م

م)دـ٤ّماب٤ّمعوج٥ّ(.

ُٓمسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي(مَضـــولشي:مم -6 موسشيـــ٤ّضيمحصئّشيؼضيَػـــَيمبضيـــ٤ّغيمَأِدـــقٍّٓمَأنؼيماظؼيِؾـــ٨ّؼيم)٭ّشيـــؾ٧َّّما

ضيمسشيَؾقضي٥ِّمَظعضيشيؿصيفصي٣ّضيم(م)معشي٤ّضي  آذشيىماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيمِص٨ّمُرّٕصيِضفغي٣ّضيموشيجشيؾشي

م)اٌعف٣ّماظؽؾريمظؾطرباغ٨ّ(.م

وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مسشيـ٤ّضيماظشيعيِؾـ٨ّغيعيم)٭ّشيـؾعَي٧ّماظؾعَيـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾعَي٣ّشي(ممممممم -7

صًيمرشيجصيٱًّمؼشيؿشيَؼؾعَيـىصيمِصـ٨ّمم ٍةمَضَطعشيفشيـومِعـ٤ّضيمَزفضيـّٕغيمممماْظفشيشيعيـِيمِصـ٨ّمذشيـفشيّٕشيممم َضولشي:م)مَظَؼّٓضيمرشيَأؼضي

ضًيمتصيمضيِذي  )٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظشيعيوسشي(م اظطعَيّٕغيؼ٠ّغيمَطوغشي

وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مَضـولشيم:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمممممممم -8

متصيمضيِعصـي٦ّامحشيؿؼيـ٧ّمتشيقشيـوبؽي٦ّامممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)مَّٰمتشيّٓضيخصيُؾ٦ّنشيماْظفشيؼـيَيمحشيؿؼي٧ّمتصيمضيِعصـي٦ّاموشيَّٰ

 ،مَأوشيَّٰمَأدصيظُُّؽ٣ّضيمسشيَؾ٧ّمذشي٧ّضيٍءمإغيذشيامَصعشيْؾؿصيؿصي٦ّهصيمتشيقشيوبشيؾضيؿصي٣ّضيمَأْصشصي٦ّاماظلؼيٱَّمشيمبشيقضيشيُؽ٣ّضيم(م

م)رواهمعلؾ٣ّ(.
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 ثايّجا : املـــٛضــــــٛع : 

ظؼــّٓمخؾــ٠ّمآمتعــوديماإلغلــونموطّٕعيعــ٥ّم،موػقــلمظــ٥ّمعــ٤ّماِّدــؾوبمعــومممم

ّٕمييم،مصلكّٕمط٢ّمعـومسيماظلـؿ٦ّاتموعـومسيماِّرضممممؼلوسّٓهمسؾ٧ّمايقوةماظؽ

ــ٣ّضيمتشيــّٕشيوضيامَأنؼيماظؾَّــ٥ّشيمدشيــكؼيّٕشيمَظُؽــ٣ّمعؼيــومِصــ٨ّمممم}ًّٓعؿــ٥ّموعـػعؿــ٥ّم،مضــولمدــؾقوغ٥ّم:مم َأَظ

اظلؼيؿشيووشياِتموشيعشيومِص٨ّماَِّرضيضغيموشيَأدضيؾشيّٞشيمسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمِغعشيؿشي٥ّصيمَزـوِػّٕشيًةموشيبشيوِرشيـًيموشيِعـ٤ّشيماظؼيـوسغيممممم

مؼ.م٠٢ػظؼؿون:ممممممممم{غشيقضيّٕغيمِسْؾ٣ّػيموشيّٰمػصيّٓطيىموشيّٰمِطؿشيوٍبمعؽيـِريػيعشي٤ّمؼصيفشيوِدلصيمِص٨ّماظؾ٥َِّّمِب

واٌؿلع٢ّمسيمذّٕؼعيماإلدٱّممجيّٓمأغفومضّٓممشؾـًموادـؿ٦ّسؾًمطـ٢ّمممم

عـوح٨ّمايقوةموذؽ٦ّغفوم،مصؾ٣ّمتـّٓعمذبـوًّٰمسيماظلـؾ٦ّكماظعـوممأوماًـوصمإّٰمممممم

وحعيــًمسؾقــ٥ّم،موعــ٤ّمػـــومصــٱّمشــّٕومأنمؼؽــ٦ّنمظؿ٦ّجقفــوتماإلدــٱّمموأحؽــومممم

ؼعيمدورظيمبوظّٞظيمسيمتـظق٣ّمذؽ٦ّنماجملؿؿّٝم،موّٰمأدلمسؾ٧ّمذظـ١ّمعـ٤ّمأنممماظشّٕ

ــويؽ٣ّممممممم ــّٖالمعشــق٦ّغيمب ــ٥ّمواِّخــٱّقمّٰمت ــّٓوغوتمأػــ٢ّماإلدــٱّممسيماظػؼ ع

واِّحؽوممسيمصف٣ّمذـؽ٦ّنماإلغلـونمودقودـيماجملؿؿعـوت،معـّٝممنـوذجمحقـيمممممممم

موِدريػيمصّٔةموتطؾقؼوٍتمجؾقٍيمسؾ٧ّمعّٓىمتورؼّْماِّعيماجملقّٓ.م

ػــّٔاماظــّٓؼ٤ّموجــٱّءشيمِحَؽِؿــ٥ّموأحؽوعــ٥ّمعــومممموإنمممــومؼصيظفــّٕممش٦ّظقــيم

أو٬ّقؿ٥ّمآؼـوتماظؼـّٕآنمايؽـق٣ّموأحودؼـٌماظــيبماظؽـّٕؼ٣ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممممممم

وشيِسؾشيــودصيماظــّٕؼيحضيؿشي٤ّغيماظَّــِّٔؼ٤ّشيمؼشيؿضيشصيــ٦ّنشيمسشيَؾــ٧ّمم}ودــؾ٣ّ(م،موعــ٤ّمذظــ١ّمض٦ّظــ٥ّمتعــودي:مم

٤ّشيمؼشيِؾقؿصيـ٦ّنشيمِظـّٕشيبـيفغي٣ّضيممماْظَلرضيضغيمػشي٦ّضيغطيوموشيإغيذشيامخشيوَرؾشيفصي٣ّصيماْظفشيوِػُؾ٦ّنشيمَضوُظ٦ّامدشيَؾوعطيوم*موشياظَّـِّٔؼم

دصيفؼيّٓطياموشيِضقشيوعطيوم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيُؼ٦ُّظـ٦ّنشيمرشيبؼيشـيـوما٭ّضيـّٕغيفضيمسشيؼـيـومسشيـّٔشيابشيمجشيفشيـؼـي٣ّشيمإغينؼيمسشيـّٔشيابشيفشيومممممممم

َطونشيمَشّٕشياعطيوم*مإغيغؼيفشيومدشيوءشيتضيمعصيلضيؿشيَؼّٕؾياموشيعصيَؼوعطيوم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمإغيذشيامَأغضيَػُؼ٦ّامَظ٣ّضيمؼصيلضيـّٕغيُص٦ّاموشيَظـ٣ّضيممم
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وشيَظومتشيْؼـّٟصيمم}ؼ.موض٦ّظ٥ّمتعودي:م67م-63ػاظػّٕضون:م{ونشيمبشيقضي٤ّشيمذشيِظ١َّمَض٦ّشياعطيوؼشيْؼؿصيّٕصيواموشيَط

عشيومَظقضيّٗشيمَظ١َّمِب٥ِّمِسْؾ٣ّظيمإغينؼيماظلؼيؿضيّٝشيموشياْظؾشيصشيّٕشيموشياْظُػمشيادشيمُط٢ّؽيمُأوَظِؽ١َّمَطـونشيمسشيضيـ٥ّصيمعشيلضيـؽصي٦ًّظومممم

٤ّضيمتشيؾضيُؾّٞشيماْظِفؾشيولشيمُر٦ًّظوم*موشيَظومتشيؿضيّ٘غيمِص٨ّماْظَلرضيضغيمعشيّٕشيحطيومإغيغؼي١َّمَظ٤ّضيمتشيكضيّٕغيقشيماْظَلرضيضشيموشيَظ

مؼ.38م-م36ػاإلدّٕاء:ممممممممممممممممم{*مُط٢ّؽيمذشيِظ١َّمَطونشيمدشيقـيؽصي٥ّصيمِسضيّٓشيمرشيبـي١َّمعشيْؽّٕصيوػطيوم

موصقؿــومرواهماإلعــوممعلــؾ٣ّمسيم٭ّــققق٥ّمبلـــّٓهمسشيــ٤ّضيمَأِبــ٧ّمػصيّٕشيؼضيــّٕشيةَممممممم

ميشيـونصيمم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(:م)ماإلغيمممم

ِبضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصي٦ّنشيمَأوضيمِبضضيـّٝظيموشيِدـؿؽي٦ّنشيمذصيـعضيؾشيًيمَصَلْصضشيـُؾفشيومَضـ٦ّضيلصيمَّٰمإغيَظـ٥ّشيمإغيَّّٰماظؾَّـ٥ّصيموشيَأدضيغشيوػشيـوممممممممم

مإغيعشيوَرُيماَِّذشيىمسشي٤ّغيماظطَّّٕغيؼ٠ّغيموشياْظقشيقشيوءصيمذصيعضيؾشيٌيمِع٤ّشيماإلغيميشيونغيم(.

وٌومطوغًمذّٕؼعؿـوماظغّٕاءمضـّٓماػؿؿـًمبلـعودةماظــوسمسيمدغقـوػ٣ّمممممم

اػ٣ّ،مذّٕسًمهل٣ّمع٤ّماآلدابمواِّخـٱّقماظـيتمظـ٦ّماظؿّٖعـ٦ّامبفـومظعوذـ٦ّاممممممموأخّٕ

وشيَأظَّـ٦ّغيمادضيـؿشيَؼوعصي٦ّامسشيَؾـ٧ّمممم}،مضـولمتعـودي:مممرقؾيمطّٕميـيمسيماظـّٓغقومواآلخـّٕةممممحقوة

مؼ.16ػاى٤ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اظطَّّٕغيؼَؼِيمَظَلدضيَؼقضيشـيوػصي٣ّضيمعشيوءطيمَشّٓشيًضو

ؼيمسؾقفومدؼــومايـقـّٟ:ممموع٤ّمػّٔهماآلد ابموتؾ١ّماِّخٱّقماظيتمح

واّٰظؿّٖامصيمبكداب٥ّموواجؾوت٥ّم،مصعشي٤ّضيمَأِب٧ّمدشيِعقٍّٓماْظكصيـّٓضيرغيىـيمممإسطوءماظطّٕؼ٠ّمحؼ٥َّّم،

)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشي:م)مإغيؼؼيـوُط٣ّضيموشياْظفصيُؾـ٦ّسشيممم

ظؾَّـ٥ِّمعشيـومَظشـيـومبصيـّٓؿيمِعـ٤ّضيمعشيفشيوِظِلـشـيومغشيؿشيقشيـّٓؼيثصيمِصقفشيـو.مممممممممسيماظطُّّٕصيَضوِتم(.مَضوُظ٦ّا:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

َصـَلسضيُط٦ّامممَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)مَصـنغيذشيامَأبشيقضيـؿصي٣ّضيمإغيَّّٰماْظؿشيفضيِؾـّٗشيممم

ٱَّمغيمَضوُظ٦ّام:موشيعشيومحشيؼ٥ُّّصيم؟مَضولشيم)مَشّٚؽيماْظؾشيصشيّٕغيموشيَطّٟؽيماَِّذشيىموشيرشيدؽيماظلؼيم،(اظطَّّٕغيؼ٠ّشيمحشيؼ٥َّّصي

 (.م)رواهمعلؾ٣ّ                              وشياَِّعضيّٕصيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشياظؼيفضي٧ّصيمسشي٤ّغيماْظؿصيضيَؽّٕغيم(
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متعّٓم م;حقٌمٕ مظؾطّٕؼ٠ّمسيمحقوتـو مايؼ٦ّق مػّٔه م٬ّّٕورة وؼمطّٓ

مذبؿؿعطيو مضّٓميطيو مطوغً مطؿو مواظـؼوشمسيم اظطّٕضوت ماظـوس مح٦ّا٫ٍّ ظؼضوء

مب٢ّمأ٭ّؾقً م، مظّٔوي علو٫ّؾف٣ّماٌؾقي ماٌؿؾعنيممعّٕتعطيو اِّشّٕاضماظّٓغقؽي،

مواٌؿؿؾعنيمظؾع٦ّرات. ظؾشف٦ّاتم،

محو٭٢ّّمسيمواضّٝممم مػ٦ّ مٌو مايؼ٦ّقمسٱّجطيو وسؾ٧ّمذظ١ّمتلت٨ّمػّٔه

موحلىمتّٕتقىم مبعّٚماظـوسمسيماظطّٕضوتم، مع٤ّمزبوظػوتمؼّٕتؽؾفو حقوتـو

ماظؾصّٕمماي٠ّماِّولمع٤ّمحؼ٦ّقم ايّٓؼٌماظـؾ٦ّيمهلّٔهماآلدابمؼؼّٝمشّٚعي

ماظطّٕؼ٠ّ:

اظؾصّٕمسوعطيومسيماظّٕجولمواظـلوءمسؾ٧ّماظل٦ّاءم،مموضّٓمجوءماِّعّٕمبغّٚ

وذظ١ّمًطّٕماظـظّٕماظػوحّ٘مع٤ّمطٱّماظطّٕصنيمظ٩ّخّٕم،موؼمطّٓمػّٔامعومجوءم

ُٓم سيمايّٓؼٌمسشي٤ّضيمحصئّشيؼضيَػَيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

بضيِؾقّٗشيمعشيلضيؿصي٦ّعشيٌيمَصؿشي٤ّضيمتشيّٕشيَطفشيومِع٤ّضيمخشي٦ّضيِفمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)ماظؼيْظّٕشيُةمدشيفضي٣ّظيمِع٤ّضيمِدفشيومغيمإغي

م)اٌلؿّٓركمظؾقوط٣ّ(.ممممممممماظؾ٥َِّّمَأثشيوبشي٥ّصيمجشي٢ّؼيموشيسشيّٖؼيمإغيميشيوغطيومؼشيِفّٓصيمحشيَؾووشيتشي٥ّصيمِص٨ّمَضْؾِؾ٥ِّ(

ُض٢ّضيم}وِّج٢ّمػّٔامدسوماإلدٱّممأتؾوس٥ّمإديمشّٚماظؾصّٕم،مصؼولمتعودي:

وشيؼشيقضيَػُظ٦ّامُصّٕصيوجشيفصي٣ّضيمذشيِظ١َّمَأزضيَط٧ّمَظفصي٣ّضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيممِظْؾؿصيمضيِعـِنيشيمؼشيغصيضؽي٦ّامِع٤ّضيمَأبضيصشيورغيِػ٣ّضي

موشيؼشيقضيَػْظ٤ّشيم مَأبضيصشيورغيِػ٤ّؼي مِع٤ّضي مؼشيغضيضصيضضي٤ّشي مِظْؾؿصيمضيِعشيوِت موشيُض٢ّضي م* مؼشيصضيشيعصي٦ّنشي مِبؿشيو خشيِؾريظي

وسؾ٧ّمذظ١ّممؼ.31،م30ػاظـ٦ّر:م{ُصّٕصيوجشيفصي٤ّؼيموشيَظومؼصيؾضيِّٓؼ٤ّشيمزغيؼشيؿشيفصي٤ّؼيمإغيظَّومعشيومَزفشيّٕشيمِعضيفشيو

مشّٚماإلغلونمبصّٕهمّٰرؿلغًمغػل٥ّموػّٓأمضؾؾ٥ّمودؽ٤ّمصماده.صؾ٦ّم

وضّٓمراس٧ّماإلدٱّممسيماإلغلونماًطلمشريماٌؼص٦ّدم،مصؾ٣ّمؼغػـ٢ّمعـوممم

إديماعّٕأةمأجـؾقيمأنم ضّٓمؼؼّٝمع٤ّماظـوسمبّٓونمضصّٓمعـف٣ّ،مظّٔامأعّٕمع٤ّمغظّٕ
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ؼصّٕفمبصّٕهمسـفوموّٰمؼؿؿودىم،مٌومرواهمعلؾ٣ّمسيم٭ّـققق٥ّمسشيـ٤ّضيمجشيّٕغيؼـّٕغيمبضيـ٤ّغيممممم

صيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(ممممسشيؾضيِّٓماظؾَّ ٥ِّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:م)دشيَلْظ

م(.)رواهمعلؾ٣ّممممممممممممممممممممممممسشي٤ّضيمغشيَظّٕغيماْظُػفشيوءشيِةمَصَلعشيّٕشيِغ٨ّمَأنضيمَأ٭ّضيّٕغيفشيمبشيصشيّٕغييغيم(.م

س٤ّماٌورؼيِةم،ممأعوماي٠ّماظـوغ٨ّمع٤ّمحؼ٦ّقماظطّٕؼ٠ّمصف٦ّمطّٟؽيماِّذى

مبليم ماظؿعّٕضمهل٣ّ مسيموسّٓم مطونمػّٔا مد٦ّاء م، ظ٦ّنمع٤ّمأظ٦ّانماّٰسؿّٓاء

،مبغّٚماظـظّٕمس٤ّمأجـودف٣ّموأظ٦ّاغف٣ّموأدؼوغف٣ّم،مصػ٨ّممأبّٓاغف٣ّمأومأسّٕا٬ّف٣ّ

مرشيدصي٦ّلشيمايّٓؼٌمس٤ّم صي مدشيِؿعضي مضول: م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مبضي٤ّمسشيؿضيّٕػيو ِٓ ما سشيؾضيّٓ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)ماْظؿصيلضيِؾ٣ّصيمعشي٤ّضيمدشيِؾ٣ّشيماظ ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما ؼـيوسصيمِع٤ّضيمِظلشيوِغ٥ِّموشيؼشيِِّٓهما

م)علـّٓمأريّٓ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممم،موشياْظؿصيفشيوِجّٕصيمعشي٤ّضيمػشيفشيّٕشيمعشيومغشيفشي٧ّمآمسشيضـي٥ّصيم(

وٌــومطوغــًماجملــوظّٗمطـــريطيامعــومتشــؿؿ٢ّمسؾــ٧ّماظغقؾــيمواظـؿقؿــيممممممممم

واّٰدؿفّٖاءمواظلكّٕؼيم;مطونمتشّٓؼّٓماإلدٱّممسؾ٧ّمخطـ٦ّرةماظؾلـونمبوسؿؾـورهمممم

ــّٓؼٌممماِّداة ــوءمايـ ــّٔامجـ ــّٔاءم;مظـ ــ٢ّػيمماِّوديمسيماإلؼـ ــوِذمبضيـــ٤ّغيمجشيؾشيـ ــ٤ّضيمعصيعشيـ مسشيـ

صًيمعشيـّٝشيماظؼـيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيم(مِصـ٨ّمدشيـَػّٕػي،ممممممممم ضـي )ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مُط

صًي:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ،مَأخضيِؾّٕضيِغـ٨ّمبِم ضـي٥ّصيموشيغشيقضي٤ّصيمغشيِلريصي،مَصُؼْؾ صيمؼشي٦ّضيعطيومَضّٕغيؼؾطيومِع عشيؿشيـ٢ّػيممَصَل٭ّضيؾشيقضي

شيمسشيِظقؿطيـو،موشيإغيغؼيـ٥ّصيمَظقشيِلـريظيممممممم ؼصيّٓضيِخُؾـ٨ِّماْظفشيؼـيَيموشيؼصيؾشيوِسّٓصيِغ٨ّمِع٤ّضيماظؼيورغي.مَضـولشي:م)َظَؼـّٓضيمدشيـَلْظ

سشيَؾ٧ّمعشي٤ّضيمؼشيلؼيّٕشيهصيماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّ:متشيعضيؾصيّٓصيماظؾ٥َّّشيمَظومتصيشضيّٕغيُكمِب٥ِّمذشيـقضيؽطيو،موشيتصيِؼـق٣ّصيماظصؼيـَؾوَة،موشيتصيـمضيِت٨ّممممم

شًي(مثصيـ٣ّؼيمضـول:م)َأَظـومَأدصيظُّـ١َّمسشيَؾـ٧ّمَأبضيـ٦ّشياِبممممممممماظّٖؼيَطوَة،موشيتشيصصي٦ّمصيمرشيعشيضشيـم ؼٍيماْظؾشيقضيـ ونشي،موشيتشيقصيـ

اْظكشيقضيّٕغي؟ماظصؼي٦ّضيمصيمجصيؼـيٌي،موشياظصؼيّٓشيَضُيمتصيْطِػهصيماْظكشيِطقؽشيَيمَطؿشيومؼصيْطِػهصيماظؼيورشيماْظؿشيوءصي،موشي٭ّشيَؾوُةم

حشيؿؼيـ٧ّممم{ْظؿشيضشيـوِجّٝغيمتشيؿشيفشيوَص٧ّمجصيصـي٦ّبصيفصي٣ّضيمسشي٤ّضيما}اظّٕؼيجصي٢ّغيمع٤ّمجشي٦ّضيِفماظؾَّقضي٢ّغي(مثصي٣ّؼيمَضّٕشيَأ:م
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ؼ،مثصي٣ّؼيمَضـولشي:م)َأَظـومُأخضيِؾـّٕصيَكمممم17م-م16ػاظلفّٓة:مم{جشيّٖشياءطيمِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي}بشيَؾّٞشيم

ّٕصيَكمِبِؿَؾـوِكممِبّٕشيْأسغيماْظَلعضيّٕغيموشيسشيؿصي٦ِّدِهموشيذصيرضيوشيِةمدشيـشـيوِع٥ِّ؟ماْظِففشيـودصي(،مثصيـ٣ّؼيمَضـولشي:م)َأَظـومُأخضيؾِـمممممم

صي:مبشيَؾ٧ّ.مَصَلذشيِظ١َّمُطؾ٥ِِّّ؟ صًي:مؼشيـومممممممم(مُضْؾ خشئّشيمِبِؾلشيـوِغ٥ِّمَصَؼـولشي:م)تشيُؽـّٟؽيمسشيَؾقضيـ١َّمػشيـّٔشيا(مُضْؾـ

غشيِؾ٨ّؼيماظؾَّـ٥ِّ،موشيإغيغؼيـومَظؿصيمشياخشيـّٔصيونشيمِبؿشيـومغشيـؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبـ٥ِّ؟مَضـولشي:م)مثشيِؽَؾؿضيـ١َّمُأعؽيـ١َّمؼشيـومعصيعشيـوذصيم،مممممممممممم

م!م(وػشي٢ّضيمؼصيِؽىؽيماظؼـيوسشيمسشيَؾ٧ّموصيجصي٦ِّػفغي٣ّضيمِص٨ّماظؼيورغيمإغيظَّومحشيصشيو٫ِّّٓصيمَأْظِلشيِؿفغي٣ّضي؟

م)دـ٤ّماب٤ّمعوج٥ّ(.م

صؾققّٔرماٌلؾ٣ّمأظ٦ّانماإلؼّٔاءمظ٩ّخّٕؼ٤ّمبوظؾلونمأوماظقّٓم،مصٱّمؼلكّٕم

أومؼلؿفّٖئموّٰمؼشؿ٣ّموّٰمؼلىموّٰمؼغؿوبموّٰمؼـ٣ّموّٰمؼؿفلـّٗم،محقـٌمغفـ٧ّمممم

ؼشيوَأؼؽيفشيوماظَّـِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيـ٦ّامَظـومؼشيلضيـكشيّٕضيمَضـ٦ّضيمظيمِعـ٤ّضيممممممم}اي٠ّمتؾوركمس٤ّمذظ١ّمطؾ٥ّم،مصؼول:م

ضـيفصي٣ّضيموشيَظـومِغلشيـوءظيمِعـ٤ّضيمِغلشيـوٍءمسشيلشيـ٧ّمَأنضيمؼشيُؽـ٤ّؼيمخشيقضيـّٕطياممممممممممَض٦ّضيمػيمسشيلشي٧ّمَأنضيمؼشيُؽ ٦ّغصي٦ّامخشيقضيـّٕطيامِعـ

ضيفصي٤ّؼيموشيَظــومتشيْؾِؿــّٖصيوامَأغضيُػلشيــُؽ٣ّضيموشيَظــومتشيشيــوبشيّٖصيوامِبوْظَلْظَؼــوِبمِبــؽضيّٗشيماِظودضيــ٣ّصيماْظُػلصيــ٦ّقصيمبشيعضيــّٓشيممم ِعــ

فشيوماظَّـِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيـ٦ّاماجضيؿشيـِؾصيـ٦ّامممماْظنغيميشيونغيموشيعشي٤ّضيمَظ٣ّضيمؼشيؿصيىضيمَصُلوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماظظَّوِظؿصي٦ّنشيم*مؼشيوَأؼؽي

َطـِريطيامِع٤ّشيماظظ٤َّّـيمإغينؼيمبشيعضيّٚشيماظظَّـ٤ّـيمإغيثضيـ٣ّظيموشيَظـومتشيفشيلؼيلصيـ٦ّاموشيَظـومؼشيغضيؿشيـىضيمبشيعضيضصيـُؽ٣ّضيمبشيعضيضطيـوممممممممم

َأؼصيِقىؽيمَأحشيـّٓصيُط٣ّضيمَأنضيمؼشيْلُطـ٢ّشيمَظقضيـ٣ّشيمَأِخقـ٥ِّمعشيقضيؿطيـومَصَؽّٕغيػضيؿصيؿصيـ٦ّهصيموشياتؼيُؼـ٦ّاماظؾَّـ٥ّشيمإغينؼيماظؾَّـ٥ّشيمممممممممم

مؼم11،12ػايفّٕات:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِحق٣ّظيمتشي٦ّؼيابظيمرشي

طّٔظ١ّمصؾققـّٔرماٌلـؾ٣ّمأنمؼعؿـّٓيمسؾـ٧ّماآلخـّٕؼ٤ّمبـليمغـ٦ّعمعـ٤ّممممممممم

اظؿطوولم،موخو٭ّيمعومؼؽ٦ّنمبوظقّٓمطضّٕبمبّٕيءمأومضؿـ٢ّمغػـّٗػيمأومدـػ١ّمدمػيمممم

ــ}أومسبــ٦ّمذظــ١ّم،موظــقعؾ٣ّمأنمػــّٔامعــ٤ّماإلصلــودمسيماِّرضمم ــومؼصيِقــىؽيموشياظؾَّ ٥ّصيمَظ

ُٓممممممم64ػاٌو٫ّّٓة:مم{اْظؿصيْػِلِّٓؼ٤ّشي ؼ.موسشيـ٤ّضيمحصئّشيؼضيَػـَيمبضيـ٤ّغيمُأدشيـقٍّٓمَأنؼيماظؼيِؾـ٨ّؼيم)٭ّشيـؾ٧َّّما

ضيمسشيَؾقضي٥ِّمَظعضيشيؿصيفصي٣ّضي)سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م مم(عشي٤ّضيمآذشيىماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيمِص٨ّمُرّٕصيِضفغي٣ّضيموشيجشيؾشي

م)اٌعف٣ّماظؽؾريمظؾطرباغ٨ّ(.
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اظطّٕضـوتمأعـّٕمؼؽّٕػـ٥ّماإلدـٱّمممممم سؾ٧ّمحّٕعوتودّٕمػّٔامأنماّٰسؿّٓاءم

صقـ٥ّمعـ٤ّمزبـورّٕمسؾـ٧ّماظػـّٕدمواجملؿؿـّٝ;ممممممم وهّٔرمعــ٥ّماظشـّٕؼعي،موذظـ١ّمٌـومممم

حقــٌمهــ٦ّلمبعــّٚماظطّٕؼــ٠ّمعــ٤ّمودــقؾيمإلنــوزمحــ٦ّا٫ٍّماظـــوسمإديمأداةمم

 ّٰمؼـلع٤ّمسؾـ٧ّمغػلـ٥ّمأوممممم-رجٱًّمطونمأوماعـّٕأةمم-ظرتوؼعف٣ّم،موأ٭ّؾّّماإلغلونم

مع٤ّمزبورّٕم.ممأػؾ٥ّمع٤ّماظلريمسيماظطّٕؼ٠ّمٌومؼؽؿـػ٥ّ

إغيغؼيؿشيــومجشيــّٖشياءصيم}ثــ٣ّمإنمجــّٖاءمذظــ١ّمعـصــ٦ّصمسؾقــ٥ّمسيمض٦ّظــ٥ّمتعــوديم:مم

ــ٦ّامَأوضيممممم ــودطيامَأنضيمؼصيَؼؿؼيُؾ ــَلرضيضغيمَصلشي ــ٨ّماْظ ــعشي٦ّضينشيمِص ــ٦َّظ٥ّصيموشيؼشيلضي ــ٥ّشيموشيرشيدصي ــورغيبصي٦ّنشيماظؾَّ ــِّٔؼ٤ّشيمؼصيقشي اظَّ

ِع٤ّشيماْظَلرضيضغيمذشيِظ١َّمَظفصيـ٣ّضيممؼصيصشيؾَّؾصي٦ّامَأوضيمتصيَؼطَّّٝشيمَأؼضيِّٓؼفغي٣ّضيموشيَأرضيجصيُؾفصي٣ّضيمِع٤ّضيمِخَؾوٍفمَأوضيمؼصيضيَػ٦ّضيام

ِخّٖضييظيمِص٨ّماظّٓؽيغضيقشيوموشيَظفصي٣ّضيمِص٨ّماْظكِخّٕشيِةمسشئّشيابظيمسشيِظق٣ّظيم*مإغيظَّوماظَِّّٔؼ٤ّشيمتشيـوبصي٦ّامِعـ٤ّضيمَضؾضيـ٢ّغيمممم

مؼ.34،م33ػاٌو٫ّّٓة:مممممممممم{َأنضيمتشيْؼِّٓرصيوامسشيَؾقضيفغي٣ّضيمَصوسضيَؾؿصي٦ّامَأنؼيماظؾ٥َّّشيمَشُػ٦ّرظيمرشيِحق٣ّظي

 إعوريماِّذىمس٤ّمرّٕؼ٠ّماظـوسوؼومظقًماظـوسمؼعؾؿ٦ّنمسظ٣ّمصض٢ّم

ؼـوظـ٥ّماإلغلـونمحقـؿـومؼّٕصـّٝماِّذىمسـ٤ّمممممموذبوظلف٣ّم،مصؿـومأسظؿـ٥ّمعـ٤ّمأجـّٕمممممم

سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾعَي٣ّشي(م ،مصعشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مسشي٤ّضيماظشيعيِؾ٨ّغيعيم)٭ّشيؾعَي٧ّماظؾعَي٥ّصياظـوسم

صًيمرشيجصيــٱًّمؼشيؿشيَؼؾعَيــىصيمِصــ٨ّم ٍةمَضَطعشيفشيــومِعــ٤ّضيمَزفضيــّٕغيماْظفشيشيعيــِيمِصــ٨ّمذشيــفشيّٕشي َضــولشي:م)مَظَؼــّٓضيمرشيَأؼضيــ

ضًيمتصيمضيِذي م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اظشيعيوسشي اظطعَيّٕغيؼ٠ّغيمَطوغشي

صفــ٦ّمأدبظيمطــّٕؼ٣ّظيم:مردؽيماظلــٱّمم;مموطــّٔظ١ّمعــ٤ّمأبــّٕزمحؼــ٦ّقماظطّٕؼــ٠ّممم

ؼؿكؾ٠ّمب٥ّمأبـوءماإلدٱّمم،موح٠ّمحيػظ٦ّغ٥ّمإلخ٦ّاغف٣ّم،مؼغّٕسمابؾيموؼّٖرعم

ــيمو ــ٨ّمممممماِّظػ ــ٥ّم،مصػ ــوديموشػّٕاغ ــ٥ّمر٬ّــومآمتع ــودم،موؼلــؿفؾىصيمب ؼغلــ٢ّماِّحؼ

م(مَضـــولشيم:مَضـــولشيمرشيدصيـــ٦ّلصيماظؾَّـــ٥ِّمر٬ّـــ٨ّمآمســــ٥ّايـــّٓؼٌمسشيـــ٤ّضيمَأِبـــ٧ّمػصيّٕشيؼضيـــّٕشيَةم)

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)َّٰمتشيّٓضيخصيُؾ٦ّنشيماْظفشيؼـيَيمحشيؿؼيـ٧ّمتصيمضيِعصيـ٦ّاموشيَّٰمتصيمضيِعصيـ٦ّامحشيؿؼيـ٧ّممممم

مسشيَؾ٧ّمذشي٧ّضيٍءمإغيذشيامَصعشيْؾؿصيؿصي٦ّهصيمتشيقشيوبشيؾضيؿصي٣ّضيمَأْصشصي٦ّاماظلؼيٱَّمشيمبشيقضيشيُؽ٣ّضيم(متشيقشيوبؽي٦ّام،مَأوشيَّٰمَأدصيظُُّؽ٣ّضيم

م)رواهمعلؾ٣ّ(.
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صؿ٤ّمجؾّٗمبطّٕؼ٠ّمميـّٕمبـ٥ّماٌـورةمصقلـؾؿ٦ّنمسؾقـ٥ّموجـىمسؾقـ٥ّمأنمممممممم

ضيفشيـوممممم}سؾقف٣ّم،موضّٓمضولمآمتعوديم:م ؼّٕد وشيإغيذشيامحصيقـيقؿصي٣ّضيمِبؿشيِققؼيٍيمَصقشيقؽيـ٦ّامِبَلحضيلشيـ٤ّشيمِع

َٓمَطونشيمسشيَؾ٧ّمُط٢ّـيمذشي٨ّضيٍءمحشيِلقؾطيومَأوضيمرصيدؽيوػشيو مؼ.86ػاظـلوء:مممممممممممممممممممممممممم{إغينؼيما

أعومإذامجؾّٗماإلغلونمسيمرّٕؼ٠ّموٕمؼّٕدماظلٱّممسؾ٧ّمأحّٓم،مأومؼّٕدم

طــونمسيمعـّٖظؿــ٥ّمطػعــ٢ّمبعــّٚمم سؾــ٧ّمعــ٤ّمؼعــّٕصف٣ّمصؼــّٛ،مأومؼــّٕدمسؾــ٧ّمعــ٤ّمم

وإخٱّلمحب٠ّمماٌؿؽربؼ٤ّم،مصننمذظ١ّمؼصيعّٓؽيمع٤ّمد٦ّءماِّدبمواطؿلوبماإلث٣ّ،

اظـوسموجىمسؾق٥ّمأنمؼـمديمهلـ٣ّمحؼـ٦ّضف٣ّممممم اظطّٕؼ٠ّ،مصؿ٤ّمجؾّٗمسيمرّٕق

م،مصننماظلٱّممدـيم،موردهمواجىمسؾ٧ّمع٤ّمدؾ٣ّم.

وع٤ّماٌعؾـ٦ّممأنماظطّٕؼـ٠ّمظـقّٗمعؾًؽـومِّحـّٓمععـنيم،مإمنـومػـ٨ّمعـ٤ّمممممممممم

ظؽ٤ّمظألدّٟماظشـّٓؼّٓمممإٌّاص٠ّمواٌؿؿؾؽوتماظعوعيماظيتمؼـؿػّٝمبفوماىؿقّٝم،

سؿّٓاءمسؾ٧ّمعومصقفـومعـ٤ّمعّٕاصـ٠ّمحبفـيمأغفـومحـ٠ّمممممممغّٕىمسؾٌماظؾعّٚمبفومواّٰ

سومموظقلًمِّحّٓمبعقــ٥ّم،موػـّٔام٬ّـّٕبمعـ٤ّماإلصلـودماٌـّٔع٦ّممذـّٕسطيوم،مضـولممممممممم

ضيــؿصي٣ّضيمم}تعــوديم: وشيَظــومتصيْػِلــّٓصيوامِصــ٨ّماْظــَلرضيضغيمبشيعضيــّٓشيمإغي٭ّضيــَؾوِحفشيومذشيِظُؽــ٣ّضيمخشيقضيــّٕظيمَظُؽــ٣ّضيمإغينضيمُط

مؼ.85ػاِّسّٕاف:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{عصيمضيِعـِنيشي

صػــ٨ّماآلوغـــيماِّخـــريةمطــــّٕتم٭ّــ٦ّرماّٰسؿـــّٓاءاتمسؾـــ٧ّمإٌّاصـــ٠ّممم

واٌؾؽقـــوتماظعوعـــيمِّدـــؾوبمذـــؿ٧ّمعـــ٤ّمبقـفــــوم:م٬ّـــعّٟماظؼـــق٣ّماإلميوغقـــيممم

واِّخٱّضقيمظّٓىماظؾعّٚمع٤ّماظـوسمواظّٔؼ٤ّمؼؾقؼ٦ّنمأ٬ّّٕارطيامجلقؿيمبوظػّٕدم

ضّٓمأطّٓمسؾ٧ّم٬ّّٕورةمريوؼيماٌولماظعومموبوجملؿؿّٝم،مسيمحنيمأنماإلدٱّمم

ع٤ّماظلورضنيمواٌكؿؾلنيم،مواظغؾ٦ّظنيمواظـصعيـوبنيموإٌّتشـنيمواِّصَّـوضنيم،مممم

وإٌّابنيمواٌؼوعّٕؼ٤ّم،مومم٤ّمؼؿؾػ٦ّنموؼلّٕض٦ّنموممـ٤ّمؼلـؿغؾ٦ّنمإٌّاصـ٠ّمممم

ماظعوعيمٌـوصعف٣ّموعكربف٣ّماظشكصقيمع٤ّمدونماظـوسمذيقعطيو.
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ػـ٦ّماسؿـّٓاءمسؾـ٧ّماٌـولممممممإنمإٌّص٠ّماظعوممعؾـ١ّمظؾفؿقـّٝمودبّٕؼؾـ٥ّممم

ع٤ّمدّٕضؿ٥ّمأوماإل٬ّـّٕارمبـ٥ّم،مصـننمذظـ١ّمؼعـّٓممممممم-تعوديم-اظعومماظّٔيمحّٔعيرمآم

وشيعشي٤ّضيمؼشيغضيُؾ٢ّضيمؼشيـْلِتمِبؿشيـومَشـ٢ّشيعيمؼشيـ٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيـِيمثصيـ٣ّشيعيمتصيـ٦ّشيص٧َّّمممممممم}ع٤ّماظغؾ٦ّل،مضولمتعوديم:م

ضيموشيػصي٣ّضيمَّٰمؼصيْظَؾؿصي٦ّنشي  ؼ.161ػآلمسؿّٕان/ممممممممممممممممممممممممممم{ُط٢ّصيعيمغشيْػّٗػيمعشيومَطلشيؾشي

صوظ٦ّاجىمسؾقـومذيقعطيومأنمغؿعوونمسيمايػـوزمسؾـ٧ّمػـّٔهمإٌّاصـ٠ّممممم

وتط٦ّؼّٕػومواظؾعّٓمسؿعيومؼمديمإديمإتٱّصفوم;مِّغفومعولمسوممؼـؿػّٝمب٥ّماىؿقّٝم،م

موؼعؿربمايػوزمسؾق٥ّمإحّٓىماظضّٕورؼوتم

ؼشيـومَأؼؽيفشيـوممم}اًؿّٗماظيتمجـوءتمبفـومذـّٕؼعؿـوماإلدـٱّعقيماظغـّٕاء،مضـولمتعـودي:مممممممم

ِّٔؼ٤ّشيمآعشيصـيـ٦ّامَظـومتشيـْلُطُؾ٦ّامَأعضيـ٦ّشياَظُؽ٣ّضيمبشيقضيـشـيُؽ٣ّضيمِبوْظؾشيوِرـ٢ّغيمإغيظَّـومَأنضيمتشيُؽـ٦ّنشيمِتفشيـورشيًةمسشيـ٤ّضيممممممممممماظَّ

ضيُؽ٣ّضيموشيَظومتشيْؼؿصيُؾ٦ّامَأغضيُػلشيُؽ٣ّضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمَطونشيمِبُؽ٣ّضيمرشيِحقؿطيو مؼ.29ػاظـلوء:م{تشيّٕشياضػيمِع

سؾــ٧ّمصويػــوزمسؾقفــومعلــؽ٦ّظقؿـومذيقعطيــوم،مواّٰسؿــّٓاءمسؾقفــوماسؿــّٓاءممم

ذبؿ٦ّعماِّصّٕادمواجملؿؿّٝم;مِّنماظّٔيمؼلّٕقمع٤ّماٌولماظعوممصنغـ٥ّمؼلـّٕقممم

ع٤ّماِّعيمطؾفو،موسؾق٥ّمإث٣ّمط٢ّمع٤ّمظ٥ّمح٠ّمسيمػـّٔاماٌـولم،مصلـّٕضؿ٥ّمأسظـ٣ّممممم

جّٕعطيومع٤ّمدّٕضيماٌولماًوص،مطونمعصيعشيقضيِؼقىمسؾ٧ّمبقًمعـولمسؿـّٕم،مصؽــّٗمممم

عقؼقـى:مثـ٣ّمممبقًماٌولمؼ٦ّعطيومص٦ّجّٓمصق٥ّمدرػؿطيومصّٓصع٥ّمإديماب٤ّػيمظعؿّٕ،مضـولمعصيم

اغصّٕصًمإديمبقيت،مصـنذامردـ٦ّلمسؿـّٕمضـّٓمجـوءغ٨ّمؼـّٓس٦ّغ٨ّ،مصفؽـًمصـنذاممممممممم

اظّٓرػ٣ّمسيمؼّٓهمصؼولمظـ٨ّ:موحيـ١ّمؼـومعصيعقؼقـى،مأوجـّٓتمسؾـ٨ّعيمسيمغػلـ١ّمممممممم

ذقؽطيوم؟مضولم:مضؾً:معومذاكمؼومأعريماٌمعـني؟مضول:مأردتمأنمدبو٭ّؿينمأعيم

مربؿّٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيمػّٔاماظّٓرػ٣ّ؟!م

م٤ّمطـريمبؿصّٕفم(.)علـّٓماظػوروقمّٰب
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 ضٛابط ايبٝع ٚايغزا٤ 

 :ايعٓاصز :أٚال

ماظؿقؾ٨ّمبوِّعوغيمواظصّٓق.م -1

مايٌمسؾ٧ّماظلؿوحيمواظقلّٕ. -2

 حّٕعيماظغّ٘مواظؿّٓظقّٗ.م -3

ماظـف٨ّمس٤ّمتطػقّٟماظؽق٢ّمواٌقّٖان.م -4

 حّٕعيماّٰحؿؽور. -5

ّٝا: األدي١ َٔ ايكزإٓ ٚايض١ٓ       :ثاْ

 :َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ            

مؼ.275ػاظؾؼّٕة:{٢ّؼيماظؾ٥َّّصيماْظؾشيقضيّٝشيموشيحشيّٕؼيمشيماظّٕـيبشيووشيَأحشي}ضولمتعودي:م -1

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامُطُؾ٦ّامِع٤ّضيمَرقـيؾشيوِتمعشيومرشيزشيْضشـيوُط٣ّضيموشياذضيُؽّٕصيوام}وضولمتعودي: -2

 ؼ.172ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِظؾ٥َِّّمإغينضيمُطضيؿصي٣ّضيمإغيؼؼيوهصيمتشيعضيؾصيّٓصيونشي

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامّٰمتشيْلُطُؾ٦ّامَأعضي٦ّشياَظُؽ٣ّضيمبشيقضيشيُؽ٣ّضيمِبوْظؾشيوِر٢ّغيمإغيّٰم}وضولمتعودي: -3

مِبُؽ٣ّضيم مَطونشي ماظؾ٥َّّشي مإغينؼي مَأغضيُػلشيُؽ٣ّضي متشيْؼؿصيُؾ٦ّا موشيّٰ ضيُؽ٣ّضي مِع متشيّٕشياضػي مسشي٤ّضي مِتفشيورشيًة متشيُؽ٦ّنشي َأنضي

ْؾؿطيومَصلشي٦ّضيفشيمغصيصضيِؾق٥ِّمغشيورطياموشيَطونشيمذشيِظ١َّمسشيَؾ٧ّمرشيِحقؿطيوم*موشيعشي٤ّضيمؼشيْػعشي٢ّضيمذشيِظ١َّمسصيّٓضيوشياغطيوموشيُز

 ؼ.30،م29ػماظـلوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اظؾ٥َِّّمؼشيِلريطيا

 م{ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيُط٦ّغصي٦ّامعشيّٝشيماظصشيعيـوِدِضنيشيم}وضولمتعودي: -4

مؼ.119ؿ٦ّبيم:مػاظ

وشيإغيَظ٧ّمعشيّٓضيؼشي٤ّشيمَأخشيوػصي٣ّضيمذصيعشيقضيؾطيومَضولشيمؼشيومَض٦ّضيمغيماسضيؾصيّٓصيواماظؾ٥َّّشيمعشيومَظُؽ٣ّضيم}وضولمتعودي: -5

ِع٤ّضيمإغيَظ٥ٍّمَشقضيّٕصيهصيمَضّٓضيمجشيوءشيتضيُؽ٣ّضيمبشيقـيشـيٌيمِع٤ّضيمرؼيبـيُؽ٣ّضيمَصَلوضيُص٦ّاماْظَؽقضي٢ّشيموشياْظِؿقّٖشيانشيموشيَظومتشيؾضيكشيلصي٦ّام
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متصيْػ موشيَظو مَأذضيقشيوءشيػصي٣ّضي مإغينضيماظؼـيوسشي مَظُؽ٣ّضي مخشيقضيّٕظي مذشيِظُؽ٣ّضي مإغي٭ّضيَؾوِحفشيو مبشيعضيّٓشي مِص٨ّماْظَلرضيضغي ِلّٓصيوا

 ؼ.85ػاِّسّٕاف:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ُطضيؿصي٣ّضيمعصيمضيِعـِنيشي

متعودي: -6 ماظؼـيوسغيم}وضول مسشيَؾ٧ّ ماْطؿشيوُظ٦ّا مإغيذشيا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مظِّْؾؿصيَطػِِّػنيشي* وشيؼضي٢ّظي

 ؼ.م3ـم1ػاٌطػػني:ممممممممممممممم{لضيؿشي٦ّضيُص٦ّنشيم*موشيإغيذشيامَطوُظ٦ّػصي٣ّضيمَأوضيموشيزشيغصي٦ّػصي٣ّضيمؼصيكضيِلّٕصيونشيؼشي

 :مَٔ ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ     

ــؾ٣َّّشي(مممممم .1 ــ٥ِّموشيدشي ــ٥ّصيمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّماظؾَّ ــ٨ّؼيم)٭ّشي ــ٥ّ(مأنماظؼيِؾ ــِعقٍّٓم)ر٬ّــ٨ّمآمسـ ــ٧ّمدشي سشيــ٤ّضيمَأِب

 قـينيشيموشياظصـيّٓـيؼِؼنيشيموشياظشؽيفشيّٓشياِءم(مَضولشي:م)ماظؿؼيوِجّٕصيماظصؼيّٓصيوقصيماَِِّعنيصيمعشيّٝشيماظؼيِؾ

م)رواهماظرتعّٔي(.

ــ٥ّممممممم .2 ــ٥ِّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾق ــ٦ّلشيماظؾَّ ــ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي ــّٕشيَةم)ر٬ّــ٨ّمآمسـ ــ٨ّمػصيّٕشيؼضي وســ٤ّمَأِب

ضًيمَأ٭ّشيــوِبعصي٥ّصيممممممممممم ودــؾ٣ّ(معشيــّٕؼيمسشيَؾــ٧ّم٭ّصيــؾضيّٕشيٍةمِعــ٤ّضيمَرعشيــومػي،مَصَلدضيخشيــ٢ّشيمؼشيــّٓشيهصيمِصقفشيــو،مَصشـيوَظــ

عشيــومغي،معشيــومػشيــّٔشيا؟(،مَضــولشي:مَأ٭ّشيــوبشيؿضي٥ّصيماظلؼيــؿشيوءصيمؼشيــومممممممبشيَؾــٱًّ،مَصَؼــولشي:م)مؼشيــوم٭ّشيــوِحىشيماظطَّممم

ــ٣ّؼيممممممم ــوسصي(،مثصي ــّٕشياهصيماظؼي ــ٧ّمؼشي ــومغيمحشيؿؼي ــ٦ّضيقشيماظطَّعشي ــ٥ّصيمَص ــٱَّمجشيعشيْؾؿشي ــولشي:م)مَأَص ــ٥ِّم،مَض ــ٦ّلشيماظؾَّ رشيدصي

ــو(م)دـــــ٤ّماظرتعــــّٔي(م،موسيمرواؼــــيمســـــّٓممم ؼيــ َضــــولشي:م)عشيــــ٤ّضيمَشــــّ٘ؼيمَصَؾــــقضيّٗشيمِع

ؼـيو(  مايوط٣ّ:م)عشي٤ّضيمَششؼيشـيومَصَؾقضيّٗشيمِع
ــ٤ّم .3 ــ٥ِّمممممممموسـ ــ٦ّلشيماظؾَّـ ــو(:مَأنؼيمرشيدصيـ ــ٥ّصيمسشيضـيفصيؿشيـ ــ٨ّشيماظؾَّـ ــ٥ِّم)رشي٬ِّـ ــِّٓماظؾَّـ ــ٤ّغيمسشيؾضيـ ــوِبّٕغيمبضيـ جشيـ

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مَضــولشي:م)رشيِحــ٣ّشيماظؾَّــ٥ّصيمرشيجصيًؾــومدشيــؿضيقطيومإغيذشيامبشيـــوعشيم،موشيإغيذشياممممممممم )٭ّشيــؾ٧َّّما

مهماظؾكوري(.)روامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماذضيؿشيّٕشيىم،موشيإغيذشياماْضؿشيضشي٧ّ(م

وســ٤ّمَأِبــ٧ّمػصيّٕشيؼضيــّٕشيَةم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مَضــولشيم:مَضــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّــؾ٧ّمممممممممم .4

ــوموشيإغينؼيمممممم ــ٢ّصيمإغيَّّٰمَرقـيؾطيـ ــىظيمَّٰمؼشيْؼؾشيـ ــ٥ّشيمَرقـيـ ــوسصيمإغينؼيماظؾَّـ ــوماظؼيـ ــؾ٣ّ(:م)َأؼؽيفشيـ ــ٥ّمودـ آمسؾقـ

ومَأؼؽيفشيـــوماظّٕؽيدصيـــ٢ّصيمؼشيـــم}اظؾَّـــ٥ّشيمَأعشيـــّٕشيماْظؿصيـــمضيِعـِنيشيمِبؿشيـــومَأعشيـــّٕشيمِبـــ٥ِّماْظؿصيّٕضيدشيـــِؾنيشي،مَصَؼـــولشيم:مم
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ــق٣ّظيممممم ــ٦ّنشيمسشيِؾ ــومتشيعضيؿشيُؾ ــ٨ّمِبؿشي ــوِظقطيومإغيغـي ــ٦ّام٭ّشي ــوِتموشياسضيؿشيُؾ ــ٤ّشيماظطَّقـيؾشي ــ٦ّامِع ــولشيم:مم{ُطُؾ ،مومشيَض

ــوُط٣ّضيممممممم} ــومرشيزشيْضشيـ ــوِتمعشيـ ــ٤ّضيمَرقـيؾشيـ ــ٦ّامِعـ ــ٦ّامُطُؾـ ــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيـ ــوماظَّـ ــومَأؼؽيفشيـ ــّٕشيممم{ؼشيـ ــ٣ّؼيمذشيَطـ ،مثصيـ

ــّٓؽيمم شٌيمَأْشؾشيــّٕشيمؼشيؿصي ــعشي ــَػّٕشيمَأذضي ــومرشيبـيمممماظّٕؼيجصيــ٢ّشيمؼصيِطقــ٢ّصيماظلؼي ــومرشيبـيمؼشي ــ٧ّماظلؼيــؿشيوِءمؼشي ــ٥ِّمإغيَظ ؼشيّٓشيؼضي

ــوْظقشيّٕشيامغيم،ممممم ــِّٔىشيمِبـ ــّٕشيامظيم،موشيُشـ ــ٥ّصيمحشيـ ــّٕشيامظيم،موشيعشيْؾؾشيلصيـ ــّٕشيبصي٥ّصيمحشيـ ــّٕشيامظيم،موشيعشيشضيـ ــ٥ّصيمحشيـ وشيعشيْطعشيؿصيـ

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصَلغؼي٧ّمؼصيلضيؿشيفشيوبصيمِظّٔشيِظ١َّم(م

ــّٕشيةَم .5 ــ٨ّمػصيّٕشيؼضيــــ ــ٤ّضيمَأِبــــ ــ٨ّؽيمممموسشيــــ ــولشيماظؼيِؾــــ ــولشي:مَضــــ ــ٥ّ(مَضــــ ــ٨ّمآمســـــ م)ر٬ّــــ

)٭ّـــؾ٧ّمآمسؾقـــ٥ّمودـــؾ٣ّ(:م)اذضيـــؿشيّٕشيىمرشيجصيـــ٢ّظيمِعـــ٤ّضيمرشيجصيـــ٢ّػيمسشيَؼـــورطيامَظـــ٥ّصي،مَص٦ّشيجشيـــّٓشيمم

اظّٕؼيجصيـــ٢ّصيماظَّـــِّٔيماذضيـــؿشيّٕشيىماْظعشيَؼـــورشيمِصـــ٨ّمسشيَؼـــورغيِهمجشيـــّٕؼيًةمِصقفشيـــومذشيػشيـــىظي،مَصَؼـــولشيمَظـــ٥ّصيم

ضيــ١َّماَِّرضيضشيممماظَّــِّٔيماذضيــؿشيّٕشيىماْظعشيَؼــورشي:مخــّٔضيمذشيػشيؾشيــ١َّمِعـيــ٨ّ،مإغيممممم صيمِع غؼيؿشيــوماذضيــؿشيّٕشيؼضي

ضيـــ١َّماظـــّٔؼيػشيىشيموشيَضـــولشيماظَّـــِّٔيمَظـــ٥ّصيماَِّرضيضصي:مإغيغؼيؿشيـــومِبعضيؿصيـــ١َّماَِّرضيضشيم وشيَظـــ٣ّضيمَأبضيؿشيـــّٝضيمِع

وشيعشيــومِصقفشيــو;مَصؿشيقشيوَطؿشيــومإغيَظــ٧ّمرشيجصيــ٢ّػيمَصَؼــولشيماظَّــِّٔيمتشيقشيوَطؿشيــومإغيَظقضيــ٥ِّ:مَأَظُؽؿشيــوموشيَظــّٓظيممممممممممم

ولشيماآلخشيـــّٕصي:مِظـــ٨ّمجشيورغيؼشيـــٌي;مَضـــولشي:مَأغضيِؽقصيـــ٦ّاممَضـــولشيمَأحشيـــّٓصيػصيؿشيو:مِظـــ٨ّمُشـــٱَّمظيم،موشيَضـــم

ضـي٥ّصيموشيتشيصشيّٓؼيَضو(م)رواهماظؾكوري(.  اْظغصيٱَّمشيماْظفشيورغيؼشيَي،موشيَأغضيِػُؼ٦ّامسشيَؾ٧ّمَأغضيُػِلفغيؿشيومِع
ــؾ٧َّّمممممممم .6 ــ٥ِّم)٭ّشي ــ٦ّلشيماظؾَّ ــ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي ــّٓضيرغييـيم)ر٬ّــ٨ّمآمسـ ــِعقٍّٓماْظكصي ــ٧ّمدشي ــ٤ّضيمَأِب وسشي

ــولشيم:مممم ــؾ٣َّّشي(مَض ــ٥ِّموشيدشي ــ٥ّصيمسشيَؾقضي ــ٧ّشيمممممماظؾَّ ــ٢ّغيمَأنضيمُأسضيِط ــ٤ّضيمَضؾضي ــ٢ّؼي(مِع ــّٖؼيموشيجشي ــ٥ّشيم)سشي ــقشي٤ّؼيماظؾَّ )َِّْظِؼ

 َأحشيّٓطيامِع٤ّضيمعشيولغيمَأحشيٍّٓمذشيقضيؽطيومِبغشيقضيّٕغيمِرقِىمغشيْػِل٥ِّمإغيغؼيؿشيوماْظؾشيقضيّٝصيمسشي٤ّضيمتشيّٕشياضػي(م
 م)رواهماظؾقفؼ٨ّمسيماظلـ٤ّماظؽربى(.

ــؾ٧َّّمممممم .7 ــ٥ِّم)٭ّشي ــ٦ّلشيماظؾَّ ــ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي ــَيم)ر٬ّــ٨ّمآمسـ ــ٨ّمُأعشيوعشي ــ٤ّضيمَأِب ــ٥ِّمموسشي ــ٥ّصيمسشيَؾقضي اظؾَّ

ــ٥ّصيممممممممم ــىشيماظؾَّ ــّٓضيمَأوضيجشي ــ٥ِّمَصَؼ ــِؾ٣ّػيمِبقشيِؿقـِ ــّٕغيئػيمعصيلضي ــ٠ّؼيماعضي ــّٝشيمحشي ــ٤ّضيماْضؿشيَط ــولشي:م)معشي ــؾ٣َّّشي(مَض وشيدشي
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ــومممممم ــقضيؽطيومؼشيِلــريطيامؼشي ــونشيمذشي ــ٥ّصيمرشيجصيــ٢ّظي:موشيإغينضيمَط ــولشيمَظ ــَيم(م،مَصَؼ ــ٥ِّماْظفشيؼي ــّٕؼيمشيمسشيَؾقضي ــورشيموشيحشي ــ٥ّصيماظؼي َظ

 )رواهمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممِضقؾطيومِع٤ّضيمَأرشياٍك(مرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ؟،مَضولشي:م)موشيإغينضيمَطونشيمَض
وسشيـــ٤ّضيممسشيؾضيـــِّٓماظؾَّـــ٥ِّمبضيـــ٤ّغيمسصيؿشيـــّٕشيم)رشي٬ِّـــ٨ّشيماظؾَّـــ٥ّصيمسشيضيفصيؿشيـــو(ممَضـــولشيم:مَأْضؾشيـــ٢ّشيمسشيَؾقضيشيـــوممم .8

ِٓم)٭ّشيــــؾ٧َّّمآمسشيؾقضيــــ٥ِّمودشيــــؾ٣َّّشي(مَصَؼــــولشيم:م)مؼشيــــومعشيعضيششيــــّٕشيماْظؿصيفشيــــوِجّٕغيؼ٤ّشيمم رشيدصيــــ٦ّلصيما

وشيَأسصيــــ٦ّذصيمِبوظؾَّــــ٥ِّمَأنضيمتصيــــّٓضيرغيُط٦ّػصي٤ّؼيم:مَظــــ٣ّضيمتشيْظفشيــــّٕغيمممخشيؿضيــــّٗظيمإغيذشيامابضيؿصيِؾقــــؿصي٣ّضيمِبفغيــــ٤ّؼيم،

ــوسصي٦ّنصيم،مممممم ــقفغي٣ّصيماظطَّـ ــومِصـ ــوم،مإغيَّّٰمَصششيـ ــ٦ّامِبفشيـ صيـ ــ٧ّمؼصيعضيِؾ ــُّّٛمحشيؿؼيـ ــ٦ّضيمػيمَضـ ــ٨ّمَضـ ــُيمِصـ اْظَػوِحششيـ

ــ٣ّضيممممم ــ٦ّضيام،موشيَظـ ــِّٔؼ٤ّشيمعشيضشيـ ــٱَِّصفغي٣ّصيماظَّـ ضيمِصـــ٨ّمَأدضيـ ــ ــ٤ّضيمعشيضشيـ ــ٣ّضيمتشيُؽـ ــ٨ّمَظـ ــوعصيماظَِّؿـ وشياَِّوضيجشيـ

ــولشيم ــ٦ّاماْظِؿْؽقشيـ ــّٓؼيِةماْظؿشيمصيوغشيـــِيم،ممممممؼشيضيُؼصصيـ ـــِنيشيم،موشيِذـ ــّٖشيانشيم،مإغيَّّٰمُأِخـــّٔصيوامِبوظلـيـ وشياْظِؿقـ

وشيجشيـــ٦ّضيرغيماظلؽيـــْؾَطونغيمسشيَؾـــقضيفغي٣ّضيم،موشيَظـــ٣ّضيمؼشيؿضيشيعصيـــ٦ّامزشيَطـــوَةمَأعضيـــ٦ّشياِظفغي٣ّضيم،مإغيَّّٰمعصيـِعصيـــ٦ّاماْظَؼْطـــّٕشيم

ــ٦ّامسشيمممم ــ٣ّضيمؼشيضيُؼضصي ــّٕصيوام،موشيَظ ــ٣ّضيمؼصيؿضيَط ــو٣ِّ٫ّصيمَظ ــ٦ّضيَّٰماْظؾشيفشي ــؿشيوِءم،موشيَظ ــ٤ّشيماظلؼي ــّٓشيممِع ِٓم،موشيسشيفضي ــّٓشيما فضي

ــ٨ّمممممم ــومِص ــّٕغيِػ٣ّضي،مَصَلخشيــّٔصيوامبشيعضيــّٚشيمعشي ــ٤ّضيمَشقضي ــقضيفغي٣ّضيمسشيــّٓصيوؾيامِع ــ٥ّصيمسشيَؾ ــؾََّّٛماظؾَّ ــ٦ِّظ٥ِّم،مإغيَّّٰمدشي رشيدصي

ــ٥ّصيمممممم ــّٖشيلشيماظؾَّ ــومَأغضي ــّٕصيوامِعؿؼي ِٓم،موشيؼشيؿشيكشيقؼي ــوِبما ــؿصيفصي٣ّضيمِبِؽؿشي ــ٣ّضيمَأ٫ِّؿؼي ــ٣ّضيمتشيقضيُؽ ــومَظ ــِّٓؼفغي٣ّضيم،موشيعشي َأؼضي

 )دـ٤ّماب٤ّمعوج٥ّ(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممفصي٣ّضيمبشيقضيشيفصي٣ّضي(م،مإغيَّّٰمجشيعشي٢ّشيماظؾ٥َّّصيمبشيْلدشي
ــ٥ِّمممموســ٤ّمسصي .9 صًيمرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّ ــولشي:مدشيــِؿعضي ــوِبم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيــ٥ّصي(مَض ؿشيــّٕشيمبضيــ٤ّغيماْظكشيطَّ

ــوعشيفصي٣ّضيمممممممم ــِؾِؿنيشيمَرعشي ــ٧ّماْظؿصيلضي ــّٕشيمسشيَؾ ــ٤ّغيماحضيؿشيَؽ ــ٦ّلصي:م)معشي ــؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما )٭ّشي

 )رواهماب٤ّمعوج٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممؾ٥َّّصيمِبوْظفصئّشيامغيموشياْظنغيْصَؾوسغي(م،م٬ّشيّٕشيبشي٥ّصيماظ
ُٓمسشيَؾقضيـــ٥ِّممم .10 وسشيـــ٤ّغيمابضيـــ٤ّغيمسصيؿشيـــّٕشيم)رشي٬ِّـــ٨ّشيماظؾَّـــ٥ّصيمسشيضيفصيؿشيـــو(مسشيـــ٤ّغيماظؼيِؾـــ٨ّـيم)٭ّشيـــؾ٧َّّما

٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي(مضـــول:م)معشيـــ٤ّغيماحضيؿشيَؽـــّٕشيمَرعشيوعطيـــومَأرضيبشيِعـــنيشيمَظقضيَؾـــًيم،مَصَؼـــّٓضيمبشيـــّٕغيئشيمِعـــ٤ّشيماظؾَّـــمم

ــّٕصيؤظيمممممممم ــقفغي٣ّصيماعضي ــؾشيّّشيمِص ــٍيمَأ٭ّضي ــ٢ّصيمسشيّٕضي٭ّشي ــوممَأػضي ــ٥ّصيم،موشيَأؼؽيؿشي ضـي ــوَظ٧ّمِع ــ٥ّصيمتشيعشي ــّٕغيئشيماظؾَّ ــوَظ٧ّم،موشيبشي تشيعشي

ضيمِعضيفصي٣ّضيمِذعؼيُيماظؾ٥َِّّمتشيعشيوَظ٧ّ(  )رواهمأريّٓ(.مممممممممممممممممممممممجشيو٫ِّّٝظيم،مَصَؼّٓضيمبشيّٕغي٫ّشي
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ِٓمموسشيــــ٤ّضيمَأِبــــ٨ّمػصيّٕشيؼضيــــّٕشيَةم)ر٬ّــــ٨ّمآمســـــ٥ّ(ممَضــــولشي:مَضــــولشيمرشيدصيــــ٦ّلصيممممممم .11 ما

ــ٧ّمممممممم ــومسشيَؾ ــ٨ّشيمِبفشي ــّٓصيمَأنضيمؼصيغضيِؾ ــّٕشيًةمؼصيّٕغيؼ ــّٕشيمحصيْؽ ــ٤ّغيماحضيؿشيَؽ ــ٥ّمودــؾ٣ّ(م:م)عشي )٭ّــؾ٧ّمآمسؾق

 اْظؿصيلضيِؾِؿنيشي،مصؼّٓمبشيّٕغي٫ّشيًمعـ٥ّمذعيمآمورد٦ّظ٥ّ(م
 )علـّٓمأريّٓم،مواهلـّٓيمسيمطـّٖماظعؿولمواظؾػّٜمظ٥ّ(.

ا: يملْضْع
ً
 :ثانث

دـو٫ّّٕممع٤ّمج٦ّاغىمسظؿيماظّٓؼ٤ّماإلدٱّع٨ّماظيتممتقّٖمبفـومعـ٤ّمبـنيمممم 

اِّدؼونمواظشّٕا٫ّّٝمأغ٥ّمعـومتـّٕكمخصـؾيمعـ٤ّمخصـولماًـريمتؾـٌمبـنيماظــوسمممممممممم

م.ا٦ٌّدةمواظّٕرييمواِّظػيموابؾيمإّٰمأعّٕمبفومورشىمصقفوماظـوسمطوصي

ومبومأنماظـػّٗماظؾشّٕؼيممجصيؾؾـًمسؾـ٧ّمحـىماٌـولماظـّٔيمبـ٥ّمضـ٦ّاممممممممم

ايقوةمواغؿظوممأعـّٕماٌعـوشمجـوءتماظشـّٕؼعيماإلدـٱّعقيمبؿعوظقؿفـوماظلـؿقيمممممممم

هٌمأتؾوسفومبضّٕورةمماظلع٨ّمسيمهصق٢ّماٌولمواطؿلوب٥ّمع٤ّمرّٕقمعؾوحيم

وعشّٕوسيم،مصلبوحًمذيقّٝم٭٦ّّرماظؽلىمايٱّلماظيتمظقّٗمصقفوماسؿّٓاءموّٰم

زؾ٣ّموّٰم٬ّّٕرمسؾ٧ّماظغري،مضولمتعوديم:}ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامُطُؾ٦ّامِع٤ّضيمَرقـيؾشيـوِتمم

ضيـؿصي٣ّضيمإغيؼؼيـوهصيمتشيعضيؾصيـّٓصيونشيممم{ػاظؾؼـّٕة:م172ؼ.موسشيـ٤ّضيمَأِبـ٧ّممم عشيومرشيزشيْضشـيوُط٣ّضيموشياذضيُؽّٕصيوامِظؾ٥َِّّمإغينضيمُط

 ػصيّٕشيؼضيــّٕشيَةم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مَضــولشيم:مَضــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(:م

)مَأؼؽيفشيوماظؼـيوسصيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمَرقـيىظيمَّٰمؼشيْؼؾشي٢ّصيمإغيَّّٰمَرقـيؾطيوموشيإغينؼيماظؾ٥َّّشيمَأعشيّٕشيماْظؿصيـمضيِعـِنيشيمِبؿشيـومَأعشيـّٕشيمممم

ؼشيومَأؼؽيفشيـوماظّٕؽيدصيـ٢ّصيمُطُؾـ٦ّامِعـ٤ّشيماظطَّقـيؾشيـوِتموشياسضيؿشيُؾـ٦ّام٭ّشيـوِظقطيومممممممم}ِب٥ِّماْظؿصيّٕضيدشيِؾنيشيم،مَصَؼولشيم:م

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَّـِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيـ٦ّامُطُؾـ٦ّامممم}،موَضولشيمدؾقوغ٥ّموتعوديم:م{إغيغـي٨ّمِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمسشيِؾق٣ّظي

شٌيمَأْشؾشيـّٕشيمؼشيؿصيـّٓؽيمممممم،مثصيـ٣ّؼيمذشيَطـّٕشيماظّٕؼيجصيـمممم{ِع٤ّضيمَرقـيؾشيوِتمعشيومرشيزشيْضشيـوُط٣ّضيم ٢ّشيمؼصيِطقـ٢ّصيماظلؼيـَػّٕشيمَأذضيـعشي

ؼشيّٓشيؼضيـ٥ِّمإغيَظــ٧ّماظلؼيـؿشيوِءمؼشيــومرشيبـيمؼشيــومرشيبـيموشيعشيْطعشيؿصيـ٥ّصيمحشيــّٕشيامظيم،موشيعشيشضيـّٕشيبصي٥ّصيمحشيــّٕشيامظيم،موشيعشيْؾؾشيلصيــ٥ّصيممممم

)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممحشيّٕشيامظي،موشيُشِّٔىشيمِبوْظقشيّٕشيامغيم،مَصَلغؼي٧ّمؼصيلضيؿشيفشيوبصيمِظّٔشيِظ١َّ(م  
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أحّٓصيمرّٕقماّٰطؿلوبماٌؾوحيمظؿعؾـ٠ّمعصـوحلماظعؾـودمممماظشّٕاءمواظؾقّٝمو

ؼم،موسـّٓؼيهمم275ػاظؾؼـّٕة:م{وَأحشي٢ّؼيماظؾ٥َّّصيماْظؾشيقضيّٝشيموشيحشيّٕؼيمشيماظّٕعيبشيـ٦ّاْم}ب٥ّمطؿومضولمتعودي:م

اظـيبصيماِّعنيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّم(معـ٤ّمأػـ٣ّماٌؽودـىموأرقؾفـوم،مصعشيـ٤ّضيممممممم

ػي،مسشي٤ّضيمَأِبق٥ِّ َضولشي:مِضق٢ّشي:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّ،مَأيؽيماْظَؽلضيـِىممممسشيؾشيوؼشيَيمبضي٤ّغيمرشياِصّٝغيمبضي٤ّغيمخشيِّٓؼ

َأْرقشيــىصي؟مَضــولشي:م)َطلضيــىصيماظّٕؼيجصيــ٢ّغيمِبقشيــِِّٓه،موشيُطــ٢ّؽيمبشيقضيــّٝػيمعشيؾضيــّٕصيورػي(م)رواهمايــوط٣ّمسيمم

واظؾقــّٝمواظشــّٕاءم٬ّــّٕورةمعــ٤ّم٬ّــّٕورؼوتمايقــوةمؼؿقؼــ٠ّمبفؿــومماٌلــؿّٓرك(م،م

مإسؿورماظؽ٦ّنموادؿؼّٕارماجملؿؿّٝموأعـ٥ّ.م

اإلدـٱّعقيمسيماظؾقـّٝمواظشـّٕاءمسؾـ٧ّماظلـف٦ّظيمممممممع٤ّمػـومحـًماظشّٕؼعي

ــّٕبّّممممم ــّٝمواظشــّٕاءم،مورؾــىماظ ــيمسيماظؾق واظقلــّٕم،مواظلــؿوحيموحلــ٤ّماٌعوعؾ

ــَػَؼيمواظؿؾطـــّٟمممم ــّٕورةماظشـ ــوسم،مو٬ّـ ــ٧ّماظــ ــؼيمسؾـ اظقلـــريمدونمســــًمأومعشـ

بوٌؿعـــوعؾنيم،محؿـــ٧ّمتؿقؼـــ٠ّماظربطـــيمسيماظـــّٕزقم،مواظلـــعيمسيماِّعـــ٦ّالم،م

ومسظقؿطيومع٤ّمأبـ٦ّابماظّٕريـيمواإلحلـونم،مممموجعؾًماّٰظؿّٖاممبفّٔهماظؿعوظق٣ّمبوبطي

صعشي٤ّضيمجشيوِبّٕغيمبضي٤ّغيمسشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيـو(مَأنؼيمرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممممم

ودؾ٣ّ(مَضـولشيم:م)رشيِحـ٣ّشيماظؾَّـ٥ّصيمرشيجصيـٱًّمدشيـؿضيقطيومإغيذشيامبشيـوعشيموشيإغيذشياماذضيـؿشيّٕشيىموشيإغيذشياماْضؿشيضشيـ٧ّ(ممممممممم

م-رتعــّٔيم)رريــ٥ّمآ(معــ٤ّمحــّٓؼٌمجــوبّٕم)رواهماظؾكــوري(م،موسيمرواؼــيماظ

ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)َشَػّٕشيماظؾ٥َّّصيمِظّٕشيجصي٢ّػيمَطـونشيممم-أؼضًوم َضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

ممَضؾضيَؾُؽ٣ّضيم،مَطونشيمدشيفضيٱًّمإغيذشيامبشيوعشيم،مدشيفضيٱًّمإغيذشياماذضيؿشيّٕشيىم،مدشيفضيٱًّمإغيذشياماْضؿشيضشي٧ّ(.

ظـوسمػ٦ّماظؾقـّٝصيماظـّٔيمممواظؾقّٝصيماظّٔيمأبوح٥ّمآموتعؾَّؼًمب٥ّمعصوحلما

حيصصي٢ّمب٥ّمتؾودلصيماٌـوصّٝمبنيماظـوسمع٤ّمشريم٬ّّٕرػيمؼؾقشي٠ّمبلحّٓماٌؿؾوؼعشينيم،م

ؼشيَلؼؽيفشيـوماظَّـِّٔؼ٤ّشيممم}،مضولمتعودي:مموظّٔامحّٔؼيرغومآمع٤ّمأنمؼلط٢ّشيمبعضـومعولشيمبعّٚ
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ًةمسشيــ٤ّضيمتشيــّٕاضػيمآعشيصيــ٦ّامّٰمتشيــْلُطُؾ٦ّامَأعضيــ٦ّشياَظُؽ٣ّضيمبشيقضيــشيُؽ٣ّضيمِبوْظؾشيوِرــ٢ّغيمإغيَّّٰمَأنضيمتشيُؽــ٦ّنشيمِتفــورشي

ضيُؽ٣ّضيموشيّٰمتشيْؼؿصيُؾ٦ّامَأغضيُػلشيُؽ٣ّضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمطونشيمِبُؽ٣ّضيمرشيِحقؿًوم*موشيعشي٤ّضيمؼشيْػعشي٢ّضيمذِظ١َّمسصيّٓضيواغًوم ِع

مؼ.30ـم29ػاظـلوء:{وشيُزْؾؿًومَصلشي٦ّضيفشيمغصيصضيِؾق٥ِّمغشيورطياموشيطونشيمذِظ١َّمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمؼشيِلريًا

مأدّٗ مسؾ٧ّ مضو٫ّؿي ماإلدٱّم مسي مواظشّٕاء ماظؾقّٝ م،ممصؼضقي اظعّٓل

مواظغّٕرم ماظظؾ٣ّ مس٤ّ مبعقّٓطيا م، ماظؿوم مواظ٦ّ٬ّ٦ّح مواظؼؾ٦ّل، م، مواظ٬ّّٕو م، واظصّٓق

مصع٤ّمَأِب٧ّمدشيِعقٍّٓم مواظرتا٨ّ٬ّمبنيماٌؿعوضّٓؼ٤ّم، وادؿغٱّلمحوجوتماظـوسم،

م:م مَضولشي موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلشي مَأنؼي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( اْظكصيّٓضيرغييـي

ماظؾ٥َّّشي مِبغشيقضيّٕغيمم)َِّْظِؼقشي٤ّؼي مذشيقضيؽطيو مَأحشيٍّٓ معشيولغي مِع٤ّضي مَأحشيّٓطيا مُأسضيِط٧ّشي مَأنضي مَضؾضي٢ّغي مِع٤ّضي موشيجشي٢ّؼي سشيّٖؼي

م،م ماظؾقفؼ٨ّمسيماظلـ٤ّماظؽربى( م)رواه م( متشيّٕشياضػي مسشي٤ّضي ماْظؾشيقضيّٝصي مإغيغؼيؿشيو مغشيْػِل٥ِّ ِرقِى

وػّٔامػ٦ّماظطّٕؼ٠ّميص٦ّلماظربطيمسيماظؾقّٝمواظشّٕاءم،مصعشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓممممممماظؾ٥َِّّمبضي٤ّغيم

صيمحشيِؽق٣ّشيمبضي٤ّشيمِحّٖشيامػيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّماَيورغيِثم ،مَضولشي:مدشيِؿعضي

ًِقشيورغيمعشيومَظ٣ّضيمؼشيؿشيَػّٕؼيَضوم،مَصنغينضيم٭ّشيّٓشيَضوموشيبشيقؼيشـيومبصي٦ّرغيَكم ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)ماظؾشيقـيعشيونغيمِبو ا

ضيمبشيّٕشيَطُيمبشيقضيِعفغيؿشيوم(م)رواهماظؾكوري(.مَظفصيؿشيومِص٨ّمبشيقضيِعفغيؿشيوم،موشيإغينضيمَطّٔشيبشيوموشيَطؿشيؿشيوم معصيِقَؼ

ماِّغؾقوءم مبصقؾي ماظؼقوعي مؼ٦ّم محيشّٕ ماِّعني ماظصودق واظؿوجّٕ

مَأِب٨ّم مصعشي٤ّضي مأخربمع٤ّمّٰمؼـط٠ّمس٤ّماهل٦ّىم، مػؽّٔا واظشفّٓاءمواظصوينيم،

م موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ماظؼيِؾ٨ّـي مسشي٤ّغي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( ماْظكصيّٓضيرغييؽي َضولشي:مدشيِعقٍّٓ

ماظؼيِؾقـينيشيموشياظصـيّٓـيؼِؼنيشيموشياظشؽيفشيّٓشياِء(م)رواهمايوط٣ّم ماَِِّعنيصيمعشيّٝشي )اظؿؼيوِجّٕصيماظصؼيّٓصيوقصي

ماظربطيم مجيؾؾون مواظشّٕاء ماظؾقّٝ مسي مواِّعوغي مصوظصّٓق ماٌلؿّٓرك(. سي

ماظـيبماِّعنيم)٭ّؾ٧ّمآم موضّٓمضّٙمسؾقـو وؼلوسّٓانمسؾ٧ّمتلظقّٟماظؼؾ٦ّبم،

مظص مراضقطيو معـٱًّ مودؾ٣ّ( مواِّظػيمسؾق٥ّ ماظربطي مصقؾً معؿعوضّٓؼ٤ّ موأعوغي ّٓق

م مصع٤ّ م، ماٌلؾؿني مبني مهؼقؼ٥ّ ماٌطؾ٦ّب ماظ٦ّد مػصيّٕشيؼضيّٕشيَةموهؼ٠ّ مَأِب٨ّ
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م)اذضيؿشيّٕشيىمرشيجصي٢ّظيم مودؾ٣ّ(: م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماظؼيِؾ٨ّؽي مَضولشي مَضولشي: )ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(

٨ّمسشيَؼورغيِهمجشيّٕؼيًةمِصقفشيومِع٤ّضيمرشيجصي٢ّػيمسشيَؼورطيامَظ٥ّصيم،مَص٦ّشيجشيّٓشيماظّٕؼيجصي٢ّصيماظَِّّٔيماذضيؿشيّٕشيىماْظعشيَؼورشيمِص

صيمِعضي١َّم ذشيػشيىظيم،مَصَؼولشيمَظ٥ّصيماظَِّّٔيماذضيؿشيّٕشيىماْظعشيَؼورشي:مخّٔضيمذشيػشيؾشي١َّمِعــي٨ّ،مإغيغؼيؿشيوماذضيؿشيّٕشيؼضي

اَِّرضيضشيموشيَظ٣ّضيمَأبضيؿشيّٝضيمِعضي١َّماظّٔؼيػشيىشيم،موشيَضولشيماظَِّّٔيمَظ٥ّصيماَِّرضيضصي:مإغيغؼيؿشيومِبعضيؿصي١َّماَِّرضيضشيم

مَصؿشيقشيوَطؿشيو مِصقفشيو; مَضولشيمموشيعشيو موشيَظّٓظي مَأَظُؽؿشيو مإغيَظقضي٥ِّ: متشيقشيوَطؿشيو ماظَِّّٔي مَصَؼولشي مرشيجصي٢ّػي إغيَظ٧ّ

َأحشيّٓصيػصيؿشيو:مِظ٨ّمُشٱَّمظي،موشيَضولشيماآلخشيّٕصي:مِظ٨ّمجشيورغيؼشيٌي;مَضولشي:مَأغضيِؽقصي٦ّاماْظغصيٱَّمشيماْظفشيورغيؼشيَي،م

ضـي٥ّصيموشيتشيصشيّٓؼيَضو(م م)رواهماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشيَأغضيِػُؼ٦ّامسشيَؾ٧ّمَأغضيُػِلفغيؿشيومِع

وؼؽػ٨ّمأنمآم)سّٖموج٢ّ(مثوظٌماظشّٕؼؽنيماٌؿعوضّٓؼ٤ّم،مصعشي٤ّضيمَأِب٧ّم

صٌيماظشؼيّٕغيؼَؽقضي٤ّغيمعشيومَظ٣ّضيم ػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مرشيَصعشي٥ّصيم،مَضولشي:م)إغينؼيماظؾ٥َّّشيمؼشيُؼ٦ّلصيمَأغشيومثشيوِظ

مبشي مِع٤ّضي صي مَصنغيذشيامخشيوغشي٥ّصيمخشيّٕشيجضي مَأحشيّٓصيػصيؿشيوم٭ّشيوِحؾشي٥ّصي م)رواهمأب٦ّمداوود(.مؼشيكصي٤ّضي م( قضيـِفغيؿشيو

سؾ٧ّماظعؿ٦ّمم٭ّػيمع٤ّم٭ّػوتماٌـوصؼنيم،مجعؾفوماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآممصوًقوغي

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسٱّعيمؼصيعّٕفمبفوماٌـوص٠ّم،مب٢ّمإنماظـيبعيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م

غػ٧ّماإلميونمس٤ّمخو٤ّ٫ّماِّعوغيموعضقعفوم،مصع٤ّمَأغشيّٗغيمبضي٤ّغيمعشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآم

مخشي معشيو مَضولشي: مإغيميشيونشيمسـ٥ّ( م)َظو مَضولشي: مإغيظَّو موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما ِٓ ما مغشيِؾ٨ّؽي َطؾشيشـيو

ِظؿشي٤ّضيمَظومَأعشيوغشيَيمَظ٥ّصيم،موشيَظومِدؼ٤ّشيمِظؿشي٤ّضيمَظومسشيفضيّٓشيمَظ٥ّصي(م)أخّٕج٥ّمأريّٓمواظؾّٖار(م،موذظ١ّم

موضطقعٍيم ماِّعوغيمع٤ّمصلودماٌعوعٱّتمبنيماظـوسم، مؼرتتىمسؾ٧ّمخقوغي ٌو

مؼػض٨ّمإديماظـّٖاعمواظشؼوقم،موتؽّٓؽيسمسيمبنيمأصّٕادماجمل ؿؿّٝ،موتؾوشّٚػي

ابوط٣ّمبوظعّٓؼّٓمع٤ّماظؼضوؼوماظيتمؼعّٓؽيمدؾؾفوماِّولمخقوغيماِّعوغيم،مصقّٕيم

محؿ٧ّم مععوعٱّت٥ّ مودو٫ّّٕ موذّٕا٥ّ٫ّ مسيمبقع٥ّ مأعقـو مؼؽ٦ّنم٭ّودضو مأن متوجّٕ بؽ٢ّ

متؿقؼ٠ّماظربطي.
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ــوعٱّتمسوعــيممممم وعــ٤ّماظضــ٦ّابّٛماظــيتمو٬ّــعفوماإلدــٱّممأؼضــومسيماٌع

،مصــوظغّ٘م٭ّـــوسيمّٰممسزَــ١ ايػــػ أٚ ايتــديٝط ؾقــّٝمواظشــّٕاءمخو٭ّــيم:مواظ

صف٦ّمعظفـّٕمعـ٤ّمعظـوػّٕماظؽـّٔبم،مواظؽـّٔبمأعـورةمعـ٤ّمممممممم،محيلـفومإّٰماٌـوص٠ّم

،ممواظغـّ٘مخقوغـيموخـّٓاعموػـ٦ّمربـّٕممبنذيـوعماٌلـؾؿنيمممممممأعوراتماظـػوقم،م

و٭ّوحؾ٥ّمظقّٗمسؾ٧ّمرّٕؼ٠ّماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(موّٰمسؾـ٧ّمػّٓؼـ٥ّم،ممممممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مممممممَأِبـ٨ّمػصيّٕشيمصعـ٤ّمم ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّما ؼضيـّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصيـ٦ّلشيما

ؼـيوم(م)رواهمعلؾ٣ّ(. إغـ٥ّمإسـٱّنمحـّٕبمعـ٤ّماظــيبم)مممممممَضولشي:م)...معشي٤ّضيمَششؼيشـيومَصَؾقضيّٗشيمِع

اظػودّٓةماظيتمّٰمتّٕاضـىمربفـوممممسؾق٥ّمودؾ٣ّم(مسؾ٧ّمأ٭ّقوبماظضؿو٫ّّٕ٭ّؾ٧ّمآم

تل٦ّلمظـ٥ّمغػلـ٥ّماًؾقــيمشـّ٘ماٌلـؾؿنيممممممدّٕاموّٰمسٱّغقيم،موهّٔؼّٕمظؽ٢ّمع٤ّم

موخّٓاسف٣ّموأط٢ّمأع٦ّاهل٣ّمبوظؾور٢ّم،مصف٢ّمع٤ّمسوض٢ّ؟م.

ــوظغّ٘م ــّٕدمممممص ــ٧ّماظػ ــيمخطــرية،مّٰمؼؼؿصــّٕمخطّٕػــومسؾ داءمسضــولموآص

صقلــىم،مبــ٢ّمميؿــّٓمأثّٕػــومإديماجملؿؿــّٝمطؾــ٥ّم،مواظغــّ٘مؼؽــ٦ّنمسيماظـــ٦ّعممم

وذظــ١ّمبــّٓسـيماظــّٕديءمسيمثـوؼــوماىقــّٓم،موبقعــ٥ّمذيقعــًومبؼقؿــيمممواىــ٦ّدةم،م

،مصقكػـ٨ّماظؾـو٫ّّٝماظعقـىما٦ٌّجـ٦ّدمسيمممممقّٓمدونمبقـونماظ٦ّاضـّٝموايؼقؼـيمممماى

دؾعؿ٥ّماظّٕدؼؽيموؼظفّٕػومطلغفومدؾقؿيمظقّٗمبفومسقـىمعـ٤ّماظعقـ٦ّب.موػـّٔامعـومممممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(محـنيمعشيـّٕؼيمسشيَؾـ٧ّم٭ّصيـؾضيِّٕةمَرعشيـومػي،مممممممممم و٬ّق٥ّماظـيبماِّعـنيم)٭ّشيـؾ٧َّّما

ضيمَأ٭ّشيوِبعصي ٥ّصيمبشيَؾٱًّ،مَصَؼولشي:م)عشيومػشيـّٔشيامؼشيـوم٭ّشيـوِحىشيماظطَّعشيـومغي؟(مممممَصَلدضيخشي٢ّشيمؼشيّٓشيهصيمِصقفشيوم،مَصشيوَظ

َضولشي:مَأ٭ّشيوبشيؿضي٥ّصيماظلؼيؿشيوءصيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم،مصَؼـولشي:مَأَصـٱّمجشيعشيْؾؿشيـ٥ّصيمَصـ٦ّضيقشيماظطَّعشيـومغيمحشيؿؼيـ٧ّمممممممم

 م.٣ّ()رواهمعلِؾمممممممممممممممممممممممممم)عشي٤ّضيمَشّ٘ؼيمَصَؾقضيّٗشيمِعــي٨ّ(م :ؼشيّٕشياهصيماظؼـيوسصي؟مثصي٣ّؼيمَضولشي
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إنماظغّ٘معّٕضمعؾع٦ّنم،مإذامدبؾ٢ّمسيمضؾىماظعؾّٓمأػؾؽـ٥ّمّٰمربوظـ٥ّممم

م،موطونمسوضؾيمأعّٕهمخلّٕطيا.موٓمدرمع٤ّمضول:

شيمعصيعشيـّٕؼيضظيم***مظّٓشيس٦ّشيِةمعشيْظُؾ٦ّمػيمإديمدشيوِعّٝغيماظشؼيْؽ٦ّشيى  أؼشيومبشيو٫ِّعًومبوظغـّ٘ـيمَأغـ

مق٣ّغيمشًّٓامتشيْؼ٦ّشيىَصُؽ٢ّضيمِع٤ّضيمحٱّلػيموارضيتِّٓعضيمس٤ّمعصيقّٕؼيمػيم***مَصؾلضيًمسؾ٧ّمغورغيماىِق

وطــّٔظ١ّمعــ٤ّماظضــ٦ّابّٛماظــيتمو٬ّــعفوماإلدــٱّممسيماظؾقــّٝمواظشــّٕاء:ممم

   ٕ واظؿطػقـّٟمععــوه:ماّٰدـؿقػوءمعــ٤ّمممم،ممسزَـ١ ايتطفٝـل  يف ايهٝـٌ ٚاملٝــشا

اظعـيوسمسـّٓماظؽق٢ّمأوماظ٦ّزنم،مواإلغؼوصمواإلخلورمسـّٓماظؽق٢ّمأوماظ٦ّزنمهلـ٣ّمم

ماّظـيتمؼؿعوعـ٢ّممم،موؼؾق٠ّمبوظ٦ّزنمواظؽق٢ّمعومأذؾففؿومع٤ّماٌؼـوؼقّٗمواٌعـوؼريمم

صوٓم)سّٖموج٢ّ(مأعّٕمبنضوعيماظـ٦ّزنمبوظؼلـّٛممم)اٌػّٕداتمظؾّٕاشى(م،ممبفوماظعـيوس

وشيَأوضيُصـ٦ّاماْظَؽقضيـ٢ّشيمإغيذشيامِطْؾـؿصي٣ّضيموشيزغيغصيـ٦ّامِبوْظِؼلضيـَطوسغيمممممم}سيمطؿوب٥ّماظؽّٕؼ٣ّم،مضولمتعودي:

مؼ.مم35ػاإلدّٕاء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؿصيلضيؿشيِؼق٣ّغيمذشيِظ١َّمخشيقضيّٕظيموشيَأحضيلشي٤ّصيمتشيْلوغيؼٱّ

ض٦ّعـ٥ّمعـ٤ّمخبـّٗماظــوسمممممممسؾقـ٥ّماظلـٱّمم(مموضّٓمحّٔرمغيبمآمذعقىم)

م-سـّٖموجـ٢ّممم-أذقوءػ٣ّمواظؿطػقّٟمسيماٌؽقولمواٌقّٖانم،مطؿومحؽـ٨ّمآمم

وشيإغيَظــ٧ّمعشيــّٓضيؼشي٤ّشيمَأخشيــوػصي٣ّضيمذصيــعشيقضيؾطيومَضــولشيمؼشيــومَضــ٦ّضيمغيممم}مذظــ١ّمســـ٥ّمسيماظؼــّٕآنم،مصؼــول:م

إغيَظ٥ٍّمَشقضيّٕصيهصيمَضّٓضيمجشيوءشيتضيُؽ٣ّضيمبشيقـيشيـٌيمِعـ٤ّضيمرؼيبـيُؽـ٣ّضيمَصـَلوضيُص٦ّاماْظَؽقضيـ٢ّشيمممممماسضيؾصيّٓصيواماظؾ٥َّّشيمعشيومَظُؽ٣ّضيمِع٤ّضيم

وشياْظِؿقّٖشيانشيموشيَظومتشيؾضيكشيلصي٦ّاماظؼـيوسشيمَأذضيقشيوءشيػصي٣ّضيموشيَظومتصيْػِلّٓصيوامِص٨ّماْظَلرضيضغيمبشيعضيـّٓشيمإغي٭ّضيـَؾوِحفشيوممم

ــؿصي٣ّضيمعصيــمضيِعـِنيشيمم ضي ــّٕظيمَظُؽــ٣ّضيمإغينضيمُط ــ85ػاِّســّٕاف:مم{ذشيِظُؽــ٣ّضيمخشيقضي ىماظؼــّٕآنمؼ.موضــّٓمسّؼ

،م{وشيَظومتشيعضيشي٦ّضيامِص٨ّماْظـَلرضيضغيمعصيْػِلـِّٓؼ٤ّشيمم}تعودي: اظؽّٕؼ٣ّماظـف٨ّمس٤ّماظؿطػقّٟمبؼ٦ّظ٥ّ

وصقــ٥ّمدّٰظــيمسؾــ٧ّمأنعيماظــؾكّٗمسيماٌقــّٖانمواظؿطػقــّٟمعــ٤ّمسـو٭ّــّٕماإلصلــودم

ظؾؿفؿؿّٝم،مصوظؿطػقّٟمؼمديمإديمصؼّٓانماظـؼيمبنيمأصّٕادماجملؿؿّٝم،موسّٓمم
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ّٕافمواظؿقوؼــ٢ّمواٌؽـــّٕمماّٰرؿؽـــون،موتلـــ٦ّدماجملؿؿــّٝمحوظـــيمعــ٤ّماّٰسبـــممم

وآًّؼعيم،مصؿػلّٓماظؼق٣ّماإلغلوغقيم،موؼع٣ّماظػلودماِّرضم،مصع٤ّمسشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّمبضيـ٤ّغيمم

ــ٥ِّمممم ِٓم)٭ّشيــؾ٧َّّمآمسشيؾقضي ــولشيم:مَأْضؾشيــ٢ّشيمسشيَؾقضيشيــومرشيدصيــ٦ّلصيما سصيؿشيــّٕشيم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيفصيؿشيــو(ممَض

ذشيامابضيؿصيِؾقـؿصي٣ّضيمِبفغيـ٤ّؼيم،موشيَأسصيـ٦ّذصيمِبوظؾَّـ٥ِّمممممودشيؾ٣َّّشي(مَصَؼولشيم:م)مؼشيومعشيعضيششيّٕشيماْظؿصيفشيوِجّٕغيؼ٤ّشيمخشيؿضيـّٗظيمإغيم

صـيـ٦ّامِبفشيـوم،مإغيَّّٰمَصششيـوممممممممم َأنضيمتصيّٓضيرغيُط٦ّػصي٤ّؼيم:مَظ٣ّضيمتشيْظفشيّٕغيماْظَػوِحششيـُيمِصـ٨ّمَضـ٦ّضيمػيمَضـُّّٛمحشيؿؼيـ٧ّمؼصيعضيِؾ

ضيمِص٨ّمَأدضيٱَِّصفغي٣ّصيماظَِّّٔؼ٤ّشيمعشيضشي٦ّضيام،م ِصقفغي٣ّصيماظطَّوسصي٦ّنصيم،موشياَِّوضيجشيوعصيماظَِّؿ٨ّمَظ٣ّضيمتشيُؽ٤ّضيمعشيضشي

ــ ــِيم،مممموشيَظ ـــِنيشيم،موشيِذــّٓؼيِةماْظؿشيمصيوغشي ٣ّضيمؼشيضيُؼصصيــ٦ّاماْظِؿْؽقشيــولشيموشياْظِؿقــّٖشيانشيم،مإغيَّّٰمُأِخــّٔصيوامِبوظلـي

وشيجشيــ٦ّضيرغيماظلؽيــْؾَطونغيمسشيَؾــقضيفغي٣ّضيم،موشيَظــ٣ّضيمؼشيؿضيشيعصيــ٦ّامزشيَطــوَةمَأعضيــ٦ّشياِظفغي٣ّضيم،مإغيَّّٰمعصيـِعصيــ٦ّاماْظَؼْطــّٕشيمِعــ٤ّشيم

ِٓم،موشيسشيفضيّٓشيمرشيدصي٦ِّظ٥ِّم،مإغيَّّٰماظلؼيؿشيوِءم،موشيَظ٦ّضيَّٰماْظؾشيفشيو٣ِّ٫ّصيمَظ٣ّضيمؼصيؿضيَطّٕصي وام،موشيَظ٣ّضيمؼشيضيُؼضصي٦ّامسشيفضيّٓشيما

دشيؾََّّٛماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمسشيّٓصيوؾيامِع٤ّضيمَشقضيّٕغيِػ٣ّضي،مَصَلخشيـّٔصيوامبشيعضيـّٚشيمعشيـومِصـ٨ّمَأؼضيـِّٓؼفغي٣ّضيم،موشيعشيـومَظـ٣ّضيمممممممم

ِٓم،موشيؼشيؿشيكشيقؼيّٕصيوامِعؿؼيومَأغضيّٖشيلشيماظؾ٥َّّصيم،مإغي َّّٰمجشيعشيـ٢ّشيماظؾَّـ٥ّصيمبشيْلدشيـفصي٣ّضيممممتشيقضيُؽ٣ّضيمَأ٫ِّؿؼيؿصيفصي٣ّضيمِبِؽؿشيوِبما

م)دـ٤ّماب٤ّمعوج٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبشيقضيشيفصي٣ّضي(م

واظؿطػقّٟمسيماظؽق٢ّمواٌقـّٖانمعـ٤ّماظؽؾـو٫ّّٕماظـيتمتفـ٦ّيمبصـوحؾفوممممممم

ذشياماْطؿشيـوُظ٦ّامسشيَؾـ٧ّماظؼيـوسغيمممموشيؼضي٢ّظيمظِّْؾؿصيَطػِِّػنيشي*ماظَِّّٔؼ٤ّشيمإغي}ضولمدؾقوغ٥ّ:مسيماظـورم،م

ؼم،مضـولمم3م-1ػاٌطػػني:مم{ؼشيلضيؿشي٦ّضيُص٦ّنشيم*مموشيإغيذشيامَطوُظ٦ّػصي٣ّضيمَأوضيموشيزشيغصي٦ّػصي٣ّضيمؼصيكضيِلّٕصيونشيم

عوظ١ّمب٤ّمدؼـورم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّم(:مدخؾًمسؾ٧ّمجورمظ٨ّمضّٓمغّٖلمب٥ّماٌـ٦ّت،مم

صفع٢ّمؼؼ٦ّل:مجؾؾنيمع٤ّمغورم،مجـؾؾنيمعـ٤ّمغـورمصؼؾـًم:معـومتؼـ٦ّلم؟مأتففـّٕم؟مممممممم

ومأبــومحيقــ٧ّم،مطــونمظــ٨ّمعؽقــوّٰنم،مأطقــ٢ّمبلحــّٓػؿوم،مطؾؿــوم٬ّــّٕبًممضــولم:مؼــ

مأحّٓػؿومبوآلخّٕمازدادمسظؿوم،مصؿوتمع٤ّموجع٥ّم

م)اىوعّٝمِّحؽومماظؼّٕآنمظؾؼّٕريب(.
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سزَــ١ وعــ٤ّماظضــ٦ّابّٛماظــيتمو٬ّــعفوماإلدــٱّممسيماظؾقــّٝمواظشــّٕاء:ممم

،مواّٰحؿؽـورمععــوهم:مممماالستهار يًضًع األصاص١ٝ اييت حيتاز إيٝٗـا ايٓـاظ  

ربووظيماّٰدؿق٦ّاذمسؾقفـومسيماظلـ٦ّقممممؾعيمواّٰعؿـوعمس٤ّمبقعفوم،مأواظلحؾّٗم

،م بؼصّٓمرصّٝمأدعورػوموزؼودةمهؼق٠ّماِّربوحمسؾ٧ّمحلوبماظـوسمواجملؿؿّٝ

وػـ٦ّمدظقـ٢ّمسؾـ٧ّمدغـوءةمممممورمبومحؿـ٧ّمسؾـ٧ّمحلـوبماِّعـ٤ّماظؼـ٦ّع٨ّمظؾـؾٱّدم،ممممممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾَّممممم ٣ّشي(مغػّٗم٭ّوحؾ٥ّمود٦ّءمخؾؼ٥ّم،مظّٔامغف٧ّماظــيبماظؽـّٕؼ٣ّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

س٤ّمط٢ّمأظـ٦ّانماّٰحؿؽـورموطــّٖماظلـؾّٝمظّٕصـّٝمٔـفـومسؾـ٧ّماظــوس،مصعشيـ٤ّضيمَأِبـ٨ّممممممممممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(:م)عشيـ٤ّغيمممم ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما ػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

ــ٥ّمذعـيمآممماحضيؿشيَؽّٕشيمحصيْؽّٕشيًةمؼصيّٕغيؼّٓصيمَأنضيمؼصيغضيِؾ٨ّشيمِبفشيومسشيَؾ٧ّماْظؿصيلضيـِؾِؿنيشي،مصؼـّٓمبشيّٕغي٫ّشيـًمعممم

م)علـّٓمأريّٓم،مواهلـّٓيمسيمطـّٖماظعؿولمواظؾػّٜمظ٥ّ(.ممممممممممممممممممممورد٦ّظ٥ّ(

وسيمذظــ١ّمعــومؼمطــّٓمحّٕعــيمادــؿغٱّلمحــ٦ّا٫ٍّماظـــوس،مأوماظؿٱّســىمم

بلض٦ّاتف٣ّموحوجوتف٣ّماِّدودقيماظيتمحيؿوج٦ّنمإظقفوم،مدـ٦ّاءمسيمرعـوعف٣ّمأمممم

عــومحـّٔؼيرغومعــ٥ّمدؼــــومممسيمشـريه،مِّنمذظـ١ّمؼصيعـّٓعيمطلــؾطيومخؾقطيـومربّٕؼيعـوم،موػـّٔاممممممم

ؼشيــومَأؼؽيفشيــوماظَّــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيــ٦ّامَّٰمتشيــْلُطُؾ٦ّامَأعضيــ٦ّشياَظُؽ٣ّضيمبشيقضيــشيُؽ٣ّضيممم}ايـقــّٟم،مصؼــولمتعــوديم:

ضيُؽ٣ّضيموشيَّٰمتشيْؼؿصيُؾـ٦ّامَأغضيُػلشيـُؽ٣ّضيمإغينؼيماظؾَّـ٥ّشيممممممم ِبوْظؾشيوِر٢ّغيمإغيَّّٰمَأنضي تشيُؽ٦ّنشيمِتفشيورشيًةمسشيـ٤ّضيمتشيـّٕشياضػيمِعـ

ؼم،موسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضيـ٥ّصي(مَضـولشي:مممممم29ػاظـلوء:مم{َطونشيمِبُؽ٣ّضيمرشيِحقؿطيوم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)ُط٢ّؽيماْظؿصيلضيـِؾ٣ّغيمسشيَؾـ٧ّماْظؿصيلضيـِؾ٣ّغيمحشيـّٕشيامظي،ممممم ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما َضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشيِسّٕضي٬ّصي٥ّصي(م دشيعصي٥ّصيم،موشيعشيوُظ٥ّصيم،

إنمابؿؽّٕمّٰمخؾ٠ّمظ٥ّموّٰمورـقيم،مشؾؾؿ٥ّمأغوغقؿ٥ّموغؼقصـؿ٥ّمصفعؾـفؿوممم

صفـ٦ّمؼؿـوجّٕمبـلض٦ّاتماظــوسمممممص٦ّقمط٢ّماسؿؾـورم،مصوخؿـورماِّثـّٕةمسؾـ٧ّماإلؼــورم،مممممم
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وػــّٔام،مموعؼ٦ّعــوتمحقــوتف٣ّم،موؼــؾينمثــّٕاءهمسؾــ٧ّمحلــوبمســـؿف٣ّموعشــؼؿف٣ّممم

ـقـّٟماظـّٔيمؼلعّٕغـومممم،محـّٔرغومعــ٥ّمدؼـــوماإلدـٱّع٨ّمايمممممبطؾع٥ّمصق٥ّمإ٬ّّٕارمبف٣ّ

بوظرتاح٣ّموسّٓممادؿغٱّلمحوجوتماظـوسم،مصعشيـ٤ّضيمسصيؿشيـّٕشيمبضيـ٤ّغيماْظكشيطَّـوِبم)رشي٬ِّـ٨ّشيمممممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مؼشيُؼـ٦ّلصي:م)معشيـ٤ّغيمممممممممممم صًيمرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما ضـيـ٥ّصي(مَضـولشي:مدشيـِؿعضي اظؾَّـ٥ّصيمسشي

ّٔشيامغيموشياْظنغيْصَؾـوسغي(م)رواهمابـ٤ّممماحضيؿشيَؽّٕشيمسشيَؾ٧ّماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيمَرعشيوعشيفصي٣ّضي،م٬ّشيّٕشيبشي٥ّصيماظؾ٥َّّصيمِبوْظفصيـم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م عوجي(م،موسشي٤ّغيمابضي٤ّغيمسصيؿشيّٕشيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيو(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّما

ضولم:م)معشي٤ّغيماحضيؿشيَؽّٕشيمَرعشيوعطيومَأرضيبشيِعنيشيمَظقضيَؾًيم،مَصَؼّٓضيمبشيّٕغيئشيمِع٤ّشيماظؾ٥َِّّمتشيعشيوَظ٧ّ،موشيبشيّٕغيئشيماظؾَّـ٥ّصيمم

ضـيفصي٣ّضيممممممممممتشيعشيوَظ٧ّمِع ضًيمِعـ ضـي٥ّصيم،موشيَأؼؽيؿشيوممَأػضيـ٢ّصيمسشيّٕضي٭ّشيـٍيمَأ٭ّضيـؾشيّّشيمِصـقفغي٣ّصيماعضيـّٕصيؤظيمجشيـو٫ِّّٝظي،مَصَؼـّٓضيمبشيّٕغي٫ّشيـ

ِذعؼيُيماظؾ٥َِّّمتشيعشيوَظ٧ّ(م)رواهمأريّٓ(م،موذظ١ّمِّغ٥ّمؼلؿفؾىمدكّٛمآم)سّٖموجـ٢ّ(مم

موبغضف٣ّمظ٥ّ.م ودكّٛماظـوسمودسوءػ٣ّمسؾق٥ّم،موغؼؿؿف٣ّ

رمسؾـــ٧ّماظػـــّٕدموضــّٓمحـــّٕمماإلدــٱّمماّٰحؿؽـــورممٌـــوممظــ٥ّمعـــ٤ّمأ٬ّــّٕامممم

واجملؿؿّٝم،مصفـ٦ّمحيؿـ٢ّمسيمرقوتـ٥ّمبـّٔورماهلـٱّكمواظـّٓعورم;مٌـومؼلـؾؾ٥ّمعـ٤ّمممممممممم

زؾ٣ّموشٱٍّءمسيماِّدـعورم،موإػـّٓارػيمظؿفـورةماٌلـؾؿنيمو٭ّــوسؿف٣ّم،موتضـقق٠ّػيممممممم

ِّب٦ّابماظعؿ٢ّمواظّٕزقم،مواغؿشورمايؼّٓمواظؽّٕاػقيمواظعـّٓاوةمواظؾغضـوءمبـنيمممم

اغفقـورماظعٱّضـوتمبـنيممممأصّٕادماِّعيم،مممومؼؽـ٦ّنمدـؾؾومسيمتػؽـ١ّماجملؿؿـّٝمومممم

أصــّٕادهم،مإ٬ّــوصيمإديمذظــ١ّمعــومؼرتتــىمسؾقــ٥ّمعــ٤ّماِّعــّٕاضماّٰضؿصــودؼيمممممممممم

واّٰجؿؿوسقـــي،معــــ٢ّماظؾطوظـــيمواظؿضـــك٣ّمواظؽلـــودمواظّٕذـــ٦ّةموابلـــ٦ّبقيمم

ــوقمواظلــّٕضيمواظغــّ٘م،مم ـــيبمممواظـػ ــولماظ ــّٔظ١ّمض ــ٥ّمودــؾ٣ّ(م:ممم)ظ م٭ّــؾ٧ّمآمسؾق

 م)رواهمعلؾ٣ّ(،م)واًورهمػ٦ّماآلث٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممم)َّٰمؼشيقضيؿشيِؽّٕصيمإغيَّّٰمخشيوِرهظي(م
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وظقعؾ٣ّمابؿؽّٕمواٌلؿغ٢ّمأنماظّٕبّّماظّٖا٫ّّٓماظّٔيمجيـق٥ّموؼؿقصـ٢ّمم

وشيعشي٤ّضيمؼشيغضيُؾ٢ّضيمؼشيـْلِتمِبؿشيـوممم}سؾق٥ّمع٤ّماحؿؽورهموادؿغٱّظ٥ّمحّٕاممذّٕسوم،مضولمتعودي:

ؼمبوإل٬ّـوصيمإديمأغـ٥ّمجؾـىمظـػلـ٥ّماظؾعــيمممممم161ػآلمسؿـّٕان:م{َش٢ّؼيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيـيِم

دمع٤ّمررييمآم)سّٖموج٢ّ(م،موب٫ّّٕـًمعــ٥ّمذعـيمآموردـ٦ّظ٥ّموت٦ّسـّٓهممممممواظطّٕ

ضـيـ٥ّصي(مَضـولشيم:مَضـولشيممممممممم آمبوظعؼوبماِّظق٣ّم،مصعشي٤ّضيممسصيؿشيـّٕشيمبضيـ٤ّغيماْظكشيطَّـوِبم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)اْظفشيوِظىصيمعشيّٕضيزصيوقظيموشياْظؿصيقضيؿشيِؽّٕصيمعشيْؾعصي٦ّنظي(م مرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

 اظؾقفؼ٨ّمسيماظلـ٤ّماظؽربى(.مم)رواه
إنعيماٌمع٤ّشيماي٠ّمػ٦ّمع٤ّمؼّٕاس٨ّمحؼ٦ّقماظعؾودمسيمبقع٥ّموذّٕا٥ّ٫ّم،م

ظؿؽ٦ّنموورت٥ّمغوصعيم،موعؽلؾ٥ّمرقىمحٱّلم،مصقلعشيّٓمسيمدغقوهموآخّٕت٥ّ،مأعؼيوم

مصقّٕيمبؽ٢ّمعلؾ٣ّمأنمؼرتّصّٝمسـفوم م، اِّدوظقىماًؾقـيمسيماظؾقّٝمواظشّٕاء

مو م، مودؼـ٥ّ مظع٥ّ٬ّّٕ مو٭ّقوغي م، مظّٕبعي٥ّ ماٌلؾؿنيم،مروسًي مأع٦ّال مسؾ٧ّ ربوصظي

 .وبصيعّٓطيامس٤ّمط٢ّعيمعومؼضّٕعيهمسيمدؼـ٥ّمودغقوه
م

 

*    *    *
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 سل ايطفٌ يف ايتٓغ١٦ ايض١ٜٛ ٚاحلٝا٠ ايهزمي١ 

 :أٚال: ايعٓاصز

م.ذؽّٕػومجيىمآمع٤ّمغعؿيماِّرػول -1

 .بوِّرػولماإلدٱّممسـوؼي -2

 .ظألرػولماظل٦ّؼيماظؿـشؽيمأدّٗمع٤ّ -3

ممممممم.مممممممممممممممممممممممم٤ّايلماّٰد٣ّماخؿقورمـمأممممممم

ماظطؾقعقيماظ٬ّّٕوسيم-بممممم

ممممم.مممممممواظشّٓعيةماظغؾظيموسّٓمماإلحلونم-مجممممممم

م.مممممممممممممممممذيقعطيومبقـف٣ّمواٌلوواةماظعّٓلم-دمممممممم

 .ظألرػولماظؽّٕمييمايقوةمهؼق٠ّم٬ّّٕورةم-4

ّٝا       م: األدي١ َٔ ايكزإٓ ٚايض١ٓ: ثاْ
  :ي١ َٔ ايكزإٓاألد      

ِظؾ٥َِّّمعصيْؾ١ُّماظلؼيؿشيووشياِتموشياِّرضيضغيمؼشيكضيُؾ٠ّصيمعشيومؼشيششيوءصيمؼشيفشيىصيمِظؿشي٤ّضيمؼشيششيوءصيم}ضولمتعودي: -1

معشي٤ّضيم موشيؼشيفضيعشي٢ّصي موشيإغيغشيوثطيو مذصيْطّٕشياغطيو مؼصيّٖشيوـيجصيفصي٣ّضي م*مَأوضي ماظّٔؽيُط٦ّرشي مؼشيششيوءصي مِظؿشي٤ّضي موشيؼشيفشيىصي إغيغشيوثطيو

 ؼ.50-49ػاظش٦ّرى:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيششيوءصيمسشيِؼقؿطيومإغيغؼي٥ّصيمسشيِؾق٣ّظيمَضِّٓؼّٕظي

متعوديم: -2 مِع٤ّضيم}وضول مَظُؽ٣ّضي موشيجشيعشي٢ّشي مَأزضيوشياجطيو مَأغضيُػِلُؽ٣ّضي مِع٤ّضي مَظُؽ٣ّضي مجشيعشي٢ّشي وشياظؾ٥َّّصي

مؼصيمضيِعصي٦ّنشيم مَأَصِؾوْظؾشيوِر٢ّغي ماظطَّقـيؾشيوِت مِع٤ّشي موشيرشيزشيَضُؽ٣ّضي موشيحشيَػّٓشيًة مبشيـِنيشي َأزضيوشياِجُؽ٣ّضي

ًِماظؾ٥َِّّمػصي٣ّضي  ؼم.72ػاظـق٢ّ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيْؽُػّٕصيونشيموشيِبـِعضيؿشي
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مَأرشيادشيم}وضولمتعودي: -3 مِظؿشي٤ّضي مَطوِعَؾقضي٤ّغي محشي٦ّضيَظقضي٤ّغي مَأوضيَظودشيػصي٤ّؼي مؼصيّٕضي٬ِّعضي٤ّشي وشياْظ٦ّشياِظّٓشياتصي

َظومتصيَؽؾَّّٟصيممَأنضيمؼصيِؿ٣ّؼيماظّٕؼي٬ّشيوسشيَيموشيسشيَؾ٧ّماْظؿشي٦ّضيُظ٦ِّدمَظ٥ّصيمرغيزضيُضفصي٤ّؼيموشيِطلضي٦ّشيتصيفصي٤ّؼيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِف

غشيْػّٗظيمإغيظَّوموصيدضيعشيفشيومَظومتصيضشيورؼيموشياِظّٓشيٌةمِب٦ّشيَظِّٓػشيوموشيَظومعشي٦ّضيُظ٦ّدظيمَظ٥ّصيمِب٦ّشيَظِِّٓهموشيسشيَؾ٧ّماْظ٦ّشيارغيِثم

مسشيَؾقضيفغيؿشيوم مجصيشـيوحشي مَصَؾو موشيتشيششيووصيرػي مِعضيفصيؿشيو متشيّٕشياضػي مسشي٤ّضي مِصصشيوًظو مَأرشيادشيا مذشيِظ١َّمَصنغينضي ِعضـي٢ّصي

٬ِّعصي٦ّامَأوضيَظودشيُط٣ّضيمَصَؾومجصيشيوحشيمسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمإغيذشيامدشيؾَّؿضيؿصي٣ّضيمعشيومآتشيقضيؿصي٣ّضيموشيإغينضيمَأرشيدضيتصي٣ّضيمَأنضيمتشيلضيؿشيّٕضي

 {ِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشياتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشياسضيَؾؿصي٦ّامَأنؼيماظؾ٥َّّشيمِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمبشيِصريظي

مؼ.م233ػاظؾؼّٕة:م

موشي}وضولمتعودي: -4 مَأزضيوشياِجشـيو مِع٤ّضي مَظشـيو مػشيىضي مرشيبؼيشـيو مؼشيُؼ٦ُّظ٦ّنشي مُضّٕؼيَةموشياظَِّّٔؼ٤ّشي ذصيرـيؼؼيوِتشـيو

 ؼ.18ػايشّٕ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َأسضيقصي٤ّػيموشياجضيعشيْؾشيومِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشيمإغيعشيوعًو

م -5 متعودي: مِبفغي٣ّضيم}وضول مَأْظقشيْؼشـيو مِبنغيميشيونػي مذصيرـيؼؼيؿصيفصي٣ّضي موشياتؼيؾشيعشيؿضيفصي٣ّضي مآعشيصـي٦ّا وشياظَِّّٔؼ٤ّشي

 م{ِع٤ّضيمسشيؿشيِؾفغي٣ّضيمععي٤ّضيمذشي٨ّضيٍءمُط٢ّؽيماعضيّٕغيئػيمِبؿشيومَطلشيىشيمرشيِػنيظيمذصيرـيؼؼيؿشيفصي٣ّضيموشيعشيومَأَظؿضيشـيوػصي٣ّضي

 ؼ.21ػاظط٦ّر:

وشيإغيذضيمَضولشيمُظْؼؿشيونصيمِظوبضيـ٥ِِّموشيػصي٦ّشيمؼشيِعُظ٥ّصيمؼشيومبصيشي٨ّؼيمَظومتصيشضيّٕغيْكمِبوظؾ٥َِّّمإغينؼيمم}وضولمتعوديم: -6

محشيؿشيَؾ مِب٦ّشياِظّٓشيؼضي٥ِّ ماْظنغيغضيلشيونشي م*وشيوشي٭ّؼيقضيشـيو مسشيِظق٣ّظي مَظُظْؾ٣ّظي مسشيَؾ٧ّماظشـيّٕضيَك موشيػضيطـيو مُأعؽي٥ّصي ؿضي٥ّصي

موشيإغينضيم م* ماْظؿشيِصريصي مإغيَظ٨ّؼي مِظ٨ّموشيِظ٦ّشياِظّٓشيؼضي١َّ ماذضيُؽّٕضي مَأنغي مِص٨ّمسشيوعشيقضي٤ّغي موشيِصصشيوُظ٥ّصي وشيػضي٤ّػي

جشيوػشيّٓشياَكمسشيَؾ٧ّمَأنضيمتصيشضيّٕغيَكمِب٨ّمعشيومَظقضيّٗشيمَظ١َّمِب٥ِّمِسْؾ٣ّظيمَصَؾومتصيِطعضيفصيؿشيوموشي٭ّشيوِحؾضيفصيؿشيوم

ِؾق٢ّشيمعشي٤ّضيمَأغشيوبشيمإغيَظ٨ّؼيمثصي٣ّؼيمإغيَظ٨ّؼيمعشيّٕضيِجعصيُؽ٣ّضيمَصُلغشيؾـيؽصيُؽ٣ّضيمِص٨ّماظّٓؽيغضيقشيومعشيعضيّٕصيوًصوموشياتؼيِؾّٝضيمدشي

مَصؿشيُؽ٤ّضيم مِع٤ّضيمخشيّٕضيدشيلػي ضـيَؼولشيمحشيؾؼيٍي متشي١ُّمِع مإغينضي مإغيغؼيفشيو مبصيشي٨ّؼي م*مؼشيو متشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي مُطضيؿصي٣ّضي ِبؿشيو

٥ّشيمَظِطقّٟظيمِص٨ّم٭ّشيكضيّٕشيٍةمَأوضيمِص٨ّماظلؼيؿشيووشياِتمَأوضيمِص٨ّماْظَلرضيضغيمؼشيْلِتمِبفشيوماظؾ٥َّّصيمإغينؼيماظؾَّ

خشيِؾريظيم*مؼشيومبصيشي٨ّؼيمَأِض٣ّغيماظصؼيَؾوَةموشيْأعصيّٕضيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشياغضي٥ّشيمسشي٤ّغيماْظؿصيضيَؽّٕغيموشيا٭ّضيِؾّٕضيمسشيَؾ٧ّم
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ماْظُلعصي٦ّرغيم*موشيَظومتصيصشيعـيّٕضيمخشيّٓؼيَكمِظؾؼـيوسغيموشيَظومتشيؿضيّ٘غيم عشيومَأ٭ّشيوبشي١َّمإغينؼيمذشيِظ١َّمِع٤ّضيمسشيّٖضيمغي

مَظو ماظؾ٥َّّشي مإغينؼي معشيّٕشيحطيو ماْظَلرضيضغي مِص٨ّممِص٨ّ موشياْضِصّٓضي م* مَصكصي٦ّرػي معصيكضيؿشيولػي مُط٢ّؼي ؼصيِقىؽي

 {عشيشضيِق١َّموشياْشضصيّٚضيمِع٤ّضيم٭ّشي٦ّضيِت١َّمإغينؼيمَأغضيَؽّٕشيماْظَل٭ّضي٦ّشياِتمَظصشي٦ّضيتصيماْظقشيِؿريغيم

مؼ.19:مم13ػظؼؿونم:م

متعودي: -7 موشيُض٦ّدصيػشيوم}وضول مغشيورطيا موشيَأػضيِؾقُؽ٣ّضي مَأغضيُػلشيُؽ٣ّضي مُض٦ّا مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي ؼشيوَأؼؽيفشيو

موشياْظ مَأعشيّٕشيػصي٣ّضيماظؼـيوسصي معشيو ماظؾ٥َّّشي مؼشيعضيصصي٦ّنشي مَظو مِذّٓشيادظي مِشَؾوٌز معشيَؾو٫َِّؽٌي مسشيَؾقضيفشيو ِقفشيورشيُة

 .مممؼ6ػاظؿقّٕؼ٣ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيؼشيْػعشيُؾ٦ّنشيمعشيومؼصيمضيعشيّٕصيونشي

 يادنة هي ين ٌة 

ق٥ّمودؾ٣ّ(مضول:مس٤ّماب٤ّمسؿّٕم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مأنماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾ -1

مسشي٤ّضيم موشيعشيلضيؽصي٦ّلظي مرشياعػي ماإلغيعشيومصي مرشيِسقؼيِؿ٥ِّ، مسشي٤ّضي معشيلضيؽصي٦ّلظي موشيُطؾُُّؽ٣ّضي م، مرشياعػي )ُطؾُُّؽ٣ّضي

مرشياِسقشيٌيم ٌَّٕضيَأُة موشيا مرشيِسقؼيِؿ٥ِّ، مسشي٤ّضي معشيلضيؽصي٦ّلظي موشيػصي٦ّشي مِص٨ّمَأػضيِؾ٥ِّ مرشياعػي موشياظّٕؼيجصي٢ّصي رشيِسقؼيِؿ٥ِّ،

مرشيِسقؼيِؿ مسشي٤ّضي موشيعشيلضيؽصي٦َّظٌي مزشيوضيِجفشيو ًِ مبشيقضي مدشيقـيِِّٓهمِص٨ّ معشيولغي مِص٨ّ مرشياعػي ًَوِدمصي موشيا فشيو،

صيمَأنضيمَضّٓضيمَضولشي:م)وشياظّٕؼيجصي٢ّصيمرشياعػيم وشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّ(،مَضولشيماظّٕاوي:موشيحشيِلؾضي

 ِص٨ّمعشيولغيمَأِبق٥ِّموشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّ،موشيُطؾُُّؽ٣ّضيمرشياعػيموشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّ(م

 )٭ّققّّماظؾكوري(.

ِؼ٢ّػيمب٤ّمؼشيلشيورػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مسشي٤ّضيمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّموس٤ّمعشيعضي -2

موشيػصي٦ّشيم مؼشيؿصي٦ّتصي مؼشي٦ّضيمشي مؼشيؿصي٦ّتصي مرشيِسقؼيًي ماظؾ٥َّّصي مؼشيلضيؿشيّٕضيِسق٥ِّ مسشيؾضيٍّٓ مِع٤ّضي م)عشيو مَضولشي: ودؾ٣ّ(

 معؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.)ممممممممممممممممممممممممممممممَشوشؿيمِظّٕشيِسقؼيِؿ٥ِّمإغيَّّٰمحشيّٕؼيمشيماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّماْظفشيؼـيَي(م

ماظؾ٥َِّّ -3 مرشيدصي٦ّلغي مخشيْؾّٟشي صي مُطضي مَضولشي مسـفؿو( مآ م)ر٨ّ٬ّ مسشيؾؼيوسػي مابضي٤ّغي موسشي٤ّغي

مَطِؾؿشيوٍتمم مُأسشيؾِّؿصي١َّ مإغيغـي٨ّ مُشٱَّمصي مؼشيو م) مَصَؼولشي: مؼشي٦ّضيعطيو مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ )٭ّؾ٧ّ
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شيمَصودضيَللغيم اظؾ٥َّّشيماحضيَػِّٜماظؾ٥َّّشيمؼشيقضيَػْظ١َّماحضيَػِّٜماظؾ٥َّّشيمتشيِفّٓضيهصيمتصيفشيوػشي١َّمإغيذشيامدشيَلْظ

مَأنضيم مسشيَؾ٧ّ ضي ماجضيؿشيؿشيعشي مَظ٦ّغي ماُِّعؼيَي مَأنؼي موشياسضيَؾ٣ّضي مِبوظؾ٥َِّّ مَصودضيؿشيِع٤ّضي شي مادضيؿشيعشيضي وشيإغيذشيا

ؼشيضيَػعصي٦َّكمِبششي٧ّضيٍءمَظ٣ّضيمؼشيضيَػعصي٦َّكمإغيَّّٰمِبششي٨ّءمَضّٓضيمَطؿشيؾشي٥ّصيماظؾ٥َّّصيمَظ١َّموشيَظ٦ّغيماجضيؿشيؿشيعصي٦ّامسشيَؾ٧ّم

م مإغيَّّٰ مؼشيضصيّٕؽيوَك مَظ٣ّضي مِبششي٧ّضيٍء مؼشيضصيّٕؽيوَك ًِمَأنضي مرصيِصعشي مسشيَؾقضي١َّ ماظؾ٥َّّصي مَطؿشيؾشي٥ّصي مَضّٓضي ِبششي٧ّضيٍء

ًِماظصؽيقصيّٟصي(م  )دـ٤ّماظرتعّٔي(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماَِّْضٱَّمصيموشيجشيػَّ

صيم -4 مدشيِؿعضي مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( ماْظعشيوصغي مبضي٤ّغي مسشيؿضيّٕغيو مبضي٤ّغي ماظؾ٥َِّّ مسشيؾضيِّٓ وسشي٤ّضي

ُٓمسشيَؾقضي ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما ٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مؼؼ٦ّل:م)َطَػ٧ّمِبوْظؿشيّٕضيِءمإغيثضيؿطيومَأنضيمؼصيضشيقـيّٝشيمرشيدصي٦ّلشيما

 عشي٤ّضيمؼشيعصي٦ّلصي(م)اٌلؿّٓركمظؾقوط٣ّ(م.

ِٓم -5 ما مرشيدصي٦ّلصي مَطونشي م: مَضولشي مسشيضـي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي مَأِب٨ّموشيضَّوصػي مبضي٤ّغي مدشيعضيِّٓ وسشي٤ّضي

ؿشيّٓؼيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيعصي٦ّدصيِغ٨ّم،مسشيومشيمحشيفؼيِيماْظ٦ّشيدشياعغيم،مِع٤ّضيموشيجشيّٝػيماذضي

صيم:مإغيغـي٨ّمَضّٓضيمبشيَؾّٞشيمِب٨ّمِع٤ّشيماْظ٦ّشيجشيّٝغيم،موشيَأغشيومذصيومعشيولػيم،موشيَّٰمؼشيّٕغيثصيـ٨ِّمإغيَّّٰم ِب٨ّم،مَصُؼْؾ

صيم:مِبوظشؼيْطّٕغيم؟مَصَؼولشيم:مَّٰم،م ابضيشـيٌيم،مَأَصَلتشيصشيّٓؼيقصيمِبصيُؾشي٨ّضيمعشيوِظ٨ّم؟مَضولشيم:مَّٰم،مَصُؼْؾ

صيمَطِؾريظي،مَأ صيم،موشياظؽيْؾ وضيمَطـِريظيم،مإغيغؼي١َّمَأنضيمتشئّشيرشيموشيرشيثشيؿشي١َّمَأْشـِقشيوءشيم،مثصي٣ّؼيمَضولشيم:ماظؽيُؾ

مغشيَػَؼًي،م متصيضيِػ٠ّشي مَظ٤ّضي موشيإغيغؼي١َّ م، ماظؼـيوسشي مؼشيؿشيَؽػَُّػ٦ّنشي مسشيوَظًي متشئّشيرشيػصي٣ّضي مَأنضي مِع٤ّضي خشيقضيّٕظي

ِٓم،مإغيَّّٰمُأِجّٕضيتشيمِبفشيو(م  )٭ّققّّماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممتشيؾضيؿشيِغ٨ّمِبفشيوموشيجضي٥ّشيما

مثشي -6 م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّموسشي٤ّضي ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: مسشيضي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي ٦ّضيبشيونشي

ودؾ٣ّ(:م)مَأْصضشي٢ّصيمِدؼشيورػيمؼصيضيِػُؼ٥ّصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمِدؼشيورظيمؼصيضيِػُؼ٥ّصيمسشيَؾ٧ّمِسقشيوِظ٥ِّموشيِدؼشيورظيمؼصيضيِػُؼ٥ّصيم

٧ّمَأ٭ّضيقشيوِب٥ِّمِص٧ّمدشيِؾق٢ّغيماظّٕؼيجصي٢ّصيمسشيَؾ٧ّمدشيابؼيِؿ٥ِّمِص٧ّمدشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّموشيِدؼشيورظيمؼصيضيِػُؼ٥ّصيمسشيَؾ

مرشيجصي٢ّػيم موشيَأىؽي م: مِضٱَّبشيَي مَأبصي٦ّ مَضولشي مثصي٣ّؼي م، مِبوْظِعقشيولغي موشيبشيّٓشيَأ مِضٱَّبشيَي مَأبصي٦ّ مَضولشي م، م( اظؾ٥َِّّ

مِب٥ِّم ماظؾ٥َّّصي مؼشيضيَػعصيفصي٣ّصي مَأوضي مؼصيِعػُّفصي٣ّضي م٭ِّغشيورػي مسشيَؾ٧ّمِسقشيولػي مؼصيضيِػ٠ّصي مرشيجصي٢ّػي مِع٤ّضي مَأجضيّٕطيا َأسضيَظ٣ّصي

 .)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشيؼصيغضيـِقفغي٣ّضيم(
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مؼشيُؼ٦ّلصيم -7 م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مسصيؿشيّٕشي مابضي٤ّشي صي مدشيِؿعضي مَضولشي: وس٤ّمسصيضيؿشيونماْظقشيوِرِؾ٨ّعي

موشيعشيوذشيام مصي؟ مَأدؼيبضيؿشي٥ّ معشيوذشيا م، موشيَظَِّٓك مسشي٤ّضي معشيلضيؽصي٦ّلظي مَصنغيغؼي١َّ مابضيشي١َّ، م)َأدـيِب ِظّٕشيجصي٢ّػي:

 ٥ّصي؟موشيَأغؼي٥ّصيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمِبّٕـيَكموشيَر٦ّشياِسقشيِؿ٥ِّمَظ١َّ(مسشيؾَّؿضيؿشي

 )اظلـ٤ّماظؽربىمظؾؾقفؼ٨ّ(.مم

ماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآم -8 مَأِب٧ّماظّٓؼيرضيدشياِءم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصي وسشي٤ّضي

مآبشيو٫ُِّؽ موشيَأدضيؿشيوِء مِبَلدضيؿشيو٫ُِّؽ٣ّضي ماْظِؼقشيوعشيِي مؼشي٦ّضيمشي متصيّٓضيسشي٦ّضينشي مإغيغؼيُؽ٣ّضي م) م،مسؾق٥ّمودؾ٣ّ(: ٣ّضي

 )رواهمأب٦ّمداوود(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصَلحضيِلصي٦ّامَأدضيؿشيوءشيُط٣ّضي(

صًيماظؽيعضيؿشيونشيمبضي٤ّشيمبشيِشريػيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيو(موشيػصي٦ّشيمسشيَؾ٧ّم -9 وسشي٤ّضيمسشيوِعّٕػي،مَضولشي:مدشيِؿعضي

ضي ضيؾشيّٕغيمؼشيُؼ٦ّلصي:مَأسضيَطوِغ٨ّمَأِب٨ّمسشيِطقؼيًي،مَصَؼوَظ ٌِ صيمرشيوشياحشيَي:مَّٰمَأرضي٬ّشي٧ّمما ضي سشيؿضيّٕشيُةمِب

ماظؾ٥َِّّم مرشيدصي٦ّلشي مَصَلتشي٧ّ موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلشي متصيشضيفغيّٓشي محشيؿؼي٧ّ

ًِم ضي مِب مسشيؿضيّٕشيَة مِع٤ّضي مابضيـ٨ِّ صي مَأسضيَطقضي مإغيغـي٨ّ مَصَؼولشي: موشيدشيؾ٣َّّشي(، مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما )٭ّشيؾ٧َّّ

شيمدشيو٫ِّّٕشيممرشيوشياحشيَيمسشيِطقؼيًي،مَصَلعشيّٕشيتضيـ٨ِّ َأنضيمُأذضيفغيّٓشيَكمؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ،مَضولشي:م)َأسضيَطقضي

وشيَظَِّٓكمِعضـي٢ّشيمػشئّشيا؟(م،مَضولشي:مَّٰ،مَضولشي:م)َصوتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشياسضيُِّٓظ٦ّامبشيقضي٤ّشيمَأوضيَِّٰدُط٣ّضي(،م

 ي(.)٭ّققّّماظؾكورممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَضولشي:مَصّٕشيجشيّٝشيمَصّٕشيدؼيمسشيِطقؼيؿشي٥ّصي

مِص٨ّمحشيفضيّٕغيم -10 صي مُطضي مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مَأِب٨ّمدشيَؾؿشيَي مبضي٤ّغي وس٤ّمسصيؿشيّٕشي

مؼشيِّٓيمتشيِطقّ٘صيمِص٨ّماظصؼيقضيَػِيم ضي ماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(موشيَطوغشي رشيدصي٦ّلغي

 َصَؼولشيمِظ٨ّ:م)مؼشيومُشَؾومصيمدشي٣ّـيماظؾ٥َّّشيموشيُط٢ّضيمِبقشيِؿقـ١َِّموشيُط٢ّضيمِعؿؼيومؼشيِؾق١َّ(م

 اهمعلؾ٣ّ(.)رو
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 .املٛضٛع :ثايّجا
إنمع٤ّمأج٢ّماظـع٣ّماظيتمأغع٣ّمآم)سّٖموج٢ّ(مبفومسؾ٧ّماإلغلـونمبعـّٓممم

غعؿيماإلميونمبوٓمدؾقوغ٥ّموتعوديمغعؿيماظ٦ّظّٓماظّٔيمب٥ّمؼصيقػّٜماظـل٢ّم،موتصيؼّٕم

،مصوِّرػولمغعؿيمإهلقي،موػؾـيمربوغقـي،مخيـؿّٙمآمبفـومعـ٤ّمؼشــوءمعـ٤ّممممممممماظعني

عصيْؾـ١ُّماظلؼيـؿشيووشياِتموشياِّرضيضغيمؼشيكضيُؾـ٠ّصيمعشيـومؼشيششيـوءصيمؼشيفشيـىصيممممممممِظؾَّـ٥ِّمم}سؾودهم،مضـولمتعـودي:ممم

ِظؿشي٤ّضيمؼشيششيوءصيمإغيغشيوثطيوموشيؼشيفشيىصيمِظؿشي٤ّضيمؼشيششيوءصيماظّٔؽيُط٦ّرشيم*مَأوضيمؼصيّٖشيوـيجصيفصي٣ّضيمذصيْطّٕشياغطيوموشيإغيغشيوثطيوموشيؼشيفضيعشيـ٢ّصيمم

قوةمؼم،مصؾوِّرػولمتصيؿألماي50،م49ػاظش٦ّرى:م{عشي٤ّضيمؼشيششيوءصيمسشيِؼقؿطيومإغيغؼي٥ّصيمسشيِؾق٣ّظيمَضِّٓؼّٕظي

بففيمودّٕورطيام،موؼصيؾّٓلمزٱّمماظؾق٦ّتمإديم٬ّقوءموغ٦ّرم،مصف٣ّمعصوبقّّماظؾقـ٦ّتمم

،موضّٕةماظعق٦ّن،موصؾّٔاتماِّطؾودم،مصف٣ّمزؼـيمايقوةماظّٓغقوم،مطؿومضولمربـومسيم

اٌولموشياْظؾشيصيـ٦ّنشيمزغيؼشيـُيماْظقشيقشيـوِةماظـّٓؽيغضيقشيوموشياْظؾشيوِضقشيـوتصيماظصؼيـوِظقشيوتصيممممممم}اظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ:م

مؼ.46ػاظؽفّٟ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{بـي١َّمثشي٦ّشيابطيوموشيخشيقضيّٕظيمَأعشيٱّمخشيقضيّٕظيمِسضيّٓشيمرشي

مـمتلـــؿ٦ّجىمذـــؽّٕمآمممممممم مـمغعؿـــيماِّرػـــول مػـــّٔهماظـعؿـــيماظعظقؿـــي

م)سّٖموج٢ّ(مسؾقفـوم،مضـولماًؾقـ٢ّمإبـّٕاػق٣ّم)سؾقـ٥ّماظلـٱّم(مبعـّٓمأنمرزضـ٥ّمآممممممممم

ِّٔيموشيػشيىشيمِظ٨ّمسشيَؾ٧ّماْظِؽؾشيّٕغيمإغيدضيؿشيوِسق٢ّشيماْظقشيؿضيّٓصيمِظّؾ٥ِّماظَّ})سّٖموج٢ّ(مبـعؿيماظ٦ّظّٓم:م

وشيإغيدضيقشيوقشيمإغينؼيمرشيبـي٨ّمَظلشيِؿقّٝصيماظّٓؽيسشيوء*مرشيبـيماجضيعشيْؾـِـ٨ّمعصيِؼـق٣ّشيماظصؼيـٱَِّةموشيِعـ٤ّمذصيرـيؼؼيِؿـ٨ّمممممم

ؼممصوظشــؽّٕمسؾــ٧ّماظـــع٣ّمحيػظفــوم،مضــولمم39،40ػإبــّٕاػق٣ّ:{رشيبؼيشيــوموشيتشيَؼؾؼيــ٢ّضيمدصيسشيــوء

َظـِؽ٤ّمذشيـَؽّٕضيتصي٣ّضيمَِّزغيؼـّٓشيغؼيُؽ٣ّضيموشيَظـِؽ٤ّمَطَػـّٕضيتصي٣ّضيمإغينؼيمسشيـّٔشياِب٨ّممممممموشيإغيذضيمتشيَلذؼينشيمرشيبؽيُؽـ٣ّضيممم}تعوديم:

ؼم،موتلؿؾّٖمماّٰػؿؿوممبفومحؿ٧ّمؼـشلمجق٢ّمؼعّٕفمحؼ٦ّقم7ػمإبّٕاػق٣ّ:{َظششيِّٓؼّٓظي

مآم)سّٖموج٢ّ(موحؼ٦ّقماظ٦ّاظّٓؼ٤ّمواظ٦ّر٤ّمواجملؿؿّٝ.
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وظؼّٓماسؿـ٧ّماإلدـٱّممسـوؼـيمصو٫ّؼـًيمبوِّرػـولموتـّٕبقؿف٣ّمتّٕبقـًيمهؼـ٠ّمممممممم

بوءمدعودًةمسيماظّٓغقومواآلخّٕةم،مصوسؿـ٧ّماإلدٱّممبوظطػ٢ّمضؾ٢ّمأنمظألبـوءموظ٩ّ

ؼلت٨ّمظؾققوةمصلعّٕمراشيبماظـّٖواجمبوّٰغؿؼـوءمواخؿقـورماظّٖوجـيماظصـوييم،مِّنعيمممممم

اظؾق٦ّتمإذامذوعمصقفـومجـ٦ّؽيماإلميـونماغعؽلـًمآثـورهمسؾـ٧ّمأػؾـ٥ّمخـريطياموبـّٕطيا،مممممممممم

حـنيمم(مودـؾ٣ّم٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممم)مودعودًةموػـوءطيم،موػّٔامعومأذورمإظق٥ّماظّٕدـ٦ّلمم

ــولم ــّٓشياَكمممم:م)م...مض ضًيمؼشي ــ ــّٓـيؼ٤ّغيمتشيّٕغيبشي ــّٔشياِتماظ ــوْزَػّٕضيمِب ــونمم(م)َص ٭ّــققّّمعلــؾ٣ّ(م،موط

اػؿؿومماإلدٱّممبوظطػ٦ّظيمضؾ٢ّمزف٦ّرماٌـظؿـوتماظّٓوظقـيماظـيتمتفـؿ٣ّمبشـلنمممممم

ــوةممممم ــيماًطــريةموايّٕجــيمسيمحق ــيمػــّٔهمإٌّحؾ ــيم،مموذظــ١ّمِّػؿق اظطػ٦ّظ

غلـونمإديمعّٕحؾـيماظـضـٍمممماإلغلونم،مصوظطػ٦ّظيمعّٕحؾيمأدودقيمؼعربمبفـومطـ٢ّمإمم

واظّٕذّٓم،مصوسؿـ٧ّماإلدٱّممبوِّرػـولمحؿـ٧ّمؼؽ٦ّغـ٦ّامإ٬ّـوصيمإجيوبقـيموسـصـًّٕاممممممم

صوسٱّمسيماجملؿؿّٝم،مصشّٕعمهل٣ّماظؽـريمع٤ّماِّحؽومماظيتمتع٦ّدمسؾـ٧ّماظ٦ّظـّٓممم

 واِّدّٕةمث٣ّماجملؿؿّٝمبوظـػّٝمواظػو٫ّّٓة.م

واػؿؿومماإلدٱّممبوظطػ٦ّظيمبّٓأمع٤ّمعّٕحؾيمط٦ّغ٥ّمجـقــومسيمبطـ٤ّممم م  

صشّٕعمظ٥ّمع٤ّماِّحؽوممواظؿشّٕؼعوتمعـومؼؽػـ٢ّمظـ٥ّمحؼـ٥ّم،موحيـوصّٜمسؾـ٧ّمممممممأع٥ّم،م

آدعقؿ٥ّمواحرتاع٥ّم،مسيمسـوؼيمصو٫ّؼيمورسوؼيمذوعؾي،مصفّٔهمإٌّحؾيمػـ٨ّمغؼطـيممم

اظؾّٓءم،ماظيتمتلؿق٠ّماظعـوؼيمواّٰػؿؿومم،موع٤ّمث٣ّعيم٬ّؿ٤ّمظ٥ّمح٠ّمايقوةموػ٦ّم

ةمسيمبط٤ّمأععي٥ّم،مصقّٕعيمماإلجفوضمسؿّٓطيام،موأوجىمرسوؼيمايوعـ٢ّمرقؾـيمصـرتممم

ريؾــفوم،موأبــوحمظؾؿــّٕأةمايوعــ٢ّماظػطــّٕمصــ٧ّمذــفّٕمرعضــونمإذامخوصــًمسؾــ٧ّمم

اىــنيممنـ٦ّامرؾقعقـو،مصعشيـ٤ّضيمَأغشيـّٗػيم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مأنمممممممم جـقـفوم،محؿ٧ّمؼـؿ٦ّ
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اظؼيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشيم(مَضـولشي:م)مإغينؼيماظؾَّــ٥ّشيموشي٬ّشيـّٝشيمسشيــ٤ّضيماْظؿصيلشيـوِصّٕغيمِغصضيــّٟشيممممممم

موشيسشي٤ّضيماْظقصيؾضيَؾ٧ّموشياْظؿصيّٕضي٬ِّّٝغي(م)رواهماظـلو٨ّ٫ّ(.ماظصؼيَؾوِةموشياظصؼي٦ّضيمشي

اختٝار أسضٔ األمسـا٤  :منذيو َٔ َظاٖز عٓا١ٜ اإلصالّ بايطفٌ

،مصؼّٓمأظّٖمماآلبوءمبوخؿقـورماِّمسـوءمايلــيمِّوّٰدػـ٣ّماظـيتمؼــودونمبفـوممممممممي٘ 

بنيماظـوسم،مصوّٰد٣ّمايلـ٤ّمؼؾعـٌمسيماظــػّٗمراحـيمورؿلغقــيمّٰمتؿقؼـ٠ّممممممم

عشيـ٤ّضيمَأِبـ٧ّماظـّٓؼيرضيدشياِءم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مَضـولشي:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيمممممممممعّٝماّٰد٣ّماظلقهم،مص

اظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)إغيغؼيُؽ٣ّضيمتصيّٓضيسشي٦ّضينشيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمِبَلدضيـؿشيو٫ُِّؽ٣ّضيموشيَأدضيـؿشيوِءممم

آبشيو٫ُِّؽ٣ّضيم،مَصَلحضيِلصـي٦ّامَأدضيؿشيوءشيُط٣ّضي(م)رواهمأب٦ّمداوود(،مصنذامعومَأػشي٢ّؼيما٦ٌّظـ٦ّدمسؾـ٧ّممم

مؿـــومعـــلع٦ّرانمبوخؿقـــورمأحلـــ٤ّماِّمســـوءمظـــ٥ّم،مَضـــولشيمرشيدصيـــ٦ّلصيماظؾَّـــ٥ِّممأب٦ّؼـــ٥ّمصف

ضـيـ٥ّصيمؼشيـ٦ّضيمشيماظلؼيـوِبّٝغي،مممممممم(م:مٯّم٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّم) اظغصيـٱّمصيمعصيـّٕضيتشيفشي٤ّظيمبعؼقؼؿـ٥ّمؼصيـّٔضيبشيّّصيمسشي

م.ؼدـ٤ّماظرتعّٔيػممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٮّموشيؼصيلشيؿؼي٧ّ،موشيؼصيقضيَؾ٠ّصيمرشيْأدصي٥ّصي

شىماظـيبماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ماِّعيمسيمأحل٤ّموظؼّٓمر

اِّمسوءموأحؾفومإديمآم،مصعشي٤ّضيمغشيوِصّٝػي،مسشي٤ّغيمابضي٤ّغيمسصيؿشيّٕشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مَضولشي:م

متشيعشيوَظ٧ّم مإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّ ماْظَلدضيؿشيوِء م)َأحشيىؽي م: موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي َضولشي

ؾضيّٓصيماظّٕؼيحضيؿشي٤ّغيم(م)دـ٤ّمأب٨ّمداود(موسيمرواؼيماإلعوممعلؾ٣ّم،مسشي٤ّغيمسشيؾضيّٓصيماظؾ٥َِّّ،موشيسشي

مَأحشيىؼيم م)إغينؼي م: موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: مسصيؿشيّٕشي، ابضي٤ّغي

ِٓموشيسشيؾضيّٓصيماظّٕؼيحضيؿشي٤ّغيم(م،موطونم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م ِٓمسشيؾضيّٓصيما َأدضيؿشيو٫ُِّؽ٣ّضيمإغيَظ٧ّما

موشيَظومؼـف٨ّمس٤ّمتل مُشَؾوعشي١َّمرشيبشيوحطيو، متصيلشي٣ّـي م)َظو ؿقيماِّبـوءمبلمسوءمضؾققيم،مصؼول:

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼشيلشيورطيا،موشيَظومَأْصَؾّّشي،موشيَظومغشيوِصعطيو(
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واظعؾيمع٤ّماظـف٨ّمس٤ّماِّمسوءماظؼؾققيمعّٕاسوةماىوغىماظـػل٨ّمسـّٓم

ىمظ٥ّمأيمغ٦ّعمع٤ّمأغ٦ّاعماإلؼّٔاءماظـػل٨ّم،مجوءمرج٢ّماظطػ٢ّم،محؿ٧ّمّٰمتلؾ

م،م مسؼ٦ّقمابـ٥ّ مإظق٥ّ مؼشؽ٦ّ مب٤ّماًطوبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( إديماظػوروقمسؿّٕ

صلحضّٕمسؿّٕماظ٦ّظّٓموابـ٥ّم،موسوتؾ٥ّمسؾ٧ّمسؼ٦ّض٥ّمِّبق٥ّم،موغلقوغ٥ّميؼ٦ّض٥ّم،مصؼولم

اظ٦ّظّٓ:مؼومأعريماٌمعـنيمأظقّٗمظؾ٦ّظّٓمحؼ٦ّقمسؾ٧ّمأبق٥ّم؟مضولم:مبؾ٧ّم،مضولم:م

م مػ٨ّ م،مصؿو مأمس٥ّ موحيل٤ّ م، مأع٥ّ مؼـؿؼ٨ّ مأن مسؿّٕ: مضول ماٌمعـني؟ مأعري ؼو

مأعريماٌمعـنيمإنمأب٨ّمٕم مؼو مضولماظ٦ّظّٓم: م، ماظؽؿوبم)أيماظؼّٕآن( وؼعؾؿ٥ّ

ؼػع٢ّمذقؽًومع٤ّمذظ١ّم،مأعومأع٨ّمصنغفومزنقيمطوغًمجمل٦ّد٨ّم،موضّٓممسوغ٨ّم

جصيعٱًّم)أي:مخـػلوء(م،موٕمؼعؾؿينمع٤ّماظؽؿوبمحّٕصًومواحًّٓام،مصوظؿػًمسؿّٕم

ديماظّٕج٢ّموضولمظ٥ّ:مجؽًمإظ٨ّمتشؽ٦ّمسؼ٦ّقمابـ١ّم،موضّٓمسؼؼؿ٥ّمضؾ٢ّمأنمإ

م)تّٕبقيماِّوّٰدمسيماإلدٱّم(مممممممممممؼعؼ١ّم،موأدلتمإظق٥ّمضؾ٢ّمأنمؼلقهمإظق١ّم.

ضولمدػقونماظـ٦ّري:م"ح٠ّماظ٦ّظّٓمسؾ٧ّماظ٦ّاظّٓمأنمحيل٤ّمامس٥ّ،موأنم

مؼّٖوج٥ّمإذامبؾّٞ،موأنمحيل٤ّمأدب٥ّم"م،مصننمحل٤ّماخؿقورماّٰد٣ّمظؾ٦ّظّٓمؼلـوسّٓم

سؾــ٧ّمتـشــؽؿ٥ّمسيمحقــوةمطّٕميــيمصقؾعــّٓمســـ٥ّماظلــكّٕؼيمواّٰدــؿفّٖاءم،موؼــ٦ّصّٕمظــ٥ّم

اظّٕاحــيماظـػلــقيماظــيتمحيؿوجفــومطؾؿــومذظيطــّٕمامســ٥ّم،مصوّٰدــ٣ّمػــ٦ّمســـ٦ّانممممممممم

ماظشكصقي.

إٔ دعــٌ رضــاعت٘ سك ــا :مَٚــٔ َظــاٖز عٓاٜــ١ اإلصــالّ بايطفــٌ

٦ّضيَظقضي٤ّغيمَطـوِعَؾقضي٤ّغيممحشيـمموشياْظ٦ّشياِظـّٓشياتصيمؼصيّٕضي٬ِّـعضي٤ّشيمَأوضيَظـودشيػصي٤ّؼيممم}،مضـولمتعـودي:ممممَعًَٛا ي٘

ِظؿشي٤ّضيمَأرشيادشيمَأنضيمؼصيِؿ٣ّؼيماظّٕؼي٬ّشيوسشيَيموشيسشيَؾ٧ّماْظؿشي٦ّضيُظ٦ِّدمَظ٥ّصيمرغيزضيُضفصي٤ّؼيموشيِطلضي٦ّشيتصيفصي٤ّؼيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفمَظـومم

تصيَؽؾَّّٟصيمغشيْػّٗظيمإغيظَّـوموصيدضيـعشيفشيومَظـومتصيضشيـورؼيموشياِظـّٓشيٌةمِب٦ّشيَظـِّٓػشيوموشيَظـومعشي٦ّضيُظـ٦ّدظيمَظـ٥ّصيمِب٦ّشيَظـِِّٓهموشيسشيَؾـ٧ّمممممممممممم
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ضيــ٢ّصيمذشيِظــ١َّمَصــنغينضيمَأرشيادشيامِصصشيــوًظومسشيــ٤ّضيمتشيــّٕشياضػيمِعضيفصيؿشيــوموشيتشيششيــووصيرػيمَصَؾــومجصيشيــوحشيماْظــ٦ّشيارغيِثمِع

سشيَؾقضيفغيؿشيوموشيإغينضيمَأرشيدضيتصي٣ّضيمَأنضيمتشيلضيؿشيّٕضي٬ِّعصي٦ّامَأوضيَظـودشيُط٣ّضيمَصَؾـومجصيشيـوحشيمسشيَؾـقضيُؽ٣ّضيمإغيذشيامدشيـؾَّؿضيؿصي٣ّضيمعشيـوممممممم

ــ٦ّامأَممم ــ٥ّشيموشياسضيَؾؿصيـ ــ٦ّاماظؾَّـ ــوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشياتؼيُؼـ ــؿصي٣ّضيمِبـ ــريظيممآتشيقضيـ ــ٦ّنشيمبشيِصـ ــومتشيعضيؿشيُؾـ ــ٥ّشيمِبؿشيـ مم{نؼيماظؾَّـ

،مصػ٨ّماآلؼيماظؽّٕمييمأعـّٕمظألعفـوتمسيم٭ّـقغيمخـربمواٌعــ٧ّ:مممممممؼ233ػاظؾؼّٕة:م

أوّٰدطــ٤ّمحــ٦ّظنيمطــوعؾنيم،مصوظطػــ٢ّمسيمػــّٔامؼــومأؼؿفــوماظ٦ّاظــّٓاتمأر٬ّــع٤ّم 

اظلـ٤ّمحيؿـوجمإديمغ٦ّسقـيمععقــيمعــ٤ّماظغـّٔاءمتلـوسّٓمسؾـ٧ّمبــوءمجلــّٓهم،موّٰممممممممم

يمػقلهمربـومهلـّٔهماٌفؿـيمو٭ّـّٓقمآمحـنيمممممؼؽ٦ّنمأصض٢ّمع٤ّمظنبمأع٥ّماظّٔ

ؼ.مأعومإنمطوغـًمم14ػاٌؾ١ّ:{َأَظومؼشيعضيَؾ٣ّصيمعشي٤ّضيمخشيَؾ٠ّشيموشيػصي٦ّشيماظؾَِّطقّٟصيماْظكشيِؾريصي}ضول:م

اِّممظــّٓؼفومسؾــيمرؾقــيمعشــّٕوسيممتـــّٝمعــ٤ّماظ٬ّّٕــوسيم،مأوماعؿـــّٝماظطػــ٢ّمعــ٤ّممم

اظ٬ّّٕــوسيمعــ٤ّماِّمم،مأومت٦ّصقــًماِّممصشــّٕؼعيماإلدــٱّممأوجؾــًمسؾــ٧ّمواظــّٓهمم

م.ع٬ّّٕعيمهلّٔاماظطػ٢ّمبلجّٕػيمدٱّعيمظ٥ّإحضورم

وظؼــّٓمأثؾؿــًمبعــّٚماظّٓرادــوتماظصــققيمواظـػلــقيمأنمصــرتةمر٬ّــوسيمم

اظطػ٢ّماٌؼّٕرةمذّٕسومحب٦ّظنيمطوعؾنيم٬ّّٕورؼيمظـؿ٦ّماظطػ٢ّممن٦ّامدـؾقؿومعـ٤ّممم

ــونممممم ــوحقؿني:ماظصــققيمواظـػلــقيم،موتؼــ٦ّيمذــع٦ّرماظطػــ٢ّمبوظــّٓفءموايـ اظـ

اظطػ٢ّمتـشؽيمدـ٦ّؼيموحيقـومممواِّعونموػ٦ّمعؾؿص٠ّمبلع٥ّمممومؼلوسّٓمسؾ٧ّمتـشؽيم

محقوةمطّٕميي.

اإلسضإ إيِٝٗ ٚعدّ ايػًظ١  :ع٤ّمأدّٗماظؿـشؽيماظل٦ّؼيمظألرػولو

،مصؿ٤ّماٌؼّٕرمذّٕسومأنماظّٕص٠ّمّٰمؼلت٨ّمدا٫ّؿومإّٰمبؽ٢ّمخـريم،ممٚايغّد٠ َعِٗ 

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مم صع٤ّمأمماٌمعـنيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مأنماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّما

َٓمرشيِصق٠ّظيمؼصيِقىؽيماظّٕـيْص٠ّشي،موشيؼصيعضيِط٨ّمسشيَؾ٧ّماظّٕـيْص٠ّغيمعشيومَظـومؼصيعضيِطـ٨ّمممَضولشي :م)ؼشيومسشيو٫ِّششيُيمإغينؼيما
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سشيَؾ٧ّماْظعصيضيِّٟ،موشيعشيومَظومؼصيعضيِط٨ّمسشيَؾ٧ّمعشيومِد٦ّشياهصيم(م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(م،مصوظؼل٦ّةمواظغؾظيم

سيماظرتبقــيموتؼــ٦ّؼ٣ّمدــؾ٦ّطقوتماظطػــ٢ّمتمدعيؼــونمسيمأشؾــىماِّحــ٦ّالممإديمممم

ّٕبعيـــ٨ّم،موطّٕػـــ٥ّم،موســـّٓمماّٰغصـــقوعمظؽٱّعـــ٥ّ.موضـــّٓموردمسيممغػـــ٦ّرهمعـــ٤ّماٌ

اِّحودؼــٌماظشــّٕؼػيمأغــ٥ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مطــونمحيؿــ٢ّمايلــ٤ّممممممممم

وايلنيم)ر٦ّ٬ّانمآمسؾقفؿوم(سؾ٧ّمطؿػق٥ّموؼٱّسؾفؿو،موطـونمعؾـّٓأهم)٭ّـؾ٧ّمممم

آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيماظرتبقيمػ٦ّماظؾنيمواظّٕص٠ّم،مصعشي٤ّغيمابضي٤ّغيمبصيّٕشيؼضيـّٓشيَةم،مسشيـ٤ّضيمَأِبقـ٥ِّ،مممم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مسشيَؾـ٧ّماْظِؿضيؾشيـّٕغيمؼشيكضيُطـىصيمإغيذضيمَأْضؾشيـ٢ّشيممممممَض ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما ولشي:مبشيقضيشـيومرشيدصي٦ّلصيما

ــقشيونغيموشيؼشيعضيصيـــّٕشيانغيمَصشيـــّٖشيلشيممم ــومَضِؿقصشيـــونغيمَأحضيؿشيـــّٕشيانغيمؼشيؿضيِشـ حشيلشيـــ٤ّظي،موشيحصيلشيـــقضي٤ّظي،موشيسشيَؾقضيفغيؿشيـ

ُٓم ؼم،م15ػاظؿغوب٤ّ:م{وشيَأوضيَظودصيُط٣ّضيمِصؿضيشـيٌيإغيغؼيؿشيومَأعضي٦ّشياُظُؽ٣ّضيم}َصقشيؿشيَؾفصيؿشيوموشيَضولشي:م)م٭ّشيّٓشيقشيما

صيمَصقشيؿشيْؾؿصيفصيؿشيو(م صًيمػشئّشيؼضي٤ّغيمؼشيؿضيِشقشيونغي،موشيؼشيعضيصيّٕشيانغيمَصَؾ٣ّضيمَأ٭ّضيِؾّٕضيمحشيؿؼي٧ّمغشيّٖشيْظ مإغيغـي٨ّمرشيَأؼضي

م)دـ٤ّماظـلو٨ّ٫ّ(.

إنمإٌّب٨ّماظّٕصق٠ّمـمواظـّٓامطـونمأومععؾؿـومـمػـ٦ّماظـّٔيمؼّٕاسـ٨ّمػـّٔاممممممممم م

عؾـيمبّٕصـ٠ّموظـنيم،موؼؾؿعـّٓمسـ٤ّمممممماِّدوسماظعظق٣ّمع٤ّمأدّٗماظرتبقيموػـ٦ّماٌعوم

اظغؾظيمواظؼل٦ّةم،موؼعوجلماِّخطوءمحبؽؿيمورريي،مصوظؼل٦ّةمت٦ّرثمسيمضؾىم

اظطػ٢ّما٦ًّفمواىنبمصضٱّمس٤ّمحوظـيمعـ٤ّما٬ّّٰـطّٕابماظـػلـ٨ّمواًفـ٢ّمممممم

ّٰمتؽ٤ّمسؾقف٣ّمُضػـٱّممم :واظرتددم،مضولماِّحـّٟمب٤ّمضقّٗمسيمإحّٓىمغصو٫ّق٥ّ

صقؿؿعي٦ّامع٦ّت١ّموؼؽّٕػ٦ّامُضّٕب١ّموميؾ٦ُّّامحقوت١ّ. إنماظؿعوع٢ّمبوظّٕص٠ّمّٰمؼـوسيم

ادؿعؿولماظعؼ٦ّبيمسـّٓمايوجيمإظقفوم،مظؽ٤ّمجيىمأنمغّٔطّٕمأنعيماظعؼ٦ّبيمجيىم

 أنمتلؿعؿ٢ّمحبؽؿيم،مصٱّممتؽ٤ّمسؾ٧ّمط٢ّمزبوظػيمؼؼ٦ّممبفو.
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ينعرردو ّيمل رراّية طــّٔظ١ّمعــ٤ّمأدــّٗماظؿـشــؽيماظلــ٦ّؼيمظألرػــول:مممم
ا
ً
،مصوظعّٓلمبنيمذيقـّٝماًؾـ٠ّمعؾـّٓأمإدـٱّع٨ّمأ٭ّـق٢ّمجيـىممممممممباٌِن مجاع

ؼشيــومَأؼؽيفشيــوماظَّــِّٔؼ٤ّشيمَآعشيصيــ٦ّامُط٦ّغصيــ٦ّامَضــ٦ّؼياِعنيشيمِظؾَّــ٥ِّمذصيــفشيّٓشياءشيممم}عّٕاسوتــ٥ّم،مضــولمتعــودي:

ِبوْظِؼلضيِّٛموشيَظومؼشيفضيّٕغيعشيؼيُؽ٣ّضيمذشيشـيَكنصيمَض٦ّضيمػيمسشيَؾ٧ّمَأظَّومتشيعضيُِّٓظ٦ّاماسضيُِّٓظ٦ّامػصيـ٦ّشيمَأْضـّٕشيبصيمِظؾؿؼيْؼـ٦ّشيىمممم

ؼم،موؼـؾغـ٨ّمأنمؼطؾـ٠ّممم8اٌو٫ّـّٓة:مم ػ{٦ّنشيوشياتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمخشيـِؾريظيمِبؿشيـومتشيعضيؿشيؾُـممم

مػّٔاماٌؾّٓأمخو٭ّيمبنيماظّٕج٢ّموأوّٰدهم.

ــوءمواِّعفــوتمهلــّٔاممممم ــ٥ّمودــؾ٣ّ(ماآلب ـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾق وضــّٓموجــ٥ّماظ

اٌؾّٓأمو٬ّّٕورةماّٰظؿّٖاممب٥ّم،مب٢ّموضّٕنماِّعّٕمب٥ّمبوِّعّٕمبؿؼ٦ّىمآمسّٖموجـ٢ّمم

صيماظؽيعضيؿشيونشيمبضي٤ّشيمبشيِشريػي )رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيـوم(موشيػصيـ٦ّشيمسشيَؾـ٧ّممممم،مصعشي٤ّضيمسشيوِعّٕػيم،مَضولشي:مدشيِؿعضي

صًيمرشيوشياحشيـَي:مَّٰمَأرضي٬ّشيـ٧ّمممممممممم ضـيـ ضًيمسشيؿضيـّٕشيُةمِب ضـيؾشيّٕغيمؼشيُؼـ٦ّلصي:مَأسضيَطـوِغ٨ّمَأِبـ٨ّمسشيِطقؼيـًي،مَصَؼوَظـ ٌِ ا

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مَصـَلتشي٧ّمرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّممممممممم حشيؿؼي٧ّمتصيشضيفغيّٓشيمرشيدصي٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشي ًِمرشيوشياحشيـَيمسشيِطقؼيـًي،ممممما ضيـ صيمابضيـ٨ِّمِع٤ّضيمسشيؿضيـّٕشيَةمِب ؾ٣َّّشي(،مَصَؼولشي:مإغيغـي٨ّمَأسضيَطقضي

شيمدشيو٫ِّّٕشيموشيَظَِّٓكمِعضـي٢ّشيمػشيـّٔشيا؟(مم َصَلعشيّٕشيتضيـ٨ِّمَأنضيمُأذضيفغيّٓشيَكمؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ،مَضولشي:م)مَأسضيَطقضي

ُطــ٣ّضي(،مَضــولشي:مَصّٕشيجشيــّٝشيمَصــّٕشيدؼيمم،مَضــولشي:مَّٰ،مَضــولشي:م)َصــوتؼيُؼ٦ّاماظؾَّــ٥ّشيموشياسضيــُِّٓظ٦ّامبشيــقضي٤ّشيمَأوضيَّٰدِم

سشيِطقؼيؿشي٥ّصي)٭ّققّّماظؾكوري(م،موروىمسؾّٓاظّٕزاقمسيمعصــػ٥ّمَأنؼيماظؼيِؾـ٨ّؼيم)٭ّشيـؾ٧َّّمممم

ــ٥ّصيموشي٬ّشيــؿؼي٥ّصيممممم ــ٥ّصيمَصَؼؾؼيَؾ ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مدشيسشيــوهصيمرشيجصيــ٢ّظيمِعــ٤ّشيماْظَلغضيصشيــورغيم،مَصفشيــوءشيمابضيــ٤ّظيمَظ ا

ــيٌمم ــ٥ّصيمابضيشي ــ٣ّؼيمجشيوءشيتضي ــ٥ِّم،مثصي ــ٥ّصيمإغيَظقضي ــ٨ّؽيممممموشيَأجضيَؾلشي ــولشيماظؼيِؾ ــفشيو،مَصَؼ ــِّٓػشيومَصَلجضيَؾلشي ــّٔشيمِبقشي ــ٥ّصيمَصَلخشي مَظ

شيمَطونشيمخشيقضيّٕطيامَظ١َّم،مَضورغيبصي٦ّامبشيقضي٤ّشيمَأبضيشـيو٫ُِّؽ٣ّضيموشيَظ٦ّضيم ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)َظ٦ّضيمسشيّٓشيْظ )٭ّشيؾ٧َّّما

مِص٨ّماْظُؼؾشي٢ّغيم(.
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ــ٥ّمص٦ّا٫ّــّٓمسظقؿــيم،مصفــ٦ّمعــ٤ّمأسظــ٣ّمأدــؾوبممممم صوظعــّٓلمبــنيماِّوّٰدمظ

م،موؼلــوسّٓمسؾــ٧ّمتؼــّٓؼ٣ّمجقــ٢ّم٭ّــوحلمدــ٦ّيمظؾؿفؿؿــّٝم،مماإلسوغــيمسؾــ٧ّماظــرب

 وؼلوسّٓمسؾ٧ّمزرعماِّخ٦ّةممبعـوػوموعؾـوػومبنيماإلخ٦ّة.مم

وسؾ٧ّماظـؼقّٚمنّٓماظؿػّٕؼ٠ّمبنيماِّوّٰدمع٤ّمأسظ٣ّمأدـؾوبماظعؼـ٦ّقممم

م،موؼؽ٦ّنمدؾؾومطيمسيمزرعماظضغقـيمبنيماِّبـوءم. واهلفّٕمواظؽّٕاػقي

ّٕابوتماظـػلـقيمموضّٓمأثؾؿـًمبعـّٚماظؾقـ٦ّثماظـػلـقيمأنعيمزفـ٦ّرماإل٬ّـمممممم

واّٰجؿؿوسقيمسؾ٧ّماظطػـ٢ّمؼّٕجـّٝمسيمأشؾؾفـومإديمإحلـوسماظطػـ٢ّمبـوظظؾ٣ّممممممم

وسّٓمماظعّٓلمعّٝمأضّٕاغ٥ّم،موظقّٗمأدلمسؾ٧ّمذظ١ّمع٤ّمتصّٕفمإخـ٦ّةمؼ٦ّدـّٟممم

عع٥ّمحنيمخصيق٢ّمإظقف٣ّمتػّٕضيمسيماٌعوعؾيمع٤ّمأبـقف٣ّمؼعؼـ٦ّبم)سؾقـ٥ّماظلـٱّم(ممممم

نشيمِصـ٨ّمؼصي٦ّدصيـّٟشيمممَظَؼّٓضيمَطـوم}وتػضقؾ٥ّمظق٦ّدّٟم)سؾق٥ّماظلٱّم(مسؾقف٣ّم،مضولمتعودي:م

ؼيــومم وشيإغيخضي٦ّشيِتــ٥ِّمآؼشيــوتظيمِظؾلؼيــو٫ِِّؾنيشيم*مإغيذضيمَضــوُظ٦ّامَظقصي٦ّدصيــّٟصيموشيَأخصيــ٦ّهصيمَأحشيــىؽيمإغيَظــ٧ّمَأِبقشيــومِع

وشيغشيقضي٤ّصيمسصيصضيؾشيٌيمإغينؼيمَأبشيوغشيومَظِػ٨ّم٬ّشيَؾولػيمعصيـِؾنيػيم*ماْضؿصيُؾـ٦ّامؼصي٦ّدصيـّٟشيمَأوغيماْرّٕشيحصيـ٦ّهصيمَأرضي٬ّطيـومممممم

مؼ.9ـمم7ػؼ٦ّدّٟ:م{ِع٤ّضيمبشيعضيِِّٓهمَض٦ّضيعطيوم٭ّشيوِظِقنيشيممؼشيكضي٢ّصيمَظُؽ٣ّضيموشيجضي٥ّصيمَأِبقُؽ٣ّضيموشيتشيُؽ٦ّغصي٦ّا

طّٔظ١ّمع٤ّماِّدّٗماظيتمو٬ّعفوماإلدٱّممظضؿونمتـشـؽيمدـ٦ّؼيمظألرػـول:مممم

،مصؾؼـّٓمأعـّٕماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼ٣ّماآلبـوءمممممممينرتباة ّينتْواَ عل  أسر  رربعاة

ــ٦ّعمسيممممممم ــ٤ّماظ٦ّض ـــػّٗمواِّػــ٢ّمع ــيماظ ــ٧ّموضوؼ ــوتمبضــّٕورةماظعؿــ٢ّمسؾ واِّعف

ــورطياممممؼشيوم}اظؿفؾؽــيم،مضــولمتعــودي:مم ــقُؽ٣ّضيمغشي ــُؽ٣ّضيموشيَأػضيِؾ ــ٦ّامَأغضيُػلشي ــ٦ّامُض ــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصي ــوماظَّ َأؼؽيفشي

وشيُض٦ّدصيػشيوماظؼـيوسصيموشياْظِقفشيورشيُةمسشيَؾقضيفشيومعشيَؾو٫َِّؽٌيمِشَؾوٌزمِذّٓشيادظيمَظومؼشيعضيصصي٦ّنشيماظؾ٥َّّشيمعشيومَأعشيـّٕشيػصي٣ّضيمم

ؼم،موتّٕبقــيماظطػــ٢ّموتلدؼؾــ٥ّمسؾــ٧ّمأدــّٗمم6ػاظؿقــّٕؼ٣ّ:م{وشيؼشيْػعشيُؾــ٦ّنشيمعشيــومؼصيــمضيعشيّٕصيونشي

عطؾىمذّٕس٨ّم،موػ٦ّمأؼضومح٠ّمع٤ّمحؼ٦ّقماظ٦ّظّٓمسؾـ٧ّماظ٦ّاظـّٓم،مصعشيـ٤ّغيممممذّٕسقيم
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ِٓ،مَضـّٓضيمسشيِؾؿضيشـيـومحشيـ٠ّؼيمممممممممم ابضي٤ّغيمسشيؾؼيوسػيم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفؿـو(،مَأغؼيفصيـ٣ّضيمَضـوُظ٦ّا:مؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيما

اْظ٦ّشياِظِّٓمسشيَؾ٧ّماْظ٦ّشيَظِّٓ،مَصؿشيومحشيـ٠ّؽيماْظ٦ّشيَظـِّٓمسشيَؾـ٧ّماْظ٦ّشياِظـِّٓ؟مَضـولشي:م)مَأنضيمؼصيقضيِلـ٤ّشيمادضيـؿشي٥ّصي،مممممممم

ــ ــــ٥ّمَأنؼيممممموشيؼصيقضيِل ــ٨ّ(.موروىماظرتعــّٔيمسيمد ــ٥ّصي(م)ذــعىماإلميــونمظؾؾقفؼ ٤ّشيمَأدشيبشي

رشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مَضـولشي:م)معشيـومغشيقشيـ٢ّشيموشياِظـّٓظيموشيَظـّٓطيامِعـ٤ّضيمغشيقضيـ٢ّػيمممممممممممم

مَأْصضشي٢ّشيمِع٤ّضيمَأدشيٍبمحشيلشي٤ّػي(.

مسـّٓماِّرػولمت٦ّجقفف٣ّموتّٕبقؿف٣ّمممم ماظل٦ّؼي مأدّٗماظؿـشؽي صؿ٤ّمأػ٣ّعي

مدونمإحّٕاجمتّٕ مبوظؾعُيطّٟم، مواظؿعؾق٣ّ موؼـؾغ٨ّمأنمتؽ٦ّنماظرتبقي م، مصو٬ّؾي بقي

خو٭ّيمأعومماآلخّٕؼ٤ّم،موػّٔامعومطونمحيّٕصمسؾق٥ّماظـيبماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآم

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيمتّٕبقؿ٥ّمظألرػولم،مصعشي٤ّضيمابضي٤ّغيمسشيؾؼيوسػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مَضولشي:م

صيمخشيْؾّٟشيمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾ قضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشي٦ّضيعطيو،مَصَؼولشي:م)مؼشيومُشَؾومصيمإغيغـي٨ّمُطضي

مإغيذشيام متصيفشيوػشي١َّ، متشيِفّٓضيهصي ماظؾ٥َّّشي ماحضيَػِّٜ مؼشيقضيَػْظ١َّ، ماظؾ٥َّّشي ماحضيَػِّٜ مَطِؾؿشيوٍت، ُأسشيؾِّؿصي١َّ

مَظ٦ّضيم ماُِّعؼيَي مَأنؼي موشياسضيَؾ٣ّضي مِبوظؾ٥َِّّ، مَصودضيؿشيِع٤ّضي شي مادضيؿشيعشيضي موشيإغيذشيا ماظؾ٥َّّشي، مَصودضيَللغي شي دشيَلْظ

مَظ١َّ،ماجضيؿشيؿشي ماظؾ٥َّّصي مَطؿشيؾشي٥ّصي مَضّٓضي مِبششي٨ّضيٍء مإغيظَّو مؼشيضيَػعصي٦َّك مَظ٣ّضي مِبششي٨ّضيٍء مؼشيضيَػعصي٦َّك مسشيَؾ٧ّمَأنضي ضي عشي

ماظؾ٥َّّصيم مَطؿشيؾشي٥ّصي مَضّٓضي مِبششي٨ّضيٍء مإغيظَّو مؼشيضصيّٕؽيوَك مَظ٣ّضي مِبششي٨ّضيٍء مؼشيضصيّٕؽيوَك مسشيَؾ٧ّمَأنضي ماجضيؿشيؿشيعصي٦ّا وشيَظ٦ّضي

ضًيماظصؽيقصيّٟصي(م ًِماَِّْضَؾومصيموشيجشيػَّ م)رواهماظرتعّٔي(م.ممممممممممممممممممممممممممممسشيَؾقضي١َّ،مرصيِصعشي

وػومػ٦ّماظـيبماظؽّٕؼ٣ّم)م٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(مؼّٕب٨ّموؼ٦ّج٥ّمبلدبممممم

ورص٠ّم٬ّوربومأروعماِّعـؾيمسيمت٦ّجق٥ّماظطػ٢ّموإرذودهم،مصع٤ّمسصيؿشيّٕشيمبضي٤ّغيمَأِب٨ّم

صيمِص٨ّمحشيفضيّٕغيمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظ ضي ؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّمدشيَؾؿشيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿوم(مَضولشي:مُط

ضيمؼشيِّٓيمتشيِطقّ٘صيمِص٨ّماظصؼيقضيَػِيمَصَؼولشيمِظ٨ّ:م)ؼشيومُشَؾومصيمدشي٣ّـيماظؾ٥َّّشيموشيُط٢ّضيم وشيدشيؾ٣َّّشي(موشيَطوغشي

مضولماإلعومماظغّٖاظ٨ّم)رري٥ّمآ(:م م)رواهمعلؾ٣ّ(. مؼشيِؾق١َّ( مِعؿؼيو ِبقشيِؿقـ١َِّموشيُط٢ّضي
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ًريمواظصيبمأعوغيمسـّٓمواظّٓؼ٥ّم،موضؾؾ٥ّماظطوػّٕمج٦ّػّٕةمغػقليم،مصننمسظي٦ّدما

موسؾؿ٥ّمغشلمسؾق٥ّمودعّٓمسيماظّٓغقومواآلخّٕة.م

وعــ٤ّمثــ٣ّمؼـؾغــ٨ّمسؾــ٧ّمإٌّبــ٨ّمأنمؼؽــ٦ّنمضــّٓوةمِّوّٰدهم،مصقؿقؾــ٧ّمم

ممبؽورمماِّخٱّقمضؾ٢ّمأنمؼلعّٕػ٣ّمبفوم،مصننماِّبـوءمؼؼؾّٓونماآلبوء.

موٓمدرمع٤ّمضول:مم

موؼـشلمغوذهماظػؿقونمعـوممممممممممممسؾ٧ّمعومطونمس٦ّدهمأب٦ّه

ظــّ٘ءمظقلـًمضو٭ّـّٕةمسؾـ٧ّماظ٦ّاظـّٓؼ٤ّمصقلـى،مممممممجّٓؼّٕمبوظّٔطّٕمأنمتّٕبقيما

بــ٢ّمتشــؿ٢ّماٌعؾــ٣ّمبوٌّٓردــيم،مصــوٌعؾ٣ّمميـــ٢ّمضــق٣ّماجملؿؿــّٝموسؾقــ٥ّمعفؿــيم

تـشــؽيماجؿؿوسقــيمعّٕتؾطــيمبؼــق٣ّموتؼوظقــّٓماجملؿؿــّٝماظــّٔيمممم تـشــؽيماِّرػــول

مرسوؼؿف٣ّ،معلؽ٦ّظقيمبلدّٕهماجملؿؿّٝمؼؿقؿ٢ّمأعوغيماِّرػولمصننؼعقش٦ّنمصق٥ّم،م

مسؾـقف٣ّمماٌؾؼـوةمماٌلـؽ٦ّظقيممسظـ٣ّممؼـّٓركممأنماىؿقـّٝمموسؾـ٧ّممتّٕبقؿف٣ّ;موحل٤ّ

(م:مودـؾ٣ّممسؾقـ٥ّممآم٭ّـؾ٧ّم)مض٦ّظـ٥ّممعـ٤ّممذظـ١ّممسؾـ٧ّممأدلموظقّٗماِّرػول،مووه

مرشيِسقؼيِؿــ٥ِّ،مسشيــ٤ّضيموشيعشيلضيــؽصي٦ّلظيمرشياعػيماإلغيعشيــومصيمرشيِسقؼيِؿــ٥ِّ،مسشيــ٤ّضيمعشيلضيــؽصي٦ّلظيموشيُطؾُُّؽــ٣ّضيمرشياعػي،مُطؾُُّؽــ٣ّضي)

ٌَـّٕضيَأةُممقؼيِؿـ٥ِّ،مرشيِسمسشيـ٤ّضيممعشيلضيـؽصي٦ّلظيمموشيػصيـ٦ّشيممَأػضيِؾـ٥ِّممِصـ٨ّممرشياعػيموشياظّٕؼيجصي٢ّصي ًِممِصـ٨ّممرشياِسقشيـيٌمموشيا مبشيقضيـ

ًَــوِدمصيمرشيِسقؼيِؿفشيــو،مسشيــ٤ّضيموشيعشيلضيــؽصي٦َّظٌيمزشيوضيِجفشيــو مسشيــ٤ّضيموشيعشيلضيــؽصي٦ّلظيمدشيــقـيِِّٓهمعشيــولغيمِصــ٨ّمرشياعػيموشيا

صيمم:اظـّٕاويممَضـولشيمم،(رشيِسقؼيِؿـ٥ِّم مَأِبقــ٥ِّمعشيـولغيممِصـ٨ّممرشياعػيموشياظّٕؼيجصيـ٢ّصيم:م)َضـولشيممَضـّٓضيممَأنضيموشيحشيِلـؾضي

م(م.اظؾكوريم٭ّققّّ(م)رشيِسقؼيِؿ٥ِّمسشي٤ّضيموشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمرشياعػيموشيُطؾُُّؽ٣ّضيمِؿ٥ِّ،رشيِسقؼيمسشي٤ّضيموشيعشيلضيؽصي٦ّلظي

مسشيـ٤ّغيممَضؿشيـودشيَة،ممصعشيـ٤ّضيمم،ماِّبــوءممحػـّٜممعلـؽ٦ّظقيمماظ٦ّاظّٓؼ٤ّمحيؿ٢ّماإلدٱّممإن

مرشياعػيمُطـ٢ّؼيممدشيو٢ِّ٫ّظيماظؾ٥َّّشيمإغينؼي:م)مَضولشي(موشيدشيؾ٣َّّشيمسشيَؾقضي٥ِّماظؾ٥َّّصيم٭ّشيؾ٧َّّ)ماظؾ٥َِّّمغشيِؾ٨ّؼيمَأنؼيماْظقشيلشي٤ّغي،

ماب٤ّمرواه(م)بشيقضيِؿ٥ِّمَأػضي٢ّغيمسشي٤ّضيماظّٕؼيجصي٢ّشيمؼشيلضيَللشيمحشيؿؼي٧ّم٬ّشيقؼيّٝشي،مَأمضيمَأحشيَػَّٜمادضيؿشيّٕضيسشيوهصي،مؿؼيوسشي
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ماىلـّٓؼيممايؼـ٦ّقممطوعـ٢ّممظـ٥ّممإغلـوغومماسؿربهماظطػ٢ّمإديمغظّٕموسـّٓعو(.محؾون

ــيمواظـػلــقي ــيمواٌوظق ــيمواظؿعؾقؿق ــّٕم،مواظرتب٦ّؼ ــو،مبوبوصظــيموأع مؼلــع٧ّمسؾقف

م،معؿقضــّٕاماجملؿؿـّٝممؼؽـ٦ّنممحؿـ٧ّمم،مظألرػـولممطّٕميـيممحقـوةممظؿقؼقـ٠ّممبـّٔظ١ّم

 .واظّٕرييموابؾيموا٦ٌّدةماِّظػيمروحمتل٦ّده

 

 

 

 

 

 

*    *    * 
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 َضتكز٠ ص١ٜٛ أصز١ٜ عالقات حنٛ

 أٚال: ايعٓاصز: 

 عـّٖظيماِّدّٕةمسيماإلدٱّم. .1

معـفٍماإلدٱّممسيمادؿؼّٕارماِّدّٕةم: .2

 حل٤ّماّٰخؿقور. -مأ

مرسوؼيمايؼ٦ّقمواظ٦ّاجؾوت.م-ب

 ا٦ٌّدةمواظّٕريي.هؼق٠ّمم-جم

ماٌعوذّٕةمبوٌعّٕوف.م-دم

ماظعّٓلمبنيماِّوّٰد.م-ػـم

 أثّٕمادؿؼّٕارماِّدّٕةمسؾ٧ّماجملؿؿّٝ. .3

 :ثاْٝا: األدي١

  :َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ         

وشيِع٤ّضيمآؼشيوِت٥ِّمَأنضيمخشيَؾ٠ّشيمَظُؽ٣ّضيمِع٤ّضيمَأغضيُػِلـُؽ٣ّضيمَأزضيوشياجطيـومِظؿشيلضيـُؽصـي٦ّامإغيَظقضيفشيـوممممم}ضولمتعودي: .1

 {عشي٦ّشيدؼيًةموشيرشيحضيؿشيًيمإغينؼيمِص٨ّمذشيِظ١َّمَظكؼشيوٍتمِظَؼ٦ّضيمػيمؼشيؿشيَػؽَّّٕصيونشيموشيجشيعشي٢ّشيمبشيقضيشيُؽ٣ّضيم

 ؼم.21ػاظّٕوم:مم

وشياظؾَّــ٥ّصيمجشيعشيــ٢ّشيمَظُؽــ٣ّضيمِعــ٤ّضيمَأغضيُػِلــُؽ٣ّضيمَأزضيوشياجطيــوموشيجشيعشيــ٢ّشيمَظُؽــ٣ّضيمِعــ٤ّضيم}وضــولمتعــوديم:م .2

ؼصيمضيِعصيـــ٦ّنشيممَأزضيوشياِجُؽــ٣ّضيمبشيــــِنيشيموشيحشيَػـــّٓشيًةموشيرشيزشيَضُؽـــ٣ّضيمِعــ٤ّشيماظطَّقـيؾشيـــوِتمَأَصِؾوْظؾشيوِرـــ٢ّغيمم

ًِماظؾ٥َِّّمػصي٣ّضيمؼشيْؽُػّٕصيونشي  ؼ.72ػاظـق٢ّ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيِبـِعضيؿشي

ضيُؽ٣ّضيموشياظصؼيوِظِقنيشيمِع٤ّضيمِسؾشيوِدُط٣ّضيموشيإغيعشيو٫ُِّؽ٣ّضيم}وضولمتعودي:ممم .3 وشيَأغضيِؽقصي٦ّاماْظَلؼشيوعشي٧ّمِع

 ؼ.م32ػاظـ٦ّر:{٤ّضيمَصضضيِؾ٥ِّموشياظؾ٥َّّصيموشياِدّٝظيمسشيِؾق٣ّظيإغينضيمؼشيُؽ٦ّغصي٦ّامُصَؼّٕشياءشيمؼصيغضيـِفغي٣ّصيماظؾ٥َّّصيمِع
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وشيَظفصي٤ّؼيمِعضـي٢ّصيماظَِّّٔيمسشيَؾقضيفغي٤ّؼيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشيِظؾّٕـيجشيولغيمسشيَؾقضيفغي٤ّؼيمدشيرشيجشيٌيم}وضولمتعودي:م .4

 ؼ.م228ػاظؾؼّٕةم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياظؾ٥َّّصيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيِؽق٣ّظي

وشيسشيوِذّٕصيوػصي٤ّؼيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفمَصنغينضيمَطّٕغيػضيؿصيؿصي٦ّػصي٤ّؼيمَصعشيلشي٧ّمَأنضيمتشيْؽّٕشيػصي٦ّام}وضولمتعودي:م .5

 ؼ.19ػاظـلوءم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ذشيقضيؽطيوموشيؼشيفضيعشي٢ّشيماظؾ٥َّّصيمِصق٥ِّمخشيقضيّٕطيامَطـِريطيا

حشيَؽؿطيـومِعـ٤ّضيمَأػضيِؾـ٥ِّموشيحشيَؽؿطيـوممممموشيإغينضيمِخْػؿصي٣ّضيمِذَؼوقشيمبشيقضيـِفغيؿشيـومَصـوبضيعشيصـي٦ّاممم}وضولمتعودي: .6

 م{ِع٤ّضيمَأػضيِؾفشيومإغينضيمؼصيّٕغيؼّٓشيامإغي٭ّضيَؾوحطيومؼصي٦ّشيص٠ِّّغيماظؾ٥َّّصيمبشيقضيشيفصيؿشيومإغينؼيماظؾ٥َّّشيمَطونشيمسشيِؾقؿطيومخشيِؾريطيا

 ؼ.35ػاظـلوءم:

ضيِػـ٠ّضيمِعؿؼيـوممممممم}وضولمتعودي: .7 ِظقصيضيِػ٠ّضيمذصيومدشيعشيٍيمِع٤ّضيمدشيعشيِؿ٥ِّموشيعشيـ٤ّضيمُضـِّٓرشيمسشيَؾقضيـ٥ِّمرغيزضيُضـ٥ّصيمَصْؾقصي

 ؼم.7ػاظطٱّق:ممممممممممممممممممممممممممممممم{آتشيوهصيماظؾ٥َّّصيمَظومؼصيَؽؾِّّٟصيماظؾ٥َّّصيمغشيْػلطيوممإغيظَّومعشيومآتشيوػشيو

 :ايٓب١ٜٛ ايض١ٓ َٔ

س٤ّمسؾّٓمآمب٤ّمعلع٦ّدم)ر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(مضـول:مضـولمردـ٦ّلمآم)٭ّـؾ٧ّمممممم .1

ضيُؽ٣ّصيماظْمممم ؾشيـوءشيَةمَصْؾقشيؿشيـّٖشيوؼيجضيمممآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)ؼشيومعشيعضيششيّٕشيماظشؼيـؾشيوِبمعشيـ٤ّغيمادضيـؿشيَطوعشيمِعـ

َصنغيغؼي٥ّصيمَأَشّٚؽيمِظْؾؾشيصشيّٕغيموشيَأحضيصشي٤ّصيمِظْؾَػّٕضيجغيم،موشيعشي٤ّضيمَظ٣ّضيمؼشيلضيؿشيِطّٝضيمَصعشيَؾقضي٥ِّمِبوظصؼي٦ّضيمغيمَصنغيغؼي٥ّصيمَظ٥ّصيم

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموغيجشيوءظي(م

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(ممممممممموسشي٤ّضيمَأِب٨ّم .2 ضـيـ٥ّصي(مسشيـ٤ّغيماظؼـيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّما ػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشي

َضولشيم:م)متصيضيَؽّّصيماْظؿشيّٕضيَأُةمَِّرضيبشيـّٝػي:مِظؿشيوِظفشيـوموشيِظقشيلشيـِؾفشيوموشيجشيؿشيوِظفشيـوموشيِظـِّٓؼـِفشيوم،مَصـوْزَػّٕضيممممممم

ضًيمؼشيّٓشياكمشي(.م م)رواهماظؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِبّٔشياِتماظّٓـيؼ٤ّغيمتشيّٕغيبشي

وس٤ّمَأغشيّٗمب٤ّمعشيوِظ١ٍّم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مضولم:مجشيوءشيمثشيٱَّثشيُيمرشيػضيٍّٛمإغيَظ٧ّمبصيقصيـ٦ِّتمم .3

ــ٨ّـيممممم ــودشيِةماظؼيِؾـ ــ٤ّضيمِسؾشيـ ــَلُظ٦ّنشيمسشيـ ــؾ٣َّّشي(مؼشيلضيـ ــ٥ِّموشيدشيـ ُٓمسشيَؾقضيـ ــؾ٧َّّما ــ٨ّـيم)٭ّشيـ مَأزضيوشياجغيماظؼيِؾـ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(،مَصَؾؿؼيومُأ خضيِؾّٕصيوامَطَلغؼيفصي٣ّضيمتشيَؼوظ٦ُّّػشيو،مَصَؼوُظ٦ّا:موشيَأؼضي٤ّشيمغشيقضيـ٤ّصيمم)٭ّشيؾ٧َّّما
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ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(؟مَضـّٓضيمُشِػـّٕشيمَظـ٥ّصيمعشيـومتشيَؼـّٓؼيمشيمِعـ٤ّضيمذشيغضيِؾـ٥ِّموشيعشيـوممممممممممم ِع٤ّشيماظؼـيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّما

:مَأغشيـوممتشيَلخؼيّٕشي،مَضولشيمَأحشيـّٓصيػصي٣ّضي:مَأعؼيـومَأغشيـومَصـنغيغـي٨ّمُأ٭ّشيـؾ٨ِّّماظؾَّقضيـ٢ّشيمَأبشيـّٓطيا،موشيَضـولشيمآخشيـّٕصيممممممممم

َأ٭ّصي٦ّمصيماظّٓؼيػضيّٕشيموشيَّٰمُأْصِطّٕصيم،موشيَضولشيمآخشيّٕصي:مَأغشيـومَأسضيؿشيـّٖغيلصيماظـيلشيـوءشيمَصـٱَّمَأتشيـّٖشيوؼيجصيمَأبشيـّٓطيا،ممممممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مإغيَظـقضيفغي٣ّضيم،مَصَؼـولشي:م)مَأغضيـؿصي٣ّصيماظَّـِّٔؼ٤ّشيمممممممم َصفشيوءشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

غـي٨ّمَظَلخضيششيوُط٣ّضيمِظؾَّـ٥ِّموشيَأتضيَؼـوُط٣ّضيمَظـ٥ّصيم،مَظِؽـيـ٨ّمَأ٭ّصيـ٦ّمصيممممممُضْؾؿصي٣ّضيمَطّٔشياموشيَطّٔشيا،مَأعشيوموشياظؾ٥َِّّمإغي

ؼـيِؿ٨ّمَصَؾـقضيّٗشيممممممممم وشيُأْصِطّٕصي،موشيُأ٭ّشيؾ٨ِّّموشيَأرضيُضـّٓصي،موشيَأتشيـّٖشيوؼيجصيماظــيلشيـوءشي،مَصؿشيـ٤ّضيمرشيِشـىشيمسشيـ٤ّضيمدصيـ

مظؾكوري(.)رواهماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِعــي٨ّ(م

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(:ممم .4 ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّما موسشي٤ّضيمَأِب٨ّمحشيوِت٣ّػيماْظؿصيّٖشيِغ٨ّـيمَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

)مإغيذشيامجشيوءشيُط٣ّضيمعشي٤ّضيمتشيّٕضي٬ّشي٦ّضينشيمِدؼشـي٥ّصيموشيخصيُؾَؼ٥ّصيمَصَلغضيِؽقصي٦ّهصيم،مإغيَّّٰمتشيْػعشيُؾـ٦ّامتشيُؽـ٤ّضيمِصؿضيشيـٌيممممم

ِٓمم ــ٦ّلشيما ــومرشيدصي ــوُظ٦ّا:مؼشي ــودظيم،مَض ــ٨ّماَِّرضيضغيموشيَصلشي ــولشي:مإغيذشياممِص ــ٥ِّ؟مَض ــونشيمِصق م،موشيإغينضيمَط

ــّٕؼياٍت.مممممم ــٱَّثشيمعشيــ ــَلغضيِؽقصي٦ّهصيم،مثشيــ ــ٥ّصيمَصــ ــ٥ّصيموشيخصيُؾَؼــ ــ٦ّضينشيمِدؼشيــ ــ٤ّضيمتشيّٕضي٬ّشيــ ــوءشيُط٣ّضيمعشيــ مجشيــ

)رواهماظرتعــّٔي(.موسيمدـــ٤ّماظؾقفؼــ٨ّ:م)إغيذشيامجشيــوءشيُط٣ّضيمعشيــ٤ّضيمتشيّٕضي٬ّشيــ٦ّضينشيمِدؼشيــ٥ّصيم

ماْظَلرضيضغيموشيَصلشيودظيمسشيّٕغيؼّٚظي(.موشيخصيُؾَؼ٥ّصيمَصَلغضيِؽقصي٦ّهصي،مإغيظَّومتشيْػعشيُؾ٦ّامتشيُؽ٤ّضيمِصؿضيشـيٌيمِص٨ّ

موسشيــ٤ّضيمسشيؾضيــِّٓماظؾَّــ٥ِّمبضيــ٤ّغيمسصيؿشيــّٕشيم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيفصيؿشيــو(مَأغؼيــ٥ّصي:مدشيــِؿّٝشيمرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّــ٥ِّممممم .5

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)ُطؾُُّؽ٣ّضيمرشياعػيموشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشيـ٤ّضيمرشيِسقؼيِؿـ٥ِّ،مَصوإلغيعشيـومصيمممم )٭ّشيؾ٧َّّما

ِسقؼيِؿ٥ِّم،موشياظّٕؼيجصي٢ّصيمِص٨ّمَأػضيِؾـ٥ِّمرشياعػيموشيػصيـ٦ّشيمعشيلضيـؽصي٦ّلظيمسشيـ٤ّضيمممممرشياعػيموشيػصي٦ّشيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشي

ــوم،ممممم ــؽصي٦َّظٌيمسشيــ٤ّضيمرشيِسقؼيِؿفشي ًِمزشيوضيِجفشيــومرشياِسقشيــٌيموشيِػــ٨ّشيمعشيلضي ــ ــّٕضيَأُةمِصــ٨ّمبشيقضي ٌَ ــ٥ِّم،موشيا رشيِسقؼيِؿ

صًيمممممممم ًَوِدمصيمِص٨ّمعشيـولغيمدشيـقـيِِّٓهمرشياعػيموشيػصيـ٦ّشيمعشيلضيـؽصي٦ّلظيمسشيـ٤ّضيمرشيِسقؼيِؿـ٥ِّ(،َضولشي:مَصلشيـِؿعضي وشيا

ُٓمسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي(،موشيَأحضيِلـــىصيماظؼيِؾـــ٨ّؼيممػشيـــمصي مَِّٰءمِعـــ٤ّضيمرشيدصيـــ٦ّلغيماظؾَّـــ٥ِّم)٭ّشيـــؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)وشياظّٕؼيجصي٢ّصيمِص٨ّمعشيـولغيمَأِبقـ٥ِّمرشياعػيموشيػصيـ٦ّشيمعشيلضيـؽصي٦ّلظيممممم )٭ّشيؾ٧َّّما

 )رواهماظؾكوري(.مم(سشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّ،مَصُؽؾُُّؽ٣ّضيمرشياعػيموشيُطؾُُّؽ٣ّضيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّم
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ُٓمسشيَؾقضي٥ِّم .6 وس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مضول:مضولمرد٦ّلمآم)٭ّشيؾ٧َّّما

ضيمِعـ٤ّضيم٬ِّـْؾّٝػيم،موشيإغينؼيممممم وشيدشيؾ٣َّّشي(م:م)مادضيؿشي٦ّضي٭ّصي٦ّامِبوظـيلشيوِءمخريطيام،مَصنغينؼيماْظؿشيـّٕضيَأَةمخصيِؾَؼـ

شيمتصي ِؼقؿصي٥ّصيمَطلشيّٕضيتشي٥ّصيم،موشيإغينضيمتشيّٕشيْطؿشي٥ّصيمَظ٣ّضيمَأسضي٦ّشيجشيمذشي٨ّضيٍءمِص٨ّماظضـيْؾّٝغيمَأسضيَؾوهصيم،مإغينضيمذشيػشيؾضي

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممؼشيّٖشيلضيمَأسضي٦ّشيجشيم،مادضيؿشي٦ّضي٭ّصي٦ّامِبوظـيلشيوِءمخشيقضيّٕطيام(م

صًيممممممممم .7 وسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّمبضي٤ّغيمسشيؿضيـّٕغيومبضيـ٤ّغيماْظعشيـوصغيم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضـيفصيؿشيـو(مَضـولشي:مدشيـِؿعضي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)َطَػ٧ّمِبـوْظؿشيّٕضيِءمإغيثضيؿطيـومَأنضيمؼصيضشيـقـيّٝشيممممرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾَّ ٧ّما

ــؿّٓرك:مممممم ــّٓمايــوط٣ّمسيمماٌل ــيمسـ ــ٦ّتصي(م)رواهمأريــّٓ(موسيمرواؼ ــ٤ّضيمؼشيُؼ عشي

م)َطَػ٧ّمِبوْظؿشيّٕضيِءمإغيثضيؿطيومَأنضيمؼصيضشيقـيّٝشيمعشي٤ّضيمؼشيعصي٦ّلصي(.

م:ثايجا: املٛضٛع

ؿؿوعطيـومبوظغطيــوم،مِّغفـوماظؾؾـــيمممظؼـّٓمسصيــينماإلدـٱّممبوِّدــّٕةمواػـؿ٣ّمبفــوماػمممممممممم

اِّوديمسيمبـقونماجملؿؿّٝم،مصؾصٱّحفومؼصؾّّماجملؿؿـّٝم،موبػلـودػومؼػلـّٓمممم

اجملؿؿــّٝم،مظــّٔظ١ّمو٬ّــّٝماإلدــٱّممظألدــّٕةم٬ّــ٦ّابّٛموععــوؼريمتـــظ٣ّمضقوعفــوم،ممم

وهّٕصمسؾ٧ّمدٱّعؿفوموادؿؼّٕارػوم،محػوزًومسؾ٧ّماإلغلـونمواجملؿؿـّٝم،مِّنممم

مادؿؼّٕارماِّدّٕةمػ٦ّمادؿؼّٕارمظؾؿفؿؿّٝم.

وضّٓماعؿّٓتضيمسـوؼيماإلدٱّممبوِّدّٕةمإديمعّٕحؾيمعومضؾ٢ّمتلدقلـفوممبـوممم

حيؼ٠ِّّماظؿٱّؤصيممواّٰغلفوم،مواظؿ٦ّادعيمواظرتاح٣ّمبـنيمذيقـّٝمأصّٕادػـوم،موؼصيَؼؾِّـ٢ّممممم

ؼيماإلدٱّممأتؾوس٥ّمسؾ٧ّمتؽـ٦ّؼ٤ّمم ع٤ّمدواصّٝماهلّٓممواّٰغفقورممظؾـقوغفوم،مصؼّٓمحشي

اإلغلـونموحػـّٜممماِّدّٕةمب٦ّدقؾيمعشّٕوسيمتؿؿوذـ٧ّمعـّٝمايػـوزمسؾـ٧ّمطّٕاعـيمممممم

آدعقؿ٥ّموتؿ٦ّاص٠ّمعّٝمصطّٕت٥ّماظل٦ّؼيم،مأّٰموػ٨ّماظّٖواجم،مإحّٓىمدصيشي٤ّمآم)سّٖم

خشيَؾْؼشيـومزشيوضيجشيـقضي٤ّغيمَظعشيؾَُّؽـ٣ّضيمممم وشيِع٤ّضيمُطـ٢ّـيمذشيـ٨ّضيءٍمم}وج٢ّ(مسيماًؾ٠ّمطؾ٥ّ،مضولمتعودي:
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دصيؾضيقشيونشيماظَِّّٔيمخشيَؾ٠ّشيماْظَلزضيوشياجشيم} :ؼم،موؼؼ٦ّلمدؾقوغ49ّ٥ػاظّٔارؼوت:مم{تشئّشيطَّّٕصيونشي

صيُطؾَّفشي ضيِؾ صـوظّٖواجممؼ.م36ػؼـّٗ:ممم{اْظَلرضيضصيموشيِع٤ّضيمَأغضيُػِلفغي٣ّضيموشيِعؿؼيومَظومؼشيعضيَؾؿصيـ٦ّنشيم ومِعؿؼيومتصي

،مجعؾ٥ّمربـومدؾقوغ٥ّمدظـقٱّمسؾـ٧ّمسظـق٣ّمضّٓرتـ٥ّم،موآؼـيمبـوػّٕةمعـ٤ّمممممممممدصيؼـييمط٦ّغقؼيي

موشيِع٤ّضيمآؼشيوِت٥ِّمَأنضيمخشيَؾ٠ّشيمَظُؽ٣ّضيمِع٤ّضيمَأغضيُػِلُؽ٣ّضيمَأزضيوشياجطيو} آؼوت٥ّمسيمخؾؼ٥ّم،مصؼولمتعودي:

ــوٍتمِظَؼــ٦ّضيمػيممممممممم ــ١َّمَظكؼشي ــًيمإغينؼيمِصــ٨ّمذشيِظ ــ٦ّشيدؼيًةموشيرشيحضيؿشي ــ٢ّشيمبشيقضيــشـيُؽ٣ّضيمعشي ــوموشيجشيعشي ــُؽصـي٦ّامإغيَظقضيفشي ِظؿشيلضي

مؼم.21ػاظّٕوم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيؿشيَػؽَّّٕصيونشي

سؿـورطيامظـألرضم،مممطؿومرشىماإلدٱّممسيمتؽ٦ّؼ٤ّماِّدّٕةموادؿؼّٕارػومإ

وهؼقًؼــومٌصــؾقيماجملؿؿــّٝموبـــوءماظــ٦ّر٤ّم،موو٭ّــ٦ًّّٰمإديماظغوؼــوتماظلــوعقيم

اٌؿؿـؾــيمسيم:مغشــّٕماظعػــيمواظػضــقؾيم،موريوؼــيماجملؿؿــّٝمعــ٤ّمطــ٢ّمعظــوػّٕممم

اظػلــ٠ّمواظّٕزؼؾــيم،موتــّٕابّٛماِّدــّٕمصقؿــومبقـفــومبوٌصــوػّٕةم،مموشــريمذظــ١ّمعــ٤ّمم

ضيُؽ٣ّضيمممموشيَأ{ايؽ٣ّمواظغوؼوتماظـؾقؾـيم،مؼؼـ٦ّلمايـ٠ّمدـؾقوغ٥ّ:مممم غضيِؽقصيـ٦ّاماْظَلؼشيـوعشي٧ّمِعـ

وشياظصؼيوِظِقنيشيمِع٤ّضيمِسؾشيـوِدُط٣ّضيموشيإغيعشيـو٫ُِّؽ٣ّضيمإغينضيمؼشيُؽ٦ّغصيـ٦ّامُصَؼـّٕشياءشيمؼصيغضيــِفغي٣ّصيماظؾَّـ٥ّصيمِعـ٤ّضيمَصضضيـِؾ٥ِّممممممممم

وشياظؾ٥َّّصيموشياِدّٝظيمسشيِؾق٣ّظيم*موشيْظقشيلضيؿشيعضيِػِّٟماظَِّّٔؼ٤ّشيمَظـومؼشيِفـّٓصيونشيمِغَؽوحطيـومحشيؿؼيـ٧ّمؼصيغضيـِـقشيفصي٣ّصيماظؾَّـ٥ّصيممممممم

ضيمَأؼضيؿشيوغصيُؽ٣ّضيمَصَؽوِتؾصي٦ّػصي٣ّضيمإغينضيمسشيِؾؿضيؿصي٣ّضيمِع٤ّضيمَصضضيِؾ٥ِّموشي اظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيؾضيؿشيغصي٦ّنشيماْظِؽؿشيوبشيمِعؿؼيومعشيَؾَؽ

ِصقفغي٣ّضيمخشيقضيّٕطياموشيآتصي٦ّػصي٣ّضيمِعـ٤ّضيمعشيـولغيماظؾَّـ٥ِّماظَّـِّٔيمآتشيـوُط٣ّضيموشيَظـومتصيْؽّٕغيػصيـ٦ّامَصؿشيقشيـوِتُؽ٣ّضيمسشيَؾـ٧ّمممممممممم

قشيوِةماظّٓؽيغضيقشيوموشيعشي٤ّضيمؼصيْؽّٕغيػضيفصي٤ّؼيمَصـنغينؼيماظؾَّـ٥ّشيممماْظِؾغشيوِءمإغينضيمَأرشيدضينشيمتشيقشيصؽيطـيومِظؿشيؾضيؿشيغصي٦ّامسشيّٕشيضشيماْظقشي

مبـــ٢ّمإنماظــــيبمؼم.م33م-م32ػاظــــ٦ّرم:م}ِعـــ٤ّضيمبشيعضيـــِّٓمإغيْطـــّٕشياِػفغي٤ّؼيمَشُػـــ٦ّرظيمرشيِحـــق٣ّظيممم

ؼيماظشؾوبشيمسؾ٧ّمهؼق٠ّمدـيماظـّٖواجمعؾقطيـومعـوصعـ٥ّمممم ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مح )٭ّشيؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشي دشيؾ٣َّّشي(:م)مؼشيومعشيعضيششيّٕشيماظشؼيؾشيوِبمعشي٤ّغيمادضيؿشيَطوعشيموص٦ّا٫ّّٓهم،محقٌمضول)٭ّشيؾ٧َّّما

ضـيُؽ٣ّصيماْظؾشيوءشيَةمَصْؾقشيؿشيّٖشيوؼيجضيمَصنغيغؼي٥ّصيمَأَشـّٚؽيمِظْؾؾشيصشيـّٕغيموشيَأحضيصشيـ٤ّصيمِظْؾَػـّٕضيجغيم،موشيعشيـ٤ّضيمَظـ٣ّضيمؼشيلضيـؿشيِطّٝضيمممممممم ِع

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصعشيَؾقضي٥ِّمِبوظصؼي٦ّضيمغيمَصنغيغؼي٥ّصيمَظ٥ّصيموغيجشيوءظيم(
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وسيماٌؼوب٢ّمغف٧ّماإلدٱّممس٤ّمط٢ّماِّع٦ّرماظيتمتؿعورضمعّٝمسؿورةم

ُٓمماظؽ٦ّنم،موعـفوماظؿؾؿ٢ّمواّٰغؼطوعمس٤ّماظـلوءم،مصؼّٓمعـع٥ّماظّٕدـ٦ّلمم )٭ّشيـؾ٧َّّما

ــؾ٣َّّشي(م ــ٥ِّموشيدشي ــ٥ّصي(:مممممسشيَؾقضي ــ٥ّصيمسشيضي ــ٨ّموشيضَّــوصػي)مرشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّ ــعضيّٓصيمبضيــ٤ّصيمَأِب موغفــ٧ّمســـ٥ّم،مضــولمدشي

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مسشيَؾـ٧ّمسصيضـيؿشيـونشيمبضيـ٤ّغيمعشيْظعصيـ٦ّنػيماظؿؼيؾشيؿؽيـ٢ّشيم،ممممممممم)رشيدؼيمرشيدصي٦ّلصي اظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

وشيَظ٦ّضيمَأِذنشيمَظ٥ّصيمَّٰخضيؿشيصشيقضيشـيوم(م)رواهماظؾكوري(م،موس٤ّمَأغشيّٗمب٤ّمعشيوِظـ١ٍّم)مرشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمممم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(ممسشيضـي٥ّصي(مضولم:مجشيوءشيمثشيٱَّثشيُيمرشيػضيٍّٛمإغيَظ٧ّمبصيقصي٦ِّتمَأزضيوشياجغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾَّ ٧ّما

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(م،مَصَؾؿؼيــومُأخضيِؾــّٕصيوامَطــَلغؼيفصي٣ّضيممم ،مؼشيلضيـَلُظ٦ّنشيمسشيــ٤ّضيمِسؾشيــودشيِةماظؼيِؾــ٨ّـيم)٭ّشيــؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م؟مَضّٓضيمُشِػّٕشيمَظ٥ّصيمعشيوم تشيَؼوظ٦ُّّػشيو،مَصَؼوُظ٦ّا:موشيَأؼضي٤ّشيمغشيقضي٤ّصيمِع٤ّشيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّما

ّٓؼيمشيمِع٤ّضيمذشيغضيِؾ٥ِّموشيعشيومتشيـَلخؼيّٕشي،مَضـولشيمَأحشيـّٓصيػصي٣ّضي:مَأعؼيـومَأغشيـومَصـنغيغـي٨ّمُأ٭ّشيـؾ٨ِّّماظؾَّقضيـ٢ّشيمَأبشيـّٓطيا،ممممممممممتشيَؼ

وشيَضولشيمآخشيـّٕصي:مَأغشيـومَأ٭ّصيـ٦ّمصيماظـّٓؼيػضيّٕشيموشيَّٰمُأْصِطـّٕصي،موشيَضـولشيمآخشيـّٕصي:مَأغشيـومَأسضيؿشيـّٖغيلصيماظــيلشيـوءشيمَصـٱَّمممممممممممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مإغيَظـقضيفغي٣ّضي،مَصَؼـولشي:م)َأغضيـؿصي٣ّصيممممممَأتشيّٖشيوؼيجصيمَأبشيّٓطيا،مَصفشيوءشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشي ؾ٧َّّما

اظَِّّٔؼ٤ّشيمُضْؾؿصي٣ّضيمَطّٔشياموشيَطّٔشيا،مَأعشيوموشياظؾ٥َِّّمإغيغـي٨ّمَظَلخضيششيوُط٣ّضيمِظؾ٥َِّّموشيَأتضيَؼوُط٣ّضيمَظ٥ّصي،مَظِؽـي٨ّمَأ٭ّصي٦ّمصيم

م٤ّضيمدصيؼيِؿ٨ّمَصَؾقضيّٗشيمِعــي٨ّ(موشيُأْصِطّٕصي،موشيُأ٭ّشيؾ٨ِّّموشيَأرضيُضّٓصي،موشيَأتشيّٖشيوؼيجصيماظـيلشيوءشيم،مَصؿشي٤ّضيمرشيِشىشيمسشي

م)رواهماظؾكوري(.

ٌَّومطونماّٰدؿؼّٕارماِّدّٕيمممم بؽ٢ّمعومهؿؾ٥ّماظؽؾؿيمع٤ّمععـ٧ّمظؾفّٓوءمم-و

مو٬ّّٝماإلدٱّممأدلطيومم-واظلؽ٦ّنمواظطؿلغقـيم معـش٦ّدطيا مودغق٦ّؼؾيو مذّٕسقؾيو عطؾؾطيو

محؿ٧ّمتّٓومماظعشّٕةمواِّظػيمبنيماظّٖوجنيم،م م، مض٦ّميطيو ذّٕسقيمدؾقؿيموعـففًو

  ؿقؼ٠ّماّٰدؿؼّٕارم،مع٤ّمأػ٣ّمػّٔهماِّدّٗ:موؼ

ماظـيبمماالختٝار ايصشٝض يهٌ َٔ ايشٚد  يآلخزم* مأو٭٧ّّ مصؼّٓ م،

م مسـّٓماخؿقور موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ مِّغفوم)٭ّشيؾ٧َّّما م، اظّٖوجمظّٖوج٥ّمحبل٤ّماّٰخؿقور
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م،م إٌّبقيماظصوييم،مابوصظيمسؾ٧ّمعوظ٥ّموس٥ّ٬ّّٕم،موػ٨ّمخريمعؿوعماظّٓغقو

ِٓمب٤ّم ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمصع٤ّمسؾّٓما سؿّٕػيوم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مضول:مضولمرد٦ّلصيما

متصيؾـ٧ّم مصعـّٓعو م، ماظصؼيوِظقشيُي( ٌَّٕضيَأُة ما معشيؿشيوِسفشيو موشيخشيقضيّٕصي م، معشيؿشيوعظي مودؾ٣ّ(:)اظّٓؽيغضيقشيو سؾق٥ّ

ماٌؿص٢ّم،م مواظ٦ّدعي م، مؼؿقؼ٠ّماظلؽ٤ّمواّٰدؿؼّٕار مسؾ٧ّمحل٤ّماّٰخؿقور اِّدّٕ

مـع٣ّ،موأبّٕطفومأثّٕطيا.مواظرتاح٣ّماٌؿؾودلم،محقـؽّٔمؼؽ٦ّنماظّٖواجمأذّٕفماظ

وّٰبّٓموأنمؼؽ٦ّنمذظ١ّماّٰخؿقورمسؾ٧ّمأدوسمع٤ّماظّٓؼ٤ّمواًؾ٠ّم،مصعشي٤ّضيم

م)رشي٨ِّ٬ّشي مػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مَضولشي:ممَأِب٨ّ موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظؼيِؾ٨ّـي مسشي٤ّغي مسشيضي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي

م:مِظؿشيوِظفشيوموشيِظقشيلشيِؾفشيوموشيجشيؿشيوِظفشيوموشي مِظَلرضيبشيّٝػي ٌَّٕضيَأُة ما م،مَصوْزَػّٕضيمِبّٔشياِتماظّٓـيؼ٤ّغي،م)متصيضيَؽّّصي ِظِّٓؼـِفشيو

م) م( مؼشيّٓشياَك ضي مَأِب٨ّمدشيِعقٍّٓمرواهمتشيّٕغيبشي اظؾكوري(.موسيمرواؼيمسـّٓماإلعوممأريّٓمسشي٤ّضي

موشيدشيؾ٣َّّشي(:م مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: مسشيضي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي ماْظكصيّٓضيرغييـي

ىمِخصشيولػيمثشيَؾوٍث:متصيضيَؽّّصيماْظؿشيّٕضيَأُةمسشيَؾ٧ّمعشيوِظفشيو،موشيتصيضيَؽّّصيم)متصيضيَؽّّصيماْظؿشيّٕضيَأُةمسشيَؾ٧ّمإغيحضيّٓشي

اْظؿشيّٕضيَأُةمسشيَؾ٧ّمجشيؿشيوِظفشيو،موشيتصيضيَؽّّصيماْظؿشيّٕضيَأُةمسشيَؾ٧ّمِدؼـِفشيو،مَصكصئّضيمذشياتشيماظّٓـيؼ٤ّغيموشياْظكصيُؾ٠ّغيم

ضيمؼشيِؿقصي١َّ(م)رواهمأريّٓ(.م ممتشيّٕغيبشي

ؼّٕماِّدّٕةم،مصوظّٖوجيمهلومدورمسظق٣ّمسيمرسوؼيماِّدّٕةم،مصؾصٱّحفومتلؿ

مب٢ّمؼلؿؼّٕماجملؿؿّٝمطؾ٥ّ،موبػلودػومتـفورماِّدّٕة.

مؼؼ٦ّلماظشوسّٕم:م

 أسّٓدضيتشيمذـــــعؾًومرقىشيماِّســـّٕاق اِّمؽيمعّٓردــــٌيمإغيذامأسّٓشيدضيتشيفـــــــومممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيم(مســّٓماخؿقـورماظّٖوجـيمممممم طّٔظ١ّمأو٭٧ّّماظـيبم)م٭ّشيؾ٧َّّما

اظـّٓؼ٤ّمواًؾـ٠ّم،مصعشيـ٤ّضيمَأِبـ٨ّمحشيـوِت٣ّػيمممممممظّٖوجفومبلنمؼؽ٦ّنماّٰخؿقورمسؾ٧ّمأدوس

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيم(:ممممممم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضيـ٥ّصي(مممماْظؿصيّٖشيِغ٨ّـيم ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّما َضـولشي:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيما
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)إغيذشيامجشيوءشيُط٣ّضيمعشي٤ّضيمتشيّٕضي٬ّشي٦ّضينشيمِدؼشـيـ٥ّصيموشيخصيُؾَؼـ٥ّصيمَصـَلغضيِؽقصي٦ّهصي،مإغيَّّٰمتشيْػعشيُؾـ٦ّامتشيُؽـ٤ّضيمِصؿضيشـيـٌيمِصـ٨ّمممممممم

ِٓ،موشيإغينضيمَطونشيمِصق٥ِّ؟مَضولشي:م)مإغيذشيامجشيوءشيُط٣ّضيمعشي٤ّضيماَِّرضيضغيموشيَصلشي ودظيم(،مَضوُظ٦ّا:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

تشيّٕضي٬ّشي٦ّضينشيمِدؼشـي٥ّصيموشيخصيُؾَؼ٥ّصيمَصَلغضيِؽقصي٦ّهصيم،مثشيٱَّثشيمعشيّٕؼياٍت(م)رواهماظرتعّٔي(.مصفع٢ّماظـيبم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(ماظّٓؼ٤ّمواًؾ٠ّمأػ٣ّم٭ّػوتماظّٖوجماظصوحلم،موع٤ّمث٣ّم )٭ّشيؾ٧َّّما

ّٰخؿقــورماظصــققّّمسؾــ٧ّمأدــوسماظــّٓؼ٤ّمحيؼــ٠ّمظألدــّٕةماّٰدــؿؼّٕارماظــّٔيممممصو

مؼمديمإديمتؼّٓمماجملؿؿّٝ.

إٔ ٜزاعـٞ نـٌ فـزد َـٔ     :ممٚنذيو َٔ أصط اصتكزار األصـز٠ م*مممممممممم

،مصؼّٓمجع٢ّماإلدـٱّممظؽـ٢ّممممأفزادٖا َا ي٘ َٔ سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ٚادبات

ؾـوتم،مضـولمممع٤ّماظّٖوجنيمسؾ٧ّماآلخّٕمحؼ٦ًّضـومتؿلـووىمعـّٝمعـومسؾقـ٥ّمعـ٤ّمواجمممممم

وشيَظفصي٤ّؼيمِعضـي٢ّصيماظَِّّٔيمسشيَؾقضيفغي٤ّؼيمِبـوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشيِظؾّٕـيجشيـولغيمسشيَؾـقضيفغي٤ّؼيمدشيرشيجشيـٌيموشياظؾَّـ٥ّصيمممممم}تعودي:م

ؼمصـٱّمؼطؾـىمأيمصـّٕدمعـ٤ّمأصـّٕادماِّدـّٕةممممممم128ػمد٦ّرةماظؾؼّٕةم:مم{سشيّٖغيؼّٖظيمحشيِؽق٣ّظي

حب٠ُّمضؾ٢ّمأنمؼمديمعومسؾق٥ّمع٤ّمواجـىم،محؿـ٧ّمتؿقؼـ٠ّماٌـ٦ّدةمواظّٕريـيمممممم

مظيتموع٢ّماِّدّٕةمعلؿؼّٕة.واظلؽقـيما

وظؼــّٓمو٬ّــّّماإلدــٱّممػــّٔهمايؼــ٦ّقمواظ٦ّاجؾــوتم،موضلــؿفومبــنيمممم

ذيقــّٝمأصــّٕادماِّدــّٕةم،موأظــّٖممذيقــّٝمأصّٕادػــومبضــّٕورةمابوصظــيمسؾقفــوم،ممم

صؿـفومايؼ٦ّقماٌودؼيم،موعـفومايؼ٦ّقماٌعـ٦ّؼيمواظرتب٦ّؼيم،موعـفوماٌشورطيم

شرتكمبنيمذيقـّٝمأصـّٕادممماظؾـوءةمسيمأداءماٌلؽ٦ّظقوتم،مو٬ّّٕورةماظؿعوونماٌ

اِّدّٕةمسيمأسؾوءمايقوةموعؿطؾؾوتفوم،مصػ٨ّمايّٓؼٌمسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓماظؾَّـ٥ِّمبضيـ٤ّغيمسصيؿشيـّٕشيمممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيم(مؼشيُؼـ٦ّلصي:ممممممممم )رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـيفصيؿشيو(مَأغؼيـ٥ّصي:مدشيـِؿّٝشيمرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

ــ٥ِّ،مَصوإلغيمم ــؽصي٦ّلظيمسشيــ٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ ــ٣ّضيمرشياعػيموشيعشيلضي ــ٥ِّ،ممم)ُطؾُُّؽ ــؽصي٦ّلظيمسشيــ٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ ــ٦ّشيمعشيلضي ــومصيمرشياعػيموشيػصي عشي
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ًِمزشيوضيِجفشيـومممممممم ٌَـّٕضيَأُةمِصـ٨ّمبشيقضيـ وشياظّٕؼيجصي٢ّصيمِص٨ّمَأػضيِؾ٥ِّمرشياعػيموشيػصي٦ّشيمعشيلضيـؽصي٦ّلظيمسشيـ٤ّضيمرشيِسقؼيِؿـ٥ِّ،موشيا

ًَوِدمصيمِص٨ّمعشيولغيمدشيـقـيِِّٓهمرشياعػيموشيػصيـ٦ّشيمعشيلضيـؽصي٦ّلظيمممم رشياِسقشيٌيموشيِػ٨ّشيمعشيلضيؽصي٦َّظٌيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿفشيو،موشيا

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(،ممممممسشي٤ّضيمرشي صيمػشيمصيَِّٰءمِع٤ّضيمرشيدصيـ٦ّلغيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما ِسقؼيِؿ٥ِّ(،مَضولشي:مَصلشيِؿعضي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مَضـولشي:م)وشياظّٕؼيجصيـ٢ّصيمِصـ٨ّمعشيـولغيمَأِبقـ٥ِّمرشياعػيممممممم وشيَأحضيِلىصيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّشيؾ٧َّّما

ــ٥ِّم،مَصُؽؾُُّؽــ٣ّضيمرشياعػيموشيُطؾُّم ــ٥ِّ(م)رواهمموشيػصيــ٦ّشيمعشيلضيــؽصي٦ّلظيمسشيــ٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ ُؽــ٣ّضيمعشيلضيــؽصي٦ّلظيمسشيــ٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ

،موسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّمبضيـ٤ّغيمسشيؿضيـّٕغيومبضيـ٤ّغيماْظعشيـوصغيم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضـيفصيؿشيـو(مَضـولشي:مممممممممم)اظؾكوري

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مؼشيُؼـ٦ّلصي:مممممم صيمرشيدصي٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما َطَػـ٧ّمِبـوْظؿشيّٕضيِءمإغيثضيؿطيـومَأنضيمممم(دشيِؿعضي

م.م)رواهمأريّٓ(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)ؼصيضشيقـيّٝشيمعشي٤ّضيمؼشيُؼ٦ّتصي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مصؼول:م وظؼّٓمدللمأحّٓماظصقوبيمرد٦ّلمآم)٭ّشيؾ٧َّّما

شًيم،مؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم،معشيومحشي٠ّؽيمزشيوضيجشيِيمَأحشيِّٓغشيومسشيَؾقضي٥ِّ؟،مَضولشي:م)مَأنضيمتصيْطِعؿشيفشيـومإغيذشيامَرِعؿضيـمم

شًيم،موشيَظومتشيضضيّٕغيِبماْظ٦ّشيجضي٥ّشي،موشيَظومتصيَؼـؾـيّّضي،موشيَظـومتشيفضيفصيـّٕضيمممم شي،مَأوغيماْطؿشيلشيؾضي وشيتشيْؽلصي٦ّشيػشيومإغيذشياماْطؿشيلشيقضي

ًِ(م)دـ٤ّمَأب٨ّمداود(.م مإغيظَّومِص٨ّماْظؾشيقضي

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّمم وػومػ٨ّمَأدضيؿشيوءمِبضـيًمؼشيّٖغيؼّٓماْظَلغضيصشيورغيؼؼيِيمتلللمرد٦ّلم)٭ّشيؾ٧َّّما

..مإغيغؼيومعشيعضيششيّٕشيماظـيلشيوِءمعشيقضيصصي٦ّرشياتظيمعشيْؼصصي٦ّرشياتظيم،مَض٦ّشياِسّٓصيمبصيقصيـ٦ِّتُؽ٣ّضي،مموشيدشيؾ٣َّّشي(مصؿؼ٦ّلم:م).

وشيعشيْؼضشي٧ّمذشيفشي٦ّشياِتُؽ٣ّضيم،موشيحشيوِعَؾوتصيمَأوضيَظوِدُط٣ّضيم،موشيإغيغؼيُؽ٣ّضيمعشيعشيوِذّٕشيماظّٕـيجشيولغيمُصضـيـْؾؿصي٣ّضيمسشيَؾقضيشيـوممم

ــفصي٦ّدِمم ــودشيِةماْظؿشيّٕضي٬ّشيــ٧ّم،موشيذصي ــوِتم،موشيِسقشي ــِيموشياْظفشيؿشيوسشي ــّٓشيمممِبوْظفصيؿصيعشي ـٍيمبشيعضي ــ ــو٫ِّّٖغي،موشياْظقشي اْظفشيشي

ضـيُؽ٣ّضيمإغيذشياممممممممم ِٓم،موشيإغينؼيماظّٕؼيجصيـ٢ّشيمِعـ ـٍي،موشيَأْصضشيـ٢ّصيمِعـ٤ّضيمذشيِظـ١َّماْظِففشيـودصيمِصـ٨ّمدشيـِؾق٢ّغيما اْظقشي

ُأخضيّٕغيجشيمحشيوجؾيومَأوضيمعصيعضيؿشيِؿّٕطياموشيعصيّٕشياِبًطومحشيِػْظشيـومَظُؽـ٣ّضيمَأعضيـ٦ّشياَظُؽ٣ّضيم،موشيَشّٖشيْظشيـومَظُؽـ٣ّضيمَأثضي٦ّشيابطيـو،ممممممم

شيممممممموشيرشيبؼيقضيشـيومَظ ِٓ؟مَضـولشي:مَصوْظؿشيَػـ ُؽ٣ّضيمَأوضيَظودشيُط٣ّضي،مَصؿشيومغصيششيورغيُطُؽ٣ّضيمِصـ٨ّماْظـَلجضيّٕغيمؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيما

اظؼـيِؾ٨ّؽيم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مإغيَظـ٧ّمَأ٭ّضيـقشيوِب٥ِّمِب٦ّشيجضيفغيـ٥ِّمُطؾِّـ٥ِّ،مثصيـ٣ّؼيمَضـولشي:"مػشيـ٢ّضيمممممممممممم
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ِؿفشيومِص٨ّمَأعضيّٕغيمِدؼـِفشيومِع٤ّضيمػشئِِّه؟م"مَصَؼوُظ٦ّا:مدشيِؿعضيؿصي٣ّضيمعشيَؼوَظَيماعضيّٕشيَأٍةمَضُّّٛمَأحضيلشي٤ّشيمِع٤ّضيمعشيلضيَلَظ

شيماظؼيِؾــ٨ّؽيمم ضيــ٢ّغيمػشيــّٔشيا،مَصوْظؿشيَػــ ِٓم،معشيــومَزشيؼيــومَأنؼيماعضيــّٕشيَأًةمتشيفضيؿشيــِّٓيمإغيَظــ٧ّمِع ؼشيــومرشيدصيــ٦ّلشيما

،موشيَأسضيِؾِؿـ٨ّمم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مإغيَظقضيفشيو،مثصي٣ّؼيمَضولشيمَظفشيو:م)ماغضيصشيّٕغيِص٨ّمَأؼؼيؿصيفشيـوماْظؿشيـّٕضيَأُةممم

عشي٤ّضيمخشيْؾَػ١ِّمِع٤ّشيماظـيلشيوِءمَأنؼيمحصيلضيـ٤ّشيمتشيؾشيعؽيـ٢ّغيمإغيحضيـّٓشياُط٤ّؼيمِظّٖشيوضيِجفشيـو،موشيَرَؾؾشيفشيـومعشيّٕضي٬ّشيـوِت٥ِّ،ممممممم

وشياتـيؾشيوسشيفشيومعصي٦ّشياَصَؼؿشي٥ّصيمتشيعضيِّٓلصيمذشيِظ١َّمُطؾ٥َّّصيم(م،مَضولشي:مَصَلدضيبشيّٕشيِتماْظؿشيّٕضيَأُةموشيِػ٨ّشيمتصيفشيؾ٢ِّّصيموشيتصيَؽؾـيّٕصيم

م)ذعىماإلميون(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادضيِؿؾضيششيورطيا(م

ــ٦ّنممممم ــؿؼّٕارػومعّٕػـ ــؾؿيموادـ ــّٕةماٌلـ ــوحماِّدـ ــننمنـ ــ٣ّعيمصـ ــ٤ّمثـ وعـ

بوبوصظـــيمسؾـــ٧ّمايؼـــ٦ّقمواظ٦ّاجؾـــوتمبـــنيمذيقـــّٝمأصّٕادػـــوم،مووــــىم

مووػؾفومأوماظؿػّٕؼّٛمصقفو.

اْتغــار :ممصــز٠َٚــٔ األَــٛر ايــيت تضــاعد عًــ٢ اصــتكزار األم*

موأدوسم،ماظلعقّٓماظؾقًمدسو٣ّ٫ّمأػ٣ّمع٤ّماظّٕرييمصننم،مايزمح١ ب  أفزادٖا

مأنماظـّٖوجنيممظؽـٱّممؼـؾغـ٨ّمماظـيتمماظؼـق٣ّممعـ٤ّمموػـ٨ّمم،مغوجقـيممأدّٕةمِّيمعؿني

سيمسٱّضؿــ٥ّمعــّٝماآلخــّٕمحؿــ٧ّمتـــع٣ّماِّدــّٕةمبوظلــؽقـيمواٌــ٦ّدةممممبفــومؼؿقؾــ٧ّ

ععيـ٤ّضيمَأغُػِلـُؽ٣ّمَأزضيوشياجطيـومممممَظُؽـ٣ّمم٠ّشيخشيؾَـممَأنضيمآؼشيوِت٥ِّموشيِع٤ّضي}واّٰدؿؼّٕارم،مضولمدؾقوغ٥ّم:م

ظعِيؿشيلضيــُؽصـي٦ّامإغيَظقضيفشيــوموشيجشيعشيــ٢ّشيمبشيقضيــشـيُؽ٣ّمعشيعيــ٦ّشيدشيعيًةموشيرشيحضيؿشيــًيمإغينشيعيمِصــ٨ّمذشيِظــ١َّمَظكؼشيــوٍتمظعِيَؼــ٦ّضيمػيمممممممممم

ــّٕصيونشي ــّٕوم:{ؼشيؿشيَػؽعَي ــّٝمعّٕػــ٦ّنممممم21ػاظ ــّٕادماجملؿؿ ــّٝمأص ــنيمذيق ــوظرتاح٣ّمب ؼ.مص

دــؾ٣ّ(ماِّدــ٦ّةمبؿقؼقؼــ٥ّمسيماِّدــّٕة.موظـــومسيمردــ٦ّلمآم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمو

ايلـيم،مصؼّٓمطونم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ممأمن٦ّذجطيومسيماظّٕرييمبلػ٢ّمبقؿـ٥ّمم

طؾف٣ّمسؾ٧ّماظل٦ّاءم،مأزواج٥ّموأوّٰدهموحؿ٧ّمأحػودهموخودع٥ّ،مصؽـونم)٭ّـؾ٧ّممم

  آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(خريماظـوسمِّػؾ٥ّ.



   

 

- 199 - 

صوظّٕريــيمإذامغصيّٖســًمعــ٤ّماظؾقــًمطوغــًمايقــوةماِّدــّٕؼيمذــؼوءمممممممم

ماِّدّٕةماظعؿ٢ّمجبّٓؼيمسؾ٧ّمهؼق٠ّماظّٕريي.مودعورطيا،مصقـؾغ٨ّمسؾ٧ّمط٢ّمأصّٕاد

،موػـّٔاممماملعاعز٠ باملعزٚف:ممٚنذيو َٔ أصط اصتكزار األصز٠م*

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(م،مممممم عومأعّٕغومب٥ّمربـومدؾقوغ٥ّموتعوديم،موأو٭ّوغومبـ٥ّمغؾقــوم)٭ّشيـؾ٧َّّما

َأنضيمتشيْؽّٕشيػصيـ٦ّاممموشيسشيوِذـّٕصيوػصي٤ّؼيمِبـوْظؿشيعضيّٕصيوِفمَصـنغينضيمَطّٕغيػضيؿصيؿصيـ٦ّػصي٤ّؼيمَصعشيلشيـ٧ّممممم}صؼولمتعوديم:

ؼم،مصؽـ٢ّمعـ٤ّماظـّٖوجنيمممم19ػد٦ّرةماظـلوء:م{ذشيقضيؽطيوموشيؼشيفضيعشي٢ّشيماظؾ٥َّّصيمِصق٥ِّمخشيقضيّٕطيامَطـِريطيا

عطوظىمبنحلونماظصؾيمبوآلخّٕمحؿ٧ّمؼل٦ّدماِّدّٕةمج٦ّمع٤ّما٦ٌّدؼيِةمواظؿعوونم

ػصي٤ّؼيمِظؾشيوسظيمَظُؽـ٣ّضيموشيَأغضيـؿصي٣ّضيمِظؾشيـوسظيمممم}ؼؿقؼ٠ّمعع٥ّمعؼصّٓمػّٔهماظعٱّضيم،مضولمتعودي:م

وشيِع٤ّضيمآؼشيوِت٥ِّمَأنضيمخشيَؾ٠ّشيمَظُؽ٣ّمعـي٤ّضيمَأغُػِلُؽ٣ّضيم}ؼم،موضولمدؾقوغ٥ّ:م187ػاظؾؼّٕة:م{َظفصي٤ّؼي

ــيًمممم ــ٦ّشيدؼيًةموشيرشيحضيؿشي ــشيُؽ٣ّمعؼي ــ٢ّشيمبشيقضي ــوموشيجشيعشي ــُؽصي٦ّامإغيَظقضيفشي ــومظِّؿشيلضي ــّٕوم:{َأزضيوشياجطي ــولم21ػاظ ؼ،موض

ضيفشيومزشيوضيجشيفشيومِظقشيلضيُؽ٤ّشيمإغيَظقضيفشيو}دؾقوغ٥ّ:م مؼ.189اِّسّٕاف:مػممممممممممممممممممممم{وشيجشيعشي٢ّشيمِع

وممومتؿ٣ّمب٥ّماٌعوذّٕةمايلـي:ماظؽؾؿيماظطقؾيم،مواظػعـ٢ّمابؿـ٦ّدم،ممم

واظؿلــوعّّم،مواظؿعــوونم،مواّٰحــرتامم،مواظؿشــوورم،موحػــّٜماِّدــّٕارم،مواجؿـــوبم

مدواس٨ّماظـّٖاعمواظشؼوقم،مودو٫ّّٕماًصولمايؿقّٓة.م

ــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(موأ٭ّــقوب٥ّماظؽــّٕممم ُٓمسشيَؾقضي امموظؼــّٓم٬ّــّٕبمظـــوماظـــيبم)٭ّشيــؾ٧َّّما

)ر٬ّــ٦ّانمآمسؾــقف٣ّ(مأسظــ٣ّماِّعـؾــيمسيمحلــ٤ّماظعشــّٕةمم،مصػــ٨ّمحــّٓؼٌمممممممم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّم صيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(معشيومَطونشيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّشيؾ٧َّّما اَِّدضي٦ّشيِدم،مَضولشي:مدشيَلْظ

ضًي:م)َطـونشيمؼشيُؽـ٦ّنصيمِصـ٨ّمِعفضيشيـِيمَأػضيِؾـ٥ِّمممممم َيمتشيعضيـِـ٨ّمِخّٓضيعشيـممم-وشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشيصضيشيّٝصيمِص٨ّمبشيقضيِؿ٥ِّ؟مَضوَظ

َصنغيذشيامحشيضشيّٕشيِتماظصؼيٱَُّةمخشيّٕشيجشيمإغيَظ٧ّماظصؼيٱَِّة(م)٭ّـققّّماظؾكـوري(م،موسشيـ٤ّغيممممم-َأػضيِؾ٥ِّم

ابضيــ٤ّغيمسشيؾؼيــوسػيم)ر٬ّــ٨ّمآمسـفؿــو(مَضــولشي:مإغيغـيــ٨ّمُأِحــىؽيمَأنضيمَأتشيــّٖشيؼؼي٤ّشيمِظْؾؿشيــّٕضيَأِةم،مَطؿشيــومم
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ضيــ٢ّصيماظَّــِّٔيم}:مُأِحـىؽيمَأنضيمتشيؿشيــّٖشيؼؼي٤ّشيمِظــ٨ّماْظؿشيــّٕضيَأُةم،مِظــَلنؼيماظؾَّـ٥ّشيمتشيعشيــوَظ٧ّمؼشيُؼــ٦ّلصيمم وشيَظفصيــ٤ّؼيمِع

ؼم،موشيعشيـومُأِحـىؽيمَأنضيمَأدضيـؿشيضيِظّٟشيمجشيِؿقـّٝشيمحشيؼِّـ٨ّمممممم228ػاظؾؼـّٕة:ممم{سشيَؾقضيفغي٤ّؼيمِبـوْظؿشيعضيّٕصيوفِم

ــ٦ّلصي:مم ــ٥ّشيمتشيعشيــوَظ٧ّمؼشيُؼ ــَلنؼيماظؾَّ ــقضيفغي٤ّؼيمدشيرشيجشيــيٌم}سشيَؾقضيفشيــوم،مِظ ؼم228ػاظؾؼــّٕة:م{وشيِظؾّٕـيجشيــولغيمسشيَؾ

 )اٌصـّٟمّٰب٤ّمأب٨ّمذقؾي(.

شّٕةمبنيماظّٖوجني:مسّٓممإثؼولمأحّٓماظّٖوجنيموع٤ّمععوغ٨ّمحل٤ّماظع

بوٌشـوط٢ّماظــيتمؼعـوغ٨ّمعـفـوماآلخــّٕم،ممصقلـ٤ّماظعشـّٕةمطؾؿــيمممممممطوػـ٢ّمذـّٕؼؽ٥ّمم

واإلدـٱّممحيـّٕصمممجوععيمتض٣ّمط٢ّمععـوغ٨ّماًـريمظؾققـوةماظّٖوجقـيماظطقؾـيم،مممممم

ــيم،مواظؿػــوػ٣ّممممم ــيمسؾــ٧ّمابؾ طــ٢ّمايــّٕصمسؾــ٧ّمأنمتؼــ٦ّمماظّٕابطــيماظّٖوجق

م٭ّٱّحماجملؿؿّٝ.خط٦ّةمسيمإمواّٰغلفومم،موػّٔهمػ٨ّمأػ٣ّ

َغـاٚر٠ نـٌ   :ممَٚٔ األَٛر اييت تضاعد ع٢ً اصتكزار األصـز٠  *

،مصوظؿشوورمبنيماظّٖوجنيمؼّٖؼّٓماِّظػـيموابؾـيمبقـفؿـوم،ممممَٔ ايشٚد  يآلخز 

حؿ٧ّمسيمعللظيمضّٓمتؾّٓومأعومماظؾعّٚم٭ّغريةموػ٨ّمعللظيمصطومماظ٬ّّٕقّٝمضؾ٢ّم

ضغيمِعضيفصيؿشيـوموشيتشيششيـووصيرػيمَصَؾـومجصيشيـوحشيمممممَصنغينضيمَأرشيادشيامِصصشيوًظومسشيـ٤ّضيمتشيـّٕشيامم}سوعنيم،مضولمتعودي:

ؼم،مصوظشــ٦ّرىمبــنيماظــّٖوجنيم،مبــ٢ّمبــنيمذيقــّٝمأصــّٕادم233ػاظؾؼــّٕة:{سشيؾقفغيؿشيــو

اِّدّٕةممتـ٢ّمعـفٍمحقوةمسيمدؼــوماإلدٱّع٨ّ،مواِّعّٕمبفوموردمبصقغيماظعؿ٦ّمم

وشياظَّـِّٔؼ٤ّشيمادضيـؿشيفشيوبصي٦ّامِظـّٕشيبـيفغي٣ّضيموشيَأَضـوعصي٦ّاممممم}سيمطؿوبمآمسّٖموج٢ّم،مضـولمدـؾقوغ٥ّ:مم

ضيِػُؼ٦ّنشي ؼم،م39ػد٦ّرةماظشـ٦ّرى:م{اظصؼيَؾوَةموشيَأعضيّٕصيػصي٣ّضيمذصي٦ّرشيىمبشيقضيشيفصي٣ّضيموشيِعؿؼيومرشيزشيْضشـيوػصي٣ّضيمؼصي

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مسؿؾقؾيـوم،موسيماظلــيماظـؾ٦ّؼـيممممممم وػّٔامعومرؾؼ٥ّماظّٕد٦ّلم)٭ّشيـؾ٧َّّما

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مظـؾعّٚمأزواجـ٥ّم،معـفـوم:معـومممممممممم ع٦ّاضّٟصيمسـّٓةمٌشـوورت٥ّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

حّٓثمبقـ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موبـنيمزوجـ٥ّماظلـقّٓةمأممدـؾؿيم)ر٬ّـ٦ّانمممممم
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آمتعوديمسؾقفـو(مؼـ٦ّممايّٓؼؾقـيم،مصؾعـّٓمأنماغؿفـ٧ّماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممممممم

ودؾ٣ّ(مع٤ّمإبّٕاممسفّٓماظصؾّّمبقـ٥ّموبـنيمأػـ٢ّمعؽـيمَضـولشيمَِّ٭ّضيـقشيوِب٥ِّ:م)ُض٦ّعصيـ٦ّاممممممم

اظؾ٥َِّّمعشيومَضومشيمِعضيفصي٣ّضيمرشيجصي٢ّظيمحشيؿؼي٧ّممَصوغضيقشيّٕصيوامثصي٣ّؼيماحضيِؾُؼ٦ّا(م،مَضولشيمراويمايّٓؼٌ:مَص٦ّشي

ضـيفصي٣ّضيمَأحشيـّٓظيمدشيخشيـ٢ّشيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممممممممممم َضولشيمذشيِظـ١َّمثشيـٱَّثشيمعشيـّٕؼياٍتم،مَصَؾؿؼيـومَظـ٣ّضيمؼشيُؼـ٣ّضيمِعـ

ضيمُأمؽيمدشيَؾؿشيَيم:مؼشيومغشيِؾ٨ّؼيم ودؾ٣ّ(مسشيَؾ٧ّمُأمـيمدشيَؾؿشيَيمَصّٔشيَطّٕشيمَظفشيومعشيومَظِؼ٨ّشيمِع٤ّشيماظؼـيوسغيم،مَصَؼوَظ

ِٓمَأتصيِقىؽي ذشيِظ١َّم؟ماخضيّٕصيجضيمثصي٣ّؼيمَّٰمتصيَؽؾ٣ِّّضيمَأحشيّٓطيامِعضيفصي٣ّضيمَطِؾؿشيـًيمحشيؿؼيـ٧ّمتشيضيقشيـّٕشيمبصيـّٓضيغشي١َّمممممما

ضـيفصي٣ّضيمحشيؿؼيـ٧ّمَصعشيـ٢ّشيمذشيِظـ١َّممممممممم وشيتشيّٓضيسصي٦ّشيمحشيوِظَؼ١َّمَصقشيقضيِؾَؼ١َّ،مَصكشيـّٕشيجشيمَصَؾـ٣ّضيمؼصيَؽؾِّـ٣ّضيمَأحشيـّٓطيامِعـ

١َّمَضوعصي٦ّامَصشيقشيّٕصيواموشيجشيعشيـ٢ّشيمبشيعضيضصيـفصي٣ّضيمممغشيقشيّٕشيمبصيّٓضيغشي٥ّصيموشيدشيسشيومحشيوِظَؼ٥ّصيمَصقشيَؾَؼ٥ّصيم،مَصَؾؿؼيومرشيَأوضيامذشيِظ

ؼشيقضيِؾ٠ّصيمبشيعضيضطيومحشيؿؼيـ٧ّمَطـودشيمبشيعضيضصيـفصي٣ّضيمؼشيْؼؿصيـ٢ّصيمبشيعضيضطيـومَشؿؾيـو(م)٭ّـققّّماظؾكـوري(.مضـولمممممممممم

ايلــ٤ّماظؾصــّٕيم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(:مإنضيمطــونمردــ٦ّلمآم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّممم

وظؽـ٥ّمأحىعيمأنمؼؼؿّٓيماظــوسمسيمممم،ممودؾ٣ّم(مظػ٨ّمشـ٧ّمس٤ّمعش٦ّرةمأممدؾؿي

موأنمّٰمؼشعّٕماظّٕج٢ّمبليمشضو٬ّيمسيمعشوورةماظـلوء.ممم،مظ١ّمذ

،ممايٓفك١ ع٢ً مجٝع أفزادٖا:ممنذيو َٔ أصط اصتكزار األصز٠م*

صفـــ٨ّمحـــ٠ّمعـــ٤ّمايؼـــ٦ّقماظـــيتمأوجؾفـــوماإلدـــٱّممسؾـــ٧ّماظّٕاســـ٨ّم،مضـــولمممم

وشيِبؿشيـوممماظّٕـيجشيولصيمَض٦ّؼياعصي٦ّنشيمسشيَؾ٧ّماظـيلشيوِءمِبؿشيومَصضؼي٢ّشيماظؾ٥َّّصيمبشيعضيضشيفصي٣ّضيمسشيَؾ٧ّمبشيعضيّٚػي}تعودي:

وشيسشيَؾ٧ّماْظؿشي٦ّضيُظ٦ِّدمَظـ٥ّصيمرغيزضيُضفصيـ٤ّؼيممم}،موضولمتعودي:ممؼ34:اظـلوءػ{َأغضيَػُؼ٦ّامِع٤ّضيمَأعضي٦ّشياِظفغي٣ّضي

وشيِطلضي٦ّشيتصيفصي٤ّؼيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفمَظـومتصيَؽؾَّـّٟصيمغشيْػـّٗظيمإغيظَّـوموصيدضيـعشيفشيومَظـومتصيضشيـورؼيموشياِظـّٓشيٌةمِب٦ّشيَظـِّٓػشيوموشيَظـوممممممممممم

ضيـــ٢ّصيمذشيِظـــ١َّعشي٦ّضيُظـــ٦ّدظيمَظـــ٥ّصيمِب٦ّشيَظـــِِّٓهموشيسشيَؾـــ٧ّماْظـــ٦ّشيارغيم ،موضـــولممؼ233م:ماظؾؼـــّٕةػ{ِثمِع

ِظقصيضيِػ٠ّضيمذصيومدشيعشيٍيمِع٤ّضيمدشيعشيِؿ٥ِّموشيعشي٤ّضيمُضِّٓرشيمسشيَؾقضي٥ِّمرغيزضيُض٥ّصيمَصْؾقصيضيِػ٠ّضيمِعؿؼيومآتشيوهصيماظؾ٥َّّصيمَظـومم}تعودي:

 .مؼم7م:مقاظطٱّػمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼصيَؽؾِّّٟصيماظؾ٥َّّصيمغشيْػلطيومإغيظَّومعشيومآتشيوػشيو
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اكٝل ايعـدٍ  :ممَٚٔ األَٛر اييت تضاعد ع٢ً اصتكزار األصز٠ *

،مصقلــ٤ّماظرتبقــيماظّٓؼـقــيمظألبـــوءم،موتعؾــقؿف٣ّمذــعو٫ّّٕمممبــ  مجٝــع أفزادٖــا

اظّٓؼ٤ّم،مواظعّٓلمبقـف٣ّمسوع٢ّمأدود٨ّمسيمادؿؼّٕارماِّدّٕةم،مصؼّٓمحّٔرماظــيبمم

حػوًزـومسؾـ٧ّمممم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مع٤ّماظؿػّٕؼ٠ّمبنيماِّبـوءمسيماٌعوعؾـيم،م

اظرتابّٛماِّدـّٕيم،مواظؿـكظّٟمبـنيمذيقـّٝمأصّٕادػـوم،مصعشيـ٤ّغيماظؽـيعضيؿشيـونغيمبضيـ٤ّغيمبشيِشـريػيمممممممممم

ضًيمُأعـيـ٨ّمسشيؿضيـّٕشيُةمممم )رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيوم(مَضولشي:م)تشيصشيّٓؼيقشيمسشيَؾ٨ّؼيمَأِب٨ّمِبؾشيعضيّٚغيمعشيوِظ٥ِّ،مَصَؼوَظـ

ِٓم)٭ّشيــؾَّم صًيمرشيوشياحشيــَي:مَظــومَأرضي٬ّشيــ٧ّمحشيؿؼيــ٧ّمتصيشضيــفغيّٓشيمرشيدصيــ٦ّلشيما ضيــ ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(،مِب ٧ّما

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مِظقصيشضيــفغيّٓشيهصيمسشيَؾــ٧ّم٭ّشيــّٓشيَضِؿ٨ّ،م َصــوغضيَطَؾ٠ّشيمَأِبــ٨ّمإغيَظــ٧ّماظؼيِؾــ٨ّـيم)٭ّشيــؾ٧َّّما

شًيمػشيـّٔشيامِب٦ّشيَظـَِّٓكمُطؾِّفغيـ٣ّضي؟(مممممممم ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(:م)َأَصعشيْؾـ ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّما َصَؼولشيمَظ٥ّصيمرشيدصي٦ّلصيما

َٓموشياسضيـُِّٓظ٦ّامِصـ٨ّمَأوضيَظـوِدُط٣ّضي(،مَصّٕشيجشيـّٝشيمَأِبـ٨ّ،مَصـّٕشيدؼيمِتْؾـ١َّمممممممممَضولشي:مَظـو،مَضـولشي:م)اتؼيمم ُؼـ٦ّاما

ماظصؼيّٓشيَضَي(م)رواهمعلؾ٣ّ(.

   ّ ،مصفـ٨ّمسيمممإٕ اإلصالّ قد ْظز إىل األصز٠ ْظـز٠ تكـدٜز ٚاسـ ا

ض٦ّؼــًوم ظــ٥ّمشوؼــوتمدــوعقيم،محــّٕصماإلدــٱّممسؾــ٧ّمإبؼو٫ّــ٥ّم غظــّٕهمربــوطمعؼــّٓؼيس

اظشـّٓا٫ّّٓموابـ٤ّم،موهلـّٔامَأوضيَظوػـوممممممعؿؿودؽًوم،محيؼِّـ٠ّمأػّٓاصـ٥ّموؼصـؿّٓمأعـوممممم

ع٤ّمأج٢ّمأنمؼؽ٦ّنماظؾــوءصيمعؿؿودـًؽوممم اإلدٱّممسـوؼيمصو٫ّؼيمجبؿؾيمع٤ّماآلداب

ض٦ّؼؾيوم،محيوصّٜمسؾـ٧ّمادـؿؼّٕارماجملؿؿـّٝموريوؼؿـ٥ّمعـ٤ّمطـ٢ّمعظـوػّٕماظؿطـّٕفممممممممم

واظؿشـّٓدمواظعـّٓوان،مصـوػؿ٣ّماإلدـٱّممبوِّدـّٕةموأدـّٗمّٰدـؿؼّٕارػوم،مهؼقًؼــومممممممم

موهؼقًؼومظؾؿؼّٓممواظّٕخوءم.ظؾرتابّٛمبنيمأصّٕادماِّعيم،م

وإذامادؿؼّٕتماِّدّٕةمذعّٕمذيقّٝمأصّٕادػومبوِّع٤ّمسيمذيقّٝم٭٦ّّرهمـمم

اظـػل٨ّمواظؾّٓغ٨ّمواّٰجؿؿوس٨ّمواّٰضؿصوديمـمممومؼــعؽّٗمذظـ١ّمسؾـ٧ّمأعـ٤ّمممممم
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اجملؿؿّٝمودٱّعؿ٥ّم،مصوإلدٱّمماسؿربمأنمادؿؼّٕارماِّدّٕةمودقؾيمصععيوظيمظؿقؼق٠ّم

يماِّعـ٤ّماجملؿؿعـ٨ّمعــ٤ّممماِّعـ٤ّماجملؿؿعـ٨ّمعــ٤ّماظػلـودموماظػ٬ّ٦ّـ٧ّ،مصؾّٓاؼــمممم

ماِّدّٕةمأوّٰ،مث٣ّمآٌّردي،مث٣ّماجملؿؿّٝ.

ــ٢ّمايــ٠ّممممممم ــؿعؾ٣ّمصقفــوماظطػ ــيماِّوديماظــيتمؼ ــّٕةمػــ٨ّمآٌّرد صوِّد

واظؾورــ٢ّ،مواًــريمواظشــّٕ،موؼــؿعؾ٣ّمهؿــ٢ّماٌلــؽ٦ّظقي،موحّٕؼــيماظــّٕأي،موسيممم

اِّدــّٕةمتؿقــّٓدمسـو٭ّــّٕمذكصــقيماظطػــ٢ّ،موتؿؿقــّٖمعٱّعــّّمػ٦ّؼؿــ٥ّ،موعــ٤ّمثــ٣ّممم

مؿّٝم٭ّوحل.مؼؽ٦ّنمع٦ّارـوم٭ّويومسيمذبؿ

صوِّع٤ّمّٰمؼصيػّٕضمبوظؼ٦ّةمصقلىم،موإمنومؼـؾـّٝمعـ٤ّمأصـّٕادماجملؿؿـّٝ،ممممم

ع٤ّمخٱّلم٬ّؿو٫ّّٕػ٣ّ،موظألدّٕةماظّٓورماظ٫ّّٕقل٨ّمسيمتؽـ٦ّؼ٤ّماظضـؿريموتـشـؽؿ٥ّمممم

مسيمغػ٦ّسمأصّٕادػو.مم

مم

 

 

*    *    * 
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 ايتهافٌ االدتُاعٞ اكٝل ايشنا٠ ٚأثزٖا يف

  :ايعٓاصز :أٚال

 ّٕؼعيماإلدٱّعقي.عـّٖظيماظّٖطوةموأػؿقؿفومسيماظش .1

 ايؽؿيمع٤ّمعشّٕوسقيماظّٖطوة. .2

 ماظّٖطوةموهؼق٠ّمعؾّٓأماظؿؽوص٢ّماّٰجؿؿوس٨ّ.م .3

 أثّٕماظؿؽوص٢ّمسيمادؿؼّٕارماجملؿؿّٝ. .4

 
 ثاْٝا: األدي١:     

 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ:        

متعودي: .1 مسشيَؾقضيفشيو}ضول موشياْظعشيوِعِؾنيشي موشياْظؿشيلشيوِطنيغي مِظْؾُػَؼّٕشياِء ماظصؼيّٓشيَضوتصي مإغيغؼيؿشيو

مُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضيموشيِص٨ّماظّٕـيَضوِبموشياْظغشيورغيِعنيشيموشيِص٨ّمدشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّموشيابضي٤ّغيماظلؼيِؾق٢ّغيم وشياْظؿصيمشيظََّػِي

 ؼ.60ػاظؿ٦ّبي:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َصّٕغيؼضشيًيمِع٤ّشيماظؾ٥َِّّموشياظؾ٥َّّصيمسشيِؾق٣ّظيمحشيِؽق٣ّظي

متعودي: .2 متصيَطفـيّٕصي}وضول م٭ّشيّٓشيَضًي مَأعضي٦ّشياِظفغي٣ّضي مِع٤ّضي موشي٭ّشي٢ّـيمخصئّضي مِبفشيو موشيتصيّٖشيطِّقفغي٣ّضي ػصي٣ّضي

 ؼ.103ػاظؿ٦ّبي:مممممممممممممم{سشيَؾقضيفغي٣ّضيمإغينؼيم٭ّشيَؾوتشي١َّمدشيَؽ٤ّظيمَظفصي٣ّضيموشياظؾ٥َّّصيمدشيِؿقّٝظيمسشيِؾق٣ّظي

متعودي: .3 موشيِعؿؼيوم}وضول مَطلشيؾضيؿصي٣ّضي معشيو مَرقـيؾشيوِت مِع٤ّضي مَأغضيِػُؼ٦ّا مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مَأؼؽيفشيو ؼشيو

ضيِػُؼ٦ّنشيموشيَظلضيؿصي٣ّضيمِبكِخِّٔؼ٥ِّممَأخضيّٕشيجضيشـيومَظُؽ٣ّضيمِع٤ّشيماْظَلرضيضغي ضـي٥ّصيمتصي شيمِع وشيَظومتشيقشيؿؼيؿصي٦ّاماْظكشيِؾق

 ؼ.267ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممم{إغيظَّومَأنضيمتصيغضيِؿضصي٦ّامِصق٥ِّموشياسضيَؾؿصي٦ّامَأنؼيماظؾ٥َّّشيمَشـ٨ِّؿيمحشيِؿقّٓظي

موشيسشيَؾ}وضولمتعودي: .4 مِدّٕؾيا موشياظؼيفشيورغي مِبوظؾَّقضي٢ّغي مَأعضي٦ّشياَظفصي٣ّضي ضيِػُؼ٦ّنشي مؼصي مَصَؾفصي٣ّضيماظَِّّٔؼ٤ّشي وِغقشيًي

مؼ.مم274ػاظؾؼّٕة:مممممممم{َأجضيّٕصيػصي٣ّضيمِسضيّٓشيمرشيبـيفغي٣ّضيموشيَظومخشي٦ّضيفظيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيموشيَظومػصي٣ّضيمؼشيقضيّٖشيغصي٦ّنشي

 ؼ.19ػاظّٔارؼوت:ممممم{وشيِص٨ّمَأعضي٦ّشياِظفغي٣ّضيمحشي٠ّؿيمِظؾلؼيو٢ِّ٫ّغيموشياْظؿشيقضيّٕصيومغي}وضولمتعودي: .5
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متعودي: .6 م}وضول موشياظؿؼيْؼ٦ّشيى ماْظِؾّٕـي مسشيَؾ٧ّ ماْظنغيثضي٣ّغيموشيتشيعشيووشيغصي٦ّا مسشيَؾ٧ّ متشيعشيووشيغصي٦ّا وشيَظو

 ػد٦ّرةماٌو٫ّّٓةؼ.ممممممممممممممم{وشياْظعصيّٓضيوشيانغيموشياتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمذشيِّٓؼّٓصيماْظِعَؼوِب

 األدي١ َٔ ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ:     

مسشيــ٤ّغيماظؽـيعضيؿشيــونغيمبضيــ٤ّغيمبشيِشــريػيم)ر٬ّــ٨ّمآمسـفؿــو(مَضــولشيم:مَضــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّمممممممممم .1

ودــؾ٣ّ(:م)عشيشيــ٢ّصيماْظؿصيــمضيِعـِنيشيمِصــ٧ّمتشيــ٦ّشيادـيِػ٣ّضيموشيتشيــّٕشياحصيِؿفغي٣ّضيمممممم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمم

ضـيـ٥ّصيمسصيضضيـ٦ّظيمتشيـّٓشياسشي٧ّمَظـ٥ّصيمدشيـو٫ِّّٕصيماْظفشيلشيـِّٓممممممممم وشيتشيعشيوُرِػفغي٣ّضيمعشيشـي٢ّصيماْظفشيلشيـِّٓمإغيذشياماذضيـؿشيَؽ٧ّمِع

 ؾ٣ّ(.م)رواهمعلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِبوظلؼيفشيّٕغيموشياْظقصيؿؼي٧ّم(

وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمعصي٦ّدشيـ٧ّم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّغيماظؼـيِؾـ٨ّـيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(ممممممممم .2

ضيقشيــــونغيمؼشيشصيــــّٓؽيمبشيعضيضصيــــ٥ّصيمبشيعضيضطيــــوموشيذشيــــؾؼي١َّم َضــــولشيم:)إغينؼيماْظؿصيــــمضيِع٤ّشيمِظْؾؿصيــــمضيِع٤ّغيمَطوْظؾصي

مَأ٭ّشيوِبعشي٥ّصي()رواهماظؾكوري(.

ِٓمم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمممموسشي٤ّغيمابضي٤ّغيمسصيؿشيـّٕشيم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضيفصيؿشيـو(مَضـولشيم:مَضـولشيمرشيمممممم .3 دصيـ٦ّلصيما

سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م:م)مبصيـ٨ِّشيشيماإلغيدضيٱَّمصيمسشيَؾ٧ّمخشيؿضيـّٗػيمذشيـفشيودشيِةمَأنضيمَّٰمإغيَظـ٥ّشيمإغيَّّٰماظؾَّـ٥ّصيموشيَأنؼيممممم

ًِموشي٭ّشيـ٦ّضيمغيممممممم ـٍيماْظؾشيقضيـ عصيقشيؿؼيّٓطيامسشيؾضيّٓصيهصيموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصيموشيإغيَضومغيماظصؼيـٱَِّةموشيإغيؼؿشيـوِءماظّٖؼيَطـوِةموشيحشيـ

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرشيعشيضشيونشي(

وس٤ّماب٤ّمسؾوسم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مأنماظـيبم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(ممممممم .4

بعٌمععوذطيام)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مإديماظقؿ٤ّمصؼولمظ٥ّ:م)إغيغؼي١َّمتشيْلِت٨ّمَض٦ّضيعطيـومَأػضيـ٢ّشيممم

َصودضيسصيفصي٣ّضيمإغيَظ٧ّمذشيفشيودشيِةمَأنضيمَظومإغيَظ٥ّشيمإغيظَّوماظؾ٥َّّصيموشيَأغـي٨ّمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّممَصـنغينضيمػصيـ٣ّضيمممممِطؿشيوٍبم

ــّٗشيمممممممم ــقضيفغي٣ّضيمخشيؿضي ــّٕشيضشيمسشيَؾ ــ٢ّؼيماْصؿشي ــّٖؼيموشيجشي ــ٥ّشيمسشي ــَلسضيِؾؿضيفصي٣ّضيمَأنؼيماظؾَّ ــّٔشيِظ١َّمَص ــوسصي٦َّكمِظ َأَر

َلسضيِؾؿضيفصي٣ّضيمَأنؼيماظؾَّـ٥ّشيمسشيـّٖؼيممم٭ّشيَؾ٦ّشياٍتمِص٨ّمُطـ٢ّـيمؼشيـ٦ّضيمػيموشيَظقضيَؾـٍيم،مَصـنغينضيمَأَرـوسصي٦ّامِظـّٔشيِظ١َّمصَـممممممم

وشيجشي٢ّؼيماْصؿشيّٕشيضشيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيم٭ّشيّٓشيَضًيمِص٨ّمَأعضي٦ّشياِظفغي٣ّضيمتصيمضيخشيـّٔصيمِعـ٤ّضيمَأْشـِقشيـو٫ِّفغي٣ّضيموشيتصيـّٕشيدؽيمِصـ٨ّمممممم
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ُصَؼّٕشيا٫ِّفغي٣ّضيم،مَصنغينضيمػصي٣ّضيمَأَروسصي٦َّكمِظـّٔشيِظ١َّمَصنغيؼؼيـوَكموشيَطـّٕشيا٣ِّ٫ّشيمَأعضيـ٦ّشياِظفغي٣ّضيموشياتؼيـ٠ّغيمدشيسضيـ٦ّشيَةممممممم

 فشيومَظقضيّٗشيمبشيقضيشيفشيوموشيبشيقضي٤ّشيماظؾ٥َِّّمسشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼيمِحفشيوبظي(م)علـّٓمأريّٓ(.ماْظؿشيْظُؾ٦ّمغيمَصنغيغؼي

وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّغيماظؼـيِؾـ٧ّـيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مممممممممم .5

ــٱٍَّةمِعــ٤ّشيماَِّرضيضغيمَصلشيــِؿّٝشيم٭ّشيــ٦ّضيتطيومِصــ٧ّمدشيــقشيوبشيٍي:مادضيــ٠ّغيممممم ــولشي:م)مبشيقضيشيــومرشيجصيــ٢ّظيمِبَػ َض

َصؿشيشيقؼي٧ّمذشيِظ١َّماظلؼيقشيوبصيمَصَلْصّٕشيغشيمعشيوءشيهصيمِصـ٧ّمحشيـّٕؼيٍةمَصـنغيذشيامذشيـّٕضيجشيٌيمممممحشيِّٓؼَؼَيمُصٱَّنػي،م

ضيمذشيِظ١َّماْظؿشيوءشيمُطؾ٥َّّصيمَصؿشيؿشيؾؼيّٝشيماْظؿشيـوءشيمَصـنغيذشيامرشيجصيـ٢ّظيمممم ِع٤ّضيمِتْؾ١َّماظشـيّٕشياجغيمَضِّٓمادضيؿشي٦ّضيسشيؾشي

ــ٥ِّمؼصيقشيــ٦ّـيلصيماْظؿشيــوءشيمِبِؿلضيــقشيوِت٥ِّم،مَصَؼــولشيمَظــ٥ّصيمؼشيــومسشيممم ؾضيــّٓشيماظؾَّــ٥ِّمعشيــوممَضــو٣ِّ٫ّظيمِصــ٧ّمحشيِّٓؼَؼِؿ

ادضيؿصي١َّ؟مَضولشيمُصٱَّنظي،مِظٱِّدضي٣ّغيماظَِّّٔىمدشيـِؿّٝشيمِصـ٨ّماظلؼيـقشيوبشيِيم،مَصَؼـولشيمَظـ٥ّصيمؼشيـومسشيؾضيـّٓشيمممممممم

صيم٭ّشيــ٦ّضيتطيومِصــ٧ّماظلؼيــقشيوِبمم اظؾَّــ٥ِّمِظــ٣ّشيمتشيلضيــَلُظـ٨ِّمسشيــ٤ّغيمادضيــِؿ٧ّ؟مَصَؼــولشي:مإغيغـيــ٧ّمدشيــِؿعضي

١َّ،مَصؿشيومتشيصضيشيّٝصيمِصقفشيومَضـولشي:مماظَِّّٔىمػشئّشيامعشيوؤصيهصيمؼشيُؼ٦ّلصيمادضي٠ّغيمحشيِّٓؼَؼَيمُصٱَّنػيمِّٰدضيِؿ

صيُؾـِـ٥ِّم،موشيآُطـ٢ّصيمممم ضيفشيومَصَلتشيصشيـّٓؼيقصيمِب شيمػشئّشيامَصنغيغـي٨ّمَأغضيُظّٕصيمإغيَظ٧ّمعشيومؼشيكضيّٕصيجصيمِع َأعؼيومإغيذشيامُضْؾ

 )رواهمعلؾ٣ّ(.مَأغشيوموشيِسقشيوِظ٨ّمثصيُؾطـيو،موشيَأرصيدؽيمِصقفشيومثصيُؾشـي٥ّصي(

ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مموسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَأنؼي .6 رشيدصي٦ّلشيما

 َضولشيم:)مَضولشيماظؾ٥َّّصيمَأغضيِػ٠ّضيمؼشيومابضي٤ّشيمآدشيمشيمُأغضيِػ٠ّضيمسشيَؾقضي١ّ()رواهماظؾكوري(.

وس٤ّمأب٨ّمػّٕؼَّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضول:مضولمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمم .7

ــ٦ّلممممممم ــّّٰٖنم،مصقؼ ــ٥ّمإّٰمعَؾؽــونمؼـ ــودصيمصق ــ٦ّمػيمؼصــِؾّّماظعؾ ــ٤ّمؼ ــومِع ودــؾ٣ّ(:م)مع

 ماظّؾف٣ّعيمأسِّٛمعـػًؼومخؾًػو،موؼؼ٦ّلماآلخّٕ:ماظّؾف٣ّعيمأسِّٛممملًؽومتؾًػو(مأحّٓصيػؿو:

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.

ومسشي٤ّضيمَأِب٧ّمذشيُرم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّم(مَضولشي:ممَضولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممم .8

ودؾ٣ّ(م:م)متشيؾشيلؽيؿصي١َّمِص٧ّموشيجضي٥ِّمَأِخق١َّمَظ١َّم٭ّشيّٓشيَضٌيموشيَأعضيّٕصيَكمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشيغشيفضيقصيـ١َّمم
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ــ ــ١َّم٭ّشيــّٓشيَضٌيممممسشي ــٱَّلغيمَظ ــ٧ّمَأرضيضغيماظضؼي ــودصيَكماظّٕؼيجصيــ٢ّشيمِص ــّٕغيم٭ّشيــّٓشيَضٌيموشيإغيرضيذشي ضيَؽ ٤ّغيماْظؿصي

وشيبشيصشيّٕصيَكمِظؾّٕؼيجصي٢ّغيماظّٕؼيِدىِءماْظؾشيصشيـّٕغيمَظـ١َّم٭ّشيـّٓشيَضٌيموشيإغيعشيوَرؿصيـ١َّماْظقشيفشيـّٕشيموشياظشؼيـ٦ّضيَطَيممممممم

٦ّغيمَأِخق١َّمَظ١َّموشياْظعشيْظ٣ّشيمسشي٤ّغيماظطَّّٕغيؼ٠ّغيمَظ١َّم٭ّشيّٓشيَضٌيموشيإغيْصّٕشياُش١َّمِع٤ّضيمدشيْظ٦ّغيَكمِص٧ّمدشيْظ

 )رواهماظرتعّٔي(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم٭ّشيّٓشيَضٌي(.

ضـيـ٥ّصي(مممممممم .9 ُٓمسشي وسشي٤ّضيمعصيقشيؿؼيِّٓمبضي٤ّغيمسشيِؾ٨ُّمَأغؼي٥ّصيمدشيـِؿّٝشيمسشيِؾـ٨ّؼيمبضيـ٤ّشيمَأِبـ٨ّمَروِظـٍىم)رشي٬ِّـ٨ّشيما

َٓمَصّٕشيضشيمسشيَؾ٧ّماْظَلْشـِقشي وِءمِص٨ّمَأعضي٦ّشياِظفغي٣ّضيمِبَؼّٓضيرغيمعشيومؼشيْؽِػ٨ّمُصَؼّٕشياءشيػصي٣ّضي،مَضولشي:م)مإغينؼيما

ِٓمَأنضيمم َصـــنغينضيمجشيـــوسصي٦ّاموشيسشيـــّٕصيوامَأوضيمجشيفشيـــّٓصيوامَصِؾؿشيضيـــّٝغيماْظَلْشـِقشيـــوِء،مَصقشيـــ٠ّؿيمسشيَؾـــ٧ّما

م)رواهماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممؼصيقشيوِدؾشيفصي٣ّضيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيموشيؼصيعشئّـيبشيفصي٣ّضيمسشيَؾقضي٥ِّ(

  : املٛضٛعثايجا

ـم ؼطعطيـومسيممإنماإلغلونمعّٓغ٨ّمبطؾع٥ّم،مّٰمؼلؿطقّٝمأنمؼعقّ٘موحـّٓهمع

سيمطفــّٟمبــ٢ّمؼعــقّ٘معــّٝمشــريهمسيمذبؿؿــّٝمواحــّٓممممممم٭ّــقّٕاءم،مأومعـعــًّّٰٖمم

عؿؿود١ّماظؾـقونم،مؼؿلثّٕمب٥ّموؼمثّٕمصق٥ّ،موؼعطق٥ّمطؿـومؼلخـّٔمعــ٥ّ،موظؼـّٓماسؿــ٧ّمممممم

غلـونمماإلدٱّممسـوؼيمصو٫ّؼيمبوجملؿؿّٝماإلغلوغ٨ّمسوعيم،مع٤ّمحقٌمتؽّٕميـ٥ّمظإلم

وشيَظَؼـّٓضيمَطّٕؼيعضيشـيـومبشيـِـ٨ّمآدشيمشيموشيحشيؿشيْؾشـيـوػصي٣ّضيمِصـ٨ّماْظؾشيـّٕـيموشياْظؾشيقضيـّٕغيمممممممم}وهّٕؼّٕه،مضـولمتعـودي:مم

ــقًؾوممم ــْؾشـيوػصي٣ّضيمسشيَؾـــ٧ّمَطــــِريػيمِعؿؼيـــ٤ّضيمخشيَؾْؼشيـــومتشيْػِضـ م{وشيرشيزشيْضشيـــوػصي٣ّضيمِعـــ٤ّشيماظطَّقـيؾشيـــوِتموشيَصضؼيـ

ؿّٝمؼ.موسـوؼـيماإلدـٱّممبـوظػّٕدمػـ٨ّمسيماِّ٭ّـ٢ّمسـوؼـيمبـوجملؿممممممم70ػاإلدـّٕاء:ممم

ــيمممممم ــ٥ّمابؽؿ ــيموأغظؿؿ ــّٕؼعوت٥ّماظعودظ ــوعقيموتش ــ٥ّماظل ــ٥ّم،مصوإلدــٱّمممبؾود٫ّ طؾ

موت٦ّجقفوت٥ّماظصودضيمحؼ٠ّمظؾؿفؿؿّٝمأرض٧ّم٭٦ّّرماظؿؽوص٢ّممبػف٦ّع٥ّماظشوع٢ّ.

وإذامطونماإلدٱّممضّٓماسؿـ٧ّمبوجملؿؿّٝمسؿ٦ّعطيوم،مصنغـ٥ّمأسطـ٧ّمسـوؼـيمممم

ــّٕاءمممم ــوع٧ّمواظػؼـ ــونمإديماظقؿـ ــلعّٕمبوإلحلـ ــ٥ّم،مصـ ــعقػيمصقـ ــوتماظضـ ــيمبوظػؽـ خو٭ّـ

لوطنيمواب٤ّماظلؾق٢ّم،موحّٕصمسؾ٧ّمأنمتؽ٦ّنمػّٔهماظػؽوتمدـعقّٓةمسيممواٌ



   

 

- 218 - 

حقوتفوم،معطؿؽـيمإديمأنمععقشؿفومعؽػ٦ّظيم،موأنمحؼ٦ّضفـومسيماظعـقّ٘ماظؽـّٕؼ٣ّمممم

عضؿ٦ّغيم،موع٤ّمػـومصّٕضمآمدؾقوغ٥ّموتعوديماظّٖطوةمسؾ٧ّمسؾودهماِّشـقـوءم،مم

متمخّٔمعـف٣ّموتّٕدمسؾ٧ّمصؼّٕا٫ّف٣ّ.

،مصف٨ّماظـّٕط٤ّماظـوظـٌمعـ٤ّمممممإنماظّٖطوةمأحّٓمأرطونماإلدٱّممودسو٫ّؿ٥ّ

ِٓمم أرطونماإلدٱّممم،مصعشي٤ّغيمابضي٤ّغيمسصيؿشيّٕشيمم)مرشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيوم(مَضولشيمم:مَضولشيمرشيدصيـ٦ّلصيما

)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(:م)بصيـِـ٨ّشيماإلغيدضيـٱَّمصيمسشيَؾـ٧ّمخشيؿضيـّٗػي:مذشيـفشيودشيِةمَأنضيمَّٰمإغيَظـ٥ّشيمإغيَّّٰممممممممم

ِٓم،موشيإغيم ــ٦ّلصيما ــّٓطيامرشيدصي ــ٥ّصيم،موشيَأنؼيمعصيقشيؿؼي ـٍيم،ممماظؾَّ ــ ــوِةموشياْظقشي ــوِءماظّٖؼيَط ــٱَِّةم،موشيإغيؼؿشي ــومغيماظصؼي َض

م)رواهماظؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشي٭ّشي٦ّضيمغيمرشيعشيضشيونشي(م

ــوديمممممم ــولمتع ـــيمواإلذيــوعم،مض ــوبمواظل ــوماظؽؿ ــ٧ّموج٦ّبف ــّٓمدلمسؾ وض

ؼ.مموضـولمم43ػاظؾؼـّٕة:مم{َةموشيارضيَطعصي٦ّْامعشيّٝشيماظّٕؼياِطِعنيشيوشيَأِضقؿصي٦ّْاماظصؼيٱََّةموشيآتصي٦ّْاماظّٖؼيَطو}:

وشيآتصيـــــ٦ّْامحشيؼَّـــــ٥ّصيمؼشيـــــ٦ّضيمشيمحشيصشيـــــوِدِهموشيَّٰمتصيلضيـــــّٕغيُص٦ّْامإغيغؼيـــــ٥ّصيمَّٰمؼصيِقـــــىؽيممممممم}تعـــــوديم:

إغيغؼيؿشيــــوماظصؼيــــّٓشيَضوتصيمِظْؾُػَؼــــّٕشياِءم}ؼ.موضــــولمتعــــودي:141ػاِّغعــــوم:م{اْظؿصيلضيــــّٕغيِصنيشي

وشياْظؿصيمشيظََّػِيمُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضيموشيِص٨ّماظّٕـيَضـوِبموشياْظغشيـورغيِعنيشيموشيِصـ٨ّمممموشياْظؿشيلشيوِطنيغيموشياْظعشيوِعِؾنيشيمسشيَؾقضيفشيوم

ؼ.م60ػاظؿ٦ّبـي:ممم{دشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّموشيابضي٤ّغيماظلؼيِؾق٢ّغيمَصّٕغيؼضشيًيمِع٤ّشيماظؾ٥َِّّموشياظؾَّـ٥ّصيمسشيِؾـق٣ّظيمحشيِؽـق٣ّظيممم

وس٤ّماب٤ّمسؾوسم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مأنماظـيبم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مبعـٌمممم

٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مإديماظقؿ٤ّمصؼـولمظـ٥ّ:م)إغيغؼيـ١َّمتشيـْلِت٨ّمَض٦ّضيعطيـومَأػضيـ٢ّشيمِطؿشيـوٍبممممممممععوذطيام)رشي

َصودضيسصيفصي٣ّضيمإغيَظ٧ّمذشيفشيودشيِةمَأنضيمَظومإغيَظ٥ّشيمإغيظَّوماظؾ٥َّّصيموشيَأغـيـ٨ّمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّممَصـنغينضيمػصيـ٣ّضيمَأَرـوسصي٦َّكممممممم

فغي٣ّضيمخشيؿضيـّٗشيم٭ّشيـَؾ٦ّشياٍتمِصـ٨ّمُطـ٢ّـيمممممِظّٔشيِظ١َّمَصَلسضيِؾؿضيفصي٣ّضيمَأنؼيماظؾ٥َّّشيمسشيّٖؼيموشيجشيـ٢ّؼيماْصؿشيـّٕشيضشيمسشيَؾـقضيممم

ؼشي٦ّضيمػيموشيَظقضيَؾٍيم،مَصنغينضيمَأَرـوسصي٦ّامِظـّٔشيِظ١َّمَصـَلسضيِؾؿضيفصي٣ّضيمَأنؼيماظؾَّـ٥ّشيمسشيـّٖؼيموشيجشيـ٢ّؼيماْصؿشيـّٕشيضشيمسشيَؾـقضيفغي٣ّضيممممممممم

ــ٣ّضيمممممم ــنغينضيمػصي ــّٕشيا٫ِّفغي٣ّضيم،مَص ــ٨ّمُصَؼ ــّٕشيدؽيمِص ــو٫ِّفغي٣ّضيموشيتصي ــ٤ّضيمَأْشـِقشي ــ٦ّشياِظفغي٣ّضيمتصيمضيخشيــّٔصيمِع ــ٨ّمَأعضي ٭ّشيــّٓشيَضًيمِص
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ِظ١َّمَصنغيؼؼيوَكموشيَطّٕشيا٣ِّ٫ّشيمَأعضي٦ّشياِظفغي٣ّضيموشياتؼي٠ّغيمدشيسضي٦ّشيَةماْظؿشيْظُؾ٦ّمغيمَصنغيغؼيفشيومَظقضيّٗشيمبشيقضيشيفشيومَأَروسصي٦َّكمِظّٔشي

وشيبشيقضي٤ّشيماظؾ٥َِّّمسشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼيمِحفشيوبظي(م)علــّٓمأريـّٓ(،موسـ٤ّمأبـ٨ّمػّٕؼـَّٕةم)ر٬ّـ٨ّمآممممممم

ســـ٥ّ(مضــول:مضــولمردــ٦ّلمآم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(:م)عــومِعــ٤ّمؼــ٦ّمػيمؼصــِؾّّمم

إّٰمعَؾؽــونمؼـــّّٰٖن،مصقؼــ٦ّلمأحــّٓصيػؿو:ماظّؾفــ٣ّعيمأســِّٛمعـػًؼــومخؾًػــو،ممماظعؾــودصيمصقــ٥ّم

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموؼؼ٦ّلماآلخّٕ:ماظّؾف٣ّعيمأسِّٛممملؽومتؾًػو(

وضــّٓمجــوءماظ٦ّسقــّٓماظشــّٓؼّٓمسيمحــ٠ّمعــ٤ّمخبــ٢ّمبفــومأومضصــّٕمسيممممممممم

وشياْظِػضؼيـَيموشيَّٰمؼصيـِػُؼ٦ّغشيفشيـومِصـ٨ّمممموشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيْؽـِّٖصيونشيماظّٔؼيػشيىشيم}إخّٕاجفوم،مضولمتعودي:م

دشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّمَصؾشيشـيّٕضيػصي٣ّمِبعشئّشياٍبمَأِظق٣ّػيم*مؼشي٦ّضيمشيمؼصيقضيؿشي٧ّمسشيَؾقضيفشيومِص٨ّمغشيـورغيمجشيفشيـؼي٣ّشيمَصؿصيْؽـ٦ّشيىمممم

ِبفشيومِجؾشيوػصيفصي٣ّضيموشيجصيـ٦ّبصيفصي٣ّضيموشيُزفصي٦ّرصيػصي٣ّضيمػشئّشيامعشيومَطشـيـّٖضيتصي٣ّضيمَِّغُػِلـُؽ٣ّضيمَصـّٔصيوُض٦ّْامعشيـومُطــؿصي٣ّضيمممممم

ؼ.مصؽ٢ّمعولمّٰمتمدىمزطوت٥ّمبعّٓموج٦ّبفـومصقـ٥ّمصفـ٦ّمممم35ــ34اظؿ٦ّبي:مػ{تشيْؽـِّٖصيونشي

مطـّٖمؼصيعّٔؼيبصيمب٥ّم٭ّوحؾ٥ّمؼ٦ّمماظؼقوعي.

وِّػؿقــيماظّٖطــوةمضّٕغفــومربماظعــّٖةم)جــ٢ّمجٱّظــ٥ّ(مبــلسظ٣ّماظػــّٕا٫ّّٚمممم

وأجؾـــفوموأسٱّػـــومعؽوغـــيموػـــ٨ّماظصـــٱّةمسيماظؼـــّٕآنماظؽـــّٕؼ٣ّمسيمسشـــّٕاتمم

سيمأدا٫ّفـوم،موتّٕػقؾطيـومممؾطيـومم،موتـ٦ّؼفطيـومبـّٔطّٕػوم،موتّٕشقمما٦ٌّا٬ّّٝم،متعظقؿطيومظشـلغفومم

ع٤ّمعـعفو،مأوماظؿلـوػ٢ّمصقفـوم،موتعـّٓدمذطّٕػـومسيماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼ٣ّمبـلطـّٕمعـ٤ّممممممممم

ظػّٜم،متورًةمبؾػّٜماإلغػوقم،موتورًةمبؾػّٜماظّٖطوةم،موثوظـًيمبؾػـّٜماظصـّٓضيم،مصػـ٨ّمممم

عطؾّٝمد٦ّرةماظؾؼّٕةمؼصّٟمآماٌؿؼنيماظّٔؼ٤ّمؼـؿػع٦ّنمبفّٓيمطؿوب٥ّمصقؼـ٦ّلمم

ضيِػُؼ٦ّنشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيمضيِعصي٦ّنشيمِب}: مم{وْظغشيقضيِىموشيؼصيِؼقؿصي٦ّنشيماظصؼيٱَّةموشيِعؿؼيومرشيزشيْضشـيوػصي٣ّضيمؼصي

مؼم.م3ػاظؾؼّٕة:
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ــ٦ّلمدــؾقوغ٥ّم:ممممممم ــ٦ّرةمؼؼ ــّٗماظل ــ٤ّمغػ ــ٦ّْامم}وسيمع٬ّ٦ّــّٝمآخــّٕشيمع وشيَأِضقؿصي

اظصؼيٱََّةموشيآتصي٦ّْاماظّٖؼيَطوَةموشيعشيومتصيَؼّٓـيعصي٦ّْامَِّغُػِلُؽ٣ّمعـي٤ّضيمخشيقضيّٕػيمتشيِفّٓصيوهصيمِسـّٓشيماظّؾـ٥ِّمإغينؼيماظّؾـ٥ّشيممم

مؼ.موؼؼــ٦ّلمدــؾقوغ٥ّميؾقؾــ٥ّموعصــطػوهمممم110ػاظؾؼــّٕة:م{ومتشيعضيؿشيُؾــ٦ّنشيمبشيِصــريظيممِبؿشيــ

خصيـّٔضيمِعـ٤ّضيمَأعضيـ٦ّشياِظفغي٣ّضيم٭ّشيـّٓشيَضًيمتصيَطفـيـّٕصيػصي٣ّضيموشيتصيـّٖشيطِّقفغي٣ّضيمِبفشيـومممممممم})٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّم(:م

م.ؼ103ػاظؿ٦ّبي:مممممممممم{وشي٭ّشي٢ّـيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمإغينؼيم٭ّشيَؾوتشي١َّمدشيَؽ٤ّظيمَظفصي٣ّضيموشياظؾ٥َّّصيمدشيِؿقّٝظيمسشيِؾق٣ّظي

ومتؿوزمصّٕؼضيماظّٖطوةممبؽوغيمرصقعيمسيماإلدٱّمم،مصؿّٝمأغفومتصيعّٓمأحـّٓمأرطـونممم

اظّٓؼ٤ّمودسو٫ّؿ٥ّمصف٨ّماظػّٕؼضيماظيتمتلوسّٓمسيمهؼق٠ّماظؿؽوص٢ّماّٰجؿؿوس٨ّم

بنيمذيقّٝمأبـوءماجملؿؿّٝم،مصف٨ّمّٰمتؼّٓممر٦ّاسقيمع٤ّماِّشـقوءمواظؼودرؼ٤ّم،م

ّٕادماِّعـيممب٢ّمتؼّٓممسؾ٧ّمدؾق٢ّماإلظـّٖاممعـ٤ّمأجـ٢ّمهؼقـ٠ّماظؿؽوصـ٢ّمبـنيمأصـممممممم

خصيـّٔضيمِعـ٤ّضيمَأعضيـ٦ّشياِظفغي٣ّضيم٭ّشيـّٓشيَضًيمتصيَطفـيـّٕصيػصي٣ّضيموشيتصيـّٖشيطِّقفغي٣ّضيمِبفشيـومممممممم}اظ٦ّاحّٓةم،ممظؼ٦ّظ٥ّمتعوديم:

مؼ.103ػاظؿ٦ّبي:مممممممم{وشي٭ّشي٢ّـيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمإغينؼيم٭ّشيَؾوتشي١َّمدشيَؽ٤ّظيمَظفصي٣ّضيموشياظؾ٥َّّصيمدشيِؿقّٝظيمسشيِؾق٣ّظي

وايؽؿــيمعــ٤ّمعشــّٕوسقيماظّٖطــوةمػــ٨ّمتطفــريماظـــػّٗماٌلــؾؿيمعــ٤ّممم

يماظؾك٢ّمواظشّّمواظشّٕهمواظطؿّٝمورصّٝماظّٓرجوتموع٦ّادوةماظػؼّٕاءمودّٓمرذؼؾ

ــٌمممممم ــ٤ّماًؾ ــولمع ــّٕةمظؾؿ ــ٦ّزؼ٤ّمواظؾمدــوءموابــّٕوعنيمورف حوجــوتماٌع

وتـؿقؿ٥ّموحػظ٥ّمع٤ّماآلصوتم.مصوظّٖطـوةماٌػّٕو٬ّـيمظقلـًمسيماإلدـٱّممغظـوممممممم

جؾوؼيم،مب٢ّمظؿقؼق٠ّمعؾّٓأماظؿؽوص٢ّ،موشّٕسمعشـوسّٕمايــونمواظّٕأصـيموت٦ّرقـّٓممممم

موهؼق٠ّماِّظػيمبنيمذؿ٧ّماظطؾؼوت.مماظعٱّضوتم،

خصيـّٔضيمِعـ٤ّضيممم}وظؼّٓمغّٙماظؼّٕآنمسؾ٧ّماظغوؼيمعـ٤ّمإخـّٕاجماظّٖطـوةمبؼ٦ّظـ٥ّ:ممممم

َأعضي٦ّشياِظفغي٣ّضيم٭ّشيّٓشيَضًيمتصيَطفـيّٕصيػصي٣ّضيموشيتصيـّٖشيطِّقفغي٣ّضيمِبفشيـوموشي٭ّشيـ٢ّـيمسشيَؾـقضيفغي٣ّضيمإغينؼيم٭ّشيـَؾوتشي١َّمدشيـَؽ٤ّظيمَظفصيـ٣ّضيمممممممم

وشيعشيـ٤ّضيمؼصيـ٦ّقشيمذصيـّّؼيمغشيْػِلـ٥ِّممممم}ؼ،موؼؼ٦ّلمدؾقوغ٥ّ:م103ػاظؿ٦ّبي:مم{وشياظؾ٥َّّصيمدشيِؿقّٝظيمسشيِؾق٣ّظي
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ؼ.موسيمايّٓؼٌم:مسشي٤ّضيمَأغشيّٗػيم)ر٨ّ٬ّمآم9ػايشّٕ:م{َصُلوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماْظؿصيْػِؾقصي٦ّنشيم

ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(:م)ثشيَؾـوثظيمعصيفضيِؾَؽـوتظي:مذصيـّّؿيمممممممم سـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

مِبشيْػِل٥ِّ(ممعصيَطوعظيم،موشيػشي٦ّطيىمعصيؿؼيؾشيّٝظيم،موشيإغيسضيفشيوبصيماْظؿشيّٕضيِء

م)رواهماظؾقفؼ٨ّمسيمذعىماإلميون(.مم

وسيماىوغىماآلخّٕمذّٕسًماظّٖطوةمرفورةمظـػّٗماظػؼـريمعـ٤ّمايؼـّٓمممم

وايلّٓمواظضغقـي،مصؿطفريماظـػّٗمواظؿلـوع٨ّمبـوجملؿؿّٝمإديمعلـؿ٦ّىمأغؾـ٢ّممممم

)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مممممػ٦ّمايؽؿيماِّودي،موع٤ّمأج٢ّمذظ١ّمودـّٝماظــيبمم

مـؾغــ٨ّمأنمؼؾــّٔهلوماٌلــؾ٣ّم،مصعشيــ٤ّضيمَأِبــ٧ّمذشيُرممصــ٧ّمدّٰظــيمطؾؿــيماظصــّٓضيماظــيتمؼم

)مر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّم(مَضولشي:ممَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م:)متشيؾشيلؽيـؿصي١َّمممم

ضـيَؽـّٕغيم٭ّشيـّٓشيَضٌيمممممممممم ِص٧ّموشيجضي٥ِّمَأِخقـ١َّمَظـ١َّم٭ّشيـّٓشيَضٌيموشيَأعضيـّٕصيَكمِبـوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشيغشيفضيقصيـ١َّمسشيـ٤ّغيماْظؿصي

اظضؼيـٱَّلغيمَظـ١َّم٭ّشيـّٓشيَضٌيموشيبشيصشيـّٕصيَكمِظؾّٕؼيجصيـ٢ّغيماظـّٕؼيِدىِءمممممممموشيإغيرضيذشيودصيَكماظّٕؼيجصيـ٢ّشيمِصـ٧ّمَأرضيضغيمم

اْظؾشيصشيــّٕغيمَظــ١َّم٭ّشيــّٓشيَضٌيموشيإغيعشيوَرؿصيــ١َّماْظقشيفشيــّٕشيموشياظشؼيــ٦ّضيَطَيموشياْظعشيْظــ٣ّشيمسشيــ٤ّغيماظطَّّٕغيؼــ٠ّغيمَظــ١َّممم

م)رواهماظرتعّٔي(.مم٭ّشيّٓشيَضٌيموشيإغيْصّٕشياُش١َّمِع٤ّضيمدشيْظ٦ّغيَكمِص٧ّمدشيْظ٦ّغيمَأِخق١َّمَظ١َّم٭ّشيّٓشيَضٌي(.م

ريمظؾـــػّٗماظؾشــّٕؼيم،موػــ٨ّمدــؾىمظـؿــوءماٌــولموبّٕطؿــ٥ّم،مممصوظّٖطــوةمتطفــم

وػّٔهمحؼقؼيمّٰمعّٕؼيمصقفـوم،مأطـّٓػوماظؽؿـوبماظعّٖؼـّٖم،مواظلــيماظـؾ٦ّؼـيماٌطفـّٕةم،مممممممم

م{وشيعشيــومَأغضيَػْؼـــؿصي٣ّضيمِعــ٤ّضيمذشيـــ٨ّضيٍءمَصفصيــ٦ّشيمؼصيكضيِؾُػـــ٥ّصيموشيػصيــ٦ّشيمخشيقضيـــّٕصيماظـــّٕؼيازغيِضنيشيمممم}ؼؼــ٦ّلمتعـــودي:مم

ٓم39ػدؾل:مم مســ٥ّ(مأنماظــيبم)٭ّشيـؾ٧َّّممممؼم،موسيمايّٓؼٌمس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٬ّـ٨ّما

ضيم٭ّشيّٓشيَضٌيمِع٤ّضيمعشيولػيم،موشيعشيومزشيادشيماظؾَّـ٥ّصيمسؾـّٓطيامِبعشيْػـ٦ّػيمإغيظَّـوممممم اظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مضولم:م)معشيومغشيَؼصشي

ِسّٖؾيام،موشيعشيومتشي٦ّشيا٬ّشيّٝشيمَأحشيّٓظيمِظؾ٥َِّّمإغيظَّومرشيَصعشي٥ّصيماظؾ٥َّّصيم(.م)رواهمعلؾ٣ّمسيم٭ّـققق٥ّ(.موسشيـ٤ّضيمَأِبـ٧ّمممم

ودـؾ٣ّ(مَضـولشي:م)بشيقضيشيـومرشيجصيـ٢ّظيممممممٓمسـ٥ّ(مسشيـ٤ّغيماظؼيِؾـ٧ّـيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّما
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ِبَػٱٍَّةمِع٤ّشيماَِّرضيضغيمَصلشيِؿّٝشيم٭ّشي٦ّضيتطيومِص٧ّمدشيقشيوبشيٍي:مادضي٠ّغيمحشيِّٓؼَؼَيمُصٱَّنػي،مَصؿشيشيقؼي٧ّمذشيِظ١َّم

ضيمماظلؼيقشيوبصيمَصَلْصّٕشيغشيمعشيوءشيهصيمِص٧ّمحشيّٕؼيٍةمَصنغيذشيامذشيّٕضيجشيٌيمِع٤ّضيمِتْؾـ١َّماظشـيـّٕشياجغيمَضـِّٓماممم دضيـؿشي٦ّضيسشيؾشي

ذشيِظ١َّماْظؿشيـوءشيمُطؾَّـ٥ّصيمَصؿشيؿشيؾؼيـّٝشيماْظؿشيـوءشيمَصـنغيذشيامرشيجصيـ٢ّظيمَضـو٣ِّ٫ّظيمِصـ٧ّمحشيِّٓؼَؼِؿـ٥ِّمؼصيقشيـ٦ّـيلصيماْظؿشيـوءشيمممممممممممم

ِبِؿلضيقشيوِت٥ِّ،مَصَؼولشيمَظ٥ّصيمؼشيومسشيؾضيّٓشيماظؾ٥َِّّمعشيومادضيؿصي١َّ؟مَضولشيمُصٱَّنظي،مِظٱِّدضي٣ّغيماظَِّّٔىمدشيِؿّٝشيمِص٧ّم

صًيممممممممماظلؼيقشيوبشيِي،مَصَؼولشيمَظ٥ّصيمؼشيومسشيؾضيّٓشي اظؾ٥َِّّمِظـ٣ّشيمتشيلضيـَلُظـ٨ِّمسشيـ٤ّغيمادضيـِؿ٧ّ؟مَصَؼـولشي:مإغيغـيـ٧ّمدشيـِؿعضي

٭ّشي٦ّضيتطيومِص٧ّماظلؼيقشيوِبماظَِّّٔىمػشئّشيامعشيوؤصيهصيمؼشيُؼ٦ّلصيمادضي٠ّغيمحشيِّٓؼَؼَيمُصـٱَّنػيمِّٰدضيـِؿ١َّ،مَصؿشيـومممم

ضيفشيـومَصلَممم شيمػشئّشيامَصنغيغـي٨ّمَأغضيُظّٕصيمإغيَظ٧ّمعشيـومؼشيكضيـّٕصيجصيمِع تشيصشيـّٓؼيقصيممتشيصضيشيّٝصيمِصقفشيومَضولشي:مَأعؼيومإغيذشيامُضْؾ

صيُؾـ٥ِِّم،موشيآُط٢ّصيمَأغشيوموشيِسقشيوِظ٨ّمثصيُؾطـيو،موشيَأرصيدؽيمِصقفشيومثصيُؾشـي٥ّصي(م م)رواهمعلؾ٣ّمسيم٭ّققق٥ّ(.مممممِب

إنماظّٖطوةمهلومصضو٢ّ٫ّمعفؿيم،موآثورماجؿؿوسقيمسظقؿيمتؿؿـ٢ّمسيمدّٓعيم

حوجيماظػؼّٕاءمورصّٝماظػؼّٕمسـف٣ّم،موغشّٕمابؾيمبنيمأصّٕادماجملؿؿّٝماٌلـؾ٣ّمم

ابؾيمواظرتاح٣ّمبقـف٣ّم،موعـ٤ّمثـ٣ّؼيمرشَّـىمآممسيمأدا٫ّفـوم،مممممم،مومتؼ٦ّؼيمأوا٭ّّٕ

وأثـ٧ّمسؾ٧ّماٌّٖطِّنيمواٌؿصّٓضنيمبوظَػٱَّحمواظـفـوحمسيماظـّٓغقومواآلخـّٕةم،مممم

َضـّٓضيمَأْصَؾـّّشيماْظؿصيمضيِعصـيـ٦ّنشيم*ماظَّـِّٔؼ٤ّشيمػصيـ٣ّضيمِصـ٨ّم٭ّشيـَؾوِتفغي٣ّضيمخشيوِذـعصي٦ّنشيم*ممممممممم}صؼولمتعـودي:م

م{*موشياظَّـــِّٔؼ٤ّشيمػصيـــ٣ّضيمِظؾّٖؼيَطـــوِةمَصـــوِسُؾ٦ّنشيمممموشياظَّـــِّٔؼ٤ّشيمػصيـــ٣ّضيمسشيـــ٤ّغيماظؾَّغضيـــ٦ّغيمعصيعضيّٕغي٬ّصيـــ٦ّنشيمممم

ؼ،مثــ٣ّؼيممشيوشيسشيــّٓشيػصي٣ّموغيراثــيماظِػــّٕضيدشيوسماَِّسضيَؾــ٧ّم،مصؼــولمتعــودي:مم4م-1ػاٌمعـــ٦ّن:

مم{ُأوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماْظ٦ّشيارغيثصي٦ّنشيم*ماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيّٕغيثصي٦ّنشيماْظِػّٕضيدشيوضيسشيمػصي٣ّضيمِصقفشيومخشيوِظّٓصيونشي}

مؼ.11م-10ػاٌمعـ٦ّن:

عطيوماػـؿ٣ّمبوظّٖطـوةمواظصـّٓضيمعـؾؿـوماػـؿ٣ّمبفـوممممممموٕمتعّٕفماإلغلوغقيمغظومممم

اإلدٱّمم،موسيمطؿوبمآمودـيمرد٦ّظ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مآؼـوتظيموِحَؽـ٣ّظيممم

تؾنيمطقّٟمؼّٕؼّٓماإلدـٱّممتعؿـق٣ّشيماًـريموإذـوسَيماظـعؿـيم،موعطـوردَةماظؾلدـوءمممممممم
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واظضّٕاءم،مورد٣ّمبلؿيماظ٬ّّٕومسؾ٧ّمط٢ّموج٥ّم،موع٤ّمػـومتـلت٨ّمأػؿقـيماظّٖطـوةمممم

ومٌعظـ٣ّمأصـّٕادماجملؿؿـّٝم،موبوسؿؾورػـوماٌـؾـّٝماِّدودـ٨ّمممممممع٤ّمحقٌممش٦ّهلـم

اِّوشيعيلمظؿغطقــيمجوغــىماظؿؽوصــ٢ّمواظؿعــوونم،مواظرتابــّٛمبــنيمأصــّٕادماجملؿؿــّٝم

اإلدــٱّع٨ّم،متؾــ١ّماٌعــوغ٨ّماظــيتمأعــّٕمبفــوماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّم،مضــولمتعــوديممممممممم

َٓممموشيتشيعشيووشيغصي٦ّامسشيَؾ٧ّماْظِؾّٕغيعيموشياظؿشيعيْؼ٦ّشيىموشيَّٰمتشيعشيووشيغصي٦ّامسشيَؾـ٧ّماإلغيثضيـ٣ّغيموشيمم}: اْظعصيـّٓضيوشيانغيموشياتشيعيُؼـ٦ّاما

ــوِبم َٓمذشيــِّٓؼّٓصيماْظِعَؼ ًَْؾــ٠ّغيمممم{إغينشيعيما ــّٕظيمىؿقــّٝما ضــولماإلعــومماظؼــّٕريبم:مػــ٦ّمَأعضي

بوظؿعـوونمسؾـ٧ّماظِؾـّٕغيعيمواظؿؼـ٦ّىم،مأيمِظـقصيِع٤ّمبعضـؽ٣ّمبعضطيـوم.موضـولماٌـووردي:مممممممممم

مغّٓبمآمدؾقوغ٥ّمإديماظؿعوونمبوظِؾّٕغيعيموَضّٕشيغشي٥ّمبوظؿؼ٦ّىمظ٥ّ;مِّنمسيماظؿؼ٦ّىمر٬ّو

آمتعــودي،موسيماظــربغيعيمر٬ّــوماظـــوس،موعشيــ٤ّضيمجشيؿشيــّٝشيمبــنيمر٬ّــومآمتعــوديمور٬ّــوم

ماظـوسمصؼّٓممتعَيًمدعودت٥ّموسؿشيعيًمغعؿؿ٥ّ.

ظَّقضيّٗشيماْظِؾّٕؼيمَأنمتصي٦ّشيظ٦ُّّْاموصيجصي٦ّػشيُؽ٣ّضيمِضؾشي٢ّشيماْظؿشيشضيـّٕغيقغيموشياْظؿشيغضيـّٕغيِبممم}وضولمتعودي:

وشياْظؿشي٫ّ٩َِّؽـِيموشياْظِؽؿشيـوِبموشياظؼيِؾـقـينيشيموشيآتشيـ٧ّمممممموشيَظِؽ٤ّؼيماْظِؾّٕؼيمعشي٤ّضيمآعشي٤ّشيمِبوظؾ٥َِّّموشياْظقشي٦ّضيمغيماآلِخّٕغي

ــِؾق٢ّغيممممم ــ٤ّشيماظلؼيـ ــوِطنيشيموشيابضيـ ــوعشي٧ّموشياْظؿشيلشيـ ــ٧ّموشياْظقشيؿشيـ ــ٥ِّمذشيوغييماْظُؼّٕضيبشيـ ــ٧ّمحصيؾـيـ ــولشيمسشيَؾـ اْظؿشيـ

وشياظلؼيك٫ِِّؾنيشيموشيِص٨ّماظّٕـيَضوِبموشيَأَضومشيماظصؼيٱَّةموشيآتشي٧ّماظّٖؼيَطـوَةموشياْظؿصي٦ُّصـ٦ّنشيمِبعشيفضيـِِّٓػ٣ّضيمإغيذشيامممم

ــّٓصيوْا ــِّٔؼ٤ّشيممممممسشيوػشي ــ١َّماظَّ ــْلسغيمُأوَظِؽ ــّٕؼياءموشيِحــنيشيماْظؾشي ــوءمواظضؼي ــ٨ّماْظؾشيْلدشي ــوِبّٕغيؼ٤ّشيمِص وشياظصؼي

(م،مصوظـصــ٦ّصماظلــوبؼيمهــٌم177)اظؾؼــّٕة:م{٭ّشيــّٓشيُض٦ّاموشيُأوَظِؽــ١َّمػصيــ٣ّصيماْظؿصيؿؼيُؼــ٦ّنشي

أ٭ّــقوبماِّعــ٦ّالموتــّٔطّٕػ٣ّمبــلنمهلــ٣ّمإخ٦ّاغــًومعــ٤ّماِّضــوربمواظقؿــوع٧ّممممممممم

١ّمحبوجـيمعودـيمإديمعـّٓـيمؼـِّٓمممممواٌلوطنيمواظلـو٫ّؾنيموسيماظّٕضـوبمطـ٢ّمأوظؽـمممم

ماظع٦ّنمهل٣ّمظقعقش٦ّامحقوةمغوسؿيمسيمزٱّلماإلدٱّمماظ٦ّارصيم.
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وتؾنيماآلؼوتمأنمأ٭ّـقوبماِّعـ٦ّالمإذامصعؾـ٦ّامذظـ١ّمصفـ٣ّمحيؼؼـ٦ّنممممممم

دس٦ّةماإلدٱّمماظيتمجوءمبفومظؿقؼق٠ّماظؿؽوص٢ّماظعوممبنيمذيقّٝمأصـّٕادماِّعـيممم

صقفـومبـوِّع٤ّمممموأبـوءماجملؿؿّٝم،مظقعقّ٘ماىؿقـّٝمحقـوةمآعــيمػود٫ّـيمؼـعؿـ٦ّنممممم

م .واظّٕخوءم،مواظؿعوونماظصودقمسيمز٢ّماظعؼقّٓةماإلدٱّعقيماظلؿقي

صشــّٕؼعيماإلدـــٱّممتػــّٕضمسؾـــ٧ّمأتؾوسفـــومأنمؼشيلصيــ٦ّدمبقــــف٣ّماظؿعـــوونمممم

ــ٢ّمسيممممم ــ٤ّماظؿؽوصـ ــٱًّمسـ ــقّٗ،مصضـ ــوسّٕمواِّحودـ ــكزرمسيماٌشـ ــ٢ّمواظؿـ واظؿؽوصـ

ايوجوتمواٌودعِيؼوتم،محؿـ٧ّمؼؽـ٦ّنماٌلـؾؿ٦ّنمطوظؾـقـونمإٌّ٭ّـ٦ّصمؼشـّٓصيعيممممممم

عضطيــومطؿــومأخربغــوماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مصعــ٤ّمَأِبــ٨ّمعصي٦ّدشيــ٧ّممبعضــ٥ّمب

ــولشيم:م)إغينؼيماْظؿصيــمضيِع٤ّشيمممم )ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مسشيــ٤ّغيماظؼيِؾــ٨ّـيم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مَض

ــوِبعشي٥ّصي()رواهماظؾكــوري(.مأومممممم ــؾؼي١َّمَأ٭ّشي ــوموشيذشي ــ٥ّصيمبشيعضيضطي ــّٓؽيمبشيعضيضصي ــونغيمؼشيشصي ضيقشي ــمضيِع٤ّغيمَطوْظؾصي ِظْؾؿصي

اذــؿؽ٧ّمعـــ٥ّمسضــ٦ّمتــّٓاس٧ّمظــ٥ّمدــو٫ّّٕماِّسضــوءممطوىلــّٓماظ٦ّاحــّٓماظــّٔيمإذام

ــولشيمممم بــويؿ٧ّمواظلــفّٕ،مصعشيــ٤ّغيماظؽيعضيؿشيــونغيمبضيــ٤ّغيمبشيِشــريػيم)ر٬ّــ٨ّمآمسـفؿــو(مَضــولشيم:مَض

رشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م)عشيشـي٢ّصيماْظؿصيمضيِعـِنيشيمِص٧ّمتشي٦ّشيادـيِػ٣ّضيموشيتشيـّٕشياحصيِؿفغي٣ّضيمم

ضـي٥ّصيمسصيضضي٦ّظيمتشيّٓشياسشي٧ّمَظ٥ّصيمدشيو٫ِّّٕصيماْظفشيلشيـِّٓمِبوظلؼيـفشيّٕغيممموشيتشيعشيوُرِػفغي٣ّضيمعشيشـي٢ّصيماْظفشيلشيِّٓمإغيذشياماذضيؿشيَؽ٧ّمِع

م)رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشياْظقصيؿؼي٧ّ(م

وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمدشيِعقٍّٓماْظكصيّٓضيرغيىـيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيمبشيقضيشيؿشيومغشيقضي٤ّصيمِص٧ّمدشيـَػّٕػيمم

ؼيِؾ٧ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مإغيذضيمجشيوءشيمرشيجصي٢ّظيمسشيَؾ٧ّمرشياِحَؾٍيمَظ٥ّصيمَضولشيم:مَصفشيعشيـ٢ّشيممعشيّٝشيماظ

مؼشيصضيــّٕغيفصيمبشيصشيــّٕشيهصيمؼشيِؿقطيــوموشيِذــؿشيوًّٰم،مَصَؼــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(:ممممم

عشي٤ّضيمَطـونشيمَظـ٥ّصيمَصضضيـ٢ّظيمممم)معشي٤ّضيمَطونشيمعشيعشي٥ّصيمَصضضي٢ّصيمَزفضيّٕػيمَصْؾقشيعصيّٓضيمِب٥ِّمسشيَؾ٧ّمعشي٤ّضيمَّٰمَزفضيّٕشيمَظ٥ّصيم،موشي
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ِع٤ّضيمزشياٍدمَصْؾقشيعصيّٓضيمِب٥ِّمسشيَؾ٧ّمعشي٤ّضيمَّٰمزشيادشيمَظ٥ّصي(.مَضولشي:مَصّٔشيَطّٕشيمِع٤ّضيمَأ٭ّضيشـيوِفماْظؿشيولغيمعشيومذشيَطـّٕشيمم

ؼـيومِص٧ّمَصضضي٢ّػي(م م)رواهمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممحشيؿؼي٧ّمرشيَأؼضيشيومَأغؼي٥ّصيمَّٰمحشي٠ّؼيمَِّحشيٍّٓمِع

اظصـــودضيماظـــيتمهـــٌمسؾـــ٧ّماظؿـــ٦ّاددمػـــّٔهماظؿ٦ّجقفـــوتماظـؾ٦ّؼـــيم

واظرتاح٣ّمواظؿعوونموتمطّٓمسؾ٧ّمإسطوءمصض٢ّمعومزادمسـ٤ّم٬ّـّٕوراتماإلغلـونمممم

اٌمع٤ّمهل٨ّمأطربمدظق٢ّمسؾـ٧ّمحـّٕصماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مسؾـ٧ّمممممممم

إجيــودمذبؿؿــّٝمعؿؽوصــ٢ّمعؿــ٦ّازنمتلــ٦ّدهمابؾــيمواإلخــوءم،موؼفــقؿ٤ّمسؾقــ٥ّمم

ٓمودــٱّع٥ّمسؾقــ٥ّ(معــوماإلخــٱّصمواظ٦ّصــوءم،موظؼــّٓمهؼــ٠ّمظؾّٕدــ٦ّلم)٭ّــؾ٦ّاتما

ــ٢ّمممممم ــّٓةمواِّخــٱّقماظػو٬ّــؾيمسيماظّٕسق ــ٢ّماظصــػوتمايؿق ــًمط أرادمإذممتـؾ

اِّولماظّٔؼ٤ّمدبّٕج٦ّامع٤ّمعّٓردـيماظـؾـ٦ّةموتّٕبـ٦ّامسؾـ٧ّمؼـّٓمػـوديماظؾشـّٕؼيمممممممم

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(.

واظؿؽوص٢ّمسيماإلدٱّممظقّٗمعؼص٦ّرطيامسؾـ٧ّماظـػـّٝماٌـودعييمصقلـىم،ممممم

ؼؿفووزهمإديمذيقّٝمحوجوتماجملؿؿّٝموإنمطونمذظ١ّمرططيومأدودقطيعيومصق٥ّ،مب٢ّم

،مأصّٕادطياموذيوسوتم;معودعيؼشيعيًيمطوغًمتؾـ١ّمايوجـيمأومععـ٦ّؼـيمأومصؽّٕؼـي،مسؾـ٧ّمممممم

أودّٝمعّٓىمهلّٔهماٌػوػق٣ّم;مصف٨ّمبّٔظ١ّمتؿضؿ٤ّمذيقّٝمايؼ٦ّقماِّدودقيم

م.ظألصّٕادمواىؿوسوتمداخ٢ّماُِّعشيعيي

إنمتعــوظق٣ّماإلدــٱّممطؾــفومتمطعِيــّٓماظؿؽوصــ٢ّممبػف٦ّعــ٥ّماظشــوع٢ّمبــنيمممممممم

لؾؿنيم;موظّٔظ١ّموّٓماجملؿؿـّٝماإلدـٱّع٨ّمّٰمؼشيعضيـّٕغيفمصّٕدؼـيمأومأغوغقـيمأومممممماٌ

دؾؾقي،موإمنومؼعّٕفمإخوءطيم٭ّودًضوم،موسطوءمطّٕميطيوم،موتعووغطيومسؾ٧ّماظِؾـّٕغيعيمواظؿؼـ٦ّىممم

دا٫ّؿطيوم،مصوظؿؽوص٢ّمسيماإلدٱّممؼـؿّٕمإجيودمذبؿؿّٝمض٦ّيمعؿؿودـ١ّمعؿعـوونم،ممم

تلــؿؼق٣ّماظعؼقــّٓةمؼؼــ٦ّممسؾــ٧ّمايــىمواظعطــوءموصعــ٢ّماًــريمظؾغــريم،موعــ٤ّمثــ٣ّم
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وتؿفؾــ٧ّمعؽــورمماِّخــٱّق،مأعــومإذامٕمؼطؿــؽ٤ّماظػــّٕدمسيمحقوتــ٥ّموؼشــعّٕمأنمم

اجملؿؿّٝماإلدٱّع٨ّمؼؼّٟمجبوغؾ٥ّموؼمعـي٤ّمظ٥ّمحوجوت٥ّماظضّٕورؼيمسـّٓماظعفّٖمأوم

مايوجيمصٱّمتـؿظّٕمعـ٥ّمإّٰمايؼّٓموايلّٓمواظؽّٕاػقيمواظؾغضوء.

مظؼــّٓمأدــّٗماإلدــٱّممعػفــ٦ّمماظؿؽوصــ٢ّموصــ٠ّمعـظ٦ّعــيمرا٫ّعــيمذيقؾــيممم

تضؿ٤ّمايقوةماظؽّٕمييمظؽ٢ّمصـّٕدمعـ٤ّماٌلـؾؿنيموظـقّٗمػـّٔامسؾـ٧ّمحلـوبمممممممم

مأحّٓمدونمأحّٓمصوظػو٫ّّٓةمتع٣ّماىؿقّٝمسيماظّٓغقومواآلخّٕة.

وع٤ّمث٣ّمؼؿضّّمأثّٕماظّٖطوةمسيمدس٣ّمحقوةماجملؿؿّٝم،مصف٨ّمتشقّٝمصقـ٥ّمم

اِّع٤ّمواّٰدؿؼّٕارم،موتلف٣ّمسيمهؼق٠ّمرخوءماِّورونم،موتلوسّٓمسؾ٧ّمهؼق٠ّم

  لقّٓمععوغ٨ّماظرتاح٣ّمبنيمأصّٕادماجملؿؿّٝ.اظؿؽوص٢ّماّٰجؿؿوس٨ّم،موو

 

 

 

*    *    * 
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 ايتٓافط يف اخلريات ٚخد١َ األٚطإ 

 :أٚال: ايعٓاصز

 صض٢ّماظؿـوصّٗمسيماًرياتموأػؿقؿ٥ّ. -1
 أػؿقيماظؿـوصّٗمسيمخّٓعيماظ٦ّر٤ّ. -2
 عقودؼ٤ّماظؿـوصّٗمواظؿلوب٠ّمسيماًريات. -3
 ٦ّ٬ّابّٛماظؿـوصّٗ. -4
 خّٓعيماِّورونمعطؾىمذّٕس٨ّموواجىمورين. -5

  :ْٝا: األدي١ثا

م:األدي١ َٔ ايكزإٓ        

مؼ.26ػاٌطػػني:مممممممممم{وشيِص٨ّمذشيِظ١َّمَصْؾقشيؿشيشـيوَصّٗغيماْظؿصيؿشيشـيوِصلصي٦ّنشيمم}ضولمتعودي:م -1

متشيُؽ٦ّغصي٦ّام}وضولمتعودي: -2 مَصودضيؿشيِؾُؼ٦ّاماْظكشيقضيّٕشياِتمَأؼضي٤ّشيمعشيو وشيِظُؽ٢ُّموغيجضيفشيٌيمػصي٦ّشيمعصي٦ّشيظِّقفشيو

 ؼ.148ػاظؾؼّٕة:مممممممممم{اظؾ٥َّّشيمسشيَؾ٧ّمُط٢ّـيمذشي٨ّضيٍءمَضِّٓؼّٕظيمؼشيْلِتمِبُؽ٣ّصيماظؾ٥َّّصيمجشيِؿقعطيومإغينؼي

متعودي: -3 ماظلؼيؿوواتصيم}وضول مسشيّٕضي٬ّصيفشيو موشيجشيؼـيٍي مرشيبـيُؽ٣ّضي مِع٤ّضي معشيغضيِػّٕشيٍة مإغيدي وشيدورغيسصي٦ّا

 ؼ.133ػآلمسؿّٕان:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياْظَلرضيضصيمُأِسّٓؼيتضيمِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشي

متعودي: -4 مرشيبـيفغي٣ّضيم}وضول مإغيَظ٧ّ مَأغؼيفصي٣ّضي موشيِجَؾٌي موشيُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضي مآتشي٦ّضيا معشيو مؼصيمضيتصي٦ّنشي وشياظَِّّٔؼ٤ّشي

 م{رشياِجعصي٦ّنشيم*مُأوَظِؽ١َّمؼصيلشيورغيسصي٦ّنشيمِص٨ّماْظكشيقضيّٕشياِتموشيػصي٣ّضيمَظفشيومدشيوِبُؼ٦ّنشي

 ؼ.60،61ػاٌمعـ٦ّن:م

م -5 مرشيَش}وضولمتعودي: مِص٨ّماْظكشيقضيّٕاِتموشيؼشيّٓضيسصي٦ّغشيـو مؼصيلورغيسصي٦ّنشي مطوغصي٦ّا موشيرشيػشيؾًومإغيغؼيفصي٣ّضي ؾًو

 ؼ.90ػاِّغؾقوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيطوغصي٦ّامَظـومخوِذِعنيشي
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ماظلؼيؿشيوِءم}وضولمتعودي: -6 مَطعشيّٕضيضغي مسشيّٕضي٬ّصيفشيو موشيجشيؼـيٍي مرشيبـيُؽ٣ّضي مِع٤ّضي مإغيَظ٧ّمعشيغضيِػّٕشيٍة دشيوِبُؼ٦ّا

٥ِّموشيرصيدصيِؾ٥ِّمذشيِظ١َّمَصضضي٢ّصيماظؾ٥َِّّمؼصيمضيِتق٥ِّمعشي٤ّضيمؼشيششيوءصيموشياْظَلرضيضغيمُأِسّٓؼيتضيمِظؾَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامِبوظؾَّ

 ؼ.21ػايّٓؼّٓ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياظؾ٥َّّصيمذصيوماْظَػضضي٢ّغيماْظعشيِظق٣ّغي

ماظلؼيؿشيووشياِتمم}وضولمتعودي: -7 مِعريشياثصي موشيِظؾ٥َِّّ ماظؾ٥َِّّ ضيِػُؼ٦ّامِص٨ّمدشيِؾق٢ّغي متصي مَأظَّو مَظُؽ٣ّضي وشيعشيو

مُأوَظِؽ١َّمَأسضيَظ٣ّصيموشي موشيَضوتشي٢ّشي ماْظَػؿضيّّغي مَضؾضي٢ّغي مِع٤ّضي مَأغضيَػ٠ّشي معشي٤ّضي ضيُؽ٣ّضي مؼشيلضيؿشي٦ّغييمِع مَظو اْظَلرضيضغي

ماْظقصيلضيشي٧ّموشياظؾ٥َّّصيم ماظؾ٥َّّصي موشيسشيّٓشي موشيُطؾفيو موشيَضوتشيُؾ٦ّا مبشيعضيّٓصي مِع٤ّضي مَأغضيَػُؼ٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مِع٤ّشي دشيرشيجشيًي

 ؼ.10ػايّٓؼّٓ:مم{ِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمخشيِؾريظي

 َٔ ايض١ٓ :األدي١     م

ِٓممممم -1 سشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمُصَؼـّٕشياءشيماْظؿصيفشيـوِجّٕغيؼ٤ّشيمَأتشيـ٦ّضيامرشيدصيـ٦ّلشيما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصَؼـوُظ٦ّا:مذشيػشيـىشيمَأػضيـ٢ّصيماظـّٓؽيثصي٦ّرغيمِبوظـّٓؼيرشيجشيوِتماْظعصيَؾـ٧ّ،ممممممم )٭ّشيؾ٧َّّما

صشيؾ٦ُّّنشيمَطؿشيومغصيصشيؾ٨ِّّ،موشيؼشيصصيـ٦ّعصي٦ّنشيمموشياظؼيِعق٣ّغيماْظؿصيِؼق٣ّغي،مَصَؼولشي:م)وشيعشيومذشياَك؟(مَضوُظ٦ّا:مؼصي

ِٓم َطؿشيومغشيصصي٦ّمصي،موشيؼشيؿشيصشيّٓؼيُض٦ّنشيموشيَظومغشيؿشيصشيّٓؼيقصي،موشيؼصيعضيِؿُؼ٦ّنشيموشيَظومغصيعضيِؿ٠ّصي،مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلشيما

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(م:م)َأَصَؾـومُأسشيؾِّؿصيُؽــ٣ّضيمذشيـقضيؽطيومتصيـّٓضيرغيُط٦ّنشيمِبـ٥ِّمعشيـ٤ّضيمدشيــؾشيَؼُؽ٣ّضيممممممممم )٭ّشيـؾ٧َّّما

ضيـ٢ّشيمممموشيتشيلضيِؾُؼ٦ّنشيم ضيُؽ٣ّضيمإغيظَّومعشيـ٤ّضيم٭ّشيـشيّٝشيمِع ِب٥ِّمعشي٤ّضيمبشيعضيّٓشيُط٣ّضي؟موشيَظومؼشيُؽ٦ّنصيمَأحشيّٓظيمَأْصضشي٢ّشيمِع

ِٓمَضــولشي:م)تصيلشيــؾـيقصي٦ّنشي،موشيتصيَؽؾـيــّٕصيونشي،ممممممممم عشيــوم٭ّشيــشـيعضيؿصي٣ّضي(مَضــوُظ٦ّا:مبشيَؾــ٧ّ،مؼشيــومرشيدصيــ٦ّلصيما

م)رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممموشيتشيقضيؿشيّٓصيونشي،مدصيبصيّٕشيمُط٢ّـيم٭ّشيَؾوٍةمثشيَؾوثطيوموشيثشيَؾوِثنيشيمعشيّٕؼيًة(

وسشي٤ّضيمُطّٕشيؼضيٍىمعشي٦ّضيَظ٧ّمابضي٤ّغيمسشيؾؼيوسػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿـوم(مَضـولشي:محشيـّٓؼيثشيـ٨ِّمُأدشيـوعشيُيممممم -2

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيممم بضي٤ّصيمزشيؼضيٍّٓم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

نغينؼيماْظفشيؼـيَيمَظومخشيَطّٕشيمَظفشيو،مِػ٨ّشيموشيرشيبـيم(مذشياتشيمؼشي٦ّضيمػيمِظَل٭ّضيقشيوِب٥ِّ:م)َأَظومعصيششيؿـيّٕظيمِظْؾفشيؼـيِي؟مَص

اْظَؽعضيؾشيِيمغصي٦ّرظيمؼشيؿشيَؾْلَظُل،موشيرشيؼضيقشيوغشيٌيمتشيفضيؿشيّٖؽي،موشيَضصضيّٕظيمعشيِشقّٓظي،موشيغشيفشيّٕظيمعصيطَّّٕغيدظي،موشيَصوِطفشيـٌيمَطــِريشيٌةممم
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ّٕشيٍةمغشيِضقفشيٌي،موشيزشيوضيجشيٌيمحشيلضيشـيوءصيمجشيِؿقَؾٌي،موشيحصيَؾ٢ّظيمَطـِريشيٌةمِص٨ّمعشيَؼومػيمَأبشيـّٓطيا،مِصـ٨ّمحشيؾضيـممم

وشيغشيضضيّٕشيٍة،مِص٨ّمدشيارػيمسشيوِظقشيٍيمدشيِؾقؿشيٍيمبشيفغيقؼيٍي(مَضوُظ٦ّا:مغشيقضي٤ّصيماْظؿصيششيؿـيّٕصيونشيمَظفشيو،مؼشيومرشيدصي٦ّلشيم

 )مرواهماب٤ّمعوجيم(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؾ٥َِّّمَضولشي:م)ُض٦ُّظ٦ّامإغينضيمذشيوءشيماظؾ٥َّّصي(م

٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي -3

َضولشيم:م)مَظ٦ّضيمؼشيعضيَؾ٣ّصيماظؼـيوسصيمعشيومِص٧ّماظـيّٓشياِءموشياظصؼيّٟـيماَِّوؼيلغيمثصي٣ّؼيمَظ٣ّضيمؼشيِفّٓصيوامإغيَّّٰمَأنضيم

ؼشيلضيؿشيفغيؿصي٦ّامسشيَؾقضي٥ِّمَّٰدضيؿشيفشيؿصي٦ّاموشيَظ٦ّضيمؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشيمعشيـومِصـ٧ّماظـؿؼيفضيِفريغيمَّٰدضيـؿشيؾشيُؼ٦ّامإغيَظقضيـ٥ِّموشيَظـ٦ّضيممممممم

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م.ممممممممممعشيومِص٧ّماْظعشيؿشيؿشيِيموشياظصؽيؾضيّّغيمَِّتشي٦ّضيػصيؿشيوموشيَظ٦ّضيمحشيؾضي٦ّطيام(ممؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

صًيمسصيؿشيـّٕشيمبضيـ٤ّشيمممممممممم -4 وسشي٤ّضيمزشيؼضيِّٓمبضي٤ّغيمَأدضيـَؾ٣ّشيم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّضيمَأِبقـ٥ِّ،مَضـولشي:مدشيـِؿعضي

ًَطَّــوِبم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مؼشيُؼــ٦ّلصي:مَأعشيّٕشيغشيــومرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّم ما

صي:ماظقشي٦ّضيمشيمَأدضيِؾ٠ّصيمَأبشيومبشيْؽّٕػيم وشيدشيؾ٣َّّشيم(مَأنضيمغشيؿشيصشيّٓؼيقشيمَص٦ّشياَص٠ّشيمذشيِظ١َّمِسضيِّٓيمعشيوًظو،مَصُؼْؾ

صيمِبـِصضيِّٟمعشيوِظ٨ّ،مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمم إغينضيمدشيؾشيْؼؿصي٥ّصيمؼشي٦ّضيعطيو،مَضولشي:مَصِفؽضي

شيمِظَلػضيِؾـ١َّ؟(مُضؾْـمم ضيَؾـ٥ّصي،موشيَأتشيـ٧ّمَأبصيـ٦ّمبشيْؽـّٕػيمِبُؽـ٢ّـيمعشيـومممممممسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)معشيومَأبضيَؼقضي صي:مِع

صًيمَظفصيــ٣ّصيماظؾَّــ٥ّشيممممم شًيمِظَلػضيِؾــ١َّ؟(مَضــولشي:مَأبضيَؼقضيـ ِسضيـّٓشيهصيم،مَصَؼــولشي:م)مؼشيــومَأبشيـومبشيْؽــّٕػيمعشيــومَأبضيَؼقضيـ

صًي:مَظومَأدضيِؾُؼ٥ّصيمإغيَظ٧ّمذشي٨ّضيٍءمَأبشيّٓطيا.  )رواهماظرتعّٔي(.ممممممممممممممممممممممموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصي،مُضْؾ

 :ٛعاملٛض :ثايجا

مؼؼ٦ّمم مسظقؿي، مإعؽوغوت موعـق٥ّ ماإلغلون موج٢ّ مسّٖ مآ مخؾ٠ّ ظؼّٓ

سؾقفومععوذ٥ّموحقوت٥ّ،موصضؼيؾ٥ّمبفومسؾ٧ّمدو٫ّّٕماٌكؾ٦ّضوتم،معـق٥ّماظعؼ٢ّماظّٔيم

ؼػؽّٕمب٥ّ،موميقّٖمب٥ّمبنيماًريمواظشّٕ،مواظـوصّٝمواظضور،موعـق٥ّماي٦ّاسماظيتم

٥ّم،محيّٗمبفوممبومح٦ّظ٥ّم،موعـق٥ّماظشع٦ّرمواإلحلوسماظّٔيمتؿقّٕكمب٥ّمس٦ّارػ

ط٢ّمذظ١ّمظؿؽؿؿ٢ّمذكصقؿ٥ّم،موتؿ٦ّازنمعؼ٦ّعوتمحقوت٥ّ.موػّٔامطؾ٥ّمبٱّمذ١ّم
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ماظّٓغقوم مسوشماظـوسمسيمػّٔه موظّٔا م، مسؾ٧ّماإلغلون مآمدؾقوغ٥ّ مغع٣ّ ع٤ّ

واعؿّٓتمبف٣ّمايقوة،مو٭ّوروامؼؿـوصل٦ّنمبودؿغٱّلمػّٔهماإلعؽوغوت،مو٭ّورتم

مضؾىم مصؽؾؿو م، ماٌـوصلوت مأغ٦ّاع ممبكؿؾّٟ ماظؿلوب٠ّ مهلّٔا معقّٓاغطيو ايقوة

موجّٓمأح٦ّالماظـوسمزبؿؾػيم،ما إلغلونمغظّٕهمسيمعشورقماِّرضموعغوربفو

صفـوكمصؽوتمع٤ّماظـوسمػؿف٣ّماٌولم،مرطّٖوامجف٦ّدػ٣ّمسيمذيع٥ّموإغػوض٥ّم،م

مإّٰم مادؿقّٓثمع٤ّمآظي مصؿو وصؽوتمأخّٕىمػؿف٣ّماظؾقٌمس٤ّمط٢ّمجّٓؼّٓم،

واظؿػؽريمأدؾ٠ّمإديمعومبعّٓػوم،موصؽوتمأخّٕىموجف٦ّامػؿف٣ّموإعؽوغوتف٣ّمإديم

ؾوتف٣ّمموإذؾوعمذف٦ّاتف٣ّم،مط٢ّمحبلىمعومؼّٕشىموؼف٦ّىم،معلؿغًؾومإر٬ّوءمرش

عومادؿطوعمع٤ّمغع٣ّمآمدؾقوغ٥ّموتعودي،موع٤ّماظـوسمع٤ّمادؿغ٢ّمإعؽوغوت٥ّم

محؿ٧ّم ماإلعؽوغوت، مهلّٔه معـودؾي مإديمعقودؼ٤ّ مص٦ّجففو مواظؾّٓغقي، اىلؿقي

موظؽ٤ّماٌلؾ٣ّم ماظـوسمنّٓمظؽ٢ّمعـف٣ّموجفيم، سؾ٧ّمعلؿ٦ّىماُِّع٣ّموػؽّٔا

موجفؿ متعودي:مدا٫ّؿطيو مآمتعوديمسيمض٦ّظ٥ّ مبقـ٥ّ معو موػّٔا مإديمصع٢ّماًري، ّ٥

ماظؾ٥َّّصيم} مؼشيْلِتمِبُؽ٣ّصي متشيُؽ٦ّغصي٦ّا معشيو ماْظكشيقضيّٕشياِتمَأؼضي٤ّشي مَصودضيؿشيِؾُؼ٦ّا معصي٦ّشيظِّقفشيو مػصي٦ّشي وشيِظُؽ٢ُّموغيجضيفشيٌي

مُط٢ّـي مسشيَؾ٧ّ ماظؾ٥َّّشي مإغينؼي مَضِّٓؼّٕظيمجشيِؿقعطيو م{ذشي٨ّضيٍء متعوديؼ148ػاظؾؼّٕة: موض٦ّظ٥ّ م:،

مِصق٥ِّممَصودضيؿشيِؾُؼ٦ّام} مُطضيؿصي٣ّضي مِبؿشيو مَصقصيشيؾـيؽصيُؽ٣ّضي مجشيِؿقعطيو معشيّٕضيِجعصيُؽ٣ّضي ماظؾ٥َِّّ مإغيَظ٧ّ اْظكشيقضيّٕشياِت

مػم{تشيكضيؿشيِؾُػ٦ّنشي م: م48اٌو٫ّّٓة موض٦ّظ٥ّ:ؼ موشيجشيؼـيٍيم}، مرشيبـيُؽ٣ّضي مِع٤ّضي مإغيديمعشيغضيِػّٕشيٍة وشيدورغيسصي٦ّا

مؼ.133ػآلمسؿّٕان:مممممممممممممممممممم{سشيّٕضي٬ّصيفشيوماظلؼيؿوواتصيموشياْظَلرضيضصيمُأِسّٓؼيتضيمِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشي

وّٰمذ١ّمأنماإلدٱّممدؼ٤ّماًريمواظصٱّح،مودؼ٤ّماظلعودةمواظّٕخوء،م

دؼ٤ّمؼلعّٕمبؽ٢ّمعومصق٥ّم٭ّٱّحماظػّٕدمواجملؿؿّٝم،مصلضّٕعيموؼؼّٕمعؾّٓأماٌـوصليم،م

مبّٔلم مؼلؿق٠ّ معو مإدي موؼ٦ّج٥ّ ماإلغلون، مإعؽوغوت مادؿغٱّل مسؾ٧ّ وؼشفّٝ
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عومؼلعّٓهم صق٥ّاىفّٓمصق٥ّ،موجع٢ّمسيمعؼّٓعيمعومؼلع٧ّمإظق٥ّماإلغلونموؼـوصّٗم

وشيابضيؿشيّٞغيمِصقؿشيومآتشيوَكماظؾ٥َّّصيماظّٓؼيارشيماآلِخّٕشيَةموشيّٰم}سيمدغقوهموآخّٕت٥ّ،مؼؼ٦ّلمدؾقوغ٥ّ:م

مإغيَظقضي١َّ ماظؾ٥َّّصي مَأحضيلشي٤ّشي مَطؿشيو موشيَأحضيِل٤ّضي ماظّٓؽيغضيقشيو مِع٤ّضي مغشيِصقؾشي١َّ ؼ،م77ػاظؼصّٙ:{تشيـّٗشي

معّٝماظؿؿؿّٝمبويقوةمسيماظّٓغقو. صوهلّٓفمع٤ّماظلع٨ّمػ٦ّماظّٓارماآلخّٕة

مؼصيشؿّٕممواظؿـوصّٗ سيماًريمػ٦ّماظؿـوصّٗماٌشّٕوعمابؿ٦ّدمحقـؿو

ط٢ّماعّٕىٍءمس٤ّمدوسّٓهمظقصـّٝماٌعّٕوفمأومؼؾّٔلماًريمأومؼصيعؿّٕماِّرضم،م

مواظظػّٕم مجبـوغ٥ّ مواظػ٦ّز موج٢ّ( ماظؾوريم)سّٖ مع٤ّمط٢ّمذظ١ّمغق٢ّمر٬ّو واظغوؼي

 بوظلعودةماِّبّٓؼيماظّٓا٫ّؿي.م

م  ماظـيبم)٭ّؾ٧ّ مع٤ّمو٭ّوؼو ماًريغي ماظؿـوصّٗمسيمأسؿولغي مأن آمطؿو

مُصَؼّٕشياءشيم مَأنشيعي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مودؾ٣ّ(،صػ٨ّماظصقققنيمسشي٤ّضي سؾق٥ّ

مآم مرشيدصي٦ّلشي مَأتشي٦ّضيا م)اْظؿصيفشيوِجّٕغيؼ٤ّشي مَصَؼوُظ٦ّا: مَأػضي٢ّصيمم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ذشيػشيىشي

مَضوُظ م)وشيعشيومذشياَك؟( مَصَؼولشي: ماْظؿصيِؼق٣ّغي، مِبوظّٓشيعيرشيجشيوِتماْظعصيَؾ٧ّموشياظشيعيِعق٣ّغي مؼصيصشيؾعُي٦ّنشيماظّٓصيعيثصي٦ّرغي ٦ّا:

موشيَظوم موشيؼصيعضيِؿُؼ٦ّنشي مغشيؿشيصشيّٓشيعيقصي، موشيَظو موشيؼشيؿشيصشيّٓشيعيُض٦ّنشي مغشيصصي٦ّمصي، مَطؿشيو موشيؼشيصصي٦ّعصي٦ّنشي مغصيصشيؾعِي٨ّ، َطؿشيو

مذشيقضيؽطيوم مُأسشيؾعيؿصيُؽ٣ّضي مَأَصَؾو م) مودؾ٣ّ(: مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ مآ مرشيدصي٦ّلصي مَصَؼولشي غصيعضيِؿ٠ّصي،

معشي٤ّضي مِب٥ِّ موشيتشيلضيِؾُؼ٦ّنشي مدشيؾشيَؼُؽ٣ّضي، معشي٤ّضي مِب٥ِّ مَأْصضشي٢ّشيممتصيّٓضيرغيُط٦ّنشي مَأحشيّٓظي مؼشيُؽ٦ّنصي موشيَظو بشيعضيّٓشيُط٣ّضي،

مَضولشي:م مآ، مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو مبشيَؾ٧ّ مَضوُظ٦ّا: م٭ّشيشيعضيؿصي٣ّضي( معشيو مِعضـي٢ّشي م٭ّشيشيّٝشي معشي٤ّضي مإغيظعَيو ضيُؽ٣ّضي مِع

م)متصيلشيؾعيقصي٦ّنشيموشيتصيَؽؾعيّٕصيونشيموشيتشيقضيؿشيّٓصيونشيمدصيبصيّٕشيمُط٢ّغيعيم٭ّشيَؾوٍةمثشيَؾوثطيوموشيثشيَؾوِثنيشيمعشيّٕشيعيًةم(م.

مطـريمم ماظؿـوصّٗ مآمصؿقودؼ٤ّ م)٭ّؾ٧ّ ماظّٕد٦ّل مأرذّٓػ٣ّ مظّٔظ١ّ م; مة

سؾق٥ّمودؾ٣ّم(مإديمظ٦ّنمع٤ّمأظ٦ّانماًريمواظعؿ٢ّماظصوحلمؼؽ٤ّمهل٣ّمس٬ّ٦ّطيومس٤ّم

مط٢ّم٭ّٱّة،م موثٱّثنيمدبّٕ مثٱّثطيو مواظؿقؿقّٓ مع٤ّماظؿلؾقّّمواظؿؽؾريم مصؼّٓوه عو
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مطونماظلؾّٟمر٦ّ٬ّانمآمسؾقف٣ّ،م مػؽّٔا وخيؿؿ٦ّنماٌو٫ّيمبٱّمإظ٥ّمإّٰمآم.

م؟مصف٢ّمظـومأنمغؿشؾ٥ّمبف٣ّم

مسؾ٧ّم محشيوثشيؾيو مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظـيبغيعي مَض٦ّلشي معـو مط٢ّ وظقؿشيَلعشيعي٢ّضي

ٌُلشيورشيسيمسيماظطوسوتموسؾ٧ّمرأدفومماظصٱّةمسيمذيوسيم،مصعشي٤ّضيم ٌُؾودشيرشيِةم،موا ا

م:م مضول مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٨ّ مرد٦ّل مأن مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ مػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مَأِب٨ّ

وشياظصشيعيّٟعيماْظَلوشيعيلغيمثصي٣ّشيعيمَظ٣ّضيمؼشيِفّٓصيوامإغيظعَيومَأنضيمؼشيلضيؿشيفغيؿصي٦ّامم)َظ٦ّضيمؼشيعضيَؾ٣ّصيماظشيعيوسصيمعشيومِص٨ّماظعيّٓشياِء

َظودضيؿشيؾشيُؼ٦ّامإغيَظقضي٥ِّموشيَظ٦ّضيم -أيماظؿؾؽريم-سشيَؾقضي٥ِّمَظودضيؿشيفشيؿصي٦ّا،موشيَظ٦ّضيمؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشيمعشيومِص٨ّماظؿشيعيفضيِفريغي

)٭ّؾ٨ّمآمسؾق٥ّمم،موؼؼ٦ّل.ؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشيمعشيومِص٨ّماْظعشيؿشيؿشيِيموشياظصصيعيؾضيّّغيمَظَلتشي٦ّضيػصيؿشيوموشيَظ٦ّضيمحشيؾضي٦ّطيا(

مم-ودؾ٣ّ( ماظصققّّ مسي م،م-طؿو م( ماْظفشيؼـيَي مدشيخشي٢ّشي ماْظؾشيّٕضيدشيؼضي٤ّغي م٭ّشيؾ٧َّّ م)عشي٤ّضي م:

موماظربدانمػؿوماظػفّٕموماظعصّٕم.مم

وضّٓمدشيودشيتضيمرصيوحصيماٌـوصلِيمسيماًرياِتمبنيشيماظصقوبيمر٦ّ٬ّانمآم

خضيّٕشيجشيمأب٦ّمسؾقف٣ّم،مموطونشيمأب٦ّمبؽّٕػيماظصّٓؼ٠ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مدشيؾشيعيوضًومَأبشيّٓطيا،مصؼّٓمَأ

مضول:م م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مابضي٤ّماْظكشيطعَيوِب مس٤ّمسصيؿشيّٕشي مواظرتعّٔيصي مسيمدــ٥ّ، داودشي

َأعشيّٕشيغشيومرشيدصي٦ّلصيمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشي٦ّضيعطيومَأنضيمغشيؿشيصشيّٓشيعيقشي،مَص٦ّشياَص٠ّشيمذشيِظ١َّمعشيوًظوم

مَص مؼشي٦ّضيعطيو، مدشيؾشيْؼؿصي٥ّصي مإغينضي مبشيْؽّٕػي مَأبشيو مَأدضيِؾ٠ّصي ماْظقشي٦ّضيمشي صي: مَصُؼْؾ مِبـِصضيِّٟمعشيوِظ٨ّ،مِسضيِّٓي، صي ِفؽضي

ضيَؾ٥ّصي،م صي:مِع شيمِظَلػضيِؾ١َّ؟(مُضْؾ َصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)عشيومَأبضيَؼقضي

مآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم :َضولشي مرشيدصي٦ّلصي مَظ٥ّصي مَصَؼولشي مِسضيّٓشيهصي، معشيو مِبُؽ٢ّغيعي مبشيْؽّٕػي وشيَأتشي٧ّمَأبصي٦ّ

شيمِظَلػضيِؾ١َّ؟(مَضولشي:مَأبضيَؼ صي:مَظومَأدضيِؾُؼ٥ّصيمودؾ٣ّ(م:م)عشيومَأبضيَؼقضي صيمَظفصي٣ّضيماظؾعَي٥ّشيموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصي،مُضْؾ قضي

مم.إغيَظ٧ّمذشي٨ّضيٍءمَأبشيّٓطيا
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وػّٔهم٭ّـ٦ّرةمأخـّٕىمعـ٤ّم٭ّـ٦ّرمتــوصّٗموتلـوب٠ّماظصـقوبيم)ر٬ّـ٦ّانممممممممم

آمسؾقف٣ّم(مبوًريات،مصعشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّمبضي٤ّغيمعشيلضيعصي٦ٍّدم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضـولشي:مَظؿؼيـوممم

ضيمػشئِِّهماْظكؼشيُيم ـممعشي٤ّضيمذشياماظَّ}غشيّٖشيَظ َضـولشيممم{ًومَصقصيضشيـوِسَػ٥ّصيمَظـ٥ّصيممِّٔيمؼصيْؼّٕغيضصيماظؾ٥َّّشيمَضّٕضي٬ّـًومحشيلشيـ

ؼـيوماْظَؼّٕضيضشي؟مَضـولشي:م)مم َٓمَظقصيّٕغيؼّٓصيمِع َأبصي٦ّماظّٓؼيحضيّٓشياحغيماَِّغضيصشيورغييؽي:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ:موشيإغينؼيما

غشيعشي٣ّضيمؼشيومَأبشيوماظّٓؼيحضيّٓشياحغيم(م،مَضـولشي:مَأرغيِغـ٨ّمؼشيـّٓشيَكمؼشيـومردـ٦ّلمآمَضـولشي:مَصشـيووشيَظـ٥ّصيمؼشيـّٓشيهصي،ممممممممم

صيمرشيبـي٨ّمحشيـو٫ِِّط٨ّمَضولشي:مَصنغيغـي٨ّمَضّٓضيمَأ وشيَظـ٥ّصيمحشيـو٫ٌِّّٛمِصقفشيـومِدـؿؽيِؿو٫ّشيِيمغشيكضيَؾـٍي،موشيُأمؽيممممممم-ْضّٕشي٬ّضي

َضولشيمَصفشيوءشيمَأبصي٦ّماظّٓؼيحضيّٓشياحغيمَصشـيودشياػشيو:مؼشيومُأمؼيماظّٓؼيحضيّٓشياحغي،مم-اظّٓؼيحضيّٓشياحغيمِصق٥ِّموشيِسقشيوُظفشيو

ضيمَظؾؼيقضي١َّ،مَصَؼولشي:ماخضيّٕصيِجـ٨ّمَصَؼـّٓضيمَأْضّٕشي٬ّضيـؿصي٥ّصيمرشيبـيـ٨ّمسشيـّٖؼيموشيجشيـمممممم ٢ّؼيموشيِصـ٨ّمرغيوشياؼشيـٍيمَأغؼيفشيـوممممَضوَظ

ضـيـ٥ّصيمعشيؿشيوسشيفشيـوموشي٭ِّـؾضيقشيوغشيفشيو،موشيإغينؼيممممممممممم ضًيمِع ضًيمَظـ٥ّصي:مرشيِبـّّشيمبشيقضيعصيـ١َّمؼشيـومَأبشيـوماظّٓؼيحضيـّٓشياحغيموشيغشيَؼَؾـ َضوَظ

رشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)َط٣ّضيمِسـّٔضيقغيمرشيدشياحػيمِصـ٨ّماْظفشيؼيـِيمِظـَلِب٨ّممممم

٨ّمَظْػـــٍّٜم)رصيبؼيمغشيكضيَؾـــٍيمعصيـــّٓشيٍّٰةم،مسصيّٕصيوُضفشيـــومدصيرؿيموشيؼشيـــوُض٦ّتظيم،مِظـــَلِب٨ّمماظّٓؼيحضيـــّٓشياحغي(موشيِصـــ

ماظؾػّٜمِّريّٓموشريه(.مواظّٓؼيحضيّٓشياحغيمِص٨ّماْظفشيؼـيِي(م)٭ّققّّمأ٭ّؾ٥ّمسيمعلؾ٣ّم

وس٤ّمأغّٗمب٤ّمعوظـ١ّم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مضـول:مَطـونشيمَأبصيـ٦ّمَرْؾقشيـَيمَأْطشـيـّٕشيممممممممم

ضيمعصيلضيـؿشيْؼِؾَؾَيمممممممَأغضيصشيورغيُيمِبوْظؿشيِّٓؼشـيِيمعشيوًظوم،موشيَطونشيمَأ حشيـىؼيمَأعضي٦ّشياِظـ٥ِّمإغيَظقضيـ٥ِّمبشيقضيّٕصيحشيـوءصي،موشيَطوغشيـ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيمؼشيـّٓضيخصيُؾفشيوموشيؼشيشضيـّٕشيبصيمِعـ٤ّضيمعشيـوٍءمِصقفشيـوممممممم اْظؿشيلضيِفِّٓ،مَصَؽونشيماظؼيِؾ٨ّؽيم٭ّشيؾ٧َّّما

ضي:م ضيِػُؼ٦ّام}َرقـيٍى.مَضولشيمَأغشيّٗظي:مَصَؾؿؼيومغشيّٖشيَظ ػآلم{ِعؿؼيومتصيِقؾؽي٦ّنشيَظ٤ّضيمتشيشيوُظ٦ّاماْظِؾّٕؼيمحشيؿؼي٧ّمتصي

َٓمؼشيُؼ٦ّلصي:م92سؿّٕان:م ِٓ،مإغينؼيما َظ٤ّضيمتشيشيوُظ٦ّاماْظِؾّٕؼيم}ؼم.مَضولشيمَأبصي٦ّمَرْؾقشيَي:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

ضيِػُؼ٦ّامِعؿؼيومتصيِقؾؽي٦ّنشي ،موشيإغينؼيمَأحشيىؼيمَأعضي٦ّشياِظ٨ّمإغيَظ٨ّؼيمبشيقضيّٕصيحشيوءصي،موشيإغيغؼيفشيوم٭ّشيّٓشيَضٌيمِظؾ٥َِّّم{حشيؿؼي٧ّمتصي

ُٓ،مَصَؼـولشيممممممَأرضيجصي٦ّمِبّٕؼيػشيوموشيذصي صٌيمَأرشياَكما ِٓمحشيقضيـ ِٓ،مَصضشيـعضيفشيومؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيما خضيّٕشيػشيومِسضيّٓشيما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)بشيّْػي،مذشيِظ١َّمعشيولظيمرشياِبّّظيم،مذشياَكمعشيولظيمرشياِبّّظي،موشيَضـّٓضيمم اظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّشيؾ٧َّّما
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صي،موشيَأغشيــومَأرشيىمَأنضيمتشيفضيعشيَؾفشيــومِصــ٨ّماْظــَلْضّٕشيِبنيشي(مَصَؼــولشيمَأ بصيــ٦ّمَرْؾقشيــَي:م)مَأْصعشيــ٢ّصيمؼشيــومدشيــِؿعضي

ِٓم.مَضولشي:مَصَؼلشيؿشيفشيومَأبصي٦ّمَرْؾقشيَيمِص٨ّمَأَضورغيِب٥ِّموشيبشيـ٨ِّمسشيؿـي٥ِّم(م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(. مرشيدصي٦ّلشيما

ــؾ٣ّ(مممم ــ٥ّمودـ ــؾ٧ّمآمسؾقـ ــ٦ّلمآم)م٭ّـ ــوي٦ّنمبّٕدـ ــ٧ّماظصـ ــّٓمتلدـ وظؼـ

وأ٭ّــــقوب٥ّماظؽــــّٕامم)ر٬ّــــ٦ّانمآمسؾــــقف٣ّ(مسيماٌلــــورسيمإديماًــــرياتمم

تم،مضــولموػقــىمبــ٤ّماظــ٦ّردم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(م:مإنممواٌـوصلــيمسيماظصــويو

مادؿطعًمأّٰمؼلؾؼ١ّمإديمآمأحّٓمصوصع٢ّ.

واإلغلونماظعوض٢ّصيمػ٦ّماظّٔيممؼصيلورغيعصيموؼصيؾودرصيمَضؾضي٢ّشيماظع٦ّا٠ِّ٫ّغيمواظعشي٦ّشيارغيض،م

شيمسيمُصلضيقشيٍيموغشيَػّٗضي،مصوظصعيقضيُيمؼشيْػفشيمصيػشيوماظلشيعيَؼ٣ّ،مواظؼ٦ُّةمؼشيعضيؿشيّٕغيؼفشيوم َصشـيوِصّٗضيمعشيومدصيعضي

مصعؾ٧ّماإلغلونمأنمؼلورعموؼؾودرمإديمصع٢ّماظ٦ّشيػشي٤ّ ماهَلّٕشيمم، مؼشيعضيُؼؾصي٥ّصي مواظشؾوبصي ،

ماًريموّٰمؼمجؾ٥ّمصنغ٥ّمّٰمؼّٓريمعوذامدققّٓثمشّٓطيا

شيمعصيْؼؿشيِّٓرصي ًٍمَأغضي شيمعصيْؼؿشيِّٓرشيامم***ممَصَؾقضيّٗشيمسيمُط٢ّغيعيموشيْض  بشيوِدرضيمِبكشيقضيّٕػيمإذامعومُطضي

مسيمايّٓؼ مودؾ٣ّ( ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مب٥ّ مأعّٕ معو ٌماظّٔيمرواهموػّٔا

مسي م)علؾ٣ّ مػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مَأِب٧ّ مسشي٤ّضي ماظؾ٥َِّّمم٭ّققق٥ّ مرشيدصي٦ّلشي مَأنؼي مسـ٥ّ( مآ مر٨ّ٬ّ

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشيم:م)مبشيوِدرصيوامِبوَِّسضيؿشيولغيمِصؿشيطـيومَطِؼَطّٝغيماظؾَّقضي٢ّغيماْظؿصيْظِؾ٣ّغيم

ِؾّّصيمَطوِصّٕطيامؼشيِؾقّٝصيمِدؼشي٥ّصيمؼصيصضيِؾّّصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمعصيمضيِعطـيوموشيؼصيؿضيِل٧ّمَطوِصّٕطيامَأوضيمؼصيؿضيِل٧ّمعصيمضيِعطـيوموشيؼصيصضي

مِبعشيّٕشيضػيمِع٤ّشيماظّٓؽيغضيقشيوم(.مم

إنمأب٦ّابماًريمطـريةم،موعػؿ٦ّحيمظؾّٕاشؾني،مواٌمع٤ّماظعوض٢ّمػ٦ّم

مسيم مدام مصوٓمآمعو م، موؼؼطّٟمع٤ّمّٕٔاتفو مإديماًرياتم اظّٔيمؼؾودر

ماظ٦ّضًمعفؾي،موسيماظعؿّٕمبؼقي،مضؾ٢ّمص٦ّاتماِّوان.
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ب٠ّمػ٨ّمعقودؼ٤ّماٌمعـنيماظصودضني،مػّٔهماٌقودؼ٤ّماظ٦ّادعيمظؾؿلوم

إغينؼيماظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِع٤ّضيمخشيشضيقشيِيمرشيبـيفغي٣ّضيمعصيشضيِػُؼ٦ّنشي*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيم}اظّٔؼ٤ّمضولمآمسـف٣ّ:م

ػصي٣ّضيمِبكؼشيوِتمرشيبـيفغي٣ّضيمؼصيمضيِعصي٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمِبّٕشيبـيفغي٣ّضيمَظومؼصيشضيّٕغيُط٦ّنشيم*موشياظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيمضيتصي٦ّنشيم

م موشيُضُؾ٦ّبصيفصي٣ّضي مآتشي٦ّضيا مِص٨ّمعشيو مؼصيلشيورغيسصي٦ّنشي مُأوَظِؽ١َّ م* مرشياِجعصي٦ّنشي مرشيبـيفغي٣ّضي مإغيَظ٧ّ مَأغؼيفصي٣ّضي وشيِجَؾٌي

مؼم.61:م57ػاٌمعـ٦ّن:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظكشيقضيّٕشياِتموشيػصي٣ّضيمَظفشيومدشيوِبُؼ٦ّنشي

ظؼّٓمجع٢ّماإلدٱّمماظلؾ٠ّمإديماًرياتمواٌلورسيمإديماظصويوتم م

متعودي:معشيْطَؾؾطيومذّٕسقؾيومحٌماٌمع مصَؼولشي مإغيَظ٧ّم}ـنيمسؾق٥ّموأعّٕػ٣ّمب٥ّم، دشيوِبُؼ٦ّا

ؼ.موضولم21ػايّٓؼّٓ:{عشيغضيِػّٕشيٍةمِع٤ّضيمرشيبعيُؽ٣ّضيموشيجشيشيعيٍيمسشيّٕضي٬ّصيفشيومَطعشيّٕضيضغيماظلشيعيؿشيوِءموشياْظَلرضيضغي

ماْظكشيقضيّٕشياِت}دؾقوغ٥ّ: م{َصودضيؿشيِؾُؼ٦ّا ؼ.موس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآم148ػاظؾؼّٕة:

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيم(م:م)مضولمآمسّٖموج٢ّم:مسـ٥ّ(مضولم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم) ٭ّشيؾ٧َّّما

أسّٓدتمظعؾوديماظصوينيمعومّٰمسنيمرأتموّٰمأذنممسعًموّٰمخطّٕمسؾ٧ّم

َصَؾومتشيعضيَؾ٣ّصيمغشيْػّٗظيمعشيومُأخضيِػ٨ّشيمَظفصي٣ّضيم} :،ماضّٕأوامإنمذؽؿ٣ّمض٦ّلمآمتعوظ٨ّضؾىمبشّٕم

ؼم،مطؿومأنماٌلورسيم17ػاظلفّٓة:مم{مِع٤ّضيمُضّٕؼيِةمَأسضيقصي٤ّػيمجشيّٖشياءطيمِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

مضولمتعودي:م ماظّٕد٢ّم)سؾقف٣ّماظلٱّمم( مع٤ّم٭ّػوِت م٭ّػٌي واٌلوبؼيمسيماًريغي

مَظـوم} موشيطوغصي٦ّا موشيرشيػشيؾًو مرشيَشؾًو موشيؼشيّٓضيسصي٦ّغشيـو ماْظكشيقضيّٕاِت مِص٨ّ مؼصيلورغيسصي٦ّنشي مطوغصي٦ّا إغيغؼيفصي٣ّضي

مم{خوِذِعنيشي مأػ٢ّم90ػاِّغؾقوء: ماٌمعـنيما٦ٌّحّٓؼ٤ّ م٭ّػوت مع٤ّ مو٭ّػي ؼ.

ظػٱّحمسيماظّٓارؼ٤ّم،مصؼّٓمعّٓحمآمتعوديماٌؿصػنيمبفوموأذودمبل٭ّقوبفوم،ما

وبنيمأنمبؾ٦ّغماظّٓرجوتمتؽ٦ّنممبومضّٓع٥ّماإلغلونمع٤ّمخرياتمصؼولمتعودي:مم

ماظشيعيِعق٣ّغي} مجشيشيعيوِت مِص٨ّ م* ماْظؿصيَؼّٕشيعيبصي٦ّنشي مُأوَظِؽ١َّ م* ماظلشيعيوِبُؼ٦ّنشي م{وشياظلشيعيوِبُؼ٦ّنشي

موسيماظصقققنيمس٤ّمَأِب12–10ػاظ٦ّاضعي: م)ر٨ّ٬ّمآمؼ، ماْظكصيّٓضيرغييغيعي ٨ّمدشيِعقٍّٓ

مؼشيؿشيّٕشياءشيوضينشيم ماْظفشيشيعيِي مَأػضي٢ّشي مإغينشيعي م) مَضولشي: مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماظشيعيِؾ٨ّغيعي مسشي٤ّضي سـ٥ّ(
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َأػضي٢ّشيماْظغصيّٕشيِفمِع٤ّضيمَص٦ّضيِضفغي٣ّضيمَطؿشيومؼشيؿشيّٕشياءشيوضينشيماْظَؽ٦ّضيَطىشيماظّٓصيعيرغيعييشيعيماْظغشيوِبّٕشيمِص٨ّماْظُلُص٠ّغيمِع٤ّضيم

ماْظؿشيغضيّٕغيِب مَأوضي معشيشيوزغيلصيماْظؿشيشضيّٕغيقغي مِتْؾ١َّ مآ، مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو مَضوُظ٦ّا: مبشيقضيشيفصي٣ّضي( معشيو مِظؿشيَػو٬ّصي٢ّغي ;

اْظَلغضيِؾقشيوِءمَظومؼشيؾضيُؾغصيفشيومَشقضيّٕصيػصي٣ّضي؟مَضولشي:)بشيَؾ٧ّ،موشياظعَئِّيمغشيْػِل٨ّمِبقشيِِّٓه،مرغيجشيولظيمآعشيصـي٦ّامِبوٓم

مم.وشي٭ّشيّٓشيعيُض٦ّاماْظؿصيّٕضيدشيِؾنيشي(

ماظؿلوب٠ّموضّٓممتـ٢ّم٭ّقوبيمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ مػّٔا )ّ٣

ماٌلؿ٦ّىم موسؾ٧ّ م، ماظػّٕدي ماٌلؿ٦ّى مسؾ٧ّ ماظعظقؿي مواٌـوصلي اظشّٕؼّٟ

اىؿوس٨ّم،مؼؿضّّمذظ١ّمع٤ّمايّٓؼٌماظّٔيمرواهماإلعوممعلؾ٣ّمسيم٭ّققق٥ّم

سشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م

ماْظقشي٦ّضيمشي مِعضيُؽ٣ّصي مَأ٭ّضيؾشيّّشي معشي٤ّضي م:مم) مَضولشي م، م)ر٧ّ٬ّمآمسـ٥ّ(:َأغشيو مَأبصي٦ّمبشيْؽّٕػي مَضولشي م(. ٭ّشيو٫ِّؿطيو

مَضولشي: مَأغشيو، م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(: مبشيْؽّٕػي مَأبصي٦ّ مَضولشي م(. م؟ مجشيشيوزشيًة ماْظقشي٦ّضيمشي مِعضيُؽ٣ّصي متشيِؾّٝشي م)َصؿشي٤ّضي

مولشيم:)مَصؿشي٤ّضيمَأْرعشي٣ّشيمِعضيُؽ٣ّصيماْظقشي٦ّضيمشيمِعلضيِؽقطيوم؟(،مَضولشيمَأبصي٦ّمبشيْؽّٕػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(:مَأغشيو،مَض

مَصَؼولشيم مَأغشيو، م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(: مبشيْؽّٕػي مَأبصي٦ّ مَضولشي م(، معشيّٕغيؼضطيو؟ ماْظقشي٦ّضيمشي مِعضيُؽ٣ّصي مسشيودشي مَصؿشي٤ّضي (

مرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)معشيوماجضيؿشيؿشيعضي٤ّشيمِص٧ّماعضيّٕغيئػيمإغيَّّٰمدشيخشي٢ّشيماْظفشيؼيَيم(.مممم

مَط م) م: مَضولشي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَطعضيٍى مبضي٤ّغي مُأبشي٧ّـي مَأسضيَؾ٣ّصيموسشي٤ّضي مَّٰ مرشيجصي٢ّظي ونشي

م م٭ّشيٱٌَّة متصيكضيِطؽصي٥ّصي مَّٰ موشيَطونشي ضـي٥ّصي مِع ماْظؿشيلضيِفِّٓ مِع٤ّشي مَأبضيعشيّٓشي مم-رشيجصيٱًّ مَأوضيمم-َضولشي مَظ٥ّصي َصِؼق٢ّشي

معشيوم مَضولشي: موشيِص٧ّماظّٕؼيعضيضشيوِء. مِص٨ّماظظَّْؾؿشيوِء متشيّٕضيَطؾصي٥ّصي مِحؿشيورطيا شي ماذضيؿشيّٕشيؼضي مَظ٦ّغي م: مَظ٥ّصي صي ُضْؾ

معشيضيّٖغيِظ٨ّمإغيَظ٧ّ مِظ٨ّمعشيؿضيششيويشيممؼشيلصيّٕؽيِغ٨ّمَأنؼي مؼصيْؽؿشيىشي مَأنضي مإغيغـي٨ّمُأرغيؼّٓصي م، جشيضيِىماْظؿشيلضيِفِّٓ

ماظؾ٥َِّّم مرشيدصي٦ّلصي مَصَؼولشي مَأػضيِؾ٨ّ. مإغيَظ٧ّ صي مرشيجشيعضي مإغيذشيا موشيرصيجصي٦ِّس٨ّ ماْظؿشيلضيِفِّٓ مإغيَظ٧ّ

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)مَضّٓضيمجشيؿشيّٝشيماظؾ٥َّّصيمَظ١َّمذشيِظ١َّمُطؾ٥َّّصيم(م

ــّٝغيمم ــؾشيىظيمظّٕص ــوصّٗمدشي ــ٤ّضيمممممإنماظؿـ ــّٟصيمس ــوسغي،مؼشيْؽِش ــورِةماْظقشيؿشي ــِيم،موإث اهلؿ

ععوِدنغيماظــوسغي،موسصيُؾـ٦ّغيعيمغصيُػ٦ِّدـفغي٣ّ،موُضـ٦ّشيعيِةمسـّٖا٫ِِّؿف٣ّمطؿـومؼصيؾشيـقعِي٤ّصيمعشيـ٦ّشياِر٤ّشيم٬ّشيـعضيِػفغي٣ّمممممممممم
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وُضصصي٦ّرغيِػ٣ّ،موّٰمؼشيلضيؿشي٦ّغييمسيماظـوسغيمعصيؾشيوِدرظيمإديماًريموعصيؿشيؾشيـوِره،موعصيلشيـوِب٠ّظيمسيممم

ضيِػُؼــ٦ّامِصــ٨ّمدشيــِؾق٢ّغيماظؾَّــ٥ِّموشيِظؾَّــ٥ِّموشيعشيــ}اظَػضضيــ٢ّغي،موعصيؿشيشـيوِضــ٢ّ;مضــولمتعــوديم: ومَظُؽــ٣ّضيمَأظَّــومتصي

ضيُؽ٣ّضيمعشي٤ّضيمَأغضيَػ٠ّشيمِع٤ّضيمَضؾضي٢ّغيماْظَػـؿضيّّغيموشيَضوتشيـ٢ّشيممم ِعريشياثصيماظلؼيؿشيووشياِتموشياْظَلرضيضغيمَظومؼشيلضيؿشي٦ّغييمِع

اظؾَّــ٥ّصيمُأوَظِؽــ١َّمَأسضيَظــ٣ّصيمدشيرشيجشيــًيمِعــ٤ّشيماظَّــِّٔؼ٤ّشيمَأغضيَػُؼــ٦ّامِعــ٤ّضيمبشيعضيــّٓصيموشيَضــوتشيُؾ٦ّاموشيُطؾفيــوموشيسشيــّٓشيممم

مؼ.10ػايّٓؼّٓ:مم{اْظقصيلضيشي٧ّموشياظؾ٥َّّصيمِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمخشيِؾريظي

مصؿ٤ّم م، مبوظ٦ّر٤ّ مواظـف٦ّض ماظؼ٦ّة معمذّٕات مأػ٣ّ مع٤ّ واظؿـوصّٗ

ماظؿـوصّٗمبنيماظؼ٦ّىمواِّحّٖابم مأنمتصؾّّممسي سٱّعوتماظؿؼّٓممواظؿقضّٕ

واظشكصقوتمواظػؽوتمح٦ّلمخّٓعيماظ٦ّر٤ّمواّٰجؿفودمسيماظؾّٔلمواظؿضققيم

ورصعيماِّععييم،موتصّٓؼ٠ّمذظ١ّمبوِّض٦ّالمواِّصعولمواظرباعٍمع٤ّمأج٢ّمريوؼؿ٥ّم

مواًط٦ّاتمواإلجّٕاءاتم.

وع٤ّمأػ٣ّمأسؿولماٌلوبؼيمبوًرياتماظيتمجيىمأنمغفؿ٣ّمبفومظّٕصعيم

اظ٦ّر٤ّمعومؼلؿ٧ّمبوٌشورطيماجملؿؿعقيم،ماظيتمميؽ٤ّمعـ٤ّمخٱّهلـوماظـفـ٦ّضمممم

نيمبوجملؿؿّٝمواّٰرتؼوءمبـ٥ّم،مواظعؿـ٢ّمسؾـ٧ّمهلـنيمعلـؿ٦ّىمحقـوةماٌـ٦ّارـممممممم

اجؿؿوسقؾيومواضؿصودؼؾيوم،مصف٨ّمتعّٓمعـ٤ّماظضـّٕورؼوتم،موظقلـًمذـعورطيامتّٕب٦ّؼطيـوموّٰمممممم

ذـعورطيامذبؿؿعقطيــوم،مإمنــومذـعورمجيــىمأنمؼؿقــ٦ّلمإديمواضـّٝم،مصػــ٨ّمايــّٓؼٌمممم

اظصققّّماٌؿػ٠ّمسؾقـ٥ّمؼؼـ٦ّلماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م:م)مأغـؿ٣ّمأسؾـ٣ّممممممممم

٢ّمظـّٓغقوكمطلغـ١ّمممبلع٦ّرمدغقوط٣ّم(م،موؼؼ٦ّلم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م:م)مواسؿـمممم

 تعقّ٘مأبّٓطيامواسؿ٢ّمِّخّٕت١ّمطلغ١ّممت٦ّتمشّٓطيام(.م

ماظيتمهوصّٜمسؾ٧ّم مدسو٫ّؿ٥ّ مظؾ٦ّر٤ّمع٤ّمأػ٣ّ مبوّٰغؿؿوء ماظشع٦ّر إن

ادؿؼّٕارهمومن٦ّهم،موػ٦ّمؼشريمإديمعّٓىمذع٦ّرماِّصّٕادمبوّٰغؿؿوءمإديمورـف٣ّ،م
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وميؽ٤ّمأنمغلؿّٓلمسؾ٧ّمذظ١ّمع٤ّمخٱّلماٌشورطيماإلجيوبقيمسيمأغشطيم

مواظّٓصوع م، مواّٰسؿّٖازمماجملؿؿّٝ مبوظػكّٕ مواظشع٦ّر م، ماظ٦ّر٤ّ معصوحل س٤ّ

بوّٰغؿؿوءمظ٥ّ،موابوصظيمسؾ٧ّمممؿؾؽوت٥ّم،موط٢ّمػّٔهماٌمذّٕاتمميؽ٤ّمأنم

 .تؼوسموؼصيلؿّٓلمسؾقفو

،ممظ٥ّوع٤ّمث٣ّمصننمع٤ّم٭٦ّّرماظؿـوصّٗمبوًريمًّٓعيماظ٦ّر٤ّماّٰغؿؿوءم

معـقعطيوم مواظـقيماظصودضيمحيتمؼؽ٦ّنماإلغلونمحصطـيو واإلخٱّصمسيماظعؿ٢ّم،

عومؼؾق٠ّمب٥ّماظضّٕرم،مأومممممم،معّٓاصعطيومسـ٥ّموس٤ّمدؼـ٥ّ،مواظؿصّٓيمظؽ٢ّممظ٦ّرـ٥ّ

مؼصيشقّٝمصق٥ّمإًّاب،مأومؼصي٦ّضّٜماظػؿـيم،موؼلع٧ّمظؾشؼوقمواًٱّف.

 

 

 

*    *    * 
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 ق١ُٝ ايعٌُ ب  بٓا٠ األٚطإ ٚدعا٠ اهلدّ 
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 عػف٦ّمماظعؿ٢ّموضقؿؿ٥ّمسيماإلدٱّممم.م -1

 ٭ّٱّحماجملؿؿّٝموتؼّٓع٥ّمايضوري.إتؼونماظعؿ٢ّمودقؾيمإلم -2

 دس٦ّةماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمإديماظعؿ٢ّم.م -3

 عّٕاسوةمايؼ٦ّقمواظ٦ّاجؾوتمتؼق٣ّماظؿ٦ّازنمسيمحقوةماٌلؾ٣ّ. -4

 اظعؿـ٢ّمردـوظيم.مم -5

ّٝا  :  األدي١:  ثاْ
 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ :    

م -1 متعوديم: مآ مِظؾصؼيَؾوم}ضول مغصي٦ِّديشي مإغيذشيا مَآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مَأؼؽيفشيو مؼشي٦ّضيمغيمؼشيو مِع٤ّضي ِة

مُطضيؿصي٣ّضيم مإغينضي مَظُؽ٣ّضي مخشيقضيّٕظي مذشيِظُؽ٣ّضي ماْظؾشيقضيّٝشي موشيذشيرصيوا ماظؾ٥َِّّ مِذْطّٕغي مإغيَظ٧ّ مَصودضيعشي٦ّضيا اْظفصيؿصيعشيِي

مَصضضي٢ّغيم مِع٤ّضي موشيابضيؿشيغصي٦ّا مِص٨ّماْظَلرضيضغي مَصوغضيؿشيِشّٕصيوا ماظصؼيَؾوُة ًِ مُضِضقشي مَصنغيذشيا م* تشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

مؼ.10،مم9ػاىؿعيم:ممممممممممممممممم{تصيْػِؾقصي٦ّنشيمماظؾ٥َِّّموشياذضيُطّٕصيواماظؾ٥َّّشيمَطـِريًامَظعشيؾَُّؽ٣ّضي

م -2 مِص٨ّمعشيشـيوِطِؾفشيوم}وضولمتعوديم: مَصوعضيشصي٦ّا مذشيُظ٦ًّظو ماْظَلرضيضشي مَظُؽ٣ّصي ماظَِّّٔيمجشيعشي٢ّشي ػصي٦ّشي

مؼم.15ػاٌؾ١ّم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيُطُؾ٦ّامِع٤ّضيمرغيزضيِض٥ِّموشيإغيَظقضي٥ِّماظؽيشصي٦ّرصي

 {ّٕصيونشيمؼشيضضيّٕغيبصي٦ّنشيمِص٨ّماْظَلرضيضغيمؼشيؾضيؿشيغصي٦ّنشيمِع٤ّضيمَصضضي٢ّغيماظؾ٥َِّّوشيآخشيم}وضولمتعودي: -3

مؼ.20ػماٌّٖع٢ّ:

وشيابضيؿشيّٞغيمِصقؿشيومَآتشيوَكماظؾعَي٥ّصيماظّٓشيعيارشيماْظَكِخّٕشيَةموشيَظومتشيضيّٗشيمغشيِصقؾشي١َّمِع٤ّشيمم}وضولمتعوديم:م -4

٨ّماْظَلرضيضغيمإغينشيعيماظؾعَي٥ّشيماظّٓصيعيغضيقشيوموشيَأحضيِل٤ّضيمَطؿشيومَأحضيلشي٤ّشيماظؾعَي٥ّصيمإغيَظقضي١َّموشيَظومتشيؾضيّٞغيماْظَػلشيودشيمِص

 ؼ.77ػاظؼصّٙ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َظومؼصيِقىصيعيماْظؿصيْػِلِّٓؼ٤ّشيم



   

 

- 231 - 

مَصَؾصيقضيِققشيؼي٥ّصيم}وضولمتعودي: -5 معصيمضيِع٤ّظي مُأغشي٧ّموشيػصي٦ّشي مَأوضي مِع٤ّمذشيَطّٕػي م٭ّشيوِظقطيو مسشيِؿ٢ّشي عشي٤ّضي

مؼ.م97ػاظـق٢ّ:م{ػصي٣ّمِبَلحضيلشي٤ّغيمعشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيحشيقشيوًةمَرقـيؾشيًيموشيَظشيفضيّٖغيؼشيؼيفصي٣ّضيمَأجضيّٕشي

مم -6 متعوديم: موشياْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيم}ضول موشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصي مسشيؿشيَؾُؽ٣ّضي ماظّؾ٥ّصي مَصلشيقشيّٕشيى ماسضيؿشيُؾ٦ّْا وشيُض٢ّغي

 م{وشيدشيؿصيّٕشيدؽيونشيمإغيَظ٧ّمسشيوِظ٣ّغيماْظغشيقضيِىموشياظشؼيفشيودشيِةمَصقصيشيؾـيؽصيُؽ٣ّمِبؿشيومُطـؿصي٣ّضيمتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيم

م.ؼ105ػاظؿ٦ّبيمم:م

 األدي١ َٔ ايضــ١ٓ :     

س٤ّماٌؼّٓامم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مس٤ّمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م -1

)معشيومَأَط٢ّشيمَأحشيّٓظيمَرعشيوعطيومَضّٛعُيمخشيقضيّٕطيامِع٤ّضيمَأنضيمؼشيْلُط٢ّشيمِع٤ّضيمسشيؿشي٢ّغيمؼشيِِّٓهم،موشيإغينشيعيمغشيِؾ٨ّشيعيماظؾعَي٥ِّم

م)أخّٕج٥ّماظؾكوري(م.ممممممممممممممممم(مدشياوصيدشيمسشيَؾقضي٥ِّماظلشيعيَؾوممَطونشيمؼشيْلُط٢ّصيمِع٤ّضيمسشيؿشي٢ّغيمؼشيِِّٓه

مآم -2 مرد٦ّل مضول مضول: مآمسـفؿو( مسؾوسم)ر٨ّ٬ّ مآمب٤ّ مسؾّٓ وس٤ّ

 )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)عشي٤ّضيمَأعضيلشي٧ّمطوظفيومِع٤ّضيمسشيؿشي٢ّغيمؼشيّٓشيؼضي٥ِّمَأعضيلشي٧ّمعشيغضيُػ٦ّرطيامَظ٥ّصي(.

م)ماٌعف٣ّماِّودّٛم(.

ؾ٧ّمآموس٤ّمأغّٗمب٤ّمعوظ١ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضولم:مضولمرد٦ّلمآم)٭ّ -3

ضًيماظلشيعيوسشيُيموشيِبقشيِّٓمَأحشيُِّٓط٣ّضيمَصِلقَؾٌيمَصنغينضيمادضيؿشيَطوعشيمَأنضيمَظومتشيُؼ٦ّمشيم سؾق٥ّمودؾ٣ّ(:)مإغينضيمَضوعشي

م)اِّدبماٌػّٕد(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحشيؿشيعي٧ّمؼشيغضيّٕغيدشيفشيومَصؾقغّٕدفو(م

مرشيدصي٦ّلشي -4 مَأنشيعي م( م)ر٨ّ٬ّمآمسـفو مسشيو٫ِّششيَي م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مموسشي٤ّضي ِٓ ا

موسيم م( مؼصيؿضيِؼشـي٥ّصي مَأنضي مسشيؿشيًؾو مَأحشيّٓصيُط٣ّضي مسشيِؿ٢ّشي مإغيذشيا مؼصيِقىصيعي موج٢ّ( م)سّٖ َٓ ما م)إغينشيعي َضولشي:

 رواؼيم:م)مإنمآمتعوديمؼصيقىمع٤ّماظعوع٢ّمإذامسؿ٢ّماظعؿ٢ّمأنمؼصيقل٤ّم(م

 )رواهماظؾقفؼ٨ّمسيماظشعى(.

مسـ٥ّ( -5 مآ م)ر٨ّ٬ّ معشيوِظ١ٍّ مبضي٤ّصي مِسّٕشياُك مدقّٓغو ماْظفصيؿصيعشيَيمموطون م٭ّشيؾعَي٧ّ إغيذشيا

مدشيسضي٦ّشيتشي١َّم صي مَأجشيؾضي مإغيغعي٨ّ ماظؾعَيفصي٣ّشيعي مَصَؼولشي: ماْظؿشيلضيِفِّٓ مبشيوِب مسشيَؾ٧ّ مَص٦ّشيَضّٟشي اغضيصشيّٕشيفشي
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شيمخشيقضيّٕصيم مَصضضيِؾ١َّموشيَأغ مَأعشيّٕضيتشيـ٨ِّ،مَصورضيزصيْضـ٨ِّمِع٤ّضي مَطؿشيو مَصّٕغيؼضشيؿشي١َّ،موشياغضيؿشيششيّٕضيتصي صي وشي٭ّشيؾعَيقضي

م)تػلريماب٤ّمطـري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظّٕشيعيازغيِضنيشيم

م)٭ّؾ٧ّمآم -6 ماظؾعَي٥ِّ مرشيدصي٦ّلصي مدصيِؽ٢ّشي مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مسصيؿشيّٕشي مابضي٤ّغي وسشي٤ّغي

مبشيقضيّٝػيم موشيُط٢ّصيعي مِبقشيِِّٓه، ماظّٕشيعيجصي٢ّغي م)سشيؿشي٢ّصي مَصَؼولشي: ماْظَؽلضيِى، مَأْرقشيِى مسشي٤ّضي مودؾ٣ّ( سؾق٥ّ

م)رواهمأريّٓمسيمعلـّٓهمواظطرباغ٨ّمسيماظؽؾري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممعشيؾضيّٕصيورظي(م

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم -7 ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي م: مَضولشي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأغشيّٗػي وسشي٤ّضي

مَأوضيم م، مَرقضيّٕظي ضـي٥ّصي مِع مَصقشيْلُط٢ّصي م، مزشيرضيسطيو مؼشيّٖضيرشيعصي مَأوضي م، مَشّٕضيدطيو مؼشيغضيّٕغيسصي معصيلضيِؾ٣ّػي مِع٤ّضي معشيو م) ودؾ٣ّ(:

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممفغيقؿشيٌيمإغيَّّٰمَطونشيمَظ٥ّصيمِب٥ِّم٭ّشيّٓشيَضٌيم(مإغيغضيلشيونظيم،مَأوضيمبشي

 ثايّجا:  املٛضـــــٛع:

مضّٓرم مصّٕصّٝ م، مومتفقّٓ مت٦ّضري مغظّٕة ماظعؿ٢ّ مإدي ماإلدٱّم مغظّٕ ظؼّٓ

مسؾقفوم مؼـوب مسؾودة موجعؾ٥ّ مواظؿؼّٓم، مظؾّٕض٨ّ مدؾقٱّ موجعؾ٥ّ موضقؿؿ٥ّ اظعؿ٢ّ

ماظع موتّٕضيُك مصؼّٓمحٌماظؼّٕآنم،وأ٭ّؾّّماظؽل٢ّصي م، مسيمح٠ّماإلغلون ؿ٢ّمغؼصطيو

ماِّعّٕصيم موجوء ماظعؿ٢ّ، مسؾ٧ّماظلع٨ّمسؾ٧ّماٌعوشمو اظؽّٕؼ٣ّمع٤ّمخٱّلمآؼوت٥ّ

سيماِّرضمرؾؾطيومظؾّٕزقمايٱّلمبعّٓماِّعّٕمبوظصٱّةمؼؼ٦ّلمآمممممممبوّٰغؿشورم

م م}تعوديم: مِع٤ّضي موشيابضيؿشيغصي٦ّا مِص٨ّماْظَلرضيضغي مَصوغضيؿشيِشّٕصيوا ماظصؼيَؾوُة ًِ مُضِضقشي ماظؾ٥َِّّمَصنغيذشيا َصضضي٢ّغي

متصيْػِؾقصي٦ّنشي مَظعشيؾَُّؽ٣ّضي مَطـِريًا ماظؾ٥َّّشي مِسّٕشياُكمبضي٤ّصيم10ػاىؿعيم:{وشياذضيُطّٕصيوا ؼ،موطونمدقّٓغو

عشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مإغيذشيام٭ّشيؾعَي٧ّماْظفصيؿصيعشيَيماغضيصشيّٕشيفشيمَص٦ّشيَضّٟشيمسشيَؾ٧ّمبشيوِبماْظؿشيلضيِفِّٓم

صيم صيمدشيسضي٦ّشيتشي١َّموشي٭ّشيؾعَيقضي َصّٕغيؼضشيؿشي١َّ،موشياغضيؿشيششيّٕضيتصيمَطؿشيومَأعشيّٕضيتشيـ٨ِّ،مَصَؼولشي:ماظؾعَيفصي٣ّشيعيمإغيغعي٨ّمَأجشيؾضي

م موضولمتعودي: ماظّٕشيعيازغيِضنيشي، مخشيقضيّٕصي شي مَصضضيِؾ١َّموشيَأغ ماظَِّّٔيمجشيعشي٢ّشيم}َصورضيزصيْضـ٨ِّمِع٤ّضي ػصي٦ّشي

م{َظُؽ٣ّصيماْظَلرضيضشيمذشيُظ٦ًّظومَصوعضيشصي٦ّامِص٨ّمعشيشـيوِطِؾفشيوموشيُطُؾ٦ّامِع٤ّضيمرغيزضيِض٥ِّموشيإغيَظقضي٥ِّماظؽيشصي٦ّرصي

مؼم.م15ػاٌؾ١ّ:م
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مودؿنيمآؼيمهّٓثًموضّٓمور مثٱّٔو٫ّي دتمسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسب٦ّ

ماىّٓـيم مبـص٦ّص مزاخٌّٕة ماٌطفّٕة ماظـؾ٦ّؼي ماظلـي مأن مطؿو ماظعؿ٢ّ، س٤ّ

ـيمسؾ٧ّماظعؿ٢ّمواظؾـوءم،مومتّٕكماًؿ٦ّلمواظؽل٢ّ،موبقـًم واّٰجؿفودمواي

أنماظعؿ٢ّمدؾق٢ّميػّٜمعوءماظ٦ّج٥ّمواظّٕصعيمواظعّٖة،مصّٕد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآم

)مِّنمحيؿطىمأحّٓط٣ّمحّٖعيمسؾ٧ّمزفّٕهمخريمظ٥ّمع٤ّمأنمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼؼ٦ّل:م

ؼلللمأحّٓطيامصقعطق٥ّمأومميـع٥ّ(،موطونمدػقونصيماظـ٦ّريعيم)رري٥ّمآ(مميصيّٕصيعيمبؾعّٚم

مصؿوم مضوظ٦ّا: مؼصيفِؾلصيؽ٣ّ؟ معو مصقؼ٦ّل: مايّٕام، مبوٌلفِّٓ مجؾ٦ّسظي موػ٣ّ اظـوس

مغصشيّٝ؟!مضول:مارُؾؾ٦ّامع٤ّمصض٢ّغيمآ،موّٰمتؽ٦ّغ٦ّامسقوًّٰمسؾ٧ّماٌلؾؿني.

مصقفوممممممم معؽون مصٱّ مواظعؿ٢ّ مواظؿعى ماظؽػوح مع٤ّ معّٖؼٍ مايقوة إنعي

ظؾكوعؾنيمواٌؿكؾػنيمس٤ّمرطىمايضورةماظّٔؼ٤ّمّٰمؼؾّٔظ٦ّنمع٤ّماىفّٓمإّٰم

ماظ٦ّ٭٦ّّلمإديم مأردغو موإذا مغعقؿفو، اظؼؾق٢ّمث٣ّمؼـؿظّٕونمأنممتـقف٣ّمايقوة

ذظ١ّماٌلؿ٦ّىمصٱّبّٓمأنمغؾّٔلمجفّٓطيامعػقّٓطيامع٤ّمأج٢ّماظ٦ّ٭٦ّّلمإديمشوؼيم

موع٤ّم مع٤ّمحٱّلمصف٦ّمسيمػودصي، مورزقمأوّٰده ؼلع٧ّمسؾ٧ّمطلىمععوذ٥ّ

درجيماظشفقّٓمأومإٌّابّٛمسيمدؾق٢ّمآ،مَصعشي٤ّضيمَطعضيِىمبضي٤ّغيمسصيفضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآم

سـ٥ّ(مَأنؼيمرشيجصيٱًّمعشيّٕؼيمسشيَؾ٧ّماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَصّٕشيَأىمَأ٭ّضيقشيوبصيمرشيدصي٦ّلغيم

موشيغشيششي مجشيَؾِِّٓه مِع٤ّضي مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ِٓ مؼشيوما م: مَصَؼوُظ٦ّا م، مَأسضيفشيؾشيفصي٣ّضي معشيو وِر٥ِّ

ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم ِٓ!!مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيما ِٓمَظ٦ّضيمَطونشيمػشئّشيامِص٨ّمدشيِؾق٢ّغيما رشيدصي٦ّلشيما

مَطونشيم موشيإغينضي ،ِٓ ما مِص٨ّمدشيِؾق٢ّغي مَصفصي٦ّشي م٭ِّغشيورطيا مؼشيلضيعشي٧ّمسشيَؾ٧ّموشيَظِِّٓه مَطونشي م)إغينضي ودؾ٣ّ(:

ِٓ،موشيإغينضيمَطونشيمخشيّٕشيجشيمخشيّٕشيجشيمؼشيلضيعشي٧ّمسشيَؾ٧ّمَأبشي٦ّشيؼضي٤ّغيمذشيقضي كشيقضي٤ّغيمَطِؾريشيؼضي٤ّغيمَصِػ٨ّمدشيِؾق٢ّغيما

مَطونشيمخشيّٕشيجشيمؼشيلضيعشي٧ّمسشيَؾ٧ّمَأػضيِؾ٥ِّم ِٓ،موشيإغينضي ما مَصِػ٨ّمدشيِؾق٢ّغي مِظقشيِعػَّفشيو ؼشيلضيعشي٧ّمسشيَؾ٧ّمغشيْػِل٥ِّ



   

 

- 233 - 

مدشيِؾق٢ّغيم مَصِػ٨ّ موشيتشيَؽوثصيّٕطيا متشيَػوخصيّٕطيا مؼشيلضيعشي٧ّ مخشيّٕشيجشي مَطونشي موشيإغينضي ،ِٓ ما مدشيِؾق٢ّغي َصِػ٨ّ

م)اٌعف٣ّماظؽؾريمظؾطرباغ٨ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِت(ماظطَّوُش٦ّ

مإتؼونم مواإلغؿوج ماظعؿ٢ّ مذبول مسي ماٌمثّٕة ًُؾؼقؼيي ما ماظِؼقشي٣ّ وع٤ّ

ماإلغؿوجم موزغيؼودة ماظعؿ٢ّ مإحلون مسؾ٧ّ مؼشيقصيّٚؽي ماإلدٱّم مأنؼي مذظ١ّ م، اظعؿ٢ّ

مسيم موعلموظقؼيي مأعوغي مذظ١ّ موؼعّٓؽي م، ما٦ٌّزّٟ،مواّٰجؿفود مأو ماظعوع٢ّ سـ٠ّ

مع٤ّم مبصيّٓؼي مّٰ مب٢ّ م، مصقلى مبوظعؿ٢ّ ماظؼقوم ماإلدٱّم مسي ماٌطؾ٦ّب صؾقّٗ

مدؾىمم مصّٔظ١ّ مأعوغي; مبؽ٢ّ موأدا٥ّ٫ّ مصق٥ّ مواإلجودة م مواإلتؼون اإلخٱّص

موحػظ٥ّم متعوديم،موع٤ّمأحؾ٥ّمآمػّٓاهمواجؿؾوه،م ظؾ٦ّ٭٦ّّلمإديمربؾؼييمآم

:م-٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣َّّم(مووضوهموأدعّٓهممسيماظّٓغقومواآلخّٕةمؼؼ٦ّلماظـيبم)م٭ّؾَّ

م)رواهماظؾقفؼ٨ّ(.مممممممممممممممممم)إنؼيمآمحيىؽيمإذامسِؿ٢ّمأحّٓصيط٣ّمسؿٱًّمأنضيمؼصيؿِؼـ٥ّ(

موتعوديمحيىم موآمدؾقوغ٥ّ مبنيماِّع٣ّ، ماظصّٓارة مغؿؾ٦ّأ ماٌؿؼ٤ّ وبوظعؿ٢ّ

اظقّٓماظيتمتعؿ٢ّمووّٓعيمظؿؼّٓمماًريمظـػلفومودؼـفوموورـفو،موتؼّٓمماِّعيمسيم

كؿؾػيمورؼودتفومسيماِّسؿولماٌؾؿؽّٕةمحيؼ٠ّمهلومايصوغيمع٤ّماظصـوسوتماٌ

مسيم مواظـوزّٕ موخرياتفو، مواظطوععنيمسيمثّٕواتفو م، ماٌرتبصنيمبفو اِّسّٓاء

آؼوتماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ،موسيمأحودؼٌمرد٦ّظـوماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(،م

عومؼصؾّّمحقوةماإلغلونممسيمدؼـ٥ّمودغقوهموؼصؾّّمممؼّٕىماظعـوؼيماظؽؾريةمبؽ٢ّ

محقوت٥ّمومموت٥ّم.م

مصورتؾوطماظلعودةموم معّٕتؾّٛمبوظعؿ٢ّ، واظـفوحمواإل٭ّٱّحمسيماظّٓغقو

اظػ٦ّزمبوظعؿ٢ّماظصوحلمظقّٗمعؼص٦ّرطيامسؾ٧ّماآلخّٕةموحّٓػوم،مصٱّمخيقىمدع٨ّمم

م مآمتعودي: مؼؼ٦ّل م، مذبؿفّٓ مجفّٓ موّٰ م، موشيسشيِؿُؾ٦ّامم}دوع مآعشيصـي٦ّا ماظعَئِّؼ٤ّشي إغينشيعي
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ؼم،ممصؿ٤ّمسؿ٢ّمم30ػاظؽفّٟ:{َأحضيلشي٤ّشيمسشيؿشيًؾومماظصشيعيوِظقشيوتمإغيغشيعيومَظومغصيِضقّٝمَأجضيّٕمعشي٤ّضي

مُأجّٕمموع٤ّمضعّٓمحصيّٕم.مم

ماظعؿ٢ّ،مم مبنتؼون م مواّٰزدػور مواظؿؼّٓم مأدوسماظؿـؿقي مػ٦ّ واإلغلون

مبنذنمآمتعودي،مصٱّمتؿقؼ٠ّمتـؿقيمأومازدػورم صف٦ّم٭ّوغّٝماظؿغقريمواظؿط٦ّؼّٕم

إّٰمممإّٰمع٤ّمخٱّلمإغلونمعؾّٓعمعؿؼ٤ّمصوس٢ّمعـظ٣َّّم،موّٰمؼؿقؼ٠ّممن٦ّممورخوء

مأبـوءم مادؿـؿّٕ مإذا مإّٰ مدبؾػفو متؿفووز مظ٤ّ مواِّورون مغوػّٚ، مذبؿؿّٝ سرب

مإرادةم مع٤ّمتعّٖؼّٖ مبّٓ مصٱّ م، مواظعؿ٢ّمواظؾـوء مضّٓراتف٣ّمسيماإلبّٓاع اظ٦ّر٤ّم

مو٭ّـوسيمم ماظ٦ّر٤ّ، مبـوء مأج٢ّ مع٤ّ م م مواظؼّٓرة ماظطوضي مأضص٧ّ مبؾّٔل م اظعؿ٢ّ

ماٌلؿؼؾ٢ّماِّصض٢ّمواظعقّ٘ماظّٕشقّٓمم.م

ماإلدٱّممسؾ٧ّماّٰحرت ؼي مورشَّىمصق٥ّموضّٓمح افمواظعؿ٢ّمواإلغؿوجم،

وذفعيّٝمسؾق٥ّم،مو٭ّغؼيّٕمِع٤ّمذلنمعشي٤ّمؼؿفوونمب٥ّ،مأومحيؿؼّٕهم،موممومؼّٓلمسؾ٧ّم

ذظ١ّمأنماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمدسومإديماظصـوسوتماظيتمػ٨ّمع٤ّمعؼ٦ّعوتمايقوةمم

وشيَأغضيّٖشيْظشيوم}طصـوسيمايّٓؼّٓموعومصقفومع٤ّمص٦ّا٫ّّٓمسيمايقوةمم،مضولمآمتعوديم:م

مِصق٥ِّ مماْظقشيِّٓؼّٓشي مِظؾشيعيوسغي موشيعشيشـيوِصّٝصي مذشيِّٓؼّٓظي م{بشيْلسظي مايّٓؼّٓم25ػايّٓؼّٓ: مصؿ٤ّ ؼ،

م متعودي: مضول ماظلٱّم( م)سؾق٥ّ مداوود معفـي موػ٨ّ ماظّٓروع مَظ٥ّصيم}غصـّٝ وشيَأَظشيعيو

موشيَضّٓعيرضي مدشيوِبغشيوٍت ماسضيؿشي٢ّضي مَأنغي م* ماظلشيعيّٕضيماْظقشيِّٓؼّٓشي مِبؿشيوممِدِص٨ّ مإغيغـي٨ّ م٭ّشيوِظقطيو وشياسضيؿشيُؾ٦ّا

مبشيِصريظي مم10ػدؾل:{تشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي مسـفوم11، مؼلؿغين مّٰ ماظيت م ماظصـوسوت موع٤ّ ؼ،

وشيِع٤ّضيمَأ٭ّضي٦ّشياِصفشيوموشيَأوضيبشيورغيػشيوموشيَأذضيعشيورغيػشيومَأثشيوثطيوم}اإلغلونم٭ّـوسيماٌٱّبّٗمواظؽلوء:م

وشيجشيعشي٢ّشيم}ؼم،موضولمتعوديمسيم٭ّـوسيماظؽلوء:م80ػاظـق٢ّ:م{وشيعشيؿشيوسطيومإغيَظ٧ّمِحنيػي

موشيدشيّٕشياِب ماْظقشيّٕشيعي متشيِؼقُؽ٣ّصي مدشيّٕشياِبق٢ّشي مَظُؽ٣ّضي مبشيْلدشيُؽ٣ّضي متشيِؼقُؽ٣ّضي موضولم81ػاظـق٢ّ:م{ق٢ّشي ؼ،
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م ماىؾ٦ّد: م٭ّـوسي مسي مبصيقصي٦ّتطيوم}دؾقوغ٥ّ ماَِّغضيعشيومغي مجصيُؾ٦ِّد مِع٤ّضي مَظُؽ٣ّضي وشيجشيعشي٢ّشي

مؼ.ممم80ػاظـق٢ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تشيلضيؿشيِكػعُي٦ّغشيفشيومؼشي٦ّضيمشيمَزعضيـُِؽ٣ّضيموشيؼشي٦ّضيمشيمإغيَضوعشيِؿُؽ٣ّضي

مس ؾق٥ّماظلٱّمم(مسيم٭ّـوسيماظلػقـي:موضولمسيمح٠ّمغيبمآمغ٦ّحم)

موشيوشيحضيِقشـيو} مِبَلسضيقصيـِشـيو ماْظُػْؾ١َّ ما٭ّضيشيّٝغي مَأنغي مإغيَظقضي٥ِّ م{َصَلوضيحشيقضيشـيو موضولم27ػاٌمعـ٦ّن: م، ؼ

وشيبشي٦ّشيعيَأُط٣ّضيمِص٨ّماْظَلرضيضغيمتشيؿشيعيِكّٔصيونشيمِع٤ّضيمدصيفصي٦ِّظفشيومُضصصي٦ّرطيام}تعوديمسيماظؾـوءماظلؽين:م

مؼ.74ػاِّسّٕاف:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيتشيضيِقؿصي٦ّنشيماْظِفؾشيولشيمبصيقصي٦ّتطيو

وضّٓمحٌماإلدٱّمماٌلؾ٣ّمسؾ٧ّمأنمؼؽ٦ّنمسيمحقوت٥ّمسوعٱّمععطوءمم

متلتق٥ّ ماِّرضمحؿ٧ّمؼّٓرط٥ّما٦ٌّتمأو مبضي٤ّغيمصماظلوسيم،موععؿّٕطيامسيم مَأغشيّٗغي عشي٤ّضي

ًِم):ممسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(عشيوِظ١ٍّم إغينضيمَضوعشي

محشيؿؼي٧ّمؼشيغضيّٕغيدشيفشيوم متشيُؼ٦ّمشي مَّٰ مَأنضي مادضيؿشيَطوعشي مَصنغينغي م، مَصِلقَؾٌي مَأحشيُِّٓط٣ّضي موشيِص٨ّمؼشيِّٓ اظلؼيوسشيُي

م)علـّٓمأريّٓم(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصْؾقشيغضيّٕغيدضيفشيو(

ؾق٥ّمودؾ٣َّّم(مؼعؿ٢ّمبـػل٥ّ،موؼؼ٦ّممسؾ٧ّموضّٓمطونماظـيبؽيم)م٭ّؾ٧َّّمآمس

طونمرد٦ّلمآم)م٭ّؾ٧َّّمآم)خّٓعيمأػؾ٥ّمم،مضوظًمسو٫ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(:م

مؼعؿ٢ّم مطؿو مبقؿ٥ّ مسي موؼعؿ٢ّ مث٦ّبشي٥ّ، موؼشيكقّٛ مغعؾ٥ّ، مؼشيكِصّٟصي م( مودؾ٣َّّ سؾق٥ّ

م)أخّٕج٥ّممأريّٓمواظرتعّٔي(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأحّٓصيط٣ّمسيمبقؿ٥ّ(

مؼطؾىمص موإمنو مأيمسؿ٢ّمصقلىم، ماظعؿ٢ّم، مإديم وإلدٱّممٕمؼّٓعصي

اإلجودةمواإلتؼونم،موذظ١ّمعّٝم٬ّّٕورةمعّٕاضؾيمآمسّٖموج٢ّمسيماظلّٕمواظعؾ٤ّم

،مصنغ٥ّمع٤ّماظصعىمب٢ّمرمبومطونمع٤ّماٌلؿؾعّٓمأوماٌلؿقق٢ّمأنمنع٢ّمظؽ٢ّم

مؼّٕاضؾ٥ّم،موحؿ٧ّمظ٦ّمصعؾـومذظ١ّم،مصويورسم إغلونمحوردًومحيّٕد٥ّم،مأومعّٕاضؾًو

حيؿوجمإديمع٤ّمحيّٕد٥ّم،مموإٌّاضىمضّٓمحيؿوجمإديمع٤ّمؼّٕاضؾ٥ّم،موظؽ٤ّممضّٓ
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ع٤ّماظلف٢ّمأنمغّٕب٨ّمسيمط٢ّمإغلونػيم٬ّؿريطيامحقطيومؼـؾّٚمبوي٠ّموؼّٓصّٝمإديم

موسيمحّٓؼٌمجربؼ٢ّم م، مغ٦ّم موّٰ مدـي متلخّٔه مّٰ مؼّٕاضىمع٤ّ مِّغ٥ّ م، اًري

اظط٦ّؼ٢ّمحنيمدللماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(مس٤ّماإلحلونمضولم:م)مأنم

مٓمطلغ١ّمتّٕاهم،مصننمٕمتؽ٤ّمتّٕاهم،مصنغ٥ّمؼّٕاكم(مم)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.تعؾّٓما

وظؾؿلطقّٓمسؾ٧ّمأػؿقيماظعؿ٢ّمدسوغوماإلدٱّممإديمأنمغعؿ٢ّماديمآخّٕم

يظيمع٤ّمحقوتـومحؿ٧ّمظ٦ّمٕمغّٓركمّٕٔةمػّٔاماظعؿ٢ّم،موعومذظ١ّمإّٰممظؾقونم

ضقؿيماظعؿ٢ّموأػؿقيماإلغؿوجمظألصّٕادمواِّع٣ّم،مصع٤ّمأغّٗمب٤ّمعوظ١ّم)ر٨ّ٬ّم

ضيماظلشيعيوسشيُيمآمسـ ٥ّم(مضول:ممضولمرد٦ّلمآم)م٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(م)إغينضيمَضوعشي

م(مم مَصؾقغّٕدفو مؼشيغضيّٕغيدشيفشيو محشيؿشيعي٧ّ مؼشيُؼ٦ّمشي مَظو مَأنضي مادضيؿشيَطوعشي مَصنغينضي مَصِلقَؾٌي مَأحشيُِّٓط٣ّضي وشيِبقشيِّٓ

م)اِّدبماٌػّٕدم(م.

صنتؼونماظعؿ٢ّموإحلونمأدا٥ّ٫ّمع٤ّماظ٦ّاجؾوتماظشّٕسقيماظيتمدسومإظقفوم

م مأنمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمماإلدٱّم م)ر٨ّ٬ّمآمسـفو( مصع٤ّمسو٫ّشي ،

مودؾ٣ّ(مضول:م)مإغينعيماظؾعَي٥ّشيمتشيعشيوديمؼصيِقىعيمإغيذشيامسشيِؿ٢ّشيمَأحشيّٓصيُط٣ّضيمسشيؿشيٱًّمَأنضيمؼصيؿضيِؼشـي٥ّصيم(م

 )رواهماظؾقفؼ٨ّمسيماظشعىم(.

وع٤ّماظِؼقشي٣ّماظيتمؼـؾغ٨ّماّٰظِؿّٖاممبفومسيماظعؿ٢ّمأوماٌفـيممايّٕصصيم

ماظ٦ّاجؾوت مأداء مؼؽ٦ّنممسؾ٧ّ مؼـؾغ٨ّمأنضي معو مصفّٔا مبويؼ٦ّق، ماٌطوَظؾي ضؾ٢ّشي

مأمم م، مزارسطيو مأم مأممع٦ّزًػو مأممتوجّٕطيا مأطونمسوعٱًّ مد٦ّاء ماٌلؾ٣ّم، مخصيُؾ٠ّصي سؾق٥ّ

مؼصيطوِظىمبعّٓم مث٣ّ مع٤ّمواجؾوت، مسؾق٥ّ مصقمديمعو مدو٫ًّؼو مأم معفـّٓدطيو مأم رؾقؾطيو

مظؾطّٕفم مح٠ّؿي مسيمايؼقؼي ماظ٦ّاجىمػ٦ّ مأداء م مذظ١ّمأنؼي م، ذظ١ّمحبؼ٦ّض٥ّ

م اآلخّٕ.
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مربّٛمممم مصؼّٓ م، موجفّٓ متعى مبٱّ مطلى موّٰ مواجى، مبّٓون مح٠ّ وّٰ

اإلدٱّممبنيمايؼ٦ّقمواظ٦ّاجؾوتموبنيماٌؽودىمواظؿضققوت،موضّٓممحّٓدم

مؼؿقؾ مأن ماظعوع٢ّ مسؾ٧ّ مؼـؾغ٨ّ م معو ماإلميوغقيمم٧ّاإلدٱّم ماظؼق٣ّ مع٤ّ ب٥ّ

واِّخٱّضقيم،موعـفوماإلميونمبلنماظعؿ٢ّمسؾودةموروسيمٓم)دؾقوغ٥ّموتعودي(مم

وشيُض٢ّغيم}وديمد٦ّفمحيودؾ٥ّمؼ٦ّمماظؼقوعيمس٤ّمسؿؾ٥ّمضولمآمتعوديم:وأنمآمتع

اسضيؿشيُؾ٦ّامَصلشيقشيّٕشيىماظؾعَي٥ّصيمسشيؿشيَؾُؽ٣ّضيموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصيموشياْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيموشيدشيؿصيّٕشيدصيعيونشيمإغيَظ٧ّمسشيوِظ٣ّغيماظغشيقضيِىم

مؼ.م91ػاظؿ٦ّبي:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياظششيعيفشيودشيِةمَصقصيشيؾعيؽصيُؽ٣ّمِبؿشيومُطـؿصي٣ّضيمتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

وع٤ّمػـومؼؿضّّمحّٕصماإلدٱّممسؾ٧ّماظلع٨ّمواّٰجؿفودم،مذّٕؼطيمأنم

ؼؽ٦ّنماظعؿ٢ّمسيم٭ّوحلماظؾٱّدمواظعؾود،مؼؼ٦ّلمآمتعوديمظؾلقّٓةمعّٕؼ٣ّمحنيم

وشيػصيّٖغيعييمإغيَظقضي١ِّمِبِفّٔضيعغيماظشيعيكضيَؾِيمتصيلشيوِضّْٛم}جوءػوماٌكوضموػ٨ّمجب٦ّارماظـكؾي:م

ؼ،مصلعّٕػومآمبوىّٓموبّٔلماىفّٓمأوًّٰم،مصقفىم25ػعّٕؼ٣ّم{سشيَؾقضي١ِّمرصيَرؾطيومجشيـِقطيعيو

سؾ٧ّمماإلغلونمذطّٕطيامطونمأومأغـ٧ّممأنمؼلع٧ّموؼـصىم;مظريزض٥ّمآمع٤ّمصضؾ٥ّم

موغعؿ٥ّمم.

مع٤ّم م٬ّّٓ معؿقّٓؼ٤ّ مؼعؿؾ٦ّا مأن ماظ٦ّاحّٓ ماجملؿؿّٝ مأبـوء مسؾ٧ّ إن

موأنم مسيمبـقونمذبؿؿعف٣ّم، مأومخيّٕبم مؼػلّٓمأومؼّٓعّٕ م مؼفؿ٢ّمأو ؼؿفوونمأو

مس٤ّماِّسؿول مإظقفوممؼؾقـ٦ّا واٌشّٕوسوتمواِيّٕشيفمواظصـوسوتماظيتمتػؿؼّٓ

مبٱّدػ٣ّمسيمط٢ّمذبول.

م، مواآلخّٕة م٭ّوحؾ٥ّمسيماظّٓغقو صقصؾّّممواظعؿ٢ّماٌػقّٓمؼظيفّٖىمسؾق٥ّ

آمذيقّٝمأح٦ّاظ٥ّم،مصع٤ّمَأغشيّٗغيمبضي٤ّغيمعشيوِظ١ٍّمر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ،مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيم

مَظ َٓ ما م)إغينؼي موشيدشيؾ٣َّّشي: مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م٭ّشيؾ٧َّّما ِٓ مِص٨ّما مؼصيعضيَط٧ّمِبفشيو محشيلشيشـيًي، معصيمضيِعطـيو مؼشيْظِؾ٣ّصي و
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م م، م)رواهمعلؾ٣ّ( مِص٨ّماْظكِخّٕشيِة...( موشيؼصيفضيّٖشيىمِبفشيو وس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّماظّٓؽيغضيقشيو

م)اظلوس٨ّمسؾ٧ّماِّرعؾيم مضول: مس٤ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم( آمسـ٥ّ(

مضولمم-واٌلؽنيمطوجملوػّٓمسيمدؾق٢ّمآم مؼشيػؿصيم–وأحلؾ٥ّ مّٰ ّٕمموطوظؼو٣ّ٫ّ

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(مم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموطوظصو٣ّ٫ّمّٰمؼصيػِطّٕم(

موؼّٔػىمممممممم موؼلعّٓماظؼؾىموؼصيطقعيىماظعقّ٘، صوظعؿ٢ّماٌػقّٓمؼّٕؼّّماظـػّٗ،

مط٢ّمسؿ٢ّم م مإمتوم مبعّٓ م موظّٔة مصّٕحي مصوٌلؾ٣ّمجيّٓ مواظؼؾ٠ّم; ايّٖنمواهل٣ّ

عشي٤ّضيمسشيِؿ٢ّشيم٭ّشيوِظقطيومِع٤ّضيمذشيَطّٕػيم}دةمّٰمتصيؾوعموّٰمتصيشرتى،م٭ّوحلمؼعؿؾ٥ّ،موػّٔهماظلعو

مؼمم.م97ػاظـق٢ّ:ممممممممممممممممممممممممممممم{َأوضيمُأغضيشي٧ّموشيػصي٦ّشيمعصيمضيِع٤ّظيمَصَؾصيقضيِققشيؼـي٥ّصيمحشيقشيوًةمَرقـيؾشيًي

وّٰمؼلؿ٦ّيمع٤ّمؼعؿ٢ّم٭ّويوموع٤ّمؼعؿ٢ّمدقؽطيومأومؼلقهمإديمشريهم،مطؿومممممممممم

مغشيفضيعشيَؾفصي٣ّضيم}وتمّٰمؼلؿ٦ّؼونمسيماٌؿ ماظَِّّٔؼ٤ّشيماجضيؿشيّٕشيحصي٦ّاماظلؼيقـيؽشيوِتمَأنضي َأمضيمحشيِلىشي

معشيوم مدشيوءشي موشيعشيؿشيوتصيفصي٣ّضي معشيقضيقشيوػصي٣ّضي مدشي٦ّشياءطي ماظصؼيوِظقشيوِت موشيسشيِؿُؾ٦ّا مآعشيصـي٦ّا َطوظَِّّٔؼ٤ّشي

مؼم.21ي:مػاىوثقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيقضيُؽؿصي٦ّنشي
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 اصتجُار ايطاقات ٚاإلَهاْات املعط١ً

 أٚال : ايعٓاصز: 

 إسؿورمماِّرضمعؼصّٓمذّٕس٨ّ. -1

 أػؿقيمادؿـؿورماظطوضوتموا٦ٌّاػىماٌعطؾي. -2

ماظطوضوتم -3 مّٰدؿـؿور م ماٌطفّٕة م مواظلـي م ماظؽّٕؼ٣ّ ماظؼّٕآن مع٤ّ منوذج

 واإلعؽوغوت.

مع٤ّمعظوػّٕمتعطق٢ّماظطوضوتمواإلعؽوغوت. -4

 ؿورماظطوضوتمواإلعؽوغوتمسيمغفضيماظ٦ّر٤ّم.مأثّٕمادؿـ -5

 ثاْٝا : األدي١    
 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ:    

وشيَظَؼّٓضيمَطّٕؼيعضيشيومبشيـ٧ِّمءشيادشيمشيموشيحشيؿشيْؾشـيوػصي٣ّضيمِص٧ّماْظؾشيّٕـيموشياْظؾشيقضيّٕغيموشيرشيزشيْضشـيوػصي٣ّضيم}ضولمتعودي: .1

 ؼ.70ػاإلدّٕاء:مممم{شيومتشيْػِضقٱًّعـي٤ّشيماظطَّقـيؾشيوِتموشيَصضؼيْؾشـيوػصي٣ّضيمسشيَؾ٧ّمَطـِريػيمعـيؿؼي٤ّضيمخشيَؾْؼ

 ؼ.61ػػ٦ّد:مممممم{ػصي٦ّشيمَأغششيَلُط٣ّضيمعـي٤ّشيماّٰ٪ّرضيضغيموشيادضيؿشيعضيؿشيّٕشيُط٣ّضيمِصقفشيو}وضولمتعودي:م .2

 م{َصوعضيشصي٦ّامِص٨ّمعشيشـيوِطِؾفشيوموشيُطُؾ٦ّامِع٤ّضيمرغيزضيِض٥ِّموشيإغيَظقضي٥ِّماظؽيشصي٦ّرصيم}وضولمتعوديم:م .3

 ؼم.15ػاٌؾ١ّم:م

 م{َؾ٧ّمخشيّٖشيآ٤ِّ٫ّغيماَِّرضيضغيمإغيغـي٨ّمحشيِػقٌّٜمسشيِؾق٣ّظيمَضولشيماجضيعشيْؾـ٨ِّمسشيم}وضولمتعوديم: .4

 ؼ.55ػؼ٦ّدّٟم:

م .5 متعودي: مِص٧ّم}وضول معصيْػِلّٓصيونشي موشيعشيْلجصي٦ّجشي مؼشيْلجصي٦ّجشي مإغينؼي ماْظَؼّٕضيغشيقضي٤ّغي مؼوذشيا َضوُظ٦ّْا

اِّرضمَصفشي٢ّضيمغشيفضيعشي٢ّصيمَظ١َّمخشيّٕضيجًومسشيَؾ٧ّمَأنمتشيفضيعشي٢ّشيمبشيقضيشيشـيوموشيبشيقضيشيفصي٣ّضيمدشيّٓؾيام*مَضولشيم

 م{ق٥ِّمرشيبـي٧ّمخشيقضيّٕظيمَصَلِسقصـي٦ِّغ٨ّمِبُؼ٦ّؼيةٍممَأجضيعشي٢ّضيمبشيقضيشيُؽ٣ّضيموشيبشيقضيشيفصي٣ّضيمرشيدضيعطيوعشيومعشيؽَّـي٧ّمِص

 ؼ.٤٩م–م٤٩ػاظؽفّٟ:م
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وشيِع٤ّشيماظشؼيقشيوِرنيغيمعشي٤ّمؼشيغصي٦ّ٭ّصي٦ّنشيمَظ٥ّصيموشيؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمسشيؿشيٱًّمدصيونشيمذِظ١َّم}وضولمتعودي: .6

 ؼ.8٠ػاِّغؾقوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيُطؼيومَظفصي٣ّضيمحشيوِصِظنيشي

ماظلؼيؿشيووشياِتموشياْظَلرضيضغيموشياخضيِؿَؾوِفماظؾَّقضي٢ّغيموشياظؼيفشيورغيم}وضولمتعودي: .7 إغينؼيمِص٨ّمخشيْؾ٠ّغي

 ؼم.190ػآلمسؿّٕان:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َظكؼشيوٍتمِظُلوِظ٨ّماْظَلْظؾشيوِب

ًِمادضيؿشيْلِجّٕضيم}وضولمتعوديم: .8  م{هصيمإغينؼيمخشيقضيّٕشيمعشي٤ّغيمادضيؿشيْلجشيّٕضيتشيماْظَؼ٦ّغييؽيماَِِّعنيصيمؼشيومَأبشي

 ؼم.26ػاظؼصّٙ:

 يادنة هي ين ٌة: 
رد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمم:مضولس٤ّمسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظىم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضولم .1

 آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)ماسضيؿشيُؾ٦ّامَصُؽ٢ّؿيمعصيقشيلؼيّٕظيمِظؿشيومخصيِؾ٠ّشيمَظ٥ّصيم(م)رواهمعلؾ٣ّ(.م

مَأغشيّٗغيمبضي٤ّغيمعشيوِظ١ٍّ .2 مَأتشي٧ّماظؼيِؾ٨ّؼيمموسشي٤ّضي )ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيجصيٱًّمِع٤ّشيماَِّغضيصشيورغي

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيلضيَلُظ٥ّصيم،مَصَؼولشيم:م)َأعشيومِص٨ّمبشيقضيِؿ١َّمذشي٨ّضيءظيم؟مَضولشيم:مبشيَؾ٧ّم،م

٨ّمِحْؾّٗظيمغشيْؾؾشيّٗصيمبشيعضيضشي٥ّصيموشيغشيؾضيلصيُّٛمبشيعضيضشي٥ّصيم،موشيَضعضيىظيمغشيشضيّٕشيبصيمِصق٥ِّمِع٤ّشيماْظؿشيوِءم،مَضولشيم:ما٫ّضيِؿـِ

مودؾ٣ّ(م م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مَصَلخشئّشيػصيؿشيو م، مِبفغيؿشيو مَصَلتشيوهصي م: مَضولشي م، ِبفغيؿشيو

ِبقشيِِّٓه،موشيَضولشي:معشي٤ّضيمؼشيشضيؿشيّٕغييمػشئّشيؼضي٤ّغيم؟مَضولشيمرشيجصي٢ّظيم:مَأغشيومآخصئّصيػصيؿشيومِبِّٓرضيػشي٣ّػيم،مَضولشيم:م

:مَأغشيومآخصئّصيػصيؿشيومِبِّٓرضيػشيؿشيقضي٤ّغيممعشي٤ّضيمؼشيّٖغيؼّٓصيمسشيَؾ٧ّمِدرضيػشي٣ّػيمعشيّٕؼيتشيقضي٤ّغيم،مَأوضيمثشيٱَّثطيوم،مَضولشيمرشيجصي٢ّظي

ماذضيؿشيّٕغيم موشيَضولشي: م، ماَِّغضيصشيورغييؼي موشيَأسضيَطوػصيؿشيو ماظّٓـيرضيػشيؿشيقضي٤ّغي موشيَأخشئّشي م، مإغيؼؼيوهصي َصَلسضيَطوػصيؿشيو

م،مَصَلتشيوهصيم ِبَلحشيِِّٓػؿشيومَرعشيوعطيومَصوغضيِؾّٔضيهصيمإغيَظ٧ّمَأػضيِؾ١َّم،موشياذضيؿشيّٕغيمِبوآلخشيّٕغيمَضّٓصيوعطيومَصْلِتـ٨ِّمِب٥ِّ

ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسصي٦ّدطيامِبقشيِِّٓهم،مثصي٣ّؼيمَضولشيمَظ٥ّصيم:ممِب٥ِّم،مَصششيّٓؼي ِصق٥ِّمرشيدصي٦ّلصيما

ماظّٕؼيجصي٢ّصيم مَصّٔشيػشيىشي م، مؼشي٦ّضيعطيو مسشيششيّٕشي مخشيؿضيلشيَي مَأرشيؼشيؼي١َّ موشيَّٰ م، موشيِبّٝضي مَصوحضيؿشيِطىضي اذضيػشيىضي

مَصوذضيؿشيّٕشيىمِبؾشيعضي م، مدشيرشياِػ٣ّشي مسشيشضيّٕشيَة مَأ٭ّشيوبشي موشيَضّٓضي مَصفشيوءشي م، موشيؼشيِؾقّٝصي م،مؼشيقضيؿشيِطىصي مثشي٦ّضيبطيو ِضفشيو
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مَظ١َّم م:مػشئّشيامخشيقضيّٕظي م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مَصَؼولشي م، مَرعشيوعطيو وشيِبؾشيعضيِضفشيو

ِع٤ّضيمَأنضيمتشيِف٨ّءشيماْظؿشيلضيَلَظُيمغصيْؽؿشيًيمِص٨ّموشيجضيفغي١َّمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيم،مإغينؼيماْظؿشيلضيَلَظَيمَّٰمتشيصضيُؾّّصيم

 ،مَأوضيمِظِّٔيمُشّٕضيمػيمعصيْػِظّٝػيم،مَأوضيمِظِّٔيمدشيمػيمعصي٦ِّجّٝػي(ممإغيَّّٰمِظشيٱَّثشيٍيم:مِظِّٔيمَصْؼّٕػيمعصيّٓضيِضّٝػي

 .م(رواهمأب٦ّمداودم)

مِظؿشيقضيؿصي٦ّغشيَيم .3 مسشيَؾ٧ّمعشي٦ّضيٍَّٰة متصيصصيّٓـيقشي مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مسشيؾؼيوسػي مابضي٤ّغي وسشي٤ّغي

م:م مَصَؼولشي مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مِبفشيو مَصؿشيّٕؼي ضي مَصؿشيوتشي مِبششيوٍة

تصي٣ّضيمإغيػشيوبشيفشيومَصّٓشيبشيغضيؿصيؿصي٦ّهصيمَصوغضيؿشيَػعضيؿصي٣ّضيمِب٥ِّ(م،مَصَؼوُظ٦ّامإغيغؼيفشيومعشيقضيؿشيٌي.مَصَؼولشي:)مإغيغؼيؿشيوم)مػشيٱَّّمَأخشئّضي

 )٭ّققّّمعلؾ٣ّم(م.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحشيّٕصيمشيمَأْطُؾفشيو(م

مذصيِػىشي .4 م: مضول مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ مثوبً مب٤ّ مزؼّٓ ماظؼيِؾ٨ّـيمموس٤ّ مإغيَظ٧ّ مِب٨ّ

)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصُلسضيِفىشيمِب٨ّمَصَؼوُظ٦ّامؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّمػشئّشيامُشَؾومظيمِع٤ّضيمبشيـ٨ِّم

ماظؼيِؾ٨ّؼيم مذشيِظ١َّ مَصَلسضيفشيىشي مدصي٦ّرشيًة مسشيشضيّٕشيَة مِبضضيّٝشي مسشيَؾقضي١َّ ماظؾ٥َّّصي مَأغضيّٖشيلشي مِعؿؼيو معشيعشي٥ّصي اظؼيفؼيورغي

مسشيَؾقضي معشيوم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي مَصنغيغـي٨ّموشياظؾ٥َِّّ مؼشيفصي٦ّدشي مِظ٨ّمِطؿشيوبشي متشيعشيؾ٣َّّضي مزشيؼضيّٓصي م)ؼشيو موشيدشيؾ٣َّّشي(موشيَضولشي: ِّ٥

صيمِطؿشيوبشيفصي٣ّضيمعشيومعشيّٕؼيتضيمِب٨ّمخشيؿضيّٗشيمسشيشضيّٕشيَةم آعشي٤ّصيمؼشيفصي٦ّدشيمسشيَؾ٧ّمِطؿشيوِب٨ّمَضولشيمزشيؼضيّٓظيمَصؿشيعشيؾَّؿضي

مَط مإغيذشيا مُطؿصيؾشيفصي٣ّضي مَظ٥ّصي مَأْضّٕشيُأ صي ضي موشيُط محشيؿؼي٧ّمحشئّشيْضؿصي٥ّصي مإغيذشيامَظقضيَؾًي مسشيضـي٥ّصي موشيُأِجقىصي مإغيَظقضي٥ِّ ؿشيؾصي٦ّا

م)رواهمأريّٓ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَطؿشيىشي(م

 ثانثا : يملْضْع :

ظؼّٓمخؾ٠ّمآمتعوديماإلغلونمسيمأحل٤ّمتؼ٦ّؼ٣ّموطّٕعـ٥ّموصضـؾ٥ّمسؾـ٧ّمممم

صق٥ّمع٤ّممشّٗموضؿّٕموحبورموأغفورممضولممدو٫ّّٕمخؾؼ٥ّم،موػقلماظؽ٦ّنمودكّٕمظ٥ّمعو

وشيَظَؼّٓضيمَطّٕؼيعضيشـيومبشيـ٧ِّمءشيادشيمشيموشيحشيؿشيْؾشيـوػصي٣ّضيمِصـ٧ّماْظؾشيـّٕـيموشياْظؾشيقضيـّٕغيموشيرشيزشيْضشيـوػصي٣ّضيمعـيـ٤ّشيممممممم}تعودي:م

(،موعـ٤ّممم70)اإلدـّٕاء:م{اظطَّقـيؾشيوِتموشيَصضؼيـْؾشـيوػصي٣ّضيمسشيَؾـ٧ّمَطــِريػيمعـيؿؼيـ٤ّضيمخشيَؾْؼشيـومتشيْػِضـقٱًّمممممم
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وشيإغيذضيم}إلغلــونمادــؿكٱّص٥ّمسيماِّرضمضــولمتعــودي:معظــوػّٕماظؿؽــّٕؼ٣ّماإلهلــ٨ّمظ

َضولشيمرشيبؽي١َّمِظْؾؿشيَؾو٫َِّؽيِممإغيغـي٨ّمجشيوِس٢ّظيمِص٧ّماَِّرضيضغيمخشيِؾقَػـيمطيمَضـوُظ٦ّامَأتشيفضيعشيـ٢ّصيمِصقفشيـومعشيـ٤ّمممممم

ؼصيْػِلّٓصيمِصقفشيوموشيؼشيلضيِػ١ُّماظّٓـيعشيكءشيموشيغشيقضي٤ّصيمغصيلشيؾـيّّصيمِبقشيؿضيَِّٓكموشيغصيَؼّٓـيسصيمَظ١َّمَضولشيمإغيغـي٨ّمَأسضيَؾ٣ّصيم

(م،مموعـق٥ّمعـ٤ّماإلعؽوغـوتماظـيتمتعقــ٥ّمسؾـ٧ّمػـّٔاممممممم30)اظؾؼّٕة:{متشيعضيَؾؿصي٦ّنشيعشيومَّٰ

ماّٰدؿكٱّفم.م

معفؿيم مجبوغى ماِّرض مسؾ٧ّ مسظقؿي معفؿي مظإلغلون مربـو وحّٓد

اظعؾودةموػ٨ّمعفؿيمإسؿورمػّٔاماظؽ٦ّنم،موادؿكّٕاجمطـ٦ّزهموخوعوت٥ّم،مضولم

(م،مأيم:مرؾىم61)ػ٦ّد:{قفشيوػصي٦ّشيمَأغششيَلُط٣ّضيمعـي٤ّشيماّٰ٪ّرضيضغيموشيادضيؿشيعضيؿشيّٕشيُط٣ّضيمِص}تعودي:م

عـؽ٣ّمسؿورتفوموإ٭ّٱّحفوم،مواظـظّٕمصقؿومأودعمصقفومع٤ّمخرياتموعومضّٓرمصقفوم

مبوظلع٨ّمواِّخّٔمبوِّدؾوبموسّٓمماظّٕط٦ّنمإديماًؿ٦ّلم ع٤ّمأض٦ّاتموأعّٕه

متعودي: مضول موشيإغيَظقضي٥ِّم}واظؽل٢ّ، مرغيزضيِض٥ِّ مِع٤ّضي موشيُطُؾ٦ّا معشيشـيوِطِؾفشيو مِص٨ّ َصوعضيشصي٦ّا

ؼم،مصوظّٕزقمغؿقفيمظؾلع٨ّمواظعؿ٢ّمواظؽّٓم،مطؿومأنماظػؼّٕم15ػاٌؾ١ّم:م{اظؽيشصي٦ّرصي

 غؿقفيمظؾؾطوظيمواظؽل٢ّ.

ــومدــؾقوغ٥ّمطــ٢ّمإغلــونممبفؿ٦ّســيمعــ٤ّما٦ٌّاػــىممممم وظؼــّٓموػــىمربـ

واإلعؽوغــوتمطــ٨ّمحيؼــ٠ّمبفــومعــّٕادمآمســّٖموجــ٢ّم،موبؼــّٓرمإخــٱّصماظػــّٕدمممم

بؼـّٓرمعـومتؽـ٦ّنماظـؿـّٕةممممم ظصـوحلمورــ٥ّممماإلعؽوغـوتماٌلؾ٣ّموادـؿـؿورهمهلـّٔهمممم

إٌّج٦ّةمخريطيامورصوػقيمودعودةمظؾػّٕدموظؾؿفؿؿّٝمعـ٤ّمح٦ّظـ٥ّمم،موػـّٔامؼعؿـربممممم

عؼقودطيومجقّٓطيامؼلؿطقّٝماٌلؾ٣ّمأنمؼؼقّٗمبـ٥ّمعـّٓىم٭ّـّٓض٥ّموإخٱّ٭ّـ٥ّموتػوغقـ٥ّمممممم

مظـصّٕةمػّٔاماظّٓؼ٤ّممورصعيمورـ٥ّم.مم

http://www.brooonzyah.net/vb/t67136.html
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رقؾيمجملؿ٦ّسيمع٤ّماظؾشـّٕمموسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم٭٦ّّرمعضقؽيمومنوذجم

أغعــ٣ّمآمســّٖموجــ٢ّمسؾــقف٣ّمبــؾعّٚماظـــع٣ّم،مصودــؿغؾ٦ّػومًّٓعــيمأممفــ٣ّم،موٕم

ــيبمآمداودمممم ــّٔامغـ ــوم،ممصفـ ــ٣ّم،موٕمؼعطؾ٦ّػـ ــ٧ّمذواتفـ ــّٕةمسؾـ ــومضو٭ّـ مجيعؾ٦ّػـ

)سؾق٥ّماظلٱّمم(مأّٰنمآمظ٥ّمايّٓؼّٓم،مصودؿكّٓمماظـيبماظؽـّٕؼ٣ّمػـّٔهماظطوضـيمممم

علـؽّٕيمظقفوػـّٓمسيمدـؾق٢ّممممسيم٭ّـوسيماظّٓروعموعٱّبّٗمايـّٕبمواظعؿـودماظمم

آمسّٖموج٢ّمضولمتعوديم)وشيسشيؾَّؿضيشـيوهصيم٭ّشيضيعشيَيمَظؾصي٦ّسػيمَظُؽـ٣ّضيمِظؿصيقضيِصـشيُؽ٣ّضيمِعـ٤ّضيمبشيْلِدـُؽ٣ّضيممممم

مؼ.مم80ػاِّغؾقوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصفشي٢ّضيمَأغضيؿصي٣ّضيمذشيوِطّٕصيونشيم(م

ظلـٱّمم(مغعؿطيـومطــريةممادـؿطوعممممموأسط٧ّمآمسّٖموج٢ّمدقؾؿونم)سؾق٥ّما

أنمؼـؿقفوموؼلؿـؿّٕػومسيمبـوءمحضورةمّٰمزاظًماظـّٓغقومتؿقـّٓثمســ٥ّمربـّٓثصيوممممم

دذًبومبنيمط٢ّماظطوضـوتمإديمنـوحمعؾفـّٕمهـّٓثمســ٥ّماظؼـّٕآنمحـنيموضـّٟممممممممم

ؼشيومَأؼؽيفشيـوماظؼيـوسصيممم})سؾق٥ّماظلٱّمم(مؼـوديمسيماظـوسممعؿقّٓثطيومبػض٢ّمآمسؾق٥ّمم:

مؼم،مدــكّٕمآم16ػاظـؿــ٢ّ:م{قضيــّٕغيموشيُأوِتقشيــومِعــ٤ّضيمُطــ٢ّـيمذشيــ٨ّضيٍءمممممسصيؾِّؿضيشيــومعشيضيِطــ٠ّشيماظطَّم

)سّٖموج٢ّ(ممظ٥ّماى٤ّمواظطريمواظ٦ّحّ٘م،مصودؿـؿّٕمػّٔهما٦ٌّاػىمسيمع٬ّّٕوةم

آمتعــودي،موادــؿـؿّٕمإعؽوغــوتماهلّٓػــّٓموػــ٦ّمأحــّٓمجـــ٦ّدهمسيمإردــولمممممممم

اظّٕدو٢ّ٫ّمإديمعؾؽيمدؾلمظقّٓس٦ّػومإديماي٠ّم،موادؿـؿّٕمروضيماىـ٤ّمسيمبــوءممم

ؿّٕدمع٤ّمض٦ّارؼّٕمماظّٔيمبفّٕمسنيمعؾؽـيمدـؾلمصلدـؾؿًمٌـومسؾؿـًمممممماظصّٕحماٌ

ــّٓمآممممممممم ــ٤ّمسـ ــّٓمع ــؾقؿونماٌمؼ ــ١ّمد ــىمعؾ ــقؽطيومجبوغ ــوويمذ ــومّٰمؼل مأنمعصيؾؽف

)ســـّٖموجـــ٢ّ(ممحؿـــ٧ّماظشـــقورنيمادـــؿـؿّٕمدـــؾقؿونم)سؾقـــ٥ّماظلـــٱّم(مرـــوضؿف٣ّم

ٱًّموشيِع٤ّشيماظشؼيـقشيوِرنيغيمعشيـ٤ّمؼشيغصي٦ّ٭ّصيـ٦ّنشيمَظـ٥ّصيموشيؼشيعضيؿشيُؾـ٦ّنشيمسشيؿشيـمممممم}وع٦ّاػؾف٣ّم،مضولمتعودي:م

 ؼ.8٠ػاِّغؾقوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{دصيونشيمذِظ١َّموشيُطؼيومَظفصي٣ّضيمحشيوِصِظنيشيم
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وػّٔامذوماظؼّٕغنيماظّٔيمر٦ّىمآمظ٥ّماِّرضمصؽونمّٰمميّٕمسؾ٧ّمأعيممم

ــودي:مممم ــولمتع ــّٓس٦ّةمايــ٠ّممض ــ٤ّمِذيمم}عــ٤ّماِّعــ٣ّمإّٰمدســوػ٣ّمب ــَلُظ٦ّغشي١َّمسشي وشيؼشيلضي

ؼـيـومَظـ٥ّصيممِصـ٧ّماّٰ٪ّمرضيضغيموشيآتشيقضيشـيـوهصيمِعـ٤ّممممممممماْظَؼّٕضيغشيقضي٤ّغيمُض٢ّضيمدشيَل ضـيـ٥ّصيمِذْطـًّٕامإغيغؼيـومعشيؽَّ تضيُؾ٦ّْامسشيَؾقضيُؽ٣ّمعـي

مؼم.84ـم83ػاظؽفّٟ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ُط٢ّـيمذشي٧ّضيٍءمدشيؾشيؾًومَصَلتضيؾشيّٝشيمدشيؾشيؾًوم

وٌــوموردمسؾــ٧ّماظؼــ٦ّمماظــّٔؼ٤ّمّٰمؼؽــودونمؼػؼفــ٦ّنمضــ٦ًّّٰمّٰدــؿعفوممممم

وبعّٓػ٣ّمس٤ّماظـوسموإخٱّدػ٣ّمإديماظؽل٢ّموتعطق٢ّماظػؽّٕموتؾّٓؼـّٓمممطٱّعف٣ّ

اظطوضيموأ٭ّؾّّمحوهل٣ّماظضعّٟمواٌلؽـيمّٰمح٦ّلمهل٣ّموّٰمضـ٦ّةماذـؿؽ٦ّامإظقـ٥ّمممم

ع٤ّمزؾ٣ّمؼلج٦ّجموعلج٦ّجم،موإشورتف٣ّمسؾقف٣ّموإصلودػ٣ّمِّعـ٦ّاهل٣ّموزروسفـ٣ّممم

عشيـْلجصي٦ّجشيمعصيْػِلـّٓصيونشيمممَضوُظ٦ّامؼشيومذشياماْظَؼّٕضيغشيقضي٤ّغيمإغينؼيمؼشيـْلجصي٦ّجشيموشيمم}وأغػلف٣ّمصؿوذامضوظ٦ّام:م

ــشيفصي٣ّضيممممممم ــوموشيبشيقضيـ ــ٢ّشيمبشيقضيشيشيـ ــ٧ّمَأنضيمتشيفضيعشيـ ــومسشيَؾـ ــ١َّمخشيّٕضيجطيـ ــ٢ّصيمَظـ ــ٢ّضيمغشيفضيعشيـ ــَلرضيضغيمَصفشيـ ــ٨ّماْظـ ِصـ

ؼم،مصوطػــومذـّٕػ٣ّمؼـومذاماظؼـّٕغنيموظـ١ّماِّجـّٕمواظعطـوءم،ممممممممم94ػاظؽفـّٟم:م{دشيّٓؾيا

ظؽــ٤ّماٌلــؾ٣ّماظــّٔيمؼـــّٓصّٝمبــّٕوحماإلدــٱّمموضــ٦ّةماإلميــونمواإلخــٱّصمٓمم

ؿظّٕماِّجّٕمع٤ّماظؾشّٕمإمنومؼـؿظّٕهمع٤ّمربماظؾشّٕمدؾقوغ٥ّمدؾقوغ٥ّموتعوديمّٰمؼـ

وتعوديم،ممصّٔوماظؼّٕغنيماظّٕج٢ّماظّٔط٨ّماظّٔيمآتوهمآمعـ٤ّماظؼـ٦ّةممواظؾصـريةممممم

ضّٓرطيامطؾريطيامدؾ١ّمبف٣ّمرّٕؼًؼومؼلؿـؿّٕمع٤ّمخٱّظ٥ّمروضوتف٣ّماٌفّٓرةموع٦ّاػؾف٣ّم

اٌعطؾيمموجعؾف٣ّمؼؿعؾؿ٦ّنمطقّٟمؼعؿؿّٓونمسؾ٧ّمأغػلف٣ّموّٰمؼعؿؿّٓونمسؾ٧ّم

مسيمضضوءمعصويف٣ّمصؿق٦ّظ٦ّامبّٔظ١ّمأس٦ّاغطيومظ٥ّموظقل٦ّامسوظيمسؾق٥ّم.مشريػ٣ّ

إغف٣ّمطوغ٦ّامسيمأعّٗمايوجيمإديمعـ٤ّمميؾـ١ّمإدارةمادـؿـؿورمعـ٦ّاردػ٣ّممممم

وروضوتف٣ّما٦ٌّج٦ّدةمبوظػع٢ّمصقف٣ّم،موادـؿـؿورػومصقؿـومؼــػعف٣ّموؼصـؾقف٣ّموؼلخـّٔمممممم

مبلؼّٓؼف٣ّمإديماٌـعيموايصوغيمصضًؾومس٤ّماظؿـؿقيمواظؿؼّٓممواظّٕخوء.
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وسيماظلـيماظشّٕؼػيمأؼضطيومعومؼـّٓلمسؾـ٧ّمأنماظّٕدـ٦ّلماظؽـّٕؼ٣ّم)٭ّـؾ٧ّمآممممممممممممم

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مطـونمؼلـؿـؿّٕماظطوضـوتموا٦ٌّاػـىمواإلعؽوغـوتمظـصـّٕةماظـّٓؼ٤ّمممممممم

وظّٕصعيمذلنماظ٦ّر٤ّموهؼق٠ّمماظؿـؿقيمواظّٕصوػقيم،ممصع٤ّمزؼّٓمب٤ّمثوبًمر٬ّـ٨ّمم

٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيم(مَصُلسضيِفـىشيمِبـ٨ّممممآمسـ٥ّمضولم:مذصيِػىشيمِب٨ّمإغيَظ٧ّماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـمم

َصَؼوُظ٦ّامؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّمػشئّشيامُشَؾومظيمِعـ٤ّضيمبشيـِـ٨ّماظؼـيفؼيـورغيمعشيعشيـ٥ّصيمِعؿؼيـومَأغضيـّٖشيلشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ١َّممممممممم

مِبضضيــّٝشيمسشيشضيــّٕشيَةمدصيــ٦ّرشيًةمَصَلسضيفشيــىشيمذشيِظــ١َّماظؼيِؾــ٨ّؼيم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(موشيَضــولشي:ممم

ِظ٨ّمِطؿشيوبشيمؼشيفصي٦ّدشيمَصنغيغـي٨ّموشياظؾ٥َِّّمعشيومآعشي٤ّصيمؼشيفصي٦ّدشيمسشيَؾ٧ّمِطؿشيـوِب٨ّمَضـولشيمزشيؼضيـّٓظيممممم)ؼشيومزشيؼضيّٓصيمتشيعشيؾ٣َّّضي

صًيمَأْضـّٕشيُأمَظـ٥ّصيمممم ضيـ صيمِطؿشيوبشيفصي٣ّضيمعشيومعشيّٕؼيتضيمِب٨ّمخشيؿضيّٗشيمسشيشضيّٕشيَةمَظقضيَؾًيمحشيؿؼي٧ّمحشئّشيْضؿصي٥ّصيموشيُط َصؿشيعشيؾَّؿضي

َضـولشيمِظـ٨ّمرشيدصيـ٦ّلصيمممم ( ىشيم(موسيمرواؼـيمُطؿصيؾشيفصي٣ّضيمإغيذشيامَطؿشيؾصي٦ّامإغيَظقضي٥ِّموشيُأِجقىصيمسشيضـي٥ّصيمإغيذشيامَطؿشي

اظؾَّــ٥ِّم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(:م)تصيقضيِلــ٤ّصيماظلؽيــّٕضيؼشيوِغقؼيَيمإغيغؼيفشيــومتشيــْلِتقـ٨ِّمُطؿصيــىظي،مَضــولشيمم

صي:مَظوم،مَضولشي:م)َصؿشيعشيؾَّؿضيفشيو(مَصؿشيعشيؾَّؿضيؿصيفشيومِص٨ّمدشيؾضيعشيَيمسشيششيّٕشيمؼشي٦ّضيعطيو(م،موػؽّٔامرأىماظــيبمم ُضْؾ

آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(معومؼؿؿؿّٝمب٥ّمػّٔاماظغـٱّممعـ٤ّماظـّٔطوءمواظػفـ٣ّمممممماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّ

عومؼلؿطقّٝمع٤ّمخٱّهلؿـومخّٓعـيمدؼــ٥ّموورــ٥ّم،مصـلعّٕهمأنمؼـؿعؾ٣ّمظغـيماظقفـ٦ّدممممممممم

ضّٕاءةموطؿوبيمحؿ٧ّمؼؿؿؽ٤ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(معـ٤ّماظـّٕدمسؾـ٧ّمعـوممممم

مسيمطؿؾف٣ّموردو٫ّؾف٣ّ.م

سبــ٦ّموسيمذبــولماظؼضــوءمسؾــ٧ّماظؾطوظــيموربوربــيماظؽلــ٢ّمواظــّٓصّٝممم

ــ١ٍّممممم ــ٤ّغيمعشيوِظ ــوجموادــؿـؿورما٦ٌّاػــىمواظطوضــوتم،مصعشيــ٤ّضيمَأغشيــّٗغيمبضي اظعؿــ٢ّمواإلغؿ

)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيجصيٱًّمِع٤ّشيماَِّغضيصشيـورغيمَأتشيـ٧ّماظؼيِؾـ٨ّؼيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(ممممممم

ُّٛمؼشيلضيَلُظ٥ّصي،مَصَؼولشيم:مَأعشيومِص٨ّمبشيقضيِؿ١َّمذشي٨ّضيءظيم؟مَضولشيم:مبشيَؾ٧ّم،مِحْؾّٗظيمغشيْؾـؾشيّٗصيمبشيعضيضشيـ٥ّصيموشيغشيؾضيلصيـممم

بشيعضيضشي٥ّصيم،موشيَضعضيىظيمغشيشضيّٕشيبصيمِصق٥ِّمِع٤ّشيماْظؿشيوِءم،مَضولشيم:ما٫ّضيِؿـ٨ِّمِبفغيؿشيـوم،مَضـولشيم:مَصَلتشيـوهصيمِبفغيؿشيـوم،ممممم
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ِٓم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مِبقشيــِِّٓه،موشيَضــولشي:معشيــ٤ّضيمؼشيشضيــؿشيّٕغييممم َصَلخشيــّٔشيػصيؿشيومرشيدصيــ٦ّلصيما

عشيـ٤ّضيمؼشيّٖغيؼـّٓصيمسشيَؾـ٧ّمِدرضيػشيـ٣ّػيممممممػشئّشيؼضي٤ّغيم؟مَضولشيمرشيجصي٢ّظيم:مَأغشيـو،مآخصيـّٔصيػصيؿشيومِبـِّٓرضيػشي٣ّػيم،مَضـولشيم:مممم

عشيــّٕؼيتشيقضي٤ّغيم،مَأوضيمثشيٱَّثطيــوم،مَضــولشيمرشيجصيــ٢ّظيم:مَأغشيــومآخصيــّٔصيػصيؿشيومِبــِّٓرضيػشيؿشيقضي٤ّغيمَصَلسضيَطوػصيؿشيــومإغيؼؼيــوهصيم،مممم

ــومممممم ــِِّٓػؿشيومَرعشيوعطي ــؿشيّٕغيمِبَلحشي ــولشي:ماذضي ــورغييؼي،موشيَض ــوماَِّغضيصشي ــّٓـيرضيػشيؿشيقضي٤ّغيموشيَأسضيَطوػصيؿشي ــّٔشيماظ وشيَأخشي

وشياذضيــؿشيّٕغيمِبــوآلخشيّٕغيمَضــّٓصيوعطيومَصــْلِتـ٨ِّمِبــ٥ِّ،مَصَلتشيــوهصيمِبــ٥ِّم،مَصششيــّٓؼيمِصقــ٥ِّممَصوغضيِؾــّٔضيهصيمإغيَظــ٧ّمَأػضيِؾــ١َّ،م

ــىضيمممممممم ــ٥ّصيم:ماذضيػشي ــولشيمَظ ــ٣ّؼيمَض ــِِّٓهم،مثصي ــ٦ّدطيامِبقشي ــ٥ّمودــؾ٣ّ(مسصي ِٓم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾق ــ٦ّلصيما رشيدصي

َصوحضيؿشيِطــىضيموشيِبــّٝضيم،موشيَّٰمَأرشيؼشيؼيــ١َّمخشيؿضيلشيــَيمسشيششيــّٕشيمؼشي٦ّضيعطيــوم،مَصــّٔشيػشيىشيماظّٕؼيجصيــ٢ّصيمؼشيقضيؿشيِطــىصيمم

قّٝصيم،مَصفشيوءشيموشيَضـّٓضيمَأ٭ّشيـوبشيمسشيشضيـّٕشيَةمدشيرشياِػـ٣ّشيم،مَصوذضيـؿشيّٕشيىمِبؾشيعضيِضـفشيومثشي٦ّضيبطيـوم،موشيِبؾشيعضيِضـفشيوممممممممموشيؼشيِؾ

ِٓم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م:مػشيـّٔشيامخشيقضيـّٕظيمَظـ١َّمِعـ٤ّضيمَأنضيمممممممممم َرعشيوعطيوم،مَصَؼـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيما

ؿشيلضيَلَظَيمَّٰمتشيصضيُؾّّصيمإغيَّّٰمِظشيٱَّثشيٍيمتشيِف٨ّءشيماْظؿشيلضيَلَظُيمغصيْؽؿشيًيمِص٨ّموشيجضيفغي١َّمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِي،مإغينؼيماْظ

م:مِظِّٔيمَصْؼّٕػيمعصيّٓضيِضّٝػيم،مَأوضيمِظِّٔيمُشّٕضيمػيمعصيْػِظّٝػيم،مَأوضيمِظِّٔيمدشيمػيمعصي٦ِّجّٝػي.م

صفّٔامؼصيعّٓمعـ٤ّمأروعماِّعـؾـيمّٰدـؿـؿورماظطوضـوتماٌعطؾـيم،مصوظلـو٢ّ٫ّممممممم

رج٢ّمعـ٤ّماِّغصـورمتؾـّٓومسؾقـ٥ّمسٱّعـوتماّٰدـؿطوسيمواظؼـّٓرةمسؾـ٧ّماظعؿـ٢ّم،مممممممممم

ؼؾّّمظ٥ّماظّٕد٦ّلماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(ماٌلـلظيمطؿـومذطـّٕمممموهلّٔامٕم

ــومممممممم ــيتمحيــ٢ّمهل ــ٤ّماِّ٭ّـــوفماٌــّٔط٦ّرةماظ ــقّٗمع ــ٦ّمظ سيمآخــّٕمايــّٓؼٌمصف

اظصــّٓضي،ممواظّٕجــ٢ّمٕمؼؽــ٤ّمسيمبقؿــ٥ّمإّٰمحؾــّٗمػــ٦ّمصّٕاذــ٥ّموشطــوؤهمععطيــوم،مممم

٬ّـّٕورؼونمظؽـفؿـومإذاممم–بـٱّمذـ١ّممم–وط٦ّبمؼشّٕبمصق٥ّماٌـوءموػـّٔانمذـقؽونمممم

عـوممطوغـًمايوجـيمإديماظطعـوممأوديموهلـّٔامبوسفؿـومممممممضقلومبويوجيمإديماظط

اظّٕد٦ّلماظؽـّٕؼ٣ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مظقـ٦ّصّٕمظـ٥ّماِّػـ٣ّمواِّوديم،مموطـلنممممممممم

اظـيتمسطؾـًممممرد٦ّظـوماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ممؼ٦ّج٥ّمردوظيمإديماِّعي
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ؼلعّٕػومبوِّخّٔمبؽ٢ّمودو٢ّ٫ّماظؼ٦ّةمواظعؾ٣ّموؼ٦ّجففومسب٦ّمع٦ّاػؾفوموروضوتفوم،مو

ماٌـؾ٧ّمع٤ّمط٢ّمذ٨ّءمؼع٦ّدمخريهموغػع٥ّمسؾ٧ّماظػّٕدمواجملؿؿّٝم.ماّٰدؿػودة

وضّٓمسؼّٓماظـيبماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مذبؾـّٗمعـّٖادمظقؾقـّٝممممم

عومميؿؾؽ٥ّماظّٕجـ٢ّم،موطـونماظــؿ٤ّماظػعؾـ٨ّمظؾقؾـّٗمواظؼعـىمدرػـ٣ّمواحـّٓم،ممممممممم

وطونمؼؽػ٨ّمظطعوع٥ّمِّنماظّٕد٦ّلمأسطوهمدرػؿطيومواحّٓطيامظطعوع٥ّمورعوممأػؾـ٥ّمم

ػ٦ّمميـ٢ّمدس٣ّماجملؿؿّٝماٌلؾ٣ّمهلّٔاماظّٕج٢ّمظقـشهمعــ٥ّممواظّٓرػ٣ّماظـوغ٨ّمو

ثّٕوةموروضيمدبـّٓمماجملؿؿـّٝمأومسؾـ٧ّماِّضـ٢ّمحيلـ٤ّموـقـّٓػومواّٰدـؿػودةمممممممم

عـفو.مواظّٓرػ٣ّماظــوغ٨ّم)مواظـّٔيمػـ٦ّمدسـ٣ّمعـ٤ّماجملؿؿـّٝمظؾلـو٢ّ٫ّ(ماذـرتىممممممممم

اظّٕج٢ّمب٥ّماظؼودوممو٭ّورمرأسمعولمػّٔاماظّٔيمجوءمعـّٔمضؾق٢ّمؼلـللماظــوسممم

صــّٕدام٭ّــوحىمعــولمّٰم٭ّــوحىمؼــّٓممتــّٓموتلــللمم،مصودــؿـؿّٕمروضوتــ٥ّموأ٭ّــؾّّم

ماظـوس.

ظ٦ّمادـؿـؿّٕػوممم-صؽ٢ّمإغلونمسـّٓهمع٤ّما٦ٌّاػىمواظطوضوتمعومؼغـق٥ّم

،مومس٤ّمسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّم{إغينؼيمدشيعضيقشيُؽ٣ّضيمَظششيؿؼي٧ّمم}س٤ّمذلماظلمالم،ممضولمتعودي:مم-

روظــىم)مر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّم(مضــول:مضــولمردــ٦ّلمآم)٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(:م

سضيؿشيُؾ٦ّامَصُؽ٢ّؿيمعصيقشيلؼيّٕظيمِظؿشيومخصيِؾ٠ّشيمَظ٥ّصيم(مموع٤ّمأذي٢ّمعـومضوظـ٥ّماإلعـوممعوظـ١ّم)ر٬ّـ٨ّمممممم)ا

آمسـ٥ّ(مسيماٌللظيموػ٦ّمؼّٕدمسؾ٧ّمسؾّٓآمبـ٤ّمسؾـّٓاظعّٖؼّٖماظعصيؿشيـّٕغييماظعوبـّٓممممم

حقـؿومطؿىمإظق٥ّمحيض٥ّمسؾـ٧ّماّٰغػـّٕادمواظعّٖظـيم،مضـولماإلعـوممعوظـ١ّم)ر٬ّـ٨ّمممممممم

لـ٣ّماِّرزاق،مصـّٕبمرجـ٢ّمصـؿّّمظـ٥ّممممممآمسـ٥ّم(م:م)إنمآمضل٣ّماِّسؿـولمطؿـومضمم

سيماظصٱّة،موٕمؼػؿّّمظ٥ّمسيماظص٦ّم،موآخّٕمصؿّّمظ٥ّمسيماظصّٓضيموٕمؼػؿّّمظـ٥ّمم

سيماظص٦ّم،موآخّٕمصؿّّمظ٥ّمسيماىفودم،صـشـّٕماظعؾـ٣ّمعـ٤ّمأصضـ٢ّمأسؿـولماظـرب،ممممممم
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وضّٓمر٬ّقًممبومصؿّّمظ٨ّمصق٥ّ،موعومأز٤ّمعومأغومصق٥ّمبّٓونمعومأغًمصقـ٥ّ،موأرجـ٦ّممم

مأنمؼؽ٦ّنمطٱّغومسؾ٧ّمخريموبّٕ(.

اِّعـــيماظقـــ٦ّممّٰمؼـؼصـــفومأســـّٓادمبشـــّٕؼي،موّٰمعـــ٦ّاردمعوظقـــي،موّٰمممإنم

علوحوتمأر٬ّقي،موّٰمسؼ٦ّلمصؽّٕؼي،موّٰمإعؽوغوتمتؽـ٦ّظ٦ّجقـي،مإمنـومؼـؼصـفوم:مممم

،موػّٔامعـومطـونمؼػعؾـ٥ّممممتّٕذقّٓما٦ٌّاردم،موابوصظيمسؾقفوادؿـؿورماظطوضوتمو

ق٥ّمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(موؼ٦ّج٥ّماِّعيمإظق٥ّمصقلؿـؿّٕمط٢ّمذ٨ّءمص

غػّٝمؼع٦ّدممبوًريممسؾ٧ّم٭ّوحؾ٥ّم،مصعشي٤ّغيمابضيـ٤ّغيمسشيؾؼيـوسػيمَضـولشيمتصيصصيـّٓـيقشيمسشيَؾـ٧ّمعشيـ٦ّضيٍَّٰةممممممم

ضًيمَصؿشيـّٕؼيمِبفشيـومرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مَصَؼـولشي:مممممممممم ِظؿشيقضيؿصي٦ّغشيَيمِبششيوٍةمَصؿشيوتشيـ

إغيغؼيفشيومعشيقضيؿشيـٌي.مَصَؼـولشي:م)مإغيغؼيؿشيـوممممم:َصَؼوُظ٦ّام،(٦ّهصيمَصوغضيؿشيَػعضيؿصي٣ّضيمِب٥ِّ)ػشيٱَّّمَأخشئّضيتصي٣ّضيمإغيػشيوبشيفشيومَصّٓشيبشيغضيؿصيؿصي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّم(م.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحشيّٕصيمشيمَأْطُؾفشيوم(م

صققـؿوممغـظّٕمسيمأح٦ّالماِّعيمسيمػّٔهماِّؼوممغـّٓركمبعـنيماظؾصـّٕممممم

إنمايـّٓؼٌمسـ٤ّمممأنؼيماِّعيمتعـقّ٘مأزعـيمروضـوتمعفـّٓرة،موجفـ٦ّدمعؾعــّٕة،مومممممم

روضوتماِّعي،موسؿوممتؿؾؽ٥ّمع٤ّمإعؽوغوتمهل٦ّمشوؼيمسيماِّػؿقيمصنسودةماظـؼيم

ػ٨ّماِّدوسمسيمتشققّٓماظؾـوءم،مطقّٟمّٰم؟!موسب٤ّمأعيماظعؾ٣ّمواظعؿ٢ّ،مواظػؼـ٥ّمم

مءمحو٬ّّٕغومواظـضٍ،مواظؿؼّٓممواظّٕض٨ّ،موايضورةمصعؾقـومأنمغلؿـؿّٕمعو٬ّقـومظؾـو

بقـيممواظؾعـّٓمسـ٤ّمتعـوظق٣ّماظـّٓؼ٤ّمممممموظع٢ّمع٤ّمأدؾوبمإػّٓارماظطوضوتم٬ّعّٟماظرت

ماظلؿقيم،موإػؿولماٌؾّٓسنيمسيمط٢ّماجملوّٰتم.مم

وعــ٤ّمعظــوػّٕمتعطقــ٢ّماظطوضــوتمووػؾــفومواظغػؾــيمسـفــومعؿؿـؾــيمسيمممم

اظـــّٕوةماظؾشــّٕؼيماهلو٫ّؾــيمواظعؼــ٦ّلماظعؾؿقــيمواظؼــ٦ّةماظشــؾوبقيم.موظؽــ٤ّ:معــومػــ٦ّممم
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ٱّهلـومماظطّٕؼ٠ّمّٰدؿـؿورمػّٔهماظطوضوتمواإلعؽوغوتماٌعطؾيم;مظـقؼـ٠ّمعـ٤ّمخمم

ماظّٕخوءمظ٦ّرــوماظغوظ٨ّمعصّٕموِّعؿـوم؟

صعؾقــــوماّٰػؿؿـــومممبوظطوضـــوتمواظؽػـــوءاتما٦ٌّجـــ٦ّدةمسيمطوصـــيمممممممم

ــيماٌـودــؾيمسيمممم ــيموو٬ّــّٝماظطوض ــيمواّٰضؿصــودؼيمواظـؼوصق اظؿكصصــوتماظعؾؿق

ع٦ّرـفــوماٌـودــىممطؿــومصعــ٢ّمؼ٦ّدــّٟم)سؾقــ٥ّماظلــٱّمم(ممبصــّٕموضــًماظؼقــّٛممم

إظقـ٥ّمعؾـ١ّمعصـّٕمإدارةمػـّٔهممممممظقـف٨ّمأعؿ٥ّمع٤ّمػٱّكمربؼـ٠ّم،مبعـّٓمأنمأدــّٓممم

َضـولشيماجضيعشيْؾـِـ٧ّممم}اِّزعيمٌومرأىمصقـ٥ّمعـ٤ّمع٦ّاػـىمشـريمعؿقؼؼـيمســّٓمشـريهم،مممممممم

مؼم.55ػؼ٦ّدّٟ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممم{سشيَؾ٧ّمخشيّٖشيآ٤ِّ٫ّغيماّٰ٪ّرضيضغيمإغيغـي٧ّمحشيِػقٌّٜمسشيِؾق٣ّظي

وإغـومظـمطّٓمسؾ٧ّماّٰػؿؿومممبومأودسـ٥ّمآمسـّٖموجـ٢ّمسيمبؾـّٓغومعـ٤ّمممممم

اردممصـؼ٦ّممبودؿـؿورػومخريمادؿـؿورم;مظقع٦ّدمأثّٕمذظ١ّمخريطياموبّٕطيامخرياتموع٦ّ

ومنوءمورخوءمسؾ٧ّمبؾّٓغومايؾقىم،موعـومعشـّٕوعمضــوةماظلـ٦ّؼّٗماىّٓؼـّٓمســوممممممم

بؾعقّٓماظّٔيمأثؾًمصق٥ّماٌصّٕؼ٦ّنمبعـّٓمت٦ّصقـ٠ّمآمسـّٖموجـ٢ّمأغفـ٣ّمضـودرونممممممم

مسؾ٧ّمدبط٨ّماظصعوبمواّٰغطٱّقمسب٦ّماظؿؼّٓممواّٰزدػورمم.

م

م

م

*    *    *
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ظيموشيَصّٕضيسصيفشيــومِصــ٨ّماظلؼيــؿشيوءم*متصيــمضيِت٨ّمُأُطَؾفشيــومُطــ٢ّؼيمِحــنيػيمِبــنغيذضينغيمرشيبـيفشيــومم َأ٭ّضيــُؾفشيومثشيوِبــ

 ؼ.مم25ـم24ػإبّٕاػق٣ّم:مممممممم{وسغيمَظعشيؾَّفصي٣ّضيمؼشيؿشئّشيطَّّٕصيونشيوشيؼشيضضيّٕغيبصيماظؾ٥َّّصيماَِّعضيشيولشيمِظؾؼي

 م{إغيَظقضي٥ِّمؼشيصضيعشيّٓصيماْظَؽِؾ٣ّصيماظطَّقـيىصيموشياْظعشيؿشي٢ّصيماظصؼيوِظّّصيمؼشيّٕضيَصعصي٥ّصيم}ودي:وضولمتع .5

 ؼ.مم10ػصورّٕ:
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ادضيعصيمإغيِظــ٧ّمدشيـــِؾق٢ّغيمرشيبـيــ١َّمِبوْظِقْؽؿشيــِيموشياْظؿشي٦ّضيِسَظــِيماْظقشيلشيـــشـيِيممممم}وضــولمتعــودي:مم .6

دشيِؾقِؾ٥ِّموشيػصي٦ّشيمموشيجشيوِدْظفصي٣ّمِبوظَِّؿ٨ّمِػ٨ّشيمَأحضيلشي٤ّصيمإغينؼيمرشيبؼي١َّمػصي٦ّشيمَأسضيَؾ٣ّصيمِبؿشي٤ّم٬ّشي٢ّؼيمسشي٤ّ

 ؼ.مم125ػاظـق٢ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َأسضيَؾ٣ّصيمِبوْظؿصيفضيؿشيِّٓؼ٤ّشي

وشيإغيذضيمَضـولشيمرشيبؽيـ١َّمِظْؾؿشيٱ٫َِّّؽـِيمإغيغـيـ٨ّمجشيوِسـ٢ّظيمِصـ٨ّماَِّرضيضغيمخشيِؾقَػـًيمممممممم}وضولمتعودي: .7

لضيـِػ١ُّماظـّٓـيعشيوءشيموشيغشيقضيـ٤ّصيمغصيلشيـؾـيّّصيمِبقشيؿضيـَِّٓكممممممَضوُظ٦ّامَأتشيفضيعشي٢ّصيمِصقفشيومعشي٤ّمؼصيْػِلّٓصيمِصقفشيوموشيؼشي

 ؼ.م30ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممممممممم{وشيغصيَؼّٓـيسصيمَظ١َّمَضولشيمإغيغـي٨ّمَأسضيَؾ٣ّصيمعشيومَّٰمتشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

َضوُظ٦ّامؼشيوغصي٦ّحصيمَضّٓضيمجشيودشيْظؿشيشـيومَصَلْطشيّٕضيتشيمِجّٓشياَظشـيومَصْلِتشيومِبؿشيومتشيِعّٓصيغشيومإغينضيم}وضولمتعودي: .8

شي ضي  ؼ.32ػػ٦ّد:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِع٤ّشيماظصؼيوِدِضنيشيمُط

َضولشيمَظ٥ّصيم٭ّشيوِحؾصي٥ّصيموشيػصيـ٦ّشيمؼصيقشيـووغيرصيهصيمَأَطَػـّٕضيتشيمِبوظَّـِّٔيمخشيَؾَؼـ١َّمِعـ٤ّممممممم}وضولمتعودي:م .9

 ؼ.م37ػاظؽفّٟ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تصيّٕشياٍبمثصي٣ّؼيمِع٤ّمغؽيْطَػٍيمثصي٣ّؼيمدشي٦ّؼياَكمرشيجصيٱًّ

  :َٔ ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ       

سشي٤ّضيمأمماٌمعـنيمسشيو٫ِّششيـَيم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضـيفشيـو(مسشيـ٤ّغيماظؼـيِؾـ٨ّـيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممممممم .1

ِٓماََِّظّٓؽيماْظكشيِص٣ّصي(.  ودؾ٣ّ(مَضولشيم:)مإغينؼيمَأبضيغشيّٚشيماظّٕـيجشيولغيمإغيَظ٧ّما

 )رواهماظؾكوري(.م

٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(ممسشي٤ّضيمسشيِؾ٧ُّم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(ممَضـولشيمموسشي٤ّغيماظؽيعضيؿشيونغيمبضي٤ّغيمدشيعضيٍّٓم)رشي .2

:مَضولشيماظؼيِؾ٧ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)مإغينؼيمِص٧ّماْظفشيؼـيِيمُشّٕشيًصومتصيـّٕشيىمُزفصي٦ّرصيػشيـوممم

ِع٤ّضيمبصيُط٦ِّغفشيـوموشيبصيُط٦ّغصيفشيـومِعـ٤ّضيمُزفصي٦ّرغيػشيـوم(.مَصَؼـومشيمَأسضيّٕشياِبـ٧ّؿيمَصَؼـولشيمِظؿشيـ٤ّضيمِػـ٧ّشيمؼشيـوممممممممممم

اظؾ٥َِّّم؟مَضولشيم)مِظؿشي٤ّضيمَأَروبشيماْظَؽٱَّمشيم،موشيَأْرعشي٣ّشيماظطَّعشيومشيم،موشيَأدشيامشيماظصـيقشيومشيم،ممرشيدصي٦ّلشي

 )رواهماظرتعّٔي(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشي٭ّشيؾ٧َّّمِظؾ٥َِّّمِبوظؾَّقضي٢ّغيموشياظؼـيوسصيمِغقشيومظيم(م
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ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(ممم(مسشيـ٤ّغيماظؼيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾَّممموسشي٤ّضيمَأِبـ٨ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّمممم .3 ٧ّما

َضولشي:م)إغينؼيماظعشيؾضيّٓشيمَظقشيؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبوظَؽِؾؿشيِيمِع٤ّضيمرغي٬ّضي٦ّشيانغيماظؾ٥َِّّ،مَّٰمؼصيْؾِؼ٨ّمَظفشيومبشيوًظـو،مؼشيّٕضيَصعصيـ٥ّصيممم

اظؾ٥َّّصيمِبفشيومدشيرشيجشيوٍت،موشيإغينؼيماظعشيؾضيّٓشيمَظقشيؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبوظَؽِؾؿشيِيمِع٤ّضيمدشيكشيِّٛماظؾ٥َِّّ،مَّٰمؼصيْؾِؼ٨ّمَظفشيـومم

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼشيفضي٦ّغييمِبفشيومِص٨ّمجشيفشيؼي٣ّشي(بشيوًظو،م

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّمم .4 وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ــّٓشيَضٌي،مُطــمممم ــ٥ِّم٭ّشي ــوسغيمسشيَؾقضي ــ٤ّشيماظؼي ــٱَّعشي٧ّمِع ــ٢ّؽيمدصي ــؾ٣َّّشي(:م)ُط ــ٥ِّمموشيدشي ــّٝصيمِصق ــ٦ّضيمػيمتشيْطُؾ ٢ّؼيمؼشي

اظشؼيؿضيّٗصي،مؼشيعضيِّٓلصيمبشيقضي٤ّشيماِظوثضيشيقضي٤ّغيم٭ّشيّٓشيَضٌي،موشيؼصيِعنيصيماظّٕؼيجصي٢ّشيمسشيَؾـ٧ّمدشيابؼيِؿـ٥ِّمَصقشيقضيِؿـ٢ّصيمممم

سشيَؾقضيفشيو،مَأوضيمؼشيّٕضيَصّٝصيمسشيَؾقضيفشيومعشيؿشيوسشي٥ّصيم٭ّشيّٓشيَضٌي،موشياظَؽِؾؿشيُيماظطَّقـيؾشيُيم٭ّشيّٓشيَضٌي،موشيُطـ٢ّؽيمخصيْطـ٦ّشيٍةممم

 ِةم٭ّشيّٓشيَضٌيم،موشيؼصيِؿقُّٛماَِّذشيىمسشي٤ّغيماظطَّّٕغيؼ٠ّغيم٭ّشيّٓشيَضٌي(مؼشيكضيُط٦ّػشيومإغيَظ٧ّماظصؼيٱَّ

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّم(.

وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمُأعشيوعشيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممم .5

ًٍمِصـ٧ّمرشيبشيـّٚغيماْظفشيؼـيـِيمِظؿشيـ٤ّضيمتشيـّٕشيَكماْظِؿـّٕشياءشيموشيإغينضيمَطـونشيمممممممم ودؾ٣ّ(م:م)مَأغشيومزشيِسق٣ّظيمِبؾشيقضي

ًٍمِصــ٨ّموشيدشيــِّٛماْظفشيؼيــِيمِظؿشيــ٤ّضيمتشيــّٕشيَكماْظَؽــِّٔبشيموشيإغينضيمَطــونشيمعشيوزغيحطيــوم،مممعصيِقؼفيــو ،موشيِبؾشيقضيــ

ًٍمِص٨ّمَأسضيَؾ٧ّماْظفشيؼـيِيمِظؿشي٤ّضيمحشيلؼي٤ّشيمخصيُؾَؼ٥ّصيم(م)رواهمأب٦ّمداود(. موشيِبؾشيقضي

ــ٥ِّمممممم .6 ــ٦ّلصيماظؾَّ ــولشيمرشيدصي ــولشي:مَض ــ٥ّ(مَض ــ٥ِّمبــ٤ّمعلــع٦ّدم)ر٬ّــ٨ّمآمسـ ــِّٓماظؾَّ موسشيــ٤ّضيمسشيؾضي

 م قضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)ػشيَؾ١َّماْظؿصيؿشيشيطِّعصي٦ّنشيمَضوَظفشيومثشيَؾوثطيو(م)رواهمعلؾ٣ّ(.)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾ

موسشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفـوم(مأنماظؼـيِؾـ٨ّؼيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مَضـولشي:مممممممم .7

 )مإغينؼيماظّٕـيْص٠ّشيمَّٰمؼشيُؽ٦ّنصيمِص٧ّمذشي٧ّضيٍءمإغيَّّٰمزشياغشي٥ّصيموشيَّٰمؼصيضيّٖشيعصيمِع٤ّضيمذشي٧ّضيٍءمإغيَّّٰمذشيوغشي٥ّصيم(م

مم واهمعلؾ٣ّ(.)ر
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م:املٛضٛع :ثايجا

ظؼّٓمخؾ٠ّمآم)سّٖموج٢ّ(ماإلغلونمو٭ّشي٦ّؼيرهمسيمأحل٤ّمتؼ٦ّؼ٣ّم،موطـونمم

ع٤ّمآؼوتمآم)سّٖموج٢ّ(ماظؾوػّٕةمسيمخؾ٠ّماإلغلونمتـ٦ّعموزـو٫ّّٟماظؾلـونم،ممم

ِعــ٤ّضيمآؼشيوِتــ٥ِّمخشيْؾــ٠ّصيماظلؼيــؿشيووشياِتموشياَِّرضيضغيموشياخضيــِؿٱّفصيمَأْظِلــشيِؿُؽ٣ّضيمممممموشي}ضــولمتعــودي:م

ؼ.موغؿٍمس٤ّمػّٔاماظؿـ٦ّعم22ػاظّٕوم:{إغينؼيمِص٨ّمذشيِظ١َّمآلؼشيوٍتمظِّْؾعشيوِظِؿنيشيموشيَأْظ٦ّشياِغُؽ٣ّضي

ـــم،مممم ـــمعػف٦ّعــ٥ّموعـط٦ّضــ٥ّمـ سيماخــؿٱّفماِّظلـــيماخــؿٱّفمسيمإدراكماظؽــٱّممـ

وشيَظـ٦ّضيمم}وػّٔاماّٰخؿٱّفمدـيمع٤ّمدـ٤ّمآم)سّٖموج٢ّ(مسيمخؾؼ٥ّم،مضولمتعودي:م

َّٰمؼشيّٖشياُظـ٦ّنشيمعصيكضيـؿشيِؾِػنيشيم*مإغيَّّٰمعشيـ٤ّمرؼيِحـ٣ّشيمممممذشيوءمرشيبؽي١َّمَظفشيعشيـ٢ّشيماظؼيـوسشيمُأعؼيـًيموشياِحـّٓشيًةموشيمممم

ــ٣ّضيم ــّٔشيِظ١َّمخشيَؾَؼفصي ـــمم118ػــ٦ّد:م{}رشيبؽيــ١َّموشيِظ .مصــوًٱّفمبــنيماظـــوسمأعــّٕمم{119ـ

رؾقع٨ّمسيمحقـوةماظــوسغيم،مصفـ٣ّمزبؿؾػـ٦ّنمسيمأظـ٦ّاغف٣ّموأظلــؿف٣ّمورؾـوسف٣ّمممممممم

ــيمػــّٔاماّٰخــؿٱّفممإّٰمعــ٤ّممممم ــؿ٣ّؽيمإزاظ ــورصف٣ّموسؼــ٦ّهل٣ّم،موّٰمؼ ــّٓرطوتف٣ّموعع وعصي

ح٦ّارغيمػودِفمػودئم،مؼؼّٕـيبصيمبنيموجفوِتماظـظـّٕغيم،موخيورـىماظعؼـ٦ّلمممممخٱّلغي

مبوظؽؾ٣ّماظطقىمظؿفؿّٓيمإديمرّٕؼ٠ّماًريمواظّٕذودمواظص٦ّاب.

ــادض    ــ١ احلــٛار ايٓ ــٛ يػ ــب ٖ ــِ ايطٝ ــّٔظ١ّم٬ّــّٕبمآمممٚايهً م،مظ

)ســّٖموجــ٢ّ(ماٌـــ٢ّمبــ٥ّمسيماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّمبشــفّٕةمرقؾــيمعـؿــّٕةم،مضــولممممممممممم

ظًيممممَأَظ٣ّضيمتشيّٕشيمَطقضيّٟشيم٬ّشيّٕشيبشيم}تعودي: اظؾ٥َّّصيمعشيشيٱًّمَطِؾؿشيًيمَرقـيؾشيًيمَطششيفشيٍّٕةمَرقـيؾشيـٍيمَأ٭ّضيـُؾفشيومثشيوِبـ

وشيَصّٕضيسصيفشيومِص٨ّماظلؼيؿشيوءم*متصيمضيِت٨ّمُأُطَؾفشيومُط٢ّؼيمِحنيػيمِبنغيذضينغيمرشيبـيفشيوموشيؼشيضضيّٕغيبصيماظؾَّـ٥ّصيماَِّعضيشيـولشيممم

ـــم24ػإبــّٕاػق٣ّ:{ِظؾؼيــوسغيمَظعشيؾَّفصيــ٣ّضيمؼشيؿشيــّٔشيطَّّٕصيونشيم ؼشيصضيــعشيّٓصيممإغيَظقضيــ٥ِّم}ؼ.موضــولمتعــودي:25ـ

مؼ.موطـونماظـــيبماظؽــّٕؼ٣ّمم10ػصــورّٕ:مم{اْظعشيؿشيــ٢ّصيماظصؼيـوِظّّصيمؼشيّٕضيَصعصيــ٥ّصيماْظَؽِؾـ٣ّصيماظطَّقـيــىصيموشيم

)م٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(محيىماظؽؾ٣ّماظطقىمب٢ّموؼشفّٝمسؾقـ٥ّم،ممصعشيـ٤ّضيمَأغشيـّٗغيمممم
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مبضيــ٤ّغيمعشيوِظــ١ٍّم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيــ٥ّصي(م،مسشيــ٤ّغيماظؼيِؾــ٨ّـيم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّم(مَضــولشيم:مممم

سشيّٓضيوشيىم،موشيَّٰمِرقشيّٕشيَةموشيؼصيعضيِفؾصيـ٨ِّماْظَػْللصيمَضوُظ٦ّاموشيعشيوماْظَػـْللصيمَضـولشي:ممَطِؾؿشيـٌيمَرقـيؾشيـٌي.م(مممممم)َّٰ

)رواهماظؾكوري(.موسشي٤ّغيماظؽيعضيؿشيونغيمبضي٤ّغيمدشيعضيٍّٓم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(ممسشيـ٤ّضيمسشيِؾـ٧ُّم)رشي٬ِّـ٨ّشيمممم

ؾ٣ّ(:م)مإغينؼيمِصـ٧ّماْظفشيؼيـِيمُشّٕشيًصـومممماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(ممَضولشيم:مَضولشيماظؼيِؾـ٧ّؽيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـمممم

تصيّٕشيىمُزفصي٦ّرصيػشيومِع٤ّضيمبصيُط٦ِّغفشيوموشيبصيُط٦ّغصيفشيومِع٤ّضيمُزفصي٦ّرغيػشيوم(.مَصَؼـومشيمَأسضيّٕشياِبـ٧ّؿيمَصَؼـولشيمِظؿشيـ٤ّضيممممم

ــومشيموشيَأدشيامشيممممم ــولشيم:م)مِظؿشيــ٤ّضيمَأَرــوبشيماْظَؽــٱَّمشيموشيَأْرعشيــ٣ّشيماظطَّعشي ــ٥ِّم؟مَض ِػــ٧ّشيمؼشيــومرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّ

 )رواهماظرتعّٔي(.ممممممممممممممممممممممممممممممم٥ِّمِبوظؾَّقضي٢ّغيموشياظؼـيوسصيمِغقشيومظي(ماظصـيقشيومشيموشي٭ّشيؾ٧َّّمِظؾَّ

وحلــ٤ّماظؼــ٦ّلمورقــىماظؽؾــ٣ّمعــ٤ّمأػــ٣ّمأدــؾوبماظؿــّٔطّٕمواًشــقيمممم

و٭ّٱّحماِّسؿولم،موعغػّٕةماظّٔغ٦ّبم،موبـ٥ّمتؼطـّٝمأدـؾوبماًصـ٦ّعيم،موتغؾـ٠ّمممممم

ؽـ٢ّممأب٦ّابماظػنتم،موتشقّٝمروحما٦ٌّدةموابؾـيم،مصـوظؽؾ٣ّماظطقـىمجـوعّٝمظمممم

خريمسيماظّٓارؼ٤ّم،موضّٓمأعّٕغومآمتعوديمبـلنمغؼـ٦ّلماظؽؾؿـيماظطقؾـيمىؿقـّٝمممممم

ؼم،م83ػاظؾؼـّٕةم:مم{وشيُض٦ُّظـ٦ّامِظؾؼيـوسغيمحصيلضيـطـيو...ممم}اظـوسمدونمتػّٕضيمم،مضـولمتعـودي:ممم

مؼم53ػاإلدّٕاءم:مممممممممممممممممممممم{وشيُض٢ّضيمِظِعؾشيوِديمؼشيُؼ٦ُّظ٦ّاماظَِّؿ٨ّمِػ٨ّشيمَأحضيلشي٤ّصي}وضول:م

اإلغلــونم،موبفــومتؽــودمتؽــ٦ّنصيمطــ٢ّؼيمذــ٨ّءمسيمحقــوةممصوظؽؾؿــيمســـ٦ّانم

اإلغلــونم،مصفــ٨ّمإعــومأنمتؾؾــّٞمبوإلغلــونمأرضــ٧ّماظــّٓرجوت،مأومتفــ٦ّيمبــ٥ّمسيمم

ُٓممممم أدػ٢ّماظّٓرطوتم،مصعشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)مر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّغيماظؼيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّما

ِيمِعـ٤ّضيمرغي٬ّضيـ٦ّشيانغيماظؾَّـ٥ِّ،مَّٰمؼصيْؾِؼـ٨ّمَظفشيـوممممممسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)إغينؼيماظعشيؾضيّٓشيمَظقشيؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبوظَؽِؾؿشيـم

بشيوًظو،مؼشيّٕضيَصعصي٥ّصيماظؾ٥َّّصيمِبفشيومدشيرشيجشيوٍت،موشيإغينؼيماظعشيؾضيّٓشيمَظقشيـؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبوظَؽِؾؿشيـِيمِعـ٤ّضيمدشيـكشيِّٛماظؾَّـ٥ِّ،مَّٰمممممم

مؼصيْؾِؼ٨ّمَظفشيومبشيوًظو،مؼشيفضي٦ّغييمِبفشيومِص٨ّمجشيفشيؼي٣ّشي(م.
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تـمديمإديمممؼعـّٓمعـ٤ّمأصضـ٢ّماظطـّٕقماظـيتممممممٚاحلٛار  بايهًِ ايطٝب

إزاظيماٌؾفؿـوتم،موػـ٦ّمودـقؾيم٬ّـّٕورؼيمظؾؿ٦ّا٭ّـ٢ّمواظؿػـوػ٣ّمعـّٝماآلخـّٕؼ٤ّم،ممممممممم

وودــقؾيمعــ٤ّمأسظــ٣ّمودــو٢ّ٫ّماظؿعــورفمواظؿــكُظّٟمبــنيماظـــوسم،موّٰمخيػــ٧ّمعــومممم

ظؾؽؾؿيمع٤ّمأثّٕممرقىمسيماظعٱّضيمبنيماظـوسم،مواي٦ّارمبوظؽؾ٣ّماظطقـىمػـ٦ّممم

دـؾ٠ّمعـ٤ّممممأحّٓماظطّٕقما٦ٌّ٭ّؾيمإديماظّٕج٦ّعمإديماي٠ّعيم،موإ٬ّوصيمظؽـ٢ّمعـومم

أػؿقيماي٦ّارمصف٦ّمودقؾيمظؿفّٔؼىماظعيػـ٦ّسموتّٕبقؿفـوم،موّٰمشــ٧ّمظؾــوسمســ٥ّمممممم

مبليمحولػيمع٤ّماِّح٦ّال.م

أدؼيبمآم)سّٖموج٢ّ(مسؾودهممَٚٔ أدٌ إعال٤ ق١ُٝ احلٛار ٚأُٖٝت٘

سيمذكّٙمردـ٦ّظ٥ّماظؽـّٕؼ٣ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّم(ممبـومؼؽػـ٢ّمظؾقـ٦ّارمأنممممممممم

إديمايــ٠ّم،مواٌؿــّٓبّٕممؼــمت٨ّمّٕٔتــ٥ّمإٌّجــ٦ّةمعــ٤ّمخــٱّلمػّٓاؼــيماًؾــ٠ّمم

آلؼوتماظؼّٕآنغيماظؽـّٕؼ٣ّغيمواظلــيماظـؾ٦ّؼـيماٌطفـّٕةمجيـّٓماظؽــريمعـ٤ّماظـصـ٦ّصغيممممممممم

اظِؿ٨ّمتصيِّٕذّٓصيماِّعيمطؾفومإَظ٧ّمأػؿقِيماي٦ّارغيمبوظؽؾ٣ّماظطقىمِص٨ّمحقوِةماظــوسغيم،مم

وتصيعؾِّؿصيشـيومأ٭٦ّّلمايـ٦ّارمواٌــوزّٕةم،مواِّخـّٔمبلدـؾوِبماإلضــوعم،مواجملودظـيممممممم

اهلّٓفمػ٦ّمإضـوعصيماآلخّٕمظعؾ٥ّمؼفؿـّٓيمإديماظصـ٦ّابممممبوظيتمػ٨ّمأحل٤ّم،مِّنؼي

وْص٠ّمآداٍبمو٦ّ٬ّابَّٛمؼـؾغ٨ّمعصيّٕاسوتفـو،موّٰمؼؽـ٦ّنمذظـ١ّمإّٰمبـوظؽؾ٣ّماظطقـىم،مممممم

ادضيعصيمإغيَظـــ٧ّمدشيـــِؾق٢ّغيمرشيبـيـــ١َّمِبوْظِقْؽؿشيـــِيموشياْظؿشي٦ّضيِسَظـــِيماْظقشيلشيـــشـيِيمم}ؼؼـــ٦ّلمدـــؾقوغ٥ّ:م

نمأػـ٢ّماظؽؿـوبماظـّٔؼ٤ّممممؼ،مب٢ّمإ125ػاظـق٢ّ:م {وشيجشيوِدْظفصي٣ّضيمِبوظَِّؿ٨ّمِػ٨ّشيمَأحضيلشي٤ّصي

خيوظػ٦ّغـومسيمأ٭٦ّّلماظعؼقّٓةموصّٕوسفومؼلعّٕغومربـومحنيمسبـوورػ٣ّمونـودهل٣ّممم

ــوظؽؾ٣ّممممم ــ١ّمإّٰمب ــ٠ّمواظؾــنيموّٰمؼؽــ٦ّنمذظ ــومبويلـــ٧ّمواظّٕص أنمؼؽــ٦ّنمح٦ّارغ

اظطقى،مصوظّٕص٠ّمزؼـيماِّذـقوءم،مصعشيـ٤ّضيمأمماٌـمعـنيمسشيو٫ِّششيـَيم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفـو(ممممممم
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ولشيم:م)مإغينؼيماظّٕـيْصـ٠ّشيمَّٰمؼشيُؽـ٦ّنصيمِصـ٧ّمذشيـ٧ّضيٍءمإغيَّّٰمممممأنماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَض

ضـيـّٖشيعصيمِعـ٤ّضيمذشيـ٧ّضيٍءمإغيَّّٰمذشيـوغشي٥ّصيم()رواهمعلـؾ٣ّ(،موؼؼـ٦ّلم)سـّٖموجـ٢ّ(:مممممممم وشيَظـومم}زشياغشي٥ّصيموشيَّٰمؼصي

ضيفصي٣ّضيموشيُض٦ُّظـ٦ّامممم تصيفشيوِدُظ٦ّامَأػضي٢ّشيماْظِؽؿشيوِبمإغيظَّومِبوظَِّؿ٨ّمِػ٨ّشيمَأحضيلشي٤ّصيمإغيظَّوماظَِّّٔؼ٤ّشيمَزَؾؿصيـ٦ّامِعـ

ــوم ــ٥ّصيممممممممَآعشيؼي ــ٤ّصيمَظ ــّٓظيموشيغشيقضي ــ٣ّضيموشياِح ــوموشيإغيَظفصيُؽ ــقضيُؽ٣ّضيموشيإغيَظفصيشـي ــّٖغيلشيمإغيَظ ــوموشيُأغضي ــّٖغيلشيمإغيَظقضيشـي ــِّٔيمُأغضي ِبوظَّ

 مؼ46ػاظعـؽؾ٦ّت:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{عصيلضيِؾؿصي٦ّنشي

ُِ داّْبا َٔ صٛر احلٛار ُٕ ايهزٜ خو٭ّيمح٦ّارمآم،مومَٚقِد رَنَز ايكزآ

وشيإغيذضيمَضولشيمرشيبؽيـ١َّمِظْؾؿشيٱ٫ََِّّؽـِيمممم})سّٖموج٢ّ(معّٝماٌٱ٫ّّؽي،موع٤ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّمتعودي:م

إغيغـي٨ّمجشيوِسـ٢ّظيمِصـ٨ّماَِّرضيضغيمخشيِؾقَػـًيمَضـوُظ٦ّْامَأتشيفضيعشيـ٢ّصيمِصقفشيـومعشيـ٤ّمؼصيْػِلـّٓصيمِصقفشيـوموشيؼشيلضيـِػ١ُّممممممممممم

إغيغـيـ٨ّمَأسضيَؾـ٣ّصيمعشيـومَّٰمتشيعضيَؾؿصيـ٦ّنشيم*ممممماظّٓـيعشيوءشيموشيغشيقضي٤ّصيمغصيلشيؾـيّّصيمِبقشيؿضيَِّٓكموشيغصيَؼّٓـيسصيمَظـ١َّمَضـولشيممم

وشيسشيؾ٣َّّشيمآدشيمشيماَِّدضيؿشيوءشيمُطؾَّفشيومثصي٣ّؼيمسشيّٕشي٬ّشيـفصي٣ّضيمسشيَؾـ٧ّماْظؿشيٱ٫ََِّّؽـِيمَصَؼـولشيمَأغِؾؽصيـ٦ِّغ٨ّمِبَلدضيـؿشيوءممممممم

شيم ػشيمصيّٰءمإغينمُطـؿصي٣ّضيم٭ّشيوِدِضنيشيم*مَضوُظ٦ّْامدصيؾضيقشيوغشي١َّمَّٰمِسْؾ٣ّشيمَظشيومإغيَّّٰمعشيومسشيؾَّؿضيؿشيشيومإغيغؼي١َّمَأغ

عشيِؾق٣ّصيماْظقشيِؽق٣ّصيم*مَضولشيمؼشيومآدشيمصيمَأغِؾؽضيفصي٣ّمِبَلدضيؿشيك٫ِّفغي٣ّضيمَصَؾؿؼيـومَأغؾشيـَلػصي٣ّضيمِبَلدضيـؿشيك٫ِّفغي٣ّضيمَضـولشيممممماْظ

َأَظ٣ّضيمَأُض٢ّمظَُّؽ٣ّضيمإغيغـي٨ّمَأسضيَؾ٣ّصيمَشقضيىشيماظلؼيؿشيووشياِتمموشياَِّرضيضغيموشيَأسضيَؾ٣ّصيمعشيومتصيؾضيّٓصيونشيموشيعشيومُطـؿصي٣ّضيم

مؼ.33ـــمم30ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تشيْؽؿصيؿصي٦ّنشي

 ِ :محـ٦ّارهم)دـؾقوغ٥ّ(مممَٚٔ صٛر احلٛار اييت عزضٗا ايكزإٓ ايهـزٜ

وشيإغيذضيمَضـولشيماظؾَّـ٥ّصيمؼشيـومِسقلشيـ٧ّمابضيـ٤ّشيمعشيـّٕضيؼشي٣ّشيممممممم}عّٝمسقل٧ّم)سؾق٥ّماظلٱّمم(:مضولمتعـودي:مم

شيمِظؾؼـيوسغيماتؼيِكّٔصيوِغ٨ّموشيُأعـي٨ّشيمإغيَظ شيمُضؾ فشيقضي٤ّغيمِعـ٤ّمدصيونغيماظؾَّـ٥ِّمَضـولشيمدصيـؾضيقشيوغشي١َّمعشيـوممممممَأَأغ

صيمُضْؾؿصي٥ّصيمَصَؼّٓضيمسشيِؾؿضيؿشي٥ّصيمتشيعضيَؾ٣ّصيمعشيـومِصـ٨ّممم ؼشيُؽ٦ّنصيمِظ٨ّمَأنضيمَأُض٦ّلشيمعشيومَظقضيّٗشيمِظ٨ّمِبقشي٠ُّمإغينمُطـ

صًيمَظفصيـ٣ّضيمإغيَّّٰمعشيـوممممم شيمسشيٱَّّمصيماْظغصيقصي٦ِّبم*معشيـومُضْؾـ غشيْػِل٨ّموشيَّٰمَأسضيَؾ٣ّصيمعشيومِص٨ّمغشيْػِل١َّمإغيغؼي١َّمَأغ

صيمِصـقفغي٣ّضيمممممَأ صيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمذشيـفغيقّٓطيامعؼيـومدصيعضيـ عشيّٕضيتشيـ٨ِّمِب٥ِّمَأنغيماسضيؾصيّٓصيوْاماظؾ٥َّّشيمرشيبـي٨ّموشيرشيبؼيُؽ٣ّضيموشيُطـ
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شيمسشيَؾ٧ّمُطـ٢ّـيمذشيـ٨ّضيٍءمذشيـفغيقّٓظيم*مإغينمممم شيماظّٕؼيِضقىشيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيموشيَأغ شيمَأغ َصَؾؿؼيومتشي٦ّشيصَّقضيؿشيـ٨ِّمُطـ

شًيماْظعشيّٖغيؼـّٖصيماْظقشيِؽـق٣ّصيم*مَضـولشيماظؾَّـ٥ّصيممممممممتصيعشئّـيبضيفصي٣ّضيمَصنغيغؼيفصي٣ّضيمِسؾشيودصيَكموشيإغينمتشيغضيِػّٕضي َظفصي٣ّضيمَصنغيغؼيـ١َّمَأغـ

ػشيـّٔشيامؼشيــ٦ّضيمصيمؼشيـَػــّٝصيماظصؼيـوِدِضنيشيم٭ِّــّٓضيُضفصي٣ّضيمَظفصيــ٣ّضيمجشيؼيــوتظيمتشيفضيـّٕغييمِعــ٤ّمتشيقضيِؿفشيــوماَِّغضيفشيــورصيمممم

مم{خشيوِظِّٓؼ٤ّشيمِصقفشيومَأبشيّٓطيامرؼي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصي٣ّضيموشيرشي٬ّصي٦ّْامسشيضـي٥ّصيمذشيِظ١َّماْظَػ٦ّضيزصيماْظعشيِظق٣ّصي

مؼ.119ــم116ػاٌو٫ّّٓة:ممم

        ٌ مٚيكد صـذٌ ايكـزإٓ ايهـزِٜ داّْبـا نـبرّيا َـٔ سـٛارات ايزصـ

)سؾقف٣ّماظلٱّم(معّٝمأض٦ّاعف٣ّم،مواظـيتمادـؿعؿ٢ّماِّغؾقـوءمصقفـومطـ٢ّماِّدـوظقىممممممم

ماظعؼؾقيمواظـؼؾقيمط٨ّمؼص٢ّماظعؾودمإديمرّٕؼ٠ّماي٠ّمواظّٕذود.

 ِ :معـومدـفؾ٥ّماظؼـّٕآنممممَٚٔ أرٚع صٛر احلٛار ب  األْبٝا٤ ٚأقـٛاَٗ

اظؽّٕؼ٣ّمع٤ّمح٦ّارمرد٦ّظـوماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(معّٝمعشـّٕط٨ّمعؽـيم،ممم

حنيمحوورػ٣ّمبويلـ٧ّموػ٣ّمعصّٕونمسؾ٧ّمأغف٣ّمسؾ٧ّماي٠ّموشريػ٣ّمسؾـ٧ّمم

ُضـ٢ّضيمعشيـ٤ّمؼشيـّٕضيزصيُضُؽ٣ّمعـيـ٤ّشيماظلؼيـؿشيووشياِتموشياَِّرضيضغيمُضـ٢ّغيماظؾَّـ٥ّصيمممممممم}٬ّٱّلم،ممضـولمتعـوديم:ممم

ــوُط٣ّضيمَظعشيَؾــ٧ّمػصيــّٓطيىمَأوضيمِصــمم ؼم،مصػــ٨ّمػــّٔام24ػدــؾل:م{٨ّم٬ّشيــٱّلػيمعؽيــِؾنيػيموشيإغيغؼيــومَأوضيمإغيؼؼي

ــ٥ّمممممم ــومؼعــربمسـ ــ٥ّمودــؾ٣ّ(مع ايــ٦ّارمادــؿكّٓمماظّٕدــ٦ّلماظؽــّٕؼ٣ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾق

اظؾٱّشق٦ّنمبلدؾ٦ّبماإلغصـوفم)موإغـومأومإؼـوط٣ّ(،موٕمؼؼـ٢ّم:م)إغـومسؾـ٧ّمػـّٓىمممممممم

وذـّٕفمدس٦ّتـ٥ّم)٭ّـؾ٧ّمآمممموأغؿ٣ّمسؾ٧ّم٬ّٱّلم(مسؾ٧ّماظّٕش٣ّمعـ٤ّمسؾـ٦ّمعؽوغؿـ٥ّمممم

وأصصّّممتعؾريمس٤ّماحرتاممحّٕؼيماآلخّٕمسيم.موػّٔامأمس٧ّموأبؾّٞمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

اّٰخؿقورم،موس٤ّماحرتامماخؿقورهم،محؿ٧ّموظـ٦ّمطـونمسؾـ٧ّمخطـلم،مبـ٢ّموذػـىممممممم

ايــ٦ّارمابؿــّٓيمإديمأبعــّٓمعــ٤ّمذظــ١ّم،مســـّٓعومضــولماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّمسيمم

ُضـ٢ّمَّّٰمتصيلضيـَلُظ٦ّنشيمسشيؿؼيـومَأجضيّٕشيعضيشيـوموشيّٰمغصيلضيـَللصيممممممم}اآلؼيماظؿوظقيمعؾوذّٕةمظ٩ّؼـيماظلـوبؼيم:مم

ص٦ّ٭ّـّٟم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(ماخؿقـورهمظؾقـ٠ّممممممم ،ؼ25ػدـؾل:مم{ومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيسشيؿؼي
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إجّٕاممـمع٤ّموجفيمغظّٕػ٣ّماظلؼقؿيمـموو٭ّّٟماخؿقورػ٣ّمظؾؾور٢ّمسؿـ٢ّم،معـ٤ّممممم

أج٢ّمأنمؼلؿؿق٢ّمضؾ٦ّبف٣ّم،مثـ٣ّمصـ٦ّضماِّعـّٕمٓم)سـّٖموجـ٢ّ(مظـققؽ٣ّمبقــف٣ّم،مممممممم

مم{شيومِبوْظقشي٠ّـيموشيػصي٦ّشيماْظَػؿؼيوحصيماْظعشيِؾق٣ّصيُض٢ّضيمؼشيفضيؿشيّٝصيمبشيقضيشيشيومرشيبؽيشيومثصي٣ّؼيمؼشيْػؿشيّّصيمبشيقضيشيم}ضولمتعودي:م

مؼ.26ػدؾل:م

عومحّٓثمبنيمدقّٓغومردـ٦ّلمممنذيو َٔ صٛر احلٛار اهلادف املجُز

آم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(موزوجـ٥ّماظلـقّٓةمأممدـؾؿيم)ر٬ّـ٦ّانمآمسؾقفـو(مممممممم

ؼ٦ّممايّٓؼؾقيم،مصؽـونمحـ٦ّارامػود٫ّـومبـنيمرـّٕصنيمؼّٕؼـّٓانماظ٦ّ٭ّـ٦ّلمظـفـوةممممممممم

،مصؽونمع٤ّمّٕٔت٥ّمأنماعؿــ٢ّماظصـقوبيمظؽـٱّممردـ٦ّلمآمممممماظـوسمع٤ّماهلٱّك

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م،مصؾعّٓمأنماغؿف٧ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(معـ٤ّمممم

إبّٕاممسفّٓماظصؾّّمبقـ٥ّموبنيمأػ٢ّمعؽيمَضـولشيمَِّ٭ّضيـقشيوِب٥ِّ:م)ُض٦ّعصيـ٦ّامَصـوغضيقشيّٕصيوامثصيـ٣ّؼيمممممم

حشيؿؼي٧ّمَضولشيمذشيِظ١َّمثشيٱَّثشيمعشيّٕؼياٍتم،مَصَؾؿؼيوماحضيِؾُؼ٦ّام(مَضولشيم:مَص٦ّشياظؾ٥َِّّمعشيومَضومشيمِعضيفصي٣ّضيمرشيجصي٢ّظيم

ضيم َظ٣ّضيمؼشيُؼ٣ّضيمِعضيفصي٣ّضيمَأحشيّٓظيمدشيخشي٢ّشيمسشيَؾ٧ّمُأمـيمدشيَؾؿشيَيمَصّٔشيَطّٕشيمَظفشيومعشيومَظِؼ٨ّشيمِع٤ّشيماظؼـيوسغيم،مَصَؼوَظ

ضـيفصي٣ّضيمَطؾِمممممممم ِٓمَأتصيِقـىؽيمذشيِظـ١َّماخضيـّٕصيجضيمثصيـ٣ّؼيمَّٰمتصيَؽؾِّـ٣ّضيمَأحشيـّٓطيامِعـ ؿشيـًيممُأمؽيمدشيَؾؿشيَيم:مؼشيومغشيِؾـ٨ّؼيما

ضيفصي٣ّضيممممممم حشيؿؼي٧ّمتشيضيقشيّٕشيمبصيّٓضيغشي١َّموشيتشيّٓضيسصي٦ّشيمحشيوِظَؼ١َّمَصقشيقضيِؾَؼـ١َّمَصكشيـّٕشيجشيمَصَؾـ٣ّضيمؼصيَؽؾِّـ٣ّضيمَأحشيـّٓطيامِعـ

حشيؿؼي٧ّمَصعشي٢ّشيمذشيِظ١َّمغشيقشيّٕشيمبصيّٓضيغشي٥ّصيموشيدشيسشيومحشيوِظَؼ٥ّصيمَصقشيَؾَؼ٥ّصي،مَصَؾؿؼيومرشيَأوضيامذشيِظ١َّمَضوعصي٦ّامَصشيقشيّٕصيوام

مؿؼي٧ّمَطودشيمبشيعضيضصيفصي٣ّضيمؼشيْؼؿصي٢ّصيمبشيعضيضطيومَشؿؾيو(موشيجشيعشي٢ّشيمبشيعضيضصيفصي٣ّضيمؼشيقضيِؾ٠ّصيمبشيعضيضطيومحشي

م)رواهماظؾكوري(.م

ــوممممم ــ٤ّضيمخٱِّظف ــّٓرغيُكمِع ــٌيم،مغصي ــٌيمربوغق ــ٥ّمدرضيسظيمسظــق٣ّظيم،موتّٕبق وسيمػــّٔامطؾ

أػؿقَيماي٦ّارغيمِص٨ّمحقوِتشـيوم،موغؿعؾ٣َّّصيمأنمحصيلضي٤ّشيماإل٭ّغوِءمظ٩ّخّٕؼ٤ّشيمــمموَظـ٦ّضيمطـوغصي٦ّاممم

دمحلــ٤ّماإل٭ّــغوِءمإظــقف٣ّم،مجيعؾـــومشقضيــّٕشيمعصيِقؼِّــنيشيمعــ٤ّموجفــيمغظّٕغــومــــم،مصؿفــّٕم
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غيم،مواِّسـّٔارغيمواظؿـلوؼٱّتم،مظؾ٦ّضـ٦ِّفمسؾـ٧ّمممممم سبؿ٦ّيمط٢ّعيمعومظّٓؼفغي٣ّضيمع٤ّماُيفشيـ

دـؾِىماًـٱِّفموسٱّجــ٥ّم،موظؽـ٨ّمؼعؾــ٣ّشيماظطـّٕفصيماآلخـّٕصيماظــّٔيمهـوورهمأغــ١َّممممممم

متصيشورغيُط٥ّصيمػؿ٦ّعشي٥ّصيم،موأغ١َّمتلع٧ّمإلؼصولماًريمظ٥ّ.

م:مَٓٗا،معٞ فٝ٘ عد٠ آدابٚيهٞ ٜهٕٛ سٛارْا َجُّزا ٖادًفا البد ٚإٔ ْزا

 ماإلخالص هلل م مس٤ّممعش ٚدٌ) مواٌـوزّٕ ممبعـ٧ّمأنمؼؾؿعّٓمابوور :)

 اظّٕؼوءمواظلؿعيم،

مسؾ٧ّم ماظؿػ٦ّق مّٰ ماي٠ّ مرؾى مايّٕصمسؾ٧ّ مح٦ّاره مع٤ّ مػّٓص٥ّ وجيع٢ّ

مضولماإلعومم م، مواغؿّٖاعماإلسفوبمواظــوء مظؾـػّٗ، مواّٰغؿصور اآلخّٕؼ٤ّم،

امإّٰممتـقًمظ٦ّمأنمآمأزفّٕماظشوصع٨ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(:م)معومغوزّٕتمأحّٓطي

 اي٠ّمسؾ٧ّمظلوغ٥ّ(.

 ٘مصوٌمع٤ّم٬ّوظؿ٥ّمػ٨ّماي٠ّمصؿؿـ٧ّمو٭ّـ٢ّممممايتذزد يًشل ٚاالْتصار ي:

 إظقفومصف٨ّمظ٥ّم،موظ٤ّمؼص٢ّمإظقفومإّٰمإذاموّٕدمظؾق٠ّم.

 مصؿ٤ّممتومماإلغصوفمضؾ٦ّلماي٠ّمع٤ّماًص٣ّم،موضـّٓممايعدٍ ٚاإلْصاف:

سيمم-دـؾقوغ٥ّممم-ذطّٕماظؼـّٕآنممنـوذجمظؾعـّٓلمواإلغصـوفمعـومذطـّٕهمآممممممم

َظقضيلصي٦ّامدشي٦ّشياءطيمِع٤ّضيمَأػضي٢ّغيماْظِؽؿشيـوِبمُأعؼيـٌيمَضو٫ِّؿشيـٌيمؼشيؿضيُؾـ٦ّنشيممممم}و٭ّّٟمأػ٢ّماظؽؿوب:م

 ؼم.113ػآلمسؿّٕان:مممممممممممممممممممممم{آؼشيوِتماظؾ٥َِّّمآغشيوءشيماظؾَّقضي٢ّغيموشيػصي٣ّضيمؼشيلضيفصيّٓصيونشي

 وعـ٥ّمعوموردمسيمح٦ّارماظـؿؾيمعـّٝمبـينمجـلـفومحـنيمأغصـػًمدـؾقؿونممممممم

ػؿف٣ّمبلغف٣ّمّٰمؼشعّٕونمبوظـؿ٢ّم،موػّٔهمحؼقؼيمعمطّٓةموضـّٓمموجـ٦ّدهموو٭ّ

دف٢ّماظؼّٕآنماظؽـّٕؼ٣ّمػـّٔامايـ٦ّارماٌـصـّٟم،مصؼـولمتعـودي:محشيؿؼيـ٧ّمإغيذشيامممممممم

ضيمغشيؿضيَؾٌيمؼشيـومَأؼؽيفشيـوماظؼيؿضيـ٢ّصيمادضيخصيُؾـ٦ّامعشيلشيـوِطشيُؽ٣ّضيمّٰمممممم َأتشي٦ّضيامسشيَؾ٧ّموشياِديماظؼيؿضي٢ّغيمَضوَظ

 ؼم.18ػاظـؿ٢ّم:مممممممممممممممم{٣ّضيمّٰمؼشيشضيعصيّٕصيونشيمؼشيقضيِطؿشيؼيُؽ٣ّضيمدصيَؾقضيؿشيونصيموشيجصيصي٦ّدصيهصيموشيػصي
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 ص٦ّتمطونمدظـقٱّمم،مصؽؾؿومسٱّماظمااليتشاّ باهلد٤ٚ إليشاّ اآلخز باحلذ١م

،موممومؼّٔطّٕمسيمػّٔاماِّعّٕمعومجـوءمعـ٤ّمحـ٦ّارممممسؾ٧ّم٬ّعّٟمحفيم٭ّوحؾ٥ّ

حربماِّعيمدقّٓغومسؾّٓآمب٤ّمسؾوسم)مر٨ّ٬ّمآمسـفؿوم(معّٝماًـ٦ّارجم،مم

مابؿؾقًمبفوماِّعيم،مصودؿؾوح٦ّاماظّٓعوءمواِّسّٕاضمتؾ١ّماظػؽيماظضوظيماظيت

جملّٕدماهل٦ّىمواىف٢ّم،مصؾؼّٓمأوصّٓمدقّٓغومسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظـىم)ر٬ّـ٨ّممم

آمسـ٥ّموطّٕممآموجف٥ّ(ممدقّٓغومسؾّٓآمب٤ّمسؾوسم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفؿـو(ممم

إديما٦ًّارجماٌعّٕوصنيمبويّٕورؼيم،مصّٔػىمإظقف٣ّماب٤ّمسؾـوسم)ر٬ّـ٨ّممم

صؾؿـومأضؾـ٢ّ،مضـوظ٦ّامظـ٥ّ:مؼـومابـ٤ّمسؾـوس،معـومممممممممآمسـ٥ّ(موسؾقـ٥ّمحؾـيمذيقؾـي،مممم

صؼولم:مأعوماظـقوبماظيتمم-اظّٔيمجوءمب١ّ؟موعومػّٔهماظـقوبماظيتمسؾق١ّ؟

سؾ٨ّؼي،مصؿومتـؼؿ٦ّنمعين؟مص٦ّآم،مظؼّٓمرأؼًمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمم

وآظـ٥ّمودـؾ٣ّ(م،موسؾقـ٥ّمحؾـيمظـقّٗمأحـّٓمأحلـ٤ّمعــ٥ّ،مثـ٣ّمتـٱّمسؾـقف٣ّمض٦ّظـ٥ّممممممممممممم

َيماظؾَّــ٥ِّماظَِّؿــ٨ّمَأخضيــّٕشيجشيمِظِعؾشيــوِدِهموشياظطَّقـيؾشيــوتمعــ٤ّشيمُضــ٢ّضيمعشيــ٤ّضيمحشيــّٕؼيمشيمزغيؼشيــم}تعــودي:م

 م{اظّٕـيزضيقمُض٢ّضيمِػ٨ّشيمظؾَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامِص٨ّماْظقشيقشيوِةماظّٓؽيغضيقشيومخشيوظصشيًيمؼشي٦ّضيمشيماْظؼقشيوعشيِي

مؼ.م32ػاِّسّٕاف:

مضوظ٦ّا:معوماظّٔيمجوءمب١ّمؼوماب٤ّمسؾوس؟مم-

ٓمسؾق٥ّموآظم- ٥ّمودؾ٣ّ(م،موظقّٗمصقؽ٣ّمضول:مجؽؿؽ٣ّمع٤ّمسـّٓمأ٭ّقوبماظـيبم)٭ّؾ٧ّما

أغؿ٣ّمؼومععشّٕما٦ًّارجمواحّٓمع٤ّمأ٭ّقوبماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّموآظـ٥ّمودـؾ٣ّ(م،مممممم

سؾـ٨ّمبـ٤ّمممم-وجؽؿؽ٣ّمع٤ّمسـّٓماب٤ّمس٣ّمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼعـين:مم

ف٣ّم،مممممممم-أب٨ّمروظى ًمِّبؾغؽـ٣ّمســ ،موسؾقف٣ّمغّٖلماظؼـّٕآنم،موػـ٣ّمأسؾـ٣ّمبؿلوؼؾـ٥ّ،مجؽـ

مبقـؽ٣ّموبقـف٣ّ.مم-أيمودقّٛم-وأبؾغف٣ّمسـؽ٣ّ،مصلغومرد٦ّل
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ضولمبعضف٣ّ:مّٰمهوورواماب٤ّمسؾوسم،مّٰمدبو٭ّؿ٦ّهم،مصننمآمتعـوديمؼؼـ٦ّلمسـ٤ّممممم-

ؼ،مصؾؿومخوص٦ّامعـ٤ّماهلّٖميـيمضـوظ٦ّا:مممم58ػاظّٖخّٕف:م{بشي٢ّضيمػصي٣ّضيمَض٦ّضيمظيمخشيِصؿصي٦ّنشي}ضّٕؼّ٘:م

اتّٕط٦ّامػّٔا،مػّٔامجّٓلمإغلونمخشيِصـ٣ّ!موضـولمبعضـف٣ّ:مبـ٢ّمغؽؾؿـ٥ّ،موظــظـّٕمعـوذامممممممم

مؼؼ٦ّل؟

٨ّمآمسـفؿو(:مصؽؾؿينمعـف٣ّماثــونمأومثٱّثـيم،مصؼـولممممضولماب٤ّمسؾوسم)ر٬ّم-

هل٣ّ:معوذامتـؼؿ٦ّنمسؾ٧ّمسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظىم)ر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(؟ممضـوظ٦ّا:مغــؼ٣ّمممم

مسؾق٥ّمثٱّثيمأع٦ّرم،مضول:مػوت٦ّا.م

ضوظ٦ّا:ماِّول:مأنمسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظىم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(محؽ٣َّّماظّٕجولمسيمم-

٤ّمععووؼيم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(م،مممطؿوبمآم،مؼعين:مبعٌمحؽؿطيوممعـ٥ّم،موحؽؿطيوممع

ــ٥ِّ(مممممم ــ٣ّصيمإّٰمِظؾَّــ ــ٦ّل:م)إغينغيماْظقصيْؽــ ــوديمؼؼــ ــي،موآمتعــ ــق٣ّمععّٕوصــ ــيماظؿقؽــ وضصــ

 ضول:مػّٔهمواحّٓةم،مصؿوماظـوغقي؟مم-ؼ.م57ػاِّغعوم:

ضوظ٦ّا:ماظـوغقيم:مأنمسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظىم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مضوتـ٢ّموٕمؼلضيـِىمممممم-

صؼؿوظ٥ّمحـّٕامم،موظـؽ٤ّممم،مصؾؽ٤ّمطوغ٦ّامعلؾؿنيم-أيمضوتؾف٣ّموعومديبمغلوءػ٣ّم-

مطوغ٦ّامطػورطيامصؾؿوذامٕمؼلؾف٣ّ؟ممضول:موػّٔهمأخّٕىم،مصؿوماظـوظـي؟م

ضوظ٦ّام:ماظـوظـي:مأغ٥ّمغّٖعمغػل٥ّمع٤ّمإعّٕةماٌمعـنيمٌؼــيومطؿـىماظؽؿـوب،مصؾـ٣ّمممممم-

ضول:مأوضّٓمصـّٕشؿ٣ّ؟مممم-ؼؽؿىمأعريماٌمعـني;مب٢ّمضول:مسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظى.م

مضوظ٦ّا:مغع٣ّ.م

:محؽ٣َّّماظّٕجولمسيمطؿـوبمآمتعـودي،مصـننمآممممضول:مأعوماِّودي:مصؼ٦ّظؽ٣ّم-

ؼشيـومَأؼؽيفشيـوماظَّــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيـ٦ّامّٰمتشيْؼؿصيُؾـ٦ّاماظصؼيــقضيّٓشيمممممم}تعـوديمؼؼـ٦ّلمسيمربؽـ٣ّماظؿــــّٖؼ٢ّ:مممم

ضيُؽ٣ّضيمعصيؿشيعشيؿـيّٓطيامَصفشيّٖشياءظيمِعضـي٢ّصيمعشيومَضؿشي٢ّشيمِع٤ّشيماظؼيعشي٣ّغيمؼشيقضيُؽـ٣ّصيمِبـ٥ِّممم وشيَأغضيؿصي٣ّضيمحصيّٕصيمظيموشيعشي٤ّضيمَضؿشيَؾ٥ّصيمِع

،مصـّٔطّٕمآمتعـوديمحؽـ٣ّمذشيوشييضيمسـّٓلمصقؿـومضؿؾـ٥ّممممممممؼ95ػاٌو٫ّـّٓة:مم{ذشيوشيامسشيّٓضيلػي
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اإلغلــونمعــ٤ّماظصــقّٓم،مدــلظؿؽ٣ّمآمتعــودي!ماظؿقؽــق٣ّمسيمدعــوءماٌلــؾؿنيممم

موأع٦ّاهل٣ّمأسظ٣ّم،مأمماظؿقؽق٣ّمصقؿومضؿؾ٥ّماإلغلونمع٤ّماظصقّٓ؟م

مضوظ٦ّا:مّٰم;مب٢ّماظؿقؽق٣ّمسيمدعوءماٌلؾؿنيموأع٦ّاهل٣ّمأسظ٣ّ.مم-

وشيإغينضيمِخْػؿصي٣ّضيمِذـَؼوقشيمبشيقضيـِفغيؿشيـومَصـوبضيعشيصـي٦ّاممممم}ؼؼ٦ّلمسيمطؿوب٥ّ:مضول:مصننمآمتعوديمم-

ؼ،مغوذــّٓتؽ٣ّمآمتعــودي!م35ػاظـلــوء:م{حشيَؽؿطيــومِعــ٤ّضيمَأػضيِؾــ٥ِّموشيحشيَؽؿطيــومِعــ٤ّضيمَأػضيِؾفشيــو

ماظؿقؽق٣ّمسيمدعوءماٌلؾؿنيموأع٦ّاهل٣ّمأػ٣ّم،مأوماظؿقؽق٣ّمسيمبصيضّٝماعّٕأة؟م

هل٣ّ.ممضـول:ماغؿفـًماِّودي؟ممممضوظ٦ّا:مّٰ،ماظؿقؽق٣ّمسيمدعوءماٌلؾؿنيموأع٦ّام-

مضوظ٦ّا:مغع٣ّ،مصوظـوغقي؟م

ضــول:مأعــوماظـوغقــي،مصؼــ٦ّظؽ٣ّ:مضوتــ٢ّموٕمؼلضيــِى،مػــ٢ّمتلضيــؾ٦ّنمأعؽــ٣ّمسو٫ّشــيمممم-

ــومطوغــًمسيماظطــّٕفماآلخــّٕممم ــوم(ِّغف ــومم-)ر٬ّــ٨ّمآمسـف ــومع ،موتلــؿقؾ٦ّنمعـف

ؼلؿق٢ّماظّٕجولمع٤ّماظـلوء،مإنمضؾـؿ٣ّمذظـ١ّمطػـّٕمت،موإنمضؾـؿ٣ّمظقلـًمبلعـيــوممممممم

مِّغفومأمماٌمعـني،مصودؿقق٦ّامع٤ّمذظ١ّموخفؾ٦ّا.م;م-أؼضطيو-طػّٕمتمم

ضــوظ٦ّا:مصوظـوظـــي؟ممضــول:مأعــومضــ٦ّظؽ٣ّ:مخؾــّٝمغػلــ٥ّمعــ٤ّمإعــورةماٌــمعـني،موإذاممٕممم-

ؼؽ٤ّمأعريطيامظؾؿمعـنيمصف٦ّمأعريماظؽوصّٕؼ٤ّ،مصننماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّموآظـ٥ّمودـؾ٣ّ(ممم

ٌومسؼّٓمطؿوبماظصـؾّّمعـّٝمأبـ٨ّمدـػقونمودـفق٢ّمبـ٤ّمسؿـّٕومسيم٭ّـؾّّمايّٓؼؾقـي،مممممممممم

ول:م)ماطؿــى:مػــّٔامعــوم٭ّــوحلمسؾقــ٥ّمربؿــّٓمردــ٦ّلمآم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّموآظــ٥ّممممضــ

ودؾ٣ّ(مضوظ٦ّا:مظ٦ّمغعؾ٣ّمأغ١ّمرد٦ّلمآمعـومضوتؾــوكم،ماطؿـىمامسـ١ّموادـ٣ّمأبقـ١ّم،ممممممم

ــول:ممممممم ــي،موضــــ ــؾ٣ّ(مماظؽؿوبــــ ــ٥ّمودــــ ــ٥ّموآظــــ ــؾ٧ّمآمسؾقــــ ـــيبم)٭ّــــ ــوماظــــ مصؿقــــ

ف٣ّمسـ٤ّمعـّٔػىمممممممممممم )ماطؿى:مػـّٔامعـوم٭ّـوحلمسؾقـ٥ّمربؿـّٓمبـ٤ّمسؾـّٓمآم،مصّٕجـّٝمعــ

مجمأظػون،موبؼقًمبؼقؿف٣ّم،مصؼوتؾف٣ّمسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظىم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(.مما٦ًّار
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صــوغظّٕمطقــّٟمأثؼيــّٕمايــ٦ّارماهلــودئماظؼــ٦ّيماظعؿقــ٠ّمسيمعـــ٢ّمػــّٔهماظــّٕؤوسمم

اظقوبلـيم،محؿـ٧ّمرجـّٝمعــف٣ّمأظػـونمإديمعـّٔػىمأػـ٢ّماظلــيمواىؿوســيمسيممممممممم

مذبؾّٗمواحّٓمبربطيماهلّٓوءمسيماي٦ّار.

 مسيمإضـــوعماآلخــّٕ،موضؾ٦ّظــ٥ّم:مصــوظؿّٖامماظؿ٦ّا٬ّــّٝمظــ٥ّمدورمطــؾريمايتٛاضــع

ظؾق٠ّم،مصؽؾؿومزفّٕمع٤ّمأحّٓماٌؿقوورؼ٤ّماظؿ٦ّا٬ّّٝم،مّٰمميؾ١ّماآلخّٕمإّٰمأنم

ــو،مممممممم ــومطّٕميطي ــٱّماٌؿقــوورؼ٤ّمخؾًؼ ــ٥ّم،مموؼؾؿــّٗمط ــ٤ّمعـ ــ٥ّمأومأحل ــ٥ّممبـؾ ؼؾودظ

ــو،مودــوسؿفومدــقؽ٦ّنمايــ٦ّارمعـؿــّٕطيا،موسيمايــّٓؼٌمممممم ــومرقؾطي وؼلــؿعونمطٱّعطي

(م)رواهمعلؾ٣ّ(م،موع٤ّماظؿ٦ّا٬ّـّٝمماظصققّّ:م)وعومت٦ّا٬ّّٝمأحّٓظيمٓمإّٰمرصع٥ّمآ

أنمتؼؾ٢ّماي٠ّممم٤ّمجـوءمبـ٥ّمحؿـ٧ّموظـ٦ّمطـونمأسـّٓىماِّسـّٓاءم،مصـوٌمع٤ّممممممممم

٬ّوظؿ٥ّماٌـش٦ّدةمػ٨ّمايؽؿيم،مصف٦ّمبوحٌمسـفومظّٔاتفوم،مأغ٧ّؼيموجّٓػومطونم

مأح٠ّماظـوسمبفو.م

 ٍممايذٟ ال طا٥ٌ ات٘ ٚال فا٥د٠ َٔ ٚرا٥٘ ايبعد عٔ املُارا٠ ٚاجلد،

عـ٤ّماظؼؾـ٦ّبماظؽــرية،موّٰمؼصيؼصـّٓمعـفؿـومإّٰمإصقـوممممممممصؾلؾؾفؿومتؿشؿًماظؽــريمم

اًصــ٣ّمأوماظؿشــفريمبــ٥ّمصؼــّٛ،موظــّٔامحــــومورشؾـــوماظّٕدــ٦ّلم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّم

صعشي٤ّضيمأمماٌمعـنيمسشيو٫ِّششيَيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفشيو(مسشي٤ّغيم ودؾ٣ّ(مسيماظؾعّٓمس٤ّمإٌّاء

ِٓماََِّظـّٓؽيممماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّم(مَضـولشيم:م)مإغينؼيمَأبضيغشيـّٚشيماظّٕـيجشيـمممم ولغيمإغيَظـ٧ّما

اْظكشيِص٣ّصي(.م)رواهماظؾكوريمسيم٭ّققق٥ّ(م،موسشي٤ّضيمَأِب٧ّمُأعشيوعشيَيم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(ممم

ًٍمِصـ٧ّمرشيبشيـّٚغيممم َضولشي:ممَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)مَأغشيومزشيِسق٣ّظيمِبؾشيقضي

ًٍمِصـ٧ّموشيدشيـِّٛماْظفشيؼيـِيمِظؿشيـ٤ّضيمتشيـّٕشيَكمممممماْظفشيؼـيِيمِظؿشي٤ّضيمتشيّٕشيَكماْظِؿّٕشياءشيموشيإغينضيمَطونشيمعصيِقؼفيوموشيِبؾشيقضي

ًٍمِص٧ّمَأسضيَؾ٧ّماْظفشيؼـيِيمِظؿشي٤ّضيمحشيلؼي٤ّشيمخصيُؾَؼ٥ّصيم(  اْظَؽِّٔبشيموشيإغينضيمَطونشيمعشيوزغيحطيوموشيِبؾشيقضي

م)رواهمأب٦ّمداوود(.م
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صوٌّٕاءمواىّٓلمسيماي٦ّارمؼعّٓانمع٤ّماظؿـطّٝمسيماظّٓؼ٤ّم،موضّٓمحّٔرمعــ٥ّمم

سشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّمب٤ّمعلع٦ّدم)مر٨ّ٬ّمآمماظـيبماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م،مصعشي٤ّضي

سـ٥ّم(مَضولشي:ممَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(:م)ػشيَؾـ١َّماْظؿصيؿشيشـيطِّعصيـ٦ّنشيمممممممممم

  )مرواهمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَضوَظفشيومثشيَؾوثطيو(م

 ٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(ممتالف إىل نتــاب اهلل ٚصــ١ٓ رصــٛي٘رد االخــ(

َصنغينمتشيشيوزشيسضيؿصي٣ّضيمِص٨ّمذشي٨ّضيٍءمَصّٕصيدؽيوهصيمإغيَظـ٧ّماظؾَّـ٥ِّموشياظّٕؼيدصيـ٦ّلغيممممم}عصّٓاًضومظؼ٦ّظ٥ّمتعودي:

)اظـلـوء:مم{إغينمُطـؿصي٣ّضيمتصيمضيِعصي٦ّنشيمِبوظؾ٥َِّّموشياْظقشي٦ّضيمغيماآلِخّٕغيمذشيِظ١َّمخشيقضيـّٕظيموشيَأحضيلشيـ٤ّصيمتشيـْلوغيؼٱًّممم

غلــؿـؾّٛماِّحؽــوممبــوظطّٕقماظــيتمادــؿـؾّٛمبفــومسؾؿوؤغــومم(م،مذــّٕؼطيمأنم59

 .اظلوبؼ٦ّن،موظقّٗمبوِّػ٦ّاء

  مصلطـّٕغومجيقّٓمص٤ّمايـّٓؼٌمأطــّٕمعـ٤ّمصـ٤ّممممماإلصػا٤ ٚسضٔ االصتُاع:

ــّٕش٣ّمعــ٤ّمأنمآم)ســّٖموجــ٢ّ(مجعــ٢ّمظإلغلــونمظلــوغطيومممممم ــ٧ّماظ اّٰدــؿؿوعم،مسؾ

وشيعشيـومم}واحّٓطيام،موجع٢ّمظـ٥ّمُأذغـنيمحؿـ٧ّمؼلـؿّٝمأطــّٕمممـومؼـؿؽؾ٣ّم،موظؽـ٤ّم:ممممممممم

ــوِظؿصي٦ّنشيؼشيعضي (مصٱّبـــّٓمأنمغلـــؿؿّٝمجقـــّٓطيا،موأنمم43)اظعـؽؾـــ٦ّت:م{ِؼُؾفشيـــومإغيَّّٰماْظعشيـ

متلؿ٦ّسىمعومؼؼ٦ّظ٥ّماآلخّٕون.م

واإل٭ّغوءمإديماٌؿقّٓثمػ٦ّمدأبماظــيبماظؽـّٕؼ٣ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مممممم

صّٕمبومهّٓؼيثمعع٥ّمبعّٚماٌشّٕطنيمطعؿؾـيمبـ٤ّمأبـ٨ّمربقعـيمبؽـٱّممّٰمؼلـؿق٠ّممممممم

ؾق٥ّمودؾ٣ّ(م،محؿ٧ّمإذاماغؿفـ٧ّماظّٕجـ٢ّمممأنمؼصيلؿّٝ،مصقصغ٨ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمس

وصــّٕغمعــ٤ّمطٱّعــ٥ّمضــولمظــ٥ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(:م)مأوضــّٓمصّٕشــًمؼــومأبــوممممم

اظ٦ّظقـّٓ؟(مضـولم:مغعــ٣ّ،مضـولم:م)صــومسّٝمعـين(م،مضــولم:مأصعـ٢ّ،مصؼول)٭ّــؾ٧ّمآمممممم

بلــ٣ّمآماظــّٕري٤ّماظــّٕحق٣ّم*محــ٣ّم*متشيـّٖغيؼــ٢ّظيمعـيــ٤ّشيماظــّٕؼيحضيؿشي٤ّغيممم}سؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(م:م
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ضًيمآؼشيوتصيــ٥ّصيمُضّٕضيآغطيــومسشيّٕشيِبقؾيــومظَِّؼــ٦ّضيمػيمؼشيعضيَؾؿصيــ٦ّنشيم*مبشيِشــريطياموشيغشيــِّٔؼّٕطياممماظــّٕؼيِحق٣ّغيم*مِطؿشيــوبظيمُصصـيــ َؾ

َصــَلسضيّٕشيضشيمَأْطشيــّٕصيػصي٣ّضيمَصفصيــ٣ّضيمَظــومؼشيلضيــؿشيعصي٦ّنشيم*موشيَضــوُظ٦ّامُضُؾ٦ّبصيشيــومِصــ٨ّمَأِطؼيــٍيمعـيؿؼيــومتشيــّٓضيسصي٦ّغشيومممم

ؼ.مث٣ّمعض٧ّمرد٦ّلمآمصقفوم،مؼؼّٕؤػومسؾق٥ّ،ممصؾؿوممسعفـومم5:مم1ػصصؾً:م{إغيَظقضي٥ِّ

معـ٥ّمسؿؾيمأغصًمظ٥ّم،موأظؼ٧ّمؼّٓؼ٥ّمخؾّٟمزفّٕهمععؿؿّٓطيامسؾقفؿوم،مؼلؿّٝمعـ٥ّ.

صؾفّٔهماآلدابمواٌؾودئمغص٢ّمذيقعطيومإديمحـ٦ّارمبــوءمّٰمؼػلـّٓمظؾـ٦ّدمضضـقيمممممم

غري إٔ ٖٓاى آفات يف احلٛار جتعٌ َٓـ٘  وّٰمؼمديمإديماظؿـوزعمواظشؼوقم،م

ُّا دٕٚ دد٣ٚ أٚ فا٥د٠ م،معـفوم:سٛاّرا عكٝ

:موطلنمابوورمؼّٕىمأنماغؿصورهمسيمايـ٦ّارمممرفع ايصٛت بايهالّ

ظ٤ّمؼؽ٦ّنمإّٰمس٤ّمرّٕؼ٠ّمعؾوظغؿ٥ّمسيمرصّٝماظص٦ّتمسؾ٧ّمخصؿ٥ّم،موآمتعـوديمم

م ؼ.19ػظؼؿون:م{إغينؼيمَأغضيَؽّٕشيماِّشَي٭ّضي٦ّشياِتمَظصشي٦ّضيتصيماْظقشيِؿريغيم}ؼؼ٦ّل:م

 ٞ ،ممتٌٜٗٛ َكاي١ ايطزف اآلخز ٚاًُٝٗا َا ال اتٌُ َٔ املعـاْ

مٱّمماآلخّٕمبوظؽػّٕ،مأوماظػل٠ّ،مأوماّٰبؿّٓاع.ب٢ّمؼص٢ّمب٥ّمايولمأنمؼصّٟمط

اظيتمتـولمع٤ّمماملبايػ١ يف ٚصل ايطزف اآلخز بايصفات ايذ١َُٝ

 ذكص٥ّمواتفوع٥ّمبوظؾور٢ّ،مصقصػ٥ّممبومّٰمؼؾق٠ّمع٤ّماِّو٭ّوف.م

إنمأدبمايـ٦ّارمحيؿــوجمإظقــ٥ّماإلغلــونمحؿــ٧ّمعــّٝمعــ٤ّمخيؿؾــّٟمععــ٥ّممم

ؼـ٦ّقماظــوسمممظققػّٜمظ٥ّمحؼ٥ّم،مطؿـومحػـّٜماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(محمممممم

طؾف٣ّم،موحيؿوجمإظق٥ّماظعوٕمظققػّٜمحؼ٦ّقماظطـٱّبم،موؼعـّٓلمبقــف٣ّ،موؼػـؿّّممممم

هل٣ّم٭ّّٓرهم،موحيؿوجمإظقـ٥ّماِّبمهؾصيؾطيـومإديمضؾـ٦ّبمأوّٰدهم،موّٰمؼؽـ٦ّنمذظـ١ّمممممم

مإّٰمبوظؽؾ٣ّماظطقى.م

م
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 خطٛر٠ ايٓفام ٚايهذب

 ٚضزٚر٠ ايتٓغ١٦ ع٢ً ايصدم َٚهارّ األخالم

 أٚال : ايعٓاصز : 

م٦ّاس٥ّ.حؼقؼيماظـػوقموأغ -1

 ٭ّػوتماٌـوصؼني. -2

 خطّٕماظـػوقمسؾ٧ّماِّعي. -3

 آثورماظؽّٔبمسؾ٧ّماظػّٕدمواجملؿؿّٝ. -4

 ٬ّّٕورةماظؿـشؽيمسؾ٧ّماظصّٓقموعؽورمماِّخٱّق. -5

ّٝا : األديـ١ :    ثاْ

 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ :     

مإغيذشيامجشيـوءشيَكماْظؿصيشـيـوِصُؼ٦ّنشيمَضـوُظ٦ّامغشيشضيـفشيّٓصيمإغيغؼيـ١َّمَظّٕشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّممممممم}ضولمآمتعودي:م -1

وشياظؾ٥َّّصيمؼشيعضيَؾ٣ّصيمإغيغؼي١َّمَظّٕشيدصي٦ُّظ٥ّصيموشياظؾَّـ٥ّصيمؼشيشضيـفشيّٓصيمإغينؼيماْظؿصيشيـوِصِؼنيشيمَظَؽـوِذبصي٦ّنشيم*ماتؼيكشيـّٔصيوامممممم

 م{َأؼضيؿشيوغشيفصي٣ّضيمجصيؼـيًيمَصصشيّٓؽيوامسشي٤ّضيمدشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّمإغيغؼيفصي٣ّضيمدشيوءشيمعشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

مؼ.2،م1ػاٌـوصؼ٦ّن:م

٨ّماظّٓؼيرضيِكماْظَلدضيَػ٢ّغيمِع٤ّشيماظؼيورغيموشيَظ٤ّضيمتشيِفـّٓشيمَظفصيـ٣ّضيمممإغينؼيماْظؿصيشـيوِصِؼنيشيمِص}وضولمتعودي: -2

 ؼ.145ػاظـلوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{غشيِصريطيا
 م{ػصي٣ّصيماْظعشيّٓصيوؽيمَصوحضئّشيرضيػصي٣ّضيمَضوتشيَؾفصي٣ّصيماظؾ٥َّّصيمَأغؼي٧ّمؼصيمضيَصُؽ٦ّنشي}وضولمتعودي:م -3

 ؼم.4ن:مػاٌـوصؼ٦ّ
ؼصيكشيوِدسصي٦ّنشيماظؾ٥َّّشيموشياظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصيـ٦ّاموشيعشيـومؼشيكضيـّٓشيسصي٦ّنشيمإغيظَّـومَأغضيُػلشيـفصي٣ّضيمممممم}وضولمتعوديم:م -4

وشيعشيومؼشيشضيعصيّٕصيونشيم*مِص٨ّمُضُؾ٦ِّبفغي٣ّضيمعشيّٕشيضظيمَصـّٖشيادشيػصي٣ّصيماظؾَّـ٥ّصيمعشيّٕشي٬ّطيـوموشيَظفصيـ٣ّضيمسشيـّٔشيابظيمَأِظـق٣ّظيممممممم

 ؼ.10-9ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيْؽِّٔبصي٦ّنشي
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وشيإغيذشيامِضق٢ّشيمَظفصيـ٣ّضيمآِعصـيـ٦ّامَطؿشيـومآعشيـ٤ّشيماظؼـيـوسصيمَضـوُظ٦ّامَأغصيـمضيِع٤ّصيمَطؿشيـوممممممممم}وضولمتعودي:م -5

مؼم.13ػاظؾؼّٕة:م{آعشي٤ّشيماظلؽيَػفشيوءصيمَأَظومإغيغؼيفصي٣ّضيمػصي٣ّصيماظلؽيَػفشيوءصيموشيَظِؽ٤ّضيمَظومؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

ومتصيْػِلــّٓصيوامِصــ٨ّماْظــَلرضيضغيمَضــوُظ٦ّامإغيغؼيؿشيــومغشيقضيــ٤ّصيموشيإغيذشيامِضقــ٢ّشيمَظفصيــ٣ّضيمَظــ}وضــولمتعــودي:م -6

 {عصيصضيِؾقصي٦ّنشيم*مَأَظومإغيغؼيفصي٣ّضيمػصي٣ّصيماْظؿصيْػِلّٓصيونشيموشيَظِؽ٤ّضيمَظومؼشيشضيعصيّٕصيونشي
 ؼ.12م-11ػاظؾؼّٕة:م

اْظؿصيشـيوِصُؼ٦ّنشيموشياْظؿصيشـيوِصَؼوتصيمبشيعضيضصيفصي٣ّضيمِع٤ّضيمبشيعضيّٚػيمؼشيْلعصيّٕصيونشيمِبـوْظؿصيضيَؽّٕغيمم}وضولمتعودي:م -7

٤ّغيماْظؿشيعضيّٕصيوِفموشيؼشيْؼِؾضصي٦ّنشيمَأؼضيِّٓؼشيفصي٣ّضيمغشيلصي٦ّاماظؾ٥َّّشيمَصشيِلقشيفصي٣ّضيمإغينؼيماْظؿصيشـيوِصِؼنيشيموشيؼشيضيفشي٦ّضينشيمسشي

 ؼ.67ػاظؿ٦ّبي:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ػصي٣ّصيماْظَػوِدُؼ٦ّنشي
ؿصيشيــوِصِؼنيشيموشياْشُؾــّْٜمسشيَؾــقضيفغي٣ّضيمؼشيوَأؼؽيفشيــوماظؼيِؾــ٨ّؽيمجشيوِػــِّٓماْظُؽػَّــورشيموشياظْم}وضــولمتعــودي:م -8

مؼ.73ػاظؿ٦ّبي:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيعشيْلوشياػصي٣ّضيمجشيفشيؼي٣ّصيموشيِبؽضيّٗشيماْظؿشيِصريصي

 م{ؼشيوَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيُط٦ّغصي٦ّامعشيّٝشيماظصؼيوِدِضنيشي}وضولمتعوديم: -9
 ؼ.119ػاظؿ٦ّبي:م

ــ٥ِّمممممإغؼي}وضــولمتعــودي:م -11 ــوِتماظؾَّ ــ٦ّنشيمِبكؼشي ــومؼصيمضيِعصي ــِّٔؼ٤ّشيمَظ ــِّٔبشيماظَّ ــّٕغييماْظَؽ ــومؼشيْػؿشي ؿشي

 ؼ.105ػاظـق٢ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيُأوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماْظَؽوِذبصي٦ّنشي

 :  يادنرة هي ين ررٌة

(مأغـ٥ّممس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مس٤ّماظـيبم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيممم -1

ضول:م)مآؼشيُيماْظؿصيشـيوِص٠ّغيمثشيٱَّثظيم:مإغيذشيامحشيـّٓؼيثشيمَطـّٔشيبشيم،موشيإغيذشياموشيسشيـّٓشيمَأخضيَؾـّٟشيم،موشيإغيذشياممممم

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماؤضيتصيِؿ٤ّشيمخشيونشي(م

ِٓمبضي٤ّغيمسشيؿضيّٕػيوم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿـوم(مَأنؼيم -2 اظؼيِؾـ٨ّؼيم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّمممممموسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓما

ضًيمِصقـ٥ِّمممممممممم وشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشيم:م)َأرضيبشيّٝظيمعشيـ٤ّضيمُطـ٤ّؼيمِصقـ٥ِّمَطـونشيمعصيشـيوِصًؼـومخشيوِظصطيـوم،موشيعشيـ٤ّضيمَطوغشيـ
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ضيمِصقـ٥ِّمخشيصضيــَؾٌيمِعـ٤ّشيماظـيَػـوقغيمحشيؿؼيــ٧ّمؼشيـّٓشيسشيفشيوم،مإغيذشياماؤضيتصيِؿــ٤ّشيممممممم ضيفصي٤ّؼيمَطوغشيــ خشيصضيـَؾٌيمِعـ

 ،موشيإغيذشيامسشيوػشيّٓشيمَشّٓشيرشيم،موشيإغيذشيامخشيو٭ّشي٣ّشيمَصفشيّٕشي(ممخشيونشيم،موشيإغيذشيامحشيّٓؼيثشيمَطّٔشيبشي

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.

َأغؼي٥ّصيمدشيِؿّٝشيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّممم وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( -3

وشيدشيؾ٣َّّشي(مؼؼـ٦ّل:م)مإغينؼيمذشيـّٕؼيماظؼـيـوسغيمذصيوماْظـ٦ّشيجضيفشيقضي٤ّغيماظَّـِّٔيمؼشيـْلِت٨ّمػشيـمصيَِّٰءمِب٦ّشيجضيـ٥ٍّممممممممم

 .)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصيَِّٰءمِب٦ّشيجضي٥ٍّ(وشيػشي

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّممم -4 وسشي٤ّضيمسصيؿشيّٕشيمبضي٤ّغيماْظكشيطَّوِبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

 ٢ّؽيمعصيشـيوِص٠ّػيمسشيِؾق٣ّغيماظؾِّلشيونغي(موشيدشيؾ٣َّّشيم(مَضولشي:م)إغينؼيمَأخضي٦ّشيفشيممعشيومَأخشيوفصيمسشيَؾ٧ّمُأعؼيِؿ٨ّمُط

 )علـّٓمأريّٓ(.

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّممم -5 وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمُأعشيوعشيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

 وشيدشيؾ٣َّّشي(م:م)مؼصيْطؾشيّٝصيماْظؿصيمضيِع٤ّصيمسشيَؾ٧ّماْظِكٱَّلغيمُطؾِّفشيومإغيَّّٰماْظِكقشيوغشيَيموشياْظَؽِّٔبشي(م

 )علـّٓمأريّٓ(.

ْػ٦ّشيانشيمبضي٤ّغيمدصيَؾقضي٣ّػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأغؼي٥ّصيمضولم:مِضق٢ّشيمظؾـيبم)٭ّشيـؾ٧ّمآمموسشي٤ّضيم٭ّشي -6

سشيَؾق٥ّموشيدشيؾ٣ّ(:مَأؼشيُؽ٦ّنصيماْظؿصيمضيِع٤ّصيمجشيؾشيوغًوم؟مَصَؼولشيم:م)مغشيعشي٣ّضيم؟(.مَصِؼقـ٢ّشيمَظـ٥ّصيم:مَأؼشيُؽـ٦ّنصيمممم

ابًوم؟مَصَؼـولشيمماْظؿصيمضيِع٤ّصيمبشيِكقٱًّم؟مَصَؼولشي:م)مغشيعشي٣ّضيم(.مَصِؼق٢ّشيمَظ٥ّصيم:مَأؼشيُؽ٦ّنصيماْظؿصيمضيِع٤ّصيمَطـّٔؼيم

 )رواهمعوظ١ّمسيما٦ٌّرل(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:)َّٰ(م

ــ٥ِّمممممم -7 ــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّ ــولشي:مَض ُٓمسشيضيــ٥ّصي(مَض ــ٥ِّمبــ٤ّمعلــع٦ّدم)رشي٬ِّــ٨ّشيما ــِّٓماظؾَّ موسشيــ٤ّضيمسشيؾضي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)سشيَؾقضيُؽ٣ّضيمِبوظصـيّٓضيقغيمَص نغينؼيماظصـيّٓضيقشيمؼشيفضيِّٓيمإغيَظ٧ّماْظِؾـّٕـيم،مم)٭ّشيؾ٧َّّما

وشيإغينؼيماْظِؾّٕؼيمؼشيفضيِّٓيمإغيَظ٧ّماْظفشيؼـيِيم،موشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمؼشيصضيّٓصيقصيموشيؼشيؿشيقشيـّٕؼيىماظصـيـّٓضيقشيممم

حشيؿؼي٧ّمؼصيْؽؿشيىشيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّم٭ِّّٓـيؼًؼوم،موشيإغيؼؼيوُط٣ّضيموشياْظَؽِّٔبشيمَصنغينؼيماْظَؽِّٔبشيمؼشيفضيِّٓيمإغيَظ٧ّم
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ــ٦ّرغيم،موشي ــِّٔبصيمممممماْظُػفصي ــ٢ّصيمؼشيْؽ ــّٖشيالصيماظّٕؼيجصي ــومؼشي ــورغيم،موشيعشي ــ٧ّماظؼي ــِّٓيمإغيَظ ــ٦ّرشيمؼشيفضي إغينؼيماْظُػفصي

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماْظَؽِّٔبشيمحشيؿؼي٧ّمؼصيْؽؿشيىشيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمَطّٔؼيابطيو(م

ــ٥ّمممممم -8 ــ٦ّلماظؾَّ ــِؿعضيًمرشيدصي ــولشي:مدشي ــ٥ّ(مَض ــعضيؾشييم)ر٬ّــ٨ّمآمسـ ــ٤ّمذصي ــريشيةمبضي موسشيــ٤ّضيماْظؿصيِغ

ــ٧ّممممم)٭ّشيــؾ٧َّّما ــٍِّٔبمسشيَؾ ــقضيّٗشيمَطَؽ ــ٨ّؼيمَظ ــِّٔبطيومسشيَؾ ــ٦ّل:م)مإغينؼيمَط ــؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ ــ٥ِّموشيدشي ــ٥ّصيمسشيَؾقضي ظؾَّ

 َشقضيّٕغيي،مَصؿشي٤ّضيمَطّٔشيبشيمسشيَؾ٨ّؼيمعصيؿشيعشيؿـيّٓطيامَصْؾقشيؿشيؾشي٦ّؼيْأمعشيْؼعشيّٓهمِع٤ّضيماظؼـيور(م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.

ِٓمبضيـ٤ّغيمسشيـوِعّٕػيم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مَأغؼيـ٥ّصيمَضـولشيم:مدشيسشيؿضيـِـ٨ّمُأعـيـ٨ّممممممممم -9 ؼشي٦ّضيعطيـوممموسشي٤ّضيمسشيؾضيـِّٓما

ضيم:مػشيـومتشيعشيـولشيممممممم ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضوِسـّٓظيمِصـ٨ّمبشيقضيِؿشيـوم،مَصَؼوَظـ وشيرشيدصي٦ّلصيما

ِٓم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م:م)وشيعشيـومَأرشيدضيِتمَأنضيمممممم ُأسضيِط١َّم،مَصَؼولشيمَظفشيومرشيدصيـ٦ّلصيما

ِٓم)٭ّــؾ٧ّمآ ضيم:مُأسضيِطقــ٥ِّمتشيؿضيــّٕطيام،مَصَؼــولشيمَظفشيــومرشيدصيــ٦ّلصيما مسؾقــ٥ّمتصيعضيِطقــ٥ِّم؟م(مَضوَظــ

ضيمسشيَؾقضي١ِّمِطّٔضيبشيٌيم(م  ودؾ٣ّ(م:م)َأعشيومإغيغؼي١ِّمَظ٦ّضيمَظ٣ّضيمتصيعضيِط٥ِّمذشيقضيؽطيومُطِؿؾشي

 )رواهمأب٦ّمداود(.

  :املـــٛضــــــٛع :ثايّجا   
إنمع٤ّمسظؿيماظّٓؼ٤ّماإلدٱّع٨ّمأغ٥ّمعومتّٕكمخصؾيمع٤ّمخصولماًريم

وجـؿـ٥ّمور٬ّـ٦ّاغ٥ّمممم-سّٖموجـ٢ّمم-وّٰمروسيمع٤ّماظطوسوتمتؼّٕبـومع٤ّمررييمآم

ّٰموأعّٕغومبفومورشؾـومصقفوم،موعومتّٕكمخصيؾًؼومذعقؿطيوموّٰمخصـؾيمعـ٤ّمخصـولماظشـّٕمممممإ

إّٰموغفوغـومسـفـوموحـّٔرغومعـفـوم،مصفـ٦ّمدؼـ٤ّمممممممم-تعـوديممم-تؾعّٓغومس٤ّمرريـيمآمم

جيؿـّٝمبــنيماظؼـق٣ّمواٌـــ٢ّماإلغلــوغقيماظّٕا٫ّعـيماظــيتمولـّٓماظصــ٦ّرةماٌـؾــ٧ّممممم

مظألخٱّقماظػو٬ّؾي.م

ــومسـفــوممواِّعــّٕاضماًطــريمَٚــٔ اخلصــاٍ ايذَُٝــ١  ةماظــيتمغفوغ

وحّٔرغومعـفوم:معّٕضماظـػوقم،مصف٦ّمعّٕضمع٤ّماِّعّٕاضماّٰجؿؿوسقيموآصيمع٤ّم
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ــوسًمسيممممم ــؾؿنيموذـ ــوطماٌلـ ــّٕتمسيمأودـ ــيتماغؿشـ ــريةماظـ ــوتماًطـ اآلصـ

ــّٖعممممممم ــيموتّٖس ــونماِّع ــّٓدمطق ــيتمتف ــوعٱّتف٣ّم،مواظ ــوتف٣ّموعع ــوتف٣ّموسٱّض ذبؿؿع

 عوعؾـيمسؼقّٓتفوماظيتمتؼ٦ّممسؾ٧ّماإلخٱّصمسيمسؾودةماًوظ٠ّمواظصّٓقمسيمع

ماٌكؾ٦ّضني.

:مأنمؼظفـّٕماإلغلـونمخـٱّفمعـومؼـؾط٤ّم،مصؼـّٓمؼـؾط٤ّممممممممٚسكٝك١ ايٓفام

اظؽػــّٕموؼظفــّٕماإلميــونم،موضــّٓمؼــؾط٤ّماظؽّٕاػقــيموؼظفــّٕماٌــ٦ّدةم،مأومؼــؾط٤ّمممم

ايؼّٓموؼظفّٕماظػّٕحموايـىم،مأومؼـؾط٤ّماظشـّٕموؼظفـّٕماًـريمإديمشـريمذظـ١ّمممممممم

مع٤ّماٌظوػّٕماظيتمؼعّٕصفوماظـوس.مم

مّٓغ٨ّم،مصقـــنيمػـــوجّٕماظّٕدـــ٦ّلموضـــّٓمزفـــّٕماظـػـــوقمسيماظعفـــّٓماٌـــم

إديمآٌّؼــــيموسشيَؾـــًمطؾؿـــيماإلدـــٱّمموأ٭ّـــؾّّمم(م٭ّشيـــؾ٧َّّماظؾَّـــ٥ّصيمسشيَؾقضيـــ٥ِّموشيدشيـــؾ٣َّّشي)

ظؾؿلؾؿنيمض٦ّةم،مٕمؼعّٓمبنعؽونمبعـّٚماظؽـوصّٕؼ٤ّما٦ٌّجـ٦ّدؼ٤ّمسيمآٌّؼــيممممم

ـــيبممم ــؾ٣َّّشيمم)اىفــّٕمبوظعــّٓاءمظــّٓس٦ّةماظ ــ٥ِّموشيدشي ــ٥ّصيمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّماظؾَّ ــّٕممم(٭ّشي ،مصل٬ّــؿّٕواماظؽػ

حػوًزومسؾـ٧ّموجـ٦ّدػ٣ّموعصـويف٣ّم،مصلـؿوػ٣ّمآمتعـوديمممممموأزفّٕواماإلدٱّمم

مبوٌـوصؼني.م

وضّٓمذطّٕػ٣ّمدؾقوغ٥ّمسيمسّٓةمد٦ّرمسيماظؼّٕآنماظؽـّٕؼ٣ّمعــّٓدطيامبفـ٣ّ،مممم

وربــّٔرطيامعــ٤ّمخطــّٕػ٣ّم،موخشيــّٙؼيمآمتعــوديمدــ٦ّرةمبــومسف٣ّم،موػــ٨ّمدــ٦ّرةممم

َظّٕشيدصيـ٦ّلصيمممإغيذشيامجشيوءشيَكماْظؿصيشـيوِصُؼ٦ّنشيمَضـوُظ٦ّامغشيشضيـفشيّٓصيمإغيغؼيـ١َّممم})اٌـوصؼ٦ّن(م،مضولمتعوديم:

اظؾ٥َِّّموشياظؾ٥َّّصيمؼشيعضيَؾ٣ّصيمإغيغؼي١َّمَظّٕشيدصي٦ُّظ٥ّصيموشياظؾ٥َّّصيمؼشيشضيـفشيّٓصيمإغينؼيماْظؿصيشيـوِصِؼنيشيمَظَؽـوِذبصي٦ّنشيم*ماتؼيكشيـّٔصيواممممم

مم{َأؼضيؿشيوغشيفصي٣ّضيمجصيؼـيًيمَصصشيّٓؽيوامسشي٤ّضيمدشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّمإغيغؼيفصي٣ّضيمدشيوءشيمعشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

مؼ.2،م1ػاٌـوصؼ٦ّن:م
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 .كرب ، ّأصغبّينٌفاق ًْعاى: أ

،موػــ٦ّماظـػــوقمموػــ٦ّمأخطــّٕماظـــ٦ّسنيمايٓفــام األنــرب:مينٌررْع ياّو

وػّٔاماظـ٦ّعمزبّٕجمم-اّٰسؿؼوديماظّٔيمؼظفّٕم٭ّوحؾ٥ّماإلدٱّمموؼؾط٤ّماظؽػّٕم

ــيم،مم ــّٓؼ٤ّمبوظؽؾق ــّٓرطوتممممعــ٤ّماظ ــ٥ّمسيماظ ــورمبــ٢ّمجيعؾ ــّٓم٭ّــوحؾ٥ّمسيماظـ وخيؾ

رضيِكماْظَلدضيـَػ٢ّغيمِعـ٤ّشيمممإغينؼيماْظؿصيشيـوِصِؼنيشيمِصـ٨ّماظـّٓؼيممم}اظلػؾ٧ّمعـ٤ّماظــورم،مضـولمدـؾقوغ٥ّم:مممم

مؼ.م145ػاظـلوء:م{اظؼيورغيموشيَظ٤ّضيمتشيِفّٓشيمَظفصي٣ّضيمغشيِصريطيا

وػ٦ّماسبّٕافمم،:موػ٦ّماظـػوقماظعؿؾ٨ّمينٌفاق ياصغب:مينٌْع ينثاًي

سيماظلؾ٦ّكم،مواظؿؾؾّٗمبش٨ّءمع٤ّمسٱّعوتماٌـوصؼنيمطوظؽّٔبمسيمايّٓؼٌم

اإلغلـونممموذظ١ّمبلنمؼظفـّٕمموسب٦ّػو،ماظغّٓرمواًقوغيّٟمسيماظ٦ّسّٓم،مو،مواًؾ

سٱّغقيم٭ّوييموؼؾط٤ّمعومخيوظػفوم،موػّٔاماظـ٦ّعمّٰمخيّٕجمع٤ّماظّٓؼ٤ّمبوظؽؾقي;م

م.ماظـػوقماِّطربم إّٰمأغ٥ّمرّٕؼ٠ّمإدي

وػّٔاماظـ٦ّعمع٤ّماظـػوقمحـّٔرتمعــ٥ّماظلؽيـؼـييم،مواِّ٭ّـ٢ّمصقـ٥ّمعـومثؾـًمممممممم

سيماظصقققنيمع٤ّمحّٓؼٌمسؾّٓمآمب٤ّمسؿّٕوم،موأب٨ّمػّٕؼّٕةموشريػؿومعـ٤ّمم

م(مسيمذطــّٕمآؼــيماٌـــوص٠ّم،مصعــ٤ّمأبــ٨ّمػّٕؼــّٕةمممممماظصــقوبيم)ر٬ّــ٨ّمآمســـف٣ّممم

(مأغ٥ّمضـول:م)مآؼشيـُيماْظؿصيشيـوِص٠ّغيمممم٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّم(مس٤ّماظـيبم)

ثشيــٱَّثظيم:مإغيذشيامحشيــّٓؼيثشيمَطــّٔشيبشيم،موشيإغيذشياموشيسشيــّٓشيمَأخضيَؾــّٟشيم،موشيإغيذشياماؤضيتصيِؿــ٤ّشيمخشيــونشي(م)عؿػــ٠ّمم

ِٓمبضيـ٤ّغيمسشيؿضيـّٕػيمممم ٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيممموم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفؿـوم(مَأنؼيماظؼيِؾـ٨ّؼيم)مممسؾق٥ّ(.موسشيـ٤ّضيمسشيؾضيـِّٓما

ضيمِصقـ٥ِّممممممسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي (مَضولشيم:م)مَأرضيبشيّٝظيمعشي٤ّضيمُط٤ّؼيمِصق٥ِّمَطونشيمعصيشـيوِصًؼـومخشيوِظصطيـوم،موشيعشيـ٤ّضيمَطوغشيـ

ضيمِصق٥ِّمخشيصضيَؾٌيمِع٤ّشيماظـيَػوقغيمحشيؿؼي٧ّمؼشيـّٓشيسشيفشيوم،مإغيذشياماؤضيتصيِؿـ٤ّشيمخشيـونشيممم ،ممخشيصضيَؾٌيمِعضيفصي٤ّؼيمَطوغشي

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممموشيإغيذشيامحشيّٓؼيثشيمَطّٔشيبشيم،موشيإغيذشيامسشيوػشيّٓشيمَشّٓشيرشيم،موشيإغيذشيامخشيو٭ّشي٣ّشيمَصفشيّٕشي(م
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صؿ٤ّماجؿؿعًمصق٥ّمػّٔهماًصولمصؼّٓماجؿؿّٝمصق٥ّماظشّٕ،موخؾصـًمصقـ٥ّممم

مغع٦ّتماٌـوصؼني،موع٤ّمطوغًمصق٥ّمواحّٓةمعـفوم٭ّورمصق٥ّمخصؾيمع٤ّماظـػوق.مم

ـوسمبوظؾور٢ّمع٤ّمأج٢ّمواٌـوص٠ّمأذّٕماظـوس;مِّغ٥ّمؼؾوظّٞمسيمعّٓحماظ

اٌكربمواٌصوحلماظشكصقيم،موؼؿشيؾ٦ّؼينمحلىماظطؾىم،مصقؼوب٢ّمػمّٰءمب٦ّج٥ّم

،موػمّٰءمب٦ّج٥ّمآخّٕ،موضّٓمذمماإلدٱّممذاماظ٦ّجفني،مصعشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّم

(مؼؼـ٦ّل:م)مإغينؼيمذشيــّٕؼيمم٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشيممَأغؼيـ٥ّصيمدشيــِؿّٝشيمرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّــ٥ِّم)مم آمســ٥ّ(م

م.اظؼـيوسغيمذصيوماْظ٦ّشيجضيفشيقضي٤ّغيماظَِّّٔيمؼشيْلِت٨ّمػشيمصيَِّٰءمِب٦ّشيجضي٥ٍّموشيػشيمصيَِّٰءمِب٦ّشيجضي٥ٍّ(م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(

م-اظصـوحلممػّٔاماظـػوقماِّ٭ّغّٕمػ٦ّماظـػوقماظّٔيمطونمخيوص٥ّماظلـؾّٟمم

،معّٝمسؿ٠ّمإميوغف٣ّموطؿولمسؾؿف٣ّم،مصؼّٓمأخّٕجمسؾ٧ّمغػ٦ّدف٣ّم-رريف٣ّمآم

صًيمثشيٱِّثـنيشيمماب٤ّمَأِب٨ّمعصيَؾقضيأنمم–اظؾكوريم:متعؾقًؼوم َؽَيم)رري٥ّمآ(مضولم:م)مَأدضيرشيْط

ِع٤ّضيمَأ٭ّضيقشيوِبماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مُطؾُّفصي٣ّضيمؼشيكشيوفصيماظـيَػوقشيمسشيَؾ٧ّمغشيْػِلـ٥ِّم،مم

 عشيومِعضيفصي٣ّضيمَأحشيّٓظيمؼشيُؼ٦ّلصيم:مإغيغؼي٥ّصيمسشيَؾ٧ّمإغيميشيونغيمِجؾضيّٕغيؼ٢ّشيموشيِعقَؽو٫ِّق٢ّشي(.

ع٤ّمذيؾـيمموحلمسؾ٧ّمأغػلف٣ّمأنمؼؽ٦ّغ٦ّاماذؿّٓمخ٦ّفماظلؾّٟماظصظؼّٓم

صعشي٤ّضيمحصئّشيؼضيَػَيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مدصيِس٨ّشيمسصيؿشيّٕصيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضيـ٥ّصي(ممم،ممماٌـوصؼني

صًي:ماجضيِؾـــّٗضيمؼشيـــومَأِعـــريشيمم صًيمِبـــ٥ِّمَصُؼْؾـــ ِظِفشيـــوزشيٍة،مَصكشيـــّٕشيجشيمِصقفشيـــومَأوضيمؼصيّٕغيؼـــّٓصيػشيوم،مَصؿشيعشيؾَّْؼـــ

ضيفصي٣ّضيماْظؿصيمضيِعـِنيشي،مَصنغيغؼي٥ّصيمِع (م،مَضـولشي:م)ّٰم،موشيّٰمم؟٤ّضيمُأوَظِؽ١َّ،مَصَؼولشي:م)غشيششيّٓضيتصي١َّماظؾ٥َّّشيمَأغشيومِعـ

م)علـّٓماظؾّٖار(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممُأبشيّٕـيئصيمَأحشيّٓطيامبشيعضيّٓشيَك(م

صؿلع٢ّمعومطونمسؾق٥ّماظصقوبيماِّبـّٕارمعـ٤ّمخـ٦ّفمذـّٓؼّٓمعـ٤ّماظـػـوقممممممم

ث٣ّماغظّٕمإديمحولماِّطــّٕؼ٤ّمعــومسيمػـّٔاماظّٖعـونم،مصؿـّٝم٬ّـعّٟمممممممودواسق٥ّم،م

ماإلميونموّٓماِّع٤ّمع٤ّماظـػوقمواظغػؾيمسـ٥ّ.
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٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّماٌؿلعــ٢ّمسيمطؿــوبمآمتعــوديمودـــيمردــ٦ّظ٥ّم)موإن

ػصيـ٣ّصيمم}(ممجيّٓمأنمآمتعوديمحّٔرمع٤ّماٌــوصؼنيمسوعـيم،مصؼـولمتعـوديم:ممممموشيدشيؾ٣َّّشي

مؼم.م4ػاٌـوصؼ٦ّن:مم{٣ّضيمَضوتشيَؾفصي٣ّصيماظؾ٥َّّصيمَأغؼي٧ّمؼصيمضيَصُؽ٦ّنشياْظعشيّٓصيوؽيمَصوحضئّشيرضيػصي

اظؽـّٕؼــ٣ّم،مم ظؼّٓمصضقف٣ّمآمدؾقوغ٥ّم،موطشّٟمأدّٕارػ٣ّمسيماظؼـّٕآنم

ــونممممممممم ــ٧ّمحــّٔرم،مصؽ ــفومسؾ ــ٤ّمأػؾ ــوموع ــ٦ّامعـف ــودهم٭ّــػوتف٣ّم;مظقؽ٦ّغ ــ٧ّمظعؾ وجشيؾَّ

واٌـوصؼنيمسيماظؼّٕآنمصـ٨ّمدـؾــّٝمسشّٕةمدـ٦ّرةمعّٓغقـيممممايّٓؼٌمس٤ّماظـػوق

ضّٕابيمثٱّٔو٫ّيموأربعنيمآؼي،محؿـ٧ّمضــــولممم د٦ّرة،موادؿغّٕقمذظ١ّع٤ّمثٱّثنيم

 ابـــ٤ّماظؼق٣ّم)رري٥ّمآ(:م)طودماظؼّٕآنمأنمؼؽ٦ّنمطؾـ٥ّمسيمذـلغف٣ّ(م)عـّٓارجممم

ــ٧ّمممممم،اظلــوظؽني( ــؿف٣ّمسؾ ــؿٱّءمبفــ٣ّم،موذــّٓةمصؿـ ــّٕتف٣ّموسؿــ٦ّمماّٰب ــ١ّمظؽـ وذظ

اإلدٱّمموأػؾ٥ّم،مإغفـ٣ّمظؾلـ٦ّامثقـوبمأػـ٢ّماإلميـونمسؾـ٧ّمضؾـ٦ّبمأػـ٢ّماظّٖؼـّٞمممممممممم

ؼصيكشيـوِدسصي٦ّنشيمم}واٌؽّٕ،موبضوسؿف٣ّماظؽّٔبم،م ،مرأسمعوهل٣ّمآًّؼعيمواًلّٕان

اظؾ٥َّّشيموشياظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاموشيعشيومؼشيكضيّٓشيسصي٦ّنشيمإغيظَّومَأغضيُػلشيفصي٣ّضيموشيعشيومؼشيشضيعصيّٕصيونشيم*مِص٨ّمُضُؾ٦ِّبفغي٣ّضيمعشيّٕشيضظيم

مؼ.9،10مػاظؾؼّٕة:{َصّٖشيادشيػصي٣ّصيماظؾ٥َّّصيمعشيّٕشي٬ّطيوموشيَظفصي٣ّضيمسشئّشيابظيمَأِظق٣ّظيمِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيْؽِّٔبصي٦ّنشي

(معــ٤ّماظ٦ّضــ٦ّعمسيمذــعىمم٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشيموطــّٔظ١ّمحــّٔرماظّٕدــ٦ّلم)م

اظـػـــوقم،موأغـــّٔرمعـــ٤ّمدـــؾ٦ّكماٌــــوصؼنيم،مخ٦ًّصـــومسؾـــ٧ّمأعؿـــ٥ّمعـــ٤ّماظـػـــوقمم

ــ٥ِّمممممممم ــ٦ّلشيماظؾَّ ــ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي ــوِبم)ر٬ّــ٨ّمآمسـ ــ٤ّغيماْظكشيطَّ ــّٕشيمبضي ــ٤ّضيمسصيؿشي ــوصؼنيم،مصعشي مواٌـ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيم(مَض ولشي:م)إغينؼيمَأخضي٦ّشيفشيمعشيومَأخشيـوفصيمسشيَؾـ٧ّمُأعؼيِؿـ٨ّمُطـ٢ّؽيمعصيشيـوِص٠ّػيمممممم)٭ّشيؾ٧َّّما

سشيِؾق٣ّغيماظؾِّلشيونغي(م)علـّٓمأريّٓ(.موععــ٧ّم)سشيِؾـق٣ّغيماظؾِّلشيـونغي(:مسشيـوِظ٣ّصيماظؾِّلشيـونغيمجشيوِػـ٢ّصيممممممم

ماْظَؼْؾِىموشياْظعشيؿشي٢ّغي.
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(مصـننمأخطـّٕماٌصـو٫ّىمممم٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيممممو٭ّّٓقمرد٦ّلمآم)

يماإلدٱّعقيمضّٓميطيوموحـّٓؼطيومتـلت٨ّمعـ٤ّمرّٕؼـ٠ّماٌــوصؼنيم،موّٰممممممسيمتورؼّْماِّع

غؽودمغّٕىمسصّٕطيامع٤ّماظعص٦ّرمسيمتورؼّْماٌلؾؿنيمإّٰمونـّٓمظؾؿــوصؼنيمصقـ٥ّمممم

صوٌـوصؼ٦ّنمض٦ّممأظلـؿف٣ّمدورطيامخطريطيام،مصؼّٓمأصلّٓوامسؼو٫ّّٓمطـريمع٤ّماظـوسم،م

أحؾ٧ّمع٤ّماظعلـ٢ّموضؾـ٦ّبف٣ّمأعـّٕمعـ٤ّماظصـرب،مؼؾؾلـ٦ّنمظؾــوسمعصيلصيـ٦ّكماظضـلنمممممممممم

ــ٫ّّٔوبمو ــ٦ّبف٣ّمضؾــ٦ّبماظ إغفــ٣ّمؼلــؿكػ٦ّنمعــ٤ّماظـــوسموّٰمؼّٕاضؾــ٦ّنمســوٕممممم.ضؾ

اظلّٕا٫ّّٕ،موحيّٕ٭٦ّّنمسؾ٧ّمتّٖؼنيمز٦ّاػّٕػ٣ّمبوِّض٦ّالمواِّصعولموخيػـ٦ّنمسيمم

مب٦ّارـف٣ّماظل٦ّء.

وًط٦ّرةمػّٔاماظصـّٟمع٤ّماظـوسمذطّٕمآمتعوديمظؾؿـوصؼنيم٭ّػوتم

٣ّضيمآِعصـي٦ّامَطؿشيـومآعشيـ٤ّشيممموشيإغيذشيامِضق٢ّشيمَظفصي}ضولمتعوديم:م،م طـريةم،مأخطّٕػوم:ماظؽػّٕمبوٓ

ــومممممممم ــ٤ّضيمَظ ــَػفشيوءصيموشيَظِؽ ــ٣ّصيماظلؽي ــ٣ّضيمػصي ــومإغيغؼيفصي ــَػفشيوءصيمَأَظ ــ٤ّشيماظلؽي ــومآعشي ــمضيِع٤ّصيمَطؿشي ــوُظ٦ّامَأغصي ــوسصيمَض اظؼـي

مؼم.13ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

وشيإغيذشيام}ِّرضمبوظؽػّٕمواظـػوق،مضولمتعـودي:موع٤ّم٭ّػوتف٣ّ:ماظػلودمسيما

ِضق٢ّشيمَظفصي٣ّضيمَظومتصيْػِلّٓصيوامِص٨ّماْظـَلرضيضغيمَضـوُظ٦ّامإغيغؼيؿشيـومغشيقضيـ٤ّصيمعصيصضيـِؾقصي٦ّنشيم*مَأَظـومإغيغؼيفصيـ٣ّضيمػصيـ٣ّصيممممممممم

مؼ.12،م11ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؿصيْػِلّٓصيونشيموشيَظِؽ٤ّضيمَظومؼشيشضيعصيّٕصيونشي

 اِّعــّٕمبــوٌـؽّٕمواظـفــ٨ّمســ٤ّماٌعــّٕوفم،مواظؾكــ٢ّممموعــ٤ّم٭ّــػوتف٣ّم:

اْظؿصيشيـوِصُؼ٦ّنشيموشياْظؿصيشـيوِصَؼـوتصيمبشيعضيضصيـفصي٣ّضيمِعـ٤ّضيممممم}بوٌولم،مطؿومأخربمآمســف٣ّمبؼ٦ّظـ٥ّم:ممم

ضـيَؽّٕغيموشيؼشيضـيفشيـ٦ّضينشيمسشيـ٤ّغيماْظؿشيعضيـّٕصيوِفموشيؼشيْؼِؾضصيـ٦ّنشيمَأؼضيـِّٓؼشيفصي٣ّضيمغشيلصيـ٦ّاماظؾَّـ٥ّشيمممممممم بشيعضيّٚػيمؼشيْلعصيّٕصيونشيمِبوْظؿصي

مؼ.67ػاظؿ٦ّبي:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؿصيشـيوِصِؼنيشيمػصي٣ّصيماْظَػوِدُؼ٦ّنشيَصشيِلقشيفصي٣ّضيمإغينؼيماْظ
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بؼ٦ّظ٥ّم:م وع٤ّم٭ّػوتف٣ّم:ماظؾفؿونمواظؽّٔبم،مطؿومأخربمآمتعوديمسـف٣ّ

ضيُؽ٣ّضيموشيَظِؽؼيفصي٣ّضيمَضـ٦ّضيمظيمؼشيْػّٕشيُضـ٦ّنشيمم} :مػاظؿ٦ّبـيمم{وشيؼشيقضيِؾُػ٦ّنشيمِبوظؾ٥َِّّمإغيغؼيفصي٣ّضيمَظِؿضيُؽ٣ّضيموشيعشيومػصي٣ّضيمِع

،مطؿــوموردمسيمؼ.مصوظؽــّٔبمسٱّعــيموا٬ّــقيمتشــفّٓمسؾــ٧ّم٭ّــوحؾفومبوظـػــوقم56

حّٓؼٌمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)مآؼشيُيماْظؿصيشـيوِص٠ّغيمثشيَؾوثظيمإغيذشيامحشيّٓؼيثشيمَطّٔشيبشيموشيإغيذشياموشيسشيـّٓشيمَأخضيَؾـّٟشيممم

وشيإغيذشياماؤضيتصيِؿ٤ّشيمخشيونشيم(مػماظؾكـوري،معلـؾ٣ّؼ.مإديمشـريمذظـ١ّمعـ٤ّماظصـػوتماظـيتمممممممم

 وردتمسيماظؽؿوبمواظلـي.

ّٕمتفــّٓدتمبــ٥ّماِّعــيماإلدــٱّعقيمسؾــ٧ّمعــّٕماظعصــ٦ّرمػــ٦ّمممإنمأطــربمخطــ

ظ٦ّجـّٓغومأنماظـػـوقمػـ٦ّمممم صـنذامغظّٕغـومسيمعلـريةماظؿـورؼّْماإلغلـوغ٨ّممممماظـػـوقم،مم

اظعوع٢ّماِّخطّٕمسيمتؼ٦ّؼّٚماظّٓوظـيماإلدـٱّعقي،مِّغـ٥ّمؼـّٓبمسيمجلـّٓماِّعـيممممممم

طؿومؼّٓبماظلّٕرونمسيمجلّٓماظـوس،موّٰمؼشعّٕونمب٥ّمإّٰموػ٣ّمجـيمػوعـّٓةم،مم

مسيموحــّٓةماِّعـي،محقـٌمجيعؾــفومجــيمػوعـّٓةمســ٤ّممممموػـّٔامعوحيّٓثـ٥ّماظـػـوقممم

رّٕؼ٠ّمإحّٓاثماظػؿـيموا٬ّّٰطّٕابوتمواظػّٕضـي،مواظعؿوظـيمعـّٝمأسـّٓاءماإلدـٱّممممممم

 سيمػّٓمماإلدٱّممواٌلؾؿني.

صوظـػوقمداءماِّعيماظعضولم،مخطّٕهمسظق٣ّم،مواٌـوصؼ٦ّنمأذّٓمخطـّٕطيامم

،موبؾقـيماٌلـؾؿنيممم وؼعؾؿـ٦ّنمأحـ٦ّاهل٣ّمم سؾ٧ّماٌلؾؿني;مِّغفـ٣ّمخيـوظط٦ّغف٣ّمم

ػصيـ٣ّصيماْظعشيـّٓصيوؽيممم}٣ّمأسظ٣ّمع٤ّمبؾقؿف٣ّمبوظؽػورماجملوػّٕؼ٤ّ،موهلّٔامضـولمتعـوديم:مممبف

مؼم.4ػاٌـوصؼ٦ّن:ممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َصوحضئّشيرضيػصي٣ّضيمَضوتشيَؾفصي٣ّصيماظؾ٥َّّصيمَأغؼي٧ّمؼصيمضيَصُؽ٦ّنشي

م–وممـومؼمطـّٓمخطـّٕماظـػـوقم:مأنماظؽـــريمعـ٤ّمذـعىماظـػـوقماِّ٭ّــغّٕمممممممم

ّٓمسؿًمواغؿشّٕمتمسيمذبؿؿعوتماٌلؾؿنيم،مضم–اظّٔيمّٰمخيّٕجمس٤ّماٌؾيم

طوظؽّٔبم،موخؾّٟماظ٦ّسّٓمواظغّٓرمواًقوغيم،موشريمذظ١ّم،مب٢ّمادؿػق٢ّماِّعـّٕمم
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سيمبٱّدممموسظ٣ّماظـػوقمحؿ٧ّم٭ّّٕغومغشوػّٓم٭٦ّّرطيامأومأغ٦ّاسطيومع٤ّماظـػوقماِّطرب

ماٌلؾؿني.

سظقؿطيـومأعـّٕممم وٌومطونمخطّٕماظؽػورمواٌـوصؼنيمسؾ٧ّماِّعيماإلدـٱّعقيم

(ممبفوػــّٓتف٣ّمواظغؾظــيمسؾــقف٣ّم،مصؼــولمم٭ّشيــؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشيمآمردــ٦ّظ٥ّم)

ؼشيوَأؼؽيفشيــوماظؼيِؾــ٨ّؽيمجشيوِػــِّٓماْظُؽػَّــورشيموشياْظؿصيشيــوِصِؼنيشيموشياْشُؾــّْٜمسشيَؾــقضيفغي٣ّضيموشيعشيــْلوشياػصي٣ّضيمم}تعــوديم:م

مؼ.73ػاظؿ٦ّبي:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{جشيفشيؼي٣ّصيموشيِبؽضيّٗشيماْظؿشيِصريصيم

دؾقوغ٥ّمظـومعٱّزعـيماظؿؼـ٦ّىمواظؿـّٖامماظصـّٓقمممممموظؽ٤ّمطوغًمو٭ّقيمربـو

آموسـ٦ّانماظػ٦ّزمجبـوتماظـعق٣ّمم،مطؿـومضـولمتعـودي:مممم ظؽ٦ّغفؿومرّٕؼ٠ّمع٬ّّٕوة

ؼم،مصـننمم119ػاظؿ٦ّبـي:مم{ؼشيوَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيُط٦ّغصي٦ّامعشيّٝشيماظصؼيوِدِضنيشي}

ماًصولم٭ّػيماظؽّٔب.مظصػوتموأذـّٝع٤ّمأضؾّّما

صوظؽّٔبمع٤ّماظلؾ٦ّطقوتمأٌّع٦ّعيماظيتمحّٔرمعـفوماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم،م

أعّٕهمخطريموذّٕهمعلؿطريم،مصف٦ّمذيوعمط٢ّمذُّٕموأ٭٢ّّمط٢ّمذُممظل٦ّءمس٦ّاضؾـ٥ّمم

وخؾٌمغؿو٫ّف٥ّم،موإنمطونمسٱّعـيموخصـؾيمعـ٤ّمخصـولماظـػـوقمإّٰمأغـ٥ّمأوديممممممم

سيماظؼـّٕآنممممذامذصيطـّٕماظـػـوقممم٭ّػوتماٌـوص٠ّم،مورط٤ّمعـ٤ّمأرطـونماظـػـوق،مصـنمممم

إغيذشيام}ذصيطّٕمععـ٥ّماظؽـّٔبم،موإذامذصيطـّٕماظؽـّٔبمذصيطـّٕمععـ٥ّماظـػـوقم،مضـولمتعـودي:ممممممممم

جشيوءشيَكماْظؿصيشـيوِصُؼ٦ّنشيمَضوُظ٦ّامغشيشضيفشيّٓصيمإغيغؼي١َّمَظّٕشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّموشياظؾ٥َّّصيمؼشيعضيَؾ٣ّصيمإغيغؼي١َّمَظّٕشيدصي٦ُّظ٥ّصيموشياظؾ٥َّّصيم

ؼصيكشيـوِدسصي٦ّنشيمم}ؼ،موضـولمتعـودي:ممم1ػاٌــوصؼ٦ّن:مم{ؼشيشضيفشيّٓصيمإغينؼيماْظؿصيشيـوِصِؼنيشيمَظَؽـوِذبصي٦ّنشيمم

اظؾ٥َّّشيموشياظَِّّٔؼ٤ّشيمَآعشيصـي٦ّاموشيعشيومؼشيكضيّٓشيسصي٦ّنشيمإغيظَّومَأغضيُػلشيفصي٣ّضيموشيعشيومؼشيشضيعصيّٕصيونشيم*مِص٨ّمُضُؾ٦ِّبفغي٣ّضيمعشيّٕشيضظيم

مؼ.10-9ػاظؾؼّٕة:م{َصّٖشيادشيػصي٣ّصيماظؾ٥َّّصيمعشيّٕشي٬ّطيوموشيَظفصي٣ّضيمسشئّشيابظيمَأِظق٣ّظيمِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيْؽِّٔبصي٦ّنشي
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إ٬ّوصيمإديمأنموج٦ّدهمسيماظشكّٙمدظقـ٢ّمممانماظـػوقم،صوظؽّٔبمسـ٦ّ

(م٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيممممظـّٔظ١ّمأثـّٕمسـ٤ّمردـ٦ّلمآم)مممم،مسؾ٧ّم٬ّـعّٟماإلميـونمم

وظؼـّٓمغػـ٧ّممم(م،ممؼصيْطؾشيّٝصيماْظؿصيمضيِع٤ّصيمسشيَؾ٧ّماْظِكٱَّلغيمُطؾِّفشيومإغيَّّٰماْظِكقشيوغشيَيموشياْظَؽـِّٔبشيمض٦ّظ٥ّ:م)

،محـنيمممسـ٤ّماٌـمع٤ّمأنمؼؽـ٦ّنمطـّٔابطيومممم(مدشيـؾ٣َّّشيم٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيمم)رد٦ّلمآم

َأؼشيُؽ٦ّنصيماْظؿصيمضيِع٤ّصيمجشيؾشيوغطيوم؟مَصَؼولشيم:)مغشيعشيـ٣ّضيم؟(.مَصِؼقـ٢ّشيمَظـ٥ّصيم:مَأؼشيُؽـ٦ّنصيماْظؿصيـمضيِع٤ّصيممممممم:م)دؽ٢ّ

ــولشيم:م)مَّٰم(ممممم ــّٔؼيابطيوم؟مَصَؼ ــمضيِع٤ّصيمَط ــ٥ّصيم:مَأؼشيُؽــ٦ّنصيماْظؿصي ــولشي:م)مغشيعشيــ٣ّضيم(.مَصِؼقــ٢ّشيمَظ مبشيِكــقٱًّم؟مَصَؼ

ــومذاكمإّٰمِّنماظؽــّٔبمم)مرواهمعوظــ١ّمسيماٌ ذعقؿــي،متفــّٓممم٭ّــػيم٦ّرــلؼ.موع

وتع٥ّ٬ّّٕمظعؼوبمآمسّٖموج٢ّم،مضولمتعـودي:مم ذكصقيماٌلؾ٣ّمبنيماظصودضني،

إغؼيؿشيوم}،موضولمدؾقوغ٥ّ:م ؼ28ػشوصّٕ:م{إغينؼيماظؾ٥َّّشيمَظومؼشيفضيِّٓيمعشي٤ّضيمػصي٦ّشيمعصيلضيّٕغيفظيمَطّٔؼيابظي}

مم{ظؾ٥َِّّموشيُأوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماْظَؽوِذبصي٦ّنشيؼشيْػؿشيّٕغييماْظَؽِّٔبشيماظَِّّٔؼ٤ّشيمَظومؼصيمضيِعصي٦ّنشيمِبكؼشيوِتما

مؼ.105ػاظـق٢ّ:م

م–إنمظؾؽّٔبمأذؽوًظوموأظ٦ّاغطيـومأخطّٕػـوموأضؾقفـوم:ماظؽـّٔبمسؾـ٧ّمآمممممم

بلبشــّٝماظظؾــ٣ّ،موت٦ّســّٓمسؾقــ٥ّمأظــق٣ّمممم-تعــوديمم–صؼــّٓمو٭ّــػ٥ّمآمم–ســّٖموجــ٢ّم

َصؿشيـ٤ّضيمَأْزَؾـ٣ّصيمِعؿؼيـ٤ّضيمَطـّٔشيبشيمسشيَؾـ٧ّماظؾَّـ٥ِّممممممم} اظعؼوبمود٦ّءماٌصريم،مضولمدـؾقوغ٥ّ:م

ؼ.م32ػاظّٖعـّٕ:ممم{وشيَطّٔؼيبشيمِبوظصـيّٓضيقغيمإغيذضيمجشيوءشيهصيمَأَظقضيّٗشيمِص٨ّمجشيفشيؼي٣ّشيمعشيضيـ٦ّطيىمِظْؾَؽـوِصّٕغيؼ٤ّشيمم

صوظؽّٔبمحّٕاممبؽ٢ّمأذؽوظ٥ّموأظ٦ّاغ٥ّ،موإنماظؽّٔابنيماِّصوطنيمّٰمعؽونمهلـ٣ّمم

آ،موظقّٗمهل٣ّمسيماآلخّٕةمإّٰماظـورموبـؽّٗمم سيماإلدٱّم،موّٰمخٱّقمهل٣ّمسـّٓ

ماظؼّٕار.

م-عــ٤ّماٌؿطــووظنيمواٌؿعــوٌنيممم-٧ّمآمإنماظــّٔؼ٤ّمؼؽــّٔب٦ّنمسؾــم

وؼـلــؾ٦ّنمظشــّٕس٥ّمعــومظــقّٗمعـــ٥ّمهؾقًؾــوموهّٕميطيــومعــ٤ّمأجــ٢ّمتربؼــّٕمعصــويف٣ّمم
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وتصــّٕصوتف٣ّ،مؼلــؾؽ٦ّنمعلــؾًؽومخطــريطيامؼــمديمإديماظعؾــٌممبصــوحلماِّعــيم،مممم

ودػ١ّمدعو٫ّفوم،موبٌماظػّٕضيمواظشؿوتمسيم٭ّػ٦ّصفوم،مظّٔامحّٔرغومربـومدـؾقوغ٥ّمم

ومتشيُؼ٦ُّظـ٦ّامِظؿشيـومتشيِصـّٟصيمَأْظِلـشيؿصيُؽ٣ّصيماْظَؽـِّٔبشيمػشيـّٔشياممممممموشيظَـم}ع٤ّمػّٔاماٌلؾ١ّمسيمض٦ّظ٥ّ:م

حشيَؾولظيموشيػشئّشيامحشيّٕشيامظيمِظؿشيْػؿشيّٕصيوامسشيَؾ٧ّماظؾَّـ٥ِّماْظَؽـِّٔبشيمإغينؼيماظَّـِّٔؼ٤ّشيمؼشيْػؿشيـّٕصيونشيمسشيَؾـ٧ّماظؾَّـ٥ِّممممممم

مؼ.117،م116ػاظـق٢ّ:مم{اْظَؽِّٔبشيمَظومؼصيْػِؾقصي٦ّنشيم*معشيؿشيوعظيمَضِؾق٢ّظيموشيَظفصي٣ّضيمسشئّشيابظيمَأِظق٣ّظي

ــ٤ّم ــّٔظ١ّمع ــ٧ّمردــ٦ّلمآمممممممط ـــع٥ّم:ماظؽــّٔبمسؾ ــّٔبموأذ مأخطــّٕماظؽ

٭ّشيؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّممم(،موًط٦ّرةمس٦ّاضؾ٥ّمحّٔرمعـ٥ّماظـيبم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي)

(موو٭ّّٟم٭ّوحؾ٥ّمبلغ٥ّمؼشرتيمبّٔظ١ّمعؼعّٓهمسيماظـور،مصعشي٤ّضيماْظؿصيِغريشيةمبضي٤ّموشيدشيؾ٣َّّشي

إغينؼيمَطـِّٔبطيومم:م)م(مؼشيُؼـ٦ّلمؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيممم٭ّشيـؾ٧َّّماظمذصيعضيؾشييمَضولشي:مدشيِؿعضيًمرشيدصيـ٦ّلماظؾَّـ٥ّم)مم

سشيَؾ٨ّؼيمعصيؿشيعشيؿـيّٓطيامَصْؾقشيؿشيؾشي٦ّؼيْأمعشيْؼعشيّٓهمِعـ٤ّضيمممسشيَؾ٨ّؼيمَظقضيّٗشيمَطَؽٍِّٔبمسشيَؾ٧ّمَشقضيّٕغيي،مَصؿشي٤ّضيمَطّٔشيبشي

مػ٠ّمسؾق٥ّ(.م)عؿممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؼـيور(.م

إنماظؽــّٔبمبوإل٬ّــوصيمإديمط٦ّغــ٥ّمربّٕعطيــومذــّٕسطيومصؾــ٥ّمس٦ّاضــىموخقؿــيم

سؾ٧ّماِّصّٕادمواجملؿؿعوتمسيماظّٓغقومواآلخّٕة،مصؿ٤ّمخؾقـٌمٔـورهمووخـق٣ّمممم

سيماظػ٣ّمغؿطـيـومجيعـ٢ّماٌٱ٫ّّؽـيمتـػـّٕمعــ٥ّ،مصعـ٤ّمابـ٤ّغيمسصيؿشيـّٕشيممممممممم س٦ّاضؾ٥ّمأغ٥ّمخيؾّٟ

(مضولشي:م)مإذامَطّٔشيبشيماظعشيؾضيـّٓصيممؾ٣َّّشي٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشي)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مأنماظـيبعيم)

ٌََؾ١ُّمِعقٱًّمِع٤ّضيمغشينتغيمعـومجـوءشيمبـ٥ّم()دــ٤ّماظرتعـّٔيم(،موؼؼـ٦ّلمآممممممم تشيؾشيوسشيّٓشيمسشيضـي٥ّصيما

ػشي٢ّضيمُأغشيؾـيؽصيُؽ٣ّضيمسشيَؾ٧ّمعشي٤ّضيمتشيشيّٖؼيلصيماظشؼيقشيوِرنيصيم*متشيشيّٖؼيلصيمسشيَؾ٧ّمُطـ٢ّـيمَأصَّـوٍكمَأِثـق٣ّػيمممم}تعودي:م

مؼ.223م-م221ػاظشعّٕاء:ممممممممممممممممممممممممم{َطوِذبصي٦ّنشيم*مؼصيْؾُؼ٦ّنشيماظلؼيؿضيّٝشيموشيَأْطشيّٕصيػصي٣ّضي

ؼ٦ّمماظؼقوعـيمم وع٤ّمآثورموس٦ّاضىماظؽّٔبمسيماآلخّٕةمأنمعكلم٭ّوحؾ٥ّ

)موشيإغيؼؼيـوُط٣ّضيموشياْظَؽـِّٔبشيمَصـنغينؼيممممغورمجفــ٣ّمواظعقـوذمبـوٓم،مطؿـومجـوءمسيمايـّٓؼٌ:ممممممم
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يمإغيَظــ٧ّماظؼيــورغيم،موشيعشيــومؼشيــّٖشيالصيمماْظَؽــِّٔبشيمؼشيفضيــِّٓيمإغيَظــ٧ّماْظُػفصيــ٦ّرغيم،موشيإغينؼيماْظُػفصيــ٦ّرشيمؼشيفضيــِّٓم

م.(ماظّٕؼيجصي٢ّصيمؼشيْؽِّٔبصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماْظَؽِّٔبشيمحشيؿؼي٧ّمؼصيْؽؿشيىشيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمَطّٔؼيابطيو

،مع٤ّمإخٱّفماظ٦ّسّٓم،موصفـ٦ّرمسيمم وػؽّٔامبؼقيمذصيعشيىماظـػوقماظعؿؾقي

بفومأحقوغطيوموػـ٨ّمرّٕؼـ٠ّصيممم اًص٦ّعيم،موخقوغيمسيماِّعوغيموشريػو،مضّٓمغؿلوػ٢ّ

ذصيعشيِىماظـػوقمُطؾِّفوموؼؿف٣ّمغػلـ٥ّمممواظـػوقغيماِّطربم،مصؾققّٔرماظعوض٢ّصيمع٤ّاظضٱّلغيم

طؿومرقؼيؾفوماظلوبؼ٦ّن،مصننمآممطؿوماتف٣ّماظلوبؼ٦ّنمأغػلف٣ّم،موظقطقـيىمأسؿوظ٥ّ

رقىمّٰمؼؼؾ٢ّمإّٰمرقؾطيوم،مصؾـقـّٔرمذاماظـ٦ّجفنيمػـ٦ّمعـ٤ّمذـّٕارماًؾـ٠ّم،مطؿـومممممممم

وّٓونمذّٕماظـوسمذاماظـ٦ّجفنيماظـّٔيممم(:م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيضولماظـيبم)

ب٦ّجـ٥ّ(م)رواهماظؾكـوري(م،مصفـّٔاماظصــقّٝموإنممممم ؼـلت٨ّمػـمّٰءمب٦ّجـ٥ّم،موػـمّٰءمممم

صفـ٦ّمسيمسـّٕفماٌؿؼـّٓعنيمطـّٔبممممم طـونمسيمسـّٕفماٌؿـلخّٕؼ٤ّمدػـوءظيموظؾوضـيممممم

موغػوقموخقوغيم.م

اًؾـ٠ّماظشــقّٝمعـ٤ّمممم ظّٔظ١ّمصنغـومحبوجيمذـّٓؼّٓةمإديماجؿــوثمػـّٔاممم

،موأنمغؿقؾـ٧ّمخبؾـ٠ّماظصـّٓقماظـّٔيمممممبقــومومتطفـريماجملؿؿـّٝمعـ٤ّمعظـوػّٕهممممم

ؼشيوَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاماتؼيُؼـ٦ّاماظؾَّـ٥ّشيموشيُط٦ّغصيـ٦ّامممم}أعّٕغومب٥ّمربـومدؾقوغ٥ّموتعوديم،مصؼول:

٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّممممؼم،موطّٔظ١ّمو٭ّوغومبـ٥ّمردـ٦ّظـوم)مم119ػاظؿ٦ّبي:م{عشيّٝشيماظصؼيوِدِضنيشي

ّٓضيقشيمؼشيفضيــِّٓيمإغيَظــ٧ّماْظِؾــّٕـيم،موشيإغينؼيماْظِؾــّٕؼيمسشيَؾــقضيُؽ٣ّضيمِبوظصـيــّٓضيقغيمَصــنغينؼيماظصـيــ)(مصؼــولم:موشيدشيــؾ٣َّّشي

ؼشيفضيِّٓيمإغيَظ٧ّماْظفشيؼـيِيم،موشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمؼشيصضيّٓصيقصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظصـيّٓضيقشيمحشيؿؼي٧ّمؼصيْؽؿشيـىشيمم

ِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّم٭ِّّٓـيؼًؼوم،موشيإغيؼؼيوُط٣ّضيموشياْظَؽِّٔبشيمَصـنغينؼيماْظَؽـِّٔبشيمؼشيفضيـِّٓيمإغيَظـ٧ّماْظُػفصيـ٦ّرغيم،موشيإغينؼيمممممم

ُػفصي٦ّرشيمؼشيفضيِّٓيمإغيَظ٧ّماظؼيورغيم،موشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمؼشيْؽِّٔبصيموشيؼشيؿشيقشيـّٕؼيىماْظَؽـِّٔبشيمحشيؿؼيـ٧ّمممماْظ

م.م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ؼصيْؽؿشيىشيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمَطّٔؼيابطيو
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،محؿ٧ّممطؿومجيىمسؾقـومأنمغغّٕسمصضقؾيماظصّٓقمسيمغػ٦ّسمأرػوظـو

ِٓمبضيـ٤ّغيمممممممم ؼشؾ٦ّامسؾقفوم،موضّٓمأظػ٦ّػـومسيمأضـ٦ّاهل٣ّموأحـ٦ّاهل٣ّمطؾـفوم،مصعشيـ٤ّضيمسشيؾضيـِّٓما

ِٓم)٭ّـؾ٧ّمآممممممم سشيوِعّٕػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأغؼي٥ّصيمَضـولشيم:مدشيسشيؿضيـِـ٨ّمُأعـيـ٨ّمؼشي٦ّضيعطيـوموشيرشيدصيـ٦ّلصيما

ضيم:مػشيومتشيعشيولشيمُأسضيِط١َّم،مَصَؼولشيمَظفشيو ِٓمممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضوِسّٓظيمِص٨ّمبشيقضيِؿشـيوم،مَصَؼوَظ رشيدصيـ٦ّلصيما

ضيم:مُأسضيِطقـ٥ِّمتشيؿضيـّٕطيام،مَصَؼـولشيمممم )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:موشيعشيومَأرشيدضيِتمَأنضيمتصيعضيِطق٥ِّم؟مَضوَظ

ضًيممممممممم ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(م:مَأعشيـومإغيغؼيـ١ِّمَظـ٦ّضيمَظـ٣ّضيمتصيعضيِطـ٥ِّمذشيـقضيؽطيومُطِؿؾشيـ َظفشيومرشيدصي٦ّلصيما

ــٌيم(م)رواهمأبــ٦ّمداود(.موم ّٕشيَةم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مسشيــ٤ّضيممسشيــ٤ّضيمَأِبــ٨ّمػصيّٕشيؼضيــمسشيَؾقضيــ١ِّمِطّٔضيبشي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَأغؼي٥ّصيمَضولشي:م)معشيـ٤ّضيمَضـولشيمِظصشيـِؾ٨ُّ:متشيعشيـولشيمػشيـوَك،مممممم رشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

م)رواهمأريّٓ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممثصي٣ّؼيمَظ٣ّضيمؼصيعضيِط٥ِّمَصفغي٨ّشيمَطّٔضيبشيٌيم(

ظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(ماِّعفـوتمواآلبـوءممممصؾــظّٕمطقّٟمسؾ٣َّّما

أنمؼصيـشؽ٦ّامأوّٰدػ٣ّمتـشؽيمؼؼّٓد٦ّنمصقفوماظصّٓقم،موؼؿـّٖػ٦ّنمسـ٤ّماظؽـّٔبم،ممم

وظ٦ّمأغ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موووزمس٤ّمػّٔهماِّع٦ّرموحلـؾفومعـ٤ّماظؿ٦ّاصـ٥ّمممم

اهلقـيمًش٨ّمأنمؼؽربماِّرػولموػ٣ّمؼعؿربونماظؽّٔبمذغؾطيوم٭ّغريطياموػـ٦ّمســّٓممم

مآمسظق٣ّ.

م

م*    *   * 

م

م
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 آفات ينل اى ّضبّةة حفظَ

 :ايعٓاصز :أٚال

م غعؿيماظؾلونمو٬ّّٕورةم٭ّقوغؿ٥ّم،مواظؿقّٔؼّٕمع٤ّماظؿلوػ٢ّمسيمأعّٕهم. .1

 اظؾلونمسؾ٧ّمبؼقيماى٦ّارح.م خطّٕ .2

 .اظلىمواظؼّٔف(م-اظـؿقؿيم-اظغقؾيمم-٭٦ّّرمع٤ّمآصوتماظؾلونم)اظؽّٔبم .3

 اظطّٕؼ٠ّمإديمطّٟماظؾلونمس٤ّمابّٕعوت.مم .4

 خطّٕماظؾلون.خطّٕماظؼؾ٣ّمّٰمؼؼ٢ّمس٤ّم .5

 :ثاْٝا األدي١

 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ:      

مؼم.9ــمم8ػاظؾؾّٓ:مممممم{َأَظ٣ّضيمغشيفضيعشي٢ّمظ٥َّّصيمسشيقضيشيقضي٤ّغيم*موشيِظلشيوغطيوموشيذشيَػؿشيقضي٤ّغيم}ضولمتعودي: .1

 ؼم.18ػق:مممممممممممم{عشيومؼشيْؾِػُّٜمِع٤ّمَض٦ّضيلػيمإغيَّّٰمَظّٓشيؼضي٥ِّمرشيِضقىظيمسشيِؿقّٓظي}وضولمتعودي:م .2

 ؼم.3ػاٌمعـ٦ّن:مممممممممممم{ظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمسشي٤ّغيماظؾَّغضي٦ّغيمعصيعضيّٕغي٬ّصي٦ّنشيوشيا}وضولمتعودي:م .3

ؼشيــومَأؼؽيفشيــوماظَّــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيــ٦ّاماتؼيُؼــ٦ّاماظؾَّــ٥ّشيموشيُض٦ُّظــ٦ّامَضــ٦ّضيًّٰمدشيــِّٓؼّٓطيام*م}وضــولمتعــودي:م .4

َصـوزشيمممؼصيصضيِؾّّضيمَظُؽ٣ّضيمَأسضيؿشيوَظُؽ٣ّضيموشيؼشيغضيِػـّٕضيمَظُؽـ٣ّضيمذصيغصيـ٦ّبشيُؽ٣ّضيموشيعشيـ٤ّمؼصيِطـّٝغيماظؾَّـ٥ّشيموشيرشيدصيـ٦َّظ٥ّصيمَصَؼـّٓضيمممممممم

 ؼم.71ــم70ػاِّحّٖاب:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َص٦ّضيزطيامسشيِظقؿطيو

وشيَّٰمتشيْؼّٟصيمعشيومَظقضيّٗشيمَظ١َّمِب٥ِّمِسْؾـ٣ّظيمإغينؼيماظلؼيـؿضيّٝشيموشياْظؾشيصشيـّٕشيموشياْظُػـمشيادشيممممم}وضولمتعودي:م .5

 ؼم.71ــم70ػاإلدّٕاء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ُط٢ّؽيمُأوظِؽ١َّمَطونشيمسشيضـي٥ّصيمعشيلضيمصيوًّٰ

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاماجضيؿشيـِؾصيـ٦ّامَطــِريطيامعـيـ٤ّشيماظظَّـ٤ّـيمإغينؼيمبشيعضيـّٚشيممممممم}وضولمتعودي:م .6

اظظ٤َّّـيمإغيثضيـ٣ّظيموشيّٰمتشيفشيلؼيلصيـ٦ّاموشيّٰمؼشيغضيؿشيـىمبؼيعضيضصيـُؽ٣ّمبشيعضيضطيـومَأؼصيِقـىؽيمَأحشيـّٓصيُط٣ّضيمَأنمؼشيْلُطـ٢ّشيممممممممم

 م{عشيقضيؿطيومَصَؽّٕغيػضيؿصيؿصي٦ّهصيموشياتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمتشي٦ّؼيابظيمرؼيِحق٣ّظيمَظقضي٣ّشيمَأِخق٥ِّ

 ؼم.12ػايفّٕات:م
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إغينؼيماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيّٕضيعصي٦ّنشيماْظؿصيقضيصشيشـيوِتماْظغشيـوِصٱِّتماْظؿصيمضيِعشيـوِتمُظِعصيـ٦ّامممم}وضولمتعودي:م .7

َؾقضيفغي٣ّضيمَأْظِلشيؿصيفصي٣ّضيموشيَأؼضيـِّٓؼفغي٣ّضيممِص٨ّماظّٓؽيغضيقشيوموشياآلِخّٕشيِةموشيَظفصي٣ّضيمسشئّشيابظيمسشيِظق٣ّظي*مؼشي٦ّضيمشيمتشيشضيفشيّٓصيمسشي

 ؼم.23ػاظـ٦ّر:م{وشيَأرضيجصيُؾفصي٣ّمِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

  :األدي١ َٔ ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ

ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّمآمسشيؾقضيـ٥ِّممممم .1 سشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيما

٦ّضيمغيماآلِخـّٕغيمَصـٱَّمؼصيـمضيِذمجشيـورشيهصيم،موشيعشيـ٤ّضيمَطـونشيمممممممودشيؾ٣َّّشيم(:م)معشي٤ّضيمَطونشيمؼصيمضيِع٤ّصيمِبوظؾ٥َِّّموشياْظقشي

ؼصيمضيِع٤ّصيمِبوظؾ٥َِّّموشياْظقشي٦ّضيمغيماآلِخّٕغيمَصْؾقصيْؽـّٕغيمضيم٬ّشيـقضيَػ٥ّصيم،موشيعشيـ٤ّضيمَطـونشيمؼصيـمضيِع٤ّصيمِبوظؾَّـ٥ِّموشياْظقشيـ٦ّضيمغيمممممممم

ضي(م م)رواهماظؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممماآلِخّٕغيمَصْؾقشيُؼ٢ّضيمخشيقضيّٕطيام،مَأوضيمِظقشيصضيؿصي

صيمعشيـّٝشيماظؼيِؾـ٧ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّمآممممممم .2 ضيـ وسشي٤ّضيمعصيعشيوِذمبضي٤ّغيمجشيؾشي٢ّػيم)مر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(مَضـولشي:مُط

صًي:مؼشيـوممممممممممم ضـيـ٥ّصيموشيغشيقضيـ٤ّصيمغشيِلـريصيمَصُؼْؾـ صًيمؼشي٦ّضيعطيـومَضّٕغيؼؾطيـومِع سشيؾقضي٥ِّمودشيؾ٣َّّشيم(مِصـ٧ّمدشيـَػّٕػيمَصَل٭ّضيـؾشيقضي

م٧ّمِعـ٤ّشيماظؼيـورغي.مَضـولشي:ممممرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّمَأخضيِؾّٕضيِغـ٧ّمِبعشيؿشيـ٢ّػيمؼصيـّٓضيِخُؾـ٧ِّماْظفشيؼيـَيموشيؼصيؾشيوِسـّٓصيغِممممم

)مَظَؼّٓضيمدشيَلْظؿشيـ٧ِّمسشي٤ّضيمسشيِظق٣ّػيموشيإغيغؼي٥ّصيمَظقشيِلريظيمسشيَؾ٧ّمعشي٤ّضيمؼشيلؼيـّٕشيهصيماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّم،متشيعضيؾصيـّٓصيماظؾَّـ٥ّشيمممممم

ؽٍيمممممممممم وشيَّٰمتصيشضيّٕغيُكمِبـ٥ِّمذشيـقضيؽطيوموشيتصيِؼـق٣ّصيماظصؼيـٱََّةموشيتصيـمضيِت٧ّماظّٖؼيَطـوَةموشيتشيصصيـ٦ّمصيمرشيعشيضشيـونشيموشيتشيقصيـ

شيم(،مثصي٣ّؼيمَض ولشي:م)مَأَّٰمَأدصيظ١َُّّمسشيَؾـ٧ّمَأبضيـ٦ّشياِبماْظكشيقضيـّٕغيماظصؼيـ٦ّضيمصيمجصيؼيـٌيموشياظصؼيـّٓشيَضُيممممممماْظؾشيقضي

تصيْطِػهصيماْظكشيِطقؽشيَيمَطؿشيومؼصيْطِػهصيماْظؿشيوءصيماظؼيورشيموشي٭ّشيٱَُّةماظّٕؼيجصي٢ّغيمِع٤ّضيمجشي٦ّضيِفماظؾَّقضيـ٢ّغيم(،مم

:م)ؼشيعضيؿشيُؾـ٦ّنشي(مثصيـ٣ّؼيمممَضولشيمثصي٣ّؼيمتشيٱَّم)تشيؿشيفشيوَص٧ّمجصيصـي٦ّبصيفصي٣ّضيمسشيـ٤ّغيماْظؿشيضشيـوِجّٝغي(محشيؿؼيـ٧ّمبشيَؾـّٞشيمممم

صًيمبشيَؾ٧ّمؼشيـومم َضولشيم:م)مَأَّٰمُأخضيِؾّٕصيَكمِبّٕشيْأسغيماَِّعضيّٕغيمُطؾ٥ِِّّموشيسشيؿصي٦ِّدِهموشيِذرضيوشيِةمدشيشـيوِع٥ِّم(.مُضْؾ

رشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم،مَضولشيم:م)مرشيْأسصيماَِّعضيّٕغيماإلغيدضيـٱَّمصيموشيسشيؿصيـ٦ّدصيهصيماظصؼيـٱَُّةموشيِذرضيوشيُةمدشيـشـيوِع٥ِّممممم

صًيم:مبشيَؾـ٧ّمؼشيـومغشيِؾـ٧ّؼيممممممممماْظِففشيودصيم(،مثصي٣ّؼيمَضولشي:م) َأَّٰمُأخضيِؾّٕصيَكمِبؿشيـٱَِّكمذشيِظـ١َّمُطؾِّـ٥ِّم؟(مُضْؾـ

صًي:مؼشيـومغشيِؾـ٧ّؼيماظؾَّـ٥ِّمممم اظؾ٥َِّّم،مَضولشي:مَصَلخشئّشيمِبِؾلشيوِغ٥ِّموَضولشيم:م)مُطّٟؼيمسشيَؾقضي١َّمػشئّشيام(.مَصُؼْؾ
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ؾ٣َّّشيم(:م)مثشيِؽَؾؿضيـ١َّمموشيإغيغؼيومَظؿصيمشياخشئّصيونشيمِبؿشيومغشيؿشيَؽؾ٣َّّصيمِب٥ِّ؟مَصَؼولشيم)٭ّشيـؾ٧َّّمآمسشيؾقضيـ٥ِّمودشيـممم

ــ٧ّممممممم ــ٦ِّػفغي٣ّضيمَأوضيمسشيَؾ ــ٧ّموصيجصي ــورغيمسشيَؾ ؼـي ــ٧ّماظ ــوسشيمِص ــىؽيماظؼي ــ٢ّضيمؼشيُؽ ــوذصيموشيػشي ــومعصيعشي ــ١َّمؼشي ُأعؽي

 )رواهماظرتعّٔي(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعشيشـيوِخّٕغيِػ٣ّضيمإغيَّّٰمحشيصشيو٫ِّّٓصيمَأْظِلشيِؿفغي٣ّضي(م

ِٓمبضي٤ّغيمسشيؿضيّٕػيوم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾَّـ٥ّصيم .3 سشيضيفصيؿشيـو(مسشيـ٤ّغيماظؼيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّمآمسشيؾقضيـ٥ِّممممممموسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓما

ودشيؾ٣َّّشي(مَضولشيم:م)ماْظؿصيلضيِؾ٣ّصيمعشي٤ّضيمدشيِؾ٣ّشيماْظؿصيلضيِؾؿصي٦ّنشيمِع٤ّضيمِظلشيوِغ٥ِّموشيؼشيِِّٓهموشياْظؿصيفشيوِجّٕصيمعشي٤ّضيم

 )رواهماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػشيفشيّٕشيمعشيومغشيفشي٧ّماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(م

٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّمآمسشيؾقضي٥ِّمودشيـؾ٣َّّشي(مموسشي .4

َضولشيم:م)مَأتشيّٓضيرصيونشيمعشيوماْظِغقؾشيُيم(مَضوُظ٦ّاماظؾ٥َّّصيموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصيمَأسضيَؾ٣ّصيم،مَضولشي:م)مِذْطـّٕصيَكمَأخشيـوَكممم

شيمإغينضيمَطونشيمِصـ٧ّمَأِخـ٧ّمعشيـومممم َأُضـ٦ّلصي؟مَضـولشي:م)مإغينضيمَطـونشيممممِبؿشيومؼشيْؽّٕشيهصيم(،مِضق٢ّشي:مَأَصّٕشيَأؼضي

 )رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممِصق٥ِّمعشيومتشيُؼ٦ّلصيمَصَؼِّٓماْشؿشيؾضيؿشي٥ّصيموشيإغينضيمَظ٣ّضيمؼشيُؽ٤ّضيمِصق٥ِّمَصَؼّٓضيمبشيفشيؿؼي٥ّصيم(م

وسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضـولشي:ممَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّمآمسشيؾقضيـ٥ِّممممممم .5

َصنغينؼيماظصـيّٓضيقشيمؼشيفضيِّٓىمإغيَظـ٧ّماْظِؾـّٕـيموشيإغينؼيماْظِؾـّٕؼيمؼشيفضيـِّٓىمممممودشيؾ٣َّّشيم(:م)مسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمِبوظصـيّٓضيقغيم

إغيَظ٧ّماْظفشيؼـيِيموشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمؼشيصضيّٓصيقصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظصـيّٓضيقشيمحشيؿؼيـ٧ّمؼصيْؽؿشيـىشيمِسضيـّٓشيمممم

ماظؾَّــ٥ِّم٭ِّــّٓـيؼًؼوم،موشيإغيؼؼيــوُط٣ّضيموشياْظَؽــِّٔبشيمَصــنغينؼيماْظَؽــِّٔبشيمؼشيفضيــِّٓىمإغيَظــ٧ّماْظُػفصيــ٦ّرغيموشيإغينؼيممم

اْظُػفصي٦ّرشيمؼشيفضيِّٓىمإغيَظ٧ّماظؼيورغيموشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمؼشيْؽِّٔبصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماْظَؽِّٔبشيمحشيؿؼي٧ّم

 )رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼصيْؽؿشيىشيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمَطّٔؼيابطيوم(.م

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّمآمسشيؾقضيـ٥ِّمموس٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَضولشيمرشي .6 دصي٦ّلصيما

م)رواهماظرتعّٔي(.ممممممممودشيؾ٣َّّشي(:م)مِع٤ّضيمحصيلضي٤ّغيمإغيدضيٱَّمغيماْظؿشيّٕضيِءمتشيّٕضيُط٥ّصيمعشيومَّٰمؼشيعضيـِق٥ِّ(م

وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّمآمسشيؾقضي٥ِّمودشيؾ٣َّّشي(مَضـولشيمم .7

ِٓمَّٰمؼصيْؾِؼـ٨ّمَظفشيـومبشيـوًّٰمؼشيّٕضيَصـّٝصيماظؾَّـ٥ّصيمممممم:م)مإغينؼيماْظعشيؾضيّٓشيمَظقشيؿشيَؽؾ٣َّّصيم ِبوْظَؽِؾؿشيِيمِع٤ّضيمرغي٬ّضي٦ّشيانغيما
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ِٓمَّٰمؼصيْؾِؼـ٨ّمَظفشيـومبشيـوًّٰمممممممم ِبفشيومدشيرشيجشيوٍتموشيإغينؼيماْظعشيؾضيّٓشيمَظقشيـؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبوْظَؽِؾؿشيـِيمِعـ٤ّضيمدشيـكشيِّٛما

مؼشيفضي٦ّغييمِبفشيومِص٨ّمجشيفشيؼي٣ّشي(م)رواهماظؾكوري(.

 

 :املٛضٛع :ثايجا

)سّٖموج٢ّ(ماإلغلونمسيمأحل٤ّمتؼ٦ّؼ٣ّم،مو٭ّـ٦ّرهمسيمأبـّٓعممممظؼّٓمخؾ٠ّمآ

٭٦ّّرةموأبف٧ّمعظفّٕم،موأودعمصق٥ّمع٤ّمذيولماًؾؼـيمعـومؼؾفـّٕماظعؼـ٦ّلم،مصؽـ٢ّمممممم

سض٦ّمسيماإلغلونمآؼيمع٤ّمآؼـوتمآم)مسـّٖموجـ٢ّ(مداظـيمسؾـ٧ّمطؿـولمضّٓرتـ٥ّم،مممممممم

وسظؿيمحؽؿؿ٥ّم،موؼـلت٨ّماظؾلـونمسؾـ٧ّمرأسمػـّٔهماِّسضـوءماظـيتماعـنتمآمممممممم

َأَظـ٣ّضيمغشيفضيعشيـ٢ّمظَّـ٥ّصيمسشيقضيشيـقضي٤ّغيم*موشيِظلشيـوغطيومممممم}إلغلونم،مصؼـولمتعـودي:مم)سّٖموج٢ّ(مبفومسؾ٧ّما

ؼم.مصف٦ّمعـ٤ّمأجـ٢ّماظــع٣ّماظعظقؿـيماظـيتمأغعـ٣ّمآمبفـومممممممم9ــمم8ػاظؾؾّٓ:م{وشيذشيَػؿشيقضي٤ّغي

سؾ٧ّماإلغلونم،مصؾـ٥ّماٌـطـ٠ّمواظؾقـونم،موبـ٥ّمتؿضـّّمايفـيمواظربػـونم،مضـولممممممممم

ــودي:م ــ٠ّشيممم}تعــــ ــّٕضيآنشيم*مخشيَؾــــ ــ٣ّشيماْظُؼــــ ــّٕؼيحضيؿشي٤ّصيم*مسشيؾَّــــ ــ٥ّصيمماظــــ ــونشيم*مسشيؾَّؿشيــــ اْظنغيغضيلشيــــ

ؼم،مصف٦ّمجّٖءم٭ّغريممظؽـ٥ّمسيمجصيّٕع٥ّمأوم٭ّـٱّح٥ّمطـؾريم،ممم4م-1ػاظّٕري٤ّ:{اْظؾشيقشيونشي

إذمػ٦ّمتّٕذيونماظؼؾ٦ّبمواِّصؽورم،مظ٥ّمسيماًـريمذبـولم،موظـ٥ّمسيماظشـّٕمأؼضـومممممم

مذبول.م

صؿ٤ّمادؿكّٓع٥ّمسيمروسيمآمطؼّٕاءةماظؼّٕآنم،مواظؽؾـ٣ّماظطقـىماظــوصّٝم،مممم

مؿقــّٓثمإّٰمبـوًريم،موّٰمؼـؿؽؾ٣ّمإّٰممبـومب٬ّّٕــ٨ّمآمممموضقـّٓهمبؾفـومماظشـّٕعمصـٱّمؼمممم

)سّٖموج٢ّ(مصؼّٓمأضّٕمبوظـعؿيمظصوحؾفوم،موطونمػّٔامذؽًّٕامٓمسؾ٧ّمػّٔهماظـعؿـيم،مم

وحقـؽــّٔمهصــ٢ّمظــ٥ّماظلــعودةمسيماظــّٓغقومواظـفــوةمسيماآلخــّٕةم،مضــولمتعــودي:مممم

*مؼصيصضيـِؾّّضيمَظُؽـ٣ّضيمَأسضيؿشيـوَظُؽ٣ّضيممممماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾَّـ٥ّشيموشيُض٦ُّظـ٦ّامَضـ٦ّضيًّٰمدشيـِّٓؼّٓطيامممممؼشيوَأؼؽيفشيو}

م{وشيؼشيغضيِػـــّٕضيمَظُؽـــ٣ّضيمذصيغصيـــ٦ّبشيُؽ٣ّضيموشيعشيـــ٤ّمؼصيِطـــّٝغيماظؾَّـــ٥ّشيموشيرشيدصيـــ٦َّظ٥ّصيمَصَؼـــّٓضيمَصـــوزشيمَصـــ٦ّضيزطيامسشيِظقؿطيـــومم
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ــمم70ػاِّحـّٖاب:مم ؼم،موطـونمذظـ١ّمسٱّعــيمسؾـ٧ّمطؿـولمإميوغـ٥ّم،مصعـ٤ّمَأِبــ٨ّممممممم71ـ

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّمآ مسشيؾقضي٥ِّمودشيؾ٣َّّشيم(:م)عشيـ٤ّضيممػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

َطونشيمؼصيمضيِع٤ّصيمِبوظؾ٥َِّّموشياْظقشي٦ّضيمغيماآلِخّٕغيمَصٱَّمؼصيمضيِذمجشيورشيهصيم،موشيعشي٤ّضيمَطونشيمؼصيـمضيِع٤ّصيمِبوظؾَّـ٥ِّموشياْظقشيـ٦ّضيمغيمممم

اآلِخّٕغيمَصْؾقصيْؽّٕغيمضيم٬ّشيقضيَػ٥ّصيم،موشيعشي٤ّضيمَطونشيمؼصيمضيِع٤ّصيمِبوظؾَّـ٥ِّموشياْظقشيـ٦ّضيمغيماآلِخـّٕغيمَصْؾقشيُؼـ٢ّضيمخشيقضيـّٕطيام،مَأوضيمممممم

ضي(مِظقشيصضي م)رواهماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؿصي

أعــومعــ٤ّمأرؾــ٠ّمظلــوغ٥ّموأػؿؾــ٥ّمعّٕخــ٨ّماظعـــونم،موادــؿكّٓع٥ّمسيمروســيممممم

اظشـــقطونم،مواظؿػّٕؼـــ٠ّمبـــنيماٌلـــؾؿني،مواظؽـــّٔبموضـــ٦ّلماظـــّٖورم،مواظغقؾـــيمم

ذظـ١ّمممـومحّٕعـ٥ّمآموردـ٦ّظ٥ّم،ممممممواظـؿقؿي،مواغؿفوكمأسّٕاضماٌلؾؿنيموشـريم

طونمػّٔامطػّٕاغًومهلّٔهماظـعؿـيماظعظقؿـيم،موحقـؽـّٔمؼؽـ٦ّنماهلـٱّكمواًلـّٕانممممممم

صيمعشيـّٝشيممممم ضيـ عكظ٥ّم،موجفـ٣ّمسّٔاب٥ّم،مصعشي٤ّضيمعصيعشيوِذمبضي٤ّغيمجشيؾشي٢ّػيم)ر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(مَضـولشيم:مُط

صيمؼشي٦ّضيعطيومَضّٕغيؼؾطي ضـي٥ّصيموشيغشيقضيـ٤ّصيمغشيِلـريصيممماظؼيِؾ٧ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّمآمسشيؾقضي٥ِّمودشيؾ٣َّّشي(مِص٨ّمدشيَػّٕػيمَصَل٭ّضيؾشيقضي ومِع

صيم:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّمَأخضيِؾّٕضيِغ٧ّمِبعشيؿشي٢ّػيمؼصيـّٓضيِخُؾـ٧ِّماْظفشيؼيـَيموشيؼصيؾشيوِسـّٓصيِغ٧ّمِعـ٤ّشيماظؼيـورغي.مممممم َصُؼْؾ

َضولشي:م)مَظَؼّٓضيمدشيَلْظؿشيـ٧ِّمسشي٤ّضيمسشيِظق٣ّػيموشيإغيغؼي٥ّصيمَظقشيِلريظيمسشيَؾ٧ّمعشي٤ّضيمؼشيلؼيّٕشيهصيماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّم،متشيعضيؾصيّٓصيماظؾ٥َّّشيم

ؽيمممموشيَّٰم تصيشضيــّٕغيُكمِبــ٥ِّمذشيــقضيؽطيوم،موشيتصيِؼــق٣ّصيماظصؼيــٱََّةموشيتصيــمضيِت٧ّماظّٖؼيَطــوَةموشيتشيصصيــ٦ّمصيمرشيعشيضشيــونشيموشيتشيقصيــ

شي(،مثصيــ٣ّؼيمَضــولشي:م)مَأَّٰمَأدصيظُّــ١َّمسشيَؾــ٧ّمَأبضيــ٦ّشياِبماْظكشيقضيــّٕغيم:ماظصؼيــ٦ّضيمصيمجصيؼيــٌيموشياظصؼيــّٓشيَضُيم اْظؾشيقضيــ

٭ّشيـٱَُّةماظّٕؼيجصيـ٢ّغيمِعـ٤ّضيمجشيـ٦ّضيِفماظؾَّقضيـ٢ّغيم(،ممممممتصيْطِػهصيماْظكشيِطقؽشيَيمَطؿشيومؼصيْطِػهصيماْظؿشيـوءصيماظؼيـورشيموشيمم

َضولشيمثصي٣ّؼيمتشيٱَّم)تشيؿشيفشيوَص٧ّمجصيصـي٦ّبصيفصي٣ّضيمسشي٤ّغيماْظؿشيضشيوِجّٝغي(محشيؿؼي٧ّمبشيَؾّٞشي:م)ؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي(مثصي٣ّؼيمَضولشيم:م

صيمبشيَؾـ٧ّمؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيمممممم )مَأَّٰمُأخضيِؾّٕصيَكمِبّٕشيْأسغيماَِّعضيّٕغيمُطؾ٥ِِّّموشيسشيؿصي٦ِّدِهموشيِذرضيوشيِةمدشيـشـيوِع٥ِّم(.مُضْؾـ

٥ِّم،مَضولشيم:م)رشيْأسصيماَِّعضيّٕغيماإلغيدضيٱَّمصيموشيسشيؿصي٦ّدصيهصيماظصؼيٱَُّةموشيِذرضيوشيُةمدشيشـيوِع٥ِّماْظِففشيودصيم(،مثصي٣ّؼيماظؾَّ

صيم:مبشيَؾ٧ّمؼشيومغشيِؾ٧ّؼيماظؾَّـ٥ِّم،مَضـولشي:ممَصَلخشيـّٔشيمممم َضولشي:م)مَأَّٰمُأخضيِؾّٕصيَكمِبؿشيٱَِّكمذشيِظ١َّمُطؾ٥ِِّّ؟م(مُضْؾ

صًي:مؼشيـومغشيِؾـ٧ّؼيماظؾَّـ٥ِّموشيإغيغؼيـومَظؿصيمشياخشيـّٔصيونشيمِبؿشيـوممممممممِبِؾلشيوِغ٥ِّمَضولشي:م)مُطّٟؼيمسشيَؾقضيـ١َّمػشيـّٔشيمم ا(.مَصُؼْؾـ
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غشيـؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبــ٥ِّ؟مَصَؼــولشيم)٭ّشيـؾ٧َّّمآمسشيؾقضيــ٥ِّمودشيــؾ٣َّّشيم(:م)مثشيِؽَؾؿضيــ١َّمُأعؽيـ١َّمؼشيــومعصيعشيــوذصيم،موشيػشيــ٢ّضيمممم

مْظِلشيِؿفغي٣ّضي(مؼشيُؽىؽيماظؼـيوسشيمِص٧ّماظؼيورغيمسشيَؾ٧ّموصيجصي٦ِّػفغي٣ّضيمَأوضيمسشيَؾ٧ّمعشيشـيوِخّٕغيِػ٣ّضيمإغيَّّٰمحشيصشيو٫ِّّٓصيمَأ

 )رواهماظرتعّٔي(.

وع٤ّمػـومصننؼيماظؾلونمإعومأنمؼ٦ّ٭ّـ٢ّم٭ّـوحؾ٥ّمإديمسؾـقنيم،موإعـومأنمؼـّٖظـ٥ّمممممم

إديمأدػ٢ّماظلوصؾنيم،مصّٕبمطؾؿيمؼـط٠ّمبفوماإلغلونمتؽ٦ّنمدـؾؾومسيمنوتـ٥ّم،ممم

طؾؿيمؼؿؾػّٜمبفوماإلغلـونمّٰمؼؾؼـ٨ّمهلـومبـوّٰم،موّٰمؼعـّٕفمهلـومضقؿـيمتؽـ٦ّنممممممممموربم

٨ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)مر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّغيماظؼيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّمآمممممممدؾؾومسيمػٱّط٥ّم،مصع٤ّمَأِب

ِٓمَّٰمؼصيْؾِؼـ٨ّمَظفشيـومممممم سشيؾقضي٥ِّمودشيؾ٣َّّشيم(مَضولشيم:م)مإغينؼيماْظعشيؾضيّٓشيمَظقشيؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبوْظَؽِؾؿشيـِيمِعـ٤ّضيمرغي٬ّضيـ٦ّشيانغيما

ِٓمَّٰمؼصيْؾِؼ٨ّممبشيوًّٰمؼشيّٕضيَصّٝصيماظؾ٥َّّصيمِبفشيومدشيرشيجشيوٍتموشيإغينؼيماْظعشيؾضيّٓشيمَظقشيؿشيَؽؾ٣َّّصيمِبوْظَؽِؾؿشيِي ِع٤ّضيمدشيكشيِّٛما

َظفشيومبشيوًّٰمؼشيفضي٦ّغييمِبفشيومِص٨ّمجشيفشيؼي٣ّشي(م)رواهماظؾكوري(.مصٱّمؼـفـ٦ّمعـ٤ّمذـّٕماظؾلـونمإّٰممممم

مع٤ّمضقّٓهمبؾفومماظشّٕعم،مصٱّمؼطؾؼ٥ّمإّٰمصقؿومؼـػع٥ّمسيماظّٓغقومواآلخّٕة.

سؾ٧ّممظؼّٓمبنيماي٠ّمدؾقوغ٥ّموتعوديمسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمخط٦ّرةماظؾلونو

وشيَظَؼّٓضيمخشيَؾْؼشيـومم}جوءماِّعّٕماإلهل٨ّمحبػّٜماظؾلونم،مصؼولمتعودي:ماإلغلونم،محقٌ

اْظنغيغضيلشيونشيموشيغشيعضيَؾ٣ّصيمعشيومتصي٦ّشيدضي٦ّغيسصيمِب٥ِّمغشيْػلصي٥ّصيموشيغشيقضي٤ّصيمَأْضّٕشيبصيمإغيَظقضي٥ِّمِعـ٤ّضيمحشيؾضيـ٢ّغيماْظ٦ّشيرغيؼـِّٓم*مإغيذضيمممم

ُّٜمِع٤ّضيمَض٦ّضيلػيمإغيظَّومَظّٓشيؼضي٥ِّمؼشيؿشيَؾؼ٧َّّماْظؿصيؿشيَؾؼِّقشيونغيمسشي٤ّغيماْظقشيِؿنيغيموشيسشي٤ّغيماظشـيؿشيولغيمَضِعقّٓظيم*معشيومؼشيْؾِػ

ؼ.مموتشؿّٓمخط٦ّرةماظؾلونمسؾ٧ّمجـ٦ّارحماإلغلـونممم18م-16ػق:مم{رشيِضقىظيمسشيِؿقّٓظي

م،مصؽؾفومعّٕتؾطـيمبـ٥ّمسيماّٰدـؿؼوعيمواّٰس٦ّجـوجم،مصعشيـ٤ّضيمَأِبـ٧ّمدشيـِعقٍّٓماْظكصيـّٓضيرغيىـيممممممممم

سضيضشيـوءشيمُطؾَّفشيـومممإغيذشيامَأ٭ّضيـؾشيّّشيمابضيـ٤ّصيمآدشيمشيمَصـنغينؼيماَِّمممٯّم)مر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مـــمرشيَصعشيـ٥ّصيمـــممَضـولشي:ممممم

شًيمادضيؿشيَؼؿضيشـيوموشيإغينغيم تصيَؽػِّّٕصيماظؾِّلشيونشيمَصؿشيُؼ٦ّلصيماتؼي٠ّغيماظؾ٥َّّشيمِصقشـيومَصنغيغؼيؿشيومغشيقضي٤ّصيمِب١َّمَصنغينغيمادضيؿشيَؼؿضي

شًيماسضي٦ّشيجشيفضيشـيوم مرواهماظرتعّٔي(م،مٮّ.)اسضي٦ّشيجشيفضي
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وظؼّٓمصطـ٤ّماظصـوي٦ّنمًطـ٦ّرةماظؾلـونمصضـّٕب٦ّامأروعماِّعـؾـيمسيممممممم

معــ٤ّمآصوتــ٥ّ،مصفــّٔامدــقّٓغومأبــ٦ّمبؽــّٕماظصــّٓؼ٠ّممممحػظفــ٣ّمِّظلـــؿف٣ّم،موخــ٦ّصف٣ّمم

)مر٨ّ٬ّمآمســ٥ّم(مميلـ١ّمبؾلـوغ٥ّموؼؼـ٦ّلم:مػشيـّٔشياماظَّـِّٔيمَأوضيرشيدشيِغـ٨ّماْظؿشيـ٦ّشيارغيدشيم،مممممممممم

وشيَضولشيمابضي٤ّصيمبصيّٕشيؼضيّٓشيَةم:مرشيَأؼضيًمابضيـ٤ّشيمسشيؾؼيـوسػيم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفؿـو(مَأخشيـّٔشيمِبِؾلشيـوِغ٥ِّموشيػصيـ٦ّشيمممممممم

ضيمسشي٤ّضيمذشيـُّٕمتشيلضيـَؾ٣ّضيم،موشيإغيّٰمَصـوسضيَؾ٣ّضيمَأغؼيـ١ّمممممؼشيُؼ٦ّلصيم:م"موشيؼضيقشي١ّمُض٢ّضيمخشيقضيّٕطيامتشيغضيشي٣ّضيمَأوضيم ُادضيُؽ

َصِؼقــ٢ّشيمَظــ٥ّصيم:مؼشيــومَأبشيــومسشيؾؼيــوسػيمِظــ٣ّشيمتشيُؼــ٦ّلصيمػشيــّٔشيام؟مَضــولشي:م"مإغؼيــ٥ّصيمبشيَؾغشيـِــ٨ّمَأنؼيمممدشيــؿشيضيّٓشيمصيم"م

َظقضيّٗشيمسشيَؾ٧ّمذشي٨ّضيٍءمِعـ٤ّضيمجشيلشيـِِّٓهمَأذشيـّٓؼيمحشيشيًؼـومَأوضيمَشقضيًظـومؼشيـ٦ّضيمشيمممممممم-ُأرشياهصيمَضولشيم-اإلغيغضيلشيونشي

ضـي٥ّصيمسشيَؾ٧ّمِظلشيوِغ٥ِّمإّٰمَضولشيمِب٥ِّمخشيقضيّٕطيامَأوضيمَأعضيَؾ٧ّمِب٥ِّمخشيقضيّٕطيام".ماْظ مِؼقشيوعشيِيمِع

م مب٤ّمأب٨ّمروظىم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(: اظّؾلونمض٦ّاممٯّوضولماإلعوممسؾ٨ّعي

اظؾّٓنم،مصنذامادؿؼومماظّؾلونمادؿؼوعًماى٦ّارحم،موإذاما٬ّطّٕبماظّؾلونمٕم

مٮّ.متؼ٣ّمظ٥ّمجورحي

 لـونصيمممممممممممممممّٰمؼشيؾـَّٓشؼيـ١َّمإغؼيـ٥ّمثصيعؾـونصيِاحَػّٜمظلوغشي١َّمأؼؽيفـوماإلغ

مط٣ّمسيماٌؼوِبّٕغيمع٤ّمظّٓؼّٞغيمِظلوِغ٥ّمممممممممممممطوغًمتفـوبصيمِغّٖاَظ٥ّصيماظشصيفعونصيمممممم

مع٤ّمذ٨ّءم م)وعو مؼؼ٦ّل: مسؾّٓمآمب٤ّمعلع٦ّدم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( وػّٔا

م:م مآمسـ٥ّ( م)ر٨ّ٬ّ ماْظقشيلشي٤ّصي موشيَضولشي ماظؾلون(. مع٤ّ مدف٤ّ مإديمر٦ّل أح٦ّج

م.ما ضي مسشيػَّ ضي،موشيإغيذشيامسشيّٟؼي مذشيقضيؽطيومجشيشي مإذشيامجشيشي٧ّمسشيَؾ٧ّماَِّسضيضشيوِء ماْظؾشيّٓشينغي مَأِعريصي ظؾِّلشيونصي

موحل٤ّم م، ماإلميون مطؿول مسؾ٧ّ مدظق٢ّ ماظؾلون م٭ّقوغي مأن مؼؿضّّ مث٣ّؼي وع٤ّ

م م، مضولمتعودي:اإلدٱّم وشياظَِّّٔؼ٤ّشيم}ودؾق٢ّماظ٦ّ٭٦ّّلمإديماظػّٕدوسماِّسؾ٧ّم،

ُأوضيَظِؽ١َّمػصي٣ّصيماْظ٦ّشيارغيثصي٦ّنشيم}ؼمإديمأنمضول:3اٌمعـ٦ّن:ػ{ػصي٣ّضيمسشي٤ّغيماظؾَّغضي٦ّغيمعصيعضيّٕغي٬ّصي٦ّنشي

مخشيوِظّٓصيونشي مِصقفشيو مػصي٣ّضي ماْظِػّٕضيدشيوضيسشي مؼشيّٕغيثصي٦ّنشي ماظَِّّٔؼ٤ّشي مؼ.م11ــ10ػاٌمعـ٦ّن:{*
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م ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلغي مسشي٤ّضي م، مدشيعضيٍّٓ مبضي٤ّغي مدشيفضي٢ّغي موشيدشيؾ٣َّّشي(وسشي٤ّضي مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م)عشي٤ّضيمم)٭ّشيؾ٧َّّما َضولشي:

مقشيقضي٥ِّموشيعشيومبشيقضي٤ّشيمرغيجضيَؾقضي٥ِّمَأ٬ّضيؿشي٤ّضيمَظ٥ّصيماَىؼـيَي(ؼشيضضيؿشي٤ّضيمِظ٨ّمعشيومبشيقضي٤ّشيمَظقضي

م)٭ّققّّماظؾكوري(.م

مم:مَٓٗا،مٚيًضإ آفات نجري٠ ٚعظ١ُٝ سذرْا َٓٗا دٜٓٓا احلٓٝل            

،موػــ٦ّمزبوظػــيماًــربمظؾ٦ّاضــّٝم،مصفــ٦ّمعــ٤ّمضؾــو٫ّّّمممايهــذب:ممَٓٗــا *

وماظّٔغ٦ّبموص٦ّاحّ٘ماظعقـ٦ّبم،موػـ٦ّمعـ٤ّماًصـولماظّٔعقؿـيماظـيتمحـّٔرمعـفـمممممممم

اإلدٱّممأذّٓمهّٔؼّٕم،محؿ٧ّمسّٓؼيػوماظـيبم)٭ّشيؾ٧َّّمآمسشيؾقضي٥ِّمودشيؾ٣َّّشي(مخصؾيمعـ٤ّمم

خصولماظـػوقم،مصعشي٤ّضيمَأِبـ٨ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)مر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّغيماظؼـيِؾـ٨ّـيم)٭ّشيـؾ٧َّّمآمممممممم

ــّٓشيممممممم ــّٔشيبشيم،موشيإغيذشياموشيسشي ــّٓؼيثشيمَط ــٱَّثظيم:مإغيذشيامحشي ــوِص٠ّغيمثشي ــُيماْظؿصيشي ــولشي:م)مآؼشي ــؾ٣َّّشي(مَض ــ٥ِّمودشي سشيؾقضي

صوظؽّٔبمسٱّعـيموا٬ّـقيمتشـفّٓممممم(م)رواهماظؾكوري(.خضيَؾّٟشي،موشيإغيذشياماؤضيتصيِؿ٤ّشيمخشيونشيَأ

،موع٤ّمث٣ّؼيمصوظؽّٔبمدؾىمظؾـفٱّكم،مصعـ٤ّمسشيؾضيـِّٓماظؾَّـ٥ِّمبـ٤ّممممممسؾ٧ّم٭ّوحؾفومبوظـػوقم

معلــع٦ّدم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مَضــولشي:ممَضــولشيمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّشيــؾ٧َّّمآمسشيؾقضيــ٥ِّمودشيــؾ٣َّّشي(:مم

ؼشيفضيِّٓىمإغيَظ٧ّماْظِؾّٕـيم،موشيإغينؼيماْظِؾّٕؼيمؼشيفضيِّٓىمإغيَظ٧ّماْظفشيؼيـِيمممنغينؼيماظصـيّٓضيقشي)مسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمِبوظصـيّٓضيقغيمَص

،موشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمؼشيصضيّٓصيقصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظصـيّٓضيقشيمحشيؿؼي٧ّمؼصيْؽؿشيىشيمِسضيّٓشيماظؾَّـ٥ِّم٭ِّـّٓـيؼًؼوم،ممم

إغينؼيماْظُػفصي٦ّرشيمؼشيفضيـِّٓىمإغيَظـ٧ّممموشيإغيؼؼيوُط٣ّضيموشياْظَؽِّٔبشيمَصنغينؼيماْظَؽِّٔبشيمؼشيفضيِّٓىمإغيَظ٧ّماْظُػفصي٦ّرغيم،موشي

ضـيـّٓشيماظؾَّـ٥ِّممممممممممم اظؼـيورغيم،موشيعشيـومؼشيـّٖشيالصيماظّٕؼيجصيـ٢ّصيمؼشيْؽـِّٔبصيموشيؼشيؿشيقشيـّٕؼيىماْظَؽـِّٔبشيمحشيؿؼيـ٧ّمؼصيْؽؿشيـىشيمِس

مم)رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَطّٔؼيابطيوم(م

طــ٢ّمذــّٕم،موأ٭ّــ٢ّمطــ٢ّمذمػيعيم،مظلــ٦ّءمسوضؾؿــ٥ّ،موخؾــٌمممإنماظؽــّٔبمذيــوعم

غؿو٫ّف٥ّ،مِّغ٥ّمؼـؿٍماظـؿقؿَي،مواظـؿقؿُيمتـؿٍماظؾغضوءشيم،مواظؾغضوءصيمتمولمإديماظعّٓاوةم

م،موظقّٗمعّٝماظعّٓاوةمأع٤ّموّٰمراحيم;موظّٔظ١ّمضق٢ّ:م"مع٤ّمض٢ّؼيم٭ُّّٓض٥ّمض٢ّؼيم٭ّّٓؼُؼ٥ّ".
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وأصقّ٘مأغ٦ّاعماظؽّٔبمعومطونمسؾ٧ّمآم)سّٖموج٢ّ(مورد٦ّظ٥ّماظؽّٕؼ٣ّم

ؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(موخو٭ّيمصقؿومؼؿعؾ٠ّمبشـّٕعمآمودــيمحؾقؾـ٥ّم)٭ّـؾ٧ّممممم)م٭ّ

آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مع٤ّمخٱّلماظؽٱّممواظػؿقومبغريمسؾ٣ّ،موإرـٱّقماظعــونمظؾلـونمممم

سيماظؿقؾق٢ّمواظؿقّٕؼ٣ّم،مأوماّٰسرتاضمسؾ٧ّماظـص٦ّصماظشّٕسقيماظـوبؿيمواظيتم

تشيِصـّٟصيمَأْظِلـشيؿصيُؽ٣ّصيماْظَؽـِّٔبشيمممموشيَظومتشيُؼ٦ُّظـ٦ّامِظؿشيـوممم}تؾؼؿفوماِّعيمبوظؼؾ٦ّلم،مضولمتعوديم:

ػشئّشيامحشيَؾولظيموشيػشئّشيامحشيّٕشيامظيمِظؿشيْػؿشيّٕصيوامسشيَؾ٧ّماظؾَّـ٥ِّماْظَؽـِّٔبشيمإغينؼيماظَّـِّٔؼ٤ّشيمؼشيْػؿشيـّٕصيونشيمسشيَؾـ٧ّمممممم

م{اظؾ٥َِّّماْظَؽِّٔبشيمَظومؼصيْػِؾقصي٦ّنشيم*معشيؿشيوعظيمَضِؾق٢ّظيموشيَظفصي٣ّضيمسشئّشيابظيمَأِظق٣ّظي

مؼ.م117،م116ػاظـق٢ّ:م

عـومأدىمإديمصّٕضـيماٌلـؾؿنيمسـ٤ّممممموطّٔامع٤ّمأصقّ٘مأغ٦ّاعماظؽّٔبم

رّٕؼ٠ّمغشّٕماِّخؾورماظؽوذبيمواظشـو٫ّعوتماظؾورؾـيم،موػـّٔامسؿـ٢ّمّٰمجيقـّٓهمإّٰمممممم

ط٢ّمعـوص٠ّمّٰمحيىمدؼـ٥ّموّٰمورــ٥ّموّٰمإخ٦ّاغـ٥ّم;مظـّٔا:مطـونمحـّٕيؿيمبوٌلـؾ٣ّممممممم

أنمؼشيقـّٔرمطـ٢ّمايـّٔرمعـ٤ّماظؼـ٦ّلمسؾـ٧ّمآمتعـوديمبغـريمسؾـ٣ّمحؿـ٧ّمّٰمؼؼــّٝممممممممممم

وشيؼشيـ٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيـِيمتشيـّٕشيىمممم}ضـولمتعـودي:مممهًماظ٦ّسقّٓماإلهل٨ّمٌـ٤ّمؼػعـ٢ّمذظـ١ّم،مممم

اظَّـــِّٔؼ٤ّشيمَطـــّٔشيبصي٦ّْامسشيَؾـــ٧ّماظؾَّـــ٥ِّموصيجصيـــ٦ّػصيفصي٣ّمعؽيلضيـــ٦ّشيدؼيٌةمَأَظـــقضيّٗشيمِصـــ٨ّمجشيفشيـــؼي٣ّشيمعشيضيـــ٦ّطيىمم

   ؼم.60ػاظّٖعّٕ:م{ظِّْؾؿصيؿشيَؽؾـيّٕغيؼ٤ّشي

مواي٠ّمعومعل٥ّصيمع٤ّمبور٢ّػيمزػؼو   *****   اظؽّٔبصيمسورموخريماظؼ٦ّلمأ٭ّّٓض٥ّ

فودةماظّٖورم،مؼؼ٦ّلماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآموؼؾق٠ّمبوظؽّٔبمض٦ّلماظّٖورموذ

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)معشي٤ّضيمَظ٣ّضيمؼشيّٓشيعضيمَض٦ّضيلشيماظّٖؽيورغيموشياْظعشيؿشي٢ّشيمِب٥ِّمَصَؾقضيّٗشيمِظؾ٥َِّّمحشيوجشيٌيمِص٨ّمَأنضيم

م)٭ّققّّماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼشيّٓشيعشيمَرعشيوعشي٥ّصيموشيذشيّٕشيابشي٥ّصيم(م
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:مصؼّٓمغف٧ّمآممايضدز١ٜ ٚاالصتٗشا٤:مًٗه١َٚٔ آفات ايًضإ امل *م

تعوديمماٌلؾ٣ّمسـ٤ّماظلـكّٕؼيمواّٰدـؿفّٖاءمبنخ٦ّاغـ٥ّم،مواظـؿقؼريمعـ٤ّمذـلغف٣ّم،مممممممم

صؼّٓمؼؽ٦ّنماٌلؿفّٖشيأمبـ٥ّمأطـّٕممســّٓمآمتعـوديمعـ٤ّماٌلـؿفّٖئم،مصقؽـ٦ّنمضـّٓممممممممم

ؼشيوَأؼؽيفشيـوماظَّـِّٔؼ٤ّشيممم}زؾ٣ّمغػل٥ّمبؿقؼريمع٤ّموضَّّٕهمآم)تعودي(موطّٕؼيع٥ّم،مضولمتعوديم:

صـي٦ّامَظومؼشيلضيكشيّٕضيمَض٦ّضيمظيمِع٤ّضيمَض٦ّضيمػيمسشيلشي٧ّمَأنضيمؼشيُؽ٦ّغصي٦ّامخشيقضيّٕطيامِعضيفصي٣ّضيموشيَظـومِغلشيـوءظيمِعـ٤ّضيمِغلشيـوٍءمممممآعشي

ضـيفصي٤ّؼيموشيَظـومتشيْؾِؿــّٖصيوامَأغضيُػلشيـُؽ٣ّضيموشيَظـومتشيشـيــوبشيّٖصيوامِبوْظَلْظَؼـوِبمِبــؽضيّٗشيمممممممم سشيلشيـ٧ّمَأنضيمؼشيُؽـ٤ّؼيمخشيقضيــّٕطيامِعـ

َظـــــ٣ّضيمؼشيؿصيـــــىضيمَصُلوَظِؽـــــ١َّمػصيـــــ٣ّصيمممماِظودضيـــــ٣ّصيماْظُػلصيـــــ٦ّقصيمبشيعضيـــــّٓشيماْظنغيميشيـــــونغيموشيعشيـــــ٤ّضيممممم

َضـولشي:مم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضيـ٥ّصي(ممممؼم.موسشي٤ّضيمَأغشيّٗغيمبضي٤ّغيمعشيوِظـ١ٍّمم11ػايفّٕات:{اظظَّوِظؿصي٦ّنشي

صيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم شيمَأْشؾشيـّٕشيمِذيمممم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(ممممدشيِؿعضي ؼشيُؼـ٦ّلصي:م)مرصيبؼيمَأذضيـعشي

مسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمَظَلبشيّٕؼيهصي(ممِرؿضيّٕشيؼضي٤ّغيمتشيضيؾصي٦ّمسشيضـي٥ّصيمَأسضيقشي٤ّصيماظؼـيوسغيمَظ٦ّضيمَأْضلشي٣ّشي

م)اٌلؿّٓركمسؾ٧ّماظصقققنيمظؾقوط٣ّ(.م

:موػ٨ّمذطّٕماٌلؾ٣ّمأخوهمبل٦ّءممايػٝب١ :مَٚٔ صٛر آفات ايًضإ *

سيمشقوبــ٥ّم;مظــّٔظ١ّممسقــًمبوظغقؾــيم،مصعشيــ٤ّضيمَأِبــ٧ّمػصيّٕشيؼضيــّٕشيَةم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مَأنؼيم

اْظِغقؾشيـُيم(.مَضـوُظ٦ّا:ماظؾَّـ٥ّصيمممممرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مَضـولشي:م)َأتشيـّٓضيرصيونشيمعشيـوممممم

شيمإغينضيمَطـونشيمِصـ٨ّمممممم وشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصيمَأسضيَؾ٣ّصيم،مَضولشي:م)ِذْطّٕصيَكمَأخشيوَكمِبؿشيومؼشيْؽـّٕشيهصيم(،مِضقـ٢ّشي:مَأَصّٕشيَأؼضيـ

َأِخ٨ّمعشيومَأُض٦ّلصيم،مَضولشيم:م)مإغينضيمَطونشيمِصق٥ِّمعشيومتشيُؼ٦ّلصيمَصَؼـِّٓماْشؿشيؾضيؿشيـ٥ّصيموشيإغينضيمَظـ٣ّضيمؼشيُؽـ٤ّضيمِصقـ٥ِّمممممم

م)رواهمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصَؼّٓضيمبشيفشيؿؼي٥ّصيم(

وضّٓموردماظـف٨ّمسـفومسيماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼ٣ّم;مِّغفـومتـمديمإديمتؼطقـّٝمممممم

ؼشيــومَأؼؽيفشيــوماظَّــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيــ٦ّام}روابــّٛماِّظػــيموابؾــيمبــنيماظـــوس،مصؼــولمتعــودي:مم

اظظ٤َّّـيمإغينؼيمبشيعضيّٚشيماظظ٤َّّـيمإغيثضي٣ّظيموشيّٰمتشيفشيلؼيلصي٦ّاموشيّٰمؼشيغضيؿشيىمبؼيعضيضصيـُؽ٣ّممماجضيؿشيـِؾصي٦ّامَطـِريطيامعـي٤ّشي
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بشيعضيضطيومَأؼصيِقىؽيمَأحشيّٓصيُط٣ّضيمَأنمؼشيْلُطـ٢ّشيمَظقضيـ٣ّشيمَأِخقـ٥ِّمعشيقضيؿطيـومَصَؽّٕغيػضيؿصيؿصيـ٦ّهصيموشياتؼيُؼـ٦ّاماظؾَّـ٥ّشيمإغينؼيمممممممم

يمبلطـ٢ّممؼم،مصؾؼّٓمععي٢ّمآم)سّٖموجـ٢ّ(ماظغقؾـمم12ػايفّٕات:{اظؾ٥َّّشيمتشي٦ّؼيابظيمرؼيِحق٣ّظي

اٌقؿــيمِّنماٌقــًمّٰمؼعؾــ٣ّمبلطــ٢ّميؿــ٥ّمطؿــومأنمايــ٨ّمّٰمؼعؾــ٣ّمبغقؾــيمعــ٤ّم

اشؿوب٥ّم،موضولماب٤ّمسؾوسم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(م:م"مإمنوم٬ّّٕبمآمػـّٔاماٌــ٢ّممم

ظؾغقؾيمِّنمأط٢ّمي٣ّماٌقًمحـّٕاممعلـؿؼّٔرموطـّٔاماظغقؾـيمحـّٕاممسيماظـّٓؼ٤ّممممممم

موضؾقّّمسيماظـػ٦ّس".م

٥ّمحؿــ٧ّمّٰمؼؼــّٝمسيموعــ٤ّمػـــومجيــىمسؾــ٧ّماٌلــؾ٣ّمأنمميلــ١ّمظلــوغم

أسّٕاضماظـوسمصقؽ٦ّنمع٤ّماهلوظؽني،مصع٤ّمأغّٗمب٤ّمعوظـ١ّم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مممم

ضول:مضولمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٨ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(:م)مَظؿؼيـومسصيـّٕغيجشيمِبـ٨ّمعشيـّٕشيرضيتصيمِبَؼـ٦ّضيمػيممممممم

صيمعشيـ٤ّضيمػشيـمصيَِّٰءمؼشيـوممممم َظفصي٣ّضيمَأْزَػورظيمِع٤ّضيمغصيقشيوسػيمؼشيكضيِؿشصي٦ّنشيموصيجصي٦ّػشيفصي٣ّضيموشي٭ّصيّٓصيورشيػصي٣ّضيمَصُؼْؾـ

ّٕغيؼ٢ّصيمَضولشيمػشيـمصيَِّٰءماظَّـِّٔؼ٤ّشيمؼشيـْلُطُؾ٦ّنشيمُظقصيـ٦ّمشيماظؼـيـوسغيموشيؼشيَؼعصيـ٦ّنشيمِصـ٨ّمَأسضيّٕشيا٬ِّـفغي٣ّضيم(مممممممممِجؾضي

ــوتماظؾلــونم،موحيػظــ٥ّمإّٰمعــ٤ّممممم ــ٦ّمداود(م.موظققــّٔرماٌلــؾ٣ّمعــ٤ّمآص )رواهمأب

ِٓم،معشيـوماظؼيفشيـوُةم؟مممم صي:مؼشيومرشيدصيـ٦ّلشيما اظؼ٦ّلماظطقىم،مصعشي٤ّضيمسصيْؼؾشييمبضي٤ّمسشيوِعّٕػيمضول:مُضْؾ

مَأعضيِؾ١ّْمسشيَؾقضي١َّمِظلشيوغشي١َّم،موشيْظقشيلشيعضي١َّمبشيقضيؿصي١َّم،موشيابضي١ِّمسشيَؾ٧ّمخشيِطقؽشيِؿ١َّم(مَضولشي:م)م

م)علـّٓمأريّٓ(م.م

وظقعؾ٣ّماإلغلونمأنماغؿؼوممآمتعوديمع٤ّماٌغؿوبمؼؽ٦ّنمعـ٤ّمجــّٗممم

سؿؾــ٥ّموذغؾــ٥ّم،مصؿــ٤ّماشؿــوبماظـــوسمضــقّٚمآمظــ٥ّمعــ٤ّمؼغؿوبــ٥ّم،موعــ٤ّمتؿؾــّٝمممم

تـ٥ّم،مصعشيـ٤ّضيمَأِبـ٧ّمبشيـّٕضيزشيَةماَِّدضيـَؾِؿ٧ّـيممممممس٦ّراتماظـوسمضقّٚمآمظـ٥ّمعـ٤ّمؼؿؿؾـّٝمس٦ّراممم

)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّم(مَضولشي:ممَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(:م)مؼشيـومعشيعضيششيـّٕشيمممممم

عشي٤ّضيمآعشي٤ّشيمِبِؾلشيـوِغ٥ِّموشيَظـ٣ّضيمؼشيـّٓضيخصي٢ّغيماإلغيميشيـونصيمَضْؾؾشيـ٥ّصيمَّٰمتشيغضيؿشيـوبصي٦ّاماْظؿصيلضيـِؾِؿنيشيموشيَّٰمتشيؿؼيِؾعصيـ٦ّاممممممممم
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٤ّغيماتؼيؾشيـّٝشيمسشيـ٦ّضيرشياِتفغي٣ّضيمؼشيؿؼيِؾـّٝغيماظؾَّـ٥ّصيمسشي٦ّضيرشيتشيـ٥ّصيموشيعشيـ٤ّضيمؼشيؿؼيِؾـّٝغيماظؾَّـ٥ّصيمسشي٦ّضيرشيتشيـ٥ّصيممممممممممسشي٦ّضيرشياِتفغي٣ّضيمَصنغيغؼيـ٥ّصيمعشيـمم

م)رواهمأب٦ّمداوود(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼشيْػضشيقضي٥ّصيمِص٧ّمبشيقضيِؿ٥ِّم(م

بف٣ّمإ٬ّـوصيمإديمأغـ٥ّمؼـلت٨ّمؼـ٦ّمماظؼقوعـيموّٰمحلــيمظـ٥ّم،مِّنمعـ٤ّماشؿــومممممممم

أخّٔوامع٤ّمحلـوت٥ّمحؿ٧ّمو٭٢ّّمظّٓرجيماإلصٱّسم،مصعشيـ٤ّضيمَأِبـ٧ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّممممم

َأتشيّٓضيرصيونشيمعشيوماْظؿصيْػِؾـّٗصيممٯّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشي:م

ّٗشيمِعـ٤ّضيممَضوُظ٦ّاماْظؿصيْػِؾّٗصيمِصقشـيومعشيـ٤ّضيمَّٰمِدرضيػشيـ٣ّشيمَظـ٥ّصيموشيَّٰمعشيؿشيـوعشي.مَصَؼـولشيم:م)مإغينؼيماْظؿصيْػؾِـممممممٮّ.م

ُأعؼيِؿ٧ّمؼشيْلِت٧ّمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيـِيمِبصشيـٱٍَّةموشي٭ِّـقشيومػيموشيزشيَطـوٍةموشيؼشيـْلِت٧ّمَضـّٓضيمذشيـؿشي٣ّشيمػشيـّٔشياموشيَضـّٔشيفشيمممممممممم

ػشئّشياموشيَأَط٢ّشيمعشيولشيمػشئّشياموشيدشيَػ١َّمدشيمشيمػشئّشياموشي٬ّشيّٕشيبشيمػشئّشيامَصقصيعضيَط٧ّمػشئّشيامِع٤ّضيمحشيلشيـشـيوِت٥ِّمم

ضيمحشيلشيــشـيوممم تصي٥ّصيمَضؾضيــ٢ّشيمَأنضيمؼصيْؼضشيـ٧ّمعشيــومسشيَؾقضيـ٥ِّمُأِخــّٔشيمِعــ٤ّضيممموشيػشيـّٔشيامِعــ٤ّضيمحشيلشيـشـيوِت٥ِّمَصــنغينضيمَصـِقشيـ

ضيمسشيَؾقضي٥ِّمثصي٣ّؼيمُرّٕغيحشيمِص٨ّماظؼيورغيم(م   )رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممخشيَطوؼشيوػصي٣ّضيمَصُطّٕغيحشي
،موػـ٨ّمغؼـ٢ّماظؽـٱّممبـنيممممم ايُُٓٝـ١  :ٚنذيو َٔ آفـات ايًضـإ أّٜطـا     *

ــمديمإمممم ــّٔيمؼ ــّٕماظ ـــف٣ّم،ماِّع ــوسمبؼصــّٓماإلصلــودمبق ــّٝماِّوا٭ّــّٕمماظـ ديمتؼطق

واظعٱّضيمبنيماظـوسم،موضّٓموردماظـف٨ّمسـفـومسيماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼ٣ّ،مضـولمتعـوديمممممم

ؼم،موضّٓمبنيم10،11ػاظؼؾ٣ّ:{وشيَظومتصيِطّٝضيمُط٢ّؼيمحشيؾَّوٍفمعشيفغينيػيم*مػشيؿؼيوزػيمعشيشؼيوٍءمِبشيِؿق٣ّػي}:

اظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مأنماظـؿـوممعـ٤ّمذـّٕارمخؾـ٠ّمآم)سـّٖموجـ٢ّ(م،مممممممم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)مَأَظـومُأخضيِؾـّٕصيُط٣ّضيممممصعشي٤ّضيمَأدضيؿشيوءشي ًِمؼشيّٖغيؼّٓشيمَأنؼيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّشيؾ٧َّّما ضي ِب

ُٓمممم ــّٕشيما ِٓم،مَضــولشي:م)ماظَّــِّٔؼ٤ّشيمإغيذشيامرصيؤصيوا،مذصيِط ــوُظ٦ّا:مبشيَؾــ٧ّمؼشيــومرشيدصيــ٦ّلشيما ِبِكقشيــورغيُط٣ّضيم(مَض

ؿشيشؼيـوءصيونشيمِبوظؼيِؿقؿشيـِيم،ماْظؿصيْػِلـّٓصيونشيممممتشيعشيوَظ٧ّم(مثصي٣ّؼيمَضولشي:م)مَأَظومُأخضيِؾـّٕصيُط٣ّضيمِبِشـّٕشيارغيُط٣ّضي؟ماظْمم

شًيم( م)علـّٓمأريّٓ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبشيقضي٤ّشيماْظَلِحؾؼيِي،ماْظؾشيوُش٦ّنشيمِظْؾؾصيّٕشيآِءماْظعشيشي
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،ممايضب ٚايكـذف ألعـزاا ايغـزفا٤   :مَٚٔ آفات ايًضإ املًٗه١ *

بـنيمأبــوءماظـ٦ّر٤ّمممموػ٦ّمأعّٕمؼفّٓدمبـقونماجملؿؿّٝموؼمديمّٰغؿشورماظػ٬ّ٦ّـ٧ّمم

اظ٦ّاحّٓم،مظّٔامجوءماِّعّٕمبـوظـف٨ّمســ٥ّموإجيـوبمايـّٓمسؾـ٧ّمصوسؾـ٥ّم،مواظ٦ّسقـّٓمممممممم

ــودي:مممممم ــولمتع ــّٓغقومواآلخــّٕةم،مض ــ٥ّمسيماظ ــوظؾع٤ّمظ ــّٓؼّٓمب ــ٦ّنشيمم}اظش ــِّٔؼ٤ّشيمؼشيّٕضيعصي وشياظَّ

ُؾـ٦ّامماْظؿصيقضيصشيشـيوِتمثصي٣ّؼيمَظ٣ّضيمؼشيْلتصي٦ّامِبَلرضيبشيعشيِيمذصيفشيّٓشياءشيمَصوجضيِؾّٓصيوػصي٣ّضيمثشيؿشيوِغنيشيمجشيْؾـّٓشيًةموشيّٰمتشيْؼؾشيم

إغينؼيم}ؼم،موضــولمتعــودي:مم3ػاظـــ٦ّر:م{َظفصيــ٣ّضيمذشيــفشيودشيًةمَأبشيــّٓطياموشيُأوضيَظِؽــ١َّمػصيــ٣ّصيماْظَػوِدــُؼ٦ّنشي

اظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيّٕضيعصيـ٦ّنشيماْظؿصيقضيصشيـشـيوِتماْظغشيـوِصٱِّتماْظؿصيمضيِعشـيـوِتمُظِعصـيـ٦ّامِصـ٨ّماظـّٓؽيغضيقشيوموشياآلِخـّٕشيِةممممممممم

ؿصيفصي٣ّضيموشيَأؼضيِّٓؼفغي٣ّضيموشيَأرضيجصيُؾفصي٣ّمِبؿشيومَطـوغصي٦ّامموشيَظفصي٣ّضيمسشئّشيابظيمسشيِظق٣ّظي*مؼشي٦ّضيمشيمتشيشضيفشيّٓصيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمَأْظِلشي

ؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيم*مؼشي٦ّضيمشيمتشيشضيفشيّٓصيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمَأْظِلشيؿصيفصي٣ّضيموشيَأؼضيِّٓؼفغي٣ّضيموشيَأرضيجصيُؾفصي٣ّمِبؿشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾـ٦ّنشيم*مم

مم{ؿصيِؾنيصيؼشي٦ّضيعشيِؽٍّٔمؼصي٦ّشيصِّقفغي٣ّصيماظؾ٥َّّصيمِدؼشيفصي٣ّصيماْظقشي٠ّؼيموشيؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشيمَأنؼيماظؾ٥َّّشيمػصي٦ّشيماْظقشي٠ّؽيماْظ

مؼ.25ـمم24ـمم23ػاظـ٦ّر:

وضّٓمغف٧ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مس٤ّماظلىعيموجعؾ٥ّمغ٦ّسطيـومعـ٤ّممم

ــ٥ّصيمُطْػــّٕظي(م)٭ّــققّّمممممممم ــِؾ٣ّغيمُصلصيــ٦ّقظيم،موشيِضؿشيوُظ ٌُلضي ــولشي:م)ِدــؾشيوبصيما ــ٦ّاعماظػلــ٦ّقم،مصَؼ أغ

اظؾكوري(م،موطّٔظ١ّمجع٢ّماظؼّٔفمأحّٓماظلؾّٝماٌفؾؽوت،مصعشي٤ّضيمَأِبـ٨ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةممم

سشيضـي٥ّصي(مسشي٤ّغيماظؼـيِؾـ٨ّـيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مَضـولشي:م)اجضيؿشيـِؾصيـ٦ّاماظلؼيـؾضيّٝشيممممممممم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصي

ِٓموشيعشيــومػصيــ٤ّؼيمَضــولشيماظشـيــّٕضيُكمِبوظؾَّــ٥ِّموشياظلـيــقضيّٕصيموشيَضؿضيــ٢ّصيمم اْظؿصي٦ِّبَؼــوِتمَضــوُظ٦ّا:مؼشيــومرشيدصيــ٦ّلشيما

ولغيماْظقشيِؿق٣ّغيموشياظؿؼي٦ّشيظ٨ِّّمؼشي٦ّضيمشيماظؼيْػّٗغيماظَِّؿ٨ّمحشيّٕؼيمشيماظؾ٥َّّصيمإغيَّّٰمِبوْظقشي٠ّـيموشيَأْط٢ّصيماظّٕـيبشيوموشيَأْط٢ّصيمعشي

ــ٨ّمممممم ــؾ٣ّ(.مصّٕع ــوِصٱَِّتم(م)رواهمعل ــوِتماْظغشي ــشـيوِتماْظؿصيمضيِعشي ــّٔضيفصيماْظؿصيقضيصشي ــِّٟموشيَض اظّٖؼيحضي

اىؾــوءمظؽـومماظطؾـوعم،مع٬ّّٕـ٧ّماظـػـ٦ّسم،معّٕوجفـوممممممم اِّبّٕؼوءمبوظؾور٢ّم٭ّــوسيم

مذبّٕممسيمح٠ّمدؼـ٥ّموذبؿؿع٥ّموأعؿ٥ّ،معـريظيمظٱ٬ّّطّٕابمواظػ٧ّ٬ّ٦ّمسيماِّعي.
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نمغعؿيموغؼؿيمسيمآنمواحّٓم،مصنذامدـكّٕهماإلغلـونمسيمروسـيممممصوظؾلو

آم)سّٖموج٢ّ(مأو٭ّؾ٥ّمإديمر٦ّ٬ّانمآمتعوديموع٬ّّٕوت٥ّموغعقؿ٥ّماٌؼـق٣ّ،موإنمم

دكّٕهمصقؿومّٰمؼ٨ّ٬ّّٕمآمتعـوديمطـونمذظـ١ّمدـؾؾًومسيمػٱّطـ٥ّموخلـّٕاغ٥ّمسيممممممم

ــ٥ّمودــؾ٣ّ(محقــٌمضــولم:ممممم ٯّماظــّٓغقومواآلخــّٕةم،مو٭ّــّٓقماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾق

ٌُلضيِؾ٣ّصيمعشي ٌُفشيـوِجّٕصيمعشيـ٤ّضيمػشيفشيـّٕشيمعشيـومغشيفشيـ٧ّممممممما ٌُلضيِؾؿصي٦ّنشيمِع٤ّضيمِظلشيوِغ٥ِّموشيؼشيـِِّٓهم،موشيا ٤ّضيمدشيِؾ٣ّشيما

ِٓممممٮّماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي )٭ّققّّماظؾكوري(.موسيم٭ّققّّماإلعوممعلـؾ٣ّم"دصيـِؽ٢ّشيمرشيدصيـ٦ّلصيما

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَأيؽيماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيمَأْصضشي٢ّصي؟مَضـولشي:م)معشيـ٤ّضيمدشيـِؾ٣ّشيماْظؿصيلضيـؾِمممم ؿصي٦ّنشيم)٭ّشيؾ٧َّّما

مِع٤ّضيمِظلشيوِغ٥ِّموشيؼشيِِّٓهم(.م

صقّٕيمبوٌلؾ٣ّمأنمؼضؾّٛمظلوغ٥ّم،موؼلللمغػل٥ّمضؾ٢ّمأنمؼؿقّٓثمس٤ّم

جّٓوىمايّٓؼٌموصو٫ّّٓت٥ّ؟ممصننمطونمخريًامتؽؾ٣ّموإّٰمدـؽًمواظلـؽ٦ّتمسيممم

ػّٔهمايوظيمسؾودةمؼمجّٕمسؾقفوم،مو٭ّّٓقمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مم

ماآلخّٕمصؾقؼ٢ّمخريًامأومظقصؿً(محقٌممضول:م)موع٤ّمطونمؼمع٤ّمبوٓمواظق٦ّمم

م)رواهماظؾكوريموعلؾ٣ّ(.

وطؿــومأنمظؾلــونمزّٰتمتــّٓعّٕماجملؿؿــّٝم،مطــّٔظ١ّمأؼضــومظؾؼؾــ٣ّمآصــوتم

وزّٰتمتّٓعّٕماِّعيمبلدّٕػوم،محقٌمإنماظؼؾـ٣ّماظـّٔيمؼعـربمبـ٥ّم٭ّـوحؾ٥ّمسـ٤ّمعـومممممممم

بّٓاخؾ٥ّمع٤ّمأصؽورمػ٦ّمتّٕذيونماظؾلونم،مصؼّٓمؼظ٤ّماظـؾعّٚمأنماظؾلـونمصؼـّٛمممم

ومهؿؾــ٥ّمعــ٤ّمععؾ٦ّعــوتم،مواظصــ٦ّابمأنماظؼؾــ٣ّمػــ٦ّممرّٕؼــ٠ّمسؾــ٦ّرماظؽؾؿــيموعــ

واظؼؾ٣ّمأبؼ٧ّمرّٕؼ٠ّمذظ١ّمأؼضو،موطؿومضولماىوحّٜ:م)ماظؼؾ٣ّمأحّٓماظؾلوغنيم،م

(م،مب٢ّمػ٦ّمأحّٓعيمع٤ّماظلقّٟمسيمض٦ّت٥ّ،موؼصـ٢ّمإديمأبعـّٓمممـومؼصـ٢ّمإظقـ٥ّمممممممأثًّٕا

ماظؾلون.مم

صكط٦ّرةماظؽؾؿيمبوظؼؾ٣ّمّٰمتؼ٢ّمسـ٤ّمخطـ٦ّرةماظؽؾؿـيمبوظؾلـونم،معـ٤ّمممممم

حىمضؾ٣ّمأنمؼعط٨ّماظؼؾ٣ّمحؼ٥ّموؼمدؼ٥ّمطؿومؼـؾغ٨ّم،مػـوموجىممسؾ٧ّمط٢ّم٭ّو
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وحيّٕصمسؾق٥ّمع٤ّماظ٦ّض٦ّعمسيماظّٖظ٢ّم،مصف٦ّمؼعؽّٗمخصيؾؼ٥ّمموآراءهم،موؼلـؿعؿؾ٥ّمم

مسيمعـو٭ّّٕةماي٠ّ،ممواٌـوداةمظؾػضقؾيم،مصوظؼؾ٣ّمأعوغيمجيىمأنمتظيصون.

ؼم،موبـ٥ّمم1ػاظؼؾـ٣ّ:م{نموشياْظَؼَؾ٣ّغيموشيعشيومؼشيلضيـُطّٕصيونشيم}أضل٣ّمآمتعوديمب٥ّمصؼول:

ــىماٌٱّ ــودي:ممممؼؽؿ ــولمتع ــوهل٣ّم،مض ــنيموأصع ــ٦ّالماٌؽؾػ ــقضيُؽ٣ّضيم}٫ّؽــيمأض وشيإغينؼيمسشيَؾ

ؼم،موبــ٥ّمدصيوغــًماظعؾــ٦ّمموبــ٥ّم11ـــــ10ػاّٰغػطــور:{َظقشيــوِصِظنيشيم*مِطّٕشياعطيــومَطــوِتِؾنيشي

حصيػظًم،موبلـؾؾ٥ّمارتؼـ٧ّمأضـ٦ّاممظي،موخصيؾـّٓمأسـٱّمم،موصـوزمطـّٕامم،موخلـّٕمظؽـومم،مممممممممم

م-،مصفـ٦ّمممصؽ٣ّمع٤ّم٬ّولماػؿـّٓىمبـلغ٦ّارهم،موطـ٣ّمعـ٤ّمسوضـ٢ّم٬ّـوعمبشـطقوت٥ّممممممم

سيمؼــّٓماِّعـــوءمودــقؾيمظؾكــريموذيــّٝمطؾؿــيماٌلــؾؿنيم،موسيمؼــّٓممممم-اظؼؾــ٣ّ

ماظلػفوءمدؾىمظؿػّٕؼ٠ّماظؽؾؿي.م

ــيم،موتشــ٦ّؼ٥ّمممممم ــورماظؽوذب ــ٥ّم:مغشــّٕماِّخؾ ــ٣ّموزّٰت ــوتماظؼؾ وعــ٤ّم٭ّــ٦ّرمآص

ايؼو٠ّ٫ّمأومتّٓظقلفوم،مواظـق٢ّمع٤ّمأسّٕاضماظشّٕصوءم،موط٢ّمعـومؼؿصـ٢ّمبـشـّٕمعـوممممم

مؼشقّٝماظػوحشيم.

ديمإديمط٢ّمضؾـ٣ّم٭ّـودقمأعـنيم،مؼـشـّٕمايـ٠ّممممممإنماِّعيمسيمحوجيمعو

وؼّٓاصّٝمسـ٥ّم،موؼّٕذّٓماظـوسمإديمعومصق٥ّمخـريمدؼــف٣ّمودغقـوػ٣ّم،موظـقعؾ٣ّمطـ٢ّمممممم

٭ّوحىمضؾ٣ّمأغ٥ّمدقػـ٧ّموؼؾؼ٧ّمضؾؿ٥ّمذوػّٓطيامسؾق٥ّ،مصؾقؽؿىمعومؼلّٕهمأنمؼـّٕاهمم

مسيماآلخّٕة.م

مورح٣ّمآماظشوسّٕمحنيمضول:

مؾًمؼّٓاهعومع٤ّمطوتىمإّٰمدقػـ٧ّممممممممممممموؼؾؼ٨ّماظّٓػّٕمعومطؿ

مؼلّٕكمسيماظؼقوعيمأنمتّٕاهمممممصٱّمتؽؿىمبؽػ١ّمشريمذ٨ّءمممممممممم

م

م*    *    *
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 ايهزمي١ ٚاحلٝا٠ املرياخ يف املزأ٠ سل

  :ايعٓاصز :أًٚيا   
 عؽوغيمإٌّأةمسيماإلدٱّم. -1

 تؽّٕؼ٣ّماإلدٱّممظؾؿّٕأةم)أعطيوم،موبـؿطيوم،مأخؿطيوم،موزوجي(. -2

ماظل٦ّ -3 ماظؾـًمسيماظرتبقي مسؾ٧ّمح٠ّ مد٦ّاءمحٌماإلدٱّم مطوظ٦ّظّٓ ؼي

 بل٦ّاء.

 ح٠ّمإٌّأةمسيماٌرياثم. -4

 :األدي١: ثاْٝا   
 :   ايهزِٜ ايكزإٓ َٔ األدي١       

مَصنغينضيماْظُلغضيشيقشيقضي٤ّغيمحشيِّّٜمِعضـي٢ّصيمِظؾّٔؼيَطّٕغيمَأوضيَظوِدُط٣ّضيمِص٨ّماظؾ٥َّّصيمؼصي٦ّ٭ِّقُؽ٣ّصي}:تعوديمؼؼ٦ّل -1

ضيموشيإغينضيمتشيّٕشيَكمعشيومثصيُؾشـيومَصَؾفصي٤ّؼيماثضيشيؿشيقضي٤ّغيمَص٦ّضيقشيمِغلشيوءطيمُط٤ّؼي ماظـيصضيّٟصيمَصَؾفشيوموشياِحّٓشيًةمَطوغشي

مَظ٣ّضيمَصنغينضيموشيَظّٓظيمَظ٥ّصيمَطونشيمإغينضيمتشيّٕشيَكمِعؿؼيوماظلؽيّٓصيسصيمِعضيفصيؿشيوموشياِحٍّٓمِظُؽ٢ّـيموشيِظَلبشي٦ّشيؼضي٥ِّ

صيمَصِؾُلعـي٥ِّمَأبشي٦ّشياهصيموشيوشيرغيثشي٥ّصيموشيَظّٓظيمَظ٥ّصيمؼشيُؽ٤ّضي ماظلؽيّٓصيسصيمَصِؾُلعـي٥ِّمإغيخضي٦ّشيٌةمَظ٥ّصيمَطونشيمَصنغينضيماظؽيُؾ

مَأؼؽيفصي٣ّضيمتشيّٓضيرصيونشيمَظوموشيَأبضيشـيوؤصيُط٣ّضيمآبشيوؤصيُط٣ّضيمدشيؼضي٤ّػيمَأوضيمِبفشيومؼصي٦ّ٭٨ِّّموشي٭ِّقؼيٍيمبشيعضيِّٓم٤ّضيِع

مؼ.11:اظـلوءػممممممممممم{سشيِؾقؿطيومَطونشيماظؾ٥َّّشيمإغينؼيماظؾ٥َِّّمِع٤ّشيمَصّٕغيؼضشيًيمغشيْػعطيومَظُؽ٣ّضيمَأْضّٕشيبصي

مَصنغينضيموشيَظّٓظيمَظفصي٤ّؼيمؼشيُؽ٤ّضيمَظ٣ّضيمإغينضيمَأزضيوشياجصيُؽ٣ّضيمتشيّٕشيَكمعشيومِغصضيّٟصيموشيَظُؽ٣ّضي}:متعوديموؼؼ٦ّل -2

مدشيؼضي٤ّػيمَأوضيمِبفشيومؼصي٦ّ٭ِّنيشيموشي٭ِّقؼيٍيمبشيعضيِّٓمِع٤ّضيمتشيّٕشيْط٤ّشيمِعؿؼيوماظّٕؽيبصيّٝصيمَصَؾُؽ٣ّصيموشيَظّٓظيمَظفصي٤ّؼيمَطونشي

مَصَؾفصي٤ّؼيموشيَظّٓظيمَظُؽ٣ّضيمَطونشيمَصنغينضيموشيَظّٓظيمَظُؽ٣ّضيمؼشيُؽ٤ّضيمَظ٣ّضيمإغينضيمتشيّٕشيْطؿصي٣ّضيمِعؿؼيوماظّٕؽيبصيّٝصيموشيَظفصي٤ّؼي

مرشيجصي٢ّظيمَطونشيموشيإغينضيمدشيؼضي٤ّػيمَأوضيمِبفشيومتصي٦ّ٭ّصي٦ّنشيموشي٭ِّقؼيٍيمبشيعضيِّٓمِع٤ّضيمتشيّٕشيْطؿصي٣ّضيمؿؼيوِعماظؽيؿصي٤ّصي

ظيمَأوضيمَأخظيموشيَظ٥ّصيماعضيّٕشيَأٌةمَأوغيمَطَؾوَظًيمؼصي٦ّرشيثصي مَصنغينضيماظلؽيّٓصيسصيمِعضيفصيؿشيوموشياِحٍّٓمَصِؾُؽ٢ّـيمُأخضي
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ٌِمِص٨ّمذصيّٕشيَطوءصيمَصفصي٣ّضيمذشيِظ١َّمِع٤ّضيمَأْطشيّٕشيمَطوغصي٦ّا مِبفشيومؼصي٦ّ٭ّشي٧ّموشي٭ِّقؼيٍيمِّٓبشيعضيمِع٤ّضيماظؽيُؾ

مؼ.م12:ماظـلوءػممممممممم{حشيِؾق٣ّظيمسشيِؾق٣ّظيموشياظؾ٥َّّصيماظؾ٥َِّّمِع٤ّشيموشي٭ِّقؼيًيمعصيضشيوُرمَشقضيّٕشيمدشيؼضي٤ّػيمَأوضي

مجشيؼـيوٍتمؼصيّٓضيِخْؾ٥ّصيموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصيماظؾ٥َّّشيمؼصيِطّٝغيموشيعشي٤ّضيماظؾ٥َِّّمحصيّٓصيودصيمِتْؾ١َّ}:متعوديموؼؼ٦ّل -3

مماْظعشيِظق٣ّصيماْظَػ٦ّضيزصيموشيذشيِظ١َّمِصقفشيوموِظِّٓؼ٤ّشيخشيماْظَلغضيفشيورصيمتشيقضيِؿفشيومِع٤ّضيمتشيفضيّٕغيي موشيعشي٤ّضي*

مسشئّشيابظيموشيَظ٥ّصيمِصقفشيومخشيوِظّٓطيامغشيورطيامؼصيّٓضيِخْؾ٥ّصيمحصيّٓصيودشيهصيموشيؼشيؿشيعشيّٓؼيموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصيماظؾ٥َّّشيمؼشيعضيّٙغي

مؼ.مم14م،13:ماظـلوءػمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{عصيفغينيظي

موشيِظؾـيلشيوِءموشياْظَلْضّٕشيبصي٦ّنشيماْظ٦ّشياِظّٓشيانغيمتشيّٕشيَكمِعؿؼيومغشيِصقىظيمِظؾّٕـيجشيولغي}:ممتعوديمؼ٦ّلوؼ -4

ضـي٥ّصيمَض٢ّؼيمِعؿؼيوموشياْظَلْضّٕشيبصي٦ّنشيماْظ٦ّشياِظّٓشيانغيمتشيّٕشيَكمِعؿؼيومغشيِصقىظي  م{عشيْػّٕصيو٬ّطيومغشيِصقؾطيومَطصيّٕشيمَأوضيمِع

مؼ.7:ماظـلوءػ

مَطّٕضيػطيوماظـيلشيوءشيمتشيّٕغيثصي٦ّامَأنضيمَظُؽ٣ّضيمؼشيِق٢ّؽيموَظمآعشيصـي٦ّاماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼشيوَأؼؽيفشيو}:تعوديموؼؼ٦ّل -5

معصيؾشيقـيشـيٍيمِبَػوِحششيٍيمؼشيْلِتنيشيمَأنضيمإغيظَّومآتشيقضيؿصيؿصي٦ّػصي٤ّؼيمعشيومِبؾشيعضيّٚغيمِظؿشئّضيػشيؾصي٦ّامتشيعضيضصيُؾ٦ّػصي٤ّؼيموشيَظو

موشيؼشيفضيعشي٢ّشيمذشيقضيؽطيومتشيْؽّٕشيػصي٦ّامَأنضيمَصعشيلشي٧ّمَطّٕغيػضيؿصيؿصي٦ّػصي٤ّؼيمَصنغينضيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشيسشيوِذّٕصيوػصي٤ّؼي

مؼ.19:ماظـلوءػمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َطـِريطيامخشيقضيّٕطيامِصق٥ِّماظؾ٥َّّصي

مإغيعؼيومإغيحضيلشيوغطيوموشيِبوْظ٦ّشياِظّٓشيؼضي٤ّغيمإغيؼؼيوهصيمإغيظَّومتشيعضيؾصيّٓصيوامَأظَّومرشيبؽي١َّموشيَضضشي٧ّ}:متعوديموؼؼ٦ّل -6

متشيضيفشيّٕضيػصيؿشيوموشيَظومُأُفمَظفصيؿشيومتشيُؼ٢ّضيمَصَؾومَؾوػصيؿشيوِطمَأوضيمَأحشيّٓصيػصيؿشيوماْظِؽؾشيّٕشيمِسضيّٓشيَكمؼشيؾضيُؾغشي٤ّؼي

ممَطّٕغيميطيومَض٦ّضيًظومَظفصيؿشيوموشيُض٢ّضي موشيُض٢ّضيماظّٕؼيحضيؿشيِيمِع٤ّشيماظّٔؽيلـيمجشيشيوحشيمَظفصيؿشيوموشياخضيِػّٚضي*

مم٭ّشيِغريطيامرشيبؼيقشيوِغ٨ّمَطؿشيومارضيحشيؿضيفصيؿشيومرشيبـي مإغينضيمغصيُػ٦ِّدُؽ٣ّضيمِص٨ّمِبؿشيومَأسضيَؾ٣ّصيمرشيبؽيُؽ٣ّضي*

مؼ.25م-م23:ماإلدّٕاءػمممممممممم{َشُػ٦ّرطيامِظْؾَلوؼياِبنيشيمَطونشيمَصنغيغؼي٥ّصيمِظِقنيشي٭ّشيومتشيُؽ٦ّغصي٦ّا

متعوديموؼؼ٦ّل -7 موشيػضي٤ّػيمسشيَؾ٧ّموشيػضيطـيومُأعؽي٥ّصيمحشيؿشيَؾؿضي٥ّصيمِب٦ّشياِظّٓشيؼضي٥ِّماْظنغيغضيلشيونشيموشيوشي٭ّؼيقضيشـيو}:

 م{ماْظؿشيِصريصيمإغيَظ٨ّؼيموشيِظ٦ّشياِظّٓشيؼضي١َّمِظ٨ّماذضيُؽّٕضيمَأنغيمسشيوعشيقضي٤ّغيمِص٨ّموشيِصصشيوُظ٥ّصي

مؼ.م14:مؼؿونظػ
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مُطّٕضيػطيومُأعؽي٥ّصيمحشيؿشيَؾؿضي٥ّصيمإغيحضيلشيوغطيومِب٦ّشياِظّٓشيؼضي٥ِّماْظنغيغضيلشيونشيموشيوشي٭ّؼيقضيشـيو}:تعوديموؼؼ٦ّل -8

موشيبشيَؾّٞشيمَأذصيّٓؼيهصيمبشيَؾّٞشيمإغيذشيامحشيؿؼي٧ّمذشيفضيّٕطيامثشيَؾوثصي٦ّنشيموشيِصصشيوُظ٥ّصيموشيحشيؿضيُؾ٥ّصيمُطّٕضيػطيوموشيوشي٬ّشيعشيؿضي٥ّصي

شيماظَِّؿ٨ّمِغعضيؿشيؿشي١َّمُؽّٕشيَأذضيمَأنضيمَأوضيزغيسضيـ٨ِّمرشيبـيمَضولشيمدشيشـيًيمَأرضيبشيِعنيشي مسشيَؾ٨ّؼيمَأغضيعشيؿضي

مإغيغـي٨ّمذصيرـيؼؼيِؿ٨ّمِص٨ّمِظ٨ّموشيَأ٭ّضيِؾّّضيمتشيّٕضي٬ّشيوهصيم٭ّشيوِظقطيومَأسضيؿشي٢ّشيموشيَأنضيموشياِظّٓشييؼيموشيسشيَؾ٧ّ

صي مؼ.م15:ماِّحؼوفػممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؿصيلضيِؾِؿنيشيمِع٤ّشيموشيإغيغـي٨ّمإغيَظقضي١َّمتصيؾضي

 :مّيآلثاة ايض١ٓ َٔ األدي١     
ماظؾ٥َِّّم -1 مرشيدصي٦ّلغي مإغيَظ٧ّ مرشيجصي٢ّظي مجشيوءشي م: مَضولشي مسشيضـي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي مػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مَأِب٨ّ سشي٤ّضي

مِبقصيلضي٤ّغيم ماظؼـيوسغي مَأحشي٠ّؽي معشي٤ّضي ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو م مَصَؼولشي: موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ )٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي

عؽي١َّ(مَضولشي:مثصي٣ّؼيمعشي٤ّضيم؟م٭ّشيقشيوبشيِؿ٨ّ؟ممَضولشيم:م)ُأعؽي١َّ(مَضولشي:مثصي٣ّؼيمعشي٤ّضيم؟مَضولشي:م)ثصي٣ّؼيمُأ

م)٭ّققّّماظؾكوري(.ممممممَضولشي:م)ثصي٣ّؼيمُأعؽي١َّ(م،مَضولشي:مثصي٣ّؼيمعشي٤ّضي؟مَضولشيم:م)ثصي٣ّؼيمَأبصي٦َّك(م

مآم)٭ّؾ٧ّمآم -2 مضولمرد٦ّلصي مضول: مسؾوسم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( ماب٤ّغي وسشي٤ّضي

موشيَظ مؼصيفغيضيفشيو موشيَظ٣ّضي مؼشيِؽّٓضيػشيو مُأغضيشي٧ّمَصَؾ٣ّضي مَظ٥ّصي ضي مَطوغشي م)عشي٤ّضي موشيَظّٓشيهصيمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(: مؼصيمضيِثّٕضي ٣ّضي

م)دـ٤ّمأب٨ّمداود(.ممممممممممَأدضيخشيَؾ٥ّصيماظؾ٥َّّصيماْظفشيؼـيَي(م-َضولشيمؼشيعضيـ٧ِّماظّٔؽيُط٦ّرشيمم-سشيَؾقضيفشيوم

وسشي٤ّضيمسشي٦ّضيِفمبضي٤ّغيمعشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآم -3

مثشيَؾوثصي مَأوضي مبشيشـيوٍت مثشيَؾوثصي مَظ٥ّصي مُط٤ّؼي م)عشي٤ّضي م: مودؾ٣ّ( مَأوضيممسؾق٥ّ ضيؿشيونغي مِب مَأوضي َأخشي٦ّشياٍت

ُأخضيؿشيونغيماتؼيَؼ٧ّماظؾ٥َّّشيمِصقفغي٤ّؼيموشيَأحضيلشي٤ّشيمإغيَظقضيفغي٤ّؼيمحشيؿؼي٧ّمؼشيِؾ٤ّؼيمَأوضيمؼشيؿصيؿضي٤ّشيمُط٤ّؼيمَظ٥ّصيمِحفشيوبطيوم

م)علـّٓمأريّٓ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِع٤ّضيماظؼيورغيم(م

صيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّمموس٤ّمسصيْؼؾشيَيمبضي٤ّشي -4 سشيوِعّٕػيماْظفصيفشيـ٨ِّؼيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضولم:مدشيِؿعضي

مثشيَؾوثصيم مَظ٥ّصي مَطونشي موشيَضولشيمعشيّٕؼيًةمعشي٤ّضي ضي مَطوغشي م:)عشي٤ّضي )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيُؼ٦ّلصي

مَظ٥ّصيم مُط٤ّؼي مِجّٓؼيِت٥ِّ مِع٤ّضي موشيَطلشيوػصي٤ّؼي موشيدشيَؼوػصي٤ّؼي مَصَلْرعشيؿشيفصي٤ّؼي مسشيَؾقضيفغي٤ّؼي مَصصشيؾشيّٕشي بشيشـيوٍت

 )علـّٓمأريّٓ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممومِع٤ّضيماظؼيورغي(مِحفشيوبطي
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موشيدشيؾ٣َّّشي(:م -5 مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: مدصيَؾقضي٣ّػي، مبضي٤ّغي مِسؿضيّٕشيانشي وسشي٤ّضي

 ٨ّماْظفشيؼـيِي(م)عشي٤ّضيمَضَطّٝشيمِعريشياثطيومَصّٕشي٬ّشي٥ّصيماظؾ٥َّّصيمَضَطّٝشيماظؾ٥َّّصيمِعريشياثشي٥ّصيمِص
 )دـ٤ّمدعقّٓمب٤ّمعـص٦ّر(.م

مِص٨ّم -6 م)ُطؼـيو مسـ٥ّ(: مآ م)ر٨ّ٬ّ ماًطوب مب٤ّ ماٌمعـنيمسؿّٕ مأعري وؼؼ٦ّل

مَظفصي٤ّؼيم مرشيَأؼضيشـيو ماظؾ٥َّّصي ماْظنغيدضيَؾومصيموشيذشيَطّٕشيػصي٤ّؼي مَصَؾؿؼيومجشيوءشي ماظـيلشيوءشيمذشيقضيؽطيو مَظومغشيعصيّٓؽي اْظفشيوِػِؾقؼيِي

م)٭ّققّّماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِبّٔشيِظ١َّمسشيَؾقضيشـيومحشيؼفيو(

 : املٛضـــــــٛع :ثايّجا
ظؼّٓماػؿ٣ّماإلدٱّممبوٌّٕأةماػؿؿوعطيومبوظغطيوم،مصّٕصّٝمعؽوغؿفوموسظ٣َّّمعـّٖظؿفوم،م

موحؼ٦ّقم مربرتعي مبشكصقي متؿؿؿّٝ م، ماظؼّٓر مسوظقي ماظّٕأس معّٕص٦ّسي وجعؾفو

ومإطّٕام،مصصونمذكصقؿفوموردعيمعؼّٕرةموواجؾوتمععؿربةم،موبوىؿؾيمأطّٕعفومأمي

سـفومأظ٦ّاغطيومع٤ّماظظؾ٣ّمتّٕاطؿًمسؾقفومسربمضّٕونػيمر٦ّؼؾيم،موبٌمروحماِّع٢ّم

سيمغػ٦ّسماظـلوءمصلووىمبقـف٤ّموبنيماظّٕجولمسيماظـ٦ّابمواىّٖاءمسؾ٧ّم

متعودي: مؼؼ٦ّل م، ماظصوحل مسشيؿشي٢ّشيم}اظعؿ٢ّ مُأ٬ِّقّٝصي مَظو مَأغـي٨ّ مرشيبؽيفصي٣ّضي مَظفصي٣ّضي َصودضيؿشيفشيوبشي

مِع ضيُؽ٣ّضي مِع مبشيعضيّٚػيسشيوِع٢ّػي مِع٤ّضي مبشيعضيضصيُؽ٣ّضي مُأغضيشي٧ّ مَأوضي مذشيَطّٕػي م{٤ّضي مسؿّٕان: م،195ػآل مؼ

مَصَؾصيقضيِققشيؼـي٥ّصيم}وؼؼ٦ّلمدؾقوغ٥ّ: معصيمضيِع٤ّظي مُأغضيشي٧ّموشيػصي٦ّشي مَأوضي مذشيَطّٕػي مِع٤ّضي م٭ّشيوِظقطيو مسشيِؿ٢ّشي عشي٤ّضي

مؼم.97مػاظـق٢ّ:مممممم{حشيقشيوًةمَرقـيؾشيًيموشيَظشيفضيّٖغيؼشيؼيفصي٣ّضيمَأجضيّٕشيػصي٣ّضيمِبَلحضيلشي٤ّغيمعشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي

وظؼّٓمبؾّٞمع٤ّمتؽّٕؼ٣ّماإلدٱّممظؾؿّٕأةمأنمخصّٙمهلومد٦ّرةمع٤ّماظؼّٕآنم

،مصّٓلؼيمذظ١ّمسؾ٧ّماػؿؿومماإلدٱّممبوٌّٕأةماػؿؿوعًومٮّمد٦ّرةماظـلوءمٯّممسوػوم

طؾريًام،مخبٱّفمعومطونمسؾق٥ّمأعّٕػومسيماىوػؾقيمضؾ٢ّماإلدٱّمم،مصؼّٓمزؾؿًم

صّٝمعؽوغؿفوم،موأسؾ٧ّمإٌّأةمسيماىوػؾقيمزؾؿًومذّٓؼًّٓام،مصؾؿومجوءماإلدٱّممر
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ذلغفوم،موأسّٖػوموأطّٕعفوم،مؼؼ٦ّلمأعريماٌمعـنيمسؿّٕمب٤ّماًطوبم)ر٨ّ٬ّمآم

سـ٥ّ(:م)ُطؼـيومِص٨ّماْظفشيوِػِؾقؼيِيمَظومغشيعصيّٓؽيماظـيلشيوءشيمذشيقضيؽطيومَصَؾؿؼيومجشيوءشيماْظنغيدضيَؾومصيموشيذشيَطّٕشيػصي٤ّؼيماظؾ٥َّّصيم

م)٭ّققّّماظؾكوري(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرشيَأؼضيشيومَظفصي٤ّؼيمِبّٔشيِظ١َّمسشيَؾقضيشـيومحشيؼفيو(م

مواحرتاممذكصقؿفوم م، مإٌّأة محّٕصماإلدٱّممسؾ٧ّمحػّٜمطّٕاعي وطؿو

اٌعـ٦ّؼيم،مأثؾًمهلومحؼفومسيماظؿصّٕفموعؾوذّٕةمذيقّٝمايؼ٦ّقمطق٠ّماظؾقّٝم

مضولمتعوديم: موشريمذظ١ّم، م، موح٠ّماظشّٕاء ماْطؿشيلشيؾصي٦ّام}، مِعؿؼيو مغشيِصقىظي ِظؾّٕـيجشيولغي

ؼم،موػؽّٔامصوٌّٕأُةمسيمز٢ّمتعوظق٣ّم32ػاظـلوء:{لشيوِءمغشيِصقىظيمِعؿؼيوماْطؿشيلشيؾضي٤ّوشيِظؾـي

مذبؿؿعفوم مسي مطّٕميي محقوًة متعقّ٘ مايؽقؿي موت٦ّجقفوِت٥ّ ماظؼ٦ّميي اإلدٱّم

مِعؾمػومايػووُةمواظؿؽّٕؼ٣ّمع٤ّمأوؼيلمؼ٦ّممتؼّٓصيممصق٥ّمإديمػّٔهم اٌلؾ٣ّم،محقوًة

وغًم،مأومبـؿًوم،مأومأخؿَوم،مايقوة،معصيّٕورطيامبؽ٢ّمحولمع٤ّمأح٦ّالمحقوتفوم،مأعًومط

مأومزوجيم،مأوماعّٕأةمع٤ّمدو٫ّّٕمأصّٕادماجملؿؿّٝ.م

ًّا  ،مصؼّٓمدسومإديمإطّٕاعفومإطّٕاعطيومخو٭ّؾيوم،مأَا تهزِٜ اإلصالّ يًُزأ٠ أ

مصؼولمتعودي: م، مبفو مسؾ٧ّماظعـوؼي ؼي موح م، مَأظَّوم}واإلحلونمإظقفو وشيَضضشي٧ّمرشيبؽي١َّ

موشيِبوْظ٦ّشياِظ مإغيؼؼيوهصي مإغيظَّو مَأوضيمتشيعضيؾصيّٓصيوا مَأحشيّٓصيػصيؿشيو ماْظِؽؾشيّٕشي مِسضيّٓشيَك مؼشيؾضيُؾغشي٤ّؼي مإغيعؼيو مإغيحضيلشيوغطيو ّٓشيؼضي٤ّغي

ِطَؾوػصيؿشيومَصَؾومتشيُؼ٢ّضيمَظفصيؿشيومُأُفموشيَظومتشيضيفشيّٕضيػصيؿشيوموشيُض٢ّضيمَظفصيؿشيومَض٦ّضيًظومَطّٕغيميطيوم*موشياخضيِػّٚضيمَظفصيؿشيوم

مرشيبؼيقشي مَطؿشيو مارضيحشيؿضيفصيؿشيو مرشيبـي موشيُض٢ّضي ماظّٕؼيحضيؿشيِي مِع٤ّشي ماظّٔؽيلـي وِغ٨ّمجشيشيوحشي

وشيوشي٭ّؼيقضيشـيوماْظنغيغضيلشيونشيمِب٦ّشياِظّٓشيؼضي٥ِّمحشيؿشيَؾؿضي٥ّصيم}ؼم،موضولمدؾقوغ٥ّ:م24،م23ػاإلدّٕاء:{٭ّشيِغريطيا

مإغيَظ٨ّؼيم موشيِظ٦ّشياِظّٓشيؼضي١َّ مِظ٨ّ ماذضيُؽّٕضي مَأنغي مسشيوعشيقضي٤ّغي مِص٨ّ موشيِصصشيوُظ٥ّصي موشيػضي٤ّػي مسشيَؾ٧ّ موشيػضيطـيو ُأعؽي٥ّصي

مؼ.14ػظؼؿون:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؿشيِصريصيم
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صليمتؽّٕؼ٣ّمأسظ٣ّصيمع٤ّمأنمؼؼّٕنمآمحؼفومحبؼ٥ّم،موجيعؾفوماٌصطػ٧ّم

ماٌعّٕوفم،م موإدّٓاء ماظـوسمحبل٤ّماظصقؾي مأح٠ّؼي مودؾ٣ّ( )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ

مإغيَظ٧ّمرشيدصي٦ّلغيمآم)٭ّؾ٧ّم صع٤ّمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشيم:مجشيوءشيمرشيجصي٢ّظي

مَضولشي:مآمسؾق م٭ّشيقشيوبشيِؿ٨ّ؟ مِبقصيلضي٤ّغي مَأحشي٠ّؽي معشي٤ّضي مآ! مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو مَصَؼولشي: مودؾ٣ّ( ّ٥

)ُأعؽي١َّ(مَضولشي:مثصي٣ّؼيمعشي٤ّضي؟مَضولشي:م)ُأعؽي١َّ(مَضولشي:مثصي٣ّؼيمعشي٤ّضي؟مَضولشي:م)ُأعؽي١َّ(مَضولشي:مثصي٣ّؼيمعشي٤ّضي؟م

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَضولشيم:م)ثصي٣ّؼيمَأبصي٦َّك(

ُّ يًُزأ٠ بٓتًا مغعؿًيمسظقؿًيممٚأَا تهزِٜ اإلصال موسّٓؼيػو م، مصّٕصّٝمذلغشيفو :

م مصؼولمتعوديم: م، مطّٕميي مؼشيششيوءصيم}وِػؾًي معشيو مؼشيكضيُؾ٠ّصي موشياْظَلرضيضغي ماظلؼيؿشيووشياِت معصيْؾ١ُّ ِظؾ٥َِّّ

ماظّٔؽيُط٦ّرشي مؼشيششيوءصي مِظؿشي٤ّضي موشيؼشيفشيىصي مإغيغشيوثطيو مؼشيششيوءصي مِظؿشي٤ّضي موشيإغيغشيوثطيوممؼشيفشيىصي مذصيْطّٕشياغطيو مؼصيّٖشيوـيجصيفصي٣ّضي مَأوضي *

مَضِّٓؼّٕظي مسشيِؾق٣ّظي مإغيغؼي٥ّصي مسشيِؼقؿطيو مؼشيششيوءصي معشي٤ّضي م{وشيؼشيفضيعشي٢ّصي مآم50-49ػاظش٦ّرى: مأعّٕ مث٣ّؼي م، م ؼ

ؼيمسؾ٧ّم م،موبنيمحؼفومسيماظ٬ّّٕوسيمطوظ٦ّظّٓمد٦ّاءمبل٦ّاءم،موح بنطّٕاعفومرػؾًي

وشياْظ٦ّشياِظّٓشياتصيمؼصيّٕضي٬ِّعضي٤ّشيم}رسوؼؿفومواإلحلونمإظقفومعـّٔمغع٦ّعيمأزػورػوم،مضولمتعودي:

مَظ٥ّصيم ماْظؿشي٦ّضيُظ٦ِّد موشيسشيَؾ٧ّ ماظّٕؼي٬ّشيوسشيَي مؼصيِؿ٣ّؼي مَأنضي مَأرشيادشي مِظؿشي٤ّضي مَطوِعَؾقضي٤ّغي محشي٦ّضيَظقضي٤ّغي َأوضيَظودشيػصي٤ّؼي

مِب٦ّشيَظِّٓػشيوم موشياِظّٓشيٌة مَظومتصيضشيورؼي مإغيظَّوموصيدضيعشيفشيو مغشيْػّٗظي متصيَؽؾَّّٟصي مِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفمَظو رغيزضيُضفصي٤ّؼيموشيِطلضي٦ّشيتصيفصي٤ّؼي

طيماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼم،م233ػاظؾؼّٕة:م{٦ّضيُظ٦ّدظيمَظ٥ّصيمِب٦ّشيَظِِّٓهوشيَظومعشي وضّٓمح

مواإلغػوقم مآدابماإلدٱّمم، موتعؾقؿفو سؾ٧ّمتّٕبقيماظؾـًمسيمج٦ّمع٤ّماظعؾودة،

م م، مصػ٨ّمعلـّٓمأريّٓمع٤ّمحّٓؼٌممووسّٓمسؾ٧ّمذظ١ّمبوظـ٦ّابماظعظق٣ّسؾقفو ،

صيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآممسصيْؼؾشيَيمبضي٤ّغيمسشيوِعّٕػيماْظفصيفشيـ٨ِّـيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضول :مدشيِؿعضي

ضي مَطوغشي مم-سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)عشي٤ّضي مبشيشيوٍتمَصصشيؾشيّٕشيمم-وشيَضولشيمعشيّٕؼيًة مثشيَؾوثصي مَظ٥ّصي مَطونشي عشي٤ّضي

مسشيَؾقضيفغي٤ّؼيمَصَلْرعشيؿشيفصي٤ّؼيموشيدشيَؼوػصي٤ّؼيموشيَطلشيوػصي٤ّؼيمِع٤ّضيمِجّٓؼيِت٥ِّمُط٤ّؼيمَظ٥ّصيمِحفشيوبطيومِع٤ّضيماظؼيورغي(.
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موتّٕبقؿ مرسوؼؿفو موسّٓمموبعّٓ مبوظعّٓل مععوعؾؿفو مسؾ٧ّ ماإلدٱّم محؼـيـو فو

مبشيِشريم مبضي٤ّغي ماظصيعيعضيؿشيونغي مصع٤ّ مواإلغوثم، ماظّٔط٦ّر مع٤ّ موبنيمإخ٦ّتفو مبقـفو اظؿػّٕضي

)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مؼشيُؼ٦ّلصيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾعَي٥ِّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)اسضيُِّٓظ٦ّام

ُِّٓظ٦ّامبشيقضي٤ّشيمَأبضيشـيو٫ُِّؽ٣ّضيمضوهلومثٱّثًو(م)اظؾكوريمبشيقضي٤ّشيمَأبضيشـيو٫ُِّؽ٣ّضيماسضيُِّٓظ٦ّامبشيقضي٤ّشيمَأبضيشـيو٫ُِّؽ٣ّضيماسضي

م،موعلؾ٣ّ( موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ماظؼيِؾ٨ّـي معشيّٝشي مطونمأحّٓماظـوسمجشيوِظلطيو ،موٌو

م،م مَظ٥ّصي مبصيشيقؼيٌي مجشيوءشيتضي مثصي٣ّؼي م، مِص٨ّمِحفضيّٕغيِه موشيَأجضيَؾلشي٥ّصي مَصَؼؾؼيَؾ٥ّصي مَصَلخشئّشيهصي م، مَظ٥ّصي مبصيشي٨ّؿي َصفشيوءشي

م)َصؿشيومَصَلخشئّشيػشي م: موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ماظؼيِؾ٨ّؽي مَصَؼولشي م، مإغيَظ٧ّمجشيضيِؾ٥ِّ موشيَأجضيَؾلشيفشيو و

مسؾ٧ّم ماظ٦ّظّٓ مو٬ّّٝ مطؿو مأيمأغ٥ّ م، مظؾؾقفؼ٨ّ( م)ذعىماإلميون مبشيقضيشيفصيؿشيو( ضي سشيّٓشيَظ

 .صكّٔهمطونمؼـؾغ٨ّمأنمؼػع٢ّمعّٝماظؾـًمصقفعؾفومسؾ٧ّمصكّٔهماآلخّٕ

عيمسؾ٧ّمإطّٕاعفومواإلحلونمم،مأَا تهزِٜ اإلصالّ يًُزأ٠ أخّتا صؼّٓمح

إظقفوم،ممووسّٓمع٤ّمأحل٤ّمتّٕبقؿفومبوِّجّٕماظعظق٣ّم،مصعـّٓماظرتعّٔيمع٤ّمحّٓؼٌم

ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م ًُّٓضيرغييـيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيما َأِب٨ّمدشيِعقٍّٓما

مَصقصيقضي مَأخشي٦ّشياٍت مثشيَؾوثصي مَأوضي مبشيشـيوٍت مثشيَؾوثصي مِظَلحشيُِّٓط٣ّضي مؼشيُؽ٦ّنصي م)َظو مإغيظَّومَضولشي: مإغيَظقضيفغي٤ّؼي ِل٤ّصي

معشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآم موسيمعلـّٓمأريّٓمع٤ّمحّٓؼٌمسشي٦ّضيِفمبضي٤ّغي ماَىؼـيَي(. دشيخشي٢ّشي

مثشيَؾوثصيم مَظ٥ّصي مُط٤ّؼي معشي٤ّضي م) م: مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي م: مَضولشي سـ٥ّ(

ماتؼيَؼ٧ّماظؾ٥َّّشي مُأخضيؿشيونغي مَأوضي ضيؿشيونغي مِب مَأخشي٦ّشياٍتمَأوضي مثشيَؾوثصي مإغيَظقضيفغي٤ّؼيممبشيشـيوٍتمَأوضي موشيَأحضيلشي٤ّشي ِصقفغي٤ّؼي

محشيؿؼي٧ّمؼشيِؾ٤ّؼيمَأوضيمؼشيؿصيؿضي٤ّشيمُط٤ّؼيمَظ٥ّصيمِحفشيوبطيومِع٤ّضيماظؼيورغي(.م

:مصؼّٓمحصيػًَّمإٌّأةمبلقوجمسظق٣ّمممَٚٔ تهزِٜ اإلصالّ يًُزأ٠ سٚد١

ع٤ّماظؿؽّٕؼ٣ّم،مواٌؿلع٢ّمسيمذّٕؼعيماإلدٱّمماظلؿقيمجيّٓمأغفومضّٓمأوجؾًم

طوظصّٓاقمواظـػؼيم،موشريمذظ١ّم،متؽّٕميًوممظؾؿّٕأةمسؾ٧ّمزوجفومحؼ٦ًّضومعودؼيم،
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وشيآتصي٦ّاماظـيلشيوءشيم٭ّشيّٓصيَضوِتفغي٤ّؼيمِغقضيَؾًيمَصنغينضيمِرؾضي٤ّشيمَظُؽ٣ّضيم}هلومورصعيمظشلغفوم،مصؼولمتعودي:

معشيّٕغيؼؽطيو مػشيـِقؽطيو مَصُؽُؾ٦ّهصي مغشيْػلطيو ضـي٥ّصي مِع مذشي٨ّضيٍء م{سشي٤ّضي م4ػاظـلوء: ماظؽّٕمييمسربتمؼ، صوآلؼي

ّٕأةم،مصفعؾؿ٥ّمحًؼومثوبؿطيومهلوم،موٕمس٤ّماٌفّٕمبلدؾ٦ّبمػ٦ّمشوؼيمسيمتؽّٕؼ٣ّماٌ

م مث٣ّؼي موع٤ّ م، مبفو مظؾؿؿؿّٝ مٔطـيو مأوموعؾ٥ّ مإٌّأة مأْط٢ّم٭ّّٓاق مِّحّٓ مجي٦ّز ّٰ

مماظؿصّٕفمصق٥ّمبغريمإذغفومور٬ّوػومايؼقؼ٨ّ.

ماظطعومم متشؿ٢ّ مواظـػؼي م، مزوج٥ّ مسؾ٧ّ مؼـػ٠ّ مأن ماظّٖوج وطّٔظ١ّمسؾ٧ّ

،مظؼ٦ّظ٥ّممواظشّٕابمواٌؾؾّٗمواٌلؽ٤ّ،موعومهؿوجمإظق٥ّماظّٖوجيمظؼ٦ّاممحقوتفو

مم{ِظقصيضيِػ٠ّضيمذصيومدشيعشيٍيمِع٤ّضيمدشيعشيِؿ٥ِّموشيعشي٤ّضيمُضِّٓرشيمسشيَؾقضي٥ِّمرغيزضيُض٥ّصيمَصْؾقصيضيِػ٠ّضيمِعؿؼيومآتشيوهصيماظؾ٥َّّصي}تعودي:م

مؼ.7ػاظطٱّق:

مع٤ّم م، مسظقؿًي مععـ٦ّؼي محؼ٦ّضًو مظؾؿّٕأة ماإلدٱّعقي مأوجؾًماظشّٕؼعي طؿو

ع٤ّمسؿ٢ّمماٌعوذّٕةمبوٌعّٕوفم،مواإلحلون،مواظّٕص٠ّم،مواإلطّٕامم،مٌومتؼ٦ّممب٥ّ

سظق٣ّمسيمبقؿفوم،مع٤ّمتّٕبقيمأوّٰدػوم،موعلؽ٦ّظقؿفومووهمزوجفوم،موشريمذظ١ّم

موشيسشيوِذّٕصيوػصي٤ّؼي}ّٕأةمووهمأدّٕتفوم،مضولمدؾقوغ٥ّ:مع٤ّماِّع٦ّرماظيتمتؼ٦ّممبفوماٌ

م مَطّٕغيػضيؿصيؿصي٦ّػصي٤ّؼي مخشيقضيّٕطيامِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفمَصنغينضي مِصق٥ِّ ماظؾ٥َّّصي موشيؼشيفضيعشي٢ّشي مذشيقضيؽطيو متشيْؽّٕشيػصي٦ّا َصعشيلشي٧ّمَأنضي

م{ـِريطياَط م19ػاظـلوء: متعودي: موضول م، متشيلضيّٕغيؼّّظيم}ؼ مَأوضي مِبؿشيعضيّٕصيوٍف َصنغيعضيلشيوٌك

مو٭٧ّّمب٥ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م229ػاظؾؼّٕة:{ِبنغيحضيلشيونػي معو موػّٔا م، ؼ

َٓمِص٨ّماظـيلشيوِءم،مَصنغيغؼيفصي٤ّؼيم سيمخطؾؿ٥ّمسيمحفيماظ٦ّداعم،محقٌمضولم:م)ماتؼيُؼ٦ّاما

ماتؼيكشئّضيتصيؿصي مِسضيّٓشيُط٣ّصي، ِٓ(مسشي٦ّشيانظي ما مِبَؽِؾؿشيِي مُصّٕصيوجشيفصي٤ّؼي ِٓ،موشيادضيؿشيقضيَؾْؾؿصي٣ّضي ما مِبَلعشيوغشيِي ٦ّػصي٤ّؼي

ماظؼيِؾ٨ّم مسشي٤ّغي مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ مػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مَأِب٨ّ موس٤ّ م، ماإلميون( م)ذعى

مَصٱَّمؼصيمضيِذم ماآلِخّٕغي موشياْظقشي٦ّضيمغي ِٓ مِبو مؼصيمضيِع٤ّصي مَطونشي م)عشي٤ّضي مَضولشي: م )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(



   

 

- 314 - 

موشيادضيؿشي٦ّضي٭ّصي٦ّا مذشي٨ّضيٍءممجشيورشيهصي، مأسضي٦ّشيجشي موشيإغينؼي م٬َِّؾّٝػي، مِع٤ّضي مخصيِؾْؼ٤ّشي مَصنغيغؼيفصي٤ّؼي مخشيقضيّٕطيا ِبوظـيلشيوِء

مَأسضي٦ّشيجشي،م مؼشيّٖشيلضي مَظ٣ّضي متشيّٕشيْطؿشي٥ّصي موشيإغينضي مَطلشيّٕضيتشي٥ّصي، متصيِؼقؿصي٥ّصي شي مذشيػشيؾضي مَصنغينضي مأسضيٱَّهصي، ِص٨ّماظضـيَؾّٝغي

م)٭ّققّّماظؾكوري(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَصودضيؿشي٦ّضي٭ّصي٦ّامِبوظـيلشيوِءمخشيقضيّٕطيا(

وسيمذلنمإٌّأةمبصػيمسوعيمأعؾيومطوغًمأومأخؿطيومأومزوجطييمأومابطـييمأوم      م

شريمذظ١ّم،مصؼّٓمغف٧ّمدؼــومس٤ّمسضؾف٤ّموزؾؿف٤ّموخبلف٤ّم،محؼ٦ّضف٤ّم،مب٢ّم

جع٢ّماظعّٓلمععف٤ّموسّٓمماظؿػّٕضيمبنيماظؾـًمواّٰب٤ّمدؾقٱًّموادعطيوم٬ٌّّٕوةم

صعشي٤ّغيمابضي٤ّغيمسشيؾؼيوسػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مَضولشيم:مَضولشيمآمورّٕؼًؼومظ٦ّ٬ّّٕاغ٥ّموجـؿ٥ّم،م

موشيَظ٣ّضيم مؼشيِؽّٓضيػشيو مُأغضيشي٧ّمَصَؾ٣ّضي مَظ٥ّصي ضي مَطوغشي م)عشي٤ّضي م: م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ماظؾ٥َِّّ رشيدصي٦ّلصي

َأدضيخشيَؾ٥ّصيماظؾ٥َّّصيماْظفشيؼـيَي(م)رواهمم-َضولشيمؼشيعضيـ٧ِّماظّٔؽيُط٦ّرشيمم-ؼصيفغيضيفشيوموشيَظ٣ّضيمؼصيمضيِثّٕضيموشيَظّٓشيهصيمسشيَؾقضيفشيوم

 داود(م،مصػ٨ّمػّٔامايّٓؼٌمععونمراضقيموبٱّشيمسوظقيم،محقٌمسربماظـيبمأب٦ّ

سيم٭ّّٓرمايّٓؼٌمبوّٰد٣ّما٦ٌّ٭٦ّّلم)عشي٤ّضي(ماظّٔىمم )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

ؼػقّٓماظعؿ٦ّممواظشؿ٦ّل،موسربمبؾػّٜماِّغـ٧ّمدونماظؾـًم،مِّغ٥ّمأس٣ّم،مصؾػّٜم

أممبـًماِّغـ٧ّمؼشؿ٢ّمط٢ّمأغـ٧ّمد٦ّاءمأطوغًمبـؿطيوم،مأممأخؿطيوم،مأممبـًماب٤ّم،م

مبـًم،مأممشريمذظ١ّ.

ماإلدٱّممظؾؿّٕأةمصؼّٓمجع٢ّمهلومممم وإ٬ّوصيمإديمػّٔهمايؼ٦ّقماظيتمأضّٕػو

ِظؾّٕـيجشيولغيمغشيِصقىظيم}حؼفيومسيماٌرياثمعّٝماظّٕج٢ّمجـؾطيومإديمجـىم،مصؼولمتعودي:م

وشياْظَلْضّٕشيبصي٦ّنشيمِعؿؼيوممِعؿؼيومتشيّٕشيَكماْظ٦ّشياِظّٓشيانغيموشياْظَلْضّٕشيبصي٦ّنشيموشيِظؾـيلشيوِءمغشيِصقىظيمِعؿؼيومتشيّٕشيَكماْظ٦ّشياِظّٓشيانغي

معشيْػّٕصيو٬ّطيو مغشيِصقؾطيو مَطصيّٕشي مَأوضي مِعضي٥ّصي م{َض٢ّؼي م7ػاظـلوء: صؼضقيماٌرياثمتعّٓمواحّٓةمع٤ّمؼ،

مآ م)٭ّؾ٧ّ مآ مرد٦ّل مدقّٓغو مسؾقفو مأطّٓ ماظيت ماظؼضوؼو مودؾ٣ّ(ممأػ٣ّ مسؾق٥ّ
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ماظؾ٥َّّشيمسّٖموج٢ّمَضّٓضيم م)إغينؼي سيمخطؾؿ٥ّماىوععيمسيمحفيماظ٦ّداعمحقٌمضولم:

مِذيمحشي٠ُّمحشيؼ٥َّّصيم،مَأَظومَظوموشي٭ِّقؼيَيمِظ٦ّشيارغيٍث(م)دـ٤ّماب٤ّمعوجي(.مَأسضيَط٧ّمُط٢ّؼي

ماظ٦ّارثنيموٕمؼرتطفوم مأغصؾي موتعوديمبـػل٥ّ ماي٠ّمدؾقوغ٥ّ محّٓد وضّٓ

ؼصي٦ّ٭ِّقُؽ٣ّصيماظؾ٥َّّصيمِص٨ّمَأوضيَظوِدُط٣ّضيم}مِّحّٓمع٤ّمخؾؼ٥ّم،محقٌمؼؼ٦ّلمدؾقوغ٥ّموتعوديم:

ِغلشيوءطيمَص٦ّضيقشيماثضيشيؿشيقضي٤ّغيمَصَؾفصي٤ّؼيمثصيُؾشـيومعشيومتشيّٕشيَكموشيإغينضيممِظؾّٔؼيَطّٕغيمِعضـي٢ّصيمحشيِّّٜماْظُلغضيشيقشيقضي٤ّغيمَصنغينضيمُط٤ّؼي

مِظُؽ٢ّـيموشياِحٍّٓمِعضيفصيؿشيوماظلؽيّٓصيسصيمِعؿؼيومتشيّٕشيَكمإغينضيم مَصَؾفشيوماظـيصضيّٟصيموشيِظَلبشي٦ّشيؼضي٥ِّ ضيموشياِحّٓشيًة َطوغشي

صيمَصنغينضيمَطونشيمَظ٥ّصيمإغيخضي٦ّشيٌةمَطونشيمَظ٥ّصيموشيَظّٓظيمَصنغينضيمَظ٣ّضيمؼشيُؽ٤ّضيمَظ٥ّصيموشيَظّٓظيموشيوشيرغيثشي٥ّصيمَأبشي٦ّشياهصيمَصِؾُلعـي٥ِّماظ ؽيُؾ

َصِؾُلعـي٥ِّماظلؽيّٓصيسصيمِع٤ّضيمبشيعضيِّٓموشي٭ِّقؼيٍيمؼصي٦ّ٭٨ِّّمِبفشيومَأوضيمدشيؼضي٤ّػيمآبشيوؤصيُط٣ّضيموشيَأبضيشـيوؤصيُط٣ّضيمَظومتشيّٓضيرصيونشيم

محشيِؽقؿطيو مسشيِؾقؿطيو مَطونشي ماظؾ٥َّّشي مإغينؼي ماظؾ٥َِّّ مِع٤ّشي مَصّٕغيؼضشيًي مغشيْػعطيو مَظُؽ٣ّضي مَأْضّٕشيبصي م{َأؼؽيفصي٣ّضي

مو11ػاظـلوء: م، مسيمؼ مغصقىمإٌّأة مطون ماظّٓضق٠ّ ماإلدٱّع٨ّ ماٌقّٖان بفّٔا

مّٰمتؿقؿ٢ّمع٤ّم موذظ١ّمِّغفو بعّٚمأح٦ّالماٌرياثمغصّٟمغصقىماظّٕج٢ّ،

ماِّسؾوءماٌودؼيمعومؼؿقؿؾ٥ّماظّٕج٢ّ.م

وٕمؼؼّٟماِّعّٕمسـّٓمحّٓمهّٓؼّٓماِّغصؾيم،موإمنومرتىماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم

مايؼ٦ّ مسؾ٧ّمػّٔه ماّٰسؿّٓاء مغػل٥ّ مظ٥ّ مظؽ٢ّمع٤ّمتل٦ّل ماظشّٓؼّٓ م،ماظ٦ّسقّٓ ق

ماظؾ٥َِّّم}صؼولمدؾقوغ٥ّمسيمخؿوممايّٓؼٌمس٤ّمهّٓؼّٓماِّغصؾي:م ِتْؾ١َّمحصيّٓصيودصي

وشيعشي٤ّضيمؼصيِطّٝغيماظؾ٥َّّشيموشيرشيدصي٦َّظ٥ّصيمؼصيّٓضيِخْؾ٥ّصيمجشيؼـيوٍتمتشيفضيّٕغييمِع٤ّضيمتشيقضيِؿفشيوماْظَلغضيفشيورصيمخشيوِظِّٓؼ٤ّشيمِصقفشيوم

موشيؼشيؿشيعشيّٓؼي موشيرشيدصي٦َّظ٥ّصي ماظؾ٥َّّشي مؼشيعضيّٙغي م*موشيعشي٤ّضي ماْظعشيِظق٣ّصي مغشيورطيامموشيذشيِظ١َّماْظَػ٦ّضيزصي مؼصيّٓضيِخْؾ٥ّصي حصيّٓصيودشيهصي

معصيفغينيظي مسشئّشيابظي موشيَظ٥ّصي مِصقفشيو مم{خشيوِظّٓطيا م13ػاظـلوء: مط٢ّمع٤ّم14، موذظ١ّمظقعؾ٣ّ م، ؼ

مإمنوم مؼعؾٌمبوِّغصؾي مآموؼلط٢ّماٌرياثمأو جيرتئموؼؼرتبمع٤ّمحّٓود

مصؽقّٟمب٥ّمحنيمؼصيفوءم مبقّٓؼ٥ّم، مب٢ّمؼلط٢ّماظـورموؼؿعوروػو ؼؼرتبمع٤ّماظـورم،
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م م*مَطؾَّوم...وشيتشيْلُط}جبفـ٣ّ؟!! مجشيؿؾيو محصيؾؾيو ماْظؿشيولشي م*موشيتصيِقؾؽي٦ّنشي مَظؿؾيو مَأْطًؾو ماظؿؽيّٕشياثشي ُؾ٦ّنشي

ًِماْظَلرضيضصيمدشيطفيومدشيطفيوم*موشيجشيوءشيمرشيبؽي١َّموشياْظؿشيَؾ١ُّم٭ّشيػفيوم٭ّشيػفيوم*موشيِج٨ّءشيمؼشي٦ّضيعشيِؽٍّٔم إغيذشيامدصيطَّ

مؼ.م23م-19ػاظػفّٕ:مممممممممممممم{ِبفشيفشيؼي٣ّشيمؼشي٦ّضيعشيِؽٍّٔمؼشيؿشئّشيطَّّٕصيماْظنغيغضيلشيونصيموشيَأغؼي٧ّمَظ٥ّصيماظّٔـيْطّٕشيى

مضضقيم مسي مإغصوصفو ماإلدٱّم مسي مإٌّأة معؽؿلؾوت مأسظ٣ّ مع٤ّ إن

مب٢ّم مسيماٌرياثم، محًؼو مؼّٕونمهلو مّٰ مصؾؼّٓمطونمأػ٢ّماىوػؾقي اٌرياثم،

ماإلدٱّمم مصفوء م، مدؾّٟ مس٤ّ مخؾًػو مؼؿّٓاوظ٦ّغ٥ّ معرياثطيو مغػلفو مؼعؿربوغفو طوغ٦ّا

٢ّماىوػؾقيمأطؾف٣ّمحؼ٦ّقمبوظـف٨ّمس٤ّمذظ١ّمواظؿقّٔؼّٕمعـ٥ّ،موغع٧ّمسؾ٧ّمأػ

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصي٦ّامَظومؼشيِق٢ّؽيمَظُؽ٣ّضيمَأنضيم}بعّٚماظ٦ّرثيمبغريمح٠ّم،مصؼولمدؾقوغ٥ّ:م

تشيّٕغيثصي٦ّاماظـيلشيوءشيمَطّٕضيػطيوموشيَظومتشيعضيضصيُؾ٦ّػصي٤ّؼيمِظؿشئّضيػشيؾصي٦ّامِبؾشيعضيّٚغيمعشيومآتشيقضيؿصيؿصي٦ّػصي٤ّؼيمإغيظَّومَأنضيمؼشيْلِتنيشيم

موشيسشيوِذ معصيؾشيقـيشـيٍي متشيْؽّٕشيػصي٦ّامِبَػوِحششيٍي مَصعشيلشي٧ّمَأنضي مَطّٕغيػضيؿصيؿصي٦ّػصي٤ّؼي مَصنغينضي مِبوْظؿشيعضيّٕصيوِف ّٕصيوػصي٤ّؼي

مَطـِريطيا مخشيقضيّٕطيا مِصق٥ِّ ماظؾ٥َّّصي موشيؼشيفضيعشي٢ّشي م{ذشيقضيؽطيو ماظـيبم19ػاظـلوء: مأطّٓه معو موػّٔا م، ؼ

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(محقٌمرػىمع٤ّمعـّٝمإٌّأةمحؼفومسيماٌرياثم،م

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)عشي٤ّضيمصعشي٤ّضيمِسؿضيّٕشيانشيمبضي٤ّغيمدصيَؾقضي٣ّػي،مَضولشي:مَض ولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

َضَطّٝشيمِعريشياثطيومَصّٕشي٬ّشي٥ّصيماظؾ٥َّّصيمَضَطّٝشيماظؾ٥َّّصيمِعريشياثشي٥ّصيمِص٨ّماْظفشيؼـيِي(م)دـ٤ّمدعقّٓمب٤ّمعـص٦ّر(م

مِعريشياثطيومِع٤ّشيم مِب٥ِّ ُٓ ما مَضَطّٝشي موشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصي ُٓ ما مَصّٕشي٬ّشي٥ّصي مِعريشياثطيو مَضَطّٝشي ،موسيمرواؼيم:م)عشي٤ّضي

م)ذعىماإلميونمظؾؾقفؼ٨ّ(م.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممْظفشيؼـيِي(ما

مسوداتم مأو مواػقي مظعؾ٢ّ مؼؽ٦ّن ماٌرياث مع٤ّ ماظـلوء محّٕعون مإن ث٣ّ

صققّٕممؼعؾٌمبوٌرياثموتؼوظقّٓمبوظقيمّٰمأ٭٢ّّمهلومسيماظشّٕعم،موطلنماظّٔيم

وأسؾ٣ّمؼظ٤ّمغػل٥ّمأسؾ٣ّمبوٌصوحلم،مموص٠ّمعومؼؼؿضق٥ّمػ٦ّاهذكصوموؼمثّٕمآخّٕم

ؼلؿق٠ّموع٤ّمّٰمؼلؿق٠ّمع٤ّمربماظعوٌنيموأحؽ٣ّمايوطؿنيم،مخوظ٠ّمممب٤ّ
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مآم مسؾ٧ّ ماٌػؿؽً مػّٔا محول مظلون موطلن م، ماٌؾ١ّ موعوظ١ّ ماًؾ٠ّ

متؼلق٣ّمآمّٰمؼعفؾين مؼؼ٦ّلم: مسيمتشّٕؼع٥ّ موج٢ّ( م)سّٖ مأغوم، مؼؼ٦ّل: مطلغ٥ّ أو

،مإذمظ٦ّمطونمعمعـومبلنمم-وٓمواظعقوذمبم-أضلعي٣ّمتؼلقؿومأحل٤ّمع٤ّمتؼلق٣ّمآ

متّٓخ٢ّمبنؼـورمػّٔام مٌو تؼلق٣ّمآمسيمطؿوب٥ّماظعّٖؼّٖمػ٦ّماِّصض٢ّمواِّعـ٢ّم،

م. وحّٕعونمذاك

مواإلحلونمم م، مسوعي مبصػي ماظـلوء ممبعوعؾي ماظؽّٕؼ٣ّ ماظؼّٕآن مأو٭٧ّّ ظؼّٓ

ماظشؿ٣ّم مس٤ّ مبعقًّٓا م، مهل٤ّ ماظؼ٦ّل موتطققى موعماغلؿف٤ّ موعٱّرػؿف٤ّ إظقف٤ّ

متعودي مضول م، مواظضّٕبمواإلػوغي مِبوْظؿشيعضيّٕصيوِف}: أيم٭ّوحؾ٦ّػ٤ّم{وشيسشيوِذّٕصيوػصي٤ّؼي

ممبومأعّٕط٣ّمآمب٥ّمع٤ّمرقىماظؼ٦ّلمواٌعوعؾيمبوإلغيحلون.مم

مم
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 اهلذز٠ ايٓب١ٜٛ ب  ايتدطٝط ايبغزٟ ٚايتأٜٝد اإلهلٞ.

     :ايعٓاصز  :أٚال 

ماهلفّٕةمواِّخّٔمبوِّدؾوب. .1

ماظؿكطقّٛم٬ّّٕورٌةمع٤ّم٬ّّٕوراتمايقوِة. .2

 آمتعوديمظـؾق٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(.متلؼقّٓم .3

مععقيمآمتعوديمظعؾودهماٌمعـني. .4

 . اهلفّٕةمواظعؾ٦ّرموبـوءماظّٓوظي .5

ّٝا: األديـ١:      ثاْ

 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ :           

ضيِؾؿصي٦َّكمَأوضيمؼشيؼؿصيُؾ٦َّكمَأوضيمؼصيكضيّٕغيجصي٦ّ}ضولمتعودي: .1 َكموشيإغيذضيمؼشيؿضيُؽّٕصيمِب١َّماظَِّّٔؼ٤ّشيمَطَػّٕصيوامِظقصي

مؼ.30ػاِّغػول:ممممممممممممممممممممم{وشيؼشيؿضيُؽّٕصيونشيموشيؼشيؿضيُؽّٕصيماظؾ٥َّّصيموشياظؾ٥َّّصيمخشيقضيّٕصيماْظؿشيوِطّٕغيؼ٤ّشيم

عشي٤ّضيمسشيِؿ٢ّشيم٭ّشيوِظقطيومِع٤ّضيمذشيَطّٕػيمَأوضيمُأغضيشي٧ّموشيػصيـ٦ّشيمعصيـمضيِع٤ّظيمَصَؾصيقضيِققشيؼيـ٥ّصيممممم}وضولمتعوديم: .2

 ؼ.ممم97ػاظـق٢ّ:{عشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمحشيقشيوًةمَرقـيؾشيًيموشيَظشيفضيّٖغيؼشيؼيفصي٣ّضيمَأجضيّٕشيػصي٣ّضيمِبَلحضيلشي٤ّغي
وشيَأِســّٓؽيوامَظفصيــ٣ّضيمعشيــومادضيــؿشيَطعضيؿصي٣ّضيمِعــ٤ّضيمُضــ٦ّؼيٍةموشيِعــ٤ّضيمرغيبشيــوِطماْظكشيقضيــ٢ّغيممم}وضــولمتعــودي: .3

 ؼ.60ػماِّغػول:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تصيّٕضيِػؾصي٦ّنشيمِب٥ِّمسشيّٓصيوؼيماظؾ٥َِّّموشيسشيّٓصيوؼيُط٣ّضي
٤ّمبشيـــقضي٤ّغيمَأؼضيـــِّٓؼفغي٣ّضيمدشيـــّٓؾياموشيِعـــ٤ّضيمخشيْؾِػفغيـــ٣ّضيمدشيـــّٓؾياموشيجشيعشيْؾشيـــومِعـــم}وضـــولمتعـــودي: .4

 ؼ.م9ؼّٗم:مػممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َصَلْشششيقضيشـيوػصي٣ّضيمَصفصي٣ّضيمَّٰمؼصيؾضيِصّٕصيونشيم
مإغيظَّومتشيضيصصيّٕصيوهصيمَصَؼّٓضيمغشيصشيّٕشيهصيماظؾ٥َّّصيمإغيذضيمَأخضيّٕشيجشي٥ّصيماظَِّّٔؼ٤ّشيمَطَػـّٕصيوامثشيـوِغ٨ّشيمم}وضولمتعودي:م .5

اثضيشيقضي٤ّغيمإغيذضيمػصيؿشيومِص٨ّماْظغشيورغيمإغيذضيمؼشيُؼ٦ّلصيمِظصشيـوِحِؾ٥ِّمَظـومتشيقضيـّٖشينضيمإغينؼيماظؾَّـ٥ّشيمعشيعشيشيـومَصـَلغضيّٖشيلشيممممممم

اظؾ٥َّّصيمدشيِؽقشـيؿشي٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيَأؼؼيـّٓشيهصيمِبفصيصـيـ٦ٍّدمَظـ٣ّضيمتشيّٕشيوضيػشيـوموشيجشيعشيـ٢ّشيمَطِؾؿشيـَيماظَّـِّٔؼ٤ّشيمَطَػـّٕصيوامممممممممم

 ؼ.م40ػاظؿ٦ّبيم:ممممممممممم{اظؾ٥َّّصيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيِؽق٣ّظياظلؽيْػَؾ٧ّموشيَطِؾؿشيُيماظؾ٥َِّّمِػ٨ّشيماْظعصيْؾقشيوموشي
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إغيغؼيـومَظشـيـصصيـّٕصيمرصيدصيـَؾشـيوموشياظَّـِّٔؼ٤ّشيمآعشيصـيـ٦ّامِصـ٨ّماْظقشيقشيـوِةماظـّٓؽيغضيقشيوموشيؼشيـ٦ّضيمشيمممممممممم}وضولمتعـودي:م .6

 ؼ.51ػشوصّٕ:{ؼشيُؼ٦ّمصيماْظَلذضيفشيودصي
 م{نشيإغينؼيماظؾ٥َّّشيمعشيّٝشيماظَِّّٔؼ٤ّشيماتؼيَؼ٦ّضياموشياظَِّّٔؼ٤ّشيمػصي٣ّضيمعصيقضيِلصي٦ّ}وضولمتعودي:م: .7

 ؼ.128ػاظـق٢ّ:
 يادنرة هي ين ررٌة : 

سشي٤ّضيمسصيؿشيّٕشيمبضي٤ّغيماْظكشيطَّوِبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّـؾ٧ّمآمم .1

ِٓمحشيـ٠ّؼيمتشي٦ّشيطُِّؾـ٥ِّم،مَظـّٕشيزشيَضُؽ٣ّضيمَطؿشيـوممممممممم سؾق٥ّمودؾ٣ّم(:م)مَظـ٦ّضيمَأغؼيُؽـ٣ّضيمتشيؿشي٦ّشيطَُّؾـ٦ّنشيمسشيَؾـ٧ّما

وشيتشيـّٕصيوحصيمِبَطوغطيـو(.متغـّٓو:متـّٔػىمأولماظـفـور،مممممممؼشيّٕضيزصيقصيماظطَّقضيـّٕشيم،متشيغضيـّٓصيومِخؿشيو٭ّطيـوممم

م)رواهماظرتعّٔي(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموتّٕوح:متّٕجّٝمآخّٕماظـفور.م

ًِمادضيـؿشيْلذشينشيماظؼـيِؾـ٨ّؼيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممممممم .2 وسشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضـيفشيـوم(،مَضوَظـ

نيشيماذضيؿشيّٓؼيمسشيَؾقضي٥ِّماَِّذشيىمَصَؼولشيمَظ٥ّصيم)َأِض٣ّضي(مَصَؼولشيمودؾ٣ّ(مَأبصي٦ّمبشيْؽّٕػيمِص٨ّماْظكصيّٕصيوجغيمِح

ِٓم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممم ِٓمَأتشيْطؿشيّٝصيمَأنضيمؼصيمضيذشينشيمَظ١َّم،مَصَؽونشيمرشيدصي٦ّلصيما ؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

ضيم:مَصـوغضيؿشيَظّٕشيهصيمَأبصيـ٦ّمبشيْؽـّٕػيمَصَلتشيـوهصيمرشيدصيـ٦ّلصيممممممم ودؾ٣ّ(مؼشيُؼ٦ّلصيمإغيغـي٨ّمَِّرضيجصي٦ّمذشيِظ١َّم،مَضوَظـ

ِٓم)٭ّؾ٧ّمآ سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مذشياتشيمؼشي٦ّضيمػيمُزفضيّٕطيام،مَصشـيودشياهصيمَصَؼـولشي:م)َأخضيـّٕغيجضيمعشيـ٤ّضيممممما

 )رواهماظؾكوري(.ممممممممممممممممِسضيّٓشيَك(،مَصَؼولشيمَأبصي٦ّمبشيْؽّٕػيم:مإغيغؼيؿشيومػصيؿشيومابضيشيؿشيويشي...(م

تشيششيـووشيرشيتضيمُضـّٕشيؼضيّ٘ظيمَظقضيَؾـًيممممم:وس٤ّمسؾـّٓمآمبـ٤ّمسؾـوسم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفؿـو(مضـولمممممم .3

بشيعضيضصيفصي٣ّضي:مإغيذشيامَأ٭ّضيؾشيّّشي،مَصـَلثضيِؾؿصي٦ّهصيمِبوْظ٦ّشيثشيـوقغي،مؼصيّٕغيؼـّٓصيونشيماظؼيِؾـ٨ّؼيم)٭ّشيـؾ٧َّّمممممممِبؿشيؽََّي،مَصَؼولشي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(،موشيَضولشيمبشيعضيضصيفصي٣ّضي:مبشي٢ّغيماْضؿصيُؾ٦ّهصي،موشيَضـولشيمبشيعضيضصيـفصي٣ّضي:مبشيـ٢ّضيمَأخضيّٕغيجصيـ٦ّهصي،ممممم ا

ِؾــ٨ّؿيمسشيَؾــ٧ّمِصــّٕشياشغيماظؼيِؾــ٨ّـيمَصــَلْرَؾّٝشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيــّٖؼيموشيجشيــ٢ّؼيمغشيِؾقؼيــ٥ّصيمسشيَؾــ٧ّمذشيِظــ١َّ،مَصؾشيــوتشيمسشي
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ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مم ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مِتْؾ١َّماظؾَّقضيَؾَي،موشيخشيّٕشيجشيماظؼيِؾ٨ّؽيم)٭ّشيؾ٧َّّما م)٭ّشيؾ٧َّّما

حشيؿؼيــ٧ّمَظِقــ٠ّشيمِبوْظغشيــورغي،موشيبشيــوتشيماْظؿصيشضيــّٕغيُط٦ّنشيمؼشيقضيّٕصيدصيــ٦ّنشيمسشيِؾقؾيــو،مؼشيقضيلشيــؾصي٦ّغشي٥ّصيماظؼيِؾــ٨ّؼيمم

ُٓمسشيَؾقضي ٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(،مَصَؾؿؼيومَأ٭ّضيؾشيقصي٦ّامثشيورصيوامإغيَظقضي٥ِّ،مَصَؾؿؼيومرشيَأوضيامسشيِؾقؾيـو،مرشيدؼيماظؾَّـ٥ّصيممم)٭ّشيؾ٧َّّما

عشيْؽّٕشيػصي٣ّضي،مَصَؼوُظ٦ّا:مَأؼضي٤ّشيم٭ّشيوِحؾصي١َّمػشئّشيا؟مَضولشي:مَظومَأدضيرغيي،مَصوْضؿشيصؽي٦ّامَأثشيـّٕشيهصي،مَصَؾؿؼيـوممم

،مَصؿشيّٕؽيوامِبوْظغشيورغي،مَصّٕشيَأوضيامسشيَؾـ٧ّممبشيَؾغصي٦ّاماْظفشيؾشي٢ّشيمخصيؾَِّّٛمسشيَؾقضيفغي٣ّضي،مَصصشيِعّٓصيوامِص٨ّماْظفشيؾشي٢ّغي

صيماْظعشيضيَؽؾصيـ٦ِّتمممممم شيماْظعشيضيَؽؾصي٦ِّت،مَصَؼوُظ٦ّا:مَظ٦ّضيمدشيخشي٢ّشيمػشيوػصيشـيـو،مَظـ٣ّضيمؼشيُؽـ٤ّضيمغشيلضيـ بشيوِب٥ِّمغشيلضي

شيمِصق٥ِّمثشيَؾوثشيمَظقشيولػي(م  )رواهمأريّٓ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسشيَؾ٧ّمبشيوِب٥ِّ،مَصؿشيَؽ

ًِماظشؼيـؿضيّٗصيممموس٤ّمأب٨ّمبؽّٕم)ر٨ّ٬ّمآ .4 مسـ٥ّ(مضول:م)...مَصورضيتشيقشيْؾشيومبشيعضيّٓشيمعشيومزشياَظـ

وشيغشيقضيـ٤ّصيمسيمجشيَؾـٍّٓمِعـ٤ّشيماَِّرضيضغيم)٭ّـؾؾي(مممممم-َضـولشيممم-وشياتؼيؾشيعشيشـيومدصيّٕشياَضُيمبضي٤ّصيمعشيوِظـ١ٍّمم

صًيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّمُأِتقشـيـوم،مَصَؼـولشيم)مَّٰمتشيقضيـّٖشينضيمإغينؼيماظؾَّـ٥ّشيمعشيعشيشـيـوم(.مَصـّٓشيسشيومسشيَؾقضيـ٥ِّمممممممم َصُؼْؾ

ضيمَصّٕشيدصيـ٥ّصيمإغيَظـ٧ّمبشيْطـِفشيـوم،مُأرشيىم،ممممرشيدصي ٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَصورضيتشيَطؿشي

صيمَأغؼيُؽؿشيومَضّٓضيمدشيسشي٦ّضيتصيؿشيومسشيَؾ٧ّؼيمَصودضيسصي٦ّشيامظ٨ّمَصوظؾ٥َّّصيمَظُؽؿشيـومَأنضيمم َصَؼولشيم:مإغيغـي٧ّمَضّٓضيمسشيِؾؿضي

َؼـ٧ّمَأحشيـّٓطيامإغيَّّٰمَضـولشيمَضـّٓضيمممممَأرصيدؼيمسشيضيُؽؿشيوماظطََّؾىشي.مَصّٓشيسشيوماظؾ٥َّّشيمَصشيفشيـ٧ّمَصّٕشيجشيـّٝشيمَّٰمؼشيؾْمم

 وشيوشيَص٧ّمَظشـيو(مم-َضولشيمم-َطَػقضيؿصيُؽ٣ّضيمعشيومػشيومػصيشـيومَصٱَّمؼشيْؾَؼ٧ّمَأحشيّٓطيامإغيَّّٰمرشيدؼيهصيم

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.

صًيمِظؾؼيِؾــ٨ّـيم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمم .5 وسشيــ٤ّضيمَأِبــ٨ّمبشيْؽــّٕػيم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيــ٥ّصيم(مَضــولشيم:مُضْؾــ

شيمَضّٓشيعشيقضيـ٥ِّمَِّبضيصشيـّٕشيغشيوم،مَصَؼـولشيمممممممودؾ٣ّ(موشيَأغشيومِص٨ّماْظغشيورغي:مَظ٦ّضيمَأنؼي َأحشيّٓشيػصي٣ّضيمغشيَظـّٕشيمتشيقضيـ

 )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(:م)عشيومَزؽي١َّمؼشيومَأبشيومبشيْؽّٕػيمِبوثضيشيقضي٤ّغيماظؾ٥َّّصيمثشيوِظصيفصيؿشيو(.

 )معصيؿؼيَػ٠ّظيمسشيَؾق٥ِّ(.
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  ثايّجا: املـــٛضــــــٛع:      

سيممسيمعـــ٢ّمػــّٔهماِّؼــومماٌؾورطــيمعــ٤ّمطــ٢ّمســوممحيؿػــ٢ّماٌلــؾؿ٦ّنممم

عشورقماِّرضموعغوربفومبّٔطّٕىمػفّٕةماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(ممعـ٤ّمممم

عؽيماٌؽّٕعـيمإديمآٌّؼــيماٌــ٦ّرة،موسبـ٤ّمحـنيمسبؿػـ٢ّمبفـّٔهماظـّٔطّٕىممممممممم

اظعطّٕةمإمنومؼؽ٦ّنمذظ١ّمظؾعربةمواظؿلد٨ّموأخـّٔماظـّٓروسماٌلـؿػودةمعـفـوم،ممممم

ّٙمصوٌؿّٓبّٕمٌعوغ٨ّماهلفّٕةماظشّٕؼػيمؼلؿـؾّٛمعـفـومدرودطيـومسظقؿـيم،موؼلـؿكؾمممم

عـفومص٦ّا٫ّّٓمذيي،موؼؾقّٜمصقفومِحؽؿطيـومبـوػّٕةمؼلـؿػقّٓمعـفـوماظػـّٕدمواجملؿؿـّٝممممممم

عـّٝماظؿكطـقّٛمواِّخـّٔمبوِّدـؾوبمٕممممم وهلفّٕةصـمسيمذـؿ٧ّمذبـوّٰتمايقـوةم،مممم

م،مؼؿضّّمذظ١ّمممومؼؾ٨ّم:مماإلهل٨ّ،موايػّٜماظّٕبوغ٨ّ اظؿلؼقّٓمدب٢ّصيمع٤ّمعظوػّٕ

     مصقنيموضّٟماٌشّٕط٦ّنمسيمرّٕؼـ٠ّمدسـ٦ّةممماهلذز٠ ٚاألخذ باألصباب:

اظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(موغشّٕمردوظؿ٥ّمعلؿكّٓعنيمطـ٢ّمأدـوظقىماظؼؿـّٝمممم

و٭٢ّّمواظؾطّ٘مواظؿـؽق٢ّمواظؿعّٔؼىمظقــ٦ّهمسـفوم،موميـع٦ّهمع٤ّمأدا٫ّفوم،محؿ٧ّم

وشيإغيذضيمؼشيؿضيُؽـّٕصيممم}بف٣ّماىـ٦ّنمإديماظعؿ٢ّمسؾ٧ّمضؿؾ٥ّمواًٱّصمعــ٥ّمضـولمتعـوديم:مممم

ِب١َّماظَِّّٔؼ٤ّشيمَطَػّٕصيوامِظقصيضيِؾؿصي٦َّكمَأوضيمؼشيْؼؿصيُؾ٦َّكمَأوضيمؼصيكضيّٕغيجصي٦َّكموشيؼشيؿضيُؽّٕصيونشيموشيؼشيؿضيُؽّٕصيماظؾ٥َّّصيموشياظؾَّـ٥ّصيمم

٣ّم(مؼم،مأخـــّٔماظــــيبم)٭ّـــؾ٧ّمآمسؾقـــ٥ّمودـــؾ30ػاِّغػـــول:م{خشيقضيـــّٕصيماْظؿشيـــوِطّٕغيؼ٤ّشي

مظّٓس٦ّتـ٥ّمودـوسّٓتمسؾـ٧ّمغشـّٕمردـوظؿ٥ّمدونمتؼصـريمأومممممممم بوِّدؾوبماظيتمعؽـًـ

تؽود٢ّم،مصننماإلدٱّممدؼ٤ّمّٰمؼعّٕفماظؿ٦ّاط٢ّم،مب٢ّمحيورب٥ّموؼـؾّٔهم،موّٰمؼعّٕفم

اظؿ٦ّاغ٨ّمواظؽل٢ّمواًؿ٦ّلم،موإمنومػ٦ّمدؼ٤ّماِّخّٔمبوِّدؾوبمواظؿ٦ّط٢ّمسؾ٧ّم

ُأغضيشيـ٧ّموشيػصيـ٦ّشيمعصيـمضيِع٤ّظيمَصَؾصيقضيِققشيؼيـ٥ّصيممممممعشي٤ّضيمسشيِؿ٢ّشيم٭ّشيوِظقطيومِع٤ّضيمذشيَطّٕػيمَأوضيم}آم،مضولمتعودي:

مؼ.م97ػاظـقــ٢ّ:{حشيقشيــوًةمَرقـيؾشيــًيموشيَظشيفضيــّٖغيؼشيؼيفصي٣ّضيمَأجضيــّٕشيػصي٣ّضيمِبَلحضيلشيــ٤ّغيمعشيــومَطــوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾــ٦ّنشيم

ــ٨ّمممم ــوِبم)ر٬ّــــ ــ٤ّغيماْظكشيطَّــــ ــّٕشيمبضيــــ ــ٤ّضيمسصيؿشيــــ ــّٓؼٌمسشيــــ ــ٥ّ(مموسيمايــــ مآمســـــ
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غؼيُؽـ٣ّضيمتشيؿشي٦ّشيطَُّؾـ٦ّنشيمسشيَؾـ٧ّممممَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(:م)مَظـ٦ّضيمأَممممم

ِٓمحشي٠ّؼيمتشي٦ّشيطُِّؾ٥ِّم،مَظّٕشيزشيَضُؽ٣ّضيمَطؿشيومؼشيّٕضيزصيقصيماظطَّقضيـّٕشيم،متشيغضيـّٓصيومِخؿشيو٭ّطيـوموشيتشيـّٕصيوحصيمِبَطوغطيـوم(.مممممم ا

 ممتغّٓو:متّٔػىمأولماظـفور،موتّٕوح:متّٕجّٝمآخّٕماظـفور.

م)رواهماظرتعّٔي(.م

 ٢ّمس٤ّصف٦ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(معّٝمسؾؿ٥ّماظؽوع٢ّمبّٕب٥ّ،)وػ٦ّماظؼو٫ّمم
مـمصلغــوموآمأسؾــ٣ّمبــوٓموأتؼــوط٣ّمظــ٥ّ(،مممممم مـمطؿــومسيم٭ّــققّّمابــ٤ّمخّٖميــي غػلــ٥ّ

اظؿوممسؾ٧ّموسّٓهمبـصّٕت٥ّمظّٓؼـ٥ّموتلؼقـّٓهمظـ٥ّ،مإّٰمأغـ٥ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممممم وتقؼـ٥ّ

قـ٥ّمعـ٤ّماِّدـؾوبم،ممممسّٓتفو،موادبّٔمهلومعومؼؼـّٓرمسؾمماهلفّٕةيودثيم ودؾ٣ّ(مأسّٓ

صوِّخــّٔمبوِّدــؾوبمػــ٦ّمرّٕؼــ٠ّمايصــ٦ّلمسؾــ٧ّمعــومســـّٓمآمســّٖموجــ٢ّ،معــّٝممم

 وإخٱّصماظـقيمو٭ّّٓضفوم. ع٦ّا٭ّؾيماظعؿ٢ّماىودمابؽ٣ّموض٦ّةماظعّٖم
عـومم هلّٔامرأؼـومرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(مؼؿكّٔمع٤ّماِّدـؾوبم
قٌمطـونممؼؼّٓرمسؾق٥ّم،مسيمإسّٓادهمظّٕحؾيماهلفّٕة،موتّٕتقىمط٢ّمعومؼؾّٖممهلوم،مح

)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(محّٕؼصطيــومسؾــ٧ّمضضــوءمحوجؿــ٥ّمدــّٕؾيا،موضــّٓمزفــّٕمذظــ١ّمممم

وا٬ّــقطيومحقـؿــومجــوءمظقكــربماظصــّٓؼ٠ّم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مبــلنمآمضــّٓمأذنمظــ٥ّممم

 طؿومسيم٭ّققّّماظؾكـوريمم-سو٫ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(م بوهلفّٕة،متؼ٦ّلماظلقّٓة
٦ّمبشيْؽّٕػيمِصـ٨ّماْظكصيـّٕصيوجغيمِحـنيشيمممم:م)ادضيؿشيْلذشينشيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَأبصيم-وشريه

ِٓمَأتشيْطؿشيـّٝصيمَأنضيمؼصيـمضيذشينشيمَظـ١َّممممممم اذضيؿشيّٓؼيمسشيَؾقضي٥ِّماَِّذشيىمَصَؼولشيمَظ٥ّصيم)َأِض٣ّضي(مَصَؼـولشيمؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيما

ضيم:مم ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيُؼ٦ّلصيم:م)إغيغـي٨ّمَِّرضيجصي٦ّمذشيِظ١َّ(م،مَضوَظـ َصَؽونشيمرشيدصي٦ّلصيما

ِٓم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مذشياتشيمؼشيـ٦ّضيمػيمُزفضيـّٕطيا(م،ممممممَصوغضيؿشيَظّٕشيهصيمَأبصي٦ّمبشيْؽّٕػيمَصَلتشي وهصيمرشيدصي٦ّلصيما

مَأخضيـّٕغيجضيمعشيـ٤ّضيمِسضيـّٓشيَك،ممم:م)م)وسيمبعّٚماظّٕواؼوتم:م)أغ٥ّمجوءمعؿؼـعطيـو(ممَصشيـودشياهصيمَصَؼـولشيممم

http://www.fanzar.net/vb/showthread.php?t=2088
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صؾـؿلعـ٢ّمحـّٕصماظــيبمسيمأنمؼـلت٨ّممممممَصَؼولشيمَأبصي٦ّمبشيْؽـّٕػيم:مإغيغؼيؿشيـومػصيؿشيـومابضيشيؿشيـويشي...(.مممم

ّٰمؼصيعّٕشيفم،مومطونمحّٕؼصطيومسؾـ٧ّمأنمّٰمؼـّٓريمأحـّٓممممبؽّٕمعؿؼـعطيومحؿ٧ّم إديمأب٨ّ

م.حبّٕطؿ٥ّموت٦ّجفوت٥ّ
  ايتدطــٝط ضــزٚر٠  َــٔ ضــزٚرات احلٝــا٠ِ   ٚصــبب َــٔ أصــباب

 ايٓذاح: 

ظّٕد٦ّظ٥ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّم(مبـوهلفّٕةمأسـّٓممممممم-تعوديمم-ٌومأذنمآم

اظّٕد٦ّلماظؽّٕؼ٣ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ممظؽ٢ّمأعّٕمسّٓتـ٥ّمبـوظّٕش٣ّمعـ٤ّمسصـؿيممممم

وذظ١ّمبوخؿقورهماظ٦ّضًماٌـودىم،مواظّٕصقـ٠ّماٌـودـىم،موأدـوظقىمممممآمظ٥ّم،

اظؿعؿقــيمواظؿؿ٦ّؼــ٥ّمسؾــ٧ّماظؼــ٦ّمم،مصؽــونم)م٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّم(مأمن٦ّذجطيــومم

ظؾؼو٫ّــّٓمواٌعؾِّـــ٣ّم،مصـــرتاهمؼضـــّٝمخطـــيماهلفـــّٕةممبـؿفـــ٧ّماظّٓضـــيموايؽؿـــيمم

 علؿكّٓعطيوماظػؽّٕمواظعؼ٢ّم،موؼـ٠ّمسيمغصّٕمآم)سّٖعيموج٢ّعي(مأوًّٰموأخريطيا.
٧ّمذظ١ّمسيمت٦ّزؼّٝماِّدوارموسّٓمماحؿؽورماٌفومم،مصقلـؿّٓس٧ّمموؼؿفؾ

صّٕاذـ٥ّماظشـّٕؼّٟممم اب٤ّمسؿ٥ّمسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظىم)مر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّم(مظقـوممسؾ٧ّ

 ;مسؾ٧ّمدؾق٢ّماظؿؿ٦ّؼ٥ّمظؾؿرتبصـنيمبلغـ٥ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(معـوزالمسيمممممم
صّٕاذ٥ّم،موؼلؾ١ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مرّٕؼًؼوموِسّٕطيامشـريمعـلػ٦ّلموّٰمععؿـودم;مممم

٢ّماٌطــوردؼ٤ّم،مثــ٣ّمؼؿفــ٥ّمغوحقــيماىـــ٦ّبمعــّٝمأغــ٥ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّممظؿضــؾق

ودؾ٣ّ(مطونمؼؼصّٓمآٌّؼـيماٌـ٦ّرةممشوًّٰم،موسيماخؿقورمهم)م٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممم

ودؾ٣ّم(مع٤ّمؼفّٓؼ٥ّماظطّٕؼ٠ّمادؿعونمبّٔويماظؽػوءةمع٤ّمأػ٢ّماٌـّٕوءة،موػـ٦ّممم

مسؾّٓمآمب٤ّمأرؼؼّٛماًؾريممبفوػ٢ّماظصقّٕاءم.

٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(معؽٌمبغورمث٦ّرموع٤ّمدبطقط٥ّمابؽ٣ّمأغ٥ّم)مم

ثٱّثمظقولمضؾ٢ّماظؿ٦ّج٥ّمسب٦ّمؼـّٕبمحؿ٧ّمؼفّٓأماظطؾىمسؾق٥ّموسؾ٧ّم٭ّوحؾ٥ّم،م
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مبـًمأب٨ّمبؽّٕم موػ٨ّمأمسوء مواظشّٕابم، مبوظطعوم مسيماظغور مع٤ّمؼلتق٥ّ ودبّٕ

)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(م،موؼـؿؼ٨ّمسؾّٓمآمب٤ّمأب٨ّمبؽّٕمصقلـّٓمظ٥ّمعفؿيمغؼ٢ّمأخؾورم

مع٦ّديمأ مب٤ّمصفرية موسوعّٕ مراسقطيومضّٕؼّ٘م، ماظصّٓؼ٠ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( ب٨ّمبؽّٕ

،محؿ٧ّمّٰمتعّٕفمضّٕؼّ٘مأؼ٤ّمذػىم آمب٤ّمأب٨ّمبؽّٕمظؾغـ٣ّم;مظقكػ٨ّمآثورمسؾّٓ

،مصؽونم)م٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(محيل٤ّماغؿؼوءمع٤ّمؼؼ٦ّممبؽ٢ّمعفؿيم،موػصي٦ّم

مصقؼ٦ّلمم-تعوديم–سيمػشئّامطّؾ٥ّمعؿ٦ّط٢ّظيمسؾ٧ّمآم مأغ٥ّمسيمععقيمآم، عصيعؾطـيو

مؼم.م40ػاظؿ٦ّبي:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تشيقضيّٖشينضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمعشيعشيشيو....َظومم}ظصوحؾ٥ّم:م

ٌُقؽــ٣ّمبفــّٔهماظّٓضــيمعــ٤ّماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمم إنمػــّٔاماظؿكطــقّٛما

ودؾ٣ّم(م،مظقصيعؾ٣ّمأعؿ٥ّمأنمػّٔاماظّٓؼ٤ّماظؼ٦ّؼ٣ّمػ٦ّمدؼ٤ّماظؿكطقّٛمِّيمأعّٕػيمعـ٤ّمم

ؿؿـّٓممتـومماّٰسؿؿـودمسؾـ٧ّممممماِّع٦ّرم،مصوٌمع٤ّمإذامطونمض٦ّيماإلميـونمبـوٓمؼعمم

آ،مّٰمبــّٓمظــ٥ّمعــ٤ّمإجــودةماظؿكطــقّٛمسيمأيمأعــّٕػيمؼّٕؼــّٓمأنمؼؾؾغــ٥ّمسيمػــّٔهم

ايقوةمطؿومصع٢ّمرد٦ّلمآم)٭ّّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـّؾ٣ّ(م،محقـٌمطـونمععـ٥ّمغصـّٕمممممم

آموععــ٥ّمرسوؼــيمآموععــ٥ّمتـؾقــًمآموععــ٥ّمطػوظــيمآمظؽــ٤ّمّٰمبــّٓمظــ٥ّمعــ٤ّممم

مٓم)٭ّـــّؾ٧ّمآمسؾقـــ٥ّمودـــّؾ٣ّ(اظؿكطـــقّٛماظـــّٓضق٠ّ،مػؽـــّٔامؼصيعؾؿــــومردـــ٦ّلما

٭ّـؾ٧ّمآمم)ماظّٓرس.مصؿ٤ّمأرادمأنمؼـؿعؾ٣ّماظؿكطـقّٛمصؾقؿلعـ٢ّمػفـّٕةماظــيبممممم

سؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(ماظــيتمأطــّٓتمأنماإلدــٱّممدؼــ٤ّماإلســّٓادماىقــّٓم،مواظؿكطــقّٛم

اظلـــــؾق٣ّم،موضـــــّٓمأعّٕغـــــومآمبوإلســـــّٓادمسيماظؼـــــّٕآنماظؽـــــّٕؼ٣ّمسيمض٦ّظـــــ٥ّممم

ُضـ٦ّؼيٍةموشيِعـ٤ّضيمرغيبشيـوِطماْظكشيقضيـ٢ّغيمتصيّٕضيِػؾصيـ٦ّنشيمِبـ٥ِّمممممممموشيَأِسّٓؽيوامَظفصي٣ّضيمعشيـومادضيـؿشيَطعضيؿصي٣ّضيمِعـ٤ّضيممم}تعودي:

ؼ.موعــ٤ّمثــ٣ّمطـونماظؿكطــقّٛم٬ّــّٕورًةمعــ٤ّمم60ػماِّغػـول:م{سشيـّٓصيوؼيماظؾَّــ٥ِّموشيسشيــّٓصيوؼيُط٣ّضيم

٬ّّٕوراتمايقوِةمودؾؾطيومع٤ّمأدؾوبماظـفوحم،موسيمذظ١ّمدرسظيمبؾقّٞموحؽؿـيمم
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سظقؿــي;مإذمإنمحلــ٤ّماظؿكطــقّٛموروســيماظؿــّٓبريمّٰمتعــّٓومأنمتؽــ٦ّنمأدــؾوبطيومم

غومأنمنؿفـّٓمسيمإسـّٓادػومدونماظؿعؾـ٠ّمبفـوم،مإذمإنمايـوصّٜمواظـو٭ّـّٕمومممممممُأعّٕ

ما٦ٌّص٠ّمػ٦ّمآمدؾقوغ٥ّموتعودي.

   ٘ٝ(:ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ)تأٜٝد اهلل تعاىل يٓب 

إنماٌؿلعــ٢ّمسيماهلفــّٕةماظـؾ٦ّؼــيماظشــّٕؼػيمجيــّٓمأغفــومعظفــّٕمعــ٤ّمعظــوػّٕم

لحـّٓاثفومّٰممصمتلؼقّٓمآمتعوديمظّٕد٦ّظ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مواظـّٓصوعمســ٥ّ،ممم

اإلهل٨ّم،موايػّٜماظّٕبـوغ٨ّ.موظعـ٢ّمعـ٤ّمأسظـ٣ّمتؾـ١ّممممممماظؿلؼقّٓمدبؾ٦ّمع٤ّمعظوػّٕ

اٌظوػّٕمسيمتلؼقّٓمآمتعوديمظّٕد٦ّظ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موحػظ٥ّمظ٥ّم:معوم

بضـّٕبيمرجـ٢ّممممّ٘مظقؼؿؾ٦ّهخّٕوج٥ّمع٤ّمعؽي،موضّٓمتكعّٕمب٥ّمطػورمضّٕؼ وضّٝمظ٥ّمسـّٓ

حوطقطيوم واحّٓمظقؿػّٕقمدع٥ّمسيماظؼؾو٢ّ٫ّمسؿٱًّممبش٦ّرةمأب٨ّمجف٢ّ،مؼؼ٦ّلمتعودي

ضيِؾؿصيـ٦َّكمَأوضيمؼشيْؼؿصيُؾـ٦َّكمَأوضيمممموشيإغيذضيمؼشيؿضيُؽـّٕصيمِبـ١َّماظَّـِّٔؼ٤ّشيمَطَػـّٕصيوامممم}س٤ّمطقّٓػ٣ّموتكعّٕػ٣ّ: ِظقصي

م.ؼ30ػاِّغػول:ممممممممممم{اظؾ٥َّّصيموشياظؾ٥َّّصيمخشيقضيّٕصيماْظؿشيوِطّٕغيؼ٤ّشيمؼصيكضيّٕغيجصي٦َّكموشيؼشيؿضيُؽّٕصيونشيموشيؼشيؿضيُؽّٕصي

ظّٕدـ٦ّظ٥ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممموػـومتؿفؾ٧ّماظعـوؼـيماظّٕبوغقـيمواظؿلؼقـّٓماإلهلـ٨ّممممم

حبػـّٜمآمتعـوديمممم-،محقٌمخيّٕجم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(معـ٤ّمبقؿـ٥ّمممودؾ٣ّ(م

ــ٥ّمم ــ٥ّموسـوؼؿ ــ٥ّم،موسيمرسوؼؿ ــّٓهممممم-ظ وػــ٦ّمخيــرتقم٭ّــػ٦ّفماٌشــّٕطنيم،موسيمؼ

ؤودف٣ّ،موػـ٦ّمؼؿؾـ٦ّمضـ٦ّلمآمممماظشّٕؼػيمحػـيمع٤ّماظرتابم،مصفع٢ّمؼّٔرهمسؾ٧ّمر

وشيجشيعشيْؾشـيومِع٤ّمبشيقضي٤ّغيمَأؼضيِّٓؼفغي٣ّضيمدشيّٓؾياموشيِع٤ّضيمخشيْؾِػفغي٣ّضيمدشيّٓؾيامَصَلْشششيـقضيشـيوػصي٣ّضيمَصفصيـ٣ّضيمَّٰمممم}تعودي:م

ؼم،مصؼّٓمأسؿ٧ّمآمأبصورمضّٕؼّ٘مس٤ّمعؼـّٕهمصـٱّمؼّٕوغـ٥ّمعـّٝمممممم9ػؼّٗم:م{ؼصيؾضيِصّٕصيونشي

سؾـ٧ّمممدعقف٣ّماظّٓا٫ّىمسيماظؾقٌمسـ٥ّم،موٕمؼؾ٠ّمعــف٣ّمرجـ٢ّمإّٰموضـّٓمو٬ّـّٝمممم

مرأد٥ّمتّٕابطيو.
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أخّٕجماإلعوممأريّٓمسيمعلــّٓهم،مسـ٤ّمسؾـّٓمآمبـ٤ّمسؾـوسم)ر٬ّـ٨ّمآممممممم

تشوورتمضـّٕؼّ٘مظقؾـيممبؽـي،مصؼـول:مبعضـف٣ّمإذامأ٭ّـؾّّمصـلثؾؿ٦ّهممممممممم:سـفؿو(مضول

اظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م،موضول:مبعضـف٣ّمبـ٢ّماضؿؾـ٦ّه،مممم بوظ٦ّثوقمؼّٕؼّٓون

٥ّمسؾـ٧ّمذظـ١ّمممغؾقـمم-سـّٖموجـ٢ّمممم-صـلرؾّٝمآمم بـ٢ّمأخّٕجـ٦ّهم،مم :وضـولمبعضـف٣ّمم

صؾــوتمسشيؾُّــ٨ّمسيمصــّٕاشماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(متؾــ١ّماظؾقؾــيموخــّٕجمم

اٌشـّٕط٦ّنمحيّٕدـ٦ّنممم اظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(محؿ٧ّمي٠ّمبوظغورموبوت

إظقـ٥ّمصؾؿـوممم سؾقؾيومحيلؾ٦ّغ٥ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م،مصؾؿومأ٭ّـؾق٦ّامثـوروامم

،مم؟مضـــولمّٰمأدريرأوامسؾقؾيـــومردمآمعؽـــّٕػ٣ّمصؼـــوظ٦ّام:مأؼـــ٤ّم٭ّـــوحؾ١ّمػـــّٔام

صوضؿص٦ّامأثّٕه،مصؾؿـومبؾغـ٦ّاماىؾـ٢ّمخصيؾِّـّٛمسؾـقف٣ّمصصـعّٓوامسيماىؾـ٢ّمصؿـّٕواممممممممم

صّٕأوامسؾ٧ّمبوب٥ّمغلٍماظعـؽؾ٦ّت،مصؼوظ٦ّا:مظ٦ّمدخـ٢ّمػفــومٕمؼؽـ٤ّمغلـٍممممم بوظغور

م(.مسؾ٧ّمبوب٥ّمصؿؽٌمصق٥ّمثٱّثمظقول اظعـؽؾ٦ّت

اظّٕبـوغ٨ّ،موايػـّٜماإلهلـ٨ّمؼؿفؾـ٧ّمممممماظؿلؼقـّٓمموعظفّٕمآخّٕمع٤ّمعظوػّٕمذظـ١ّم

وا٬ّقطيوم،مسيمخربمممممممدـّٕاضيمبـ٤ّمعوظـ١ّموػـ٦ّمؼؾقـ٠ّمبـوظـيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممممممم

ودؾ٣ّ(ممو٭ّوحؾ٥ّ،مصققـؿوماضرتبمعـفؿو،موػ٦ّمسؾ٧ّمصّٕسمظ٥ّ،مورآهمأب٦ّمبؽّٕموضـّٝمم

ؾىمسيمغػل٥ّما٦ًّفموايّٖن،مصوظؿػًمأب٦ّمبؽّٕ،مصؼول:مؼومرد٦ّلمآمػّٔاماظط

ضــّٓميؼـــو،مصؼــولماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(:مم)مّٰمهــّٖنمإنمآمععـــو(.مممم

وسيمذظ١ّ،مؼؼ٦ّلمأب٦ّمبؽّٕم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مـمطؿومسيم٭ّققّّمعلـؾ٣ّمـم)...ممَضـولشيممممم

ًِماظشؼيؿضيّٗصيموشياتؼيؾشيعشيشيومدصيّٕشياَضُيمبضيـ٤ّصيمعشيوِظـ١ٍّممم وشيغشيقضيـ٤ّصيمِصـ٧ّمممم-َضـولشيممم-َصورضيتشيقشيْؾشيومبشيعضيّٓشيمعشيومزشياَظ

ــ ــٍّٓمِعـــ ــولشيمممجشيَؾـــ ــوم،مَصَؼـــ ــ٥ِّمُأِتقشيـــ ــومرشيدصيـــــ٦ّلشيماظؾَّـــ صيمؼشيـــ ــ ــؾؾي(مَصُؼْؾـــ م٤ّشيماَِّرضيضغيم)٭ّـــ

)مَّٰمتشيقضيــّٖشينضيمإغينؼيماظؾَّــ٥ّشيمعشيعشيشيــوم(.مَصــّٓشيسشيومسشيَؾقضيــ٥ِّمرشيدصيــ٦ّلصيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مممم
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صيمَأغؼيُؽؿشيومَضـّٓضيم ضيمَصّٕشيدصي٥ّصيمإغيَظ٧ّمبشيْطـِفشيوم،مُأرشيىم،مَصَؼولشيم:مإغيغـي٧ّمَضّٓضيمسشيِؾؿضي دشيسشي٦ّضيتصيؿشيـومممَصورضيتشيَطؿشي

سشيَؾ٧ّؼيمَصودضيسصي٦ّشيامظ٨ّمَصوظؾ٥َّّصيمَظُؽؿشيومَأنضيمَأرصيدؼيمسشيضيُؽؿشيوماظطََّؾىشي.مَصّٓشيسشيوماظؾ٥َّّشيمَصشيفشي٧ّمَصّٕشيجشيـّٝشيمَّٰمم

م-َضـولشيممم-ؼشيْؾَؼ٧ّمَأحشيّٓطيامإغيَّّٰمَضولشيمَضّٓضيمَطَػقضيؿصيُؽ٣ّضيمعشيومػشيـومػصيشيـومَصـٱَّمؼشيْؾَؼـ٧ّمَأحشيـّٓطيامإغيَّّٰمرشيدؼيهصيمممممم

ّٔظ١ّمإذم٭ّـّٓمآمدـّٕاضي،موسـودمأدراجـ٥ّمبعـّٓمأنمأسطـ٧ّمممممممصؽونمطـموشيوشيَص٧ّمَظشيو(م.م

،موسّٕضمسؾق٥ّماظّٖادمواٌؿـوع،مبـ٢ّممم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ماِّعونمظّٕد٦ّلمآم

مسيمرّٕؼؼ٥ّمؼطؾىمربؿّٓطيامو٭ّوحؾ٥ّ.موسودمؼصّٓموؼّٕدمط٢ّمع٤ّمؼؾؼوهم

ــ١ّمممم ــ٤ّمعظــوػّٕمذظ ــّٕىمع ــومغ ــّٓاطؿ ــّٜماإلهلــ٨ّممممظؿلؼق ــوغ٨ّ،موايػ اظّٕب

ظؾّٕدـ٦ّلم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودــؾ٣ّ(،محـنيمخـّٕجمبصــقؾيمأبـ٨ّمبؽـّٕماظصــّٓؼ٠ّمممممممم

وأضوعومسيمشورمث٦ّرمثٱّثمظقول،موضّٕؼّ٘متؾقـٌمسـفؿـومسيمربـ٦ّعماظصـقّٕاءم،ممممم

ووع٢ّم٤ٌّمؼلت٨ّمبفؿـومعو٫ّـيمعـ٤ّماإلبـ٢ّ،محؿـ٧ّمسظـ٣ّماًطـىم،موٌـومبؾـّٞمممممممممم

مٓمســـ٥ّ(مظؾّٕدــ٦ّلمماٌشــّٕط٦ّنمبــوبماظغــور،مػـــوكمضــولمأبــ٦ّمبؽــّٕم)ر٬ّــ٨ّماممممممم

شيمَضّٓشيعشيقضيـ٥ِّمَِّبضيصشيـّٕشيغشيوم،مَصَؼـولشيمممممم )٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م َظ٦ّضيمَأنؼيمَأحشيّٓشيػصي٣ّضيمغشيَظـّٕشيمتشيقضيـ

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مض٦ّظيماٌـمع٤ّماظ٦ّاثـ٠ّمعـ٤ّمععقـيمآمتعـوديموتلؼقـّٓهممممممم

م٭ّققّّماظؾكوري(.م)ممممممممممممممممممممظ٥ّ:م)عشيومَزؽي١َّمؼشيومَأبشيومبشيْؽّٕػيمِبوثضيشيقضي٤ّغيماظؾ٥َّّصيمثشيوِظصيفصيؿشيو(م

إغيظَّــومتشيضيصصيـّٕصيوهصيمَصَؼــّٓضيمغشيصشيـّٕشيهصيماظؾَّــ٥ّصيمإغيذضيمَأخضيّٕشيجشيــ٥ّصيممم}و٭ّـّٓقمآماظعظــق٣ّمحقـٌمضــولم:مم

اظَِّّٔؼ٤ّشيمَطَػّٕصيوامثشيوِغ٨ّشيماثضيشيقضي٤ّغيمإغيذضيمػصيؿشيومِصـ٨ّماْظغشيـورغيمإغيذضيمؼشيُؼـ٦ّلصيمِظصشيـوِحِؾ٥ِّمَظـومتشيقضيـّٖشينضيمإغينؼيممممممم

قشيؿشي٥ّصيمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيَأؼؼيــّٓشيهصيمِبفصيصـيــ٦ٍّدمَظــ٣ّضيمتشيّٕشيوضيػشيــوموشيجشيعشيــ٢ّشيمَطِؾؿشيــَيماظؾَّـ٥ّشيمعشيعشيشيــومَصــَلغضيّٖشيلشيماظؾَّــ٥ّصيمدشيــؽِم

م{اظَِّّٔؼ٤ّشيمَطَػّٕصيواماظلؽيْػَؾ٧ّموشيَطِؾؿشيُيماظؾ٥َِّّمِػ٨ّشيماْظعصيْؾقشيوموشياظؾ٥َّّصيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيِؽق٣ّظي

مؼ.40ػاظؿ٦ّبيم:

http://www.fanzar.net/vb/showthread.php?t=2088
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سيمػــّٔهماٌعــوٕمعــ٤ّمػفّٕتــ٥ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(م،مؼؼــرتنماإلســّٓادمممم

إلهل٨ّ،موسيمذظ١ّمسربةموسظيمظؾؿلؾؿنيمعـ٤ّمبعـّٓ،مبـلغف٣ّمممماظؾشّٕيمبوظؿلؼقّٓما

عؽؾػــ٦ّنمبــلنمؼؿكــّٔوامعــ٤ّماِّدــؾوبمعــومؼلــؿطقع٦ّغ٥ّموؼؼــّٓرونمسؾقــ٥ّ،مدونممم

متؼصريمأومتؽود٢ّ،مث٣ّماظؿفّٕدمع٤ّماِّدؾوبموتػ٦ّؼّٚماِّعّٕمظـّٕبماِّدؾوب.

  : ََٓع١ٝ اهلل تعاىل يعبادٙ املؤ 

ــيمآمتعــوديمػــّٔهمممم ــ٣ّمأنمععق اظــيتمطــّٔظ١ّمؼـؾغــ٨ّمظإلغلــونمأنمؼعؾ

غلؿػقّٓػومع٤ّمحّٓثماهلفّٕةماظـؾ٦ّؼيمظقلًمخو٭ّيمبوظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم

ودؾ٣ّ(م،مب٢ّمإغفومسوعيمظؽ٢ّمعمع٤ّمتؼ٨ّمأخؾّٙمٓمتعوديمسيمروسؿ٥ّموأحل٤ّم

م{إغينؼيماظؾَّــ٥ّشيمعشيــّٝشيماظَّــِّٔؼ٤ّشيماتؼيَؼــ٦ّضياموشياظَّــِّٔؼ٤ّشيمػصيــ٣ّضيمعصيقضيِلــصي٦ّنشيمم}اظعؿــ٢ّم،مضــولمتعــودي:

صؿـ٤ّممم٣ّ(:م)ماحػّٜمآمحيػظـ١ّ(.مؼ.وضولم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ128ػاظـق٢ّ:

وحوذـومٓمأنمؼـرتكمممطونمسيمععقيماًوظ٠ّمدؾقوغ٥ّموتعوديمظ٤ّمؼضـّٕهمأذىم،مم

إغيغؼيـومَظشيضيصصيـّٕصيمرصيدصيـَؾشـيومممم}أغؾقوءهموأوظقوءهمأومؼؿكؾـ٧ّمســف٣ّم،مصفـ٦ّماظؼو٫ّـ٢ّمدـؾقوغ٥ّ:مممممم

مؼ.م51:ػشوصّٕم{وشياظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامِص٨ّماْظقشيقشيوِةماظّٓؽيغضيقشيوموشيؼشي٦ّضيمشيمؼشيُؼ٦ّمصيماْظَلذضيفشيودصي

واغطٱًّضــومعــ٤ّمربــّٛماٌو٬ّــ٨ّمبويو٬ّــّٕموحــّٕصماإلدــٱّممسؾــ٧ّمبـــوءم

سيمبــوءممم(٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّممم)دوظيمض٦ّؼيمعلؿؼّٕةمعؿؿودـؽيمذـّٕعماظــيبمممم

اظّٓوظيمبعّٓمػفّٕت٥ّمإديمآٌّؼـيماٌـ٦ّرةم،مصكخ٧ّمبنيماٌفوجّٕؼ٤ّمواِّغصـورمم

،موو٬ّّٝموثقؼيمظؾؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّمبنيمدـؽونمآٌّؼــيمذيقعطيـومسؾـ٧ّماخـؿٱّفمممممم

دؼوغف٣ّموضؾو٫ّؾف٣ّمتعّٓمأسظ٣ّموثقؼـيمبشـّٕؼيمسيمتـورؼّْماإلغلـوغقيمتم٭ّـ٢ّمظػؼـ٥ّمممممممأ

ماظعقّ٘ماٌشرتكمبنيماظـوسمذيقعطيوم.
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طؿومأنمسؾ٦ّرمض٦ّاتـوماٌلـؾقيمظؼــوةماظلـ٦ّؼّٗموخـّٛمبّٕظقـّٟمسيماظعوذـّٕمممممممم     

ممطونمغؼطيمه٦ّلمعفؿيم1973اظلودسمع٤ّمأطؿ٦ّبّٕمم–ػـم1393ع٤ّمرعضونم

اآلنمأعوممغؼطيمه٦ّلمتورخيقيمصو٭ّؾيمسيمموإغـومسيمتورؼّْماظّٓوظيماٌصّٕؼيم.

اووهمبـوءماظّٓوظيماٌصّٕؼيماظؼ٦ّؼـيمايّٓؼــيم،موػـّٔامعـومؼؿطؾـىمعــومذيقعطيـومممممممم

بــّٔلمجفــ٦ّدمطــؾريةم٭ّــودضيمزبؾصــيم:مسيماظعؿــ٢ّمواإلغؿــوجم،مسيماظؿؿلــ١ّممم

بــوظؼق٣ّمواِّخــٱّقماظلــوعقيم،مسيمغشــّٕماٌؾــودئماإلدــٱّعقيماظلــؿقيمواظؼــق٣ّممم

ــومايـقــّٟم،مسيماظؿعــوونممم يماإلغلــوغقيموايضــورؼيماظّٕاضقــم اظــيتمتؿػــ٠ّمودؼــ

بفّٔامتؽ٦ّنماهلفّٕةمضّٓمأسطًمدردطيـوممواظؿؽوتّٟمع٤ّمأج٢ّمبـوءمػّٔهماظّٓوظيم.

ؼؿطؾؾ٥ّمع٤ّمإسّٓادمعـوديمم وعوم-سّٖموج٢ّمم-تطؾقؼقطيومسيمحؼقؼيماإلميونمبوٓم

موتلػق٢ّمضؾيبماطؿلوبطيومظؾؿعقيماإلهلقيمم،مواظؿلؼقّٓماظّٕبوغ٨ّ.

 

 

 

*    *    * 
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 صباب يف ض٤ٛ اهلذز٠ ايٓب١ٜٛ ايغزٜف١األخذ باأل

  :أٚال: ايعٓاصز

ماظؾور٢ّ.مسؾ٧ّماي٠ّمّٰغؿصورممن٦ّذجماهلفّٕة .1

 .ماىقّٓماظؿكطقّٛمبوِّدؾوبماِّخّٔمعظوػّٕمع٤ّ .2

 بوِّدؾوب.ماِّخّٔمودـيماِّغؾقوء .3

 واظؼّٓر.مبوظؼضوءماإلميونمؼـوسيمّٰمبوِّدؾوبماِّخّٔ .4

 ثاْٝا: األدي١:

 َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ:         

مثشيـوِغ٨ّشيممَطَػـّٕصيواْمماظَّـِّٔؼ٤ّشيممَأخضيّٕشيجشيـ٥ّصيممإغيذضيماظؾ٥َّّصيمغشيصشيّٕشيهصيمَصَؼّٓضيمتشيـصصيّٕصيوهصيمإغيَّّٰ}مودي:تعمضول .1

مَصـَلغّٖشيلشيممعشيعشيشيـومماظؾَّـ٥ّشيممإغينؼيمتشيقضيـّٖشينضيممَّٰمِظصشيـوِحِؾ٥ِّممؼشيُؼ٦ّلصيمإغيذضيماْظغشيورغيمِص٨ّمػصيؿشيومإغيذضيماثضيشيقضي٤ّغي

مَطَػـّٕصيواْمماظَّـِّٔؼ٤ّشيممَطِؾؿشيـيَمموشيجشيعشيـ٢ّشيمموضيػشيـومتشيّٕشيمظَّـ٣ّضيممِبفصيصيـ٦ّدٍمموشيَأؼؼيـّٓشيهصيممسشيَؾقضيـ٥ِّممدشيِؽقشيؿشي٥ّصيماظؾ٥َّّصي

مؼ.40ػاظؿ٦ّبي:ممممممممممممممم{حشيِؽق٣ّظيمسشيّٖغيؼّٖظيموشياظؾ٥َّّصيماْظعصيْؾقشيومِػ٨ّشيماظؾ٥َِّّموشيَطِؾؿشيُيماظلؽيْػَؾ٧ّ

ضيِؾؿصيــ٦ّكَممَطَػــّٕصيوامماظَّــِّٔؼ٤ّشيممِبــ١َّممؼشيؿضيُؽــّٕصيمموشيإغيذضيم}متعــودي:مموضــولم .2 مَأوضيمؼشيْؼؿصيُؾـــ٦َّكمَأوضيمِظقصي

 ؼ.30ػاِّغػول:ممممم{اْظؿشيوِطّٕغيؼ٤ّشيمخشيقضيّٕصيموشياظؾ٥َّّصيماظؾ٥َّّصيموشيؼشيؿضيُؽّٕصيمونشيوشيؼشيؿضيُؽّٕصيمؼصيكضيّٕغيجصي٦َّك

مجشيـوءممَصـنغيذشيامموشيوشيحضيِقشيـوممِبَلسضيقصيـِشيـومماْظُػْؾـ١َّمما٭ّضيـشيّٝغيممَأنغيمإغيَظقضيـ٥ِّممَصَلوضيحشيقضيشـيو}متعوظ٨ّ:موضول .3

معشيـ٤ّممإغيَّّٰمَؾـ١َّموشيَأػضيماثضيشيـقضي٤ّغيممزشيوضيجشيـقضي٤ّغيممُطـ٢ُّممِعـ٤ّممِصقفشيـوممَصودضيـُؾ١ّْمماظؿؼيؽيـ٦ّرصيمموشيَصورشيمَأعضيّٕصيغشيو

م*معؽيغضيّٕشيُضـ٦ّنشيممإغيغؼيفصي٣ّمَزَؾؿصي٦ّاماظَِّّٔؼ٤ّشيمِص٨ّمتصيكشيوِرؾضيـ٨ِّموشيّٰمِعضيفصي٣ّضيماْظَؼ٦ّضيلصيمسشيَؾقضي٥ِّمدشيؾشي٠ّشي

شيمَصنغيذشيا شيمادضيؿشي٦ّشيؼضي مغشيفؼيوغشيـومماظَِّّٔيمِظؾ٥َِّّماْظقشيؿضيّٓصيمَصُؼ٢ّغيماْظُػْؾ١ِّمسشيَؾ٧ّمعؼيعشي١َّموشيعشي٤ّمَأغ

ــ٤ّشي ــ٦ّضيمغيمِع ــ٢ّمم*ماظظَّــوِظِؿنيشيماْظَؼ ــّٖشيًّٰمَأغّٖغيْظـِــ٨ّمبـيرؼيموشيُض شيمعؽيؾشيورشيًطــومعصيـ ــ مخشيقضيــّٕصيموشيَأغ

 مؼ29م-27ػاٌمعـ٦ّن:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؿصيـّٖغيِظنيشي

م
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 م{جشيـِقؾيومرصيَرؾطيومسشيَؾقضي١ِّمتصيلشيوِضّْٛماظؼيكضيَؾِيمِبِفّٔضيعغيمإغيَظقضي١ِّموشيػصيّٖـييم}متعودي:موضول .4

 ؼ.25ممػعّٕؼ٣ّ:

 ؼ85ممػاظؽفّٟ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{دشيؾشيؾطيومَصَلتضيؾشيّٝشيم}مدي:تعوملوضو .5

 ؼ12مػإبّٕاػق٣ّ:مممممممممممم{اْظؿصيؿشي٦ّشيطُِّؾ٦ّنشيمَصْؾقشيؿشي٦ّشيط٢َّّغيماظؾ٥َِّّموشيسشيَؾ٧ّم}تعودي:موضول .6

ضيفصي٣ّممَؾقضي٥ِّسشيماظؾَّـ٥ّشيمسشيوػشيّٓصيوامعشيوم٭ّشيّٓشيُض٦ّامرغيجشيولظيماْظؿصيمضيِعـِنيشيمععِي٤ّشي:{تعوظ٨ّمضولمو .7 مَصِؿـ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼ.23اِّحّٖاب:مػ{تشيؾضيِّٓؼًؾومبشيّٓؼيُظ٦ّاموشيعشيومؼشيـؿشيِظّٕصيمعؼي٤ّموشيِعضيفصي٣ّمغشيقضيؾشي٥ّصيمَضضشي٧ّمعؼي٤ّ

 َٔ ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ:          

:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّـؾ٧ّمآممسشي٤ّضيمسصيؿشيّٕشيمبضي٤ّغيماْظكشيطَّوِبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي -1

ِٓمحشي٠ّؼيمتشي٦ّشيطُِّؾ٥ِّمَظّٕشيزشيَضُؽ٣ّضيمَطؿشيومؼشيّٕضيزصيقصيم سؾق٥ّمودؾ٣ّم(:م)َظ٦ّضيمَأغؼيُؽ٣ّضيمتشيؿشي٦ّشيطَُّؾ٦ّنشيمسشيَؾ٧ّما

اظطَّقضيّٕشيم،متشيغضيّٓصيومِخؿشيو٭ّطيوموشيتشيّٕصيوحصيمِبَطوغطيوم(.متغّٓو:متّٔػىمأولماظـفـور،موتـّٕوح:ممم

م.)رواهماظرتعّٔي(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتّٕجّٝمآخّٕماظـفور.

صيم:مَضــولشيم(مسشيضيــ٥ّصيماظؾَّــ٥ّصيم)رشي٬ِّــ٨ّشيمبشيْؽــّٕػيمَأِبــ٨ّموســ٤ّضي -2 مسؾقــ٥ّمآم)٭ّــؾ٧ّمِظؾؼيِؾــ٨ّـيمُضْؾــ

شيمغشيَظّٕشيمَأحشيّٓشيػصي٣ّضيمَأنؼيم)َظ٦ّضيماْظغشيورغي:مِص٨ّموشيَأغشيومودؾ٣ّ( مَصَؼـولشيمم،مَِّبضيصشيـّٕشيغشيوممَضّٓشيعشيقضيـ٥ِّممتشيقضي

 ثشيوِظصيفصيؿشيو(ماظؾ٥َّّصيمِبوثضيشيقضي٤ّغيمبشيْؽّٕػيمَأبشيومؼشيومَزؽي١َّم)عشيوم:)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

 مماظؾكوري(.م)رواهم

م،ماظؾَّـ٥ِّممرشيدصيـ٦ّلشيممؼشيـوممرشيجصيـ٢ّظي:ممَضولشيمَضولشي:مسـ٥ّ(مآم)ر٨ّ٬ّمعشيوِظ١ٍّمبضي٤ّغيمَأغشيّٗغيموس٤ّضي -3

 م(وشيتشي٦ّشيط٢َّّضيم)اسضيِؼْؾفشيومَضولشي:موشيَأتشي٦ّشيط٢َّّصي؟مَأْرِؾُؼفشيومَأوضيموشيَأتشي٦ّشيط٢َّّصيمَأسضيِؼُؾفشيو

 اظرتعّٔي(.م)رواه

ــ٦ّضيِفموسشيـــ٤ّ -4 ــ٤ّغيمسشيـ ــ١ٍّمبضيـ ــ٥ّ(مآم)ر٬ّـــ٨ّمعشيوِظـ ــ٥ّصيمســ ــّٓؼيثشيفصي٣ّضيمَأغؼيـ ــ٨ّؼيمَأنؼيم،محشيـ مماظؼيِؾـ

ــ٥ِّماظؾَّــ٥ّصيم)٭ّشيــؾ٧َّّ ــقضي٤ّغيمبشيــقضي٤ّشيمَضضشيــ٧ّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مسشيَؾقضي ــولشيم،مرشيجصيَؾ ــ٥ِّماْظؿشيْؼِضــ٨ّؽيمَصَؼ م:مسشيَؾقضي
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ِٓمرشيدصيـ٦ّلصيممَصَؼـولشيمم،ماْظ٦ّشيِطق٢ّصيموشيِغعضي٣ّشيماظؾ٥َّّصيمحشيلضيِؾ٨ّشي م:موشيدشيـؾ٣َّّشي(ممسشيَؾقضيـ٥ِّمماظؾَّـ٥ّصيممؾ٧َّّ)٭ّشيـمما

شيممعشيـومم:مَصَؼـولشيمماظّٕؼيجصيـ٢ّشيممسشيَؾ٨ّؼيم)رصيدؽيوا صيمم:مَضـولشيمم؟(مُضْؾـ موشيِغعضيـ٣ّشيمماظؾَّـ٥ّصيممحشيلضيـِؾ٨ّشيمم:مُضْؾـ

ِٓمرشيدصي٦ّلصيمَصَؼولشيم،ماْظ٦ّشيِطق٢ّصي مسشيَؾـ٧ّممؼشيُؾـ٦ّمصيمماظؾ٥َّّشيم)إغينؼيم:موشيدشيؾ٣َّّشي(مسشيَؾقضي٥ِّماظؾ٥َّّصيم)٭ّشيؾ٧َّّما

موشيِغعضيـ٣ّشيمماظؾَّـ٥ّصيممحشيلضيـِؾ٨ّشيمم:مَصُؼ٢ّضيمَأعضيّٕظيمَشَؾؾشي١َّموشيإغيذشيام،مِبوْظَؽقضيّٗغيمقضي١َّسشيَؾموشيَظِؽ٤ّضيم،ماْظعشيفضيّٖغي

 اظـلو٨ّ٫ّ(.م)رواهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماْظ٦ّشيِطق٢ّصي(

صيمم:مَضـولشيمم،مَأِبقـ٥ِّممسشي٤ّضيمخصيّٖشياعشيَيمَأِب٧ّموسشي٤ّضي -5 مسؾقـ٥ّممآم)٭ّـؾ٧ّمماظؾَّـ٥ِّممرشيدصيـ٦ّلشيممدشيـَلْظ

صيمودؾ٣ّ( شيمماظؾَّـ٥ِّممرشيدصي٦ّلشيمؼشيوم:مَصُؼْؾ مِبـ٥ِّممغشيؿشيـّٓشياوشيىمموشيدشيوشياءطيمغشيلضيـؿشيّٕضيِضقفشيوممرصيًضـ٧ّممَأرشيَأؼضيـ

 اظؾ٥َِّّ(مَضّٓشيرغيمِع٤ّضيم)ػ٨ّمَضولشي:م؟مذشيقضيؽطيوماظؾ٥َِّّمَضّٓشيرغيمِع٤ّضيمتشيّٕصيدؽيمػشي٢ّضيمغشيؿؼيِؼقفشيوموشيتصيَؼوًة

 اظرتعّٔي(.م)رواه

م٨ّؼياظؼيؾِـممَأتشيـ٧ّمماَِّغضيصشيـورغيممِعـ٤ّشيممرشيجصيٱًّمَأنؼيمـ٥ّ(سمآم)ر٨ّ٬ّمعشيوِظ١ٍّمبضي٤ّغيمَأغشيّٗغيموسشي٤ّضي -6

م،مبشيَؾـ٧ّممَضولشيم؟(.مذشي٧ّضيءظيمبشيقضيِؿ١َّمِص٧ّم)َأعشيوم:مَصَؼولشيمؼشيلضيَلُظ٥ّصيمودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّ

ممَضــولشيماْظؿشيــوِء.مِعــ٤ّشيمِصقــ٥ِّمغشيشضيــّٕشيبصيموشيَضعضيــىظيمبشيعضيضشيــ٥ّصيموشيغشيؾضيلصيــُّٛمبشيعضيضشيــ٥ّصيمغشيْؾــؾشيّٗصيمِحْؾــّٗظي

مودـؾ٣ّ(ممسؾقـ٥ّممآم)٭ّـؾ٧ّمماظؾَّـ٥ِّممرشيدصي٦ّلصيمَصَلخشئّشيػصيؿشيومِبفغيؿشيوموهصيَصَلتشيم،مِبفغيؿشيوما٫ّضيِؿـ٧ِّم)

مَضولشيمِبِّٓرضيػشي٣ّػي.مآخصئّصيػصيؿشيومَأغشيومرشيجصي٢ّظي:مَضولشيمػشئّشيؼضي٤ّغي(؟مؼشيشضيؿشيّٕغيىم)عشي٤ّضيم:موشيَضولشيمِبقشيِِّٓه

مآخصيـّٔصيػصيؿشيوممَأغشيـوممرشيجصيـ٢ّظي:ممَضـولشيمم،مثشيٱَّثطيـوممَأوضيمعشيـّٕؼيتشيقضي٤ّغيمم(مِدرضيػشيـ٣ّػي؟ممسشيَؾـ٧ّممؼشيّٖغيؼـّٓصيممعشيـ٤ّضيمم)م:

موشيَضولشيماِّغصوريموشيَأسضيَطوػصيؿشيوماظّٓـيرضيػشيؿشيقضي٤ّغيموشيَأخشئّشيمإغيؼؼيوهصيمَصَلسضيَطوػصيؿشيومرضيػشيؿشيقضي٤ّغي.ِبِّٓ

مَصـْلِتـ٨ِّممَضـّٓصيوعطيوممِبـوآلخشيّٕغيمموشياذضيؿشيّٕغيمَأػضيِؾ١َّمإغيَظ٧ّمَصوغضيِؾّٔضيهصيمَرعشيوعطيومِبَلحشيِِّٓػؿشيوماذضيؿشيّٕغيم)م:

مثصيـ٣ّؼيممِبقشيِِّٓهمسصي٦ّدطيامودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّماظؾ٥َِّّمرشيدصي٦ّلصيمِصق٥ِّمَصششيّٓؼيمِب٥ِّمَصَلتشيوهصيم(،مِب٥ِّ

مَصـّٔشيػشيىشيمم(،مؼشي٦ّضيعطيـوممسشيششيّٕشيمخشيؿضيلشيَيمَأرشيؼشيؼي١َّموشيَّٰموشيِبّٝضيمَصوحضيؿشيِطىضيماذضيػشيىضيم)م:مَظ٥ّصيمَضولشي

مِبؾشيعضيِضـفشيوممَصوذضيـؿشيّٕشيىممدشيرشياِػـ٣ّشيممسشيششيّٕشيَةمَأ٭ّشيوبشيموشيَضّٓضيمَصفشيوءشيموشيؼشيِؾقّٝصيمؼشيقضيؿشيِطىصيماظّٕؼيجصي٢ّصي
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مخشيقضيـّٕظيمم)ػشيـّٔشياممودـؾ٣ّ(:ممسؾقـ٥ّممآم)٭ّـؾ٧ّمماظؾَّـ٥ِّممرشيدصي٦ّلصيمَصَؼولشيمو.َرعشيوعطيموشيِبؾشيعضيِضفشيومثشي٦ّضيبطيو

مَّٰماْظؿشيلضيـَلَظيَممإغينؼيماْظِؼقشيوعشيـيِممؼشيـ٦ّضيمشيمموشيجضيفغيـ١َّممِصـ٧ّممغصيْؽؿشيـيًمماْظؿشيلضيـَلَظيُممتشيِفـ٧ّءشيممَأنضيمِعـ٤ّضيممَظ١َّ

 ممم(معصي٦ِّجّٝػيممػيدشيمِظِّٔىمَأوضيمعصيْػِظّٝػيمُشّٕضيمػيمِظِّٔىمَأوضيمعصيّٓضيِضّٝػيمَصْؼّٕػيمِظِّٔىمِظشيٱَّثشيٍيمإغيَّّٰمتشيصضيُؾّّصي

 داود(.مأب٦ّم)رواه

 :املٛضٛع :ثايجا

عـ٤ّمعؽـيماٌؽّٕعـيمإديممممإنماٌؿّٓبّٕمٌعوغ٨ّماهلفّٕةماظـؾ٦ّؼيماظشّٕؼػيم

اٌـ٦ّرةمؼلؿـؾّٛمعـفومدرودًومسظقؿيم،موؼلؿكؾّٙمعـفومص٦ّا٫ّّٓمذيـي،ممآٌّؼـيم

وؼؾقّٜمصقفومحؽؿًومبوػّٕةمؼلؿػقّٓمعـفوماظػّٕدمواجملؿؿـّٝمسيمذـؿ٧ّمذبـوّٰتمممم

مـممممممودـؾ٣ّ(ممسؾقـ٥ّممآم)٭ّـؾ٧ّممّٕد٦ّلاظمصففّٕةم،ايقوةم ٕمتؽـ٤ّممػفـّٕةمعؽوغقـي

ذبّٕدماغؿؼولمع٤ّمعؽونمإديمعؽونمـمصقلىمطؿومؼعؿؼـّٓماظؽــريمعـ٤ّماظــوس،مممممم

ب٢ّمطوغًمسيمحؼقؼؿفـومحؾؼـيمعـ٤ّمحؾؼـوتماظصـّٕاعماظـّٓا٣ّ٫ّمواٌلـؿؿّٕمبـنيممممممممم

اي٠ّمواظؾور٢ّم،موػّٔاماظصـّٕاعمواظؿـّٓاصّٝمبـنيمايـ٠ّمواظؾورـ٢ّمدــيمإهلقـيمممممممم

قفومض٦ّةماظؾورـ٢ّم،مظؽـ٤ّماظغؾؾـيمدوعـًومتؽـ٦ّنمِّػـ٢ّمممممممغوصّٔةم،مضّٓمؼظ٤ّماظؾعّٚمص

اظَّـِّٔؼ٤ّشيممم}اي٠ّم،موعومذظ١ّمإّٰمظقؿؿقّٖمأ٭ّقوبماظصربمواهلؿ٣ّم،مضولمدؾقوغ٥ّ:م

ِٓماظؼيـوسشيمم ُٓموشيَظ٦ّضيَّٰمدشيْصّٝصيما ُأخضيّٕغيجصي٦ّامِع٤ّمِدؼشيورغيِػ٣ّمِبغشيقضيّٕغيمحشي٠ُّمإغيَّّٰمَأنمؼشيُؼ٦ُّظ٦ّامرشيبؽيشيوما

ضي ِٓممممبشيعضيضشيفصي٣ّضيمِبؾشيعضيّٚػيمظَّفصيّٓـيعشي ٭ّشي٦ّشياِعّٝصيموشيِبقشيّٝظيموشي٭ّشيَؾ٦ّشياتظيموشيعشيلشيوِجّٓصيمؼصئّضيَطّٕصيمِصقفشيـومادـ٣ّصيما

َٓمَظَؼــ٦ّغييؿيمسشيّٖغيؼــّٖظيم ُٓمعشيــ٤ّمؼشيـصصيــّٕصيهصيمإغينؼيما موضــولمؼ.40ػايــٍ:مم{َطـــِريطياموشيَظقشيـصصيــّٕشينؼيما

ضيمموشيَظَؼّٓضي}متعودي: م*م٦ّرصيونشياْظؿشيـصصيـممَظفصيـ٣ّصيممإغيغؼيفصيـ٣ّضيمم*ماْظؿصيّٕضيدشيـِؾنيشيممِظِعؾشيوِدغشيـوممَطِؾؿشيؿصيشيـوممدشيـؾشيَؼ

ــم171اظصـوصوت:ممػ{ماْظغشيـوِظؾصي٦ّنشيممَظفصي٣ّصيمجصيـّٓشيغشيوموشيإغينؼي مَطؿشيـىشيمم}م:متعـوديمموضـولممؼ.173مـ

ُٓ ــؾشي٤ّؼيما ــومَِّْشِؾ ــِؾ٨ّمَأغشي َٓمإغينؼيموشيرصيدصي ــ٦ّغييؿيما ــّٖظيمَض ــي:م{مسشيّٖغيؼ مصفــوءتم،مؼ21مػاجملودظ
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م،ماظعؾ٦ّدؼـيممسؾ٧ّمايّٕؼيمواغؿصورم،ماظؾور٢ّمسؾ٧ّماي٠ّماغؿصورمظؿعؾ٤ّماهلفّٕة

ماإلغلـوغ٨ّمماظضـعّٟممسؾـ٧ّممحّٕبطيـومماهلفّٕةمصؽوغًماظؽػّٕ،مسؾ٧ّماإلميونمواغؿصور

ضيممعفؿـوممظؾقـ٠ّممواغؿصـورطيامموأظ٦ّاغ٥ّ،م٭٦ّّرهمذؿؼي٧ّمسي موماظؾورـ٢ّ،ممضـ٦ّةممبـ٥ّممبطشـ

مواإلخــوءصيموايضــورة،موايّٕؼــُيمواظعؾــ٣ّ،ماظعــّٓلصيمدسو٫ّؿصيفــومدوظــٍيمِّولمتلدقلطيــو

بمظؿظ٢ّماهلفّٕةمخـريمدظقـ٢ّمسؾـ٧ّمأنمأ٭ّـقوممممم،مواظؿ٦ّادعيمواظّٕرييمواٌلوواة،

ماهلؿ٣ّمواظعّٖمييمّٰمتؿ٦ّضّٟمعلريتف٣ّ.

مبشــّٕؼؾيومسؿــٱًّموّٰمصقلــى،مربوغقــيمععفــّٖةماظـؾ٦ّؼــيماهلفــّٕةمتؽــ٤ّ وٕ

م،مورسوؼؿـ٥ّممبعـوؼؿ٥ّماإلهل٨ّماظؿلؼقّٓماِّعّٕانمصقفوماجؿؿّٝمصؾؼّٓم،مصقلىمذبّٕدطيا

ماِّعـّٕممإمتـومممسؾـ٧ّمماٌعقــيممبوِّدـؾوبمماِّخّٔمسيمعؿؿـٱًّماظؾشّٕيمواظؿكطقّٛ

مبـفوح.

مبفــومؼؿؼــّٕبمواجؾــيمسؾــودةمسؾقفــوماّٰسؿؿــودموندمبوِّدــؾوبمواِّخــّٔ

مَأوضيدس٥ّممبومصوظّٓغقوم،ماظؽ٦ّغقيمآمدـ٤ّمع٤ّمدـيموػ٨ّم)تعودي(،مآمإديماظعؾّٓ

م،ماآلخـّٕةممسيمظؾـفـوحمممدـؾىممإّٰمػـ٨ّممعـوممصقفومواظلع٨ّماٌـوصّٝمع٤ّمصقفومآ

مإديمع٦ّ٭ّـؾيممأدـؾوبممطؾـفومماظشـّٕا٫ّّٝمموتشـّٕؼّٝمماظؽؿـىمموإغّٖالماظّٕد٢ّموإردول

مدــؾىمإّٰمػــ٦ّمعــومواظــّٓواءم،موجــ٢ّ(م)ســّٖمآمر٬ّــ٦ّانغيموػــ٨ّماظعظؿــ٧ّماظغوؼـيم

مممدؾؾطيو.مذ٨ّءمظؽ٢ّمآمجع٢ّموػؽّٔام،مظؾـفوحمدؾىموآٌّارديم،مظؾشػوء

ماِّخـــّٔمدــــيمودـــؾ٣ّ(مسؾقـــ٥ّمآم)٭ّـــؾ٧ّماظؽـــّٕؼ٣ّمغؾقــــومرؾـــ٠ّموظؼـــّٓ

ٌمم،موأطؿؾ٥ّم٭٦ّّرهمأبف٧ّمسيمسؿؾقطيومتطؾقًؼوماهلفّٕةمسيمبوِّدؾوب مخطـّٛممحقـ

مذظـ١ّممظقؽـ٦ّنمم;مطوصق٥ّمآمأنمؼؼقـ٥ّمع٤ّماظّٕش٣ّم٧ّسؾم،مجقّٓطيامدبطقًطومظؾؿفؿي

ــو مواِّخــّٔمآمسؾــ٧ّماظؿ٦ّطــ٢ّمدســو٣ّ٫ّمعــ٤ّماظؿكطــقّٛمحلــ٤ّمأنمظألعــيمدردطي
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موسيم،ماهلفــّٕةمإنــوحمسؾــ٧ّمتعقـــ٥ّماظــيتماظ٦ّدــو٢ّ٫ّمطــ٢ّمصودبــّٔمبوِّدــؾوب،

مدــعق٥ّمؼؽؾــ٢ّمأنموؼلؿـصــّٕهمؼــّٓس٦ّهموجــ٢ّ(م)ســّٖمآمعــّٝمطــونمغػلــ٥ّماظ٦ّضــً

فّٕةمعّٓرودًومبعـوؼـيمصو٫ّؼـيمعـ٤ّمردـ٦ّلممممموطونمط٢ّمأعّٕمع٤ّمأع٦ّرماهلم،مبوظـفوح

ًممصعـصـّٕمم،مودـؾ٣ّ(مآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمم مظؾـففّٕةممظؾكـّٕوجمماٌـودـىمماظؿ٦ّضقـ

مجــوءمحقــٌم،مودــؾ٣ّ(مسؾقــ٥ّمآم)٭ّــؾ٧ّمآمردــ٦ّلمعــ٤ّمبعـوؼــيمزبؿــورامطــون

ًممإديممودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّ مسيمســ٥ّ(ممآم)ر٬ّـ٨ّمماظصـّٓؼ٠ّممبؽـّٕممأبـ٨ّممبقـ

عّٕم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مأبـومبؽـّٕمممممأوم،مأحّٓمؼّٕاهمّٰمحؿ٧ّمايّٕمذّٓؼّٓموضً

)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مأنمؼصيكّٕغيجمعشي٤ّضيمسـّٓهم،موٌومتؽؾ٣ّمٕمؼؾنيمإّٰماِّعّٕمبـوهلفّٕةمم

ضيم:مَظَؼـ٢ّؼيمؼشيـ٦ّضيمظيمَطـونشيممممممم دونمهّٓؼّٓماّٰووه،مصعشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشيضيفشيـو(مَضوَظـ

شًيمَأِبـ٨ّمبشيْؽـّٕػيمَأحشيـّٓشيمممممممؼشيْلِت٨ّمسشيَؾ٧ّماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مإغيَّّٰمؼشيـْلِت٨ّم ِصقـ٥ِّمبشيقضيـ

َرّٕشيَص٨ّغيماظؼيفشيورغيمَصَؾؿؼيومُأِذنشيمَظ٥ّصيمِص٨ّماْظكصيّٕصيوجغيمإغيَظ٧ّماْظؿشيِّٓؼشـيِيِممَظ٣ّضيمؼشيّٕصيسضيشيـومإغيَّّٰموشيَضـّٓضيمَأتشيوغشيـومممم

ُزفضيّٕطيامَصكصيؾـيّٕشيمِب٥ِّمَأبصي٦ّمبشيْؽّٕػيم،مَصَؼولشي:معشيومجشيوءشيغشيوماظؼيِؾـ٨ّؽيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مِصـ٨ّمممممم

وِسِيمإغيَّّٰمَِّعضيّٕػيمحشيّٓشيثشيم،مَصَؾؿؼيومدشيخشيـ٢ّشيمسشيَؾقضيـ٥ِّمَضـولشيمَِِّبـ٨ّمبشيْؽـّٕػي:مَأخضيـّٕغيجضيمعشيـ٤ّضيممممممممػشئِِّهماظلؼي

ِٓمإغيغؼيؿشيومػصيؿشيـومابضيشيؿشيـويشي،مؼشيعضيـِـ٨ّمسشيو٫ِّششيـَيموشيَأدضيـؿشيوءشيم،مَضـولشي:ممممممم ِسضيّٓشيَكم،مَضولشي:مؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

ِٓم،مَضـولشي:ممممَأذشيعشيّٕضيتشيمَأغؼي٥ّصيمَضّٓضيمُأِذنشيمِظ٨ّمِص٨ّماْظكصيّٕصيوجغيم،مَضـولشي:ماظصؽيـمم قضيؾشيَيمؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيما

م.)رواهماظؾكوريمسيم٭ّققق٥ّ(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظصؽيقضيؾشيَي(م

صؾؾّٞماّٰحؿقوطمسـّٓماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(معـّٓاهم،مبودبـوذممممممم

رّٕقمشريمعلظ٦ّصيمظؾؼـ٦ّم،مواّٰدـؿعوغيمبشكصـقوتمسوضؾـيمظؿؼـ٦ّممبوٌعووغـيمسيممممممم

ؽ٦ّنماهلفــّٕةم،مومتمو٬ّــّٝمطــ٢ّمصــّٕدمسيمسؿؾــ٥ّماٌـودــىم،ماظــّٔيمحيلــ٤ّمممذــ

اظؼقوممب٥ّمسؾ٧ّماظ٦ّج٥ّماِّطؿ٢ّم،مصعؾ٨ّعيمب٤ّمأب٨ّمروظىم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مؼــوممممم
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عؽونماظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م،مصؽـونمدـؾؾطيومظؾؿؿ٦ّؼـ٥ّمسؾـ٧ّماٌشـّٕطنيمممممممم

وخّٓاسف٣ّم،محؿ٧ّمخّٕجماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مهّٕدـ٥ّمسـوؼـيمآموػـ٣ّمممم

مغو٫ّؿ٦ّن،موأبصورماٌشّٕطنيممععؾؼيممبضفّٝماظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(.

وسؾّٓمآمب٤ّمأب٨ّمبؽّٕم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مودورهماظعظـق٣ّمسيمادـؿطٱّعممممم

اِّخؾورمور٭ّّٓػوم،مموأمسـوءمذاتماظـطـوضنيم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفـو(موريؾـفوماظغـّٔاءممممممم

رمبــ٤ّمظؾـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(موأبقفــوماظصــّٓؼ٠ّم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(م،موســوم

صفــريةمراســ٨ّماظغـــ٣ّم،موضو٫ّــّٓمدــٱّحماظؿؿ٦ّؼــ٥ّمواظــّٔيمضــوممبــّٓورهموبلشـوعــ٥ّممممم

بؿؾّٓؼّٓمآثورمدريماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مو٭ّـوحؾ٥ّماظصـّٓؼ٠ّم)ر٬ّـ٦ّانمممممم

آمسؾق٥ّ(،مطقٱّمؼؿػّٕدفوماظؼ٦ّمم،موسؾّٓمآمب٤ّمأرؼؼّٛمدظق٢ّماهلفّٕةماِّعـني،مم

إديمؼـــّٕبمموخــؾريماظصــقّٕاءماظؾصــري،مؼلخــّٔماظّٕطــىماٌؾــوركممعــ٤ّمشــورمثــ٦ّرم

معّٓؼـيمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(.

إنمعومصعؾ٥ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مع٤ّمتّٓبريمظألع٦ّرمسؾ٧ّمسب٦ّم

را٫ّّٝمودضق٠ّ،موبلدؾ٦ّبمحؽق٣ّ،موو٬ّع٥ّمظؽ٢ّمذـكّٙمعـ٤ّمأذـكوصماهلفـّٕةممممم

سيمعؽوغ٥ّماٌـودىم،مواضؿصورهمسؾ٧ّماظعّٓدماظٱّزممع٤ّماِّذـكوصمعـ٤ّمشـريمممم

دظقــ٢ّمسؾــ٧ّمأخــّٔهم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(ممزؼــودةموّٰمإدــّٕافم،مهلــ٦ّمأطــربمم

م)رشي٬ِّـ٨ّشيممبشيْؽـّٕػيممَأِبـ٨ّمموسشيـ٤ّضيمبوِّدؾوبم،مث٣ّماسؿؿودهموثؼؿـ٥ّمسيمآم)سـّٖموجـ٢ّ(م،مممم

صيم:مَضولشيمسشيضـي٥ّصي(ماظؾ٥َّّصي مَأنؼيمَظـ٦ّضيمماْظغشيـورغي:ممِصـ٨ّمموشيَأغشيـوممودـؾ٣ّ(ممسؾقـ٥ّممآم)٭ّـؾ٧ّممِظؾؼيِؾـ٨ّـيممُضْؾ

شيمغشيَظّٕشيمَأحشيّٓشيػصي٣ّضي ماظؾَّـ٥ّصيممِبـوثضيشيقضي٤ّغيممبشيْؽـّٕػيممَأبشيـوممؼشيومَزؽي١َّمعشيوم:مَصَؼولشيم،مَِّبضيصشيّٕشيغشيومَضّٓشيعشيقضي٥ِّمتشيقضي

وعــ٤ّمثــ٣ّؼيمطوغــًمسـوؼــيمآمهــقّٛمبــ٥ّمسيمطــ٢ّمممماظؾكــوري(.مرواهم)مثشيوِظصيفصيؿشيــو(

معؽون.
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إنمادبوذماِّدؾوبمأعّٕم٬ّـّٕوريموواجـىمسيمحقـوةماٌلـؾ٣ّم،موػـ٦ّمممممم

ع٤ّمسٱّعوتمحل٤ّماظؿ٦ّط٢ّمسؾ٧ّمآمسّٖموج٢ّم،مواظ٬ّّٕومبؼضو٥ّ٫ّموضـّٓرهم،مصـٱّممم

عينماظ٬ّّٕومبوظؼضـوءمواظؼـّٓرمأنمغضـعّٟمأعـوممابـ٤ّ،مأومغلؿلـؾ٣ّمظؾقـلسم،ممممممممؼ

وظؽــ٤ّمســنيماظ٬ّّٕــومػــ٦ّماظؿ٦ّطــ٢ّمسؾــ٧ّمآم)ســّٖموجــ٢ّ(مواِّخــّٔمبوِّدــؾوبم،مم

صطؾىماظشػوءم٭٦ّّرةمع٤ّم٭٦ّّرماظؿ٦ّط٢ّمسؾـ٧ّمآمواِّخـّٔمبلدـؾوبماظـّٓواءم،ممممم

مَضـولشيممِبق٥َِّأمسشي٤ّضيمخصيّٖشياعشيَيمَأِب٧ّمعشي٤ّضيوسيمغػّٗماظ٦ّضًمّٰمؼّٕدمع٤ّمضّٓرمآمذقؽوم،ممص

صيم: صيمودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّماظؾ٥َِّّمرشيدصي٦ّلشيمدشيَلْظ شيمم،ماظؾَّـ٥ِّممرشيدصيـ٦ّلشيممؼشيـومم:مَصُؼْؾ مَأرشيَأؼضيـ

مذشيـقضيؽطيومماظؾَّـ٥ِّممَضـّٓشيرغيممِعـ٤ّضيممتشيـّٕصيدؽيممػشيـ٢ّضيممغشيؿؼيِؼقفشيـومموشيتصيَؼـوةًممِب٥ِّمغشيؿشيّٓشياوشيىموشيدشيوشياءطيمغشيلضيؿشيّٕضيِضقفشيومرصيًض٧ّ

ماظرتعّٔي(.م)رواهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ماظؾ٥َِّّمَضّٓشيرغيمِع٤ّضيم)ػ٨ّم:مَضولشي

مّٰمسوجّٖاماإلغلونمؼؼّٟمبلنمودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّماظـيبمؼّٕضموٕ

مسؾقـ٥ّممآم)٭ّـؾ٧ّمموظؽــ٥ّمم،ماظ٬ّّٕـومممتـومممعـ٤ّممػـّٔاممأنموؼعؿؼـّٓممغػل٥ّمس٤ّمؼّٓصّٝ

ممبلـؾ٣ّممتؾق٠ّمّٰمذلمعظوػّٕمع٤ّمصقفؿومٌوم،مواظضعّٟماظعفّٖمس٤ّمؼـف٧ّمودؾ٣ّ(

ــّٓا ــ٤ّضيم،مأب ــ٦ّضيِفمسشي ــ١ٍّمبضيــ٤ّغيمسشي ــ٥ّصيمســـ٥ّ(مآم)ر٬ّــ٨ّمعشيوِظ ــّٓؼيثشيفصي٣ّضيمَأغؼي مماظؼيِؾــ٨ّؼيمَأنؼيم،محشي

محشيلضيـِؾ٨ّشيمم:مسشيَؾقضيـ٥ِّمماْظؿشيْؼِضـ٨ّؽيممَصَؼـولشيمم،مرشيجصيَؾـقضي٤ّغيممبشيـقضي٤ّشيممَضضشي٧ّموشيدشيؾ٣َّّشي(مسشيَؾقضي٥ِّماظؾ٥َّّصيم)٭ّشيؾ٧َّّ

ِٓمرشيدصي٦ّلصيمَصَؼولشيم،ماْظ٦ّشيِطق٢ّصيموشيِغعضي٣ّشيماظؾ٥َّّصي مسشيَؾـ٨ّؼيمم)رصيدؽيوام:موشيدشيـؾ٣َّّشي(مم٥ِّسشيَؾقضيـمماظؾَّـ٥ّصيمم)٭ّشيـؾ٧َّّمما

شيممعشيوم:مَصَؼولشيم،ماظّٕؼيجصي٢ّشي صيممَضـولشي:مم؟مُضْؾـ مَصَؼـولشيمم،ماْظ٦ّشيِطقـ٢ّصيمموشيِغعضيـ٣ّشيمماظؾَّـ٥ّصيممحشيلضيـِؾ٨ّشيمم:مُضْؾـ

ِٓمرشيدصيــ٦ّلصي موشيَظِؽــ٤ّضيم،ماْظعشيفضيــّٖغيمسشيَؾــ٧ّمؼشيُؾــ٦ّمصيماظؾَّــ٥ّشيمإغينؼي)م:موشيدشيــؾ٣َّّشي(مسشيَؾقضيــ٥ِّماظؾَّــ٥ّصيم)٭ّشيــؾ٧َّّما

مماْظ٦ّشيِطق٢ّصي(موشيِغعضي٣ّشيماظؾ٥َّّصيمحشيلضيِؾ٨ّشيم:مَصُؼ٢ّضيمَأعضيّٕظيمَشَؾؾشي١َّموشيإغيذشيامِبوْظَؽقضيّٗغي،مسشيَؾقضي١َّ

ماظـلو٨ّ٫ّ(.م)رواه
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موطلغـ٥ّمم-مصؼـّٕهممحوظـيممؼشـؽ٦ّممرج٢ّمودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّمجوءهموٌو

م٬ّـّٕورةممإديمسؿؾقؾيـوممودـؾ٣ّ(ممسؾقـ٥ّممآم)٭ّـؾ٧ّممصلرذّٓهمم-ظألدؾوبمععطٱّمطون

مَأنؼيمســ٥ّ(ممآم)ر٬ّـ٨ّممعشيوِظـ١ٍّمم٤ّغيبضيمَأغشيّٗغيممسشي٤ّضيمبوِّدؾوب،ماِّخّٔمو٬ّّٕورةماظلع٨ّ

مِصـ٧ّمم)َأعشيـومم:مَصَؼـولشيممؼشيلضيـَلُظ٥ّصيممودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّماظؼيِؾ٧ّؼيمَأتشي٧ّماَِّغضيصشيورغيمِع٤ّشيمرشيجصيٱًّ

مغشيشضيـّٕشيبصيمموشيَضعضيـىظيممبشيعضيضشيـ٥ّصيمموشيغشيؾضيلصيُّٛمبشيعضيضشي٥ّصيمغشيْؾؾشيّٗصيمِحْؾّٗظيم‘مبشيَؾ٧ّم:مَضولشيم(م؟مذشي٧ّضيءظيمبشيقضيِؿ١َّ

ــ٥ِّ ــ٤ّشيمِصق ــوِء.مِع ــولشيماْظؿشي ــ٧ّ)م:مَض ــوما٫ّضيِؿـِ ــوهصي،ممِبفغيؿشي ــومَصَلتشي ــّٔشيػصيؿشيومِبفغيؿشي ــ٦ّلصيمَصَلخشي ــ٥ِّمرشيدصي ماظؾَّ

مرشيجصيـ٢ّظي:ممَضـولشيمم؟(مػشيـّٔشيؼضي٤ّغيممؼشيشضيـؿشيّٕغيىممعشيـ٤ّضيمم)م:موشيَضـولشيمم،مِبقشيِِّٓهمودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّم

مَضـولشيممثشيٱَّثطيـوممَأوضيمعشيـّٕؼيتشيقضي٤ّغيمم(.مِدرضيػشيـ٣ّػيممسشيَؾـ٧ّممؼشيّٖغيؼـّٓصيممعشيـ٤ّضيمم)مَضـولشي:ممِبِّٓرضيػشي٣ّػي.مآخصئّصيػصيؿشيومَأغشيو

موشيَأسضيَطوػصيؿشيـومماظّٓـيرضيػشيؿشيقضي٤ّغيموشيَأخشئّشيمإغيؼؼيوهصيمَصَلسضيَطوػصيؿشيومِبِّٓرضيػشيؿشيقضي٤ّغي.مآخصئّصيػصيؿشيومَأغشيومجصي٢ّظي:رشي

مِبـوآلخشيّٕغيمموشياذضيـؿشيّٕغيممَأػضيِؾـ١َّممإغيَظـ٧ّممَصوغضيِؾـّٔضيهصيممَرعشيوعطيومِبَلحشيِِّٓػؿشيوم)اذضيؿشيّٕغيم:موشيَضولشيماِّغصوري

مودـؾ٣ّ(ممسؾقـ٥ّممآم)٭ّـؾ٧ّمماظؾَّـ٥ِّممرشيدصيـ٦ّلصيممِصقـ٥ِّممَصششيـّٓؼيممِبـ٥ِّممَصَلتشيـوهصيمم‘م(مِب٥ِّمَصْلِتـ٧ِّمَضّٓصيوعطيو

مؼشي٦ّضيعطيـو(ممسشيششيّٕشيمخشيؿضيلشيَيمَأرشيؼشيؼي١َّموشيَّٰموشيِبّٝضيمَصوحضيؿشيِطىضيم)اذضيػشيىضيم:مَظ٥ّصيمَضولشيمثصي٣ّؼيمِبقشيِِّٓهمسصي٦ّدطيا

مَصوذضيـؿشيّٕشيىممدشيرشياِػـ٣ّشيممسشيششيـّٕشيةَممَأ٭ّشيـوبشيمموشيَضـّٓضيممَصفشيوءشيموشيؼشيِؾقّٝصيمؼشيقضيؿشيِطىصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمَصّٔشيػشيىشيم‘

م)ػشئّشيام:مودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّماظؾ٥َِّّمرشيدصي٦ّلصيمَصَؼولشيمَرعشيوعطيو.موشيِبؾشيعضيِضفشيومبطيوثشي٦ّضيمِبؾشيعضيِضفشيو

مَّٰماْظؿشيلضيَلَظَيمإغينؼيماْظِؼقشيوعشيِيمؼشي٦ّضيمشيموشيجضيفغي١َّمِص٧ّمغصيْؽؿشيًيماْظؿشيلضيَلَظُيمتشيِف٧ّءشيمَأنضيمِع٤ّضيمَظ١َّمخشيقضيّٕظي

ممعصي٦ِّجّٝػي(مدشيمػيمِظِّٔىمَأوضيمعصيْػِظّٝػيممػيُشّٕضيمِظِّٔىمَأوضيمعصيّٓضيِضّٝػيمَصْؼّٕػيمِظِّٔىمِظشيٱَّثشيٍيمإغيَّّٰمتشيصضيُؾّّصي

مداود(.مأب٦ّم)رواه

محؿـ٧ّممبوِّدـؾوبممبوِّخّٔمأ٭ّقوب٥ّمؼلعّٕمودؾ٣ّ(مسؾق٥ّمآم)٭ّؾ٧ّموطون

مبضيـ٤ّغيممَأغشيـّٗغيممصعـ٤ّضيمم،مصو٫ّـّٓةممأومجـّٓوىممدونماظـؾعّٚممؼّٕاػـوممضّٓماظيتماِّع٦ّرمسي

مَأوضيموشيَأتشي٦ّشيطَّـ٢ّصيمموَأسضيِؼُؾفشيـمماظؾَّـ٥ِّ،ممرشيدصيـ٦ّلشيممؼشيـوممرشيجصيـ٢ّظي:ممَضولشيمَضولشي:مسـ٥ّ(مآم)ر٨ّ٬ّمعشيوِظ١ٍّ
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ــولشي:مغوضؿــ٥ّ(م)ؼؼصــّٓموشيَأتشي٦ّشيطَّــ٢ّصي؟مَأْرِؾُؼفشيــو ــومَض ماظرتعــّٔي(.م)رواهموشيتشي٦ّشيطَّــ٢ّضي(م)اسضيِؼْؾفشي

معـ٤ّممذيوسـيمممسؾـ٧ّممســ٥ّ(ممآم)ر٬ّـ٨ّمماًطـوبممبـ٤ّممسؿـّٕصيممدـقّٓغوممسـوبمموهلّٔا

مسؿـّٕممظؼـ٨ّممضـّٕة:ممب٤ّمععووؼيمضولمصّٔعف٣ّ;مزادمبٱّمحيف٦ّنمطوغ٦ّاماظقؿ٤ّ،مأػ٢ّ

مسبـــ٤ّمضـــوظ٦ّا:مأغـــؿ٣ّ؟معـــ٤ّمصؼـــول:ماظـــقؿ٤ّ،مأػـــ٢ّمعـــ٤ّمغودـــًوماًطـــوبمبـــ٤ّ

محشيؾؼيـ٥ّممؼؾؼـ٨ّمماظـّٔيمماٌؿ٦ّطـ٢ّممإمنـومماٌؿ٦ّاطؾـ٦ّن،ممأغـؿ٣ّممب٢ّمضول:ماٌؿ٦ّطؾ٦ّن،

مآم)ر٬ّـ٨ّممورأىماظـّٓغقو(.ممأب٨ّماب٤ّمرواهمآ.)مسؾ٧ّمؼؿ٦ّط٢ّمث٣ّماِّرضمسي

مأغـؿ٣ّ؟ممعـ٤ّممصلـلهل٣ّ:مماىؿعي،م٭ّٱّةمبعّٓشيماٌلفّٓمرصيط٤ّمسيمضوبعنيمض٦ّعطيومسـ٥ّ(

ٌُؿ٦ّشيطعيؾــمسبــ٤ّمضــوظ٦ّا: مبِّٓرشيعيتــ٥ّمســـ٥ّ(مآم)ر٬ّــ٨ّمسؿــّٕمصعشيٱّػــ٣ّمآ،مسؾــ٧ّم٦ّنا

مارزضين،ماظؾف٣ّموؼؼ٦ّل:ماظّٕزق،مرؾىمس٤ّمأحّٓصيط٣ّمؼشيؼعصيّٓنشيعيمّٰموضول:موغشيفشيّٕشيػ٣ّ،

ًِممَصـنغيذشيام}مؼؼـ٦ّل:ممآموإنمصضعيـي،مموّٰمذػؾطيومتصيؿِطّٕصيمّٰماظلؿوءشيمأنمسِؾ٣ّشيموضّٓ مُضِضـقشي

 ؼ.10:مػاىؿعي{اظؾعَي٥ِّمضضي٢ّغيَصمِع٤ّموشيابضيؿشيغصي٦ّاماَِّرضيضغيمِص٨ّمَصوغؿشيِشّٕصيواماظصشيعيٱَُّة

إنماإلدٱّممدؼ٤ّمّٰمؼعّٕفماظؿ٦ّاطـ٢ّم،مبـ٢ّمحيوربـ٥ّموؼـؾـّٔهم،موّٰمؼعـّٕفمممممم

اظؿ٦ّاغ٨ّمواظؽل٢ّمواًؿ٦ّلم،موإمنومػ٦ّمدؼ٤ّماِّخّٔمبوِّدؾوبمواظؿ٦ّطـ٢ّمسؾـ٧ّممم

عشي٤ّضيمسشيِؿ٢ّشيم٭ّشيوِظقطيومِعـ٤ّضيمذشيَطـّٕػيمَأوضيمُأغضيشيـ٧ّموشيػصيـ٦ّشيمعصيـمضيِع٤ّظيمَصَؾصيقضيِققشيؼيـ٥ّصيمممممممم}آم،مضولمتعودي:

ؼ.موسيم97ػاظـقـ٢ّ:م{وًةمَرقـيؾشيًيموشيَظشيفضيّٖغيؼشيؼيفصي٣ّضيمَأجضيّٕشيػصي٣ّضيمِبَلحضيلشي٤ّغيمعشيومَطوغصي٦ّامؼشيعضيؿشيُؾـ٦ّنشيمحشيقشي

ايّٓؼٌمسشي٤ّضيمسصيؿشيّٕشيمبضي٤ّغيماْظكشيطَّوِبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّم

ِٓمحشيـ٠ّؼيمتشي٦ّشيطُّممممم ِؾــ٥ِّم،مَظـّٕشيزشيَضُؽ٣ّضيمَطؿشيــوممآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّم(:م)مَظــ٦ّضيمَأغؼيُؽـ٣ّضيمتشيؿشي٦ّشيطَُّؾــ٦ّنشيمسشيَؾـ٧ّما

ــوم(.ممم ــّٕصيوحصيمِبَطوغطي ــوموشيتشي ــّٓصيومِخؿشيو٭ّطي ــّٕشي،متشيغضي ــّٕضيزصيقصيماظطَّقضي ــور،مممؼشي )تغــّٓو(:متــّٔػىمأولماظـف

م)رواهماظرتعّٔي(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)وتّٕوح(:متّٕجّٝمآخّٕماظـفور.م
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م،مٱّم(اظلـمم)سؾـقف٣ّممواظّٕدـ٢ّمماِّغؾقوءمس٤ّمدـيمأؼضطيومبوِّدؾوبمواِّخّٔ

صفّٔامغيبمآمع٦ّد٧ّم)سؾق٥ّماظلٱّمم(مأعـّٕهمربـ٥ّم)دـؾقوغ٥ّ(مأنمؼضـّٕبماظؾقـّٕمممممم

بعصوهمحقٌمأتؾع٥ّمصّٕس٦ّنموجــ٦ّدهمؼّٕؼـّٓونمإيـوقماظضـّٕرمبـ٥ّمومبـ٤ّمآعـ٤ّمممممممم

ــولممممممممم ــّٓماإلهلــ٨ّم،مض ــؾوبماظـصــّٕمواظؿلؼق ــ٤ّمأد ــوماظعصــ٧ّمإّٰمدــؾىمع ــ٥ّم،موع عع

ُؽ٣ّمعؽيؿؼيؾشيعصي٦ّنشيم*مَصَلرضيدشي٢ّشيمِصّٕضيسشي٦ّضينصيموشيَأوضيحشيقضيشـيومإغيَظ٧ّمعصي٦ّدشي٧ّمَأنضيمَأدضيّٕغيمِبِعؾشيوِديمإغيغؼي}تعودي:

ِص٨ّماْظؿشيّٓشيا٤ِّ٫ّغيمحشيوِذّٕغيؼ٤ّشيم*إغينؼيمػشيمصيّٰءمَظِشّٕضيِذعشيٌيمَضِؾقُؾ٦ّنشيم*موشيإغيغؼيفصيـ٣ّضيمَظشيـومَظغشيـو٫ُِّظ٦ّنشيم*مممم

وشيإغيغؼيومَظفشيِؿقّٝظيمحشيوِذرصيونشيم*مَصَلخضيّٕشيجضيشـيوػصي٣ّمعـي٤ّمجشيؼـيوٍتموشيسصيقصي٦ّنػيم*موشيُطصـي٦ّزػيموشيعشيَؼومػيمَطّٕغيؼ٣ّػيم

ــّٔشيِظ١َّ ــّٕشياءىممممم*مَط ــومتشي ــّٕغيِضنيشيم*ممَصَؾؿؼي ــَلتضيؾشيعصي٦ّػصي٣ّمعؽيشضي ــّٕشيا٫ِّق٢ّشيم*مَص ــ٨ّمإغيدضي ــومبشيـِ وشيَأوضيرشيثضيشـيوػشي

اْظفشيؿضيعشيــونغيمَضــولشيمَأ٭ّضيــقشيوبصيمعصي٦ّدشيــ٧ّمإغيغؼيــومَظؿصيــّٓضيرشيُط٦ّنشيم*مَضــولشيمَطــٱَّّمإغينؼيمعشيِعــ٨ّشيمرشيبـيــ٨ّمممم

وغَػَؾ٠ّشيمَصَؽـونشيمُطـ٢ّؽيمممدشيقشيفضيِّٓؼ٤ّغيم*ممَصَلوضيحشيقضيشـيومإغيَظ٧ّمعصي٦ّدشي٧ّمَأنغيما٬ّضيّٕغيبمبـيعشيصشيوَكماْظؾشيقضيّٕشيمَص

ِصــّٕضيقػيمَطــوظط٦َّّضيِدماْظعشيِظــق٣ّغيم*موشيَأزضيَظْػشيــومثشيــ٣ّؼيماآلخشيــّٕغيؼ٤ّشيم*موشيَأَنقضيشيــومعصي٦ّدشيــ٧ّموشيعشيــ٤ّمعؼيعشيــ٥ّصيمم

ــّٕصيػصي٣ّمممممم ــونشيمَأْطشي ــومَط ــًيموشيعشي ــ١َّمآلؼشي ــ٨ّمذشيِظ ــّٕغيؼ٤ّشيم*مإغينؼيمِص ــوماآلخشي ــ٣ّؼيمَأْشّٕشيْضشي َأجضيؿشيِعــنيشيم*مثصي

،موظ٦ّمذوءمآم ؼ68ــمم52ػاظشعّٕاء:مم{عشيّٖغيؼّٖصيماظّٕؼيِحق٣ّصيمعؽيمضيِعـِنيشيم*موشيإغينؼيمرشيبؼي١َّمَظفصي٦ّشيماْظ

أنمؼمؼّٓمغؾق٥ّمع٦ّد٧ّم)سؾقـ٥ّماظلـٱّمم(مبوظـصـّٕمدونمأنمؼـلعّٕهمبضـّٕبماظعصـ٧ّممممممم

ظػع٢ّم،موظؽـ٥ّمؼصيعؾ٣ِّّمأغؾقوءهموسؾودهماظصوينيمدـيماِّخّٔمبوِّدؾوبم،مظؿلخـّٔمم

ماِّدؾوبمغصقؾفومع٤ّمحقوةماإلغلونم.

أعّٕػومربفومتؾـوركموتعـوديموػـ٨ّمسيممممموعّٕؼ٣ّمبـًمسؿّٕانم)سؾقفوماظلٱّم(

أذــّٓمحــوّٰتماظضــعّٟمواظــ٦ّػ٤ّموطوغــًمسيمحوظــيماٌكــوضم،مأنمتفــّٖماظـكؾــيمم

وشيػصيــّٖـييمإغيَظقضيــ١ِّمِبِفــّٔضيعغيماظؼيكضيَؾــِيمتصيلشيــوِضّْٛمم}ظؿلــؼّٛمسؾقفــومررؾطيــومجـقطيــو،مضــولمتعــودي:م
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وع٤ّماٌعؾـ٦ّممأغـ٥ّمظـ٦ّمػـّٖماظـكؾـيمسشـّٕةمرجـولمممممممممؼ.25م:مػعّٕؼ٣ّ{سشيَؾقضي١ِّمرصيَرؾطيومجشيـِقؾيو

ممم٤ّمجّٔسفومٌومتلوضطًمّٕٔةمواحّٓةموظؽـفومدـيماِّخّٔماِّدؾوب.ع

موػّٖيمإظق١ّماىّٔعمتلؼيوضّٛماظّٕرىم إٔمتّٕمأنمآمأوح٧ّمٌّٕؼ٣ّم***

مجـؿ٥ّموظؽ٤ّمط٢ّمذ٨ّءمظ٥ّمدؾى وظ٦ّمذوءمأنموـق٥ّمع٤ّمشريمػّٖػوم***

معـّٝمماِّحـ٦ّالممع٤ّمحولمبليمؼؿعورضمّٰمواظؼّٓرمبوظؼضوءماإلميونمإن

مظـؼضـ٨ّمماِّذػـونممسيمتّٕدـّْممأنمجيىمسؼقّٓةمهوػّٔمبوِّدؾوب،ماِّخّٔمدـي

معػفـ٦ّمممؼعؿـ٠ّمموماإلجيوبقـي،ممععــ٧ّمموؼؿلطـّٓممواظؿ٦ّاط٢ّماظلؾؾقيمعػف٦ّممسؾ٧ّمبفو

ــّٓماظؿ٦ّطــ٢ّ ــّٓمسـ ــرتارموســّٓمماظعؾ ــ٥ّماّٰش ــ٥ّ،محب٦ّظ ــوِّع٦ّرموض٦ّت ــّٓرةمص ممأزّٰم عؼ

م.موحّٓهمتعوديمآممبشقؽيمواظّٓغق٦ّؼيماظشّٕسقيمبلدؾوبفو

مجّٓؼــّٓمػفــّٕيمســومممبؼــّٓممحيؿػؾــ٦ّنموػــ٣ّماظقــ٦ّمماٌلــؾؿنيمإن

م،ماٌغؾ٦ّرـيمماِّصؽـورممسـ٤ّممبعقّٓطيام٭ّقققطيومصفؿطيوماإلدٱّممؼػفؿ٦ّامأنمبف٣ّمحّٕي

مأوماظؽلـ٢ّممؼعـّٕفمموّٰم،ماِّرضمظعؿـورةممواظلـع٨ّممبوظعؿـ٢ّممأتؾوس٥ّمأعّٕمصوإلدٱّم

مبلدــؾوبفومبوِّخــّٔمإّٰمايضــورةمتؿــلت٧ّموظــ٤ّم،محضــورةمدؼــ٤ّمصفــ٦ّم،ماظضــعّٟ

 وج٢ّ.مسّٖمآمسؾ٧ّمععؿؿّٓؼ٤ّ
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 ٚعرب َٔ اإلصزا٤ ٚاملعزاز درٚظ

 أٚاًل : ايعٓاصز:

 رحؾيماإلدّٕاءمواٌعّٕاجمودورػومسيمتّٕدقّْماإلميون. .1

 عؽوغيماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موعـّٖظؿ٥ّم. .2

 عشوػّٓمع٤ّمرحؾيماإلدّٕاءمواٌعّٕاج. .3

 اظصٱّةموسظؿؿفوموعـّٖظؿفومسيماإلدٱّم. .4

 عؽوغيماٌلفّٓماِّضص٧ّمسيماإلدٱّم. .5
 م

ّٝا : األدي١:   ثاْ
 األدي١ َٔ ايكزإٓ:         

دصيؾضيقشيونشيماظَِّّٔيمَأدضيّٕشيىمِبعشيؾضيِِّٓهمَظقضيًؾومِع٤ّشيماْظؿشيلضيِفِّٓماْظقشيـّٕشيامغيمإغيَظـ٧ّممم}ضولمتعوديم: -1

صـيّٕغيؼشيـ٥ّصيمِعـ٤ّضيمآؼشيوِتشـيـومإغيغؼيـ٥ّصيمػصيـ٦ّشيماظلؼيـِؿقّٝصيمممممممممم اْظؿشيلضيِفِّٓماْظَلْضصشي٧ّماظَّـِّٔيمبشيورشيْطشـيـومحشي٦ّضيَظـ٥ّصيمِظ

م.ؼ1ػاإلدّٕاء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؾشيِصريصي

وشياظـؼـيفضي٣ّغيمإغيذشيامػشيـ٦ّشيىم*معشيـوم٬ّشيـ٢ّؼيم٭ّشيـوِحؾصيُؽ٣ّضيموشيعشيـومَشـ٦ّشيىم*موشيعشيـوممممممممم}وضولمتعوديم: -2

ؼشيضيِط٠ّصيمسشي٤ّغيماْظفشي٦ّشيىم*مإغينضيمػصي٦ّشيمإغيظَّوموشيحضي٨ّظيمؼصي٦ّحشي٧ّم*مسشيؾَّؿشي٥ّصيمذشيِّٓؼّٓصيماْظُؼـ٦ّشيىم*مذصيومم

ــؿشي٦ّشيىم ــّٕؼيٍةمَصودضي ــوبشيممممِع ــومَصؿشيــّٓشيظ٧َّّم*مَصَؽــونشيمَض ــ٣ّؼيمدشيغشي ــَلسضيَؾ٧ّم*مثصي ــُلُص٠ّغيماْظ ــ٦ّشيمِبوْظ *موشيػصي

َض٦ّضيدشيقضي٤ّغيمَأوضيمَأدضيغشي٧ّم*مَصَلوضيحشي٧ّمإغيَظ٧ّمسشيؾضيـِِّٓهمعشيـومَأوضيحشيـ٧ّم*معشيـومَطـّٔشيبشيماْظُػـمشيادصيمعشيـومممممممم

ضيــّٓشيمِدــّٓضيرشيِة مرشيَأىم*مَأَصؿصيؿشيورصيوغشيــ٥ّصيمسشيَؾــ٧ّمعشيــومؼشيــّٕشيىم*موشيَظَؼــّٓضيمرشيآهصيمغشيّٖضيَظــًيمُأخضيــّٕشيىم*مِس

اْظؿصيضيؿشيفشي٧ّم*مِسضيّٓشيػشيومجشيؼـيُيماْظؿشيْلوشيىم*مإغيذضيمؼشيغضيششيـ٧ّماظلـيـّٓضيرشيَةمعشيـومؼشيغضيششيـ٧ّم*معشيـومزشياغشيمممممم

مؼ.18م-م1ػاظـف٣ّ:مم{اْظؾشيصشيّٕصيموشيعشيومَرغشي٧ّم*مَظَؼّٓضيمرشيَأىمِع٤ّضيمآؼشيوِتمرشيبـي٥ِّماْظُؽؾضيّٕشيىم
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َظقضي٥ِّمَأغؼي٥ّصيمَظـومإغيَظـ٥ّشيممموشيعشيومَأرضيدشيْؾشـيومِع٤ّضيمَضؾضيِؾ١َّمِع٤ّضيمرشيدصي٦ّلػيمإغيظَّومغصي٦ِّح٨ّمإغي}وضولمتعودي:م -3

 ؼ.25ػاِّغؾقوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{إغيظَّومَأغشيومَصوسضيؾصيّٓصيونغي

َصَلِض٣ّضيموشيجضيفشي١َّمِظؾّٓعِيؼ٤ّغيمحشيـِقًػومِصْطّٕشيتشيماظؾعَيـ٥ِّماظعَيِؿـ٨ّمَصَطـّٕشيماظشيعيـوسشيممممم}وضولمتعودي:م -4

اظؾعَيــ٥ِّمذشيِظــ١َّماظــّٓعِيؼ٤ّصيماْظَؼــقعي٣ّصيموشيَظِؽــ٤ّشيعيمَأْطشيــّٕشيماظشيعيــوسغيمَظــومممسشيَؾقضيفشيــومَظــومتشيؾضيــِّٓؼ٢ّشيمِظكشيْؾــ٠ّغي

 ؼ.30ػاظّٕومم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

 األدي١ َٔ ايض١ٓ :

آمسؾقــ٥ّممسشيــ٤ّضيمَأغشيــّٗغيمبضيــ٤ّغيمعشيوِظــ١ٍّم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّــ٥ِّم)٭ّــؾ٧ّ -1

صًيمِبـوْظؾصيّٕشياقغيممممم وشيػصيـ٦ّشيمدشيابؼيـٌيمَأبضيـقشيّٚصيمَر٦ّغيؼـ٢ّظيمَصـ٦ّضيقشيماْظِقؿشيـورغيمممممممم-ودـؾ٣ّ(مَضـولشيم:)مُأِتقـ

صيمممممم-وشيدصيونشيماْظؾشيغضي٢ّغيمؼشيضشيّٝصيمحشيوِصّٕشيهصيمِسضيّٓشيمعصيضيؿشيفشي٧ّمَرّٕضيِصـ٥ِّمم َضـولشيمَصّٕشيِطؾضيؿصيـ٥ّصيمحشيؿؼيـ٧ّمَأتشيقضيـ

شيماْظؿشيْؼِّٓسغيم م-َضـولشيممم-ِؿ٧ّمؼشيّٕضيِبُّٛمِب٥ِّماَِّغضيِؾقشيوءصيمَصّٕشيبشيْطؿصي٥ّصيمِبوْظقشيْؾَؼِيماظَّم-َضولشيمم-بشيقضي

صيمَصفشيـوءشيِغ٧ّمِجؾضيّٕغيؼـ٢ّصيمممممم صيمِصق٥ِّمرشيْطعشيؿشيـقضي٤ّغيمثصيـ٣ّؼيمخشيّٕشيجضيـ صيماْظؿشيلضيِفّٓشيمَصصشيؾَّقضي مثصي٣ّؼيمدشيخشيْؾ

ــؾشي٤ّػيمَصــوخضيؿشيّٕضيتصيماظؾَّــؾشي٤ّشيمَصَؼــولشيمممم )مسشيَؾقضيــ٥ِّماظلؼيــٱَّمصيم(مِبنغيغشيــوٍءمِعــ٤ّضيمخشيؿضيــّٕػيموشيإغيغشيــوٍءمِعــ٤ّضيمَظ

م)رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ماخضيؿشيّٕضيتشيماْظِػْطّٕشيَة..(ممِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيم)٭ّؾ٧ّمآ

وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّم(مَضـولشيم:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمممممممممم -2

ــّٕشيايشيمممممم ــَلُظـ٨ِّمسشيــ٤ّضيمعشيلضي ــّٕشيؼضيّ٘ظيمتشيلضي ــّٕغيموشيُض ــ٨ّماْظِقفضي ــ٨ّمِص ــّٓضيمرشيَأؼضيؿصيـِ ــؾ٣َّّشي(م)مَظَؼ ــ٥ِّموشيدشي سشيَؾقضي

صيممممَصلشيَلَظؿضيـ٨ِّمسشي صيمُطّٕضيبشيـًيمعشيـومُطّٕغيبضيـ ًِماْظؿشيْؼِّٓسغيمَظ٣ّضيمُأثضيِؾؿضيفشيومَصُؽّٕغيبضي ٤ّضيمَأذضيقشيوءشيمِع٤ّضيمبشيقضي

ضيَؾ٥ّصيمَضُّّٛمَضولشيمَصّٕشيَصعشي٥ّصيماظؾ٥َّّصيمِظ٨ّمَأغضيُظّٕصيمإغيَظقضي٥ِّمعشيومؼشيلضيَلُظ٦ِّغ٨ّمسشي٤ّضيمذشيـ٨ّضيٍءمإغيظَّـومَأغضيؾشيـْلتصيفصي٣ّضيمممم ِع

ِءمَصـنغيذشيامعصي٦ّدشيـ٧ّمَضـو٣ِّ٫ّظيمؼصيصشيـؾ٨ِّّمَصـنغيذشياممممممِب٥ِّموشيَضّٓضيمرشيَأؼضيؿصيـِـ٨ّمِصـ٨ّمجشيؿشيوسشيـٍيمِعـ٤ّضيماْظَلغضيِؾقشيـوممممم

ــّٕضيؼشي٣ّشيمممممم ــ٤ّصيمعشي ــصي٦ّءشيَةم،موشيإغيذشيامِسقلشيــ٧ّمابضي ــولغيمذشي ــ٤ّضيمرغيجشي ــ٥ّصيمِع ــّٓظيمَطَلغؼي ــّٕضيبظيمجشيعضي مرشيجصيــ٢ّظيم٬ّشي

)سشيَؾقضي٥ِّماظلؼيَؾوم(مَضو٣ِّ٫ّظيمؼصيصشيؾ٨ِّّمَأْضّٕشيبصيماظؼـيوسغيمِب٥ِّمذشيؾشيفطيومسصيّٕضيوشيُةمبضي٤ّصيمعشيلضيعصي٦ٍّدماظؼيَؼِػ٨ّؽيم،م
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٣ّصيم)سشيَؾقضي٥ِّماظلؼيَؾوم(مَضو٣ِّ٫ّظيمؼصيصشيؾ٨ِّّمَأذضيؾشي٥ّصيماظؼيـوسغيمِبـ٥ِّم٭ّشيـوِحؾصيُؽ٣ّضيمؼشيعضيـِـ٨ّممممموشيإغيذشيامإغيبضيّٕشياِػق

صيمِعــ٤ّضيماظصؼيــَؾوِةمَضــولشيمَضو٫ِّــ٢ّظيمؼشيــوممم ضًيماظصؼيــَؾوُةمَصــَلعشيؿضيؿصيفصي٣ّضيمَصَؾؿؼيــومَصّٕشيْشــ غشيْػلشيــ٥ّصيمَصقشيوغشيــ

ؽًيمإغيمممممم ــ ــ٥ِّمَصوْظؿشيَػ ــؾ٣ِّّضيمسشيَؾقضي ــورغيمَصلشي ــوِحىصيماظؼي ــ١ٌّم٭ّشي ــّٔشيامعشيوِظ ــّٓصيمػشي ــّٓشيَأِغ٨ّممعصيقشيؿؼي ــ٥ِّمَصؾشي َظقضي

 )رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِبوظلؼيَؾومغي.(م

ِٓمم -3 موسشيــــ٤ّضيمَأِبـــــ٨ّمػصيّٕشيؼضيـــــّٕشيَةم)ر٬ّـــــ٨ّمآمســــــ٥ّم(مَضـــــولشيم:مَضـــــولشيمرشيدصيـــــ٦ّلصيما

عشيـّٕضيؼشي٣ّشيمِصـ٨ّماظـّٓؽيغضيقشيومممم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)مَأغشيومَأوضيَظ٧ّماظؼيـوسغيمِبِعقلشيـ٧ّمابضيـ٤ّغيمممم

 وشياآلِخّٕشيِةموشياَِّغضيِؾقشيوءصيمإغيخضي٦ّشيٌةمِظعشيٱٍَّّتمُأعؼيفشيوتصيفصي٣ّضيمذشيؿؼي٧ّموشيِدؼصيفصي٣ّضيموشياِحّٓظيم(

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.

موسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)مر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مسشيـ٤ّغيماظؼـيِؾـ٧ّـيم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّم(مممممممم -4

ثشيِيمعشيلشيوِجّٓشيماْظؿشيلضيـِفِّٓماْظقشيـّٕشيامغيم،موشيعشيلضيـِفِّٓمممم)مَّٰمتصيششيّٓؽيماظّٕـيحشيولصيمإغيَّّٰمإغيَظ٧ّمثشيٱَّم:َضولشي

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.مممممممممممم(مؾق٥ّمودؾ٣ّم(موشيعشيلضيِفِّٓماَِّْضصشي٧ّ٭ّؾ٧ّمآمس)اظّٕؼيدصي٦ّلغيم

ُٓمم)وسشي٤ّضيمَأغشيّٗغيمبضي٤ّغيمعشيوِظ١ٍّم)مر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّممم -5 ٭ّشيـؾ٧َّّما

ُأدضيّٕغييشيمِب٨ّمسشيَؾ٧ّمَض٦ّضيمػيمتصيْؼّٕشيضصيمِذَػوػصيفصي٣ّضيمِبؿشيَؼورغيؼّٚشيمم:م)معشيّٕشيرضيتصيمَظقضيَؾَي(سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي

صيمعشي٤ّضيمػشيمصيَظوِء؟مَضوُظ٦ّا:مخصيَطؾشيوءصيمِع٤ّضيمَأػضي٢ّغيماظّٓؽيغضيقشيومِعؿؼي٤ّضيمَطوغصي٦ّام ِع٤ّضيمغشيورػي.مَضولشي:مُضْؾ

 ؼشيعضيِؼُؾ٦ّنشيم(ممؼشيْلعصيّٕصيونشيماظؼـيوسشيمِبوْظِؾّٕـيمموشيؼشيضيلشي٦ّضينشيمَأغضيُػلشيفصي٣ّضي،موشيػصي٣ّضيمؼشيؿضيُؾ٦ّنشيماْظِؽؿشيوبشيمَأَصَؾو

 )رواهماإلعوممأريّٓ(.

 ثايّجا : املٛضٛع:  

تلت٨ّمذطّٕيماإلدّٕاءمواٌعّٕاجمسؾـ٨ّماِّعـيماإلدـٱّعقيمػـّٔاماظعـومم،مممممم

وضّٓمعّٕتمبفومبعّٚماِّحّٓاثمواب٤ّماظيتمتّٔطّٕغومبوظشّٓا٫ّّٓماظيتمدـؾؼًمم

م(٭ّـؾ٨ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّممم)ععفّٖةماإلدّٕاءمواٌعّٕاجم،محقٌمطونمردـ٦ّلمآمم

عوغ٦ّنمأذّٓماٌعوغوةمع٤ّمأسّٓاءماإلدٱّممبلدـوظقىمزبؿؾػـيمممواٌلؾؿ٦ّنمعع٥ّمؼ
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ورّٕقمعؿـ٦ّسيمم،مصفوءتمرحؾيماإلدّٕاءمواٌعـّٕاجمتػّٕجًيـومظؾؽـّٕوبموذـّٕحطيوممممم

٭ّـؾ٨ّمآمم)ظؾصّٓورمموضّٕبطيومع٤ّمآمسٱّمماظغقـ٦ّبم;مظؿـؾـًمضؾـىمردـ٦ّلمآممممم

وتطؿؽـــ٥ّم،موتـؾــًمطــّٔظ١ّمضؾــ٦ّبماٌــمعـنيماظــّٔؼ٤ّماتؾعــ٦ّهم،ممم(سؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ

ظطؿلغقــيمصق٦ّضــ٦ّنمبـلغف٣ّمسؾـ٨ّمايـ٠ّم،موأنمدؼــف٣ّمايـ٠ّم،مممممممموتؾعٌمصـقف٣ّمام

موأنمآمغو٭ّّٕماي٠ّمّٰمربوظيم.

سؾقـ٥ّمم)واإلدّٕاءمواٌعـّٕاجمعـ٤ّماٌعفـّٖاتماظـيتمأؼـّٓمآمبفـومغؾقــومممممممم

،مواإلميـونمبفـّٔهماٌعفــّٖةمجـّٖءمعـ٤ّماظعؼقـّٓةماإلدــٱّعقي،مممممم(اظصـٱّةمواظلـٱّممم

إلميـونماٌـمعـنيممموبفّٔامطونماظؿصّٓؼ٠ّممبعفّٖةماإلدّٕاءمواٌعّٕاجمتّٕدقكًوم

واعؿقوغًومظؾـػوقمواٌـوصؼنيماظّٔؼ٤ّمارتّٓوامس٤ّماظّٓؼ٤ّمظضعّٟمإميـوغف٣ّموضؾـيممم

صلـؿ٨ّم٭ّـّٓؼؼًو،مممم(ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّمم)ؼؼقـف٣ّ،موصوزمبوظصّٓقمواظصّٓؼؼقيمأب٦ّمبؽـّٕمم

إلميوغ٥ّموتصّٓؼؼ٥ّماىوزمممبعفّٖةماإلدّٕاءمواٌعّٕاج،موعـؾ٥ّماظصقوبيماظؽّٕامم

ــوزومم ــوظؿؼ٦ّىم،مصػ ــ٦ّبف٣ّمب ــّٓةممممــ٤ّماعــؿق٤ّمآمضؾ امبوإلميــونماظّٕادــّْمواظعؼق

اظـوبؿيماظيتممتـ٢ّمجّٖءًامػوعؾيومعـفوم،موع٤ّمث٣ّمطوغـًمرحؾـيماإلدـّٕاءماخؿؾـورًاممممم

وصّٕ٭ّـيمٌشـوػّٓةماظــيبم)٭ّـؾ٧ّممممم جّٓؼًّٓامظؾؿلـؾؿنيمسيمإميـوغف٣ّموؼؼقــف٣ّم،ممم

واظ٦ّضـ٦ّفمسؾـ٧ّمحؼقؼـيماٌعـوغ٨ّممممم آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسفو٫ّـىماظؼـّٓرةماإلهلقـيم،ممم

ؼصـ٢ّمإظقـ٥ّمبشـّٕظيمضـّّٛم،مإ٬ّـوصًيمممممم مسيمع٦ّر٤ّػيمٕاظغقؾقعيي،مواظؿشّٕؼّٟممبـوجوةمآ

ووّٓؼّٓمسّٖع٥ّمسؾـ٧ّمع٦ّا٭ّـؾيممم إديمط٦ّغفومدؾؾًومسيمدبػقّٟمأحّٖاغ٥ّموػؿ٦ّع٥ّم،

م . دس٦ّت٥ّمواظؿصّٓعييمِّذىمض٦ّع٥ّ

وعــ٤ّمػـــومصــٱّمسفــىمأنمؼؼــّٟماظعؼــ٢ّماظؾشــّٕيمســوجّٖطيامأعــوممػــّٔهمممم

اٌعفّٖةم،محقٌمأت٧ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمععؾطـيومأنماِّعّٕمؼؿعؾ٠ّمبؼّٓرةمآمتعوديم
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دصيؾضيقونشيماظَِّّٔيمَأدضيـّٕىمِبعشيؾضيـِِّٓهمَظقضيًؾـومِعـ٤ّشيممممم}اظّٔيمأدّٕىمبعؾّٓه،مضولمسّٖموج٢ّ:م

اْظقشيّٕامغيمإغيَظ٧ّماْظؿشيلضيِفِّٓماْظَلْضصشي٧ّماظَِّّٔيمبورشيْطـومحشي٦ّضيَظـ٥ّصيمِظصيّٕغيؼشيـ٥ّصيمِعـ٤ّضيمآؼوِتــومممممماْظؿشيلضيِفِّٓ

 ؼ1ػاإلدّٕاء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{لؼيِؿقّٝصيماْظؾشيِصريصيإغيغؼي٥ّصيمػصي٦ّشيماظ

اإلدــّٕاءمم-إغـــومنــّٓممسيمػــّٔهماآلؼــيماظؽــربىمواٌعفــّٖةماظعظؿــ٧ّممم

تؽّٕؼ٣ّشيمآمتعوديمظـؾقـ٥ّمربؿـٍّٓم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّم(موسؾـ٦ّممممممممم-واٌعّٕاجم

عـّٖظؿ٥ّموتـؾقؿ٥ّموزؼودةمؼؼقــ٥ّم،موسـربةمومتققصـًوموػـّٓىمورريـيموثؾوتـًومٌـ٤ّمممممممم

٧ّمؼؼـنيم،موّٰمأدلمسؾـ٧ّمذظـ١ّمعـ٤ّمأغـ٥ّممممممآع٤ّمو٭ّّٓقموطـونمعـ٤ّمأعـّٕمآمسؾـمممم

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(محقـؿومسودمع٤ّمرحؾؿ٥ّموأ٭ّـؾّّمسيماٌلـفّٓمايـّٕاممممم

صؼـول:معـومبـ١ّمؼـومممممم-ظعــيمآممم-جؾّٗمواذيًومدوطـًومصفوءهمأبـ٦ّمجفـ٢ّمسؾقـ٥ّمممم

اب٤ّمأخ٨ّ؟مصلخربهماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مبوِّعّٕمصؼولمظ٥ّ:مظ٦ّمذيعًم

٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممم)صفؿعفـ٣ّمصـلخربػ٣ّماظــيبممممظ١ّمضّٕؼشًومدبربػ٣ّ؟مضول:مغعـ٣ّ،مم

صلخــّٔوامسيماظضــق١ّمواظصــػريمواظؿصــػق٠ّ،مصــوزدادوامطػــًّٕامو٬ّــٱًّّٰممم(ودــؾ٣ّ

واظعقوذمبوٓم،وارتّٓم٬ّعػوءماظـػ٦ّس،مأعوماظصّٓؼ٠ّمصؼـول:مإغـ٨ّمأ٭ّـّٓض٥ّمخبـربممممم

اظلؿوء!ممأّٰمأ٭ّّٓض٥ّمسيماإلدّٕاء..مصكع٤ّمع٤ّمآع٤ّموػ٦ّمسؾ٧ّمؼؼـنيمعـ٤ّمربـ٥ّم،مممم

مسؾق٥ّمايفي.وطػّٕمع٤ّمطػّٕمبعّٓمأنمضوعًم

ظؼّٓمجوءتمععفّٖةماإلدـّٕاءمواٌعـّٕاجمسيموضـًمَصَؼـّٓشيمصقـ٥ّماظّٕدـ٦ّلممممممم

)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(ماظـو٭ّــّٕمعــ٤ّماِّػــ٢ّمم،مإّٰمأغــ٥ّمٕمؼػؼــّٓمسّٖميؿــ٥ّمسيمم

صؿ٦ّج٥ّمإديمربـ٥ّمداسقـًو:م)اظؾـف٣ّمإظقـ١ّمأذـؽ٦ّم٬ّـعّٟمضـ٦ّت٨ّمممممممممع٦ّا٭ّؾيماظّٓس٦ّة،

ــومأرحـــ٣ّماظـــّٕاريني،مأغـــًمربمممم وضؾـــيمحـــقؾيتموػـــ٦ّاغ٨ّمسؾـــ٧ّماظــــوس،مؼـ

ؿضعػنيموأغًمربـ٨ّ(م،مصفـوءتم٬ّـقوصيماإلدـّٕاءمواٌعـّٕاجمبعـّٓمذظـ١ّ;مممممممماٌل
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تؽّٕميوصًيمع٤ّمآمتعوديمظ٥ّ،مووّٓؼًّٓامظعّٖميؿـ٥ّموثؾوتـ٥ّ،مثـ٣ّمجـوءتمدظـقٱًّمسؾـ٧ّممممممم

أنمػّٔاماظّٔيمؼٱّضق٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مع٤ّمض٦ّع٥ّمظـقّٗمبلـؾىمأنمآممم

ٓممم معـّٝممتعوديمضّٓمدبؾ٧ّمسـ٥ّ،مأومأغ٥ّمتعوديمضّٓمشضىمسؾق٥ّ،موإمنـومػـ٨ّمدصيـؼـييما

مربؾق٥ّ.م

ــ٥ّمممممم ــوم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾق ــونمظػضــ٢ّمغؾقـ ــّٕاجمبق ــيماإلدــّٕاءمواٌع إنمرحؾ

ودؾ٣ّ(ماظّٔيمؼؿفؾ٧ّمسيمػّٔاماظؾؼوءماظعظق٣ّماظّٔيمعشيؼـي٢ّشيمصق٥ّمط٢ّصيمغـيبمأعؿشيـ٥ّ،ممم

إغ٥ّمعممتّٕماِّضص٧ّماظـّٔيممذيـّٝمآمتعـوديمصقـ٥ّماِّغؾقـوءمذيقعطيـو،مواظعفـىمممممممم

ــو،مصقلخــّٔمماظعفــوبمحــنيمتــلت٨ّماظصــٱّةمصقـؿظــّٕماِّغؾقــوءمأؼؽيفــ٣ّمؼصــؾ٨ّممم إعوعطي

جربؼ٢ّم)سؾق٥ّماظلٱّم(مبقّٓماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مصقؼّٓع٥ّمععؾطيـومإعوعـيممم

وإمنـــومظألغؾقـــوءم،ماظــــيبمربؿـــّٓم)٭ّـــؾ٧ّمآمسؾقـــ٥ّمودـــؾ٣ّ(مّٰممِّعؿـــ٥ّمصؼـــّٛمم

وإٌّدؾنيمأذيعني،مصعشي٤ّضيمَأِبـ٧ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مَضـولشي:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيمممممممم

ــَلعشيؿضيؿصيفصي٣ّضيمماظؾَّــ٥ِّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(:مم ًِماظصؼيــٱَُّةمَص ...(م)٭ّــققّّمم)...َصقشيوغشيــ

علؾ٣ّ(،موطلنمآمسّٖموج٢ّمبّٔظ١ّمؼّٕؼّٓمأنمؼّٕدـ٢ّمبٱًّشـومإديمسؾـودهمذيقعطيـوممممم

أنمدؼ٤ّماِّغؾقوءمواحّٓ،مصؾؼّٓمجوءمذيقّٝماِّغؾقوءمبوظؿ٦ّحقـّٓماًـوظّٙ،مضـولمممم

٥ِّمَأغؼيـ٥ّصيمَظـومإغيَظـ٥ّشيمإغيظَّـومَأغشيـومممممموشيعشيومَأرضيدشيْؾشـيومِع٤ّضيمَضؾضيِؾ١َّمِع٤ّضيمرشيدصيـ٦ّلػيمإغيظَّـومغصيـ٦ِّح٨ّمإغيَظقضيـمممم}تعودي:م

ؼ،موسيمايّٓؼٌمسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مممم25ػاِّغؾقوء:مم{َصوسضيؾصيّٓصيونغي

ِٓمم :م)مَأغشيـومَأوضيَظـ٧ّماظؼيـوسغيمِبِعقلشيـ٧ّمممممم(٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّممم)َضولشيم:مَضولشيمرشيدصيـ٦ّلصيما

ــوءصيممم ــّٕشيِة،موشياَِّغضيِؾقشي ــّٓؽيغضيقشيوموشياآلِخ ــ٨ّماظ ــّٕضيؼشي٣ّشيمِص ــ٤ّغيمعشي ــؿؼي٧ّممممابضي ــوتصيفصي٣ّضيمذشي ــٱٍَّّت،مُأعؼيفشي ــ٦ّشيٌةمِظعشي إغيخضي

م)رواهماظؾكوري(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشيِدؼصيفصي٣ّضيموشياِحّٓظيم(م
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ــّٕمممممم ــورةمإديمأنؼيمأع ــوءمإذ ــؾ٣ّ(مظألغؾق ــ٥ّمود ــ٥ّم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾق وسيمإعوعؿ

ــ٦ّمخــومتمممممم ــّٕؼ٣ّمػ ـــيبماظؽ ــّٔاماظ ــّٓمخــؿ٣ّ،موأنؼيمػ ــ٦ّةمض ــومجــوءمسيمماظـؾ ف٣ّ،مطؿ

٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممم)ايّٓؼٌمسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّممم

ــولشيمم(ودــؾ٣ّ )معشيشيِؾــ٧ّموشيعشيشيــ٢ّصيماَِّغضيِؾقشيــوِءمِعــ٤ّضيمَضؾضيِؾــ٨ّمَطؿشيشيــ٢ّغيمرشيجصيــ٢ّػيمبشيشيــ٧ّمبصيضيقشيوغطيــومممم:مَض

ِع٤ّضيمزشيوشياؼشيوهصيمَصفشيعشي٢ّشيماظؼـيوسصيمؼشيُط٦ُّص٦ّنشيمَصَلحضيلشيشـي٥ّصيموشيَأجضيؿشيَؾ٥ّصيمإغيَّّٰمعشي٦ّضي٬ِّّٝشيمَظِؾشـيٍيمِع٤ّضيمزشياوغيؼشيٍيم

ضيمػشيـِِّٔهماظؾَِّؾشـيـُيممم َصَلغشيـوماظؾَِّؾشيـُيموشيَأغشيـوممممم-َضـولشيممم-ِب٥ِّموشيؼشيعضيفشيؾصي٦ّنشيمَظ٥ّصيموشيؼشيُؼ٦ُّظ٦ّنشيمػشيٱَّّموصي٬ِّعشي

خشيوتشي٣ّصيماظؼيِؾقـينيشي(م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(موِّنؼيمػّٔامحـّٓثمسيماٌلـفّٓماِّضصـ٧ّمعفـؾّٛممممم

ذظـ١ّمإذـورةمعـ٤ّمآمسـّٖموجـ٢ّمأغـ٥ّمو٬ّـّٝمممممممماظّٕدوّٰتموعؾعٌماِّغؾقوء،مصػـ٨ّمم

مريوؼيماٌؼّٓدوتمسيماِّرضمسيمؼّٓمػّٔاماظـيبماظؽّٕؼ٣ّموأعؿ٥ّمع٤ّمبعّٓه.

وضــّٓمبــنيماظـــيبم)م٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مجوغؾــًومعــ٤ّمػــّٔهماظّٕحؾــيم

صًيمِبـوْظؾصيّٕشياقغيمممممممم وشيػصيـ٦ّشيمدشيابؼيـٌيمممم-وطقّٟمطونمسؾـ٧ّمسبـ٦ّمعـ٤ّماظؿػصـق٢ّمصؼـول:مم)مُأِتقـ

م-ؿشيورغيموشيدصيونشيماْظؾشيغضيـ٢ّغيمؼشيضشيـّٝصيمحشيـوِصّٕشيهصيمِسضيـّٓشيمعصيضيؿشيفشيـ٧ّمَرّٕضيِصـ٥ِّمممممممَأبضيقشيّٚصيمَر٦ّغيؼ٢ّظيمَص٦ّضيقشيماْظِق

شًيماْظؿشيْؼــِّٓسغيم صًيمبشيقضيــ َصّٕشيبشيْطؿصيــ٥ّصيمِبوْظقشيْؾَؼــِيماظَِّؿــ٧ّمم-َضــولشيمم-َضــولشيمَصّٕشيِطؾضيؿصيــ٥ّصيمحشيؿؼيــ٧ّمَأتشيقضيــ

صيمِصقـ٥ِّمرشيطْمممممم-َضـولشيممم-ؼشيّٕضيِبُّٛمِبـ٥ِّماَِّغضيِؾقشيـوءصيممم صيماْظؿشيلضيـِفّٓشيمَصصشيـؾَّقضي عشيؿشيـقضي٤ّغيمثصيـ٣ّؼيمممثصيـ٣ّؼيمدشيخشيْؾـ

صيمَصفشيوءشيِغ٧ّمِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيم ِبنغيغشيـوٍءمِعـ٤ّضيمخشيؿضيـّٕػيموشيإغيغشيـوٍءمِعـ٤ّضيمَظـؾشي٤ّػيمممممممم-سشيَؾقضي٥ِّماظلؼيـٱَّمصيممم-خشيّٕشيجضي

اخضيؿشيّٕضيتشيماْظِػْطّٕشيَة(موبفـّٔاممم(٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ)َصوخضيؿشيّٕضيتصيماظؾَّؾشي٤ّشيمَصَؼولشيمِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيم

مغ٥ّمدؼ٤ّماظػطّٕة.مم،موعـّٔمػّٔهماظؾقؾيمتلطّٓتماظصػيماِّوديمهلّٔاماظّٓؼ٤ّموػ٦ّمأ

صؾقعؾ٣ّماظؼو٭٨ّّمواظّٓاغ٨ّمأنمدٱّعيماظػطّٕةمظىماإلدـٱّم،موؼلـؿقق٢ّممم

أنمتصيػؿّّمأبـ٦ّابماظلـؿوءمظّٕجـ٢ّمصودـّٓماظلـّٕؼّٕةمسؾقـ٢ّماظؼؾـى،مصـننماظػطـّٕةمممممممممم

اظّٕدؼؽيمطوظعنيمايؿؽيمّٰمتلق٢ّمإّٰمضّٔرطيامود٦ّادطيا،مورمبومُأخػ٧ّمػّٔاماظل٦ّادم
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٦ّنماظعؾــوداتممغػلــفوماظؽّٕؼــ٥ّموراءمأظــ٦ّانمزاػقــي،موعظــوػّٕمعّٖوضــي،موؼــ٦ّممتؽــ

تعؿـربممم-وايـولمطـّٔظ١ّممم-دؿورطيامظػطّٕةمصودّٓةمصننمػّٔهماظعؾـوداتماًؾقــيمم

اإلدٱّممػ٦ّماظّٓؼ٤ّماظّٔيمؼؾـيبممع٤ّماٌعو٭٨ّّماظػوجّٕة..،موٕمّٰمومأغّٖلمرتؾي

اآلخـّٕة،موضـّٓمطـونممممازنمبنيماظّٕوحمواىلّٓممواظـّٓغقومومغ٦ّازعماظػطّٕةمسيمت٦ّ

ولماظـوسمسؾقـ٥ّ،مسؾـ٧ّماظـّٕش٣ّممممػّٔامع٤ّمأػ٣ّمأدّٕارمدّٕسيماغؿشورماإلدٱّمموإضؾ

َصـَلِض٣ّضيموشيجضيفشيـ١َّمِظؾـّٓعِيؼ٤ّغيمممم}ممومؼ٬ّ٦ّّٝمأعوع٥ّمع٤ّمس٦ّا٫ّـ٠ّموسؼؾـوت؟ممضـولمتعـودي:ممممم

حشيـِقًػومِصْطّٕشيتشيماظؾعَي٥ِّماظعَيِؿ٨ّمَصَطّٕشيماظشيعيوسشيمسشيَؾقضيفشيومَظومتشيؾضيِّٓؼ٢ّشيمِظكشيْؾ٠ّغيماظؾعَيـ٥ِّمذشيِظـ١َّماظـّٓعِيؼ٤ّصيمممم

مؼ.30ػاظّٕومم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{٦ّنشياْظَؼقعي٣ّصيموشيَظِؽ٤ّشيعيمَأْطشيّٕشيماظشيعيوسغيمَظومؼشيعضيَؾؿصي

جــّٓؼّٕمبوظــّٔطّٕمأنمععفــّٖةماإلدــّٕاءمواٌعــّٕاجمجــوءتمسيممعـؿصــّٟم

صـرتةماظّٕدـوظيماظـيتمعؽــًمثٱّثـيموسشـّٕؼ٤ّمسوعـو،محقـٌمطوغـًمسيمغفوؼــوتمممممممممم

اظعفّٓماٌؽ٨ّموسؾ٧ّمعشـورفماظعفـّٓماٌـّٓغ٨ّمظؾـّٓس٦ّةماإلدـٱّعقي،موهّٓؼـًّٓاممممممم

ـؾ٦ّؼـيمبـقـ٦ّمسـوم،موبـّٔظ١ّمصؼـّٓمطوغـًمسٱّجـًومعشيلشيـّّشيمممممممممطوغًمضؾقـ٢ّماهلفـّٕةماظمم

معؿوسىماٌو٨ّ٬ّموو٬ّّٝمبّٔورماظـفوحمظؾؿلؿؼؾ٢ّ.

إنمرؤؼـــيمرـــّٕفمعـــ٤ّمآؼـــوتمآماظؽـــربىمسيمعؾؽـــ٦ّتماظلـــؿ٦ّاتمم

ــّٕهمايودــ٣ّمم ــ٥ّمأث ــّٓماظؽــوصّٕؼ٤ّموتصــغريمذيــ٦ّسف٣ّممممواِّرضمظ سيمتــ٦ّػنيمطق

وععّٕصيمسؼؾوػ٣ّ.موضّٓمسّٕفمربؿّٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيمػـّٔهماظّٕحؾـيممم

أنمردوظؿ٥ّمدؿـؿشّٕمسيماِّرضموتؿ٦ّر٤ّماِّودؼيماًصؾيمسيماظـق٢ّمواظػّٕاتم

وتـــّٖعمػــّٔهماظؾؼــوعمعــ٤ّمذب٦ّدــقيماظػــّٕسموتـؾقــٌماظــّٕومم،مصؽــونماإلدــّٕاءمم

واٌعــّٕاجمَصؿضيقطيــومِّبــ٦ّابماظلــؿوءمظؾرتحقــىمبوظّٕدــ٦ّلمسيمػــّٔهماظّٕحؾــيمممممممم

لــؿوء،مماظُؼّٓضيِدــقعيي،موتؽّٕميطيــومظــ٥ّ،موبقوغطيــومظعؾــ٦ّعيمَضــّٓضيرغيِهموعـّٖظؿــ٥ّمسيماِّرضمواظممممممم
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وإعوعؿ٥ّمىؿقّٝماِّغؾقوءماظّٔؼ٤ّماظؿؼوػ٣ّمسيمرحوبماٌلفّٓماِّضص٧ّ،مإؼّٔاغطيوم

بلنؼيمغؾ٦ّعيت٥ّمخومتيمظؽ٢ّماظّٕدوّٰت،موأنؼيمعـرياثماظّٕدـ٢ّمضـّٓماغؿؼـ٢ّمإظقـ٥ّموإديمممممم

وشيَطّٔشيِظ١َّمجشيعشيْؾشـيـوُط٣ّضيمُأعؼيـًيموشيدشيـًطومِظؿشيُؽ٦ّغصيـ٦ّامذصيـفشيّٓشياءشيمسشيَؾـ٧ّماظؼـيـوسغيموشيؼشيُؽـ٦ّنشيمممممممممم}أععيؿ٥ّ:

مؼ.143ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ُؽ٣ّضيمذشيفغيقّٓطيااظّٕؼيدصي٦ّلصيمسشيَؾقضي

ع٤ّمأػ٣ّمعومإّٔٔت٥ّمػّٔهماظؾقؾيماٌؾورطيممتؾ١ّماهلّٓؼيماظـيتممسؾ٧ّمأنم

رجّٝمبفوماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م،مأّٰموػ٨ّماظصـٱّةم،مشـّٕةماظطوسـوتم،مممم

م،موضـّٓمأرادمآمتعــوديمأنممورأسماظؼّٕبـوتم،موسؿـودماظــّٓؼ٤ّ،موسصـومماظــقؼنيممم

تصيػّٕضماظصٱّةمعؾوذّٕةمدونمودـوريمجربؼـ٢ّم)سؾقـ٥ّماظلـٱّم(مأومشـريهمظؿؽـ٦ّنممممممم

وإسٱّغطيومبعظـق٣ّمعـّٖظؿفـوموسؾـ٦ّمضـّٓرػو،ممممماظصؾَيماظّٓا٫ّؿيمبنيماٌلؾ٣ّموبنيمرب٥ّ،م

موإظػوتطيومِّغظورماظـوسمجبٱّلمضّٓرػوموأنمع٤ّمأضوعفومصؼّٓمأضومماظّٓؼ٤ّ.

دّٰظــيمسؾــ٧ّمسظــق٣ّمصضــ٢ّمآممموسيمصــّٕضماظصــٱّةمسيمػــّٔهماظؾقؾــيممم

تعوديمسؾ٧ّمسؾوده،مصؼّٓماغؿف٧ّماِّعّٕمبؽ٦ّغفومزيلطيومسيماظعؿ٢ّموزيلـنيمسيمم

اظـ٦ّاب،مصف٢ّمػـوكمصض٢ّموؼلّٕمأسظ٣ّمع٤ّمذظـ١ّ!!مبـ٢ّمإنمػــوكمإذـورةمإديممممم

ذظ١ّمسيمض٦ّلمآمتعوديمظـؾق٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مسيمدـ٦ّرةماإلدـّٕاء:مممم

إغيَظ٧ّمَشلشي٠ّغيماظؾَّقضي٢ّغيموشيُضّٕضيآنشيماْظَػفضيّٕغيمإغينؼيمُضـّٕضيآنشيماْظَػفضيـّٕغيمممَأِض٣ّغيماظصؼيَؾوَةمِظّٓصيُظ٦ِّكماظشؼيؿضيّٗغيم}

َطونشيمعشيشضيفصي٦ّدطيام*موشيِع٤ّشيماظؾَّقضي٢ّغيمَصؿشيفشيفؼيّٓضيمِب٥ِّمغشيوِصَؾًيمَظ١َّمسشيلشي٧ّمَأنضيمؼشيؾضيعشيشي١َّمرشيبؽي١َّمعشيَؼوعطيـومم

َصلصيؾضيقشيونشيماظؾَّـ٥ِّمِحـنيشيمتصيؿضيلصيـ٦ّنشيمممم} ؼم،موضولمتعودي:79،م78ػاإلدّٕاء:م{عشيقضيؿصي٦ّدطيام

ــقؾيوموشيِحــنيشيمممممممموشي ــَلرضيضغيموشيسشيِش ــؿشيووشياِتموشياْظ ــّٓصيمِصــ٨ّماظلؼي ــ٥ّصيماْظقشيؿضي ــِؾقصي٦ّنشيم*موشيَظ ــنيشيمتصيصضي ِح

مؼ.18،م17ػاظّٕوم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تصيْظفغيّٕصيونشيم
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مؼعؿربمصّٕضماظصٱّةمبفقؽوتفـوموأسـّٓادػوموأوضوتفـوماظق٦ّعقؼيـيماٌعّٕوصـيمممممو

سؾ٧ّماٌلؾؿنيمسيمرحؾيماٌعّٕاجمدظـقٱًّمسؾـ٧ّمأنماظصـٱّةم٭ّـؾيمبـنيماظعؾـّٓممممممم

ورب٥ّ،موػ٨ّمععّٕاج٥ّماظّٔيمؼعّٕجمسؾق٥ّمإديمآمبّٕوح٥ّ،موأغفوماظ٦ّضـًماظـّٔيممم

ؼـوج٨ّماظعؾّٓمصق٥ّمرب٥ّ،مصوظصٱّةمإذنمسؿودماظّٓؼ٤ّ;مع٤ّمتّٕطفوموأػؿؾفومصؽلغـ٥ّمم

مػّٓممدؼـ٥ّموأ٬ّوس٥ّ.

ومزادػـومأػؿقـيموصضـٱّممممصؾؾصٱّةمعـّٖظؿفـوماظؽـؾريةمسيماإلدـٱّمم،موممـمممممم

أغفومص٬ًّّٕمسيمظقؾيماإلدّٕاءمواٌعّٕاجم،موسيمػّٔاماسؿــوءمبفـوم،موزؼـودةمسيمممم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م تشّٕؼػفوم،موع٤ّمث٣ّمطوغًمآخّٕمعومو٭٧ّّمب٥ّمرد٦ّلمآم)٭ّشيؾ٧َّّما

ضي:مَطــونشيمِعــ٤ّضيمآِخــّٕغيموشي٭ِّــقؼيِيممم ضؾــ٢ّمع٦ّتــ٥ّم،مصػــ٨ّمايــّٓؼٌمسشيــ٤ّضيمُأمـيمدشيــَؾؿشيَيم،ممَضوَظــ

ضيمَأؼضيؿشيـوغصيُؽ٣ّضيم(ممممممرشيدصي٦ّلغي ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)اظصؼيَؾوَةماظصؼيـَؾوَة،موشيعشيـومعشيَؾَؽـ ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما ا

ُٓمسشيَؾقضيــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(مؼصيَؾفضيِؾفصيفشيــومِصــ٨ّم٭ّشيــّٓضيرغيِهم،موشيعشيــومم ِٓم)٭ّشيــؾ٧َّّما حشيؿؼيــ٧ّمجشيعشيــ٢ّشيمغشيِؾــ٨ّؽيما

م)رواهماإلعوممأريّٓ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼصيْػِصّّصيمِبفشيومِظلشيوغصي٥ّصي.م

ــيمممم ــّٕاممسيمعؽـ ــّٖةمبـــنيماٌلـــفّٓمايـ ــّٔهماٌعفـ ــّٓمربطـــًمػـ وظؼـ

واٌلفّٓماِّضص٧ّمسيماظؼّٓسم،محقٌمطونمابؿّٓاؤػومع٤ّماٌلـفّٓمايـّٕامممم

مبؽيماٌؽّٕعـيمواغؿفوؤػـومبوٌلـفّٓماِّضصـ٧ّمعـ٤ّماِّرضماٌؾورطـي،موػـّٔامممممممم

فؿومع٤ّمأرضمذـفّٓتممممومؼّٓلمسؾ٧ّمضّٓدقيمػّٔؼ٤ّماٌلفّٓؼ٤ّموعومحيقّٛمب

عؾعٌماظـؾ٦ّاتموطوغًمعفّٓماظّٕدوّٰتم،موهلّٔامطونماٌلفّٓماِّضص٧ّماظؼؾؾـيمم

اِّوديماظــيتمّٰمتـلــ٧ّمظؾؿلــؾؿني،موطــونماٌلــفّٓمايــّٕامماظؼؾؾــيماظّٓا٫ّؿــيم

ماظيتمؼؿ٦ّجف٦ّنمإظقفومط٢ّمؼ٦ّمم،موحيف٦ّنمإظقفومط٢ّمسومم.
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وإذامطونماٌلفّٓمايّٕاممػ٦ّمأولمبقًموصي٬ِّّٝمظؾــوسمسيماِّرضم;مم

اٌلفّٓماِّضص٧ّمػ٦ّمماٌلفّٓماظـوغ٨ّمواظؼؾؾيماِّودي.مجوءمسيم٭ّققّّمصننم

ِٓمَأيؽيمم صًيمؼشيــومرشيدصيــ٦ّلشيما اظؾكــوريمسشيــ٤ّضيمَأِبــ٨ّمذشيُرمم)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيمسشيضيــ٥ّصي(م،مَضــولشيم:مُضْؾــ

صيم:مثصيـ٣ّؼيمَأيؿيممم عشيلضيِفٍّٓموصي٬ِّّٝشيمِص٨ّماَِّرضيضغيمَأوؼيلصيمَضولشي:م)اْظؿشيلضيِفّٓصيماْظقشيّٕشيامصي(مَضولشيم:مُضْؾـ

صًيمَطـ٣ّضيمَطـونشيمبشيقضيشـيفصيؿشيـومَضـولشي:)مَأرضيبشيعصيـ٦ّنشيمدشيـشـيًيم(مثصيـ٣ّؼيممممممممم؟مَضولشي :م)اْظؿشيلضيِفّٓصيماَِّْضصشي٧ّ(مُضْؾ

مَأؼضيشيؿشيومَأدضيرشيَطؿضي١َّماظصؼيٱَُّةمبشيعضيّٓصيمَصصشيؾ٥ِّّضيمَصنغينؼيماْظَػضضي٢ّشيمِصق٥ِّ(

وإذامطــونماٌلــؾؿ٦ّنمؼؿ٦ّجعيفــ٦ّنمسيم٭ّــٱّتف٣ّمإديماظؽعؾــيماٌشــّٕعيصيم

ــ٦ّممزيــّٗمعــّٕاتمِّداءماظػّٕؼضــيممم ــّٓركمػــمّٰءممممسيماظق ــ٤ّماٌفــ٣ّمأنمؼ ،مصؿ

اٌلؾؿ٦ّنمأنمػّٔهماظػّٕؼضيماظعظقؿيممماظيتمػـ٨ّمسؿـ٦ّدماظـّٓؼ٤ّمضـّٓمص٬ّّٕـفومممممم

آمتعــوديمعــ٤ّمصــ٦ّقممســوءمبقــًماٌؼــّٓسماظــيتمػــ٨ّمب٦ّعيابــيماِّرضمإديمممم

اظلؿوء،موسيمػـّٔامعـومؼؽػـ٨ّمظؿـّٔطريماٌلـؾؿنيمبلػؿقـيماٌلـفّٓماِّضصـ٧ّممممممممم

ٓممم م)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممموعؽوغؿ٥ّمسيمسؼقّٓةماٌلؾؿنيم،مإذمإغـ٥ّمعشيلـّٕىمردـ٦ّلما

ودــؾ٣ّ(موععّٕاجــ٥ّمإديماظلــؿوواتماظعؾــ٧ّم،موطــونماظؼؾؾــيماِّوديماظــيتم٭ّــؾ٧ّمم

اٌلــؾؿ٦ّنمإظقفــومسيماظػــرتةماٌؽقــيم،موأحــّٓماٌلــوجّٓماظـٱّثــيماظــيتمتشــّٓمممم

اظّٕحولمإظقفـوم،مصعشيـ٤ّضيمَأِبـ٧ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)مر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّم(مسشيـ٤ّغيماظؼـيِؾـ٧ّـيم)٭ّـؾ٧ّمآمممممممممم

اظّٕـيحشيولصيمإغيَّّٰمإغيَظ٧ّمثشيٱَّثشيِيمعشيلشيوِجّٓشيماْظؿشيلضيِفِّٓماْظقشيـّٕشيامغيم،مممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشيم:م)مَّٰمتصيششيّٓؽي

وشيعشيلضيِفِّٓماظّٕؼيدصي٦ّلغيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(موشيعشيلضيـِفِّٓماَِّْضصشيـ٧ّم(م)معؿػـ٠ّمسؾقـ٥ّ(،مممممم

وسيمذظــ١ّمت٦ّجقــ٥ّمظؾؿلــؾؿنيمبــلنمؼعّٕصــ٦ّامعـّٖظؿــ٥ّم،موؼلؿشــعّٕوامعلــؽ٦ّظقؿف٣ّممم

ٌمممممم لـؾؿنيمسؾـ٧ّمػـّٔهممممسب٦ّهم،موػـّٔامؼؼؿضـ٨ّموجـ٦ّبمابوصظـيمعـ٤ّمضؾـ٢ّما

ماٌلوجّٓمورسوؼؿفو.
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 اصتكباٍ رَطإ بايعباد٠ ٚايعٌُ ال ايبطاي١ ٚايهضٌ

 -: أٚاًل : ايعٓاصز  

 . اظؿلػىمواّٰدؿعّٓادمظؼّٓوممذفّٕمرعضـون .1

 . ايٌمسؾ٧ّماشؿـوممع٦ّاد٣ّماظطوسوت .2

 .رعضـونمذفّٕماظؿ٦ّبيمواظغػّٕان .3

 . ع٤ّمصضو٢ّ٫ّمذفّٕمرعضون .4

 .مرعضونموشريهأػؿقيمأط٢ّمايٱّلمواظؾعّٓمس٤ّمايّٕاممسي .5

 .رعضونمذفّٕمسؾودةموسؿ٢ّمّٰمبطوظيموطل٢ّ .6

 -:ثاًْٝا: األديـــ١    

 -:األديــ١ َـٔ ايكـزإٓ        

م .1 مسشيَؾقضيُؽ٣ّضي}ضولمتعودي: مُطِؿىشي مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مَأؼؽيفشيو مسشيَؾ٧ّم ؼشيو مُطِؿىشي مَطؿشيو اظصـيقشيومصي

مَظعشيؾَُّؽ٣ّضي مَضؾضيِؾُؽ٣ّضي مِع٤ّضي مَأؼؼيوعطي اظَِّّٔؼ٤ّشي م* ضيُؽ٣ّضيمتشيؿؼيُؼ٦ّنشي مِع مَطونشي مَصؿشي٤ّضي معشيعضيّٓصيودشياٍت و

مَأوضي ماظَِّّٔؼ٤ّشي عشيّٕغيؼضطيو موشيسشيَؾ٧ّ مُأخشيّٕشي مَأؼؼيومػي مِع٤ّضي مَصِعّٓؼيٌة مِصّٓضيؼشيٌيم سشيَؾ٧ّمدشيَػّٕػي ؼصيِطقُؼ٦ّغشي٥ّصي

متشيَط٦ّؼيعشيمخشيقضيّٕطيامَصفصي٦ّشي مَصؿشي٤ّضي مِعلضيِؽنيػي مَظُؽ٣ّضيمإغينضيم َرعشيومصي مَظ٥ّصيموشيَأنضيمتشيصصي٦ّعصي٦ّامخشيقضيّٕظي خشيقضيّٕظي

متشيعضيَؾؿصي٦ّنشي مِظؾؼـيوسغيذشي * ُطـؿصي٣ّضي مػصيّٓطيى ماْظُؼّٕضيآنصي مِصق٥ِّ مُأغّٖغيلشي ماظَِّّٔي مرشيعشيضشيونشي  فضيّٕصي

اظشؼيفضيّٕشيمَصْؾقشيصصيؿضي٥ّصيموشيعشي٤ّضيمَطونشيم وشيبشيقـيشـيوٍتمِع٤ّضيماْظفصيّٓشيىموشياْظُػّٕضيَضونغيمَصؿشي٤ّضيمذشيفغيّٓشيمِعضيُؽ٣ّضي

مَصِعّٓؼيٌة مسشيَؾ٧ّمدشيَػّٕػي مَأوضي ماْظقصيلضيّٕشي عشيّٕغيؼضطيو مِبُؽ٣ّصي ماظؾ٥َّّصي مؼصيّٕغيؼّٓصي مُأخشيّٕشي مَأؼؼيومػي  وشيّٰمؼصيّٕغيؼّٓصيمِع٤ّضي

مسشيَؾ٧ّ ماظؾ٥َّّشي موشيِظؿصيَؽؾـيّٕصيوا ماْظِعّٓؼيَة موشيِظؿصيْؽِؿُؾ٦ّا ماْظعصيلضيّٕشي موشيَظعشيؾَُّؽ٣ّضيم ِبُؽ٣ّصي مػشيّٓشياُط٣ّضي عشيو

 .ؼ185-183ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تشيشضيُؽّٕصيونشي

َأغضيُػِلفغي٣ّضيمَظومتشيْؼشيُط٦ّامِع٤ّضيم ّٕشيُص٦ّامسشيَؾ٧ُّض٢ّضيمؼشيومِسؾشيوِديشيماظَِّّٔؼ٤ّشيمَأدضيم}وضولمتعودي: .2

 اظّٔؽيغصي٦ّبشيمجشيِؿقعطيومإغيغؼي٥ّصيمػصي٦ّشيماْظغشيُػ٦ّرصيماظّٕؼيِحق٣ّصيم*موشيَأِغقؾصي٦ّا رشيحضيؿشيِيماظؾ٥َِّّمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمؼشيغضيِػّٕصي

 م{اْظعشئّشيابصيمثصي٣ّؼيمَظومتصيضيصشيّٕصيونشيم إغيَظ٧ّمرشيبـيُؽ٣ّضيموشيَأدضيِؾؿصي٦ّامَظ٥ّصيمِع٤ّضيمَضؾضي٢ّغيمَأنضيمؼشيْلِتقشيُؽ٣ّصي

 .ؼ54،م53ػاظّٖعّٕ:م
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 م{وشيتصي٦ّبصي٦ّامإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّمجشيِؿقعطيومَأؼؽي٥ّشيماْظؿصيمضيِعصي٦ّنشيمَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتصيْػِؾقصي٦ّنشي}وضولمتعوديم:م .3

 ؼ31ػاظـ٦ّر:م

مإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّ}وضولمتعوديم: .4 متصي٦ّبصي٦ّا مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مَأؼؽيفشيو مسشيلشي٧ّم ؼشيو مغشيصصي٦ّحطيو تشي٦ّضيبشيًي

مدشيقـيؽشي مسشيضيُؽ٣ّضي مؼصيَؽػِّّٕشي مَأنضي ماْظَلغضيفشيورصيم وِتُؽ٣ّضيرشيبؽيُؽ٣ّضي متشيقضيِؿفشيو مجشيؼـيوٍتمتشيفضيّٕغييمِع٤ّضي وشيؼصيّٓضيِخَؾُؽ٣ّضي

مَظو مؼشيلضيعشي٧ّ ؼشي٦ّضيمشي مغصي٦ّرصيػصي٣ّضي معشيعشي٥ّصي مآعشيصـي٦ّا موشياظَِّّٔؼ٤ّشي ماظؼيِؾ٨ّؼي ماظؾ٥َّّصي مَأؼضيِّٓؼفغي٣ّضيم ؼصيكضيّٖغيي بشيقضي٤ّشي

 م{سشيَؾ٧ّمُط٢ّـيمذشي٨ّضيٍءمَضِّٓؼّٕظيغصي٦ّرشيغشيوموشياْشِػّٕضيمَظشيومإغيغؼي١َّم وشيِبَلؼضيؿشيوِغفغي٣ّضيمؼشيُؼ٦ُّظ٦ّنشيمرشيبؼيشيومَأتضيِؿ٣ّضيمَظشـيو

 .مؼ8 :ػاظؿقّٕؼ٣ّ

ؼشيلضيؿشيغضيِػّٕغيماظؾ٥َّّشيمؼشيِفِّٓماظؾ٥َّّشيم وشيعشي٤ّضيمؼشيعضيؿشي٢ّضيمدصي٦ّءطيامَأوضيمؼشيْظِؾ٣ّضيمغشيْػلشي٥ّصيمثصي٣ّؼي}وضولمتعودي: .5

 .مؼ110ػاظـلوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َشُػ٦ّرطيامرشيِحقؿطيو

صًيمادضيؿشيغضيِػّٕصيوامرشيبؼيُؽ٣ّضيمإغيغؼي٥ّصيمَطونشيمَشػَّورطيام}عوديم:موضولمت .6  .مؼ10ػغ٦ّح:م{َصُؼْؾ

 
 -:األديــ١ َـٔ ايض١ٓ

مرشيدصي٦ّلصي .1 مخشيَطؾشيشـيو مَضولشي: مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ ماْظَػورغيِد٨ّؼي مدشيْؾؿشيونشي ماظؾ٥َِّّم سشي٤ّغي

َأؼؽيفشيوماظؼـيوسصيمَضّٓضيمم)مذشيعضيؾشيونشي،مَصَؼولشي: )٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيم(مِص٨ّمآِخّٕغيمؼشي٦ّضيمػيمِع٤ّضي

جشيعشي٢ّشيم ذشيفضيّٕظيمعصيؾشيورشيٌك،مذشيفضيّٕظيمِصق٥ِّمَظقضيَؾٌيمخشيقضيّٕظيمِع٤ّضيمَأْظِّٟمذشيفضيّٕػي، َأَزؾَُّؽ٣ّضيمذشيفضيّٕظيمسشيِظق٣ّظي،

تشيَؼّٕؼيبشيمِصق٥ِّمِبكشيصضيَؾٍيمِع٤ّشيماْظكشيقضيّٕغيم اظؾ٥َّّصيم٭ِّقشيوعشي٥ّصيمَصّٕغيؼضشيًي،موشيِضقشيومشيمَظقضيِؾ٥ِّمتشيَط٦ّؽيسطيوم،معشي٤ّضي

مَأدؼيىم مَطؿشي٤ّضي مَطؿشي٤ّضيم َصّٕغيؼضشيًيَطونشي مَطونشي مَصّٕغيؼضشيًي مَأدؼيىمِصق٥ِّ موشيعشي٤ّضي م، مِد٦ّشياهصي ِصقؿشيو

مِد َأدؼيى مِصقؿشيو مَصّٕغيؼضشيًي ماظصؼيؾضيّٕغيدشيؾضيِعنيشي مذشيفضيّٕصي موشيػصي٦ّشي م، ماْظفشيؼيُيم ،٦ّشياهصي مثشي٦ّشيابصي٥ّصي وشياظصؼيؾضيّٕصي

 .مم(مّٖشيميي٭ّققّّصيماب٤ّمخصي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(…

مَظؿؼيومحشيضشيّٕشي .2 مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مرشيدصي٦ّلصيم وسشي٤ّضي مَضولشي رشيعشيضشيونصي،

موشيدشيؾ٣َّّشي مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما ماظؾ٥َِّّ ماْصؿشيّٕشيضشيم( م، معصيؾشيورشيٌك م،مذشيفضيّٕظي مرشيعشيضشيونصي َضّٓضيمجشيوءشيُط٣ّضي
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ِصق٥ِّمَأبضي٦ّشيابصيماْظفشيِقق٣ّغيم ِيم،موشيتصيغضيَؾ٠ّصيسشيَؾقضيُؽ٣ّضيم٭ِّقشيوعشي٥ّصيم،متصيْػؿشيّّصيمِصق٥ِّمَأبضي٦ّشيابصيماْظفشيؼي اظؾ٥َّّصي

مِصق٥ِّ م، ماظشؼيقشيوِرنيصي مِصق٥ِّ موشيتصيغشي٢ّؽي مخشيقضيّٕشيػشيوم ، محصيّٕغيمشي معشي٤ّضي م، مَأْظِّٟمذشيفضيّٕػي مِع٤ّضي مخشيقضيّٕظي َظقضيَؾٌي

 (.علـّٓمأريّٓ)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(حصيّٕغيمشي َصَؼّٓضي

اظؾ٥َّّشيمسشيّٖؼيم إغينؼي)م عصي٦ّدشي٧ّمسشي٤ّغيماظـيبـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشي:موسشي٤ّضيمَأِب٧ّ .3

اظؼيفشيورغيم،موشيؼشيؾضيلصيُّٛمؼشيّٓشيهصيمِبوظؼيفشيورغيمِظقشيؿصي٦ّبشيم وشيجشي٢ّؼيمؼشيؾضيلصيُّٛمؼشيّٓشيهصيمِبوظؾَّقضي٢ّغيمِظقشيؿصي٦ّبشيمعل٨ّء

 (م.معلؾ٣ّ٭ّققّّم)ممممممممممممممم (حشيؿؼي٧ّمتشيْطُؾّٝشيماظشؼيؿضيّٗصيمِع٤ّضيمعشيغضيّٕغيِبفشيو عل٨ّءماظؾَّقضي٢ّغي

4. ِٓ ما مرشيدصي٦ّلشي صي مدشيِؿعضي مَضولشي: مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ معشيوِظ١ٍّ مبضي٤ّ مَأغشيّٗ موس٤ّ

م ( مؼشيُؼ٦ّلصي: موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ متشيؾشيورشيَك)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي ماظؾ٥َّّصي مآدشيمشيم َضولشي مابضي٤ّشي مؼشيو وشيتشيعشيوَظ٧ّ:

بشيوِظ٨ّ،مؼشيومَشَػّٕضيتصيمَظ١َّمسشيَؾ٧ّمعشيومَطونشيمعـ١َّموشيَّٰمُأ إغيغؼي١َّمعشيومدشيسشي٦ّضيتشيـ٨ِّموشيرشيجشي٦ّضيتشيـ٨ِّ

مَظ٦ّضي مآدشيمشي مادضيؿشيغضيَػّٕضيتشيـ٨ِّمَشَػّٕضيتصي ابضي٤ّشي مثصي٣ّؼي ماظلؼيؿشيوِء مذصيغصي٦ّبصي١َّمسشيشـيونشي ضي َظ١َّموشيَّٰم بشيَؾغشي

مَأتشيقضيؿشيـ٨ِّمِبُؼّٕشياِب مَظِؼقؿشيـ٨ِّمَّٰم ُأبشيوِظ٨ّم،مؼشيومابضي٤ّشيمآدشيمشيمإغيغؼي١َّمَظ٦ّضي اَِّرضيضغيمخشيَطوؼشيومثصي٣ّؼي

 .م(دـ٤ّماظرتعّٔي)مممممممممممممممممممممممممعشيغضيِػّٕشيًةم(ممِبُؼّٕشياِبفشيو تصيشضيّٕغيُكمِب٨ّمذشيقضيؽطيومَِّتشيقضيؿصي١َّ

مأنماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم .5 مب٤ّماظصوعًم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( وس٤ّمسؾودة

مإذا م ودؾ٣ّ( مصؼول: م، مرعضونمضوممخطقؾًو مذشيفضيّٕصيم)أضؾ٢ّمذفّٕ مرشيعشيضشيونصي َأتشيوُط٣ّضي

م موشيؼشيم،بشيّٕشيَطٍي ماظّٕؼيحضيؿشيَي مَصقصيضيّٖغيلصي ماظؾ٥َّّصي مؼشيغضيششيوُط٣ّصي مخشيقضيّٕظي ماْظكشيَطوؼشيو،مِصق٥ِّ مِصقفشيو قصيُّّٛ

مِبؿشيَؾو٫َِّؽٍي،م موشيؼصيؾشيوِػقُؽ٣ّضي متشيشـيوُصِلُؽ٣ّضي مإغيَظ٧ّ ماظؾ٥َّّصي مؼشيضيُظّٕصي ماظّٓؼيسضي٦ّشيُة، مِصقفشيو وشيؼصيلضيؿشيقشيىؽي

َصَلرصيواماظؾ٥َّّشيمِع٤ّضيمَأغضيُػلشيُؽ٣ّضيمخشيقضيّٕطيا،مَصنغينؼيماظشؼيِؼ٨ّؼيمُط٢ّؼيماظشؼيِؼ٨ّـيمعشي٤ّضيمحصيّٕغيمشيمِصق٥ِّمرشيحضيؿشيَيم

 ذبؿّٝماظّٖوا٫ّّٓ(.)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اظؾ٥َِّّ
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آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّ .6

م مَأبضي٦ّشيابصيم)َضولشي: ضي مُصؿـيقشي مرشيعشيضشيونصي مجشيوءشي ماظؼيورغيم إغيذشيا مَأبضي٦ّشيابصي ضي موشيُشؾَِّؼ اْظفشيؼـيِي

 (م.عؿػ٠ّمسؾق٥ّ)م( وشي٭ّصيػِّّٓشيِتماظشؼيقشيوِرنيصي

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ .7 ماظؼيِؾ٧ّـي مسشي٤ّغي مَأِب٧ّمعصي٦ّدشي٧ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( ودؾ٣ّ(م وسشي٤ّضي

٧ّءصيماظؼيفشيورغيموشيؼشيؾضيلصيُّٛمقِظقشيؿصي٦ّبشيمعصيل إغينؼيماظؾ٥َّّشيمسشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼيمؼشيؾضيلصيُّٛمؼشيّٓشيهصيمِبوظؾَّقضي٢ّغيم)َضولشي:م

 م(اظؾَّقضي٢ّغيمحشيؿؼي٧ّمتشيْطُؾّٝشيماظشؼيؿضيّٗصيمِع٤ّضيمعشيغضيّٕغيِبفشيومعصيِل٧ّءصيم ؼشيّٓشيهصيمِبوظؼيفشيورغيمِظقشيؿصي٦ّبشي

 .(علؾ٣ّ ٭ّققّّ)

وس٤ّمسؾودةمب٤ّماظصوعًم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مأغ٥ّمطونمايؾقىم)٭ّؾ٧ّمآم .8

م سؾق٥ّ م،م)ودؾ٣ّ(مإذامأضؾ٢ّمذفّٕمرعضونمؼؼ٦ّل: مبشيّٕشيَطٍي  َأتشيوُط٣ّضيمرشيعشيضشيونصيمذشيفضيّٕصي

ماظّٕؼيحضي مَصقصيضيّٖغيلصي ماظؾ٥َّّصي مؼشيغضيششيوُط٣ّصي مخشيقضيّٕظي مِصقفشيوِصق٥ِّ موشيؼشيقصيُّّٛ موشيؼصيلضيؿشيقشيىؽيم ؿشيَي م، اْظكشيَطوؼشيو

 تشيشـيوُصِلُؽ٣ّضيموشيؼصيؾشيوِػقُؽ٣ّضيمِبؿشيٱ٫ََِّّؽٍيم،مَصَلرصيواماظؾ٥َّّشيمِع٤ّضي ِصقفشيوماظّٓؼيسضي٦ّشيُةم،مؼشيضيُظّٕصيماظؾ٥َّّصيمإغيَظ٧ّ

محصيّٕغيمشي معشي٤ّضي ماظشؼيِؼ٨ّـي مُط٢ّؼي ماظشؼيِؼ٨ّؼي مَصنغينؼي م، مخشيقضيّٕطيا ماظؾ٥َِّّ َأغضيُػلشيُؽ٣ّضي مرشيحضيؿشيَي م(ِصق٥ِّ

 (.اظطرباغ٨ّمسيماٌعف٣ّماظؽؾري)

9. ُٓ ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مأنمرشيدصي٦ّلصيما

م مؼؼ٦ّل: موشياْظفصيؿصيعشيُيم)طون ماْظكشيؿضيّٗصي مإغيَظ٧ّم اظصؼيَؾ٦ّشياتصي موشيرشيعشيضشيونصي إغيَظ٧ّماْظفصيؿصيعشيِي

 (.رواهمعلؾ٣ّ)ممممممممممممممممممم(اْظَؽؾشيو٫ِّّٕشيممبشيقضيشيفصي٤ّؼيمإغيذشياماجضيؿشيشيىشي رشيعشيضشيونشيمعصيَؽػِّّٕشياتظيمعشيو

آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م وسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّم(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّ .11

ُشِػّٕشيمَظ٥ّصيمعشيومتشيَؼّٓؼيمشيمِع٤ّضيمذشيغضيِؾ٥ِّم(م،موسشيضي٥ّم َضولشي:م)عشي٤ّضيم٭ّشيومشيمرشيعشيضشيونشيمإغيميشيوغطيوموشياحضيِؿلشيوبطيو

مَأنؼي مَضومشيمرشي )ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( معشي٤ّضي مَضولشي:) مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماظؾ٥َِّّ دصي٦ّلشي

 سؾق٥ّ( )عؿػ٠ّمممممممممممممممممممممإغيميشيوغطيوموشياحضيِؿلشيوبطيومُشِػّٕشيمَظ٥ّصيمعشيومتشيَؼّٓؼيمشيمِع٤ّضيمذشيغضيِؾ٥ِّم(م رشيعشيضشيونشي
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م .11 مسصيؿشيّٕشي مابضي٤ّغي مسشي٤ّغي مغشيوِصّٝػي، مر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(وسشي٤ّضي ِٓم) ما مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي  َضولشي:

م( ُٓ موشيدشيؾ٣َّّشي(:م٭ّشيؾ٧َّّما مِع٤ّضيم)سشيَؾقضي٥ِّ محشيظ٥ُّّصي م٭ّشيو٣ِّ٫ّػي م،م رصيبؼي موشياْظعشيَطّ٘صي ماْظفصي٦ّعصي، ٭ِّقشيوِع٥ِّ

 (اٌعف٣ّماظؽؾريمظؾطرباغ٨ّ)مممممممممممممممممممممممماظلؼيفشيّٕصي( وشيرصيبؼيمَضو٣ِّ٫ّػيمحشيظ٥ُّّصيمِع٤ّضيمِضقشيوِع٥ِّ

 -: ثايجًا: املـٛضـــٛع

اتمع٦ّاد٣ّمظؾكري ع٤ّمغع٣ّمآمسّٖموج٢ّمسؾ٧ّمسؾودهمأنمجع٢ّمهل٣ّ

مبوظـػقوتمواٌّٖؼّٓمع٤ّمايلـوتم، مسؾقف٣ّمصقفو موعشي٤ّؼي صقعؿؾ٦ّنم واظربطوتم،

َصضضي٢ّصيماظؾ٥َِّّم ذشيِظ١َّ}ضؾقٱًّموؼمجّٕونمطـريطيام،موؼـػؼ٦ّنمزػقّٓطياموجيّٖونمعّٖؼّٓطيام،م

  ]   .21ػايّٓؼّٓ:م{اْظعشيِظق٣ّغي ؼصيمضيِتق٥ِّمعشي٤ّضيمؼشيششيوءصيموشياظؾ٥َّّصيمذصيوماْظَػضضي٢ّغي

سؾق٥ّمع٤ّمأؼوممعؾورطيم ؼؾؾ٦ّنوع٤ّمػّٔهما٦ٌّاد٣ّماظعظقؿيمعومسب٤ّمع

مآ مجع٢ّ مذفّٕ م، ماٌؾورك مرعضون مذفّٕ موػ٦ّ م، مصو٬ّؾي مغفورهم وظقول ٭ّقوم

آعشيصـي٦ّامُطِؿىشيمسشيَؾقضيُؽ٣ّضيم ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشي}صّٕؼضيم،موضقوممظقؾ٥ّمدـيم،مضولمدؾقوغ٥ّم:م

مِع٤ّضي مسشيَؾ٧ّماظَِّّٔؼ٤ّشي مُطِؿىشي مَطؿشيو م* اظصـيقشيومصي متشيؿؼيُؼ٦ّنشي مَظعشيؾَُّؽ٣ّضي معشيعضيّٓصيودشياٍتممَضؾضيِؾُؽ٣ّضي َأؼؼيوعطيو

مَطونشي مُأخشيّٕشي َصؿشي٤ّضي مَأؼؼيومػي مِع٤ّضي مَصِعّٓؼيٌة مدشيَػّٕػي مسشيَؾ٧ّ مَأوضي معشيّٕغيؼضطيو ضيُؽ٣ّضي ماظَِّّٔؼ٤ّشيم ِع وشيسشيَؾ٧ّ

تشيَط٦ّؼيعشيمخشيقضيّٕطيامَصفصي٦ّشيمخشيقضيّٕظيمَظ٥ّصيموشيَأنضيمتشيصصي٦ّعصي٦ّامخشيقضيّٕظيم ؼصيِطقُؼ٦ّغشي٥ّصيمِصّٓضيؼشيٌيمَرعشيومصيمِعلضيِؽنيػيمَصؿشي٤ّضي

ػصيّٓطيىمِظؾؼيوسغيم ؿصي٦ّنشيم*مذشيفضيّٕصيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمُأغّٖغيلشيمِصق٥ِّماْظُؼّٕضيآنصيُطـؿصي٣ّضيمتشيعضيَؾ َظُؽ٣ّضيمإغينضي

مذشيفغيّٓشي مَصؿشي٤ّضي موشياْظُػّٕضيَضونغي ماْظفصيّٓشيى مِع٤ّضي مَطونشيم وشيبشيقـيشـيوٍت موشيعشي٤ّضي مَصْؾقشيصصيؿضي٥ّصي ماظشؼيفضيّٕشي ضيُؽ٣ّضي ِع

مَأوضيمسشيَؾ٧ّمدشيَػّٕػي م عشيّٕغيؼضطيو مِبُؽ٣ّصي ماظؾ٥َّّصي مُأخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصي مَأؼؼيومػي مِبُؽ٣ّصيم اْظقصيلضيّٕشيموشيَّٰصِعّٓؼيٌةمِع٤ّضي ؼصيّٕغيؼّٓصي

م{اظؾ٥َّّشيمسشيَؾ٧ّمعشيومػشيّٓشياُط٣ّضيموشيَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتشيشضيُؽّٕصيونشي اْظعصيلضيّٕشيموشيِظؿصيْؽِؿُؾ٦ّاماْظِعّٓؼيَةموشيِظؿصيَؽؾـيّٕصيوا

م.]185-183اظؾؼّٕة: [

غلؿشعّٕمعـّٖظؿ٥ّموعؽوغؿ٥ّم وسب٤ّمغلؿؼؾ٢ّمػّٔاماظضقّٟماظؽّٕؼ٣ّمسؾقـومأن

م مإظق٥ّ متؿطؾّٝ مذفّٕ مصف٦ّ م، موغؿلػىمّٰدؿؼؾوظ٥ّ موتؿش٦ّفم ضؾ٦ّب، اٌمعـنيم،
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ععؿ٦ّرظيمبوظؼقومم،متفىؽيم ظؾؾ٦ّش٥ّمأصؽّٓةماٌؿؼنيم،مغفورصيهصيمعص٦ّنظيمبوظصقومم،موظقُؾ٥ّصي

سب٦ّمآمسّٖموج٢ّم،مإغ٥ّم صق٥ّمرؼوحصيماِّغّٗمبوٓم،موو٦ّدماِّغػّٗصيممبومسـّٓػو

ُٓ وطّٕؼيع٥ّم،موَأسضيظ٣ّشيماظـ٦ّابمصق٥ّم عـقيمربوغقيمهلّٔهماِّعيم،مصف٦ّمذفّٕظيمسظَّؿ٥ّما

موػ٦ّممبـوبيمد٦ّقظصصي٦ّؼياع ؼصيؿققصي٥ّمآمسّٖموجع٢ّمظعؾودهمط٢ّمسومم ٥ّموض٦ّؼياع٥ّم،

 . اظّٕاحبي عّٕةمظقؿوجّٕوامصق٥ّمعّٝمربف٣ّماظؿفورة

مسشيَؾقضي٥ِّم ماظؾ٥َّّصي م)٭ّشيؾ٧َّّ محّٕصماظّٕد٦ّل مأ٭ّقوب٥ّم وظؼّٓ متفقؽي مسؾ٧ّ م( وشيدشيؾ٣َّّشي

وظقوظق٥ّمبوٌلورسيمإديماًرياتم ّٰدؿؼؾولمػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼ٣ّم،مواشؿـوممأؼوع٥ّ

مورؾىم مربماِّرض، مواظّٕريوتمع٤ّ م اٌغػّٕة م، مواظلؿ٦ّات دشيْؾؿشيونشيمصعشي٤ّ

اظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيم(م اْظَػورغيِد٨ّؼيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مخشيَطؾشيشـيومرشيدصي٦ّلصي

مِع٤ّضي مؼشي٦ّضيمػي م ِص٨ّمآِخّٕغي مسشيِظق٣ّظي،م)ذشيعضيؾشيونشي،مَصَؼولشي: مذشيفضيّٕظي مَأَزؾَُّؽ٣ّضي مَضّٓضي ماظؼـيوسصي ذشيفضيّٕظيم َأؼؽيفشيو

جشيعشي٢ّشيماظؾ٥َّّصيم٭ِّقشيوعشي٥ّصيمَصّٕغيؼضشيًي،موشيِضقشيومشيمَظقضيِؾ٥ِّم عصيؾشيورشيٌك،مذشيفضيّٕظيمِصق٥ِّمَظقضيَؾٌيمخشيقضيّٕظيمِع٤ّضيمَأْظِّٟمذشيفضيّٕػي،

ِصقؿشيومِد٦ّشياهصيم تشيَؼّٕؼيبشيمِصق٥ِّمِبكشيصضيَؾٍيمِع٤ّشيماْظكشيقضيّٕغيمَطونشيمَطؿشي٤ّضيمَأدؼيىمَصّٕغيؼضشيًي تشيَط٦ّؽيسطيوم،معشي٤ّضي

مَطونشي مَصّٕغيؼضشيًي مَأدؼيىمِصق٥ِّ موشيعشي٤ّضي مَأدؼيىم، موشيػصي٦ّشيم َطؿشي٤ّضي م، مِد٦ّشياهصي مِصقؿشيو مَصّٕغيؼضشيًي دشيؾضيِعنيشي

 م(٭ّققّّصيماب٤ّمخصيّٖشيميي)م(…وشياظصؼيؾضيّٕصيمثشي٦ّشيابصي٥ّصيماْظفشيؼـيُيم ذشيفضيّٕصيماظصؼيؾضيّٕغيم،

مسشيَؾقضي٥ِّم ُٓ ما ماظـيبم)٭ّشيؾ٧َّّ مرعضونم وطون مذفّٕ مغلو٣ّ٫ّ مػؾً مإذا وشيدشيؾ٣َّّشي(

موؼشيـشصيّٕماظؾففي ٌمسؾ٧ّماظعؿ٢ّم،موحئّرمواظلّٕورم،موحي اٌؾوركمؼصيشقّٝماظِؾشّٕشي

محشيضشيّٕشيصع٤ّماظؽل٢ّمواظؿػّٕؼّٛم،م مَظؿؼيو مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَة  عشي٤ّضي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي َضّٓضيمجشيوءشيُط٣ّضيمرشيعشيضشيونصيم،مذشيفضيّٕظيم) :(رشيعشيضشيونصي،مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

ماظؾ٥َّّصي ماْصؿشيّٕشيضشي م، متصي عصيؾشيورشيٌك م، م٭ِّقشيوعشي٥ّصي موشيتصيغضيَؾ٠ّصيسشيَؾقضيُؽ٣ّضي م، ماْظفشيؼـيِي مَأبضي٦ّشيابصي مِصق٥ِّ ِصق٥ِّم ْػؿشيّّصي
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مِصق٥ِّ م، ماظشؼيقشيوِرنيصي مِصق٥ِّ موشيتصيغشي٢ّؽي م، ماْظفشيِقق٣ّغي معشي٤ّضيم َأبضي٦ّشيابصي م، مَأْظِّٟمذشيفضيّٕػي مِع٤ّضي مخشيقضيّٕظي َظقضيَؾٌي

 (علـّٓمأريّٓ)(محصيّٕغيمشي حصيّٕغيمشيمخشيقضيّٕشيػشيومَصَؼّٓضي

متعودي مآ م)ر٦ّ٬ّان ماظصقوبي مطون ماظـوسم وظؼّٓ مأدّٕع سؾقف٣ّ(

موأحّٕصماظـوسمسؾ٧ّاد م، ماظؽّٕميي مظؾؿ٦ّجقفوتماظـؾ٦ّؼي اّٰعؿـولمهلوم ؿفوبي

رعضونم،م واظعؿ٢ّممب٦ّجؾفوم،مصؽوغ٦ّامؼّٓس٦ّنمآمتعوديمدؿيمأذفّٕمأنمؼؾؾغف٣ّ

 اظؾف٣ّ”مث٣ّمؼّٓس٦ّغ٥ّمدؿيمأذفّٕمأخّٕىمأنمؼؿؼؾ٢ّمعـف٣ّم،موطونمع٤ّمدسو٫ّف٣ّ:م

مدؾؿينمإديمرعضونمودؾ٣ّمظ٨ّمرعضونموتلؾؿ٥ّمعينمعؿؼؾٱّم،مصؽوغ٦ّامر٦ّال

 سيمرحوبمرعضونم،مؼلؿؼؾؾ٦ّغ٥ّمبوظّٓسوءمواظعؾودةم،موؼؿفقلونمّٰشؿـوع٥ّم، اظعوم

 . وؼ٦ّدس٦ّغ٥ّمبوظؼّٕآنموبوظعؾودة

مأن مسؾقـو موجى ماًري مذفّٕ مأسؿوب مسؾ٧ّ مبصقوبيم وسب٤ّ غؿلد٧ّ

مسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م،موأنمغلؿؼؾ٢ّ ُٓ ػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼ٣ّمبؿ٦ّبيم رد٦ّلمآم)٭ّشيؾ٧َّّما

اظطوسوتم،موطّٔظ١ّم لـومسؾ٧ّماظؿؼصريمسيمصع٢ّ٭ّودضيمخوظصيم،موسبودىمأغػ

مع٤ّ مأغػلـو ممبـّٝ م، ماظشف٦ّات مواتؾوع ماٌعو٭٨ّّ مصع٢ّ مسؾ٧ّ  ابودؾي

م،مإغفومدس٦ّةمظؿ٦ّبيمخوظصي م،مواظعّٖممسؾ٧ّمسّٓمماظع٦ّدمإظقفو  اّٰدؿؿّٕارمسؾقفو

 .اظؿكؾقيمضؾ٢ّماظؿقؾقي”م٭ّودضيم،مطؿومضولماظعؾؿوءماظعوعؾ٦ّنم:م

م مؼصيعّٓؼي مأن معلؾ٣ّ مط٢ّ مسؾ٧ّ مؼـؾغ٨ّ موؼمػؾفوم غػلشي٥ّػؽّٔا وجيفّٖػو

متغل٢ّ مغص٦ّح مبؿ٦ّبي مواًريات، مواظّٕريوت ماظـػقوت م،م ّٰدؿؼؾول ذغ٦ّبـو

عل٨ّءم وتطفّٕمضؾ٦ّبـوم،موظقؽ٤ّمغصىمأسقــومأنمآمؼؾلّٛمؼّٓهمبوظـفورمظقؿ٦ّب

 اظؾق٢ّموؼؾلّٛمؼّٓهمبوظؾق٢ّمظقؿ٦ّبمعل٨ّءماظـفورم،مطؿومروىماإلعوممعلؾ٣ّمسي

م)٭ّ ماظـيبـي مسشي٤ّغي معصي٦ّدشي٧ّ مَأِب٧ّ مسشي٤ّضي مَضولشي:٭ّققق٥ّ مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م ؾ٧ّ
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معل٨ّء إغينؼيم) مِظقشيؿصي٦ّبشي مِبوظؾَّقضي٢ّغي مؼشيّٓشيهصي مؼشيؾضيلصيُّٛ موشيجشي٢ّؼي مسشيّٖؼي مؼشيّٓشيهصيم اظؾ٥َّّشي موشيؼشيؾضيلصيُّٛ م، اظؼيفشيورغي

م ) حشيؿؼي٧ّمتشيْطُؾّٝشيماظشؼيؿضيّٗصيمِع٤ّضيمعشيغضيّٕغيِبفشيو ِبوظؼيفشيورغيمِظقشيؿصي٦ّبشيمعل٨ّءماظؾَّقضي٢ّغي

م(.٭ّققّّمعلؾ٣ّ)

ماإلغلونمسيماٌعو٭ّ مأدّٕف موعفؿوصؿفؿو م، مصٱّم ٨ّ سظؿًمذغ٦ّب٥ّ

مضولمتعودي معػؿ٦ّحم، موج٢ّمصؾوبماظؿ٦ّبي مآمسّٖ ُض٢ّضيمم} :ؼقلسمع٤ّمرريي

تشيْؼشيُط٦ّامِع٤ّضيمرشيحضيؿشيِيماظؾ٥َِّّمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمؼشيغضيِػّٕصيم ؼشيوِسؾشيوِديشيماظَِّّٔؼ٤ّشيمَأدضيّٕشيُص٦ّامسشيَؾ٧ّمَأغضيُػِلفغي٣ّضيمَظو

م اظّٔؽيغصي٦ّبشي ماظّٕؼيِحق٣ّصي ماْظغشيُػ٦ّرصي مػصي٦ّشي مإغيغؼي٥ّصي مم{جشيِؿقعطيو موسيمايّٓؼ53ٌػاظّٖعّٕ: م.  ؼ

ِٓماظؼّٓد٨ّم:مس٤ّم صيمرشيدصي٦ّلشيما  َأغشيّٗمبضي٤ّمعشيوِظ١ٍّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مدشيِؿعضي

وشيتشيعشيوَظ٧ّ:مؼشيومابضي٤ّشيمآدشيمشيمإغيغؼي١َّمعشيوم َضولشيماظؾ٥َّّصيمتشيؾشيورشيَك)م٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)

 َؾ٧ّمعشيومَطونشيمعـ١َّموشيَّٰمُأبشيوِظ٨ّ،مؼشيومابضي٤ّشيمآدشيمشيمَظ٦ّضيَشَػّٕضيتصيمَظ١َّمسشي دشيسشي٦ّضيتشيـ٨ِّموشيرشيجشي٦ّضيتشيـ٨ِّ

مادضيؿشيغضيَػّٕضيتشيـ٨ِّمَشَػّٕضيتصي مثصي٣ّؼي ماظلؼيؿشيوِء مذصيغصي٦ّبصي١َّمسشيشـيونشي ضي مابضي٤ّشيم بشيَؾغشي مؼشيو مُأبشيوِظ٨ّم، َظ١َّموشيَّٰ

مِبُؼّٕشياِب مَأتشيقضيؿشيـ٨ِّ مَظ٦ّضي مإغيغؼي١َّ مِب٨ّمذشيقضيؽطي آدشيمشي متصيشضيّٕغيُك مَّٰ مَظِؼقؿشيـ٨ِّ مثصي٣ّؼي مخشيَطوؼشيو وماَِّرضيضغي

 (دـ٤ّماظرتعّٔي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِبُؼّٕشياِبفشيومعشيغضيِػّٕشيًةم(م َِّتشيقضيؿصي١َّ

مأوجى مع٤ّ متعودي مآ مإدي مواظّٕج٦ّع موضّٓم صوظؿ٦ّبي م، اظ٦ّاجؾوت

مبوظؿ٦ّبي موسو٭ّقف٣ّ مرو٫ّعف٣ّ ماٌمعـني مىؿقّٝ ماإلهلقي ماظّٓس٦ّة  جوءت

متعو مضول م، موج٢ّ مإديمآمسّٖ مجشيِؿقعطيو}ديم:واظّٕج٦ّع ماظؾ٥َِّّ مإغيَظ٧ّ َأؼؽي٥ّشيم وشيتصي٦ّبصي٦ّا

متصيْػِؾقصي٦ّنشي مَظعشيؾَُّؽ٣ّضي مم{اْظؿصيمضيِعصي٦ّنشي مطّٔظ١ّمجوء31ػاظـ٦ّر: م، مع٤ّم ؼ مبوظؿ٦ّبي اِّعّٕ

م مصؼولمتعودي: ماظَِّّٔؼ٤ّشي}أج٢ّمتؽػريماظلقؽوتم، مَأؼؽيفشيو مإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّم ؼشيو متصي٦ّبصي٦ّا آعشيصـي٦ّا

ّٕشيمسشيضيُؽ٣ّضيمدشيقـيؽشيوِتُؽ٣ّضيموشيؼصيّٓضيِخَؾُؽ٣ّضيمجشيؼيوٍتمتشيفضيّٕغييمؼصيَؽػِّ تشي٦ّضيبشيًيمغشيصصي٦ّحطيومسشيلشي٧ّمرشيبؽيُؽ٣ّضيمَأنضي

آعشيصـي٦ّامعشيعشي٥ّصيمغصي٦ّرصيػصي٣ّضيمؼشيلضيعشي٧ّم تشيقضيِؿفشيوماْظَلغضيفشيورصيمؼشي٦ّضيمشيمَظومؼصيكضيّٖغييماظؾ٥َّّصيماظؼيِؾ٨ّؼيموشياظَِّّٔؼ٤ّشي ِع٤ّضي
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سشيَؾ٧ّمُط٢ّـيم ْشِػّٕضيمَظشـيومإغيغؼي١َّؼشيُؼ٦ُّظ٦ّنشيمرشيبؼيشـيومَأتضيِؿ٣ّضيمَظشـيومغصي٦ّرشيغشيوموشيا بشيقضي٤ّشيمَأؼضيِّٓؼفغي٣ّضيموشيِبَلؼضيؿشيوِغفغي٣ّضي

مَضِّٓؼّٕظي مم{ذشي٨ّضيٍء ماظصودضي8ػاظؿقّٕؼ٣ّ: ماًوظصي ماظؿ٦ّبي مإغفو ماظيتم ؼ. اىوزعي

مضولماب٤ّمطـريم مع٤ّماظلقؽوتم، مضؾؾفو معو مآم–متق٦ّ مضولم :- رري٥ّ وهلّٔا

م، مس٤ّماظّٔغىمسيمايو٬ّّٕ ماظـص٦ّحمػ٨ّمأنمؼصيؼؾّٝشي ماظؿ٦ّبي م: وؼـّٓمشيم اظعؾؿوء

 ٨ّ٬ّم،موؼعّٖغيممسؾ٧ّمأّٰمؼػع٢ّمسيماٌلؿؼؾ٢ّم،مث٣ّسؾ٧ّمعومدؾّٟمعـ٥ّمسيماٌو

 . إنمطونماي٠ّمآلدع٨ّمردعيهمإظق٥ّ

مع٤ّمآمتعوديم إنماظؿ٦ّبيمإٌّج٦ّ ػ٨ّماظيتمؼؼّٟم٭ّوحؾفوم ضؾ٦ّهلو

م مسوزعطيو مغودعطيو ماظؿ٦ّبي موبنيمآمتعوديم–دوسي مإديم – بصّٓقمبقـ٥ّ مؼع٦ّد أّٰ

٧ّمسوزعطيومسؾماظؿ٦ّبي وظّٔامصوٌطؾ٦ّبمأنمؼؽ٦ّنماإلغلونمدوسي،مماٌعو٭٨ّّمأبّٓطيا

ؼشيعضيؿشي٢ّضيمدصي٦ّءطيامَأوضيمؼشيْظِؾ٣ّضيم وشيعشي٤ّضي}،مضولمتعودي:تّٕكماٌعصقيموسّٓمماظّٕج٦ّعمإظقفو

مؼشيِفِّٓ ماظؾ٥َّّشي مؼشيلضيؿشيغضيِػّٕغي مثصي٣ّؼي مرشيِحقؿطيو غشيْػلشي٥ّصي مَشُػ٦ّرطيا مبفّٔهم110ػاظـلوء:م{اظؾ٥َّّشي م، ؼ

واّٰدؿغػورمجيىمسؾقـومأنمغلؿؼؾ٢ّمرعضونم،مصؿومأح٦ّجـوم ابودؾيموبوظؿ٦ّبي

 .وعغػّٕت٥ّ  يمآمتعوديإديمرري

ماظؽّٕؼ٣ّم ماظشفّٕ مأنمغغؿـ٣ّمػّٔا موط وسؾقـو ـّٕةماظصٱّةمبوظعؾودةمواظطوسيم،

مواظّٔطّٕ ماظؼّٕآن مع٤ّوضّٕاءة ماظصقققني مصػ٨ّ مػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم ، مَأِب٧ّ محّٓؼٌ

مَأنؼي مَضولشي: )ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماظؾ٥َِّّ مَضومشيمم)مرشيدصي٦ّلشي عشي٤ّضي

م(.مسؾق٥ّ عؿػ٠ّ)مممممممممممممممممممم(وبطيومُشِػّٕشيمَظ٥ّصيمعشيومتشيَؼّٓؼيمشيمِع٤ّضيمذشيغضيِؾ٥ِّإغيميشيوغطيوموشياحضيِؿلشي رشيعشيضشيونشي

اظؽـريمواظؽـريم;محقٌم وسيمػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼ٣ّمنّٓمع٤ّمأب٦ّابماًريم

حوجوتف٣ّم،مواظعوض٢ّم ،موإجوبيمدس٦ّاتف٣ّموتؾؾقيم ررييمآماظؼّٕؼؾيمع٤ّمسؾوده

تعوديمإديماظؿـوصّٗم ٓ،محقٌمؼـظّٕما٤ّمضوممسؾ٧ّمأب٦ّابماًريموصع٢ّماظربع
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رعضونمع٤ّمررييم بنيماظعؾودمسيمأب٦ّابماًريم،مصنؼوكمأنمهّٕممغػل١ّمسي

مودؾ٣ّ م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مربؿّٓ مغؾقـو مطوغًمو٭ّقي مصؼّٓ ِّعؿ٥ّم (آمتعوديم،

 بوشؿـومماظػّٕ٭ّيمواظؿـوصّٗمسيماًريم،موػّٔاموا٬ّّّظيمسيمو٭ّقؿ٥ّماظيتمرواػو

ما م)ر٨ّ٬ّ ماظصوعً مب٤ّ مسؾودة محّٓؼٌ مع٤ّ مطونماظطرباغ٨ّ مأغ٥ّ مسـ٥ّ( ٓ

مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ م ايؾقى مؼؼ٦ّل: مرعضون مذفّٕ مأضؾ٢ّ مإذا َأتشيوُط٣ّضيمم)ودؾ٣ّ(

م، مبشيّٕشيَطٍي مذشيفضيّٕصي مِصقفشيو رشيعشيضشيونصي موشيؼشيقصيُّّٛ ماظّٕؼيحضيؿشيَي مَصقصيضيّٖغيلصي ماظؾ٥َّّصي مؼشيغضيششيوُط٣ّصي مخشيقضيّٕظي  ِصق٥ِّ

موشي م، ماظّٓؼيسضي٦ّشيُةاْظكشيَطوؼشيو مِصقفشيو مإغيَظ٧ّؼصيلضيؿشيقشيىؽي ماظؾ٥َّّصي مؼشيضيُظّٕصي موشيؼصيؾشيوِػقُؽ٣ّضيمتشي ، شـيوُصِلُؽ٣ّضي

 َأغضيُػلشيُؽ٣ّضيمخشيقضيّٕطيام،مَصنغينؼيماظشؼيِؼ٨ّؼيمُط٢ّؼيماظشؼيِؼ٨ّـيمعشي٤ّضيمحصيّٕغيمشي ِبؿشيٱ٫ََِّّؽٍيم،مَصَلرصيواماظؾ٥َّّشيمِع٤ّضي

 (اظطرباغ٨ّمسيماٌعف٣ّماظؽؾري)م(ِصق٥ِّمرشيحضيؿشيَيماظؾ٥َِّّ

 :َٚٔ فطا٥ٌ ٖذا ايغٗز ايهزِٜم

،مواىـيمتؿّٖؼ٤ّممدؾوبماٌغػّٕةأ أغ٥ّمتضوسّٟمصق٥ّمايلـوتم،موتّٖدادمصق٥ّم *

أب٦ّابفوم،مواظـورمتغؾ٠ّمأب٦ّابفو،م ،متصيػؿؼيّّموتؿفقلمّٰدؿؼؾولماظصو٫ّؿنيمواظؼو٫ّؿني

اًرياتم،مصعشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمموتصيلؾل٢ّماظشقورنيم،موؼؿلوب٠ّماظعؾودمإدي

م)٭ّؾ٧ّ ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلشي مَأنؼي م آمسـ٥ّ( مَضولشي: مرشيم)آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( مجشيوءشي عشيضشيونصيمإغيذشيا

ضًيمَأبضي٦ّشيابصي ضًيمَأبضي٦ّشيابصيماظؼيورغيموشي٭ّصيػِّّٓشيِتماظشؼيقشيوِرنيصي ُصؿـيقشي  (عؿػ٠ّمسؾق٥ّ)م.)اْظفشيؼـيِيموشيُشؾَِّؼ

ؼـؾغ٨ّمأنمغعقفوموأنم إنمظشفّٕمرعضونمصضو٢ّ٫ّمسظقؿيموعؽوغيمطؾريةم،

ماظؼّٕآنمواظصقوممواظّٔطّٕ مصف٦ّمذفّٕ م، مضولمتعودي:م غعقّ٘مسيمطـػفو واظؼقومم،

ما} مرشيعشيضشيونشي ماْظُؼّٕضيآنصيذشيفضيّٕصي مِصق٥ِّ مُأغضيّٖغيلشي ماْظفصيّٓشيىم ظَِّّٔي مِع٤ّشي موشيبشيقـيشـيوٍت مِظؾؼيوسغي ػصيّٓطيى

مذشيفغيّٓشي مَصؿشي٤ّضي مسشيَؾ٧ّمدشيَػّٕػي وشياْظُػّٕضيَضونغي مَأوضي معشيّٕغيؼضطيو مَطونشي موشيعشي٤ّضي مَصْؾقشيصصيؿضي٥ّصي ماظشؼيفضيّٕشي ضيُؽ٣ّصي  ِع

ُؽ٣ّصيماْظعصيلضيّٕشيموشيِظؿصيْؽِؿُؾ٦ّاماْظِعّٓؼيَةمؼصيّٕغيؼّٓصيمِب َصِعّٓؼيٌةمِع٤ّضيمَأؼؼيومػيمُأخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾ٥َّّصيمِبُؽ٣ّصيماْظقصيلضيّٕشيموشيَظو

 . ؼ185ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممم{اظؾ٥َّّشيمسشيَؾ٧ّمعشيومػشيّٓشياُط٣ّضيموشيَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتشيشضيُؽّٕصيونشي وشيِظؿصيَؽؾـيّٕصيوا
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مم مايّٓؼٌ ِٓموسي ما مرشيدصي٦ّلصي مأن مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ مػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مَأِب٨ّ مسشي٤ّضي

ُٓ ما مؼؼ٦ّل )٭ّشيؾ٧َّّ مطون موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ موشياْظفصيؿصيعشيُيم): ماْظكشيؿضيّٗصي إغيَظ٧ّم اظصؼيَؾ٦ّشياتصي

معشيو معصيَؽػِّّٕشياتظي مرشيعشيضشيونشي مإغيَظ٧ّ موشيرشيعشيضشيونصي م اْظفصيؿصيعشيِي ماْظَؽؾشيو٫ِّّٕشي ماجضيؿشيشيىشي مإغيذشيا مم(بشيقضيشيفصي٤ّؼي

صعشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم صف٦ّمصّٕ٭ّيمٌغػّٕةماظّٔغ٦ّبموب٦ّماظلقؽوتم،م(رواهمعلؾ٣ّ)

ماظؾَّ مرشيدصي٦ّلشي مَأنؼي م)٭ّؾ٧ّمآ)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( م ٥ِّ مَضولشي: مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مَضومشيم) عشي٤ّضي

م رشيعشيضشيونشي صعؾقـومأنم(،مسؾق٥ّ عؿػ٠ّ)م(إغيميشيوغطيوموشياحضيِؿلشيوبطيومُشِػّٕشيمَظ٥ّصيمعشيومتشيَؼّٓؼيمشيمِع٤ّضيمذشيغضيِؾ٥ِّ

محؿ٧ّمّٰمغؽ٦ّن م، ماظػّٕ٭ّي مم٤ّمذطّٕػ٣ّماٌصطػ٧ّم)٭ّؾ٧ّمآم غغؿـ٣ّمػّٔه

مودؾ٣ّ( مَأنؼي سيمايّٓؼٌماظّٔيمرواه  سؾق٥ّ م، مػصيّٕشيؼضيّٕشيَة م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيممَأِب٦ّ اظؼيِؾ٨ّؼي

موشيدشيؾ٣َّّشي مسشيَؾقضي٥ِّ م ( مَصَؼولشي: ماْظِؿضيؾشيّٕشي، مآِعنيشي)٭ّشيِعّٓشي مآِعنيشي مرشيدصي٦ّلشيم(آِعنيشي مؼشيو اظؾ٥َِّّ،م ِضق٢ّشي:

شي:مآِعنيشيمآِعنيشي إغينؼيمِجؾضيّٕغيؼ٢ّشيمَأتشيوِغ٨ّ،م)آِعنيشي،مَضولشي:م إغيغؼي١َّمِحنيشيم٭ّشيِعّٓضيتشيماْظِؿضيؾشيّٕشيمُضْؾ

مذشيفضي مَأدضيرشيَك معشي٤ّضي ماظؾ٥َّّصي، ّٕشيَصَؼولشي: مَصَلبضيعشيّٓشيهصي ماظؼيورشي مَصّٓشيخشي٢ّشي مَظ٥ّصي مؼصيغضيَػّٕضي موشيَظ٣ّضي ُض٢ّضي:م رشيعشيضشيونشي

مَأوضي مَأبشي٦ّشيؼضي٥ِّ مَأدضيرشيَك موشيعشي٤ّضي مآِعنيشي، صي: مَصُؼْؾ مَصؿشيوتشيم آِعنيشي، مؼشيؾشيّٕؼيػصيؿشيو، مَصَؾ٣ّضي َأحشيّٓشيػصيؿشيو

صي:مآِعنيشي،موشيعشي َصّٓشيخشي٢ّشيماظؼيورشيمَصَلبضيعشيّٓشيهصي  ٤ّضيمذصيِطّٕضيتصيمِسضيّٓشيهصيمَصَؾ٣ّضياظؾ٥َّّصي،مُض٢ّضي:مآِعنيشي،مَصُؼْؾ

صًي:مآِعنيشي :ؼصيصشي٢ّـيمسشيَؾقضي١َّمَصؿشيوتشيمَصّٓشيخشي٢ّشيماظؼيورشيمَصَلبضيعشيّٓشيهصيماظؾ٥َّّصي،مُض٢ّضي م(مآِعنيشي،مَصُؼْؾ

 .(٭ّققّّماب٤ّمحؾون)

اإلدٱّعقيم،متؿعؾ٣ّمعـفوماظصربم إنمذفّٕمرعضونمعّٓرديمترتب٧ّمصقفوماِّعي

مسيمغفوره  ماٌلؾؿ٦ّن مصقفّٓ م، ماإلرادة ماظ وتؼ٦ّؼي مسؾ٧ّمّٕٔة مواّٰغؿصور صرب

مواظ٦ّض٦ّف ماٌـوجوة مظّٔة مظقؾ٥ّ مسي موجيّٓون م، م،م اظشف٦ّات مربف٣ّ مؼّٓي بني

معٱّعّّماظؿٱّح٣ّمبني م،موتؿفلّٓمصق٥ّ موخو٭ّؿف٣ّ سؾؿو٫ّف٣ّم اٌلؾؿنيمسوعؿف٣ّ
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عؿؽوعٱًّم،م وسوععيؿف٣ّمطؾريػ٣ّمو٭ّغريػ٣ّم،مظقؽ٦ّنماىؿقّٝمؼّٓطيامواحًّٓةم،موبـوءطي

 . ظّٓصّٝمتقوراتماظػنتم،موأع٦ّاجماب٤ّ

مب٢ّموسيمط٢ّمحقوتـوصؾـقّٕصمسي مسؾ٧ّمأنم مرعضونمطؾ٥ّ وأوضوتـو

طقولم غمديماظصٱّةمسيمذيوسيمسيمبق٦ّتمآمسّٖموج٢ّم،موّٰمؼؽ٤ّمحوظـو

ؼصيكشيوِدسصي٦ّنشيماظؾ٥َّّشيم اْظؿصيشـيوِصِؼنيشيإغينؼيم}و٭ّػف٣ّمآمتعوديمبؼ٦ّظ٥ّم:ماٌـوصؼنيماظّٔؼ٤ّم

ماظصؼيَؾوِة مإغيَظ٧ّ مَضوعصي٦ّا موشيإغيذشيا مخشيوِدسصيفصي٣ّضي مُطلشي وشيػصي٦ّشي موشيَظومَضوعصي٦ّا ماظؼـيوسشي مؼصيّٕشياءصيونشي وَظ٧ّ

وأنمغـػ٠ّمسيمدؾق٢ّمآم،موّٰمؼؾك٢ّم. ؼ142ػاظـلوء:مم{َضِؾقًؾو ؼشئّضيُطّٕصيونشيماظؾ٥َّّشيمإغيظَّو

معـو مػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم أحّٓ مَأِب٨ّ ماظصقققنيمسشي٤ّضي مصػ٨ّ م، ماظػوضي مو مخيّ٘ماظػؼّٕ موّٰ ،

ؼشي٦ّضيمػيمؼصيصضيِؾّّصيم عشيومِع٤ّضيم)اظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَأنؼيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشي:م )رشي٨ِّ٬ّشي

ضيِػًؼومخشيَؾًػوموشيؼشيُؼ٦ّلصيم اْظِعؾشيودصيمِصق٥ِّمإغيَّّٰمعشيَؾَؽونغيمؼشيضيّٖغيَّٰنغيمَصقشيُؼ٦ّلصي َأحشيّٓصيػصيؿشيوماظؾَّفصي٣ّؼيمَأسضيِّٛمعصي

 .( اظؾَّفصي٣ّؼيمَأسضيِّٛمعصيؿضيِلًؽومتشيَؾًػو اآلخشيّٕصي

مأن مصؼّٕاءمسؾقـو مإخ٦ّاغًو مصؿ٤ّمعؾ١ّماظّٖادم وظـعؾ٣ّمأنمظـو غؿّٔطّٕػ٣ّم،

مصعشي٤ّضيوأرع٣ّمصؼ م، مطؾريموث٦ّابمسظق٣ّ مبلجّٕ مصوز م،م ّٓ ماُىفشيـ٨ِّـي مخشيوِظٍّٓ مبضي٤ّغي زشيؼضيِّٓ

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّ  عشي٤ّضيمَصطَّّٕشيم٭ّشيو٫ِّؿطيومَطونشيمَظ٥ّصيمِعضي٢ّصي):ماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي( َضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

 (م.رواهماظرتعّٔي)مممممممممممممممم(م َأجضيّٕغيِهم،مَشقضيّٕشيمَأغؼي٥ّصيمَّٰمؼشيضيُؼّٙصيمِع٤ّضيمَأجضيّٕغيماظصؼيو٣ِّ٫ّغيمذشيقضيؽطيو

ودؾ٣ّ(مأج٦ّدمبوًريم وظؼّٓمطونمايؾقىماٌصطػ٧ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ

مآ ماظـيبم)٭ّؾ٧ّ معـّٝ موعو مسيمرعضون، مإٌّدؾي ماظّٕؼّّ مودؾ٣ّ(م ع٤ّ سؾق٥ّ

مَضولشي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مسشيؾؼيوسػي مابضي٤ّغي م)٭ّؾ٧ّم :دو٫ّٱًّمأبًّٓا،مسشي٤ّغي ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي َطونشي

ماظؼـيوسغي مَأجضي٦ّشيدشي مودؾ٣ّ( موشيَطونشيمآمسؾق٥ّ مِحنيشيم ، مِص٨ّمرشيعشيضشيونشي مؼشيُؽ٦ّنصي معشيو َأجضي٦ّشيدصي
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موشيَطونشي م، مِجؾضيّٕغيؼ٢ّصي ماْظُؼّٕضيآنشي ؼشيْؾَؼوهصي ؼشيْؾَؼوهصي مَصقصيّٓشيارغيدصي٥ّصي مرشيعشيضشيونشي مِع٤ّضي مَظقضيَؾٍي مُط٢ّـي  ِص٨ّ

ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م مم(اظّٕـيؼّّغيماْظؿصيّٕضيدشيَؾِيم َأجضي٦ّشيدصيمِبوْظكشيقضيّٕغيمِع٤ّشي)َصَؾّٕشيدصي٦ّلصيما

 (.عؿػ٠ّمسؾق٥ّ)

مبؼؾ٦ّب ماظؽّٕؼ٣ّ ماظشفّٕ مصؾـلؿؼؾ٢ّمػّٔا م أّٰ موغػ٦ّسمروػّٕة ،م سوعّٕة

موحوصظ٦ّا ماظطوسوتم، مصق٥ّ مصضوسػ٦ّا م، مخوظصي م٭ّودضي م،م وت٦ّبي سؾ٧ّمحّٕعوت٥ّ

ورريؿ٥ّموعغػّٕت٥ّم وتّٖودوامصق٥ّمآلخّٕتؽ٣ّم،محؿ٧ّمؼشؿؾؽ٣ّمآمبّٕسوؼؿ٥ّموسـوؼؿ٥ّ

صي مَضولشي:مدشيِؿعضي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأِب٨ّمغشيضضيّٕشيَة م ،مصعشي٤ّضي مبضي٤ّشي م)ر٨ّ٬ّمجشيوِبّٕشي ِٓ ما سشيؾضيِّٓ

ِٓ ضيمُأعؼيِؿ٨ّم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م) آمسـفؿو(مؼشيُؼ٦ّلصيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما ُأسضيِطقشي

موشياِحّٓشيٌة ِص٨ّمذشيفضيّٕغي مَأعؼيو مَضؾضيِؾ٨ّ، مغشيِؾ٨ّؿي مؼصيعضيَطفصي٤ّؼي مَظ٣ّضي مَطونشيم : رشيعشيضشيونشيمخشيؿضيلطيو مإغيذشيا َصنغيغؼي٥ّصي

ُٓمإغيَظقضي٥ِّمَظ٣ّضي ونشيمغشيَظّٕشيَأوؼيلصيمَظقضيَؾٍيمِع٤ّضيمذشيفضيّٕغيمرشيعشيضشي ُٓمسشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼيمإغيَظقضيفغي٣ّضيم،موشيعشي٤ّضيمغشيَظّٕشيما  ا

مخصيُؾ٦ّفشي مَصنغينؼي م: ماظؼـيوِغقشيُي موشيَأعؼيو مَأبشيّٓطيا، مِسضيّٓشيم ؼصيعشئّـيبضي٥ّصي مُأَرقـيىصي مؼصيؿضيلصي٦ّنشي مِحنيشي َأْص٦ّشياِػفغي٣ّضي

ِٓمِع٤ّضيمرغيؼّّغي َظفصي٣ّضيمِص٨ّمُط٢ّـيمؼشي٦ّضيمػيم ٫َِّؽَيمتشيلضيؿشيغضيِػّٕصياْظِؿلضي١ِّم،موشيَأعؼيوماظؼيوِظشـيُيم:مَصنغينؼيماْظؿشيَؾو ا

مَصنغينؼي م: ماظّٕؼياِبعشيُي موشيَأعؼيو م، مادضيؿشيِعّٓـيي وشيَظقضيَؾٍي م: مَظفشيو مَصقشيُؼ٦ّلصي مجشيؼيؿشي٥ّصي مؼشيْلعصيّٕصي موشيجشي٢ّؼي مسشيّٖؼي َٓ  ا

٨ّم،ماظّٓؽيغضيقشيومإغيَظ٧ّمدشيارغييموشيَطّٕشياعشيِؿ وشيتشيّٖشيؼؼيـ٨ِّمِظِعؾشيوِديمَأوضيذشي١َّمَأنضيمؼشيلضيؿشيّٕغيحُي٦ّامِع٤ّضيمتشيعشيِى

مَصنغيغؼي٥ّصي م: ماْظكشيوِعلشيُي م وشيَأعؼيو مجشيِؿقعطيو مَظفصي٣ّضي مَشَػّٕشي مَظقضيَؾٍي مآِخّٕصي مَطونشي مِع٤ّشيم(إغيذشيا مرشيجصي٢ّظي  َصَؼولشي

إغيَظ٧ّماْظعصيؿؼيولغيمؼشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمَصنغيذشيامَصّٕشيُش٦ّام َظوم،مَأَظ٣ّضيمتشيّٕشيم)اْظَؼ٦ّضيمغي:مَأِػ٨ّشيمَظقضيَؾُيماْظَؼّٓضيرغي؟مَصَؼولشي:م

 (ذعىماإلميون)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(م٦ّرشيػصي٣ّضيموصيص٦ُّّامُأجصي ِع٤ّضيمَأسضيؿشيوِظفغي٣ّضي

سيمغفورمرعضونم وظقّٗمع٤ّمايؽؿيمظعوض٢ّمأنمميل١ّمس٤ّمايٱّل

م، موضقوع٥ّ م٭ّقوع٥ّ مب٥ّ مؼضقّٝ محّٕام مسؾ٧ّ مؼػطّٕ مث٣ّ مآ مِّعّٕ صوي٠ّم اعؿـوًّٰ

مدام دؾقوغ٥ّموتعوديمأعّٕغوممبومأعّٕمب٥ّمإٌّدؾنيمبوِّط٢ّمع٤ّماظطقؾوتم،مصؿو
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محٱّل،م مشري ماِّط٢ّ مطون مصنذا معؼؾ٦ّل، م٭ّوحل مصوظعؿ٢ّ مرقؾًو محٱًّّٰ اِّط٢ّ

م؟مصع٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضول:مضولم صؽقّٟ ؼؽ٦ّنماظعؿ٢ّمعؼؾ٦ًّّٰ

إنمآمرقىمّٰمؼؼؾ٢ّمإّٰمرقؾًوم،موإنم)م:م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( رد٦ّلمآ

 ؼصيعيفشيوماظّٕصيعيدصي٢ّصيمُطُؾ٦ّاؼشيومَأ}أعّٕماٌمعـنيممبومأعّٕمب٥ّمإٌّدؾني،مصؼول:م آمتعودي

متشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي مإغيغـي٧ّمِبؿشيو م٭ّشيوِظـقطيو موشياسضيؿشيُؾ٦ّا ماظطعَيقعيؾشيوِت م،م51ػاٌمعـ٦ّن:م{سشيِؾق٣ّظي ِع٤ّشي ؼ

م مآعشيصي٦ّا}وضولمتعودي: ماظعَئِّؼ٤ّشي مَأؼصيعيفشيو مرشيزشيْضشـيوُط٣ّضي ؼشيو معشيو مِع٤ّمَرقعيؾشيوِت ػاظؾؼّٕة:م{ُطُؾ٦ّا

مذشيَطّٕشي172 مثصي٣ّؼي مَأ ؼ. ماظلؼيَػّٕشي مؼصيِطق٢ّصي مإغيَظ٧ّاظّٕؼيجصي٢ّشي مؼشيّٓشيؼضي٥ِّ مؼشيؿصيّٓؽي مَأْشؾشيّٕشي شي مؼشيوم ذضيعشي اظلؼيؿشيوِء

محشيّٕشيامظي موشيعشيشضيّٕشيبصي٥ّصي محشيّٕشيامظي موشيعشيْطعشيؿصي٥ّصي مرشيبـي مؼشيو مِبوْظقشيّٕشيامغيم رشيبـي موشيُشِّٔىشي محشيّٕشيامظي وشيعشيْؾؾشيلصي٥ّصي

م َصَلغؼي٧ّمؼصيلضيؿشيفشيوبصي مسؾ٧ّمم(ِظّٔشيِظ١َّ ماإلغلونموأصّٕ م٭ّوم معو مصنذا )٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.

ظؼ٦ّلماظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم(مم اضًوظصقوع٥ّمعصّٓ ايّٕاممصٱّمث٦ّاب

م مَضو٣ِّ٫ّػي رصيبؼي)سيمايّٓؼٌ: ماْظفصي٦ّعصي،موشياْظعشيَطّ٘صي،موشيرصيبؼي م٭ِّقشيوِع٥ِّ مِع٤ّضي  ٭ّشيو٣ِّ٫ّػيمحشيظ٥ُّّصي

م(.محشيظ٥ُّّصيمِع٤ّضيمِضقشيوِع٥ِّماظلؼيفشيّٕصي

مصوظعؿ٢ّمظصوحل       موسؿ٢ّم، مسؾودة ماظؽّٕؼ٣ّمذفّٕ ماظشفّٕ اظّٓؼ٤ّمسؾودةم إنمػّٔا

مسّٖموج٢ّ(م (عؿ٢ّمظصوحلماظ٦ّر٤ّمأؼضومسؾودةموتؼّٕبٓموتؼّٕبمٓم)سّٖموج٢ّ(م،مواظ

واظؽّٕمم،مرعضونمذفّٕماظصربم،م صّٕعضونمذفّٕماظؼّٕآنم،مرعضونمذفّٕماى٦ّد     

م، مواظصؾي ماظرب مذفّٕ مرعضون م، ماظّٕريي مذفّٕ ماظّٓسوءم رعضون مذفّٕ رعضون

مجوغؾطيو مػـوك مأن مشري مذطّٕ، معو مطّٔظ١ّمسيمط٢ّ موػ٦ّ م، مع٤ّم واإلجوبي ػوعؾيو

سؾ٧ّم ؾ٧ّمشريموجف٥ّماظصققّّم،مأومّٰمؼؽ٦ّنمصق٥ّماظؿطؾق٠ّاى٦ّاغىمضّٓمؼصيػف٣ّمس

 علؿ٦ّىماظػف٣ّم،محقٌمؼّٕط٤ّمبعّٚماظـوسمإديماظّٕاحيمواظؽل٢ّم،مأوماظؿػّٕغ

أوماظؿؼصريمسيماظ٦ّاجىم اظؽوع٢ّمر٦ّالماظشفّٕمظؾعؾودةمسؾ٧ّمحلوبماظعؿ٢ّم،
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أوماظ٦ّزقػ٨ّ،مأومإرجوءماِّسؿولمإديمعومبعّٓمرعضون،مصقؽ٦ّنماظؿلجق٢ّم اٌفين

ماظـوسمواظرت واظؿل٦ّؼّٟ ماظ٦ّضًماٌكصّٙمظؾعؿ٢ّموخّٓعي مذغ٢ّ مأو م، حق٢ّ

اظؼّٕآنمسيمدوسوتماظعؿ٢ّماظّٕمسقيم،محؿ٧ّمظ٦ّمطونم مبّٖؼّٓمع٤ّماظصٱّةموضّٕاءة

م،مأومري٢ّمبعّٚماظـوسم ذظ١ّمسؾ٧ّمحلوبمضضوءمح٦ّا٫ٍّماظـوس أومتعطقؾفو

 . اآلخّٕمتؾ٦ّماظّٔيمؼؾق٥ّ سؾ٧ّمايض٦ّرمإديماٌصؾقيماظ٦ّاحّٓةماظق٦ّممتؾ٦ّ

اظّٕوحمواىلّٓمدونمأنمتطغ٧ّم ّٓموازنمبنيمحوجيوغمطّٓمأنماإلدٱّممض    

محقٌمؼؼ٦ّلماي٠ّمدؾقوغ٥ّ مسؾ٧ّماِّخّٕىم، مَأؼؽيفشيومم}وتعوديم: إحّٓاػؿو ؼشيو

مِع٤ّ مِظؾصؼيٱِّة مغصي٦ِّدي مإغيذشيا مآعشيصـي٦ّا ماظؾ٥َِّّم اظَِّّٔؼ٤ّشي مِذْطّٕغي مإغيَظ٧ّ مَصودضيعشي٦ّضيا ماْظفصيؿصيعشيِي ؼشي٦ّضيمغي

ماْظؾشيقضيّٝشي مُطـؿصي٣ّضي وشيذشيرصيوا مإغين مظَُّؽ٣ّضي مخشيقضيّٕظي ًِمذشيِظُؽ٣ّضي مُضِضقشي مَصنغيذشيا م* اظصؼيٱُّةم تشيعضيَؾؿصي٦ّنشي

ماظؾ٥َِّّ مَصضضي٢ّغي مِع٤ّ موشيابضيؿشيغصي٦ّا ماِّرضيضغي مِص٨ّ مظَّعشيؾَُّؽ٣ّضيم َصوغؿشيِشّٕصيوا مَطـِريًا ماظؾ٥َّّشي وشياذضيُطّٕصيوا

 ؼم.10،م9ػاىؿعيم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{تصيْػِؾقصي٦ّن

مؼؽ٦ّنصوظعؿ٢ّمض     موضّٓ مؼؽ٦ّنمصّٕضمسنيم، مؼؽ٦ّنم ّٓ موضّٓ م، صّٕضمطػوؼي

موػ٦ّمربؿ٦ّدمسؾ٧ّمط٢ّمحول م، معؾوحطيو مأو معلؿقؾطيو مأو مأغ٥ّمسيم عـّٓوبطيو روٌو

٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم (ذبولماظؿـؿقيمواإلغؿوجم،مّٰماهلّٓممواظؿكّٕؼىم،مؼؼ٦ّلمغؾقـو

م م: ماظعؿ٢ّ مسيمايٌمسؾ٧ّ مؼّٓه)ودؾ٣ّ( مسؿ٢ّ مع٤ّ مطوّٰفي مأعل٧ّ أعل٧ّم ع٤ّ

مظ٥ّ معغػ٦ّرطيا موؼ( م، م: م٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم( مؼ٦ّلم) مَأحشيّٓظي) مَأَط٢ّشي مَضُّّٛم عشيو َرعشيوعطيو

ِٓمدشياوصيدشيم خشيقضيّٕطيامِع٤ّضيمَأنضيمؼشيْلُط٢ّشيمِع٤ّضيمسشيؿشي٢ّغيمؼشيِِّٓهموشيإغينؼي َطونشيمم–سشيَؾقضي٥ِّماظلؼيٱَّمصيمم–غشيِؾ٨ّؼيما

م،موغيبمآمداودم)سؾق٥ّماظلٱّمم(مطؿومأخربمسـ٥ّمغؾقـومم(ؼشيِِّٓهم ؼشيْلُط٢ّصيمِع٤ّضيمسشيؿشي٢ّغي

سؾق٥ّمودؾ٣ّم(مطونمؼص٦ّممؼ٦ّعطيوموؼػطّٕمؼ٦ّعطيوم،موٕمميـع٥ّم٭ّقوع٥ّمع٤ّم ٧ّمآ)م٭ّؾ
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اظعؿ٢ّماظشوقمسيم٭ّـوسيمايّٓؼّٓم،محقٌمؼؼ٦ّلماي٠ّمدؾقوغ٥ّ:م اظعؿ٢ّم،مب٢ّ

م{ ذشيوِطّٕصيونشي ٭ّشيضيعشيَيمَظؾصي٦ّسػيمظَُّؽ٣ّضيمِظؿصيقضيِصشيُؽ٣ّمعـي٤ّمبشيْلِدُؽ٣ّضيمَصفشي٢ّضيمَأغؿصي٣ّضي وشيسشيؾَّؿضيشـيوهصيم}

 . ؼ80ػماِّغؾقوءم:

موج٢ّمصننمذظ١ّم طونمع٤ّمأخّٙم٭ّػوتماظصو٣ّ٫ّمإٌّاضؾيموإذا     ٓمسّٖ

مصوظّٔي م، ماظعؿ٢ّ محب٠ّ ماظ٦ّصوء مسي موج٢ّ مسّٖ مآ معّٕاضؾي ؼّٕاضىم ؼؼؿض٨ّ

٭ّٱّت١ّمو٭ّقوع١ّموإعلوط١ّمس٤ّماظطعوممواظشّٕابمػ٦ّمػ٦ّمع٤ّمؼّٕاضىموصوءكم

 . اظعؿ٢ّمأومتػؾؿ١ّمعـ٥ّموتؼصريكمسيمحؼ٥ّ حب٠ّ

مجيىمأنمحيّٕصمسؾق٥ّ     معو مأػ٣ّ مع٤ّ مطون مايٱّلماظصو٫ّ وإذا مأط٢ّ ّ٣

ؼمدمح٠ّماظعؿ٢ّم وادؿفوبيماظّٓسوءم،مصعؾق٥ّمأنمؼّٓركمأغ٥ّمإذامأخّٔماِّجّٕموٕ

سؿ٢ّم،مأومأخ٢ّم صنغ٥ّمإمنومؼلط٢ّمدقؿوموحّٕاعطيوم،مِّغ٥ّمؼؽ٦ّنمضّٓمأخّٔمأجّٕطيامبٱّ

مذظ١ّ مأطون مد٦ّاء م، ماظعؿ٢ّ مؼؿطؾؾفو ماظيت مواظشّٕوط مواظعفّٓ سؿٱًّم بوظعؼّٓ

ماٌولماظعومم مسؾ٧ّمأنمحّٕعي م، مأممخو٭ّطيو مِّغ٥ّمح٠ّمِّصّٕادحؽ٦ّعقطيو  أذّٓم،

مآمسّٖم مأعوم محؼف٣ّ مسؾ٧ّ مؼػؿلت مع٤ّ مدقكؿصؿ٦ّن موػ٣ّ م، اظشعىمذيقعطيو

 . اظؼقوعي وج٢ّمؼ٦ّم

شؾ٦ّلمصننمأػ٢ّماظعؾ٣ّمب٢ّمإنمأيم وإذامطونمربماظعّٖةمّٰمؼؼؾ٢ّم٭ّّٓضيمع٤ّ    

مبوى٦ّعمواظعطّ٘مث٣ّ مأتعىمغػل٥ّ مإذا مسؾ٧ّمايّٕامم سوض٢ّمؼّٓركمأغ٥ّ أصطّٕ

٭ّؾ٧ّمآمغؾقـوم) وّٰمدسوءموّٰمحٍم،مِّنماًؾقٌمصؿوماغؿػّٝمبصٱّةموّٰم٭ّقوم

 . (ط٢ّمجلّٓمغؾًمع٤ّمدقًمصوظـورمأوديمب٥ّ)سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼؼ٦ّلم:م

مػومسب٤ّمعؼؾؾ٦ّن     سؾ٧ّمرعضونمصوجع٢ّمػّٔام وضّٓموّٓمع٤ّمؼؼ٦ّلمظ١ّم:

موبعضف٣ّمضّٓمؼصّٓع١ّ مبعّٓماظعقّٓم، بؼ٦ّظ٥ّم:موػ٢ّمػّٔام اِّعّٕمأومذاكمإديمعو
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م مؼؿطؾىمجفّٓطيا مإذامس٬ًّّٕمسؾق٥ّمأعّٕطيا مأومتّٕطقّٖوضؿ٥ّم، مسيماظعؿ٢ّم،م طؾريطيا ًا

ماظّٔيمؼـؾغ٨ّمأنمؼّٓصّٝمإديمعّٖؼّٓمع٤ّماظـشوطمواظعؿ٢ّ ٭ّورم وطونماظصقوم

 . ؼّٓصّٝماظؾعّٚمإديماًؾ٦ّدمإديماظّٕاحيمواظؽل٢ّ

م،      ماإلرادة موذفّٕ ماظعّٖميي مذفّٕ ماظؼ٦ّؼيم رعضون ماظعّٖميي مظؿؾ١ّ وؼـؾغ٨ّ

ماى٦ّعمواظعطّ٘م، ماظيتمتؼفّٕ ماظػ٦ّّٰذؼي ما واإلرادة مدو٫ّّٕ ظشف٦ّاتمب٢ّمتؼفّٕ

مواظؽل٢ّم، ماظؾطوظي مأنمتؼفّٕ مؼـؾغ٨ّمأنم وا٦ٌّبؼوتمواًصولماظّٔعقؿي طؿو

آٌّعـنيم تؼفّٕماظعوداتماظلقؽيم،موخبو٭ّيمظّٓىمآٌّخـنيمأوماٌؿعورنيمأو

مواظلؿ٦ّم مواِّوبؽي ماظلقؽي ماظعودات مػّٔه مس٤ّ مظإلضٱّع مصّٕ٭ّؿف٣ّ مصفّٔه ،  

 . آٌّعّٕةماظؼوتؾي

 

 

 

*    *    * 
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ٚايرب ٚايص١ً رَطإ عٗز اإلْفام  

  -أٚاًل : ايعٓاصز :

مصض٢ّماإلغػوقمواظؽّٕممسيمرعضونم. -1

مج٦ّدماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موسطوؤهمم. -2

 رعضـونمذفّٕماظربمظألضوربمواظصـؾيمظألرحومم. -3

 -ثاًْٝا: األديـــ١:

 -األديــ١ َـٔ ايكـزإٓ:         

ُؼّٕضيآنصيمػصيّٓطيىمِظؾؼـيوسغيموشيبشيقـيشيوٍتمذشيفضيّٕصيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمُأغضيّٖغيلشيمِصق٥ِّماْظم}ضولمتعوديم:م -1

ضيُؽ٣ّصيماظشؼيفضيّٕشيمَصْؾقشيصصيؿضي٥ّصيموشيعشي٤ّضيمَطونشيمعشيّٕغيؼضطيومَأوضيم ِع٤ّشيماْظفصيّٓشيىموشياْظُػّٕضيَضونغيمَصؿشي٤ّضيمذشيفغيّٓشيمِع

ماْظعصيلضيّٕشيم مِبُؽ٣ّصي مؼصيّٕغيؼّٓصي موشيَظو ماْظقصيلضيّٕشي مِبُؽ٣ّصي ماظؾ٥َّّصي مؼصيّٕغيؼّٓصي مُأخشيّٕشي مَأؼؼيومػي مِع٤ّضي مَصِعّٓؼيٌة سشيَؾ٧ّمدشيَػّٕػي

 م{ُؾ٦ّاماْظِعّٓؼيَةموشيِظؿصيَؽؾـيّٕصيواماظؾ٥َّّشيمسشيَؾ٧ّمعشيومػشيّٓشياُط٣ّضيموشيَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتشيشضيُؽّٕصيونشيموشيِظؿصيْؽِؿ

 ؼ.185ػاظؾؼّٕة:م

م -2 مِع٤ّضيمم}وضولمتعودي: ضيِػُؼ٦ّا متصي موشيعشيو متصيِقؾؽي٦ّنشي مِعؿؼيو ضيِػُؼ٦ّا محشيؿؼي٧ّمتصي ماْظِؾّٕؼي متشيشيوُظ٦ّا َظ٤ّضي

 ؼم.92ػآلمسؿّٕان:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ذشي٨ّضيٍءمَصنغينؼيماظؾ٥َّّشيمِب٥ِّمسشيِؾق٣ّظيم

م*مإغيغؼيؿشيومم}وضولمتعودي: -3 موشيَأِدريًا موشيؼشيِؿقؿًو وشيؼصيْطِعؿصي٦ّنشيماظطَّعشيومشيمسشيَؾ٧ّمحصيؾـي٥ِّمِعلضيِؽقـًو

غصيْطِعؿصيُؽ٣ّضيمِظ٦ّشيجضي٥ِّماظؾ٥َِّّمّٰمغصيّٕغيؼّٓصيمِعضيُؽ٣ّضيمجشيّٖشياءطيموشيّٰمذصيُؽ٦ّرًامإغيغؼيومغشيكشيوفصيمِع٤ّضيمرشيبـيشـيومؼشي٦ّضيعًوم

 مم{َضؿضيَطّٕغيؼًّٕامَص٦ّشيَضوػصي٣ّضيماظؾ٥َّّصيمذشيّٕؼيمذشيِظ١َّماْظقشي٦ّضيمغيموشيَظؼَّوػصي٣ّضيمغشيضضيّٕشيًةموشيدصيّٕصيورًاممسشيؾصي٦ّدًو

مؼ.11م-م8ػاإلغلون:
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عشيشـي٢ّصيماظَِّّٔؼ٤ّشيمؼصيـِػُؼ٦ّنشيمَأعضي٦ّشياَظفصي٣ّضيمِص٨ّمدشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّمَطؿشيشـي٢ّغيمحشيؾؼيٍيمم}وضولمتعودي:م -4

مِع ضيؾصيَؾٍي مدصي مِص٨ّمُط٢ّـي مدشيشـيوِب٢ّشي مدشيؾضيّٝشي ضي مؼشيششيوءصيمَأغضيؾشيؿشي مِظؿشي٤ّضي مؼصيضشيوِسّٟصي موشياظؾ٥َّّصي محشيؾؼيٍي و٫ّشيُي

 ؼم.261ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياظؾ٥َّّصيموشياِدّٝظيمسشيِؾق٣ّظيم

 {وشيآِتمذشياماْظُؼّٕضيبشي٧ّمحشيؼ٥َّّصيموشياْظِؿلضيِؽنيشيموشيابضي٤ّشيماظلؼيِؾق٢ّغيمم}وَضولمتعودي: -5

 ؼم.م26ػاإلدّٕاء:م

مت -6 موشيَضولشي موشياْظقشيؿشيوعشي٧ّمم}عودي: ماْظُؼّٕضيبشي٧ّ موشيِبِّٔي مإحضيلشيوغطيو موشيِبوْظ٦ّشياِظّٓشيؼضي٤ّغي ...

مِبوْظفشيضيِىم موشياظصؼيوِحِى ماْظفصيصيِى موشياْظفشيورغي ماْظُؼّٕضيبشي٧ّ مِذي موشياْظفشيورغي وشياْظؿشيلشيوِطنيغي

ضًيمَأؼضيؿشيوغصيُؽ٣ّضيم  ؼم.36ػاظـلوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيابضي٤ّغيماظلؼيِؾق٢ّغيموشيعشيومعشيَؾَؽ

 -األديــ١ َـٔ ايض١ٓ:

صيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآم -1 سشي٤ّمسصيْؼؾشيَيمبضي٤ّمسشيوِعّٕػيمم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضول:مدشيِؿعضي

ُط٢ّؽيماعضيّٕغيئػيمِص٧ّمِز٢ّـيم٭ّشيّٓشيَضِؿ٥ِّمحشيؿؼي٧ّمؼصيْػصشي٢ّشيمبشيقضي٤ّشيماظؼـيوسغيم:م)سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيُؼ٦ّلصي

 أريّٓمبندـودم٭ّققّّ(م.)علـّٓمممممم(مَأوضيمَضولشي:م)محشيؿؼي٧ّمؼصيقضيَؽ٣ّشيمبشيقضي٤ّشيماظؼـيوسغيم(م

ُٓمسشيضـي٥ّصي(مضول:مَطونشيمَأبصي٦ّمَرْؾقشيَيمَأْطشيّٕشيماْظَلغضيصشيورغيمم -2 وس٤ّمَأغشيّٗمبضي٤ّمعشيوِظ١ٍّم)رشي٨ِّ٬ّشيما

ضيمعصيلضيؿشيْؼِؾَؾَيماْظؿشيلضيِفِّٓم مِبقضيّٕصيحشيوءشيموشيَطوغشي ِبوْظؿشيِّٓؼشـيِيمعشيوًظوموشيَطونشيمَأحشيىؼيمَأعضي٦ّشياِظ٥ِّمإغيَظقضي٥ِّ

ُٓ م)٭ّشيؾ٧َّّما ِٓ ما مرشيدصي٦ّلصي مِصقفشيومموشيَطونشي معشيوٍء مِع٤ّضي موشيؼشيشضيّٕشيبصي مؼشيّٓضيخصيُؾفشيو موشيدشيؾ٣َّّشي( سشيَؾقضي٥ِّ

ضيمػّٔهماآلؼيم:م ضيِػُؼ٦ّام}َرقـيٍىم،مضولمأغّٗ:مَصَؾؿؼيومغشيّٖشيَظ َظ٤ّضيمتشيشيوُظ٦ّاماْظِؾّٕؼيمحشيؿؼي٧ّمتصي

متصيِقؾؽي٦ّنشي موشيدشيؾ٣َّّشي(م{ِعؿؼيو مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ِٓ ما مرشيدصي٦ّلغي مإغيَظ٧ّ مَرْؾقشيَي مَأبصي٦ّ َضومشي

مؼشي مَصَؼولشي متشيعشيوَظ٧ّمأغّٖلمسؾق١ّ: َٓ ما مإغينؼي ِٓ ما مرشيدصي٦ّلشي ماْظِؾّٕؼيمحشيؿؼي٧ّمم}و متشيشيوُظ٦ّا َظ٤ّضي

م متصيِقؾؽي٦ّنشي مِعؿؼيو ضيِػُؼ٦ّا مِظؾ٥ِّمم{تصي م٭ّشيّٓشيَضٌي موشيإغيغؼيفشيو مبشيقضيّٕصيحشيوءشي مَأعضي٦ّشياِظ٨ّمإغيَظ٨ّؼي مَأحشيىؼي وشيإغينؼي

ِٓمتعوديمَصضشيعضيفشيومؼشيومرشيدصي٦ّلشيم صيمأراكمآمَأرضيجصي٦ّمِبّٕؼيػشيوموشيذصيخضيّٕشيػشيومِسضيّٓشيما ِٓمحشيقضي ا
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َصَؼولشيمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)مبشيّْػيم،مذشيِظ١َّمعشيولظيمرشياِبّّظيم،مذشيِظ١َّم

شيموإغ٨ّمَأرشيىمَأنضيمتشيفضيعشيَؾفشيومِص٨ّماْظَلْضّٕشيِبنيشيمصَؼولشيم صيمعشيومُضْؾ عشيولظيمرشياِبّّظيمَضّٓضيمدشيِؿعضي

ِٓمَصَؼلشيؿشيفشيومَأبصي٦ّمَرْؾقشي َيمِص٨ّمَأَضورغيِب٥ِّموشيبشيـ٨ِّمسشيؿـي٥ِّم(مأب٦ّمرؾقي:مَأْصعشي٢ّصيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

م)معؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م.

وسشي٤ّضيمزشيؼضيِّٓمبضي٤ّغيمخشيوِظٍّٓم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مس٤ّماظـيبم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م -3

مَأجضيّٕغيم مِع٤ّضي مؼصيـَؼّٙشي مأن مع٤ّمشري م، مَأجضيّٕصيهصي مِعضـي٢ّصي مَصَؾ٥ّصي م٭ّشيو٫ِّؿطيو مَصطَّّٕشي معشي٤ّضي م) َضولشي:

 )رواهماظرتعّٔيمواب٤ّمعوج٥ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظصؼيو٣ِّ٫ّغيمذشي٨ّضيءظيم(

وس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضولم:مضولمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم -4

مصقؼ٦ّلم مؼـّّٰٖن موعؾؽون مإّٰ مصق٥ّ ماظعؾود مؼصؾّّ مؼ٦ّم مع٤ّ م)عو ودؾ٣ّ(:

 أحّٓػؿو:ماظؾف٣ّمأسّٛمعـػؼًومخؾػًو،موؼؼ٦ّلماآلخّٕ:ماظؾف٣ّمأسّٛممملؽًومتؾػًو(م

مؾق٥ّ(م.)عؿػ٠ّمس

َطونشيماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم)وسشي٤ّغيمابضي٤ّغيمسشيؾؼيوسػيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيو(مَضولشيم:م -5

مؼشيْؾَؼوهصيم مِحنيشي مِص٨ّمرشيعشيضشيونشي مؼشيُؽ٦ّنصي معشيو مَأجضي٦ّشيدشي موشيَطونشي م، ماظؼيوسغي مَأجضي٦ّشيدشي ودؾ٣ّ(

عشيضشيونشيمِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيمصقّٓارد٥ّماظؼّٕآنم،موشيَطونشيمِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيمؼشيْؾَؼوهصيمِص٨ّمُط٢ّـيمَظقضيَؾٍيمِع٤ّضيمرشي

مؼشيْؾَؼوهصيم مِحنيشي مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ِٓ ما مَصَؾّٕشيدصي٦ّلصي م، ماْظُؼّٕضيآنشي َصقصيّٓشيارغيدصي٥ّصي

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م.ممممممممممممممممممممممممِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيمَأجضي٦ّشيدصيمِبوْظكشيقضيّٕغيمِع٤ّشيماظّٕـيؼّّغيماْظؿصيّٕضيدشيَؾِيم(م

وس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مأنمرد٦ّلشيمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م -6

مصْؾقشيِص٢ّضيمضو مظ٥ّمسيمأثّٕغيهم; موؼصيـلل مأنمؼصيؾلشيَّٛمظ٥ّمسيمرزِض٥ّم، مع٤ّمأحشيىؼي م) ل:

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرشيِحؿشي٥ّم(



   

 

- 363 - 

مبضي٤ّغيمسشيؿضيّٕػيوم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مس٤ّماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم -7 ِٓ ما وسشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓ

ضيمودؾ ٣ّ(مَضولشيم:م)مَظقضيّٗشيماْظ٦ّشيا٭٢ِّّصيمِبوْظؿصيَؽوِصهغيموشيَظِؽ٤ّغيماْظ٦ّشيا٭٢ِّّصيماظَِّّٔيمإغيذشيامَضَطعشي

 )أخّٕج٥ّماظؾكوري(م.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرشيِحؿصي٥ّصيموشي٭ّشيَؾفشيوم(مم

 -ثايجًا: املـٛضـــٛع:

مد مإديمآ مظؾؿؼّٕب مسظقؿي مصّٕ٭ّي ماظؽّٕؼ٣ّ مرعضون مذفّٕ ؾقوغ٥ّمإن

ماظّٔغ٦ّبم موعغػّٕة م، مايلـوت متعوديمٌضوسػي مآ مجعؾ٥ّ محقٌ م، وتعودي

موسؾودةم ماظؼّٕآنم، مصق٥ّماِّسؿولماظصويوتمع٤ّمتٱّوة متؽـّٕ موظّٔا واظّّٰٔتم،

مضولمتعودي: مواٌلوطنيم، مواإلحلونمإديماظػؼّٕاء ماظؾق٢ّم، ذشيفضيّٕصيم}آموضقوم

ؼـيوسغيموشيبشيقـيشـيوٍتمِع٤ّشيماْظفصيّٓشيىموشياْظُػّٕضيَضونغيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمُأغضيّٖغيلشيمِصق٥ِّماْظُؼّٕضيآنصيمػصيّٓطيىمِظؾ

ضيُؽ٣ّصيماظشؼيفضيّٕشيمَصْؾقشيصصيؿضي٥ّصيموشيعشي٤ّضيمَطونشيمعشيّٕغيؼضطيومَأوضيمسشيَؾ٧ّمدشيَػّٕػيمَصِعّٓؼيٌةمِع٤ّضيمَأؼؼيومػيم َصؿشي٤ّضيمذشيفغيّٓشيمِع

وشيِظؿصيَؽؾـيّٕصيواماظؾ٥َّّشيمُأخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾ٥َّّصيمِبُؽ٣ّصيماْظقصيلضيّٕشيموشيَظومؼصيّٕغيؼّٓصيمِبُؽ٣ّصيماْظعصيلضيّٕشيموشيِظؿصيْؽِؿُؾ٦ّاماْظِعّٓؼيَةم

م متشيشضيُؽّٕصيونشي موشيَظعشيؾَُّؽ٣ّضي مػشيّٓشياُط٣ّضي معشيو مم{سشيَؾ٧ّ ماظؽّٕمييم185ػاظؾؼّٕة: ماآلؼي مصفّٔه ؼ.

متؾنيمظـومصض٢ّمػّٔاماظشفّٕماظعظق٣ّم،موصض٢ّماظعؿ٢ّمصق٥ّم.

وإنمع٤ّماِّسؿولماظػو٬ّؾيمسيمػّٔاماظشفّٕماإلغػوقمواى٦ّدمواظؽّٕمم،م

موغلع٧ّمسيماإل مابؿوجنيم، ماظػؼّٕاء مغّٕس٧ّ محٌمبفو موظؼّٓ مواظؾّٔل غػوق

م،م مع٬ّّٕوت٥ّ مآموابؿغوء مواإلغػوقمسيمدؾق٢ّ مايـقّٟمسؾ٧ّماى٦ّد اإلدٱّم

متعودي:م مآ مضول م: مذظ١ّ مسؾ٧ّ مايوثي مواِّحودؼٌ ماآلؼوت موتضوصّٕت

ضيِػُؼ٦ّامِع٤ّضيمذشي٨ّضيٍءمَصنغينؼيماظؾ٥َّّشيمِب٥ِّمم} ضيِػُؼ٦ّامِعؿؼيومتصيِقؾؽي٦ّنشيموشيعشيومتصي َظ٤ّضيمتشيشيوُظ٦ّاماْظِؾّٕؼيمحشيؿؼي٧ّمتصي

م.ؼ92ػآلمسؿّٕان:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِؾق٣ّظيمسشي
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ماظيتمهٌم ماآلؼوت معّٝ متعوعؾ٦ّا مطقّٟ ماظصقوبي مسصّٕ مإدي واغظّٕ

مَأبصي٦ّموتّٕذّٓمإديماإلغػوقم،م مَطونشي مسشيضـي٥ّصي(مضول: ُٓ ما صع٤ّمَأغشيّٗمبضي٤ّمعشيوِظ١ٍّم)رشي٨ِّ٬ّشي

مَأْطشيّٕشيم ضيمَرْؾقشيَي مِبقضيّٕصيحشيوءشيموشيَطوغشي مإغيَظقضي٥ِّ مَأعضي٦ّشياِظ٥ِّ معشيوًظوموشيَطونشيمَأحشيىؼي مِبوْظؿشيِّٓؼشـيِي م اْظَلغضيصشيورغي

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيم(مؼشيّٓضيخصيُؾفشيوموشيؼشيشضيّٕشيبصيم ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما عصيلضيؿشيْؼِؾَؾَيماْظؿشيلضيِفِّٓموشيَطونشيمرشيدصي٦ّلصيما

ضي مغشيّٖشيَظ مَصَؾؿؼيو مضولمأغّٗ: مَرقـيٍىم، مِصقفشيو معشيوٍء ممِع٤ّضي م: ماْظِؾّٕؼيمم}ػّٔهماآلؼي متشيشيوُظ٦ّا َظ٤ّضي

ضيِػُؼ٦ّامِعؿؼيومتصيِقؾؽي٦ّنشيمحشيؿؼي مسشيَؾقضي٥ِّمم{٧ّمتصي ُٓ ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما َضومشيمَأبصي٦ّمَرْؾقشيَيمإغيَظ٧ّمرشيدصي٦ّلغيما

َٓمتشيعشيو ِٓمإغينؼيما َظ٤ّضيمتشيشيوُظ٦ّاماْظِؾّٕؼيمحشيؿؼي٧ّم}َظ٧ّمأغّٖلمسؾق١ّ:موشيدشيؾ٣َّّشي(مَصَؼولشيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

ضيِػُؼ٦ّامِعؿؼي وشيإغينؼيمَأحشيىؼيمَأعضي٦ّشياِظ٨ّمإغيَظ٨ّؼيمبشيقضيّٕصيحشيوءشيموشيإغيغؼيفشيوم٭ّشيّٓشيَضٌيمِظؾ٥ِّمَأرضيجصي٦ّمم{ومتصيِقؾؽي٦ّنشيمتصي

مأراكمآمَصَؼولشيم صي محشيقضي ِٓ ما مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو متعوديمَصضشيعضيفشيو ِٓ ما مِسضيّٓشي موشيذصيخضيّٕشيػشيو ِبّٕؼيػشيو

مذشي م، مرشياِبّّظي معشيولظي مذشيِظ١َّ م، مبشيّْػي م) مودؾ٣ّ(: معشيولظيمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ِظ١َّ

مأب٦ّم مصَؼولشي ماْظَلْضّٕشيِبنيشي مِص٨ّ متشيفضيعشيَؾفشيو مَأرشيىمَأنضي موإغ٨ّ شي مُضْؾ معشيو صي مدشيِؿعضي مَضّٓضي رشياِبّّظي

ِٓمَصَؼلشيؿشيفشيومَأبصي٦ّمَرْؾقشيَيمِص٨ّمَأَضورغيِب٥ِّموشيبشيـ٨ِّمسشيؿـي٥ِّم(م مرؾقي:مَأْصعشي٢ّصيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيما

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.

فوع٥ّمع٤ّمخقربموػّٔامسؿّٕمب٤ّماًطوبم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مٌومجوءت٥ّمد

مأنمسؿّٕم م)ر٧ّ٬ّمآمسـفؿو( مصع٤ّماب٤ّمسؿّٕ مسيمدؾق٢ّمآمتعوديم; جعؾفو

أ٭ّوبمأر٬ّومخبقربم،مصلت٧ّماظـؾ٧ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼلؿلعّٕهمصقفوم،مصؼولم

ؼومرد٦ّلمآم،مإغ٧ّمأ٭ّؾًمأر٬ّومخبقربم،مٕمأ٭ّىمعوًّٰمضّٛمأغػّٗمسـّٓيم

م،موت م)مإنمذؽًمحؾلًمأ٭ّؾفو متلعّٕمب٥ّمضول: مصؿو معـ٥ّم، ;مضولمٮّمصّٓضًمبفو

صؿصّٓقمبفومسؿّٕمأغ٥ّمّٰمؼؾوعموّٰمؼ٦ّػىموّٰمؼ٦ّرثم،موتصّٓقمبفومسيماظػؼّٕاءم
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وص٧ّماظؼّٕب٧ّم،موص٧ّماظّٕضوبم،موص٧ّمدؾق٢ّمآم،مواب٤ّماظلؾق٢ّم،مواظضقّٟم،مّٰم

مجـوحمسؾ٧ّمع٤ّموظقفومأنمؼلط٢ّمعـفومبوٌعّٕوفم،موؼطع٣ّمشريمعؿؿ٦ّلم(م

م)رواهماظؾكوريموعلؾ٣ّ(م.

مسشيو مبضي٤ّ مسصيْؼؾشيَي ماظؾ٥َِّّموس٤ّ مرشيدصي٦ّلشي صي مدشيِؿعضي مضول: مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ م ِعّٕػي

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼشيُؼ٦ّلصي:م)ُط٢ّؽيماعضيّٕغيئػيمِص٨ّمِز٢ّـيم٭ّشيّٓشيَضِؿ٥ِّمحشيؿؼي٧ّمؼصيْػصشي٢ّشيمبشيقضي٤ّشيم

م) ماظؼـيوسغي( مبشيقضي٤ّشي مَضولشيمحشيؿؼي٧ّمؼصيقضيَؽ٣ّشي مَأوضي ماظؼـيوسغي وععـ٧ّمذظ١ّمأنممعلـّٓمأريّٓ(،

ماظشؿّٗمسيمأر مع٤ّمحّٕ ضمابشّٕمحؿ٧ّماغؼضوءماظصّٓضيمهؿ٧ّم٭ّوحؾفو

ماظػص٢ّمبنيماظـوسم.

مرعضونم مسيمذفّٕ ماظطوسوتموأج٢ّماظؼّٕبوتم مصننمع٤ّمأسظ٣ّ وهلّٔا

مصؿوم ماظصو٫ّؿنيم، موتػطري ماظصّٓضوتم، موتؼّٓؼ٣ّ ماىو٫ّعنيم، اإلغػوقموإرعوم

أسظ٣ّمع٤ّمأنمؼغؿـ٣ّماظعؾّٓمػّٔهماظػرتةمسيمصع٢ّماًريموأسؿولماظربم،مؼؼ٦ّلم

،مسشي٤ّضيمزشيؼضيِّٓمبضي٤ّغيمخشيوِظٍّٓم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(م)سؾق٥ّماظصٱّةمواظلٱّم(مصقؿوم٭ّّّمسـ٥ّم

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَضولشي:م)معشي٤ّضيمَصطَّّٕشيم٭ّشيو٫ِّؿطيومَصَؾ٥ّصيمِعضـي٢ّصيمَأجضيّٕصيهصيم َأنؼيمرشيدصي٦ّلشيما

أي:مأغ١ّمإذامصطَّّٕتم٭ّو٫ّؿًومم،م،مع٤ّمشريمأنمؼشيضيؼّٙمِع٤ّضيمَأجضيّٕغيماظصؼيو٣ِّ٫ّغيمذشي٨ّضيءظيم(

ماظ مطلجّٕ مأجًّٕا مظ١ّ مآ م;مطؿى مذ٨ّء مأجّٕه مع٤ّ مؼـؼّٙ مأن مدون صو٣ّ٫ّ

صويّٕصمسؾ٧ّمإصطورماظصو٣ّ٫ّماظػؼريم،مواٌلؽني،موابؿوجم،مممومو٦ّدمب٥ّم

مع٦ّد٣ّم مصفّٔا مخؾّٖ، مضطعي مأو مظنبم، معّٔضي مأو م، مبؼؾق٢ّمع٤ّممتّٕ موظ٦ّ اظـػّٗم،

اظصّٓضوتمواِّسطقوتم;مإنماظصّٓضيمتؼّٝمسيمؼّٓماظّٕري٤ّمضؾ٢ّمأنمتؼّٝمسيم

مفوم،مطؿومؼّٕب٨ّمأحّٓط٣ّمصؾ٦ّه.مؼّٓماظػؼريمصريبقفومآمتعوديمظصوحؾ
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ورويمأنماب٤ّماٌؾوركمطونمطـريماإلرعوممظؾـوسمِّغ٥ّمأدركمعومأسّٓهم

آمتعوديمظعؾودهمع٤ّموضوؼيموريوؼيمع٤ّمػ٦ّلما٦ٌّضّٟمسيمسّٕ٭ّوتماظؼقوعيم

وشيؼصيْطِعؿصي٦ّنشيمم}،مبلؾىمإرعوعف٣ّماظطعومم،موج٦ّدػ٣ّمسؾ٧ّماِّغومم،مضولمتعودي:

م*مإغيغؼيؿشيومغصيْطِعؿصيُؽ٣ّضيمِظ٦ّشيجضي٥ِّماظؾ٥َِّّمّٰمغصيّٕغيؼّٓصيماظطَّعشيومشيمسشيَؾ٧ّمحصيؾـي٥ِّمِعلضيِؽقـ موشيَأِدريًا موشيؼشيِؿقؿًو ًو

ِعضيُؽ٣ّضيمجشيّٖشياءطيموشيّٰمذصيُؽ٦ّرًام*مإغيغؼيومغشيكشيوفصيمِع٤ّضيمرشيبـيشـيومؼشي٦ّضيعًومسشيؾصي٦ّدًومَضؿضيَطّٕغيؼًّٕام*مَص٦ّشيَضوػصي٣ّضيم

مؼ.11م-م8ػاإلغلون:ممممممممممممممممممممم{اظؾ٥َّّصيمذشيّٕؼيمذشيِظ١َّماْظقشي٦ّضيمغيموشيَظؼَّوػصي٣ّضيمغشيضضيّٕشيًةموشيدصيّٕصيورًام

م،م مآ مدؾق٢ّ مسي مواإلغػوق ماظصّٓضوت مجّٖاء مسي مغـظّٕ محني أعو

واى٦ّدمواظؽّٕممسؾ٧ّماظػؼّٕاءمواٌلوطنيم،منّٓمأنماظصّٓضيمتطػهماًطقؽيم

طؿومؼطػهماٌوءماظـورم،موػّٔامذطّٕمع٤ّمحّٓؼٌمععشيوذمَضولشي:مطـًمعشيّٝشيماظؼيِؾ٨ّم

مِص موشيدشيؾ٣َّّ( مسشيَؾقضي٥ِّ مَضولشي:م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي مإغيَظ٧ّمَأن ضـي٥ّصي مِع مَضّٕغيؼؾو مَصَل٭ّضيؾشيقًمؼشي٦ّضيعطيو م٨ّمدػّٕ

)مَأّٰمأدظ١ّمسشيَؾ٧ّمَأبضي٦ّشيابماْظكشيقضيّٕم؟ماظصؼي٦ّضيممجؼـييموشياظصؼيّٓشيَضيمتصيْطِػهماْظكشيِطقؽشييمَطؿشيوم

ٌَوءماظؼيورم،موشي٭ّشيَؾوةماظّٕج٢ّمِص٨ّمجشي٦ّفماظؾَّقضي٢ّمث٣ّؼيمَضّٕشيَأمتشيؿشيفشيوَص٧ّمجصـي٦ّبف٣ّم ؼصيْطِػهما

م،ممسشي٤ّماْظؿضشيوِجّٝم( مصويّٕصمط٢ّمايّٕصمسؾ٧ّماظصّٓضي ماظرتعّٔي(. )رواه

موعّٕاسوةماظػؼّٕاءموابؿوجنيم،مواّٰشؿـوممبوإلغػوقمسيمدؾق٢ّمآم.

مإغيَظ٧ّم صي ماغضيؿشيفشيقضي مَضولشي: مَأِبق٥ِّ مسشي٤ّضي معصيَطّٕـيٍف مسشي٤ّضي وسيمايّٓؼٌماظصققّّ

ولشي:مؼشيُؼ٦ّلصيمابضي٤ّصيماظؼيِؾ٨ّـيم٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّموشيػصي٦ّشيمؼشيُؼ٦ّلصي:م)مَأْظفشيوُط٣ّصيماظؿؼيَؽوثصيّٕصيم،مَض

مَأوضيم شي مَصَلبضيَؾقضي شي مَظِؾلضي مَأوضي شي مَصَلْصشيقضي شي مَأَطْؾ معشيوِظ١َّمإغيّٰمعشيو مَظ١َّمِع٤ّضي موشيعشيو معشيوِظ٨ّم، آدشيمشي

شيم(مرواهمعلؾ٣ّم.مأي:مظقّٗمظ١ّمإّٰمظؼؿيمتمط٢ّم،مأومثقوبم مَصَلعضيضشيقضي شي تشيصشيّٓؼيْض

متؾؾ٧ّم،مأوم٭ّّٓضيمتؾؼ٧ّم.
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م متؾؼ٧ّ موأغفو ماإلغػوق مصضقؾي مسؾ٧ّ مؼّٓل مآمدؾقوغ٥ّموممو مسـّٓ ظ٥ّ

ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم مصللهلو م، مذحبًمذوة مأغفو مسو٫ّشي مروت٥ّ معو وتعوديم،

مصؼولماظـيبمسؾق٥ّم م، موبؼ٨ّماظّٔراعم مذػؾًمطؾفو مصؼوظً: مس٤ّماظشوة ودؾ٣ّ(

م،مأي:مأنماظّٔيم ماظّٔراعم( م)مب٢ّمبؼقًمطؾفوموذػىمػّٔا اظصٱّةمواظلٱّم:

آمدؾقوغ٥ّموتعوديم،مطؿومتـػؼ٥ّمسيمدؾق٢ّمآمبوقمظ١ّم،موعّٓخّٕمث٦ّاب٥ّمسـّٓم

مؼم.96ػاظـق٢ّ:مممممم{عشيومِسضيّٓشيُط٣ّضيمؼشيـَػّٓصيموشيعشيومِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمبشيوقػيمم}ضولمآم)سّٖموج٢ّ(:م

محقٌم م، موشريه م ماظشفّٕ مأسظ٣ّماإلغػوقمسيمدؾق٢ّمآمسيمػّٔا وعو

ؼؾشّٕماظعؾّٓمبوظّٖؼودةم،موأنمآمتعوديمخيؾّٟمسؾ٧ّماظعؾّٓماٌؿصّٓقمب٢ّموؼّٖؼّٓم

مص مسيمايولم، مرزقمآمسّٖمظ٥ّ معػوتقّّماظّٕزقماظيتمؼلؿـّٖلمبفو مأحّٓ فّٔا

م متعودي: مآ مؼؼ٦ّل مخشيقضيّٕصيمم}وج٢ّ، موشيػصي٦ّشي مؼصيكضيِؾُػ٥ّصي مَصفصي٦ّشي مذشي٨ّضيٍء مِع٤ّضي مَأغَػْؼؿصي٣ّضي وشيعشيو

ؼم،موسيماظصقققنيمع٤ّمحّٓؼٌمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآم39ػدؾل:م{اظّٕؼيازغيِضنيشيم

مع٤ّ م)عو مودؾ٣ّ(: مضولمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مضولم: مؼصؾّّممسـ٥ّ( ؼ٦ّم

مخؾػًو،م معـػؼًو مأسّٛ ماظؾف٣ّ مأحّٓػؿو: مصقؼ٦ّل مؼـّّٰٖن موعؾؽون مإّٰ مصق٥ّ اظعؾود

موؼؼ٦ّلماآلخّٕ:ماظؾف٣ّمأسّٛممملؽًومتؾػًو(.

مغؼّٙمظؾؿولم ماظؾعّٚمع٤ّ مؼؿص٦ّره مضّٓ مممو متعوديمحئّرغو مآ إن

بوظصّٓضيمواإلغػوقم،موؼؾنيمظـومأنمذظ١ّمربّٚمود٦ّديموتّٖؼنيمع٤ّماظشقطونم

نصيمؼشيِعّٓصيُط٣ّصيماْظَػْؼّٕشيموشيؼشيْلعصيّٕصيُط٣ّضيمِبوْظَػقضيششيوِءموشياظؾ٥َّّصيمؼشيِعّٓصيُط٣ّضيمعشيغضيِػّٕشيًةماظشؼيقضيَطو}ؼؼ٦ّلمتعودي:م

ضـي٥ّصيموشيَصضضيًؾوموشياظؾ٥َّّصيموشياِدّٝظيمسشيِؾق٣ّظي مؼم.268ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِع

مسؾ٧ّم مواظـ٦ّاب م، مسظق٣ّ مآ مدؾق٢ّ مسي ماإلغػوق موأجّٕ مصض٢ّ إن

ماظصّٓضيمطؾري مضولمسّٖموج٢ّ: م، مطـريةم مإغ٥ّمؼضوسّٟمأ٬ّعوصو ماظَِّّٔؼ٤ّشيمم}م، عشيشـي٢ّصي
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مِص٨ّمُط٢ّـيم مدشيشـيوِب٢ّشي مدشيؾضيّٝشي ضي مَأغضيؾشيؿشي محشيؾؼيٍي مَطؿشيشـي٢ّغي ماظؾ٥َِّّ مِص٨ّمدشيِؾق٢ّغي مَأعضي٦ّشياَظفصي٣ّضي ؼصيـِػُؼ٦ّنشي

ضيؾصيَؾٍيمِعو٫ّشيُيمحشيؾؼيٍيموشياظؾ٥َّّصيمؼصيضشيوِسّٟصيمِظؿشي٤ّضيمؼشيششيوءصيموشياظؾ٥َّّصيموشياِدّٝظيمسشيِؾق٣ّظيم ؼم،م261ّٕة:ػاظؾؼم{دصي

مبّٕعضونمصقلىم،مظؽ٤ّمرعضونمصق٥ّمعّٖؼّٓمع٤ّمصض٢ّم إنمذظ١ّمظقّٗمزبؿصًو

آمسّٖموج٢ّموعضوسػيماِّج٦ّرم،مصف٢ّمع٤ّمعشؿـيّٕم؟موػ٢ّمع٤ّمعـػ٠ّموعؿصّٓقم

؟مػ٢ّمسبّٕصمسؾ٧ّمأنمغؼ٦ّممبلسؿولماًريم،موغػّٖعمإظقفوم،موغّٕتؾّٛمبفوم؟مإنم

مصننمظؾصّٓض ماظؽّٕؼ٣ّم، ماظشفّٕ مؼـؾغ٨ّمأنمغؿ٦ّا٭٧ّّمب٥ّمسيمػّٔا يمسيمذظ١ّمعو

مرعضونمخص٦ّ٭ّقيمظقلًمسيمشريهم،مصف٦ّمذفّٕماإلغػوقم،موػ٦ّمذفّٕماظصّٓضيم.

ماِّؼومم مسيمػّٔه مدقؿو مّٰ مآموج٦ّده مإديمطّٕم محبوجي مطـو وإذا

اٌؾورطيم،مصعؾقـوماٌلورسيمإديماظؾّٔلمواإلغػوقمواى٦ّدم،مصننمآمسّٖموج٢ّم

مػصيّٕشيؼضي مَأِب٧ّ مصعشي٤ّضي مسؾوده، مع٤ّ ماظلك٨ّ موؼعط٨ّ م، مسؾوده مؼؽّٕم مع٤ّ مّٕشيَةمؼؽّٕم

متشيؾشيورشيَكم ماظؾ٥َّّصي مَضولشي م) مَضولشي: م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ماظؼيِؾ٨ّؼي مأنؼي )ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(

مصشفّٕم م; موعلؾ٣ّ( ماظؾكوري م)رواه م( مسشيَؾقضي١َّ مُأغضيِػ٠ّضي مَأغضيِػ٠ّضي مآدشيمشي مابضي٤ّشي مؼشيو وشيتشيعشيوَظ٧ّ

رعضونمذفّٕمجي٦ّدمآمصق٥ّمسؾ٧ّمسؾودهمبوظّٕرييموماٌغػّٕةموماظعؿ٠ّمع٤ّماظـورم

قؾيماظؼّٓرم،مصؿ٤ّمجودمسؾ٧ّمسؾودمآمجودمآمسؾق٥ّمبوظعطوءمومّٰمدقؿومسيمظ

مطونماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم موهلّٔا مع٤ّمجـّٗماظعؿ٢ّم، ماىّٖاء مو اظػض٢ّ،

مودؾ٣ّ(مؼّٖدادمج٦ّدهموبّٔظ٥ّمسيمرعضونم.

 فأَا عٔ دٛدٙ )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ( يف رَطإ:

ماظّٕؼّّم مع٤ّ مبوًري مأج٦ّد مودؾ٣ّ( ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مطون صؼّٓ

ّٕدؾيم;مطؿومبقعي٤ّمذظ١ّمابضي٤ّغيمسشيؾؼيوسػيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفصيؿشيو(محقٌمَضولشي:م)مَطونشيماٌ
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ِٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَأجضي٦ّشيدشيماظؼـيوسغيم،موشيَطونشيمَأجضي٦ّشيدشيمعشيومؼشيُؽ٦ّنصيمِص٨ّم رشيدصي٦ّلصيما

مِع مَظقضيَؾٍي مِص٨ّمُط٢ّـي مؼشيْؾَؼوهصي مِجؾضيّٕغيؼ٢ّصي م،موشيَطونشي مِجؾضيّٕغيؼ٢ّصي مؼشيْؾَؼوهصي مرشيعشيضشيونشيمرشيعشيضشيونشيمِحنيشي ٤ّضي

مِجؾضيّٕغيؼ٢ّصيم مؼشيْؾَؼوهصي م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مِحنيشي ِٓ ما مَصَؾّٕشيدصي٦ّلصي ماْظُؼّٕضيآنشي، َصقصيّٓشيارغيدصي٥ّصي

َأجضي٦ّشيدصيمِبوْظكشيقضيّٕغيمِع٤ّشيماظّٕـيؼّّغيماْظؿصيّٕضيدشيَؾِيم(م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م،مصقـؾغ٨ّماإلطـورمع٤ّماى٦ّدم

موسي م، ماِّح٦ّالمسوعي مسيمدو٫ّّٕ مودؾ٣ّ( مبوظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماضؿّٓاءطي

مرعضونمخو٭ّيم.

وسيمػّٔامايّٓؼٌمدّٰظيمسؾ٧ّمزؼودةمج٦ّدماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم

م)٭ّؾ٧ّمآم مج٦ّده موسيمتشؾق٥ّ مع٤ّماِّزعون، مسيمرعضونمس٤ّمشريه ودؾ٣ّ(

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مبوظّٕؼّّمإٌّدؾيموتػضق٢ّمج٦ّدهمسؾ٧ّمذظ١ّمؼؼ٦ّلماب٤ّمحفّٕم:"م

مودؾ٣ّ م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مبنيمأج٦ّدؼؿ٥ّ ماظؿشؾق٥ّ (مضولماظّٖؼ٤ّمب٤ّماٌـريموج٥ّ

بوًريموبنيمأج٦ّدؼيماظّٕؼّّمإٌّدؾي:مأنمإٌّادمبوظّٕؼّّمرؼّّماظّٕرييماظيتم

ماِّرضم مإل٭ّوبي مدؾؾطيو ماظّٔيمؼؽ٦ّن ماظغقٌماظعوم مآمتعوديمإلغّٖال ؼّٕدؾفو

اٌقؿيموشريماٌقؿيم،مأيمصقع٣ّمخريهموبّٕهمع٤ّمػ٦ّمبصػيماظػؼّٕموايوجيموع٤ّم

ماظّٕؼّّمإٌّدؾيم"مػ٦ّمبصػيماظغـ٧ّمواظؽػوؼيمأطـّٕمممومؼع٣ّماظغقٌماظـوذؽيمس٤ّم

مسيم مواظؽٱّم م، متـقصّٕ مّٰ مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ مج٦ّده وأغ٦ّاع

ج٦ّدهمؼؾّٓأموّٰمؼـؿف٨ّم،مصف٦ّمأج٦ّدماظـوسمسؾ٧ّماإلرٱّقم،مؼؿػـ٤ّم)٭ّؾ٧ّمآم

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيمأغ٦ّاعماى٦ّدم،موؼعط٨ّمط٢ّمع٤ّمدلظ٥ّ،مّٰمؼّٕدمدو٫ّٱًّم،محؿ٧ّم

مسؾق٥ّمصق ّٓخ٢ّمبقؿ٥ّموخيّٕجمإغ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مضّٓمؼللظ٥ّمرج٢ّمث٦ّبًو

وضّٓمخؾّٝمث٦ّب٥ّموأسطوهمإؼوهم،مورمبوماذرتىماظش٨ّءمصلسط٧ّمٔـ٥ّموردهمسؾ٧ّم

بو٫ّع٥ّم،مورمبوماذرتىموأسط٧ّماظـؿ٤ّموزادهم،مورمبومادؿعورمذقؽًومصّٕدهمبلطـّٕم
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مضؾ٢ّماهلّٓؼيم مورمبو موأسط٧ّم، مأػّٓىموتصّٓقم، مورمبو وأرقىموأطربمعـ٥ّم،

موأسظ٣ّموأوصّٕم،موطونم)٭ّؾ مأطـّٕمعـفو ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼػّٕحموأثوبمسؾقفو

بلنمؼعط٨ّمأطـّٕمممومؼػّٕحماآلخّٔممبومؼلخّٔم،مصػّٕح٥ّم٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّم

بوظعطوءمأسظ٣ّمع٤ّمصّٕحماآلخّٔمبوِّخّٔم،محؿ٧ّمإغ٥ّمظقصّٓقمسؾق٥ّموحّٓهمسؾق٥ّم

اظصٱّةمواظلٱّممض٦ّلماظؼو٢ّ٫ّ:م)تّٕاهمإذامعومجؽؿ٥ّمعؿفؾٱًّمطلغ١ّمتعطق٥ّماظّٔيم

ودؾ٣ّمبـػل٥ّموعوظ٥ّم،موؼصػّّمسؿ٤ّمأغًمدو٫ّؾ٥ّ(مصؽونمجي٦ّدم٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم

مزؾؿ٥ّم،موؼعط٨ّمع٤ّمحّٕع٥ّم،موؼعػ٦ّمسؿ٤ّمأدوءمإظق٥ّم.م

ظؼّٓمطونمايؾقىماٌصطػ٧ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مأج٦ّدمبوًريم

مودؾ٣ّ(م ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ معـّٝ موعو م، مسيمرعضون ع٤ّماظّٕؼّّمإٌّدؾي

مإدي مجوء مرجٱًّ مأن معلؾ٣ّ مسيم٭ّققّّ مورد مظؼّٓ مب٢ّ م، مأبًّٓا مدشيلظ٥ّصي مدو٫ّٱًّ

ؾ٣ّ(مإديمشـ٣ّمبنيمجؾؾنيماٌصطػ٧ّمصللظ٥ّم،مصـظّٕماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمود

اغظّٕمإديمػّٔهماظغـ٣ّم،مدؼفومصف٨ّمظ١ّم!مصلوقماظّٕج٢ّماظغـ٣ّمطؾفوم،مصؼول:م)

مؼعط٨ّم بنيمؼّٓؼ٥ّم،موذػىمإديمض٦ّع٥ّمضو٫ّٱًّ:مؼومض٦ّمم!مأدؾؿ٦ّام،مصننمربؿًّٓا

مسطوءمع٤ّمّٰمخيش٧ّماظػؼّٕم(م.

دؾ٣ّ(مسيمػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼ٣ّم،مإنمج٦ّدماظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمو

مدّّٰٰتم م٬ّؿ٤ّ مجوء مإغعيؿو مسيمذظ١ّم، مواظلٱّم ماظصٱّة مسؾق٥ّ مب٥ّ واضؿّٓاءغو

مخو٭ّيمخيؿّٙمب٥ّمػّٔاماظشفّٕماٌؾوركم،مأػؿفوم:

ج٦ّدمآموسظق٣ّمصضؾ٥ّمسؾ٧ّمسؾودهمسيمرعضونم،موعّٓارديماظؼّٕآنم

وأثّٕػومسؾ٧ّماظـػّٗموشـوػو،موذبوظليماظصوينيموأثّٕػومسيمادؿؼوعيماظلؾ٦ّكم
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موصض٢ّموس م، مؼـػع٥ّ مصقؿو مظ٥ّ معو ماإلغلون مؼؾّٔل مأن موع٤ّمذظ١ّم: م، ماهلؿعيي ؾ٦ّ

ماظصّٓضيمسؿ٦ّعًوم،مصؽقّٟمإذامطوغًمسيمرعضونم.

مصؿوم م، مو٭ّؾي مبّٕ مصف٦ّمذفّٕ م، مواى٦ِّد ماظّٕريِي مذفّٕشي مطونمرعضونصي وٌو

أظطّٟشيمأنمؼؿعفّٓماظعؾّٓصيمأػَؾ٥ّموأوظ٨ّماِّرحوممعـ٥ّمسيمػّٔاماظشفّٕغيماٌؾورشيكم،م

ماظػّٕحَي مظؾؽؾريمورريًيممصقصيِّٓخ٢ّمسؾقف٣ّ ماحرتاعو م، موؼؿؼّٕؼيبمإظقف٣ّ م، واظلؽيّٕور

ظؾصغريمو٭ّؾًيمظؾّٕح٣ّم.مصوظصو٣ّ٫ّمؼشيؿشؾؼي٥ّمبلخٱّقغيماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م

ماظـوسغيم مبـػّٝغي مأح٦ّاِظ٥ِّ مؼعؿينمسيمط٢ّـي مودؾ٣ّ( محقٌمطونم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ،

مط م) مضوظًمظ٥ّمزوج٥ّمخّٓجييم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(: مطؿو مهل٣ّم، ماًريغي ٱّموإدّٓاِء

م،موتشيْؽِلىم ماظّٕؼيِح٣ّم،موهِؿ٢ّماظَؽ٢ّؼي مإغعي١ّمَظؿشيِص٢ّصي م; مأبًّٓا ُٓ وآمّٰمؼصيكّٖؼ١ّما

ماٌعّٓومم،موتشيْؼّٕغييماظضقّٟم،موتصيعنيمسؾ٧ّمغ٦ّا٫ِّىماي٠ّم(مرواهماظؾكوريم.

وّٰمرؼىشيمأنؼيماظصو٣ّ٫ّشيمجيّٓمسيمذفّٕغيمرعضونمصّٕ٭ّيمإديم٭َِّؾِيمأرحوِع٥ّم

ّٓػ٣ّمبوظّٖؼورةمواظلمالم،موضّٓموزؼورِةمأػؾ٥ّموإطّٕاممذويماظؼّٕب٧ّمعـ٥ّم،موتعف

روىماظشقكونمس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مأنمرد٦ّلشيمآم)٭ّؾ٧ّمآم

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مضول:م)مع٤ّمأحشيىؼيمأنمؼصيؾلشيَّٛمظ٥ّمسيمرزِض٥ّم،موؼصيـللمظ٥ّمسيمأثّٕغيهم;م

عومأسظ٣ّمع٤ّمأنمؼشيؿػؼَّّٓشيماظعؾّٓصيماٌمع٤ّمأػؾ٥ّموأضورب٥ّمسيمصْؾقشيِص٢ّضيمرشيِحؿشي٥ّم(م.مو

صؼريشيػ٣ّموؼّٕح٣ّم٬ّعقَػف٣ّموؼصيـػِّّٗمطّٕبشيماٌؾؿؾ٧ّمعـف٣ّم;مصؼّٓممرعضونم;مصقصيعني

مِع٤ّمُطّٕشيِبم مُطّٕبشيًي مغشيػَّّٗشيمس٤ّمعمع٤ّػي م)معشي٤ّضي ضولماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:

ماظّٓغقومغشيػَّّٗشيمآمسـ٥ّمُطّٕضيبًيمع٤ّمُطّٕشيبمؼ٦ّمماظؼقوعيم(.
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م)٭ّؾ٧ّما مس٤ّماظؼيِؾ٨ّـي مسشيؿضيّٕػيوم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مبضي٤ّغي ِٓ ما مسشيؾضيِّٓ ٓموسشي٤ّضي

مإغيذشيام ماظَِّّٔي ماْظ٦ّشيا٭٢ِّّصي موشيَظِؽ٤ّغي مِبوْظؿصيَؽوِصهغي ماْظ٦ّشيا٭٢ِّّصي مَظقضيّٗشي م) م: مَضولشي مودؾ٣ّ( سؾق٥ّ

ضًيمرشيِحؿصي٥ّصيموشي٭ّشيَؾفشيوم(م م)أخّٕج٥ّماظؾكوريم(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَضَطعشي

َأنؼيمطؿومأخّٕجماإلعوممعلؾ٣ّمبلـّٓهمسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(م

رشيجصيٱًّمَضولشيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ:مإغينؼيمِظ٧ّمَضّٕشيابشيًيمَأ٭ُِّؾفصي٣ّضيموشيؼشيْؼَطعصي٦ِّغينم،موشيُأحضيِل٤ّصيمإغيَظقضيفغي٣ّضيم

شيم شيمَطؿشيومُضْؾ ضي وشيؼصيِلقؽصي٦ّنشيمإغيَظ٧ّؼيم،موشيَأحضيُؾ٣ّصيمسشيضيفصي٣ّضيموشيؼشيفضيفشيُؾ٦ّنشيمسشيَؾ٧ّؼيم،مَصَؼولشي:م)مَظِؽ٤ّضيمُط

موشيَّٰ ماْظؿشي٢ّؼي متصيِلػُّفصي٣ّصي مسشيَؾ٧ّممَصَؽَلغؼيؿشيو شي مدصيعضي معشيو مسشيَؾقضيفغي٣ّضي مَزفغيريظي ماظؾ٥َِّّ مِع٤ّشي معشيعشي١َّ ؼشيّٖشيالصي

مِع٤ّضيم مؼشيْؾقشيؼفصي٣ّضي متشيشضيِؾق٥ّمِظؿشيو م،موشيػصي٦ّشي ماظّٕؼيعشيودماْظقشيورعي متصيْطِعؿفصي٣ّضي مَطَلغؼيؿشيو ذشيِظ١َّم(م،موشيعشيعضيشـيوهصي

اماْظؿصيقضيِل٤ّماْظَلَظ٣ّمِبؿشيومؼشيْؾقشي٠ّمآِط٢ّماظّٕؼيعشيودماْظقشيورعيمِع٤ّضيماْظَلَظ٣ّم،موشيَظومذشي٨ّضيءمسشيَؾ٧ّمػشئّشي

م:م موشيِضق٢ّشي م م. ماْظَلذشيىمسشيَؾقضي٥ِّ موشيإغيدضيخشيوهل٣ّضي م، ماْظنغيثضي٣ّماْظعشيِظق٣ّمِص٨ّمَضِطقعشيؿ٥ّ مؼشيشيوهُل٣ّضي مبشي٢ّضي ،

عشيعضيشـيوهصيمإغيغؼي١ّمِبوْظنغيحضيلشيونغيمإغيَظقضيفغي٣ّضيمتصيكضيّٖغيؼفغي٣ّضيموشيتصيقشيؼِّّٕػصي٣ّضيمِص٨ّمَأغضيُػِلفغي٣ّضيمِظَؽضيّٕشيِةمإغيحضيلشيوغ١ّم

قشيَؼورشيةمِسضيّٓمَأغضيُػلف٣ّضيمَطؿشي٤ّضيمؼشيلصيّٟؽيماْظؿشي٢ّعيم.مموشيِضق٢ّشيم:موشيَضِؾقّّمِصعضيؾف٣ّضيمِع٤ّضيماْظِكّٖضييموشياْظ

موشيَاظؾ٥َّّم مَأحضيششيوءشيػصي٣ّضي، مؼصيقشيّٕـيق مَطوْظؿشي٢ّـي مإغيحضيلشيوغ١ّ مِع٤ّضي مؼشيْلُطُؾ٦ّغشي٥ّصي ماظَِّّٔي ذشيِظ١َّ

مسؾ٧ّم مواضّٝ مصوِّذى مإذطيا م، ماظـ٦ّوي( مظإلعوم معلؾ٣ّ م٭ّققّّ َأسضيَؾ٣ّ")ذّٕح

مسؾ ماظ٦ّا٭٢ّّمصـ٦ّاب٥ّ مابل٤ّ مأعو م، ماٌؼورّٝ ٧ّمآمتعوديماظّٔيماٌل٨ّء

ماِّضوربم موتعوػّٓ م، ماِّػ٢ّ مظؿػؼّٓ م٭ّّٕحيي موسيمدس٦ّة مأعّٕه موؼؿ٦ّدي ؼعقـ٥ّ

وأوظ٨ّماِّرحومم،مأعّٕمآمبنسطو٫ّف٣ّمع٤ّمايؼ٦ّقماظ٦ّاجؾيمهل٣ّمسؾ٧ّمأضوربف٣ّم

وشيآِتمذشياماْظُؼّٕضيبشي٧ّمحشيؼ٥َّّصيموشياْظِؿلضيِؽنيشيم}اِّشـقوءم،مع٤ّمبّٕمو٭ّّٓضيم،مَضولماظؾ٥َِّّمتعودي:

ماظلؼيِؾق٢ّغي م{وشيابضي٤ّشي متعودي:26ػاإلدّٕاء: موشيَضولشي م. موشيِبِّٔيمم}ؼ مإحضيلشيوغطيو وشيِبوْظ٦ّشياِظّٓشيؼضي٤ّغي

اْظُؼّٕضيبشي٧ّموشياْظقشيؿشيوعشي٧ّموشياْظؿشيلشيوِطنيغيموشياْظفشيورغيمِذيماْظُؼّٕضيبشي٧ّموشياْظفشيورغيماْظفصيصيِىموشياظصؼيوِحِىم
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مَأؼضيؿشيوغصيُؽ٣ّضي ضي معشيَؾَؽ موشيعشيو ماظلؼيِؾق٢ّغي موشيابضي٤ّغي م36ػاظـلوء:م{ِبوْظفشيضيِى مَصَلوضيجشيىشي م، آمؼ

تشيعشيوَظ٧ّمحشيَؼوممظّٔشيويماْظُؼّٕضيبشي٧ّمواِّرحومم،موشياْصؿشيّٕشيضشيماإلغيحضيلشيونشيمإظقف٣ّ،موشياإلغيحضيلشيونصيم

مؼشيْؼؿشيِض٨ّماظؿعوػّٓمبّٖؼورتف٣ّم،مواإلغػوقمسؾقف٣ّم،مواظؼقوممسؾ٧ّمعصويف٣ّم.

مسؾ٧ّماًريم ماظؽّٕؼ٣ّمع٤ّمإضؾولػي ماظشفّٕ مأسظ٣ّمأنمغلع٧ّمسيمػّٔا صؿو

ربمواِّرحومم;مإنمرعضونمجوءموحّٕصمسؾ٧ّمإصطورماظصو٫ّؿنيموإطّٕامػيمظألضو

ظققّٕكماًريمصقـوم،مصوًريمسيمغػ٦ّدـومأ٭ّٱًّمظؽ٤ّمرعضونمحّٕكمعومطونمراطّٓطيام

،مودوسّٓمبـػقوت٥ّموج٦ّدهماإلميوغ٨ّمسؾ٧ّمزف٦ّرهم،مأّٰمصؾقؽ٤ّمرعضونمبّٓاؼيمظـوم

مّٰمغفوؼيمظؾف٦ّدمواظؽّٕممواظربمو٭ّؾيماِّرحومم،مواإلضؾولمسؾ٧ّماًريمم.

  

 

 

 

*    *    * 
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 ايكدر ٚفطا٥ٌ ايعغز األٚاخز َٔ رَطإ ي١ًٝ

 -أٚاًل: ايعٓاصز :

 ذفّٕمرعضونموصض٢ّماظعشّٕماِّواخّٕمعـ٥ّم.م -1

ماشؿـومماِّوضوتمحبل٤ّماظطوسوتم.م -2

معؽوغؿفوماظعظقؿيموصضؾفوماظؽؾريم.وظقؾيماظؼّٓرمم -3

 اًؿوممظشفّٕماظصقوممإمنوماِّسؿولمبو٦ًّاتق٣ّم.م -4

 -ثاًْٝا: األديـــــــــ١ :

 ٔ ايكزإٓ :األدي١ َ         

ذشيفضيّٕصيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمُأغضيّٖغيلشيمِصق٥ِّماْظُؼّٕضيَآنصيمػصيّٓطيىمِظؾؼـيوسغيموشيبشيقـيشيوٍتم}ضولمتعودي:م -1

ضيُؽ٣ّصيماظشؼيفضيّٕشيمَصْؾقشيصصيؿضي٥ّصيموشيعشي٤ّضيمَطونشيمعشيّٕغيؼضطيومَأوضيم ِع٤ّشيماْظفصيّٓشيىموشياْظُػّٕضيَضونغيمَصؿشي٤ّضيمذشيفغيّٓشيمِع

مؼصيّٕغيؼّٓصي مُأخشيّٕشي مَأؼؼيومػي مِع٤ّضي مَصِعّٓؼيٌة ماْظعصيلضيّٕشيممسشيَؾ٧ّمدشيَػّٕػي مِبُؽ٣ّصي مؼصيّٕغيؼّٓصي موشيَظو ماْظقصيلضيّٕشي مِبُؽ٣ّصي اظؾ٥َّّصي

 م{وشيِظؿصيْؽِؿُؾ٦ّاماْظِعّٓؼيَةموشيِظؿصيَؽؾـيّٕصيواماظؾ٥َّّشيمسشيَؾ٧ّمعشيومػشيّٓشياُط٣ّضيموشيَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتشيشضيُؽّٕصيونشيم

 ؼم.185ػاظؾؼّٕة:

م -2 متعودي: مخشيّٕؽيوام}وضول مِبفشيو مذصيطِّّٕصيوا مإغيذشيا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مِبَكؼشيوِتشـيو مؼصيمضيِع٤ّصي دصيفؼيّٓطياممإغيغؼيؿشيو

مسشي٤ّغيم مجصيصـي٦ّبصيفصي٣ّضي متشيؿشيفشيوَص٧ّ م* مؼشيلضيؿشيْؽِؾّٕصيونشي مَظو موشيػصي٣ّضي مرشيبـيفغي٣ّضي مِبقشيؿضيِّٓ وشيدشيؾؼيقصي٦ّا

 م{اْظؿشيضشيوِجّٝغيمؼشيّٓضيسصي٦ّنشيمرشيبؼيفصي٣ّضيمخشي٦ّضيًصوموشيَرؿشيعطيوموشيِعؿؼيومرشيزشيْضشـيوػصي٣ّضيمؼصيضيِػُؼ٦ّنشيم

 ؼم.16،م15ػاظلفّٓة:

٦ّنػيم*مَآِخِّٔؼ٤ّشيمعشيومَآتشيوػصي٣ّضيمرشيبؽيفصي٣ّضيمإغينؼيماْظؿصيؿؼيِؼنيشيمِص٨ّمجشيؼـيوٍتموشيسصيقصيم}وضولمتعودي: -3

م*م مؼشيفضيفشيعصي٦ّنشي معشيو ماظؾَّقضي٢ّغي مِع٤ّشي مَضِؾقًؾو معصيقضيِلـِنيشي*َطوغصي٦ّا مذشيِظ١َّ مَضؾضي٢ّشي مَطوغصي٦ّا إغيغؼيفصي٣ّضي

 ؼم.18-15ػاظّٔارؼوت:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيِبوْظَلدضيقشيورغيمػصي٣ّضيمؼشيلضيؿشيغضيِػّٕصيونشيم
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مم}وضولمتعودي: -4 مَأؼؽيفشيو موشيَأػضيِؾقؼشيو مَأغُػلشيُؽ٣ّضي مُض٦ّا مآعشيصـي٦ّا موشيُض٦ّدصيػشيوماظَِّّٔؼ٤ّشي مغشيورطيا ُؽ٣ّضي

 ؼمم.6ػاظؿقّٕؼ٣ّ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشياْظِقفشيورشيُةماظؼـيوسصي

متعودي: -5 مَظؿشي}وضول ماظؾ٥َّّشي موشيإغينؼي مدصيؾصيَؾشـيو مَظشيفضيِّٓؼشيؼيفصي٣ّضي مِصقشـيو مجشيوػشيّٓصيوا ّٝشيموشياظَِّّٔؼ٤ّشي

 ؼمم.69ػاظعـؽؾ٦ّت:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؿصيقضيِلـِنيشي

متعودي: -6 ماْظ٦ّشيِدقَؾَيم}وضول مإغيَظقضي٥ِّ موشيابضيؿشيغصي٦ّا ماظؾ٥َّّشي ماتؼيُؼ٦ّا مَآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مَأؼؽيفشيو ؼشيو

 ؼم.35ػاٌو٫ّّٓة:ممممممممممممممممممممممممممممم{وشيجشيوِػّٓصيوامِص٨ّمدشيِؾقِؾ٥ِّمَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتصيْػِؾقصي٦ّنشي

م -7 ماْظَؼّٓضيرغيم*ممم}وضولمتعودي: مَظقضيَؾُي مَأدضيرشياَكمعشيو موشيعشيو ماْظَؼّٓضيرغيم*م مَأغضيّٖشيْظشـيوهصيمِص٨ّمَظقضيَؾِي إغيغؼيو

َظقضيَؾُيماْظَؼّٓضيرغيمخشيقضيّٕظيمِع٤ّضيمَأْظِّٟمذشيفضيّٕػيم*متشيشيّٖؼيلصيماْظؿشيَؾو٫َِّؽُيموشياظّٕؽيوحصيمِصقفشيومِبنغيذضينغيمرشيبـيفغي٣ّضيم

 ؼم.5-1ػماظؼّٓر:ممممممممممممممممممم{َأعضيّٕػيم*مدشيَؾومظيمِػ٨ّشيمحشيؿؼي٧ّمعشيْطَؾّٝغيماْظَػفضيّٕغيمِع٤ّضيمُط٢ّـي

مؼصيْػّٕشيقصيم}وضولمتعودي: -8 مِصقفشيو م* معصيضئِّرغيؼ٤ّشي مُطؼـيو مإغيغؼيو معصيؾشيورشيَطٍي مِص٨ّمَظقضيَؾٍي مَأغضيّٖشيْظشـيوهصي إغيغؼيو

 ؼم.4،م3ػاظّٓخون:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ُط٢ّؽيمَأعضيّٕػيمحشيِؽق٣ّػي

م -9 مَصلشيصيقشيلـيّٕصيهصيمم}وضولمتعودي: مِبوْظقصيلضيشي٧ّم*م مَأسضيَط٧ّموشياتؼيَؼ٧ّم*موشي٭ّشيّٓؼيقشي َصَلعؼيومعشي٤ّضي

مَصلشيصيقشيلـيّٕصيهصيم م مِبوْظقصيلضيشي٧ّم* موشيَطّٔؼيبشي موشيادضيؿشيغضيشي٧ّم* مبشيِك٢ّشي معشي٤ّضي موشيَأعؼيو م ِظْؾقصيلضيّٕشيىم*

مؼم.10-5ػاظؾق٢ّ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِظْؾعصيلضيّٕشيىم

 األدي١ َٔ ايض١ٓ :

مم -1 مسؾق٥ّمس٤ّ مآ ماظـيبم)٭ّؾ٧ّ مطون م) مضوظً: مسـفو( مآ م)ر٨ّ٬ّ سو٫ّشي

 م.ودؾ٣ّ(مإذامدخ٢ّماظعشّٕمأحقوماظؾق٢ّم،موأؼؼّٜمأػؾ٥ّم،موجّٓؼيموذّٓؼيماٌؽّٖرم(

م()عؿػ٠ّمسؾق٥ّ.

آم)م٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمموس٤ّمسو٫ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مضوظً:م)مطونمرد٦ّل -2

 ودؾ٣ّم(مجيؿفّٓصيمسيماظعشّٕغيماِّواخّٕغيمع٤ّمرعضونشيمعومّٰمجيؿفّٓصيمسيمشريغيهم(م

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.
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موشيدشيؾ٣َّّشي(محشيؿؼي٧ّم -3 م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّ ماظؼيِؾ٨ّؽي مَضومشي مضول: مبضي٤ّمذصيعضيؾشيَي وس٤ّماْظؿصيِغريشيَة

مَشَػ مَضّٓضي مرد٦ّلمآ: مؼو مَظ٥ّصي مَصِؼق٢ّشي مَضّٓشيعشيوهصي ضي مِع٤ّضيمتشي٦ّشيرؼيعشي متشيَؼّٓؼيمشي مَظ١َّمعشيو ماظؾ٥َّّصي ّٕشي

)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ.(م،موسشي٤ّضيمم.ذشيغضيِؾ١َّموشيعشيومتشيَلخؼيّٕشيمَضولشي:م)مَأَصَؾومَأُط٦ّنصيمسشيؾضيّٓطيامذشيُؽ٦ّرطيام(

م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم مَأغؼي٥ّصيمدشيِؿّٝشيماظؼيِؾ٨ّؼي مسصيؿشيّٕشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مبضي٤ّغي ِٓ ما سشيؾضيِّٓ

مسشي موشيعشيلضيؽصي٦ّلظي مرشياعػي مُطؾُُّؽ٣ّضي م) مؼشيُؼ٦ّلصي: موشيػصي٦ّشيمودؾ٣ّ( مرشياعػي مَصوإلغيعشيومصي م، مرشيِسقؼيِؿ٥ِّ ٤ّضي

عشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّم،موشياظّٕؼيجصي٢ّصيمرشياعػيمسشيَؾ٧ّمَأػضيِؾ٥ِّموشيػصي٦ّشيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّم،م

موشياْظكشيوِدمصيم م، مرشيِسقؼيِؿفشيو مسشي٤ّضي معشيلضيؽصي٦َّظٌي موشيِػ٨ّشي مزشيوضيِجفشيو ًِ مسشيَؾ٧ّمبشيقضي مرشياِسقشيٌي وشياْظؿشيّٕضيَأُة

 )عؿػ٠ّمسؾق٥ّ.(مممممممممممممممممم.ِهمرشياعػيموشيػصي٦ّشيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّم(ِص٨ّمعشيولغيمدشيقـيِّٓ

ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآم -4 مأن م)ر٨ّ٬ّمآمسـفو( وسيماظصقققنيمس٤ّمسو٫ّشي

 م.سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مضول:م)مهّٕوامظقؾيماظؼّٓرمسيماظعشّٕماِّواخّٕمع٤ّمرعضونم(

مس٤ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( -5 موس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(

 م.ضول:م)ع٤ّمضوممظقؾيماظؼّٓرمإميوغومواحؿلوبومشػّٕمظ٥ّمعومتؼّٓممع٤ّمذغؾ٥ّ(

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.

مسؾق٥ّم -6 مآ م)٭ّؾ٧ّ مظؾـيب مضؾً مضوظً: مسـفو( مآ م)ر٨ّ٬ّ مسو٫ّشي وس٤ّ

مض٦ّظ٨ّماظؾف٣ّم م) مضول: مأض٦ّل؟ معو ماظؼّٓر مواصؼًمظقؾي مأرأؼًمإن ودؾ٣ّ(:

مم.رواهماظرتعّٔي()ممممممممممممممممممممممممممممممإغ١ّمسػ٦ّمهىماظعػ٦ّمصوسّٟمسينم(

مأغّٗ -7 مآمسؾق٥ّمموس٤ّ مآم)٭ّؾ٧ّ مرد٦ّل مضول مضول: مآمسـ٥ّ( )ر٨ّ٬ّ

صؼق٢ّم:مطقّٟمؼلؿعؿؾ٥ّم.ودؾ٣ّ(م:م)مإنمآمإذامأرادمبعؾّٓمخريًامادؿعؿؾ٥ّم(

 )رواهماظرتعّٔي.(مممممؼومرد٦ّلمآم؟مضولم)ؼ٦ّصؼ٥ّمظعؿ٢ّم٭ّوحلمضؾ٢ّمع٦ّت٥ّ(



   

 

- 377 - 

 -ثايجًا: املــٛضـــــٛع :

مينتمسؾ٧ّمسؾودهمبوظـػقوتم،مب٢ّموؼّٖؼّٓمم-دؾقوغ٥ّموتعوديم-إنمآم

مدؾقوغ٥ّ:م مضولمسـ٥ّمربـو مصفّٔامذفّٕمرعضونم، مع٤ّماظربطوتم، ذشيفضيّٕصيمم}هل٣ّمصقفو

رشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمُأغضيّٖغيلشيمِصق٥ِّماْظُؼّٕضيَآنصيمػصيّٓطيىمِظؾؼـيوسغيموشيبشيقـيشـيوٍتمِع٤ّشيماْظفصيّٓشيىموشياْظُػّٕضيَضونغيم

ضيُؽ٣ّصيماظشؼيفضيّٕشيمَصْؾقشيصصيؿضي٥ّصيموشي عشي٤ّضيمَطونشيمعشيّٕغيؼضطيومَأوضيمسشيَؾ٧ّمدشيَػّٕػيمَصِعّٓؼيٌةمِع٤ّضيمَأؼؼيومػيمَصؿشي٤ّضيمذشيفغيّٓشيمِع

ُأخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾ٥َّّصيمِبُؽ٣ّصيماْظقصيلضيّٕشيموشيَظومؼصيّٕغيؼّٓصيمِبُؽ٣ّصيماْظعصيلضيّٕشيموشيِظؿصيْؽِؿُؾ٦ّاماْظِعّٓؼيَةموشيِظؿصيَؽؾـيّٕصيواماظؾ٥َّّشيم

ػّٔاماظشفّٕممؼم،موجع٢ّمآمسي185ػاظؾؼّٕة:{سشيَؾ٧ّمعشيومػشيّٓشياُط٣ّضيموشيَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتشيشضيُؽّٕصيونشي

اظؽّٕؼ٣ّماظعشّٕماِّواخّٕم،مصّٕ٭ّيم٤ٌّمأحل٤ّمسيمأولماظشفّٕمأنمؼّٖدادم،مو٤ٌّم

موعوم مسيماظطوسوتم، ماظعشّٕ ماِّؼوم موؼغؿـ٣ّمػّٔه مصوتم; مأنمؼلؿّٓركمعو أدوء

مغؿلع٢ّمعومطونمسؾق٥ّمدقّٓماًؾ٠ّم)٭ّؾ٧ّمآمؼؼّٕب٥ّمع٤ّمآمتعوديم،م صققـؿو

وراتمواِّحودؼٌماظيتمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيماظعشّٕماِّواخّٕم،مصنغـومنّٓمأنماظعؾ

ماِّحودؼٌم مع٤ّ موظقلً م، مطٱّم مطـري مصقفو مظقّٗ ماظشلن مػّٔا مسي روؼً

موحقوةم ماظؼؾىم، مأو٭ّوفمَأذيؾًموَأوجّٖتم٭ّػي موظؽـفو م، معطؾؼًو اظط٦ّؼؾي

مذطّٕػوم مجوءتمسيمطؾؿوتمسفقؾي موصع٢ّماظؾّٓنم، موذغ٢ّماظعؼ٢ّم، اظّٕوحم،

)ر٨ّ٬ّمآمأ٭ّقوبماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مصفّٔهمأمماٌمعـنيمسو٫ّشيم

م)مطونمرد٦ّلمآم٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّمإذامدخ٢ّماظعشّٕصيمذّٓؼيم سـفو(مضوظً:

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعؽّٖرشيهم،موأحقشيومظقؾ٥ّم،موأؼؼَّٜمأػَؾ٥ّم(م

ضوظً:م)مطونمرد٦ّلمآم٭ّؾ٧ّمآم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(موسيمرواؼيمسـفوم

مسيما مودؾ٣ّمجيؿفّٓصي م(مسؾق٥ّ مسيمشريغيه مّٰمجيؿفّٓصي معو مع٤ّمرعضونشي ماِّواخّٕغي ظعشّٕغي
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وععـ٧ّمذّٓماٌؽّٖر:مأيممشّٕمواجؿفّٓمسيماظعؾوداتم،موضق٢ّ:م،مم)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(

مطـوؼيمس٤ّماسؿّٖالماظـلوءم.م

مع٤ّم ماِّواخّٕ ماظعشّٕ مخيّٙؽي مطون مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ صوظـيب

مصؿـفو مؼعؿُؾفوموحيّٕصمسؾقفو م،مبلسؿولػي :مإحقوءمرعضونم،معومّٰمخيّٙؽيمشريػو

اظؾق٢ّم;موسيماٌلـّٓمع٤ّموج٥ٍّمآخّٕشيمسـفومضوظً:م)طونماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم

مشَّّٕشيمم-تعينماِّخريشيمم-ودؾ٣ّ(مخيؾُّٛماظعشّٕؼ٤ّمبصٱٍّةموغ٦ّمػيم،مصنذامطونماظعشّٕصيم

وذشيّٓؼيماٌؽّٖرم(م.موحيؿؿ٢ّمأنمؼّٕادمبنحقوءماظؾق٢ّمإحقوءمشوظؾ٥ّم;موسيم٭ّققّّم

(معومسؾؿؿصي٥ّصيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ممعلؾ٣ّمس٤ّمسو٫ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مضوظً:

مضوممظقؾيمحؿ٧ّماظصؾوحم(م.

مواظؿففّٓم م، ماظؾق٢ّ مضقوم ماظصويني ماٌمعـني مودأب م؟! مّٰ وٕ

واظ٦ّض٦ّفمبنيمؼّٓيمآمدؾقوغ٥ّ،مػّٔامعومبقـ٥ّمظـومربـومج٢ّمسيمسٱّهم،مصؼولم

م مخشيم}تعوديم: مِبفشيو مذصيطِّّٕصيوا مإغيذشيا ماظَِّّٔؼ٤ّشي مِبَكؼشيوِتشـيو مؼصيمضيِع٤ّصي موشيدشيؾؼيقصي٦ّامإغيغؼيؿشيو مدصيفؼيّٓطيا ّٕؽيوا

مؼشيّٓضيسصي٦ّنشيم ماْظؿشيضشيوِجّٝغي مسشي٤ّغي م*متشيؿشيفشيوَص٧ّمجصيصـي٦ّبصيفصي٣ّضي مؼشيلضيؿشيْؽِؾّٕصيونشي مَظو موشيػصي٣ّضي مرشيبـيفغي٣ّضي ِبقشيؿضيِّٓ

ضيِػُؼ٦ّنشي مؼم.16،م15ػاظلفّٓة:ممممممممممممممممممممم{رشيبؼيفصي٣ّضيمخشي٦ّضيًصوموشيَرؿشيعطيوموشيِعؿؼيومرشيزشيْضشـيوػصي٣ّضيمؼصي

ٌؿؼنيم،موطقّٟمطونمحوهل٣ّم،مع٤ّمضقومموأذورمآمتعوديمإديمسؾودهما

م متعودي: مضول مظؾػّٕشم، موػفّٕ م*مم}اظؾق٢ّ موشيسصيقصي٦ّنػي مجشيؼـيوٍت مِص٨ّ ماْظؿصيؿؼيِؼنيشي إغينؼي

مع٤ّم مَضِؾقًؾو مَطوغصي٦ّا م* مذشيِظ١َّمعصيقضيِلـِنيشي مَضؾضي٢ّشي مَطوغصي٦ّا مإغيغؼيفصي٣ّضي مرشيبؽيفصي٣ّضي مَآتشيوػصي٣ّضي معشيو َآِخِّٔؼ٤ّشي

ؼم،موبفّٔام18-15ػاظّٔارؼوت:م{ػصي٣ّضيمؼشيلضيؿشيغضيِػّٕصيونشياظؾَّقضي٢ّغيمعشيومؼشيفضيفشيعصي٦ّنشيم*موشيِبوْظَلدضيقشيورغيم

مادؿق٠ّمػمّٰءماٌمعـ٦ّنمجـوتموسق٦ّنم،مطؿوموسّٓماي٠ّمدؾقوغ٥ّ.
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مصؼّٓم ماظشلنم; مس٤ّماهلّٓيماظـؾ٦ّيمواظؿطؾق٠ّمابؿّٓيمهلّٔا وأعو

م،م مضّٓعوه مع٤ّماظؾق٢ّمحؿ٧ّمتؿ٦ّرم مؼؼ٦ّم مودؾ٣ّ( طونماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ

مذصيعضي مبضي٤ّشي ماْظؿصيِغريشيَة مس٤ّ مايّٓؼٌ مسشيَؾقضي٥ِّمصػ٨ّ ماظؾ٥َّّصي م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظؼيِؾ٨ّؽي مَضومشي مضول: ؾشيَي

متشيَؼّٓؼيمشيمِع٤ّضيمذشيغضيِؾ١َّم مَظ١َّمعشيو مَشَػّٕشيماظؾ٥َّّصي مَظ٥ّصي:مَضّٓضي مَصِؼق٢ّشي مَضّٓشيعشيوهصي ضي وشيدشيؾ٣َّّشي(محشيؿؼي٧ّمتشي٦ّشيرؼيعشي

مسؾق٥ّ(م.م)عؿػ٠ّمممممممممممممممممممممممممممممممموشيعشيومتشيَلخؼيّٕشيمَضولشي:م)مَأَصَؾومَأُط٦ّنصيمسشيؾضيّٓطيامذشيُؽ٦ّرطيام(م

م،م مإظقفو مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظـيب مأذور ماظيت ماِّسؿول وع٤ّ

وأرذّٓمإديماظؼقوممبفوم،موطونمحيّٕصموؼ٦ّازىمسؾ٧ّمأدا٫ّفوم،مإؼؼوزمأػؾ٥ّم;م

مواظ٦ّض٦ّفمبنيمؼّٓيماي٠ّمج٢ّم مواظؿضّٕعمٓمدؾقوغ٥ّم، ظؾعؾودةمواظطوسيم،

وهمسيمسٱّهم،مِّنماإلغلونمعلؽ٦ّلمس٤ّمأػؾ٥ّم،مواظّٕاس٨ّمعلؽ٦ّلمسؿومادرتس

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّامُض٦ّامَأغُػلشيُؽ٣ّضيموشيَأػضيِؾقُؽ٣ّضيمغشيورطيام}آمسّٖموج٢ّم،مضولمتعودي:

صؼ٦ّهلو:م)أؼؼّٜمأػؾ٥ّ(مصق٥ّمإذورةم.ممؼ6ػاظؿقّٕؼ٣ّ:م{وشيُض٦ّدصيػشيوماظؼيوسصيموشياْظِقفشيورشيُةم

موّٰمؼؼؿصّٕم مّٰمؼؿعؾ٠ّمب٥ّموحّٓهم، إديمأنماظ٦ّاجىماٌـ٦ّطمبؽ٢ّمواحّٓمعـو

مب٢ّم م، موحّٓه ماِّػ٢ّسؾق٥ّ موأوّٰػو موأضّٕبفو ماِّودّٝ، ماظّٓا٫ّّٕة مصننعيممؼشؿ٢ّ ،

موأنمجيع٢ّمظ٥ّمو٤ٌّم مأنمؼؼ٨ّمغػل٥ّموأػؾ٥ّمع٤ّمسّٔابمآم، معطوظىظي اظعؾّٓشي

م،م مصعؾفو ماظ٦ّاجى ماظّٕسوؼي مإغفو م، ماظـور مع٤ّ مودرتًا محفوبًو مرسوؼؿ٥ّ مسي ػ٣ّ

ِٓمبضي٤ّغيمسصيؿشيّٕشيم)ر٨ّ٬ّمآ سـفؿو(ممواظعـوؼيماظيتمؼـؾغ٨ّمظ٥ّماظؼقوممبفوم،مصعشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓما

مسشي٤ّضيم موشيعشيلضيؽصي٦ّلظي مرشياعػي مُطؾُُّؽ٣ّضي م( مؼشيُؼ٦ّلصي: م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ماظؼيِؾ٨ّؼي مدشيِؿّٝشي َأغؼي٥ّصي

رشيِسقؼيِؿ٥ِّم،مَصوإلغيعشيومصيمرشياعػيموشيػصي٦ّشيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّم،موشياظّٕؼيجصي٢ّصيمرشياعػيمسشيَؾ٧ّمَأػضيِؾ٥ِّموشيػصي٦ّشيم

مرشياِسقشي موشياْظؿشيّٕضيَأُة م، مرشيِسقؼيِؿ٥ِّ مسشي٤ّضي مسشي٤ّضيمعشيلضيؽصي٦ّلظي معشيلضيؽصي٦َّظٌي موشيِػ٨ّشي مزشيوضيِجفشيو ًِ مبشيقضي مسشيَؾ٧ّ ٌي

رشيِسقؼيِؿفشيوم،موشياْظكشيوِدمصيمِص٨ّمعشيولغيمدشيقـيِِّٓهمرشياعػيموشيػصي٦ّشيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسقؼيِؿ٥ِّمَضولشيم:موشيَأحضيِلؾصي٥ّصيم
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مسشي٤ّضيم معشيلضيؽصي٦ّلظي موشيُطؾُُّؽ٣ّضي مرشياعػي مَصُؽؾُُّؽ٣ّضي مَأّٰ م، مَأِبق٥ِّ مِص٨ّمعشيولغي مرشياعػي موشياظّٕؼيجصي٢ّصي م: َضولشي

مرشيِسقؼيِؿ٥ِّم(م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م.

ورويمأنمسؿّٕم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مطونمؼصؾ٨ّمع٤ّماظؾق٢ّمعومذوءمآم،م

حؿ٧ّمإذامطونمغصّٟماظؾق٢ّمأؼؼّٜمأػؾ٥ّمظؾصٱّةم،مؼؼ٦ّلمهل٣ّ:ماظصٱّةماظصٱّةم،م

مم{وشيْأعصيّٕضيمَأػضيَؾ١َّمِبوظصؼيَؾوِةموشيا٭ّضيَطِؾّٕضيمسشيَؾقضيفشيوم...ماآلؼيم}وؼؿؾ٦ّمػّٔهماآلؼي:م

م(.ؼم)ا٦ٌّرلم132ػر٥ّ:م

وٕمؼؼّٟماِّعّٕمسـّٓمذبّٕدمإحقوءماظؾق٢ّم،موإؼؼوزماِّػ٢ّم،مب٢ّمتعّٓىم

مجّٓم مع٤ّ م، مسؾقفو ماظعؾّٓ مؼؽ٦ّن مأن مؼـؾغ٨ّ ماظيت مواهلقؽي مايوظي مبقون إدي

واجؿفودم،موػّٔامعومطونمحيّٕصمسؾق٥ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مصؽونم

إغفوماجملوػّٓةمم–طـوؼيمس٤ّماسؿّٖالماظـلوءمم–جيّٓموجيؿفّٓم،موؼشّٓماٌؽّٖرم

م م مدؾقوغ٥ّ: مضول م، متعودي مٓ مواظؿ٦ّج٥ّ م، مِصقشيومم}ظؾـػّٗ مجشيوػشيّٓصيوا وشياظَِّّٔؼ٤ّشي

ماْظؿصيقضيِلـِنيشي مَظؿشيّٝشي ماظؾ٥َّّشي موشيإغينؼي مدصيؾصيَؾشـيو مجفيممؼ69ػاظعـؽؾ٦ّت:م{َظشيفضيِّٓؼشيؼيفصي٣ّضي موع٤ّ ،

أخّٕىمؼؼولمسيمطٱّمماظعّٕب:ممّشّٕمس٤ّمدوسّٓماىّٓعيمأوممّشّٕمس٤ّماٌؽّٖرم،مإذام

مظؼص٦ّىمسيماظؾّٔلمواظعؿ٢ّم.جشيّٓعيمواجؿفّٓموبؾّٞماظغوؼيما

ب٢ّمػّٔامعومأعّٕمآمتعوديمب٥ّم،مع٤ّمذبوػّٓةمسيمدؾقؾ٥ّم،موأنمؼؾؿغ٧ّم

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمَآعشيصـي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيمم}اظعؾّٓمودقؾيمتؼّٕب٥ّمٓمدؾقوغ٥ّم،مضولمتعودي:

متصيْػِؾقصي مَظعشيؾَُّؽ٣ّضي مِص٨ّمدشيِؾقِؾ٥ِّ موشيجشيوِػّٓصيوا ماْظ٦ّشيِدقَؾَي مإغيَظقضي٥ِّ م;م35ػاٌو٫ّّٓة:{٦ّنشيوشيابضيؿشيغصي٦ّا ؼ

إغ٥ّماظػٱّحمواظـفوحم،مواظػ٦ّزماظعظق٣ّم،مؼـوظ٥ّماظعؾّٓمبوجملوػّٓةمواظؿ٦ّج٥ّمإديم

مآمتعوديم.
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مسظقؿيماعنتمآمبفوم مع٤ّمرعضونمأؼوعًو ماِّواخّٕ مطوغًماظعشّٕ وإذا

سؾ٧ّماِّعيماٌلؾؿيم،مبلنمأسطوػومغػقوتمربوغقيمسطّٕةم،مصقفوماِّجّٕماظؽؾريم،م

مصقفو م، ماظعظق٣ّ ماظّٔغ٦ّبممواظـ٦ّاب متعودي مآ موؼغػّٕ م، مايلـوت تؿضوسّٟ

واظلقؽوتم،موميق٦ّماظّّٰٖتم;مصؼّٓمجع٢ّمآمتؾوركموتعوديمسيماظعشّٕماِّواخّٕم

ظقؾيماظؼّٓرم،مإطّٕاعومع٤ّمآمِّعيمربؿّٓم)سؾق٥ّماظصٱّةمواظلٱّم(محؿ٧ّمتؽـّٕم

ماظؼّٓرم مصؾقؾي ماِّخّٕىم، ماِّع٣ّ متلؾؼفو موّٰ م، مدرجوتفو مبفو موتّٕتػّٝ م، حلـوتفو

خريمع٤ّمأظّٟمذفّٕم..مػ٨ّمخٱّ٭ّيمرعضونم،موتوجمرعضونم،موطونمماظيتمػ٨ّ

مظقؾيم مهّٕوا م( موؼؼ٦ّلم: مع٤ّمرعضونم، ماِّواخّٕ رد٦ّلمآمجيوورمسيماظعشّٕ

ماظؼّٓرمسيماظعشّٕماِّواخّٕمع٤ّمرعضونم(م)م٭ّققّّماظؾكوريم(م.

ماظؿلػىم موشيدشيؾ٣َّّ( مسشيَؾقضي٥ِّ ُٓ ما م)٭ّشيؾ٧َّّ ماظـيب مدصيـّي مع٤ّ مطون وهلّٔا

ظعشّٕم،موػّٔامصق٥ّمع٤ّماّٰجؿفودمسيماظعؾودةم،موبّٔلمواّٰدؿعّٓادمسيمتؾ١ّما

مم–اظ٦ّدّٝمسيمهّٕيمتؾ١ّماظؾقؾيماظػو٬ّؾيم مع٤ّمم–ظقؾيماظؼّٓر اظيتمػ٨ّمخريظي

أظّٟمذفّٕم،مصقـؼطّٝمتؾ١ّمآٌّةمس٤ّمط٢ّماًٱ٠ّ٫ّّم،معشؿغٱًّمبطوسيماًوظ٠ّ،م

مودبؾ٧ّمس٤ّم م، موذطّٕه مبّٓسو٥ّ٫ّ موذغ٢ّمظلوغ٥ّ م، مسؾ٧ّمروسؿ٥ّ محؾّٗمغػل٥ّ ضّٓ

ؼؾؾ٥ّمسؾ٧ّمرب٥ّموعومؼؼّٕب٥ّمعـ٥ّم،مصؿومبؼ٨ّمظ٥ّمد٦ّىمذيقّٝمعومؼشغؾ٥ّم،موسؽّٟمب

مظؾقؾيم مظػضؾ٥ّموث٦ّاب٥ّموإدراطًو مرؾؾًو مصق٥ّمر٬ّوهم، مذغ٢ّمغػل٥ّمإّٰممبو موعو آم،

ماظؼّٓرم.م

مؼؽ٦ّنم مأن ماِّواخّٕ ماظعشّٕ مسي ماّٰجؿفود مع٤ّ ماِّمس٧ّ واٌؼص٦ّد

اظعؾّٓمعفقؽًومظؿـّّٰٖتمآمدؾقوغ٥ّمسيمظقؾيماظؼّٓرم،مصننمظقؾيماظؼّٓرمظقؾيمذّٕؼػيم

مععظؿيعؾ مآمتعوديمصقفو:مورطي مضول م; ماْظَؼّٓضي} عػضؾي مَأْظِّٟمَظقضيَؾُي معـي٤ّضي مخشيقضيّٕظي رغي
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مظقّٗمصقفوم ،{ذشيفضيّٕػي مخريمع٤ّماظعؿ٢ّمسيمأظّٟمذفّٕ مأنماظعؿ٢ّمصقفو واٌعـ٧ّ:

مظقؾيماظؼّٓرم.

وظقؾيماظؼّٓرمسيماظّٕواؼوتماظشّٕؼػيمهلومضّٓدقيمخو٭ّيم،موأػؿقيمطربىم

مصقلؿقىمظؾؿؽؾّٟمأنمؼفؿ٣ّمبوظّٞماِّػؿقيم بنحقوءمػّٔهماظؾقؾيماظعظقؿيم;م،

مصقفوم مصقؽؿى م، ماظعوم معّٓار مسؾ٧ّ ماًٱ٠ّ٫ّّ معؼودؼّٕ متؼّٓر ماظؾقؾي مػّٔه صػ٨ّ

اِّحقوءمواِّع٦ّاتم،مواظلعّٓاءمواِّذؼقوءم،مواآلجولمواِّرزاقم،مضولمتعودي:م

مؼ.4ػاظّٓخون:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{صقفومؼػّٕقمط٢ّمأعّٕمحؽق٣ّ}

مؼؽ٦ّنمومسقًم معو مضق٢ّ:مِّغ٥ّمؼؼّٓرمصقفو ظقؾيماظؼّٓرمبفّٔاماّٰد٣ّمطؿو

ماب٤ّم مؼّٕوشيىمذظ١ّمس٤ّ م، موبّٕطي مورزق م، موعصقؾي مع٤ّمخري سيمتؾ١ّماظلـي

م متعودي: مآ مضول موضّٓ م; مسـفؿو( مآ م)ر٨ّ٬ّ مَأعضيّٕػيم}سؾوس مُط٢ّؽي مؼصيْػّٕشيقصي ِصقفشيو

مآم،م4ػاظّٓخون:م{حشيِؽق٣ّػي مسـّٓ مضّٓرػو مظعظ٣ّ ماظؼّٓر ممسقًمظقؾي موضق٢ّ: ؼ.

:ماظؼّٓرممبعـ٧ّماظضق٠ّم،مظضق٠ّماِّرضمس٤ّماٌٱ٫ّّؽيماظيتمتـّٖلمصقفوم،موضق٢ّ

صّٕوىماإلعوممأريّٓمس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(معّٕص٦ّسًو:م)مإغينؼيماْظؿشيَؾو٫َِّؽَيم

مِتْؾ١َّماظؾَّقضيَؾَيمِص٨ّماْظَلرضيضغيمَأْطشيّٕصيمِع٤ّضيمسشيّٓشيِدماْظقشيصشي٧ّم(م.

َأغّٖشيْظشـيوهصيمِص٨ّمَظقضيَؾٍيمعؽيؾشيورشيَطٍيمإغيغؼيوممإغيغؼيوم}ومسؼيوػومآمتعوديمعؾورطيم،مصؼولمدؾقوغ٥ّ:م

م معصيـِّٔرغيؼ٤ّشي م{ُطؼـيو متعودي: مبّٓظق٢ّمض٦ّظ٥ّ ماظؼّٓر موػ٨ّمظقؾي مِص٨ّمَظقضيَؾِيم}. مَأغّٖشيْظشـيوهصي إغيغؼيو

(.موسشي٤ّضيم185)م{ذشيفضيّٕصيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيشيمُأغّٖغيلشيمِصق٥ِّماْظُؼّٕضيآنصي}.موضولمتعودي:م{اْظَؼّٓضيرغي

َضولشي:م(مُأغضيّٖغيلشيماْظُؼّٕضيآنمجصيؿضيَؾيموشياِحّٓشيةمإغيَظ٧ّمدشيؿشيوءمِابضي٤ّمسشيؾؼيوسم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(م

وشيُضّٕضيآغًومم}اظّٓؽيغضيقشيومِص٨ّمَظقضيَؾيماْظَؼّٓضيرم،مثصي٣ّؼيمُأغضيّٖغيلشيمبشيعضيّٓمذشيِظ١َّمِص٨ّمِسشضيّٕغيؼ٤ّشيمدشيشـييم(موشيَضّٕشيَأ:م

ٌٍم م.{َصّٕشيْضشـيوهصيمِظؿشيْؼّٕشيَأهصيمسشيَؾ٧ّماظؼـيوسغيمسشيَؾ٧ّمعصيْؽ
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أبف٣ّمػّٔهماظؾقؾيمسؾ٧ّماِّعيموع٤ّمحؽؿيمآمدؾقوغ٥ّموتعوديمأغ٥ّمضّٓم

ظقفؿفّٓوامسيمرؾؾفوم،موجيّٓـيوامسيماظعؾودةمسيماظشفّٕمطؾ٥ّمرؿعًومسيمإدراطفوم،م

طؿومأخػ٧ّمدوسيماإلجوبيمسيمؼ٦ّمماىؿعيمظقؽـّٕوامع٤ّماظّٓسوءمسيماظق٦ّممطؾ٥ّم،م

مسيم مظقفؿفّٓوا مسيماظطوسوت مور٬ّوه م، مسيماِّمسوء ماِّسظ٣ّ مامس٥ّ وأخػ٧ّ

ملوسيمظقفّٓماظـوسمسيماظعؿ٢ّمحّٔرًامعـفوم.ذيقعفوم،موأخػ٧ّماِّج٢ّموضقومماظ

وأعومس٤ّماظعؿ٢ّمسيمظقؾيماظؼّٓرمصقـؾغ٨ّمسؾ٧ّماٌلؾ٣ّماّٰضؿّٓاءمبوظـيبم

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مصنغ٥ّمػ٦ّماِّد٦ّةمواظؼّٓوةم،موأّٰمؼضقعيّٝمدوسوتمػّٔهم

اِّؼوممواظؾقوظ٨ّم،مصننمإٌّءمّٰمؼّٓريمظعؾ٥ّمّٰمؼّٓرطفومعّٕةمأخّٕىم،مس٤ّمأب٨ّم

م)ع٤ّمضومممػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مضول: مودؾ٣ّ( س٤ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(م.مممممممممممممممظقؾيماظؼّٓرمإميوغومواحؿلوبومشػّٕمظ٥ّمعومتؼّٓممع٤ّمذغؾ٥ّ(م

م،م مبلغّٗمع٦ّّٰػ٣ّموضّٕب٥ّ مسـّٓمابؾنيمظقؾيمايظ٦ّة ماظؼّٓر إنمظقؾي

مبوظؿففّٓمصقفوم مإحقو٫ّفو مو مبؼقوعفو م، مهلو مؼػّٕونمع٤ّمظقوظ٨ّماظؾعّٓمواهلفّٕ وإمنو

صٱّةم،موضّٓمأعّٕمسو٫ّشيمبوظّٓسوءمصقفوم;مضوظًمسو٫ّشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مظؾـيبمواظ

مضول:م مأض٦ّل؟ معو ماظؼّٓر مظقؾي مواصؼً مإن مأرأؼً مودؾ٣ّ(: مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ

م)مض٦ّظ٨ّماظؾف٣ّمإغ١ّمسػ٦ّمهىماظعػ٦ّمصوسّٟمسينم(.

ماظؾقؾيم مػّٔه مإدراك مإدي مؼ٦ّص٠ّ مع٤ّ محًؼو ماظلعقّٓ مأن وايو٭٢ّّ

ّٰذ١ّموّٰمعّٕؼيمأنمع٤ّمضوممرعضونمطؾ٥ّمصؼّٓماٌؾورطيم،موممومّٰمخٱّفمصق٥ّمو

مطونماظلؾّٟماظصوحلمعـف٣ّمع٤ّمؼّٓخ٢ّم موهلّٔا م، مّٰمربوظي ماظؼّٓر أدركمظقؾي

ماٌلفّٓمع٤ّمأولمظقؾيمع٤ّمرعضونموّٰمخيّٕجمإّٰمبعّٓم٭ّٱّةماظعقّٓم.
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ماِّسؿولمبو٦ًّاتق٣ّ: مسؾ٣ّممإمنو مإذا موسّٓظ٥ّ إنمآمتعوديمحبؽؿؿ٥ّ

٥ّمظعؿ٢ّم٭ّوحلمخيؿ٣ّمسؾق٥ّم،مع٤ّمسؾّٓهم٭ّّٓقماظؼؾىموحل٤ّماظـقيمصنغ٥ّمؼ٦ّصؼ

وظ٦ّمسؿ٢ّمعومسؿ٢ّمع٤ّمذّٕم،موإذامسؾ٣ّمعـ٥ّمصلودًامسيمضؾؾ٥ّمصنغ٥ّمخيؿ٣ّمظ٥ّمبل٦ّءم

خومتيم،موظ٦ّمسؿ٢ّمصقؿومؼؾّٓومظؾـوسمبعؿ٢ّمأػ٢ّماىـيم،مب٢ّمضّٓمؼظفّٕمحؼقؼيم

أعّٕهمظؾـوسمسربةموع٦ّسظيمظؾؿمعـنيم،مطؿومسيمحّٓؼٌمدف٢ّمب٤ّمدعّٓمسيم

موضوت٢ّماٌ شّٕطنيم،موظؽ٤ّمٌومسيمضؾؾ٥ّمع٤ّماظّٕج٢ّماظّٔيمأبؾ٧ّمبٱّءمطيمحلـًو

صلودمّٰمؼعؾؿ٥ّمإّٰمآمصنغ٥ّمخؿ٣ّمظ٥ّمخبومتيمد٦ّءم،موإمنومأخربماظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّم

مظـؾق٥ّم،م آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موسؾ٣ّمحبولمخومتؿ٥ّمب٦ّح٨ّمع٤ّمآمتعوديمتصّٓؼؼًو

مضولماظصقوب٨ّماظّٔيمرآهم موهلّٔا م مرد٦ّلمربماظعوٌني، مسؾ٧ّمأغ٥ّ وبّٕػوغًو

م٭ّّٓقمآمحّٓؼـ١ّم،مضّٓماغؿقّٕمصٱّنمصؼؿ٢ّمغػل٥ّ(مضؿ٢ّمغػل٥ّم:م)ؼومرد٦ّلمآم

م.م(رواهماظؾكوري)

مض٦ّظ٥ّم مع٤ّ ماظؽّٕؼ٣ّ ماظؼّٕآن مسي مجوء معو مذظ١ّ مسؾ٧ّ مؼّٓل مممو وإن

مِظْؾقصيلضيّٕشيىم*مم}تعودي:م َصَلعؼيومعشي٤ّضيمَأسضيَط٧ّموشياتؼيَؼ٧ّم*موشي٭ّشيّٓؼيقشيمِبوْظقصيلضيشي٧ّم*مَصلشيصيقشيلـيّٕصيهصي

م موشيَطّٔؼيبشي م* موشيادضيؿشيغضيشي٧ّ مبشيِك٢ّشي معشي٤ّضي موشيَأعؼيو مِظْؾعصيلضيّٕشيى مَصلشيصيقشيلـيّٕصيهصي م* م{ِبوْظقصيلضيشـي٧ّ

موروىماظؾكوريمسيمطؿوبماظؿػلريمس٤ّمسؾ٨ّم)ر٨ّ٬ّمآم10-5ػاظؾق٢ّ: م، ؼ

مرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآم مصلتوغو مسيمجـوزةمسيمبؼقّٝماظغّٕضّٓم، مطـو مضول: سـ٥ّ(

مؼـؽًم مصفع٢ّ مصـؽّٗ م، مزبصّٕة موعع٥ّ مح٦ّظ٥ّ موضعّٓغو مصؼعّٓ مودؾ٣ّ( سؾق٥ّ

ع٤ّمأحٍّٓم،موعومع٤ّمغػّٗػيمعـػ٦ّديمإّٰمطؿىمممبكصّٕت٥ّم،مث٣ّمضول:م)معومعـؽ٣ّ

عؽوغفومع٤ّماىـيمأوماظـورم،موطؿؾًمذؼقيمأومدعقّٓةم(م،مضولمرج٢ّم:مؼومرد٦ّلم

آم،مأصٱّمغؿؽ٢ّمسؾ٧ّمطؿوبـوموغّٓعماظعؿ٢ّم،مصؿ٤ّمطونمعـومع٤ّمأػ٢ّماظلعودةم
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مصلقصريمإديم مع٤ّمأػ٢ّماظشؼوء موع٤ّمطونمعـو م، صلقصريمإديمأػ٢ّماظلعودة

ول:م)مأعومأػ٢ّماظلعودةمصققلّٕونمظعؿ٢ّمأػ٢ّماظلعودةمسؿ٢ّمأػ٢ّماظشؼوءم.!مض

صلعومع٤ّمأسط٧ّمم}،موأعومأػ٢ّماظشؼووةمصققلّٕونمظعؿ٢ّمأػ٢ّماظشؼوءم(مث٣ّمضّٕأم

ماآلؼيم.م{واتؼ٧ّمو٭ّّٓقمبويلـ٧ّ...

وس٤ّمأغّٗم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضول:مضولمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم

:مطقّٟمؼلؿعؿؾ٥ّمؼوممودؾ٣ّ(م:م)مإنمآمإذامأرادمبعؾّٓمخريًامادؿعؿؾ٥ّم(م،مصؼق٢ّ

م)رواهماظرتعّٔي(م.مممممممممرد٦ّلمآم؟مضولم)مؼ٦ّصؼ٥ّمظعؿ٢ّم٭ّوحلمضؾ٢ّما٦ٌّتم(م

إنؼيماِّسؿولمبو٦ًّاتق٣ّم،مػؽّٔامضولماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م

ماِّسؿولمبو٦ًّاتق٣ّ(. مسؾ٧ّماآلخّٕؼ٤ّمإمنومم)إمنو مصننمايؽ٣ّ وِّج٢ّمػّٔا

ماظع مخيؿ٣ّمسؾق٥ّ موسؾ٧ّمعو ماِّع٦ّر مإمنومؼؽ٦ّنمبظ٦ّاػّٕ مواظلّٕا٫ّّٕ مواًػوؼو ؾّٓم،

مؼرتكمسؾؿفومظؾكؾريماظعؾق٣ّماظّٔيمؼعؾ٣ّماظلّٕموأخػ٧ّم.

صؿ٤ّمخؿ٣ّمظ٥ّمخبريمصؼّٓمأصؾّّمونّّم،موع٤ّمخؿ٣ّمظ٥ّمبشّٕمصؼّٓمخوبم

سّٖمم-وخلّٕم،مصعؾ٧ّمط٢ّمعلؾ٣ّمأنمخيوفمع٤ّمد٦ّءماًومتيم،موأنمؼلللمآم

اظـؾوتمسؾ٧ّماظّٓؼ٤ّمحؿ٧ّماٌؿوتم،موسؾق٥ّمأنمحيّٕصمسؾ٧ّماظعؿ٢ّمم-وج٢ّم

ملدؾوبماظـؾوتم;مسل٧ّمآمأنمؼ٦ّصؼ٥ّمظّٔظ١ّم.ب

صوحّٕ٭٦ّّامسؾ٧ّمأنمدبؿؿ٦ّامذفّٕط٣ّمبطوسيمآمتعوديمواظؿؼّٕبمإظق٥ّم

مسـّٓهم مو٭ّّٓقماظعؾّٓمسيماظّٕشؾيمصقؿو موإحلونماظصؾيمب٥ّ، بلغ٦ّاعماظؼّٕبوتم،

ج٢ّؼيمسيمسٱّهم،مصؿ٤ّمطونمعؼصًّٕامصقؿومعض٧ّمصؾققػّٜمعومبؼ٨ّمع٤ّمػّٔاماظشفّٕم

موع٤ّمطونم م، مواإلحلون معض٧ّمصؾققّٕصمسؾ٧ّمدٱّعيمبوظطوسي مصقؿو ربلـًو

ماظؼصّٓمو٭ّقيماظـقيم.
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 احلر ب  ايضًٛى ٚايٓضو 

 ٚفطا٥ٌ ايعغز األٍٚ َٔ رٟ احلذ١

 -أٚاًل : ايعٓاصز :

مصض٢ّمايٍموعؽوغؿ٥ّمسيماإلدٱّمم .1

مايٍممدس٦ّةمإبّٕاػق٣ّموذّٕؼعيمربؿّٓمسؾقفؿوماظلٱّم .2

ماظعؾوداتمطؾفومتفّٔبماظلؾ٦ّكموتؼ٦ّع٥ّ .3

 ظلؾ٦ّكمايٍمأمن٦ّذجمظؾرتبقيموا .4

 آثورمايٍماظلؾ٦ّطقيمسؾ٧ّماظػّٕدمواجملؿؿّٝم .5

مصضو٢ّ٫ّماظعشّٕماِّولمع٤ّمذيمايفيممم .6

 ثاًْٝا : األدي١ :    

 -األدي١ َٔ ايكزإٓ :          

شيموشيَظوم}ضولمتعوديم:م .1 ؼيمَصَؾومرشيَص ؽٍيمَأذضيفصيّٕظيمعشيعضيُؾ٦ّعشيوتظيمَصؿشي٤ّضيمَصّٕشيضشيمِصقفغي٤ّؼيماْظقشي اْظقشي

ـيموشيعشيومتشيْػعشيُؾ٦ّامِع٤ّضيمخشيقضيّٕػيمؼشيعضيَؾؿضي٥ّصيماظؾ٥َّّصيموشيتشيّٖشيوؼيدصيوامَصـنغينؼيممُصلصي٦ّقشيموشيَظومِجّٓشيالشيمِص٨ّماْظقشي

مؼم.197ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممممم{خشيقضيّٕشيماظّٖؼياِدماظؿؼيْؼ٦ّشيىموشياتؼيُؼ٦ّنغيمؼشيوُأوِظ٨ّماْظَلْظؾشيوِب

ـيمؼشيـْلتصي٦َّكمرغيجشيوًظـوموشيسشيَؾـ٧ّمُطـ٢ّـيم٬ّشيـمممممم}وضولمتعوديم:م .2 وِعّٕػيموشيَأذـينضيمِص٨ّماظؼـيوسغيمِبـوْظقشي

ٍُمسشيِؿق٠ّػيم*مِظقشيشضيفشيّٓصيوامعشيشـيوِصّٝشيمَظفصيـ٣ّضيموشيؼشيـّٔضيُطّٕصيوامادضيـ٣ّشيماظؾَّـ٥ِّمِصـ٨ّمممممم ؼشيْلِتنيشيمِع٤ّضيمُط٢ّـيمَص

ضـيفشيـوموشيَأْرِعؿصيـ٦ّامممممممممم َأؼؼيومػيمعشيعضيُؾ٦ّعشيوٍتمسشيَؾـ٧ّمعشيـومرشيزشيَضفصيـ٣ّضيمِعـ٤ّضيمبشيفغيقؿشيـِيماْظَلغضيعشيـومغيمَصُؽُؾـ٦ّامِع

مؼم.28،م27ػايٍ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؾشيو٫ِّّٗشيماْظَػِؼريشي

َصنغيذشيامَضضشيقضيؿصي٣ّضيمعشيشـيوِدَؽُؽ٣ّضيمَصوذضيُطّٕصيواماظؾ٥َّّشيمَطِّْٔطّٕغيُط٣ّضيمآبشيـوءشيُط٣ّضيمَأوضيممم}وضولمتعوديم:م .3

َأذشيّٓؼيمِذْطّٕطيامَصِؿ٤ّشيماظؼـيوسغيمعشي٤ّضيمؼشيُؼ٦ّلصيمرشيبؼيشيومآِتشـيومِص٨ّماظّٓؽيغضيقشيوموشيعشيـومَظـ٥ّصيمِصـ٨ّماْظـكِخّٕشيِةممممم
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ضـيفصي٣ّضيمعشي٤ّضيمؼشيُؼـ٦ّلصيمرشيبؼيشـيـومآِتشـيـومِصـ٨ّماظـّٓؽيغضيقشيومحشيلشيـشـيًيموشيِصـ٨ّماْظـكِخّٕشيِةمممممممممِع٤ّضيمخشي َؾوقػيم*موشيِع

مؼم.201،م200ػاظؾؼّٕة:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{حشيلشيشـيًيموشيِضشـيومسشئّشيابشيماظؼيورغي

َأرشيىمِصـ٨ّماْظؿشيشيـومغيمممَصَؾؿؼيومبشيَؾـّٞشيمعشيعشيـ٥ّصيماظلؼيـعضي٨ّشيمَضـولشيمؼشيـوبصيشي٨ّؼيمإغيغـيـ٨ّممممممم}وضولمتعوديم:م .4

ًِماْصعشيـ٢ّضيمعشيـومتصيـمضيعشيّٕصيمدشيـؿشيِفّٓصيِغ٨ّمإغينضيمممممم َأغـي٨ّمَأذضيبشيقصي١َّمَصوغضيُظّٕضيمعشيوذشيامتشيّٕشيىمَضولشيمؼشيوَأبشيـ

مؼم.102ػاظصوصوت:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ذشيوءشيماظؾ٥َّّصيمِع٤ّشيماظصؼيوِبّٕغيؼ٤ّشيم

خشيَؾْؼشيـوُط٣ّضيمِعـ٤ّضيمذشيَطـّٕػيموشيُأغضيشيـ٧ّموشيجشيعشيْؾشيـوُط٣ّضيممممممؼشيوَأؼؽيفشيـوماظؼيـوسصيمإغيغؼيـوممممم}وضولمتعوديم:م .5

 م{ذصيعصي٦ّبطيوموشيَضؾشيو٢ِّ٫ّشيمِظؿشيعشيورشيُص٦ّامإغينؼيمَأْطّٕشيعشيُؽ٣ّضيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمَأتضيَؼوُط٣ّضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمسشيِؾق٣ّظيمخشيِؾريظي

 ؼم.13ػايفّٕات:مم

مؼم.4ػاظؼؾ٣ّ:مممممممممممممممممممممممممممممم{وشيإغيغشي١َّمَظعشيَؾ٧ّمخصيُؾ٠ّػيمسشيِظق٣ّػي}وضولمتعوديم:م .6

 -األدي١ َٔ ايض١ٓ :

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾعَي٣ّشي(مم .1 صيماظشيعيِؾ٨ّشيعيم)٭ّشيؾعَي٧ّما س٤ّمَأبشي٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾعَي٥ّصيمسشيضي٥ّصي(مَضولشي:مدشيِؿعضي

ضي،موشيَظ٣ّضيمؼشيْػلصي٠ّضي،مرشيجشيّٝشيمَطقشي٦ّضيمغيموشيَظّٓشيتضي٥ّصيمُأعصيعي٥ّصي(مم شيعيمِظؾعَي٥ِّمَصَؾ٣ّضيمؼشيّٕضيُص  ؼشيُؼ٦ّلصي:م)عشي٤ّضيمحشي

م(م.مم)رواهماظؾكوريممممم

وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾعَي٥ّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مخشيَطؾشيشـيوموشيَضولشيمعشيّٕؼيًة:مخشيَطىشيمرشيدصيـ٦ّلصيمم .2

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾعَي٣ّشي(مَصَؼـولشي:م)َأؼؽيفشيـوماظؼـيـوسصي،مإغينؼيماظؾَّـ٥ّشيمسشيـّٖؼيموشيجشيـ٢ّؼيمَضـّٓضيممممممممم اظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾعَي٧ّما

ؼيمَصقصيفؽيــ٦ّا(مَصَؼــولشيمرشيجصيــ ٢ّظي:مَأُطــ٢ّؼيمسشيــومػيمؼشيــومرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّــ٥ِّ؟مَصــّٕشيضشيمسشيَؾــقضيُؽ٣ّصيماْظقشيــ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيـؾعَي٣ّشي(:مم شي،محشيؿؼي٧ّمَضوَظفشيومثشيَؾوثطيو،مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾعَي٧ّما َظـ٦ّضيممم)َصلشيَؽ

ضي،موشيَظؿشيومادضيؿشيَطعضيؿصي٣ّضيم(مثصي٣ّؼيمَضولشي:م)ذشيرصيوِغ٨ّمعشيومتشيّٕشيْطؿصيُؽ٣ّضي،مَصنغيغؼيؿشيوم صي:مغشيعشي٣ّضي،مَظ٦ّشيجشيؾشي ُضْؾ

ضـيـّٕشيِةمدصيـمشياِظفغي٣ّضيموشياخضيِؿَؾـوِصفغي٣ّضيمسشيَؾـ٧ّمَأغضيِؾقشيـو٫ِّفغي٣ّضي،مَصـنغيذشياممممممممممػشيَؾ١َّمعشيـ٤ّضيم َطـونشيمَضـؾضيَؾُؽ٣ّضيمِبَؽ

ضـي٥ّصيمعشيومادضيؿشيَطعضيؿصي٣ّضي،موشيإغيذشيامغشيفشيقضيؿصيُؽ٣ّضيمسشي٤ّضيمذشي٨ّضيٍء،مَصّٓشيسصي٦ّهصي(م  َأعشيّٕضيتصيُؽ٣ّضيمِبششي٨ّضيٍء،مَصْلتصي٦ّامِع
 )رواهمعلؾ٣ّ(م.م
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ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾعَي٣ّشي(مَأرشي٨ِّ٬ّشيماظؾعَي٥ّصيمسشيضـي٥ّصي(موسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم) .3 نشيعيمرشيدصي٦ّلشيماظؾعَي٥ِّم)٭ّشيؾعَي٧ّما

ٌَؾضيـّٕصيورصيمَظـقضيّٗشيمَظـ٥ّصيممممممممم صٍيعيما َضولشي:م)ماظعصيؿضيّٕشيُةمإغيَظ٧ّماظعصيؿضيـّٕشيِةمَطػعَيـورشيٌةمِظؿشيـومبشيقضيشـيفصيؿشيـو،موشياَيـ

مؾ٣ّ(.)رواهمعلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجشيّٖشياءظيمإغيظعَيوماَىشيعيُي(

موسشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)مر٨ّ٬ّمآمسـفوم(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مَضـولشيم:مممم .4

 )مإغينؼيماظّٕؼيجصي٢ّشيمَظقصيّٓضيرغيُكمِبقصيلضي٤ّغيمخصيُؾِؼ٥ِّم،مدشيرشيجشيَيماظصؼيو٣ِّ٫ّغيماْظَؼو٣ِّ٫ّغيم(

م)رواهمأريّٓمسيمعلـّٓه(م.م

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشيم:مموسشي٤ّضيمجشيوِبّٕػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَأنؼيمرشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ .5

ــشيُؽ٣ّضيممممم ــِيمَأحشيوِد ــومؼشيــ٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشي ــّٕشيِبُؽ٣ّضيمِعـيــ٧ّمعشيفضيِؾلطي ــ٧ّؼيموشيَأْض ــؾـيُؽ٣ّضيمإغيَظ )مإغينؼيممِعــ٤ّضيمَأحشي

َأخضيٱًَّضوم،موشيإغينؼيمَأبضيغشيضشيُؽ٣ّضيمإغيَظ٧ّؼيموشيَأبضيعشيّٓشيُط٣ّضيمِعـي٧ّمعشيفضيِؾلطيومؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيـِيماظؼيّٕضيثشيـورصيونشيممم

٦ّنشيموشياْظؿصيؿشيَػقضيفغيُؼ٦ّنشيم(مَضوُظ٦ّامؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم:مَضـّٓضيمسشيِؾؿضيشيـوماظؼيّٕضيثشيـورصيونشيممممممموشياْظؿصيؿشيششيّٓـيُض

م)رواهماظرتعّٔي(.مممم؟مَضولشيم:م)ماْظؿصيؿشيَؽؾـيّٕصيونشيم(وشياْظؿصيؿشيششيّٓـيُض٦ّنشيمَصؿشيوماْظؿصيؿشيَػقضيفغيُؼ٦ّنشي

ِٓم)و .6 ُٓمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّممسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيما ٭ّشيؾ٧َّّما

ــؾ٣َّّشيم(:م ــوقغيم(ممم)وشيدشي ــورغيمشيماْظَلخضيَؾ ــُلتشيؿـي٣ّشيمعشيَؽ صًيمِظ ــ ضي ــومبصيِع )رواهماظؾقفؼــ٨ّ(م،موسيممإغيغؼيؿشي

صًيمِظُلتشيؿـي٣ّشيم٭ّشيوِظّّشيماْظَلخضيَؾوقغيم(.مم)رواؼيمِّريّٓم ضي  إغيغؼيؿشيومبصيِع
ُٓمسشيضـي٥ّصي(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٨ّـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق .7 ٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشيموسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيما

:معشي٤ّضيمَظ٣ّضيمؼشيّٓشيعضيمَض٦ّضيلشيماظّٖؽيورغيموشياْظعشيؿشي٢ّشيمِب٥ِّموشياْظفشيفضي٢ّشيمَصَؾقضيّٗشيمِظؾَّـ٥ِّمحشيوجشيـٌيمَأنضيمؼشيـّٓشيعشيمممم

م)رواهماظؾكوري(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَرعشيوعشي٥ّصيموشيذشيّٕشيابشي٥ّصي.م

ــعصي٦ٍّدم)ر٬ّــ٨ّمممم .8 ــ٤ّغيمعشيلضي ــ٥ِّمبضي ــِّٓماظؾَّ ــ٥ِّممموســ٤ّمسشيؾضي ــ٦ّلصيماظؾَّ ــولشيمرشيدصي ــولشي:مَض ــ٥ّ(مَض مآمسـ

 )ِدؾشيوبصيماْظؿصيلضيِؾ٣ّغيمُصلصي٦ّقظيموشيِضؿشيوُظ٥ّصيمُطْػّٕظيم(مآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:مم)٭ّؾ٧ّم

م)رواهماظؾكوري(.
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وسشي٤ّغيمابضي٤ّغيمسشيؾؼيوسػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿوم(مَضـولشيم:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمممممم .9

وِظّّصيمِصقفشيومَأحشيىؽيمإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّمِعـ٤ّضيمػشيـِِّٔهمممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م:م)معشيومِع٤ّضيمَأؼؼيومػيماْظعشيؿشي٢ّصيماظصؼي

اَِّؼؼيومغيم(.مؼشيعضيـ٧ِّمَأؼؼيومشيماْظعشيشضيـّٕغي.مَضـوُظ٦ّامؼشيـومرشيدصيـ٦ّلشيماظؾَّـ٥ِّم:موشيَّٰماْظِففشيـودصيمسيمدشيـِؾق٢ّغيمممممممم

اظؾ٥َِّّ؟مَضولشيم:م)موشيَّٰماْظِففشيودصيمسيمدشيِؾق٢ّغيماظؾ٥َِّّمإغيَّّٰمرشيجصي٢ّظيمخشيّٕشيجشيمِبشيْػِل٥ِّموشيعشيوِظـ٥ِّمَصَؾـ٣ّضيممم

 )رواهماظرتعّٔي(م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِجّٝضيمِع٤ّضيمذشيِظ١َّمبش٨ّءم(.ؼشيّٕضي

  -ثايجًا : املٛضٛع :

،مومرطـ٤ّمعـ٤ّمأرطـونماإلدـٱّمم،مممممع٦ّد٣ّمع٤ّمع٦ّاد٣ّماظطوسيمإنمايٍم

هم،مصػ٨ّمايّٓؼٌمشيمَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مورطقّٖةمع٤ّمرطو٫ّّٖ

ــٱَّمصيم ــق٣ّشيمممممم:م)ماإلغيدضي ــ٥ِّموشيتصيِؼ ــ٦ّلصيماظؾَّ ــّٓطيامرشيدصي ــ٥ّصيموشيَأنؼيمعصيقشيؿؼي ــ٥ّشيمإغيَّّٰماظؾَّ ــفشيّٓشيمَأنضيمَّٰمإغيَظ َأنضيمتشيشضي

شيمإغيَظقضي٥ِّمدشيِؾقٱًّم شيمإغينغيمادضيؿشيَطعضي ؼيماْظؾشيقضي اظصؼيٱََّةموشيتصيمضيِت٧ّشيماظّٖؼيَطوَةموشيتشيصصي٦ّمشيمرشيعشيضشيونشيموشيتشيقصي

وشيِظؾَّـ٥ِّمم}ولم:م(مرواهمعلؾ٣ّم،مص٥ّ٬ّّٕمآمتعوديمسؾ٧ّمع٤ّمادؿطوس٥ّمع٤ّمسؾودهم،مصؼ

ًِمعشي٤ّغيمادضيؿشيَطوعشيمإغيَظقضي٥ِّمدشيِؾقًؾوموشيعشي٤ّضيمَطَػّٕشيمَصنغينؼيماظؾ٥َّّشيمَشـ٨ِّؿيمسشيـ٤ّغيمم ؽيماْظؾشيقضي سشيَؾ٧ّماظؼـيوسغيمِح

ــوَظِؿنيشي ــّٕشيةَم97ػآلمسؿــّٕان:مم{اْظعشي ــ٨ّمػصيّٕشيؼضي ــ٤ّضيمَأِب ــولشي:ممم)مؼم،موسشي ــ٥ّ(مَض ر٬ّــ٨ّمآمسـ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾعَي٣ّشي ِٓم)٭ّشيؾعَي٧ّما ُٓمممخشيَطؾشيشـيومرشيدصي٦ّلصيما (مَصَؼولشي:م)َأؼصيعيفشيوماظشيعيوسصيمَضـّٓضيمَصـّٕشيضشيما

شيعي،مَصقصيفصيعي٦ّا( م)رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسشيَؾقضيُؽ٣ّصيماْظقشي

صػّٕؼضيمايٍمثوبؿيمبوظؽؿوبمواظلــيمواإلذيـوع،معـ٤ّمأغؽـّٕمػـومصؼـّٓممممممم

خطـّٕم،مإذمطقـّٟمتطقـىمغػـّٗممممممطػّٕم،موعـ٤ّمأضـّٕؼيمبفـوموتّٕطفـومتفووغطيـومصفـ٦ّمسؾـ٧ّممممممم

اٌمع٤ّمأنمؼرتكمايـٍمعـّٝمضّٓرتـ٥ّمسؾقـ٥ّممبوظـ٥ّموبّٓغـ٥ّ،موػـ٦ّمؼعؾـ٣ّمأغـ٥ّمعـ٤ّممممممممممم

ممصّٕا٫ّّٚماإلدٱّمموأرطوغ٥ّ.
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وايــٍمظــ٥ّمصضــ٢ّمطــؾريموثــ٦ّابمجّٖؼــ٢ّمبقعيشيــ٥ّمردــ٦ّلمآم)٭ّــؾ٧ّمآم

ُٓمم)مسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م،مصعشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مَأنشيعيمرشيدصيـ٦ّلشيماظؾعَيـ٥ِّمممم ٭ّشيـؾعَي٧ّما

قضي٥ِّموشيدشيؾعَي٣ّشي(مدصيِؽ٢ّشي:مَأيصيعيماظعشيؿشي٢ّغيمَأْصضشي٢ّصي؟مَصَؼـولشي:م)إغيميشيـونظيمِبوظؾعَيـ٥ِّموشيرشيدصيـ٦ِّظ٥ِّ(م.مِضقـ٢ّشي:ممممممسشيَؾ

ظيعيمعشيؾضيـّٕصيورظيمممممم (مثصي٣ّشيعيمعشيوذشيا؟مَضولشي:م)اِىفشيودصيمِص٨ّمدشيِؾق٢ّغيماظؾعَي٥ِّ(مِضقـ٢ّشي:مثصيـ٣ّشيعيمعشيـوذشيا؟مَضـولشي:م)حشيـ

مأنمتـلثريهممرواهماظؾكوري(.مورش٣ّمأنمايٍمعّٕةمواحّٓةمسيماظعؿّٕمطؾ٥ّم،مإّٰ)

مميؿّٓمبؼقيمسؿّٕماإلغلونمإنمأحل٤ّمحف٥ّموأخؾص٥ّ.

أنمؼـوديمبويٍمم(سؾق٥ّماظلٱّم)وضّٓمأعّٕمآمسّٖموج٢ّمغؾق٥ّمإبّٕاػق٣ّم

ـٍيمؼشيــْلتصي٦َّكمرغيجشيــوًّٰموشيسشيَؾــ٧ّمُطــ٢ّـيم٬ّشيــوِعّٕػيمم}،مصؼــولمتعــودي:م وشيَأذـينمِصــ٨ّماظؼيــوسغيمِبــوْظقشي

ٍُمسشيِؿق٠ّػيؼشي م.ؼ27ػايٍ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ْلِتنيشيمِع٤ّمُط٢ّـيمَص

اظغوؼيماٌـش٦ّدةمواظـؿّٕةمإٌّج٦ّعيةمواٌؿلع٢ّمسيماظعؾوداتمجيّٓمأنم

عـفومػ٨ّمتّٖطقيماظـػ٦ّسمماظؾشّٕؼيموتؼ٦ّؼيم٭ّؾيماإلغلونمبّٕبـ٥ّموخوظؼـ٥ّم،مومبـ٤ّمممم

ؼعقش٦ّنمعع٥ّمسيمذبؿؿع٥ّم،مظؿمت٨ّمأطؾـفومإذام٭ّـّٓضًماظـقـيم،مصوظصـٱّةمتـفـ٧ّمممممم

اتضي٢ّصيمعشيومُأوِح٨ّشيمإغيَظقضي١َّمِعـ٤ّشيماْظِؽؿشيـوِبموشيَأِضـ٣ّغيمممم}واٌـؽّٕم،مضولمتعودي:مس٤ّماظػقشوء

اظصؼيَؾوَةمإغينؼيماظصؼيَؾوَةمتشيضيفشي٧ّمسشي٤ّغيماْظَػقضيششيوءموشياْظؿصيـَؽّٕغيموشيَظِّْٔطّٕصيماظؾ٥َِّّمَأْطؾشيّٕصيموشياظؾ٥َّّصيمؼشيعضيَؾ٣ّصيمعشيوم

ــشيعصي٦ّنشي ــ٦ّتم:م{تشيصضي ــّٕماظـػــ٦ّسمممم54ػاظعـؽؾ ــ٦ّبموتؿطف ــوةمتؿــكظّٟماظؼؾ مؼم.موبوظّٖط

خصيــّٔضيمِعــ٤ّضيمَأعضيــ٦ّشياِظفغي٣ّضيم٭ّشيــّٓشيَضًيمتصيَطفـيــّٕصيػصي٣ّضيموشيتصيــّٖشيطِّقفغي٣ّضيمِبفشيــوم}واِّعــ٦ّال،مضــولمتعــودي:م

مؼ.103ػاظؿ٦ّبيمممممممممم{وشي٭ّشي٢ّـيمسشيَؾقضيفغي٣ّضيمإغينؼيم٭ّشيٱّتشي١َّمدشيَؽ٤ّظيمَظفصي٣ّضيموشياظؾ٥َّّصيمدشيِؿقّٝظيمسشيِؾق٣ّظيم

وبوظصــ٦ّممؼؿــّٓربماٌلــؾ٣ّمسؾــ٧ّماظصــربم،موبــويٍموعـودــؽ٥ّمتغــّٕسممم

ــ٦ّم ــّٓس٦ّػ٣ّمإديمربودــ٤ّماِّخــٱّقمموإديممماظػضــو٢ّ٫ّمسيمضؾ بماٌلــؾؿنيمموت

وحّٓةماظصّٟم،موإديماظؿعورفمواظؿعوونمواظرتاح٣ّمواظؿؽوص٢ّمورريـيماظؼـ٦ّيممم



   

 

- 391 - 

ذــّٕسًمظٱّرتؼــوءمبوظضــعقّٟمواإلؼـــورموظــنيماىوغــى،مصوظعؾــوداتمواظطوســوتم

بوًؾ٠ّماإلغلوغ٨ّموتؼ٦ّؼ٣ّماظلؾ٦ّكماظؾشّٕيم،مصؽ٢ّمسؾودةمتلخـّٔمبقـّٓم٭ّـوحؾفومممم

،موع٤ّمذظ١ّمصّٕؼضيمايٍم،مواظيتمتلف٣ّمبـّٓورػومسيممإديماظطّٕؼ٠ّماٌلؿؼق٣ّم

متصققّّمعلورماظلؾ٦ّكماإلغلوغ٨ّم.

صؼــّٓمؼظــ٤ّمبعــّٚماظـــوسمأنمذبــّٕدماظلــػّٕمإديماِّرا٬ّــ٨ّماٌؼّٓدــيمم

ِّداءماظـلــ١ّمرحؾــيمذبــّٕدةمســ٤ّماٌعــوغ٨ّماًؾؼقــيم،موػــّٔامزــ٤ّمخــورهم،م

صوظعؾوداتمهؿ٢ّمسيمرقوتفومط٢ّماٌعوغ٨ّماًؾؼقيمواإلغلـوغقيم،موهلـومّٕٔتفـومممم

متمثّٕمسيمأخـٱّقم٭ّـوحؾفومودـؾ٦ّطقوت٥ّم،موسيمصّٕؼضـيمايـٍمؼؼـ٦ّلمربــومممممممماظيت

شيموشيَظــوممم}دــؾقوغ٥ّ:م ؼيمَصَؾــومرشيَصــ ؽٍيمَأذضيــفصيّٕظيمعشيعضيُؾ٦ّعشيــوتظيمَصؿشيــ٤ّضيمَصــّٕشيضشيمِصــقفغي٤ّؼيماْظقشيــ اْظقشيــ

ـٍيموشيعشيـومتشيْػعشيُؾـ٦ّامِعـ٤ّضيمخشيقضيـّٕػيمؼشيعضيَؾؿضيـ٥ّصيماظؾَّـ٥ّصيموشيتشيـّٖشيوؼيدصيوامَصـنغينؼيمممممممم مُصلصي٦ّقشيموشيَظومِجّٓشيالشيمِص٨ّماْظقشي

وسيمػّٔامإذـورةممؼ.م197ػاظؾؼّٕة:م{خشيقضيّٕشيماظّٖؼياِدماظؿؼيْؼ٦ّشيىموشياتؼيُؼ٦ّنغيمؼشيوُأوِظ٨ّماْظَلْظؾشيوِب

صــٱّمؼؿصــ٦ّرمأبــًّٓامأنمؼؽؿؿــ٢ّمحــٍمممإديمسٱّضــيماِّخــٱّقمواظلــؾ٦ّكمبــويٍم،م

صـويٍمظـقّٗمطؾؿـيم،موإمنـومػـ٦ّمدـؾ٦ّكممممممممإغلونمدونمأنمؼؿكؾ٠ّمبلخٱّضقوتـ٥ّم،م

م.موعلؽ٦ّظقيموخؾ٠ّ

ؾــيمععفــوماظـفــ٨ّمســ٤ّمػــّٔهماظلــؾ٦ّطقوتممصوآلؼــيماظؽّٕميــيمجــوءتمحوع

هّٓؼًّٓام،مِّنمايٍمذصيّٕعمظقطفـّٕماظـّٕوحمواظــػّٗمعـ٤ّمطـ٢ّمأذـؽولماظّٕصـٌمممممممم

وإنماٌلــؾ٣ّمإذامهؼؼــًمصقــ٥ّمآثــورماظعؾــوداتموهؾــ٧ّمبــوآلدابممواظػلــ٦ّقم،م

م-اظشّٕسقيم،موأ٭ّؾقًمأخٱّض٥ّماغعؽودًومٌومؼعؾؿـ٥ّموؼعؿـ٢ّمبـ٥ّمعـ٤ّمدؼـ٤ّمآمممممم

مماظّٓغقومواآلخّٕة.طونمع٤ّمأػ٢ّماظػٱّحمواظـفوحمسي-سّٖموج٢ّم
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صؿ٤ّمبّٓاؼيمرحؾيمايـٍمؼعؾـ٤ّمايـوجمسـ٤ّمحلـ٤ّمت٦ّطؾـ٥ّمسؾـ٧ّمآمممممممم

ــَػّٕغي،مممممممم ــ٨ّماظلؼي ــوِحىصيمِص شًيماظصؼي ــ ــ٣ّؼيمَأغضي ــّٕددم:ماظؾَّفصي ــ٥ّم،موؼ ــ٦ّرهمإظق ــ٢ّمأع ــ٦ّؼّٚمط وتػ

وشياْظكشيِؾقَػُيمِص٨ّماْظَلػضي٢ّغي،ماظؾَّفصي٣ّؼيما٭ّضيـقشيؾضيشـيومِصـ٨ّمدشيـَػّٕغيغشيو،موشياخضيُؾْػشـيـومِصـ٨ّمَأػضيِؾشـيـو،ماظؾَّفصيـ٣ّؼيمممممممم

ضيَؼَؾـِى،موشيِعـ٤ّشيماْظقشيـ٦ّضيرغيمبشيعضيـّٓشيماْظَؽـ٦ّضينغي،ممممممإغيغـي ٨ّمَأسصي٦ّذصيمِب١َّمِع٤ّضيموشيسضيشـيوِءماظلؼيَػّٕغي،موشيَطكبشيِيماْظؿصي

موشيِع٤ّضيمدشيسضي٦ّشيِةماْظؿشيْظُؾ٦ّمغي،موشيِع٤ّضيمدصي٦ِّءماْظؿشيضيَظّٕغيمِص٨ّماْظَلػضي٢ّغيموشياْظؿشيولغي

آدابــومرصقعــي،م،مو إنمايــٍمؼّٕبــ٨ّمسيمغػــّٗم٭ّــوحؾ٥ّمأخٱّضــومسظقؿــي

وتــعؽّٗمسؾـ٧ّمتصـّٕصوت٥ّمممممجيـىمأنمؼؿقؾـ٧ّمبفـومايـوجممممموضقؿومسوظقي،مواظـيتمم

ــوماِّجــّٕمممممم ــ٧ّممأطــّٕمماِّطــّٕعنيم،معؾؿغق ــ٥ّم،بعــّٓمأنمحــ٢ّم٬ّــقػومسؾ ودــؾ٦ّط٥ّمطؾ

واظـ٦ّابم،ممضولم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مم:مم)عـ٤ّمحـٍمصؾـ٣ّمؼّٕصـٌموٕمؼػلـ٠ّمممممم

وسشيـ٤ّضيمَأِبـ٨ّمػصيّٕشيؼضيـّٕشيةم)رشي٬ِّـ٨ّشيمممممرجّٝمع٤ّمذغ٦ّب٥ّمطق٦ّمموظّٓت٥ّمأع٥ّم(م)عؿػ٠ّمسؾقـ٥ّ(م،مم

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾعَي٣ّشي(مَضولشي:م)ماظعصيؿضيّٕشيُةمإغيَظ٧ّماظعصيؿضيّٕشيِةماظؾعَي٥ّصيمسشيضـي٥ّصي (م:مَأنشيعيمرشيدصي٦ّلشيماظؾعَي٥ِّم)٭ّشيؾعَي٧ّما

ٌَؾضيّٕصيورصيمَظقضيّٗشيمَظ٥ّصيمجشيّٖشياءظيمإغيظعَيوماَىشيعيُي(م صيعيما م)رواهمعلؾ٣ّ(.مممممَطػعَيورشيٌةمِظؿشيومبشيقضيشيفصيؿشيو،موشياَي

ؾؼــ٨ّموبـــوءمسؾــ٧ّمصضــ٢ّمايــٍموث٦ّابــ٥ّماظعظــق٣ّ،مطــونماّٰغضــؾوطماً

بعؼؾـ٥ّموضؾؾـ٥ّمودـؾ٦ّط٥ّمإديمعؼـوممممممم أذّٓمظّٖوعطيوم،مؼؿطؾىمعـ٤ّمايـوجمأنمؼلـؿ٦ّممم

ذشيِظــ١َّموشيعشيــ٤ّمم}رصقــّٝمعــ٤ّماّٰدــؿؼوعيمواظؿؼــّٓؼّٕمواظؿعظــق٣ّمظشــعو٫ّّٕمآمتعــوديم:م

م.مؼ32ػايٍ:ممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼصيعشيظعي٣ّضيمذشيعشيو٫ِّّٕشيماظؾعَي٥ِّمَصنغيغشيعيفشيومِع٤ّمتشيْؼ٦ّشيىماْظُؼُؾ٦ِّب

ماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مضـّٓمبـنيماظغوؼـيمعـ٤ّمبعـؿـ٥ّمبؼ٦ّظـ٥ّم:مممممممموحلؾـومأن

،مصؼـّٓمعؾـ١ّمضؾـ٦ّبماظــوسمسيمدس٦ّتـ٥ّمممممم)مإمنومبعـًمِّمت٣ّمعؽورمماِّخـٱّق(مم

ــّٔيماعؿّٓحــ٥ّمآممممممم ــ٥ّماظعظــق٣ّماظ ــ٤ّم،موخؾؼ ــ٥ّمايل ــ٦ّؼ٣ّم،موتعوعؾ ــؾ٦ّط٥ّماظؼ بل
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،ممموعـوممؼ4ػاظؼؾـ٣ّ:ممم{وشيإغيغشي١َّمَظعشيَؾ٧ّمخصيُؾـ٠ّػيمسشيِظـق٣ّػيمم}دؾقوغ٥ّموتعوديمب٥ّمسيمض٦ّظ٥ّم:م

م :أذي٢ّمض٦ّلماظشوسّٕ

 إمنوماِّع٣ّماِّخٱّقمعومبؼقًمممم***ممممصننمػ٣ّمذػؾًمأخٱّضف٣ّمذػؾ٦ّاممممممم

ــؿ٦ّممممممم ــّٕدمسيماظل ــ٧ّمدــؾ٦ّكماظػ ــّٕمسؾ ــيتمتظف ــيماظ ــورهماظؾوظغ وظؾقــٍمأث

،موؼؿعـّٓىمػـّٔاماِّثــّٕمعـ٤ّماظػـّٕدمإديماجملؿؿــّٝمطؾـ٥ّمعـ٤ّمخــٱّلممممممماِّخٱّضـ٨ّم

م:ممَٚٔ تًو اآلثاروحّٓت٥ّ،موتصّٕصوت٥ّ،م

:مصويٍمصّٕ٭ّيمظؿ٦ّحقّٓمطؾؿـيماٌلـؾؿنيموذيـّٝممشؾـف٣ّمممممم٠ ايصلٚسدمممممممم

هًمراؼيمواحـّٓةم،مذـعورػ٣ّماظؿؾؾقـيمـمظؾقـ١ّماظؾـف٣ّمظؾقـ١ّمـم،مواظ٦ّضـ٦ّفمسيمممممممممم

ٓم تعـوديم:ممموج٥ّماإلرػوبم،مواظؿصّٓيمظؽ٢ّمدس٦ّاتماظؿكّٕؼىمهؼقؼًومِّعـّٕما

ممم.{وشياسضيؿشيِصؿصي٦ّامِبقشيؾضي٢ّغيماظؾ٥َِّّمجشيِؿقعطيوموشيَظومتشيَػّٕؼيُض٦ّام}

تبـادٍ املٓـافع ٚايتذـارب ٚاخلـربات يف     :ممثـار احلـر  نذيو َـٔ آ 

 ٟ ،مصـٱّمذـ١ّمأنمػـّٔاماظؿفؿـّٝمظؾؿلـؾؿنيمعـ٤ّمطـ٢ّمبؼـوعمممممممممماجملاٍ االقتصـاد

اِّرضمصّٕ٭ّيممظؾقٌماِّع٦ّرماّٰضؿصـودؼيمواّٰجؿؿوسقـيموشريػـومظـّٓىمبعـّٚمممممم

مممممم.اظؾٱّدممظقؿ٣ّمهؼق٠ّماظؿؽوع٢ّمبنيمذيقّٝمأصّٕادماِّعي

ٍُ ٚاإلْفاُم ي:ممَٚٔ ريو أٜطًا ،ممًُشتاد  ٚايفكزا٤ ٚاملضان ايبذ

رشؾيمسيماظـ٦ّابمواِّجّٕم،موع٤ّمأذفّٕمع٤ّمسّٕفمسـ٥ّمصٱّمؼؾك٢ّممبولمأومجفّٓم

اإلعوممسؾّٓمآمب٤ّماٌؾوركمـمرريـ٥ّمآمتعـوديمـماظـّٔيمطـونمإذامأرادممممممممذظ١ّ

ايٍمع٤ّمبؾّٓهم)عّٕوضيم(مذيّٝمأ٭ّقوب٥ّموضولم:مع٤ّمؼّٕؼّٓمعـؽ٣ّمايٍم؟مصقلخـّٔمم

ّٓوقموؼؼػ٢ّمسؾق٥ّم،مث٣ّمحيؿؾف٣ّموؼـػ٠ّمسؾـقف٣ّممغػؼوتف٣ّم،مصقضعفومسـّٓهمسيم٭ّـ

أودّٝماظـػؼيم،موؼطعؿف٣ّمأرقىماظطعومم،مث٣ّمؼشرتيمهل٣ّمع٤ّمعؽيمعومؼّٕؼّٓونم
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ع٤ّماهلّٓاؼومواظؿقّٟم،مث٣ّمؼّٕجّٝمإديمبؾّٓهم،مصـنذامو٭ّـؾ٦ّام٭ّــّٝمهلـ٣ّمرعوعـوم،مممممم

ث٣ّمذيعف٣ّمسؾق٥ّم،مودسومبوظصـّٓوقماظّٔيمصق٥ّمغػؼوتف٣ّم،مصّٕدمإديمطـ٢ّمواحـّٓممم

   ممممممممممممعـف٣ّمغػؼؿ٥ّ.

وع٤ّمث٣ّمصننمايوجمّٰمبـّٓموأنمؼؿـلثّٕمخبؾـ٠ّمايـٍموؼؾؼـ٧ّمأثـّٕهمسيممممممم

غػل٥ّم،موؼع٦ّدمع٤ّمايٍموضّٓمهل٤ّمحوظ٥ّموادؿؼوممأعـّٕهموأضؾـ٢ّمسؾـ٧ّمروسـيممممم

رب٥ّم،محؿ٧ّمؼؿؼؾـ٢ّمآمحفـ٥ّ،مصـوٓمّٰمؼؼؾـ٢ّماظعؿـ٢ّمإّٰمعـ٤ّماٌـؿؼنيم،مطؿـوممممممممم

م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼ27ػاٌو٫ّّٓة:ممممممممممممممممممممممممم{إغيغؼيؿشيومؼشيؿشيَؼؾؼي٢ّصيماظؾ٥َّّصيمِع٤ّشيماْظؿصيؿؼيِؼنيشيم}ضولمدؾقوغ٥ّ:

معؽوغيم مهلو مإذ م; مذيمايفي مسشّٕ م، مبّٕطي ماظّٖع٤ّ مأسظ٣ّ مأن وظـعؾ٣ّ

ربؾؿ٥ّموتعظقؿ٥ّمهلو،مصف٨ّمسشّٕمعؾورطوتم سظقؿيمسـّٓمآمتعوديم،متّٓلمسؾ٧ّ

حقٌمجيؿؿّٝمصقفومحفوجمبقًمآمايّٕامموػ٨ّمأصض٢ّمأؼومماظعوممطؾ٥ّم،مم،

موإديم م، مؼط٦ّص٦ّن ماٌشّٕصي ماظؽعؾي مح٦ّل م، ماِّرض مع٤ّ مبؼعي مأرفّٕ سي

اظطوسوتمؼؿلوبؼ٦ّنم،موسيماًرياتمؼؿـوصل٦ّنم،موخبريمزاٍدمؼؿّٖودونم،مسؿٱًّم

م متعودي: مآ مُأوضيِظ٨ّم}بؼ٦ّل مؼشيو موشياتؼيُؼ٦ّنغي ماظؿؼيْؼ٦ّشيى ماظّٖؼياِد مخشيقضيّٕشي مَصنغينؼي وشيتشيّٖشيوؼيدصيوْا

مؼ.197ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ْظؾشيوِباَِّ

م:َٚٔ فطا٥ًٗا

مسشيشضيّٕػي}:صؼولمإٔ اهلل تعاىل أقضِ بٗا*م م*موشيَظقشيولػي موّٰمؼؼل٣ّمتعوديم{وشياْظَػفضيّٕغي .

مبعظق٣ّ، مضّٕغفومإّٰ مصؼّٓ م، ماِّوضوت مبلصض٢ّ مضّٕغفو متعودي مآ بوظػفّٕمموأن

م موبوظؾق٢ّ مواظ٦ّتّٕ موبوظشػّٝ م;م، ماٌـّٖظي موتؾ١ّ ماٌؽوغي مبفّٔه محظقً وضّٓ

م،م مواظصّٓضي م، مواظصقوم م، ماظصٱّة موػ٨ّ م، مصقفو ماظعؾودات مأعفوت ّٰجؿؿوع

ووض٦ّعمشوظىمعـود١ّمايٍمصقفو،موّٰمؼؿلت٧ّمذظ١ّمسيمشريػوم;ميّٓؼٌماب٤ّم
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وشيدشيؾ٣َّّشي(ممضول:م)عومع٤ّممس٤ّغيماظـيبم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّم(ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو)سشيؾؼيوسػيم

قضيّٕػيمؼعؿؾ٥ّمسيمسشيشضيّٕغيموّٰمَأسضيَظ٣ّمَأجضيّٕطيامع٤ّمخشيم-سّٖموج٢ّمم-سشيؿشي٢ّػيمَأزضيَط٧ّمِسضيّٓشيمآم

م)وّٰماِىفشيودمسيمدؾق٢ّما٬َِّّضيقشي٧ّ( مضول: موّٰماِىفودمسيمدؾق٢ّمآ؟ مِضق٢ّشي: ،

مم١ّمِبششي٨ّضيٍء(،مصؾ٣ّمؼشيّٕضيِجّٝضيمع٤ّمذظإَّّٰمرشيجصي٢ّظيمخشيّٕشيجشيمِبشيْػِل٥ِّموشيعشيوِظ٥ِّم-سّٖموج٢ّم-آم

م)رواهماظّٓارع٨ّم(.م

َّ اهلل*م م-;متعظقؿطيومٓممْصَّ يف نتاب٘ ايعشٜش ع٢ً رنزٙ فٝٗام-متعاىلم-مأ

م محقٌممسوػومم-تعودي م، مظشعو٫ّّٕػو موإزفورطيا ماظعشّٕ، مػّٔه مبػضقؾي وإسٱّعطيو

م متعودي: مصؼول م، ماٌعؾ٦ّعوت معشيعضيُؾ٦ّعشيوٍتم}اِّؼوم مَأؼؼيومػي مِص٨ّ ِٓ ما مادضي٣ّشي وشيؼشئّضيُطّٕصيوا

ماَِّغضيعشيومغيسشيَؾ مبشيفغيقؿشيِي مِع٤ّضي مرشيزشيَضفصي٣ّضي معشيو م{٧ّ مسؾوسم27ػايٍ: ماب٤ّ موضول مؼ.

ػ٨ّمأؼومماظعشّٕم.مصوِّؼومماٌعؾ٦ّعوتمػ٨ّماظعشّٕمسيمض٦ّلمم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(

مأطـّٕمأػ٢ّماظعؾ٣ّ.

،موػ٨ّمأحىماِّؼومممأْٗا أفطٌ أٜاّ ايدْٝا ع٢ً اإلطالم:مَٚٔ فطا٥ًٗا*م

مأ ماظصوحلمصقفو مواظعؿ٢ّ مابضي٤ّغيممحىمإديمآمتعوديم،إديمآمتعودي، صعشي٤ّغي

مودؾ٣ّ(:م م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: م( م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ مسشيؾؼيوسػي

مؼشيعضيـ٧ِّم م(. ماَِّؼؼيومغي مػشئِِّه مِع٤ّضي مإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّ مَأحشيىؽي مِصقفشيو ماظصؼيوِظّّصي ماْظعشيؿشي٢ّصي مَأؼؼيومػي مِع٤ّضي )معشيو

ماظؾَّ مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو مَضوُظ٦ّا ماْظعشيشضيّٕغي. مَأؼؼيومشي ماظؾ٥َِّّ مسيمدشيِؾق٢ّغي ماْظِففشيودصي موشيَّٰ م٥ِّ م؟ مَضولشي )وشيَّٰم:

مذشيِظ١َّم مِع٤ّضي مؼشيّٕضيِجّٝضي مَصَؾ٣ّضي موشيعشيوِظ٥ِّ مِبشيْػِل٥ِّ مخشيّٕشيجشي مرشيجصي٢ّظي مإغيَّّٰ ماظؾ٥َِّّ مسيمدشيِؾق٢ّغي اْظِففشيودصي

وع٤ّمػّٔامايّٓؼٌمؼؿضّّمأنمػّٔهماِّؼوممأصض٢ّمأؼومماظلـيمطؾفو،مبش٨ّءم(.م

م مطونمم-وأنماظعؿ٢ّماظصوحلمصقفو مأؼؾيو موأنمم-غ٦ّس٥ّ م، أصض٢ّمعـ٥ّمسيمشريػو

مأصض٢ّمع٤ّماجملوػّٓمسيمدؾق٢ّمآماظّٔيمرجّٝم ماظعشّٕ اظعوع٢ّمسيمػّٔه

ممبـػل٥ّموعوظ٥ّ.مم
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م ماإلطـورمع٤ّماظعؾوداتمإديمشريمذظ١ّمع٤ّماظػضو٢ّ٫ّم، وؼلؿقىمصقفو

موضّٓمخّٙم مظغريمايوج، م٭٦ّّممؼ٦ّممسّٕصي موآطّٓػو م، ع٤ّم٭ّٱّةمو٭ّقومموذطّٕ

مؼ م٭ّقوم م( مودؾ٣ّ مآمسؾق٥ّ مذيماظـيبم)٭ّؾ٧ّ مسشّٕ مبنيمأؼوم مع٤ّ مسّٕصي ٦ّم

ايفيممبّٖؼّٓمسـوؼيم،موبقعي٤ّمصض٢ّم٭ّقوع٥ّم،مصؼّٓمثؾًمس٤ّمأب٨ّمضؿودةم)ر٨ّ٬ّم

آمسـ٥ّ(مأنمرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مدؽ٢ّمس٤ّم٭٦ّّممؼ٦ّممسّٕصيم

صؼول:م)مؼؽّػّٕماظلـيماٌو٬ّقيمواظؾوضقيم(مػرواهمعلؾ٣ّؼم.موضولم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم

َيمَأحضيؿشيِلىصيمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمَأنضيمؼصيَؽػِّّٕشيماظلؼيشـيَيماظَِّؿ٨ّمَضؾضيَؾ٥ّصيموشياظلؼيشيَيمودؾ٣ّ(:م)٭ِّقشيومصيمؼشي٦ّضيمغيمسشيّٕشيَص

ممم)رواهمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظَِّؿ٨ّمبشيعضيّٓشيهصي(

  :ايتهبري ٚايتشُٝد ٚايتًٌٗٝ ٚايذنزم*

مصق ماظـّٙمسؾ٧ّموج٥ّماًص٦ّصماإلطـورموع٤ّماِّسؿولماظيتمورد فو

ِظقشيشضيفشيّٓصيوامعشيشـيوِصّٝشيمم}ع٤ّمذطّٕمآمسؿ٦ّعطيوموع٤ّماظؿؽؾريمخص٦ّ٭ًّومظؼ٦ّلمآمتعودي:

ؼم،موذيف٦ّرماظعؾؿوءم28ػايٍ:مم{َظفصي٣ّضيموشيؼشئّضيُطّٕصيوامادضي٣ّشيماظؾ٥َِّّمِص٨ّمَأؼؼيومػيمعشيعضيُؾ٦ّعشيوٍتم

مسؾ٧ّمأنماٌؼص٦ّدمبوآلؼيم:مأؼومماظعشّٕ.

مسـفؿوم(مس٤ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(موس٤ّماب٤ّمسؿّٕم)ر٨ّ٬ّمآ

مػشئِِّهم مِع٤ّضي مِصقفغي٤ّؼي ماْظعشيؿشي٢ّصي مإغيَظقضي٥ِّ مَأحشيىؽي موشيَظو ماظؾ٥َِّّ مِسضيّٓشي مَأسضيَظ٣ّصي مَأؼؼيومػي مِع٤ّضي معشيو م) ضول:

.م(رواهمأريّٓ)اْظَلؼؼيومغيماْظعشيشضيّٕغي،مَصَلْطـِّٕصيوامِصقفغي٤ّؼيمِع٤ّشيماظؿؼيفضيِؾق٢ّغيموشياظؿؼيْؽِؾريغيموشياظؿؼيقضيِؿقِّٓ(م

ػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مخيّٕجونمإديم ظؾكوري:مطونماب٤ّمسؿّٕموأب٦ّوضولما

موطونمسؿّٕم اظل٦ّقمسيمأؼومماظعشّٕمؼؽربانموؼؽربماظـوس موضول: بؿؽؾريػؿو.

اِّد٦ّاقم ؼؽربمسيمضؾؿ٥ّممبـ٧ّمصقلؿع٥ّمأػ٢ّماٌلفّٓمصقؽربون،موؼؽربمأػ٢ّ
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موخؾّٟم مؼؽربممبـ٧ّمتؾ١ّماِّؼوم موطونماب٤ّمسؿّٕ حؿ٧ّمتّٕتٍمعـ٧ّمتؽؾريًا.

مم .وسؾ٧ّمصّٕاذ٥ّم،موسيمذبؾل٥ّموممشوهمتؾ١ّماِّؼوممذيقعًو اظصؾ٦ّات

وؼلؿقىمأنمؼؽـّٕماظعؾّٓمع٤ّمغ٦ّاص٢ّماظصؾ٦ّاتمبعّٓماظػّٕا٫ّّٚم،مصف٨ّم

مصقفوم ماظصّٓضي مإذ م، ماظصّٓضي مع٤ّ مصقفو موؼؽـّٕ مآ، مأدؾوبمربؾي دؾىمع٤ّ

موظ٦ّم٭ّومماظؿلعيم مع٤ّماظصقوممصقفو، موؼؽـّٕ أصض٢ّمع٤ّماظصّٓضيمسيمرعضونم،

ِّنماظصقوممع٤ّماظعؿ٢ّماظصوحلم،موؼـؾغ٨ّمظؾؿلؾ٣ّمأؼوممظؽونمذظ١ّمعشّٕوسًوم،م

أنمؼلوب٠ّمسيمػّٔهماظعشّٕمبؽ٢ّمسؿ٢ّم٭ّوحلم،موؼؽـّٕمع٤ّماظّٓسوءمواّٰدؿغػورم،م

موػ٦ّم ماظعشّٕ مدخؾًمسؾق٥ّ موؼـؾغ٨ّمظؾؿلؾ٣ّمإذا وؼؿؼّٕبمإديمآمبؽ٢ّمضّٕبي،

ؼّٕؼّٓمأنمؼضق٨ّمصٱّمؼلخّٔمع٤ّمذعّٕهموّٰمأزػورهمذقؽًو،موأعومع٤ّمؼصيضقؼي٧ّمسـ٥ّم

مبوسؿؾورهمؼضق٨ّمسيماِّ٭٢ّّمبل٬ّققيموظقـي٥ّم،موإنمٕمصؾ٦ّمأعل١ّمظؽونمح لـًو

مميل١ّمصٱّمحّٕجمسؾق٥ّ.

موبّٓام موبورـو مزوػّٕطيا متغري موضّٓ مأنمخيّٕجمع٤ّمحف٥ّ صعؾ٧ّماٌلؾ٣ّ

روػّٕطيامضؾؾ٥ّم،مغظقًػومص٧ّمتعوعؾ٥ّمعّٝماظـوس،مربوصًظومسؾ٧ّموحّٓةماظصّٟمعؿكظًػوم

وسوتمضّٓمذّٕعمظؾؿلؾؿنيماجؿؿم(سّٖموج٢ّ)معّٝمأبـوءمذبؿؿع٥ّ،موإذامطونمآ

مصننمايٍمأسظ٣ّم مواُىؿعي ماىؿوسي مطصٱّة م٭ّػ٦ّصف٣ّ موت٦ّحّٓ مذعـف٣ّ تؾ٣ّ

م مضولمتعودي: مؼؿكظػ٦ّنم، موصق٥ّ مؼؿعورص٦ّنم، مصق٥ّ ماّٰجؿؿوسوتم، مَأؼؽيفشيومم}ػّٔه ؼشيو

مإغينؼيم مِظؿشيعشيورشيُص٦ّا موشيَضؾشيو٢ِّ٫ّشي مذصيعصي٦ّبطيو موشيُأغضيشي٧ّموشيجشيعشيْؾشيوُط٣ّضي مذشيَطّٕػي مِع٤ّضي مخشيَؾْؼشـيوُط٣ّضي مإغيغؼيو اظؼـيوسصي

مؼ.13ػايفّٕات:ممممممممممممممممممممم{٣ّضيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمَأتضيَؼوُط٣ّضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمسشيِؾق٣ّظيمخشيِؾريظيَأْطّٕشيعشيُؽ

وع٤ّمررييمآمسـّٖموجـ٢ّمأغـ٥ّمٕمحيـّٕممأحـّٓامأؼـومطـونمعـ٤ّماظػضـ٢ّمممممممممم

واظـ٦ّابم،مصؿ٤ّمٕمؼلؿطّٝمايٍمأومطونمضّٓمأدىماظػّٕؼضيماظيتماصرت٬ّفومآم
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هماظعشّٕمعؿلعومعـ٤ّمأظـ٦ّانماًـريممممسّٖموج٢ّمسؾق٥ّمصؼّٓمجع٢ّمربماظعّٖةمظ٥ّمسيمػّٔ

واظربم،مطؿومذـّٕعمصقفـوماظؿؽـؾريموا٬ِّّـققيمظـشـوركمايفـوجمسيمغلـؽف٣ّموسيمممممممم

تؼّٕبف٣ّمإديمآمسّٖموج٢ّم،مػّٔهما٬ِّّققيماظيتمػ٨ّمدـيمعمطّٓةمسـ٤ّمردـ٦ّلممم

مصعشيـــــ٤ّضيمزشيؼضيـــــِّٓمبضيـــــ٤ّغيمَأرضيَضـــــ٣ّشيممآم)٭ّـــــؾ٧ّمآمسؾقـــــ٥ّمودـــــؾ٣ّ(مظؽـــــ٢ّمضـــــودرم،مم

وبصيمرشيدصي٦ّلغيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيم(:مؼشيـوممممممم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَضولشي:مَضولشيمَأ٭ّضيقشي

رشيدصي٦ّلشيماظؾ٥َِّّ،معشيومػشئِِّهماْظَل٬ّشيوِح٨ّؽي؟مَضولشي:م)دصيؼيُيمَأِبـقُؽ٣ّضيمإغيبضيـّٕشياِػق٣ّشي(م)رواهمأريـّٓمسيمممم

علـّٓه(،موسشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفـوم(م،مَأنؼيماظؼـيِؾـ٨ّؼيم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشي(مممممممم

ولشي:م)عشيومسشيِؿ٢ّشيمابضي٤ّصيمآدشيمشيمؼشي٦ّضيمشيماظؼيقضيّٕغيمسشيؿشيًؾومَأحشيىؼيمإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّمسشيّٖؼيموشيجشيـ٢ّؼيمِعـ٤ّضيمِػّٕشياَضـِيممممَض

دشيمػي،موشيإغيغؼي٥ّصيمَظؿشيْلِت٨ّمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمِبُؼّٕصيوِغفشيوموشيَأْزَؾوِصفشيـوموشيَأذضيـعشيورغيػشيو،موشيإغينؼيماظـّٓؼيمشيمَظقشيَؼـّٝصيمِعـ٤ّضيمممممم

م،مَضؾضي٢ّشيمَأنضيمؼشيَؼّٝشيمسشيَؾ٧ّماْظَلرضيضغي،مَصِطقؾصي٦ّامِبفشيومغشيْػلطيو(.ماظؾ٥َِّّمسشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼيمِبؿشيَؽونػي

 

 

*    *    * 
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 سكٛم اإلْضإ ٚاحلفاظ ع٢ً آدَٝت٘ يف ض٤ٛ خطب١ ايٛداع

 أٚال: ايعٓاصز:

 خطؾيماظ٦ّداعمع٤ّمج٦ّاعّٝمطؾؿ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( .1

 خطؾيماظ٦ّداعمواإلسٱّنماظعو٨ٌّميؼ٦ّقماإلغلون .2

 سّٕاضمسيماإلدٱّمحّٕعيماظّٓعوءمواِّ .3

 اإلسٱّنمس٤ّمحؼ٦ّقماظـلوءمواِّعّٕمبوّٰسرتافمبفوموأدا٫ّفو .4

ماإلسٱّنمس٤ّمحّٕعيماّٰدؿغٱّلمبؽ٢ّم٭٦ّّرهم .5

 ثاْٝا : األدي١: 

 األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ:         

 {وشيعشيومؼشيـِط٠ّصيمسشي٤ّغيماْظفشي٦ّشيىم*مإغينضيمػصي٦ّشيمإغيَّّٰموشيحضي٨ّظيمؼصي٦ّحشي٧ّ}ضولمتعودي:م .1

 .مؼ4-3اظـف٣ّ:مػ

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّْامَّٰمتشيْلُطُؾ٦ّْامَأعضي٦ّشياَظُؽ٣ّضيمبشيقضيشيُؽ٣ّضيمِبوْظؾشيوِرـ٢ّغيمإغيَّّٰمم}موضولمتعودي:م .2

َأنمتشيُؽ٦ّنشيمِتفشيورشيًةمسشي٤ّمتشيّٕشياضػيمعـيـُؽ٣ّضيموشيَّٰمتشيْؼؿصيُؾ٦ّْامَأغُػلشيُؽ٣ّضيمإغينؼيماظّؾـ٥ّشيمَطـونشيمِبُؽـ٣ّضيمممم

غصيصضيِؾق٥ِّمغشيـورًاموشيَطـونشيمذشيِظـ١َّمممممرشيِحقؿًوم*موشيعشي٤ّمؼشيْػعشي٢ّضيمذشيِظ١َّمسصيّٓضيوشياغًوموشيُزْؾؿًومَصلشي٦ّضيفشي

 ؼ.م30-29ػاظـلوء:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{سشيَؾ٧ّماظّؾ٥ِّمؼشيِلريطيا

وشيعشيــ٤ّمؼشيْؼؿصيــ٢ّضيمعصيمضيِعطيــومعؽيؿشيعشيؿـيــّٓطيامَصفشيــّٖشيآؤصيهصيمجشيفشيــؼي٣ّصيمخشيوِظــّٓطيامِصقفشيــوممم}وضــولمتعــودي:م .3

 ؼ.م93ػاظـلوء:ممممممممممممممممم.{٥ّصيموشيَأسشيّٓؼيمَظ٥ّصيمسشئّشيابطيومسشيِظقؿطيووشيَشِضىشيماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيَظعشيشي

ِع٤ّضيمَأجضيـ٢ّغيمذشيِظـ١َّمَطؿشيؾضيشـيـومسشيَؾـ٧ّمبشيـِـ٨ّمإغيدضيـّٕشيا٫ِّق٢ّشيمَأغؼيـ٥ّصيمعشيـ٤ّمَضؿشيـ٢ّشيمممممممممم}وضولمتعودي:م .4

غشيْػلطيــومِبغشيقضيــّٕغيمغشيْػــّٗػيمَأوضيمَصلشيــوٍدمِصــ٨ّماَِّرضيضغيمَصَؽَلغؼيؿشيــومَضؿشيــ٢ّشيماظؼيــوسشيمجشيِؿقعطيــوموشيعشيــ٤ّضيمم
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ػشيومَصَؽَلغؼيؿشيومَأحضيقشيوماظؼـيوسشيمجشيِؿقعطيوموشيَظَؼّٓضيمجشيـوءشيتضيفصي٣ّضيمرصيدصيـُؾشـيومِبوظؾشيقـيشيـوِتمثصيـ٣ّؼيمإغينؼيمممممَأحضيقشيو

 ؼ.32.مػاٌو٫ّّٓة:م{َطـِريطيامعـيضيفصي٣ّمبشيعضيّٓشيمذشيِظ١َّمِص٨ّماَِّرضيضغيمَظؿصيلضيّٕغيُص٦ّنشي

ضيــ٢ّصيماظــّٔيمسشيَؾــقضيفغي٤ّؼيمِبــوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشيِظؾّٕـيجشيــولغيمسشيَؾــم}وضــولمتعــودي:م .5 قضيفغي٤ّؼيموشيَظفصيــ٤ّؼيمِع

 ؼ.228ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{دشيرشيجشيٌيموشياظؾ٥َّّصيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيُؽق٣ّظي

ؼشيومَأؼؽيفشيـوماظؼـيـوسصيمإغيغؼيـومخشيَؾْؼشـيـوُط٣ّمعـيـ٤ّمذشيَطـّٕػيموشيُأغشـيـ٧ّموشيجشيعشيْؾشـيـوُط٣ّضيمممممممممم}وضولمتعودي:م .6

 م{ِسـّٓشيماظؾ٥َِّّمَأتضيَؼوُط٣ّضيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمسشيِؾق٣ّظيمخشيِؾريظيذصيعصي٦ّبطيوموشيَضؾشيو٢ِّ٫ّشيمِظؿشيعشيورشيُص٦ّامإغينؼيمَأْطّٕشيعشيُؽ٣ّضيم

 ؼ.13ػايفّٕات:م

 األدي١ َٔ ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ:

سشي٤ّضيمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مممممسشي٤ّضيمَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( .1

صيمجشي٦ّشياِعّٝشيماْظَؽ ِؾ٣ّغيموشيبشيقضيشيؿشيومَأغشيومغشيـو٣ِّ٫ّظيممَأغؼي٥ّصيمَضولشيم)مغصيِصّٕضيتصيمِبوظّٕؽيسضيِىمسشيَؾ٧ّماْظعشيّٓصيوـيموشيُأوِتق

ضيمسيمؼشيّٓشيىؼي(م)رواهمعلؾ٣ّ(. صًيمِبؿشيَػوِتقّّغيمخشيّٖشيا٤ِّ٫ّغيماَِّرضيضغيمَص٦ّصي٬ِّعشي  ُأِتق

ٓمسؾقــ٥ّموسشيــ٤ّضيمَأِبــ٨ّمبشيْؽــّٕشيَةم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مَضــولشي:مخشيَطؾشيشيــوماظؼيِؾــ٨ّؽيم)٭ّــؾ٧ّما .2

وم:ماظؾَّـ٥ّصيموشيرشيدصيـ٦ُّظ٥ّصيمَأسضيَؾـ٣ّصيم،ممممَأتشيّٓضيرصيونشيمَأيؽيمؼشي٦ّضيمػيمػشيـّٔشيام؟مُضْؾشيـمم)(مؼشي٦ّضيمشيماظؼيقضيّٕغيمَضولشي:مودؾ٣ّ

شيمحشيؿؼي٧ّمَزشيؼـيومَأغؼي٥ّصيمدشيقصيلشيؿـيق٥ِّمِبغشيقضيّٕغيمادضيِؿ٥ِّم،مَضـولشي:مَأَظـقضيّٗشيمؼشيـ٦ّضيمشيماظؼيقضيـّٕغيم؟مُضْؾشيـوم:مممممم َصلشيَؽ

شيمحشيؿؼيـ٧ّمَزشيؼيـومَأغؼيـ٥ّصيممممم بشيَؾ٧ّمَضولشيم:مَأيؽيمذشيفضيّٕػيمػشئّشيا؟مُضْؾشـيوم:ماظؾ٥َّّصيموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصيمَأسضيَؾ٣ّصيم،مَصلشيـَؽ

قصيلشيؿـيق٥ِّمِبغشيقضيّٕغيمادضيِؿ٥ِّم،مَصَؼـولشي:مَأَظـقضيّٗشيمذصيوماْظقشيفؼيـِيم؟مُضْؾشـيـوم:مبشيَؾـ٧ّم،مَضـولشي:مَأيؽيمبشيَؾـٍّٓممممممممدشي

شيمحشيؿؼي٧ّمَزشيؼـيومَأغؼي٥ّصيمدشيقصيلشيؿـيق٥ِّمِبغشيقضيّٕغيمادضيـِؿ٥ِّم،مم ػشئّشيام؟مُضْؾشـيوم:ماظؾ٥َّّصيموشيرشيدصي٦ُّظ٥ّصيمَأسضيَؾ٣ّصيم،مَصلشيَؽ

ضيمِبوْظؾشيْؾّٓشيِةماْظقشيّٕشي امغيم؟مُضْؾشيـوم:مبشيَؾـ٧ّم،مَضـولشيم:مَصـنغينؼيمِدعشيـوءشيُط٣ّضيموشيَأعضيـ٦ّشياَظُؽ٣ّضيمممممممَضولشيم:مَأَظقضيلشي

سشيَؾقضيُؽ٣ّضيمحشيّٕشيامظيمَطقصيّٕضيعشيِيمؼشي٦ّضيِعُؽ٣ّضيمػشيـّٔشيامِصـ٨ّمذشيـفضيّٕغيُط٣ّضيمػشيـّٔشيامِصـ٨ّمبشيَؾـُِّٓط٣ّضيمػشيـّٔشيامإغيَظـ٧ّممممممممم

صيمَضوُظ٦ّامغشيعشي٣ّضيمَضـولشيماظؾَّفصيـ٣ّؼيماذضيـفشيّٓضيمَصؾْممم قصيؾشيؾِّـّٞغيماظشؼيـوِػّٓصيمممؼشي٦ّضيمغيمتشيْؾَؼ٦ّضينشيمرشيبؼيُؽ٣ّضيمَأَّٰمػشي٢ّضيمبشيؾَّغضي
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اْظغشيو٫ِّىشيمَصّٕصيبؼيمعصيؾشيؾَّّٞػيمَأوضيسشي٧ّمِع٤ّضيمدشيوِعّٝػيمَصٱَّمتشيّٕضيِجعصي٦ّامبشيعضيِّٓيمُطػَّورطيامؼشيضضيّٕغيبصيمبشيعضيضصيـُؽ٣ّضيمم

 رغيَضوبشيمبشيعضيّٚػي(م)مرواهماظؾكوري(.

ــ٥ِّم .3 ــِّٓماظؾَّ ــّٕشيم)ر٬ّــ٨ّمآمسـفؿــوم(ممموسشيــ٤ّضيمسشيؾضي ــ٤ّغيمسصيؿشي ــ٥ِّممممبضي ــ٦ّلصيماظؾَّ ــولشيمرشيدصي ــولشيم:مَض مَض

ُٓم ٌُمضيِع٤ّصيمِص٨ّمُصلضيقشيٍيمِعـ٤ّضيمِدؼـِـ٥ِّ،معشيـومَظـ٣ّضيممممم)٭ّشيؾ٧َّّما سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(م:م)َظ٤ّضيمؼشيّٖشيالشيما

 (.رواهماظؾكوري)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼصيِصىضيمدشيعطيومحشيّٕشياعطيو(

وســ٤ّمجــوبّٕمبــ٤ّمسؾــّٓمآم)ر٬ّــ٨ّمآمسـفؿــو(مأنمردــ٦ّلمآم)٭ّــؾ٧ّمآمم .4

َٓمِص٨ّماظـيلشيـوِء،مَصـنغيغؼيُؽ٣ّضيمَأخشيـّٔضيتصيؿصي٦ّػصي٤ّؼيمِبَلعشيـونغيمممممسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مضول :م)...َصوتؼيُؼ٦ّاما

ــ٦ِّرؽضي٤ّشيممممم ــومؼصي ــقضيفغي٤ّؼيمَأنضيمَظ ــ٣ّضيمسشيَؾ ِٓم،موشيَظُؽ ــِيما ــّٕصيوجشيفصي٤ّؼيمِبَؽِؾؿشي ــؿشيقضيَؾْؾؿصي٣ّضيمُص ِٓم،موشيادضي ا

مُصّٕصيذشيُؽ٣ّضيمَأحشيّٓطيامتشيْؽّٕشيػصي٦ّغشي٥ّصيم(م)رواهمعلؾ٣ّ(.

آمسـفـوم(ممأنماظــيبم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممممموسشي٤ّضيمأمماٌمعـنيمسشيو٫ِّششيـَيم)ر٬ّـ٨ّمم .5

 ودؾ٣ّ(مضول:م)مإغيغؼيؿشيوماظـيلشيوءصيمذشيَؼو٠ِّ٫ّصيماظّٕـيجشيولغيم(م

م)مرواهماظؾقفؼ٨ّمسيماظلـ٤ّماظؽربىم(.

(مضولم:محشيّٓؼيثشيـ٨ِّمعشي٤ّضيمدشيـِؿّٝشيمخصيْطؾشيـَيمرشيدصيـ٦ّلغيمممموسشي٤ّضيمَأِب٨ّمغشيضضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ .6

ِٓم)٭ّشيـم وشيدشيــِّٛمَأؼؼيـومغيماظؿؼيشضيــّٕغيؼ٠ّغيمَصَؼـولشيم:م)مؼشيــومَأؼؽيفشيــومممم(مِصـ٨ّمؾ٧َّّماظؾَّــ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشيما

اظؼـيوسصيم،مَأَّٰمإغينؼيمرشيبؼيُؽ٣ّضيموشياِحّٓظيم،موشيإغينؼيمَأبشيوُط٣ّضيموشياِحّٓظيم،مَأَّٰمَّٰمَصضضي٢ّشيمِظعشيّٕشيِب٨ُّمسشيَؾ٧ّم

سشيفشيِؿــ٨ُّم،موشيَّٰمِظعشيفشيِؿــ٨ُّمسشيَؾــ٧ّمسشيّٕشيِبــ٨ُّم،موشيَّٰمَأحضيؿشيــّٕشيمسشيَؾــ٧ّمَأدضيــ٦ّشيدشيم،موشيَّٰمَأدضيــ٦ّشيدشيممم

م)رواهمأريّٓمسيماٌلـّٓ(.مممممممممممممممممممممممممممممممسشيَؾ٧ّمَأحضيؿشيّٕشيم،مإغيَّّٰمِبوظؿؼيْؼ٦ّشيى(م

 م:املٛضٛع :ثايّجا 
طؾؿومّٰحشيمسيماِّص٠ّمػٱّلصيمذيماِيفؼييموؾـًمسيماِّذػـونغيمذـعو٫ّّٕمممم

ايٍم،موتّٔطّٕماٌلؾؿ٦ّنمذيقعومحفيمرد٦ّلمآم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(مممم
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ــوٕمايــٍمظمم ــيتمرمســًمعع ــّٓمممماظ ؽــ٢ّماٌلــؾؿنيمسيمطــ٢ّمسصــّٕموعصــّٕم،مصؼ

ِاحؿ٦ّتمػّٔهمايفؼيـٌيماظـؾ٦ّؼـُيمسؾـ٧ّمذبؿ٦ّسـيمعـ٤ّماٌؾـودئماظلـوعقيم،موبفـوممممممممم

مسّٓةمعشوػّٓمإميوغقيمراضقيم،مؼضق٠ّماٌؼوممس٤ّمذطّٕػومأومادؿؼصو٫ّفوم.م

وؼؿفؾ٧ّمظـومعشفّٓماًطؾـِيماىوععـِيماٌوغعـيماظـيتمخطؾشيفـوماظّٕدـ٦ّلممممممم

ِّٓمسّٕصـوتم،مسيمجشيؿضيـّٝػيمعـ٤ّماظصـقوبيممممماِّطّٕمم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مسيم٭ّعق

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مصؽونشيمظؼوءطيمعشف٦ّدًامبـنيمأعؼيـٍيممم وضّٓماظؿػ٦ّامح٦ّلشيماظـيبـي

وػ٦ّمؼشيلضيؿشيشضيِعّٕصيم ورد٦ِّظفوم،ماظؽؾؿوتصيمتؿألِّمع٤ّمَص٣ّغيماظـيبـيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(

جصيؾشيقضيـّٕغيممعّٝمط٢ّمحّٕفمعـفوممدغ٦ّؼيمأجِؾ٥ّمبعّٓمػـّٔهماٌـودـ١ّم،مصعشيـ٤ّضيمعصيقشيؿؼيـِّٓمبضيـ٤ّغيمممممم

ُٓمِبق٥ِّم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مبضي٤ّغيمعصيْطِع٣ّػيم،مسشي٤ّضيمَأ َأغؼي٥ّصيمذشيفغيّٓشيمخصيْطؾشيَيمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

َأؼؽيفشيـوماظؼيـوسصيمإغيغـيـ٨ّموشياظؾَّـ٥ِّمَظـومممممم)سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشيم(مِص٨ّمؼشيـ٦ّضيمغيمسشيّٕشيَصـَيمِصـ٨ّمحشيفؼيـِيماْظـ٦ّشيدشياعغي:مممممم

عضيّٓشيمؼشي٦ّضيِع٨ّمػشئّشيامِبؿشيَؽوِغ٨ّمػشيـّٔشيا،مَصـّٕشيِح٣ّشيماظؾَّـ٥ّصيمعشيـ٤ّضيمدشيـِؿّٝشيممممممَأدضيرغييمَظعشيؾ٨ِّّمَظومَأْظَؼوُط٣ّضيمبشي

عشيَؼوَظِؿ٨ّماْظقشي٦ّضيمشيمَص٦ّشيسشيوػشيوم،مَصّٕصيبؼيمحشيوِع٢ّغيمِصْؼ٥ٍّموشيَظومِصْؼ٥ّشيمَظ٥ّصيم،موشيرصيبؼيمحشيوِع٢ّغيمِصْؼ٥ٍّمإغيَظ٧ّمعشي٤ّضيم

ضـي٥ّصي( مرواهماظّٓارع٨ّمسيمدــ٥ّ(م.م)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػصي٦ّشيمَأْصَؼ٥ّصيمِع

وتصيعّٓمخطؾيماظ٦ّداعمعـ٤ّمج٦ّاعـّٝمطؾؿـ٥ّموصصـوحؿ٥ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّممممممم

(مسشي٤ّضيمرشيدصيـ٦ّلغيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمممممَأِب٧ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّمودؾ٣ّ(م،مصعشي٤ّضي

صيمجشي٦ّشياِعّٝشيماْظَؽِؾ٣ّغيموشي بشيقضيشيؿشيومودؾ٣ّ(مَأغؼي٥ّصيمَضولشيم:م)مغصيِصّٕضيتصيمِبوظّٕؽيسضيِىمسشيَؾ٧ّماْظعشيّٓصيوـيموشيُأوِتق

ضًيمِص٧ّمؼشيّٓشيىؼيم(م)رواهمعلـؾ٣ّمسيمم صًيمِبؿشيَػوِتقّّغيمخشيّٖشيا٤ِّ٫ّغيماَِّرضيضغيمَص٦ّصي٬ِّعشي َأغشيومغشيو٣ِّ٫ّظيمُأِتق

٭ّققق٥ّ(،مصؽٱّممردـ٦ّلمآم)م٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّم(مسيمأسؾـ٧ّمدرجـوتممممممم

وشيعشيـومؼشيـِطـ٠ّصيممم}اظؾٱّشيمواظػصوحيمِّغ٥ّمعضؾ٦ّطمبضوبّٛماظـ٦ّح٨ّم،مضـولمتعـوديم:مممم

ــّٓغقومؼ4-3اظـــف٣ّ:مػ{٦ّشيمإغيَّّٰموشيحضيــ٨ّظيمؼصيــ٦ّحشي٧ّسشيــ٤ّغيماْظفشيــ٦ّشيىم*مإغينضيمػصيــم .موأ٭ّــغًماظ



   

 

- 413 - 

بلدــّٕػومظؿلــؿّٝمطــٱّمماظـــيبم)٭ّــؾ٨ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(موػــ٦ّمؼ٬ّ٦ّــّّمعؾــودئمم

اظّٕرييمواإلغلـوغقيموؼّٕدـ٨ّمهلـومدسـو٣ّ٫ّماظلـؾ٣ّمواظلـٱّمم،موؼؼـق٣ّمصقفـومأوا٭ّـّٕمممممممممم

 ابؾيمواِّخ٦ّةموصّٕشمبلر٬ّفومروحماظرتاح٣ّمواظؿعوون.مم

وإســٱّنمســو٨ٌّميؼــ٦ّقماإلغلــونمموتعــّٓمخطؾــيماظــ٦ّداعمأولموثقؼــي

٭ّـؾ٧ّمآممأومظ٦ّغـ٥ّمأومجـلـ٥ّم،موؼعـّٓماظــيبم)مممممبغّٚماظـظّٕمس٤ّمدؼـ٥ّمأومععؿؼّٓه

صّٕدـوظؿ٥ّمم سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مػ٦ّماظّٕا٫ّـّٓماِّولمواظّٕاسـ٨ّماِّسظـ٣ّميؼـ٦ّقماإلغلـون،ممممم

ــوغقيم،ممممم ــوظيمإغل ــومرد ــوٌنيمذيقع ــفومظؾع ــيتمريؾ ــّٝممم اظ ــومذيق ــًمبّٕسوؼؿف مشؾ

م٦ّمإغلون.ايؼ٦ّقماظيتمتؿعؾ٠ّمبوإلغلونمع٤ّمحقٌمػ

وضّٓمتطّٕضًمخطؾيماظ٦ّداعمإديمج٦ّاغىمدضقؼيمعـ٤ّمحقـوةماإلغلـونممممم 

ٕمؼؿطــّٕقمإظقفــوماإلســٱّنماظعــو٨ٌّميؼــ٦ّقماإلغلــونمسيماظؼــّٕنماظعشــّٕؼ٤ّممم ،

وٕمخيطّٕمسؾ٧ّمبولموا٬ّـع٨ّمػـّٔاماإلسـٱّنمأنمؼؿقـّٓث٦ّامسـفـومعـ٤ّمذيؾـيمممممممم ،

م.ايؼ٦ّقماظيتمتضؿـفومإسٱّغف٣ّ

٥ّمودـؾ٣ّ(ماظـّٔيموضـّٟمممم٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـممإنمرد٦ّلماإلغلـوغقيماِّسظـ٣ّم)مم

ىـوزةمؼف٦ّديماحرتاعومإلغلوغقؿ٥ّم،موجع٢ّمع٤ّمغػل٥ّمخصؿومظؽ٢ّمع٤ّمؼـمذيمم

وأنمؼؼـّٟموا٬ّـع٦ّمػـّٔهمممم ذعقومىّٓؼّٕمبلنمؼرتبّٝمسؾ٧ّمسّٕشمحؼ٦ّقماإلغلون،

وإغلـوغقؿ٥ّ.مؼؼـ٦ّلممماظ٦ّثقؼيماظعوٌقـيميؼـ٦ّقماإلغلـونم٭ّـوشّٕؼ٤ّمأعـوممسظؿؿـ٥ّممممممم

لـوغقيمعــ٤ّمض٦ّاســّٓممرريـ٥ّمآ(:مإنمآخــّٕمعــومأعؾـًمصقــ٥ّماإلغمماظشـقّْماظغّٖاظــ٨ّم)م

وانمإسـٱّنمم و٬ّؿوغوتمظؽّٕاعيماىـّٗماظؾشّٕيمطونمع٤ّمأجبّٓؼوتماإلدٱّم،

اِّعــ٣ّماٌؿقــّٓةمســ٤ّمحؼــ٦ّقماإلغلــونمتّٕدؼــّٓمســوديمظؾ٦ّ٭ّــوؼوماظـؾقؾــيماظــيتم

تؾؼوػوماٌلؾؿ٦ّنمس٤ّماإلغلونماظؽـؾريمواظّٕدـ٦ّلماًـومتمدـقّٓغومربؿـّٓمبـ٤ّممممممم

مسؾّٓمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(.
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بؽ٢ّمعومصقفومع٤ّمطؾؿوتمعؾورطوتمودضؼــوممموإذامتلعؾـومخطؾيماظ٦ّداع

صقفوماظـظّٕم،موجّٓغومط٢ّمعومؼؿشّٓقمبـ٥ّماظشـّٕقمواظغـّٕبمعـ٤ّمغظّٕؼـوتموأصؽـورممممممم

مع٦ّج٦ّدطيامسيمػّٔهماظؽؾؿوتماٌعّٓودةم،مب٢ّمإغـومنّٓمعومػ٦ّمأطـّٕمعـ٥ّموأػ٣ّ.

ظؼّٓمصّٕؼيضًمػّٔهماًطؾيماىوععيمبنيمسفّٓؼ٤ّم:مسفـّٓماظظؾـ٣ّمواظؼـ٦ّةمممم

اظعــّٓلمواِّعــونمواظعؾــ٣ّمواإلميــونم،مممممواىفــ٢ّمواظؽػــّٕماظؾــ٦ّاح،مإديمسفــّٓممم

صّٕمسًمظؾؾشّٕؼيمعـفٍمحقوةموعؾودئمدا٫ّؿيمّٰمتؿغريموّٰمتؿؾّٓلمسـربماظعصـ٦ّرممم

 واِّزعون.

حّٕعـيمموتلت٨ّمسؾ٧ّمرأسمحؼـ٦ّقماإلغلـونموابوصظـيمسؾـ٧ّمآدعقؿـ٥ّمممممم

٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مسيمخطؾــيماظــ٦ّداعممدعــ٥ّم،موػــّٔامعــومأطــّٓهماظـــيبم)م

ــ٥ّ:م)م ــمبؼ٦ّظ ــوءشيُط٣ّضيموشيَأعضي ــ٨ّممممإغينؼيمِدعشي ــّٔشيامِص ــ٦ّضيِعُؽ٣ّضيمػشي ــِيمؼشي ــّٕشيامظيمَطقصيّٕضيعشي ــقضيُؽ٣ّضيمحشي ٦ّشياَظُؽ٣ّضيمسشيَؾ

صيم؟مَضوُظ٦ّام:م ذشيفضيّٕغيُط٣ّضيمػشئّشيامِص٨ّمبشيَؾُِّٓط٣ّضيمػشئّشيامإغيَظ٧ّمؼشي٦ّضيمغيمتشيْؾَؼ٦ّضينشيمرشيبؼيُؽ٣ّضيم،مَأَّٰمػشي٢ّضيمبشيؾَّغضي

م(م.غشيعشي٣ّضيم،مَضولشيم:ماظؾَّفصي٣ّؼيماذضيفشيّٓضي

ظـّٓعوءم،ممبلـػ١ّمامم-بليمحولمع٤ّماِّح٦ّالمم-إنماإلدٱّممّٰمؼ٧ّ٬ّّٕم

ِعـ٤ّضيمَأجضيـ٢ّغيمذشيِظـ١َّمَطؿشيؾضيشيـوممممم}وؼصيقّٕـيممضؿ٢ّماظـػّٗماظؾشّٕؼيمبغريمح٠ّم،مضولمتعـودي:مم

سشيَؾ٧ّمبشيـ٨ِّمإغيدضيّٕشيا٫ِّق٢ّشيمَأغؼي٥ّصيمعشي٤ّضيمَضؿشي٢ّشيمغشيْػلطيومِبغشيقضيّٕغيمغشيْػّٗػيمَأوضيمَصلشيوٍدمِصـ٨ّماْظـَلرضيضغيمَصَؽَلغؼيؿشيـومممم

،مؼ32ػاٌو٫ّـّٓة:مم{وماظؼـيوسشيمجشيِؿقعطيـومَضؿشي٢ّشيماظؼـيوسشيمجشيِؿقعطيوموشيعشي٤ّضيمَأحضيقشيوػشيومَصَؽَلغؼيؿشيومَأحضيقشي

وشيعشي٤ّضيمؼشيْؼؿصي٢ّضيمعصيمضيِعطـيومعصيؿشيعشيؿـيّٓطيامَصفشيّٖشياؤصيهصيمجشيفشيـؼي٣ّصيمخشيوِظـّٓطيامِصقفشيـوموشيَشِضـىشيممممم}وضولمتعودي:م

م.ؼ93ػاظـلوء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيَظعشيشـي٥ّصيموشيَأسشيّٓؼيمَظ٥ّصيمسشئّشيابطيومسشيِظقؿطيو

لؾ٣ّمسيمعؿلّٝمع٤ّماِّعّٕمؼّٕج٦ّمدوعطيومأنمؼعّٓلمعلورهموؼؿـ٦ّبممإنماٌمم

إديمرب٥ّ،مظؽ٤ّمحقـؿومؼؼرتبمع٤ّماظّٓعوءموؼعؿّٓيمسؾ٧ّماظؾـوءماظّٔيمبـوهمآم
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دؾقوغ٥ّموتعوديموػ٦ّماإلغلونمؼؽ٦ّنمضّٓم٬ّقؼي٠ّماًـوقمسؾ٧ّمغػل٥ّ،مصعشيـ٤ّضيمسشيؾضيـِّٓممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّممممَضـولشيم:مَضـولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّمممممبضيـ٤ّغيمسصيؿشيـّٕشيم)ر٬ّـ٨ّمآمسـفؿـوم(ممممماظؾ٥َِّّ )٭ّشيـؾ٧َّّما

ٌُمضيِع٤ّصيمِص٨ّمُصلضيقشيٍيمِع٤ّضيمِدؼـِـ٥ِّ،معشيـومَظـ٣ّضيمؼصيِصـىضيمدشيعطيـومحشيّٕشياعطيـو(ممممممم)وشيدشيؾ٣َّّشي(م:م مَظ٤ّضيمؼشيّٖشيالشيما

ِٓمبضيـ٤ّصيممم.)رواهماظؾكوري( إنماظؼؿ٢ّمورريمؼ٦ّرطماظؼوت٢ّمبفومغػل٥ّ،مصفّٔامسؾّٓصيما

٦ّرغيماظَِّؿ٨ّمَظومعشيكضيّٕشيجشيمِظؿشي٤ّضيمإغينؼيمِع٤ّضيموشيرشيَروِتماْظُلعصي"مسصيؿشيّٕشيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿوم(مؼؼ٦ّل:م

شيممم"مَأوضيَضّٝشيمغشيْػلشي٥ّصيمِصقفشيوم،مدشيـْػ١َّماظـّٓؼيمغيماْظقشيـّٕشيامغيمِبغشيقضيـّٕغيمِحؾِّـ٥ِّمممممم )رواهصيماظؾكـوري(.موشيثشيؾشيـ

سشيضيــ٥ّم)ر٬ّــ٨ّمآمســـ٥ّ(مض٦ّظــ٥ّمِظؿشيــ٤ّضيمَضؿشيــ٢ّشيمسشيوِعــّٓطيامِبغشيقضيــّٕغيمحشيــ٠ُّ:م)متشيــّٖشيوؼيدضيمِعــ٤ّضيماْظؿشيــوِءم

ماْظفشيؼـيي(م)صؿّّماظؾوري(.اْظؾشيورغيدم،مَصنغيغؼي١ّمَظومتشيّٓضيخصي٢ّصيم

إنمأعــّٕماظــّٓعوءمسيماإلدــٱّممسظــق٣ّم،مظّٓرجــيمأنماظـــيبم)٭ّــؾ٧ّمآمممم

عصيمضيِع٤ّػيمِبغشيقضيـّٕغيمحشيـ٠ُّممم َظّٖشيوشيالصيماظّٓؽيغضيقشيومَأػضي٦ّشينصيمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمِع٤ّضيمَضؿضي٢ّغيم)َضولشيم:م سؾق٥ّمودؾ٣ّ(

اظّٔيمظ٥ّمسفّٓظيمعّٝماٌلؾؿنيمبعؼِّٓمأعونم رواهماب٤ّمعوج٥ّ(،مب٢ّمإنماٌعوػّٓ(م)

)رشي٬ِّــ٨ّشيماظؾَّــ٥ّصيممم سشيؾضيــِّٓماظؾَّــ٥ِّمابضيــ٤ّغيمسشيؿضيــّٕػيومممم٥ّمربػــ٦ّزم،موضؿؾــ٥ّمعـفــ٨ّمســـ٥ّم،مصعــ٤ّحؼــ

عشي٤ّضيمَضؿشيـ٢ّشيمعصيعشيوػشيـّٓطيامَظـ٣ّضيمؼشيـّٕغيحضيممممممممَضولشيم:م)مموشيدشيؾ٣َّّشي(م )٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّمسشي٤ّضيماظؼيِؾ٨ّـيممسشيضيفصيؿشيو(م

مم)رواهصيماظؾكوري(.  ( َأرضيبشيِعنيشيمسشيوعطيواْظفشيؼـيِيموشيإغينؼيمرغيحَيفشيومتصي٦ّجشيّٓصيمِع٤ّضيمعشيِلريشيِةم رشيا٫ِّقشيَي

وأسظــ٣ّمذظــ١ّمأنماإلدــٱّممريــ٧ّماإلغلــونمعــ٤ّمغػلــ٥ّمصقــّٕممسؾقــ٥ّمممممممم

وشيَّٰمتشيْؼؿصيُؾـ٦ّْامَأغُػلشيـُؽ٣ّضيممم}اّٰغؿقورم،موأنمؼؾؼ٧ّمبقّٓهمإديماظؿفؾؽيم،مصؼـولمتعـودي:ممم

ْاموشيَّٰمتصيْؾُؼـــ٦ّ}وضـــولمدـــؾقوغ٥ّم:ممؼم،29اظـلـــوء:مػم{إغينؼيماظّؾـــ٥ّشيمَطـــونشيمِبُؽـــ٣ّضيمرشيِحقؿطيـــو

م.مؼ195اظؾؼّٕة:مػمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ِبَلؼضيِّٓؼُؽ٣ّضيمإغيَظ٧ّماظؿؼيفضيُؾَؽِي

وعــ٤ّماٌؾــودئماإلغلــوغقيماظعظقؿــيماظــيتمأردــًمض٦ّاســّٓػومخطؾــيممم

اظ٦ّداعمحّٕعيماغؿفوكماِّسّٕاضموادؿؾوحؿفومبوظؼق٢ّمواظؼولم،موخو٭ّـيماظؼـ٦ّلممم
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)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مػّٔاماٌؾـّٓأمسيمخطؾـيمممماظػوحّ٘م،موظؼّٓمأسؾ٤ّماظـيب

أنؼيماظؼيِؾ٨ّؼيم)٭ّؾ٧ّمآمم،اظ٦ّداعم،مصع٤ّمسشيؾضيِّٓماظّٕؼيحضيؿشي٤ّغيمبضي٤ّغيمَأِب٨ّمبشيْؽّٕشيَةم،مسشي٤ّضيمَأِبق٥ِّم

َضـولشيم:مَأيؽيممم-سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضعشيّٓشيمسشيَؾ٧ّمبشيِعريغيِهموشيَأعضيلشي١َّمإغيغضيلشيونظيمِبِكَطوِع٥ِّم،مَأوضيمِبّٖغيعشيوِع٥ِّ

ؼـيـومَأغؼيـ٥ّصيمدشيقصيلشيـؿـيق٥ِّمِبغشيقضيـّٕغيمادضيـِؿ٥ِّم،مَضـولشيم:مَأَظـقضيّٗشيمؼشيـ٦ّضيمشيممممممممممؼشي٦ّضيمػيمػشيـّٔشيا؟مَصلشيـؽَمم ؿضيشـيومحشيؿؼيـ٧ّمَزشـي

اظؼيقضيّٕغيم؟مُضْؾشـيوم:مبشيَؾ٧ّم،مَضولشيم:مَصَليؽيمذشيفضيّٕػيمػشيـّٔشيا؟مَصلشيـَؽؿضيشـيومحشيؿؼيـ٧ّمَزشيؼيـومَأغؼيـ٥ّصيمدشيقصيلشيـؿـيق٥ِّممممممم

شيـوم:مبشيَؾـ٧ّم،مَضـولشيم:مَصـنغينؼيمِدعشيـوءشيُط٣ّضيممممممِبغشيقضيّٕغيمادضيِؿ٥ِّم،مَصَؼولشيم:مَأَظقضيّٗشيمِبـِّٔيماْظِقفؼيـِيم؟مُضؾْمم

وشيَأعضي٦ّشياَظُؽ٣ّضيموشيَأسضيّٕشيا٬ّشيُؽ٣ّضيمبشيقضيشيُؽ٣ّضيمحشيّٕشيامظيمَطقصيّٕضيعشيِيمؼشي٦ّضيِعُؽ٣ّضيمػشئّشيامِص٨ّمذشيفضيّٕغيُط٣ّضيمػشئّشيامِص٨ّم

بشيَؾُِّٓط٣ّضيمػشيـّٔشيامِظقصيؾشيؾِّـّٞغيماظشؼيـوِػّٓصيماْظغشيو٫ِّـىشيم،مَصـنغينؼيماظشؼيـوِػّٓشيمسشيلشيـ٧ّمَأنضيمؼصيؾشيؾِّـّٞشيمعشيـ٤ّضيمػصيـ٦ّشيممممممممممم

ضـي٥ّصي(م)رواهماظؾكـوريم(.موسيمرواؼـيمضـولم)مممَأوضيسشي ٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(م:مممم٧ّمَظ٥ّصيمِع

حشيـّٕشيامظيممم-َضـولشيمعصيقشيؿؼيـّٓظي:موشيَأحضيِلـؾصي٥ّصيمَضـولشي:موشيَأسضيّٕشيا٬ّشيـُؽ٣ّضيممممممم-)إغينؼيمِدعشيوءشيُط٣ّضيموشيَأعضي٦ّشياَظُؽ٣ّضيم

ــّٔشياممممممممم ــفضيّٕغيُط٣ّضيمػشي ــ٨ّمذشي ــّٔشيام،مِص ــُِّٓط٣ّضيمػشي ــ٨ّمبشيَؾ ــّٔشيام،مِص ــ٦ّضيِعُؽ٣ّضيمػشي ــِيمؼشي ــقضيُؽ٣ّضيم،مَطقصيّٕضيعشي ،مسشيَؾ

َأوضيم٬ّصيـؾَّوًظوممم-وشيدشيؿشيْؾَؼ٦ّضينشيمرشيبؼيُؽ٣ّضيمَصقشيلضيَلُظُؽ٣ّضيمسشي٤ّضيمَأسضيؿشيوِظُؽ٣ّضي،مَصَؾومتشيّٕضيِجعصي٤ّؼيمبشيعضيـِّٓيمُطػَّـورطياممم

م)رواهمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼشيضضيّٕغيبصيمبشيعضيضصيُؽ٣ّضيمرغيَضوبشيمبشيعضيّٚػي(مم-

وحّٕمماّٰسؿـّٓاءمسؾقفـوممموظإلدٱّممسـوؼيمسظقؿيمبوِّسّٕاضمصؼّٓم٭ّوغفوم

اظؼّٔف،موع٤ّمأج٢ّمايػوزمسؾ٧ّماِّسـّٕاضم:محـّٕممآممم بوإلؼّٔاءمأوماظـظّٕمأو

ــ٥ّمعــ٤ّماظـظــّٕمواّٰخــؿٱّطمممممم-تعــوديمم- ــيمإظق ــوم،موحــّٕمماظ٦ّدــو٢ّ٫ّماٌمدؼ اظّٖغ

مم{وشيَّٰمتشيْؼّٕشيبصي٦ّْاماظّٖـيغشي٧ّمإغيغؼي٥ّصيمَطونشيمَصوِحششيًيموشيدشيوءمدشيِؾقٱًّ}واًؾ٦ّةم،مضولمتعودي:

م.ؼ32اإلدّٕاء:ػ

ــّٖموجـــ٢ّ(ممممموعـــ٤ّ ــّٕممآم)سـ ــقوغؿفومحـ ــيماِّســـّٕاضمو٭ّـ أجـــ٢ّمريوؼـ

واهلؿــّٖم،موأنمؼعقــىماٌلــؾ٣ّمأخــوهمم اظلــكّٕؼيمبوٌلــؾ٣ّم،موغفــ٧ّمســ٤ّماظؾؿــّٖم
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وؼؿـؼص٥ّم،موحّٕمماظغقؾيمواظـؿقؿيم،موحّٕمماظؼّٔفمبوظػوحشي،موبوىؿؾـيمحـّٕمممم

صــوظِعّٕضمواظشــّٕفمّٰممس٬ّّٕـًومأومجيــّٕحمطّٕاعــيم،م طـ٢ّمعــومعــ٤ّمذــلغ٥ّمأنمؼفؿـ١ّمم

ماظـك٦ّةمواظّٓؼ٤ّموإٌّوءة.مممؼصيؼّٓـيرهمإّٰمأ٭ّقوب

ػـــّٔام:موإٌّأةمأؼضومطونمهلومغصقىمسيمخطؾيماظ٦ّداعمٌوممهلومع٤ّم

حؼ٦ّقمآدعقيموطّٕاعيمإغلوغقيم،مصوظـلوءمذؼو٠ّ٫ّماظّٕجولم،مطؿومأخـربماظصـودقممم

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م،موع٤ّمث٣ّممجوءمسيماإلسٱّنمسـ٤ّمحؼـ٦ّقماٌـّٕأةمسيمممم

ردـ٦ّلمآممر٨ّ٬ّمآمسـفؿـو(مأنمم)مداعمعومرواهمجوبّٕمب٤ّمسؾّٓمآخطؾيماظ٦ّ

َٓمِصـ٨ّماظـيلشيـوِءم،مَصـنغيغؼيُؽ٣ّضيمَأخشيـّٔضيتصيؿصي٦ّػصي٤ّؼيممممممم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مضول:م) َصـوتؼيُؼ٦ّاما

ِٓم،موشيَظُؽـ٣ّضيمسشيَؾـقضيفغي٤ّؼيمَأنضيمَظـومؼصيـ٦ِّرؽضي٤ّشيممممممم ِٓم،موشيادضيؿشيقضيَؾْؾؿصي٣ّضيمُصـّٕصيوجشيفصي٤ّؼيمِبَؽِؾؿشيـِيما ِبَلعشيونغيما

٦ّغشي٥ّصيمَصنغينضيمَصعشيْؾ٤ّشيمذشيِظ١َّمَصو٬ّضيّٕغيبصي٦ّػصي٤ّؼيم٬ّشيّٕضيبطيومَشقضيّٕشيمعصيؾشيـّٕـيحػيم،موشيَظفصيـ٤ّؼيمممُصّٕصيذشيُؽ٣ّضيمَأحشيّٓطيامتشيْؽّٕشيػصي

م)رواهمعلؾ٣ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسشيَؾقضيُؽ٣ّضيمرغيزضيُضفصي٤ّؼيموشيِطلضي٦ّشيتصيفصي٤ّؼيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِف(

مصــوٌّٕأةمسيماإلدــٱّممهلــومعــ٤ّمايؼــ٦ّقموسؾقفــومعــ٤ّماظ٦ّاجؾــوتمعـــ٢ّمعــومممممممم

ظؾّٕج٢ّ،موظؼّٓمًّٙماظؼّٕآنمددؿ٦ّرماظعٱّضـيمبـنيماظـّٖوجنيمأذيـ٢ّمتؾكـقّٙمممممم

مم{ؾّٕـيجشيولغيمسشيَؾقضيفغي٤ّؼيمدشيرشيجشيٌيوشيَظفصي٤ّؼيمِعضـي٢ّصيماظّٔيمسشيَؾقضيفغي٤ّؼيمِبوْظؿشيعضيّٕصيوِفموشيِظ}حنيمضول:م

م.مؼ228ػاظؾؼّٕة:م

ومبـؿــومومزوجــيموجعــ٢ّمهلــومعــ٤ّم وػؽــّٔاماػــؿ٣ّماإلدــٱّممبــوٌّٕأةمأعــومومأخؿــو

تفومسيماظــّٓارؼ٤ّموؼصــ٦ّغفوموحيــوصّٜمسؾــ٧ّمطّٕاعؿفــومايؼــ٦ّقمعــومؼؽػــ٢ّمدــعود

ماإلغلوغقي.

(مخـريطيام،مصعشيـ٤ّضيمَأِبـ٨ّمممموأو٭ّوغومبفـ٤ّؼيماظــيبماظؽـّٕؼ٣ّم)٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّمممممممممممم

ُٓمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(:مممممممممم ضـيـ٥ّصي(،مَضـولشي:مَضــولشيمرشيدصيـ٦ّلصيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما ػصيّٕشيؼضيـّٕشيَةم)رشي٬ِّـ٨ّشيماظؾَّـ٥ّصيمسشي
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ضًيمِعـ٤ّضيم٬ِّـَؾّٝػيم،موشيإغينؼيمَأسضيـ٦ّشيجشيمذشيـ٨ّضيٍءمِصـ٨ّمممممممم)ادضيؿشي٦ّضي٭ّصي٦ّامِبوظـيلشيوِءم،مصَـم ٌَـّٕضيَأَةمخصيِؾَؼـ نغينؼيما

ــ٦ّشيجشي،مممممم ــّٖشيلضيمَأسضي ــ٣ّضيمؼشي ــ٥ّصيمَظ ــّٕضيتشي٥ّصيم،موشيإغينضيمتشيّٕشيْطؿشي ــ٥ّصيمَطلشي شًيمتصيِؼقؿصي ــ ــنغينضيمذشيػشيؾضي ــٱَّهصيم،مَص ــَؾّٝغيمَأسضي اظضـي

َصودضيؿشي٦ّضي٭ّصيـــ٦ّامِبوظـيلشيـــوِءمخشيقضيـــًّٕا(م)رواهماظؾكـــوري(مصؽؾؿـــيم)خـــريطيا(ماظـــ٦ّاردةمسيمم

يمجوععيمعوغعيمظؾؿكؾ٠ّمبلمس٧ّمععـوغ٨ّماظّٕج٦ّظـيمحـنيمؼؿعوعـ٢ّمممممايّٓؼٌمطؾؿ

ماظّٕجولمعّٝماظـلوء.

طّٔظ١ّمؼؿفؾ٧ّمسيمخطؾيماظ٦ّداعمعؾّٓأماٌلوواةمبنيمذيقّٝمأصّٕادماِّعـيممم

طق٠ّمإغلوغ٨ّمحيوصّٜمسؾ٧ّمطّٕاعيماظػّٕدمسيماِّعيم،موجيعـ٢ّمععقـورماظؿػو٬ّـ٢ّمممم

إغيغؼيـومخشيَؾْؼشيـوُط٣ّمعـيـ٤ّمممممؼشيومَأؼؽيفشيوماظؼيـوسصيمم}ػ٦ّماظؿؼ٦ّىمواظعؿ٢ّماظصوحلم،مضولمتعودي:م

ذشيَطّٕػيموشيُأغشي٧ّموشيجشيعشيْؾشـيوُط٣ّضيمذصيعصي٦ّبطيوموشيَضؾشيو٢ِّ٫ّشيمِظؿشيعشيورشيُص٦ّامإغينؼيمَأْطـّٕشيعشيُؽ٣ّضيمِســّٓشيماظؾَّـ٥ِّمَأتضيَؼـوُط٣ّضيممممم

(م٨ّمآمســ٥ّمر٬ّـم(،موسشيـ٤ّضيمَأِبـ٨ّمغشيضضيـّٕشيَةم)ممم13ات:م)ايفـّٕمم{إغينؼيماظؾ٥َّّشيمسشيِؾـق٣ّظيمخشيـِؾريظيمم

ِٓم)٭ّشيـؾ٧َّّماظؾَّـ٥ّصيمسشيَؾقضيـ٥ِّموشيدشيـؾ٣َّّشيم(مِصـ٨ّممممممممضـول:محشيـّٓؼيثشيـ٨ِّمعشيـ٤ّضيمدشيـِؿّٝشيمخصيْطؾشيـيَممممم رشيدصيـ٦ّلغيما

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظؼـيوسصيم،مَأَّٰمإغينؼيمرشيبؼيُؽ٣ّضيموشياِحـّٓظيم،موشيإغينؼيمَأبشيـوُط٣ّضيممم)وشيدشيِّٛمَأؼؼيومغيماظؿؼيشضيّٕغيؼ٠ّغيمَصَؼولشيم:م

ــممم ــ٧ّمسشيّٕشيِب ــ٨ُّمسشيَؾ ــ٨ُّم،موشيَّٰمِظعشيفشيِؿ ــ٧ّمسشيفشيِؿ ــ٨ُّمسشيَؾ ٨ُّم،موشيَّٰموشياِحــّٓظيم،مَأَّٰمَّٰمَصضضيــ٢ّشيمِظعشيّٕشيِب

مَأحضيؿشيّٕشيمسشيَؾ٧ّمَأدضي٦ّشيدشيم،موشيَّٰمَأدضي٦ّشيدشيمسشيَؾ٧ّمَأحضيؿشيّٕشيم،مإغيَّّٰمِبوظؿؼيْؼ٦ّشيى(

م)رواهمأريّٓمسيماٌلـّٓ(.م

وبقؼي٤ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودـؾ٣ّ(مععــ٧ّماٌلـوواةممسؿؾقـومبـنيمذيقـّٝممممممممم

أصـّٕادماِّعـيمحــنيمجـوءموجفـوءمعــ٤ّماظؼـ٦ّممذـػعوءمسيماعــّٕأةمذـّٕؼػيموجــىمممممممم

سؾق٥ّم يم،محؿ٧ّمّٰمت٦ّضّٝمسؾقفوماظعؼ٦ّبي،مصلب٧ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآسؾقفومحّٓماظلّٕض

ودؾ٣ّ(مذظ١ّم،موغؾؼي٥ّمإديمخط٦ّرةماٌلـلظيم،مصؾـ٦ّماغؿفـ١ّمعؾـّٓأماٌلـوواةمبـنيممممممم

ذيقّٝمأصّٕادماِّعيمظعؿؼيًماظػ٧ّ٬ّ٦ّموح٢ّماهلٱّكمطؿـومحـ٢ّمبـوِّع٣ّماظلـوبؼيم،مممممم
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ٌَكضيّٖصيوِعقؼيِيماظَِّؿـ٨ّممصعشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضيفشيو(مَأنؼيمُضّٕشيؼضيشطيومَأػشيؿؼيفصي ٌَّٕضيَأِةما ٣ّضيمذشيْلنصيما

ــ٥ِّموشيدشيــؾ٣َّّشي(م؟ممممم ُٓمسشيَؾقضي ــ٥ِّم)٭ّشيــؾ٧َّّما ــوُظ٦ّام:موشيعشيــ٤ّضيمؼصيَؽؾِّــ٣ّصيمِصقفشيــومرشيدصيــ٦ّلشيماظؾَّ ضًيم،مَصَؼ دشيــّٕشيَض

ُٓمممممم َصَؼوُظ٦ّا:موشيعشي٤ّضيمؼشيفضيؿشيّٕغيئصيمسشيَؾقضي٥ِّمإغيظَّومُأدشيوعشيُيمبضي٤ّصيمزشيؼضيـٍّٓم،مِحـىؽيمرشيدصيـ٦ّلغيماظؾَّـ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

ــ ــؾ٣َّّشي(:ممممممسشيَؾقضي ــ٥ِّموشيدشي ُٓمسشيَؾقضي ــؾ٧َّّما ــ٥ِّم)٭ّشي ــ٦ّلصيماظؾَّ ــولشيمرشيدصي ــوعشيُي،مَصَؼ ــ٥ّصيمُأدشي ــؾ٣َّّشي(مَصَؽؾَّؿشي م٥ِّموشيدشي

َأتشيشضيَػّٝصيمِص٨ّمحشيُّٓمِع٤ّضيمحصيّٓصيوِدماظؾ٥َِّّ،مثصي٣ّؼيمَضومشيمَصوخضيؿشيَطـىشيم،مثصيـ٣ّؼيمَضـولشي:مإغيغؼيؿشيـومَأػضيَؾـ١َّممممممم)

قفغي٣ّصيماظشؼيّٕغيؼّٟصيمتشيّٕشيُط٦ّهصيم،موشيإغيذشيامدشيّٕشيقشيمِصـقفغي٣ّصيمماظَِّّٔؼ٤ّشيمَضؾضيَؾُؽ٣ّضيم،مَأغؼيفصي٣ّضيمَطوغصي٦ّامإغيذشيامدشيّٕشيقشيمِص

ضًيممممممممم شًيمعصيقشيؿؼيـٍّٓمدشيـّٕشيَض ضـيـ اظضؼيِعقّٟصيمَأَضوعصي٦ّامسشيَؾقضي٥ِّماَيـّٓؼيم،موشيأؼضيـ٣ّصيماظؾَّـ٥ِّمَظـ٦ّضيمَأنؼيمَصوِرؿشيـَيمِب

صًيمؼشيّٓشيػشيو مري(.)رواهماظؾكوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(َظَؼَطعضي

إنمعؾّٓأماٌلوواةمعؾّٓأمأ٭ّق٢ّمبنيمذيقـّٝمأصـّٕادماجملؿؿـّٝمبغـّٚماظـظـّٕممممممم

ؼشيـومَأؼؽيفشيـوممم}س٤ّمأيماسؿؾورمسؾ٧ّمأدوسمأغ٥ّمح٠ّمأ٭ّـق٢ّمظإلغلـونم،مضـولمتعـودي:ممممم

ــُؽ٣ّضيمَأوغيمممممممم ــ٧ّمَأغُػِل ــ٦ّضيمسشيَؾ ــ٥ِّموشيَظ ــفشيّٓشياءمِظّؾ ــِّٛمذصي ــ٦ّؼياِعنيشيمِبوْظِؼلضي ــ٦ّْامَض ــ٦ّْامُط٦ّغصي ــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي اظَّ

ــ ــّٓشيؼضي٤ّغيموشياَِّْض ــ٦ّْامممماْظ٦ّشياِظ ــٱَّمتشيؿؼيِؾعصي ــومَص ــ٧ّمِبفغيؿشي ــ٥ّصيمَأوضيَظ ــريًامَصوظّؾ ــًومَأوضيمَصَؼ ّٕشيِبنيشيمإغينمؼشيُؽــ٤ّضيمَشـِقعي

مم{اْظفشي٦ّشيىمَأنمتشيعضيُِّٓظ٦ّْاموشيإغينمتشيْؾ٦ّصيوْامَأوضيمتصيعضيّٕغي٬ّصي٦ّْامَصنغينؼيماظؾ٥َّّشيمَطونشيمِبؿشيومتشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيمخشيِؾريطيام

 .ؼ135اظـلوء:مػ

اظ٦ّاضـّٝمعـومحـّٓثممممموع٤ّماظص٦ّرماٌشّٕضيمظؿقؼق٠ّمػـّٔاماٌؾـّٓأمسؾـ٧ّمأرضممممم

ع٤ّمتـوزعمبنيمدقّٓغومسؾ٨ّعيمب٤ّمأب٨ّمروظىم)ر٨ّ٬ّمآمســ٥ّ(موػـ٦ّمأعـريمسؾـ٧ّممممم

صوحؿؽؿومإديمذّٕؼّّمضو٨ّ٬ّماٌلؾؿنيم،مصلـللمأعـريممم اٌمعـنيمعّٝمؼف٦ّديم،

اٌمعـنيمـمسؾـ٧ّماسؿؾـورمأغـ٥ّمخصـ٣ّمؼؿلـووىمعـّٝمخصـؿ٥ّماظقفـ٦ّديمـمماظؾقعيــيمممممممممممم

ؾـّٟم،مصقؽـ٣ّمممإديمخصـؿ٥ّماظقفـ٦ّديمصقمم صعفّٖمسـ٤ّمإضوعؿفـوم،مص٦ّجعيـ٥ّماظـقؿنيمممم

ــريمممممممم ــول:مضو٬ّــ٨ّمأع ــّٕم،موض ــ٤ّمماِّع ــ٦ّديمع ــ٦ّديم،مصؿعفــىماظقف ــّٓرعمظؾقف بوظ
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ٌـومرأىمعـ٤ّمسظؿـيمممم اٌمعـنيمحيؽ٣ّمظ٨ّمسؾق٥ّ!موغطـ٠ّمبوظشـفودتنيموأدـؾ٣ّممم

اإلدــٱّمموسظؿــيمعؾود٫ّــ٥ّموأحؽوعــ٥ّماظــيتمتؿعوعــ٢ّمعــّٝماإلغلــونمسؾــ٧ّماسؿؾــورم

مإغلوغقؿ٥ّ.

ؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمم٭ّـملونماظـيتمتـووهلـوماظــيبماظؽـّٕؼ٣ّم)ممممطّٔظ١ّمع٤ّمحؼ٦ّقماإلغمممم

ودؾ٣ّ(مسيمخطؾيماظ٦ّداعمابوصظيمسؾ٧ّمعوظ٥ّم،مصٱّمؼـؽّٕمأحّٓمعومظؾؿولمع٤ّم

أػؿقيمسيمتلقريمأع٦ّرمايقوةمظؿقؼق٠ّمودو٢ّ٫ّماظعـقّ٘ماظؽـّٕؼ٣ّم،مو٭ّـّٓقمعـ٤ّممممم

 :ضول

 ٕمؼنبمعؾ١ّمسؾ٧ّمجف٢ّموإضٱّلمممممممماٌولمؼؾـ٧ّماظـوسمعؾؽف٣ّصيمممممممبوظعؾ٣ّمو

مؼطؾىماٌولم،مؼص٦ّنمب٥ّمِسّٕضي٥ّ٬ّمّٰمخريمصقؿ٤ّمّٰ)وجوءمص٧ّمعلث٦ّرمايؽؿيم:م

 .،موؼلّٓمب٥ّمخؾؾ٥ّ(

وحػّٜماٌولمع٤ّم٬ّّٕورؼوتماظـّٓؼ٤ّماًؿـّٗم،موحـ٠ّممتؾؽـ٥ّمسيماإلدـٱّمممممممممم

شوؼيمسيماظلؿ٦ّمواظّٕض٨ّمأوجىمسؾـ٧ّماٌلـؾ٣ّمأنممحيػظـ٥ّموؼصـ٦ّغ٥ّم،موحـّٕؼيممممممم

مسؾق٥ّمدّٕضؿ٥ّمأومإتٱّص٥ّ.

٧ّم٭ّـؾ٧ّمآمسؾقـ٥ّمودـؾ٣ّ(معـ٤ّماظّٕبؼيـومسؾـمممممموسيمخطؾيماظ٦ّداعمحّٔرماظــيبم)ممممم

ــوسمو٬ّــقوعممممم ــفومماسؿؾورػــومأصقــّ٘م٭ّــ٦ّرمادــؿغٱّلمحوجــيماظـ ــ٦ّاهل٣ّموأطؾ أع

٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)موإنؼيمرغيبشيوماَىوِػؾقعييمعشي٬ّ٦ّـ٦ّعظيموظؽـ٤ّمممبوظؾور٢ّم،مصؼولم)

ظؽ٣ّمرءوسمأعـ٦ّاظؽ٣ّمّٰمتظؾؿـ٦ّنموّٰمتظؾؿـ٦ّنم،مضضـ٧ّمآمأغـ٥ّمّٰمربـو،موإنعيممممممم

مطؾى(.َأوعيلشيمربًومَأبضيُّٓأمِب٥ِّمرغيبشيومسشيؿعي٨ّماظعؾوسصيمب٤ّمسؾّٓماٌ

ؼشيومَأؼؽيفشيوماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾَّـ٥ّشيموشيذشيرصيوامعشيـوممم}وؼؼ٦ّلماي٠ّمدؾقوغ٥ّموتعودي:ممممممم

ضـيـؿصي٣ّضيمعصيـمضيِعـِنيشيم*مَصـنغينضيمَظـ٣ّضيمتشيْػعشيُؾـ٦ّامَصـْلذشيغصي٦ّامِبقشيـّٕضيٍبمِعـ٤ّشيماظؾَّـ٥ِّممممممممممم بشيِؼ٨ّشيمِع٤ّشيماظّٕـيبشيـومإغينضيمُط
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ــؿصي٣ّضيمَصَؾُؽــ٣ّضيمرصيءصيوسصيمَأعضيــ٦ّشيم اِظُؽ٣ّضيمَّٰمتشيْظِؾؿصيــ٦ّنشيموشيَّٰمتصيْظَؾؿصيــ٦ّنشيم*موشيإغينضيموشيرشيدصيــ٦ِّظ٥ِّموشيإغينضيمتصيؾضي

ضيـؿصي٣ّضيمتشيعضيَؾؿصيـ٦ّنشي*ممم َطونشيمذصيومسصيلضيّٕشيٍةمَصشيِظّٕشيٌةمإغيَظ٧ّمعشيقضيلشيّٕشيٍةموشيَأنضيمتشيصشيّٓؼيُض٦ّامخشيقضيّٕظيمَظُؽ٣ّضيمإغينضيمُط

ضًيموشيػصيـ٣ّضيممممممممم َّٰمموشياتؼيُؼ٦ّامؼشي٦ّضيعطيومتصيّٕضيجشيعصي٦ّنشيمِصق٥ِّمإغيَظـ٧ّماظؾَّـ٥ِّمثصيـ٣ّؼيمتصيـ٦ّشيص٧َّّمُطـ٢ّؽيمغشيْػـّٗػيمعشيـومَطلشيـؾشي

م.ؼ281،م280،مم279،مم278اظؾؼّٕة:مػممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؼصيْظَؾؿصي٦ّنشي

ــومتشيــْلُطُؾ٦ّامَأعضيــ٦ّشياَظُؽ٣ّضيمبشيقضيــشيُؽ٣ّضيمممم}وؼؼــ٦ّلمدــؾقوغ٥ّ:ممم ؼشيوَأؼؽيفشيــوماظَّــِّٔؼ٤ّشيمآعشيصيــ٦ّامَظ

ضيُؽ٣ّضيموشيظَـمممم ومتشيْؼؿصيُؾـ٦ّامَأغضيُػلشيـُؽ٣ّضيمإغينؼيماظؾَّـ٥ّشيممممِبوْظؾشيوِر٢ّغيمإغيظَّومَأنضيمتشيُؽ٦ّنشيمِتفشيورشيًةمسشيـ٤ّضيمتشيـّٕشياضػيمِعـ

َطونشيمِبُؽ٣ّضيمرشيِحقؿطيو*موشيعشي٤ّضيمؼشيْػعشي٢ّضيمذشيِظ١َّمسصيّٓضيوشياغطيوموشيُزْؾؿطيومَصلشي٦ّضيفشيمغصيصضيـِؾق٥ِّمغشيـورطياموشيَطـونشيمممم

م.ؼ30،مم29اظـلوء:مػممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ذشيِظ١َّمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمؼشيِلريطيا

غقومطؾـفومأنمتؼـّٟمأعـوممػـّٔاماهلـّٓيماظـؾـ٦ّيماظعظـق٣ّممممممممعومأجـّٓرماظـّٓمم

اٌؿؿـ٢ّمسيمخطؾيماظ٦ّداعماظيتمذيعـًمسيمطـ٢ّمأظػوزفـوموععوغقفـوماًـريمممممم

ومسيمتورؼّْماظؾشّٕؼيمأردًمض٦ّاسّٓمصؼّٓمطوغًمحب٠ّمدؾًؼطؾ٥ّمظؾؾشّٕؼيمذيعوءم،م

حؼــ٦ّقماإلغلــونم.مصفــّٔهماًطؾــيمأسظــ٣ّموثقؼــيمرا٫ّــّٓةمسيمذبــولمحؼــ٦ّقممممم

 ؼق٣ّماِّدودقيماإلغلوغقيمواًؾؼقي.رمسًماٌؾودئمواظماإلغلون،

م 

 

*    *    * 

م
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 خط ة عاد ياضح  يمل اةك

 :أّالً: ينعٌاصب
مسقّٓما٬ِّّق٧ّمرعّٖمظؾؿضققيمواظؾّٔلمواظعطوء.ممم-1

مبعّٚماظّٓروسماٌلؿػودةمع٤ّمضصيماظّٔبقّّمسؾق٥ّماظلٱّم.ممم-2

ما٬ِّّققيمسؾودةموت٦ّدعي.مم-3

مع٤ّمصضو٢ّ٫ّمؼ٦ّمما٬ِّّق٧ّ.ممم-4

ا : يادنة :
ً
 ثاًا
 يادنة هي ين بآى:    
م -1 متعودي: مآ مرشيبـيم}ضول مِظؾ٥َِّّ موشيعشيؿشيوِت٨ّ موشيعشيقضيقشيويشي موشيغصيلصيِؽ٨ّ م٭ّشيَؾوِت٨ّ مإغينؼي ُض٢ّضي

 م{اْظعشيوَظِؿنيشيم*مَظومذشيّٕغيؼ١َّمَظ٥ّصيموشيِبّٔشيِظ١َّمُأِعّٕضيتصيموشيَأغشيومَأوؼيلصيماْظؿصيلضيِؾِؿنيشي

مؼ.163،م162ػاِّغعوم:م

م -2 مِبغصيَؾومػيمحشيِؾق}وضولمتعودي: مبصيشي٨ّؼيمَصؾشيشؼيّٕضيغشيوهصي مؼشيو مَضولشي ماظلؼيعضي٨ّشي معشيعشي٥ّصي مبشيَؾّٞشي م*مَصَؾؿؼيو ٣ّػي

ًِماْصعشي٢ّضيمعشيوم إغيغـي٨ّمَأرشيىمِص٨ّماْظؿشيشيومغيمَأغـي٨ّمَأذضيبشيقصي١َّمَصوغضيُظّٕضيمعشيوذشيامتشيّٕشيىمَضولشيمؼشيومَأبشي

*متصيمضيعشيّٕصيمدشيؿشيِفّٓصيِغ٨ّمإغينضيمذشيوءشيماظؾ٥َّّصيمِع٤ّشيماظصؼيوِبّٕغيؼ٤ّشيم*مَصَؾؿؼيومَأدضيَؾؿشيوموشيتشيؾ٥َّّصيمِظْؾفشيِؾنيغيم

مغشيفضيّٖغييم مَطّٔشيِظ١َّ مإغيغؼيو ماظّٕؽيؤضيؼشيو شي م٭ّشيّٓؼيْض مَضّٓضي مإغيبضيّٕشياِػق٣ّصي* مؼشيو مَأنضي وشيغشيودشيؼضيشـيوهصي

 م{اْظؿصيقضيِلـِنيشي*مإغينؼيمػشئّشيامَظفصي٦ّشيماْظؾشيَؾوءصيماْظؿصيِؾنيصي*موشيَصّٓشيؼضيشـيوهصيمِبِّٔبضيّّػيمسشيِظق٣ّػي

 ؼ.107م-م101ػاظصوصوت:م

م -3 م*مَصصشي٢ّـي}وضولمتعودي: ماْظَؽ٦ّضيثشيّٕشي مَأسضيَطقضيشيوَك مذشيوِغؽشي١َّممإغيغؼيو م*مإغينؼي ِظّٕشيبـي١َّموشياغضيقشيّٕضي

 ػاظؽ٦ّثّٕؼ.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ػصي٦ّشيماْظَلبضيؿشيّٕصي

 م{ذشيِظ١َّموشيعشي٤ّضيمؼصيعشيظ٣ِّّضيمذشيعشيو٫ِّّٕشيماظؾ٥َِّّمَصنغيغؼيفشيومِع٤ّضيمتشيْؼ٦ّشيىماْظُؼُؾ٦ِّب}وضولمتعودي:م -4

 ؼ.32ػايٍ:م
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موضو -5 متعودي: ماظؿؼيْؼ٦ّشيىم}ل مؼشيشيوُظ٥ّصي موشيَظِؽ٤ّضي مِدعشيوؤصيػشيو موشيَظو مُظقصي٦ّعصيفشيو ماظؾ٥َّّشي مؼشيشيولشي َظ٤ّضي

موشيبشيشـيّٕغيم مػشيّٓشياُط٣ّضي معشيو مسشيَؾ٧ّ ماظؾ٥َّّشي مِظؿصيَؽؾـيّٕصيوا مَظُؽ٣ّضي مدشيكؼيّٕشيػشيو مَطّٔشيِظ١َّ ضيُؽ٣ّضي ِع

مؼ.37ػايٍ:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظؿصيقضيِلـِنيشي

 يادنة هي ين ٌة ّيآلثاة: 
م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمم-1 ماظؼيِؾ٧ّـي مسشي٤ّغي م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مُضّٕضيٍط مبضي٤ّغي ماظؾ٥َِّّ مسشيؾِّٓ سشي٤ّضي

مؼشي٦ّضيمصيم مثصي٣ّؼي ماظؼيقضيّٕغي موشيتشيعشيوَظ٧ّمؼشي٦ّضيمصي متشيؾشيورشيَك ماظؾ٥َِّّ مِسضيّٓشي ماَِّؼؼيومغي مَأسضيَظ٣ّشي مإغينؼي م) مَضولشي: ودؾ٣ّ(

م(م)دـ٤ّمأب٨ّمداودم(.م-اظّٔيمؼؾق٥ّمؼعينماظق٦ّمم–اْظَؼّٕـيم

وسشي٤ّضيمسشيو٫ِّششيَيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مَأغؼيفصي٣ّضيمذشيبشيقصي٦ّامذشيوًةمَصَؼولشيماظؼيِؾ٧ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمم-2

مَضولشي:مم مَطِؿُػفشيو. مإغيَّّٰ ضيفشيو مِع مبشيِؼ٧ّشي معشيو ضي مَضوَظ م(. ضيفشيو؟ مِع مبشيِؼ٧ّشي معشيو م) مودؾ٣ّ(: مسؾق٥ّ

معّٔيم(.)مبشيِؼ٧ّشيمُطؾُّفشيومَشقضيّٕشيمَطِؿِػفشيوم(م)دـ٤ّماظرت

ماظؾ٥َِّّمم-3 مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي م: مَضولشي مسـ٥ّ( مآ م)ر٨ّ٬ّ ماْظكصيّٓضيرغيىـي مدشيِعقٍّٓ مَأِب٧ّ موسشي٤ّضي

)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)مؼشيومَأػضي٢ّشيماْظؿشيِّٓؼشـيِيمَّٰمتشيْلُطُؾ٦ّامُظقصي٦ّمشيما٬َِّّشيوِح٧ّـيمَص٦ّضيقشيم

مَأؼؼيومػي.مَصششيَؽ٦ّضيامإغيَظ٧ّمرشي ماْظؿصيشيؼي٧ّمثشيٱَّثشيِي ماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمثشيٱٍَّثم(م،موشيَضولشيمابضي٤ّصي دصي٦ّلغي

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَأنؼيمَظفصي٣ّضيمِسقشيوًّٰموشيحشيششيؿطيوموشيخشيّٓشيعطيومَصَؼولشي:م)ُطُؾ٦ّاموشيَأْرِعؿصي٦ّاموشياحضيِؾلصي٦ّامَأوغيم

م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادؼيِخّٕصيوام(

مم-4 مسصيؿشيّٕشي مابضي٤ّغي مّٰشِيموسشي٤ّغي ظي مثصيُؾ موشياْظفشيّٓشياؼشيو ماظضؼيقشيوؼشيو م) مَضولشي: مآمسـفؿو( )ر٨ّ٬ّ

ظٌيمِظْؾؿشيلشيوِطنيغيم(م ظٌيمَظ١ّ،موشيثصيُؾ م)ابؾ٧ّمّٰب٤ّمحّٖمم(.ممممممممممممممممممممممممػضيِؾ١ّ،موشيثصيُؾ

ا: يملْضرررْع
ً
 ثانث

ماظؿضققيم مسقّٓماظؿضققيمواظؾّٔلمواظعطوء، م ماِّطرب، مؼ٦ّممسقّٓغو ػّٔا

ما مع٬ّّٕوة مسيمدؾق٢ّ مذ٨ّء مبوظـػّٗمواٌول،مبؽ٢ّ ماظؿضققي موج٢ّ، مسّٖ ٓ
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مصفّٔامخؾق٢ّماظّٕري٤ّمإبّٕاػق٣ّمسؾق٥ّماظلٱّمم اظؿضققيمبوِّػ٢ّموبؽ٢ّمذ٨ّء،

ؼضق٨ّمبؽ٢ّمذ٨ّءمسيمدؾق٢ّمدؼـ٥ّموسؼقّٓت٥ّم،مأخّٕجمع٤ّمورـ٥ّماظّٔيمحيؾ٥ّم

صقىماِّورونمصطّٕةمسيماظـػ٦ّس،مػفّٕمورـ٥ّمبعّٓم٭ّّٕاعمبقـ٥ّموبنيمض٦ّع٥ّ،م

رصؼ٥ّمب٥ّمشوؼيماظّٕص٠ّمسيمدس٦ّت٥ّ،مموبعّٓمأنمسوغ٧ّمع٤ّمأبق٥ّمغػل٥ّمعومسوغ٧ّ،مبعّٓ

متعودي:م مضول موج٢ّ مسّٖ مآ مرّٕؼ٠ّ مإدي مؼلؿؿقؾ٥ّ مأن مدؾق٢ّ مبؽ٢ّ وحوول

ًِمِظ٣ّشيم} وشياذضيُطّٕضيمِص٨ّماْظِؽؿشيوِبمإغيبضيّٕشياِػق٣ّشيمإغيغؼي٥ّصيمَطونشيم٭ِّّٓـيؼًؼومغشيِؾقؾيوم*مإغيذضيمَضولشيمِظَلِبق٥ِّمؼشيومَأبشي

ًِمإغيغـي٨ّمَضّٓضيمجشيوءشيِغ٨ّمِع٤ّشيمتشيعضيؾصيّٓصيمعشيومَظومؼشيلضيؿشيّٝصيموشيَظومؼصيؾضيِصّٕصيموشيَظومؼصيغضيـ٨ِّمسشي ضي١َّمذشيقضيؽطيوم*مؼشيومَأبشي

ًِمَظومتشيعضيؾصيِّٓماظشؼيقضيَطونشيمإغينؼيم اْظِعْؾ٣ّغيمعشيومَظ٣ّضيمؼشيْلِت١َّمَصوتؼيِؾعضيـ٨ِّمَأػضيَِّٓكم٭ِّّٕشياًرومدشي٦ّغيؼؾيوم*مؼشيومَأبشي

مسشيِصقؾيو مِظؾّٕؼيحضيؿشي٤ّغي مَطونشي مؼؾؾّٞماِّدبمواظّٕص٠ّم44م-م41ػعّٕؼ٣ّ:{اظشؼيقضيَطونشي مث٣ّ ؼ،

مَأنضيم}عّٝماِّبمشوؼؿ٥ّمحنيمؼؼ٦ّلمِّبق٥ّ:وحل٤ّماظؿلدبم مإغيغـي٨ّمَأخشيوفصي ًِ مَأبشي ؼشيو

ؼمٕمؼؼ٢ّمظ٥ّم:م45ػعّٕؼ٣ّ:م{ؼشيؿشيلؼي١َّمسشئّشيابظيمِع٤ّشيماظّٕؼيحضيؿشي٤ّغيمَصؿشيُؽ٦ّنشيمِظؾشؼيقضيَطونغيموشيِظقؾيو

إغ١ّمطوصّٕمجوحّٓموإنمعصريكماظعّٔابم،موٕمؼؼ٢ّ:مدؿعّٔبمسيماظـورم..مّٰم،م

مميل١ّم مأن مأخوف مإغ٨ّ مضول: م...م–ب٢ّ معّٗعي ماظّٕص٠ّممذبّٕد معّٓى دبقؾ٦ّا

واِّدبمعّٝماِّبمسؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمطػّٕهم!!!مث٣ّمإنماٌؼوممعؼوممسّٔابموعّٝم

مأت٧ّمبود٣ّمع٤ّمأمسوءمآمتعوديم موإمنو ذظ١ّمٕمؼؼ٢ّ:مسّٔابمع٤ّماَىؾؼيورم،

عـؿف٧ّماِّدبمواظربم;مظؽ٤ّمطقّٟمطونمم–صق٥ّمررييمحؿ٧ّمّٰمؼػفّٝمأذنمأبق٥ّم

ماظؽوصّٕ: ماِّب مسشي٤ّضي}ردعي شي مَأغضي مَأرشياِشىظي متشيضيؿشي٥ِّممَضولشي مَظ٣ّضي مَظِؽ٤ّضي مإغيبضيّٕشياِػق٣ّصي مؼشيو آِظفشيِؿ٨ّ

موشياػضيفصيّٕضيِغ٨ّمعشيِؾقؾيو م{َظَلرضيجصيؿشيؼي١َّ ماظّٔيمعوتم64ػعّٕؼ٣ّ: ماِّبماظؽوصّٕ مردعي مصفّٔا ؼ

مسؾ٧ّماظؽػّٕ.
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مآم مرزض٥ّ م؟! ماظلٱّم( م)سؾق٥ّ مإبّٕاػق٣ّ مدقّٓغو ظؽ٤ّمطقّٟمطونمجّٖاء

ايقوةممتعوديمب٦ّظّٓمأروس٥ّمصقؿومّٰمؼطقّٝمصق٥ّمأحّٓمأحّٓطيامسيماظّٔبّّموإغفوء

َصَؾؿؼيومبشيَؾّٞشيمعشيعشي٥ّصيماظلؼيعضي٨ّشيمَضولشيمؼشيومبصيشي٨ّؼيمإغيغـي٨ّمَأرشيىمِص٨ّماْظؿشيشـيومغيمم}طؾفومضولمتعوديم:م

ًِماْصعشي٢ّضيمعشيومتصيمضيعشيّٕصيمدشيؿشيِفّٓصيِغ٨ّمإغينضيمذشيوءشيم َأغـي٨ّمَأذضيبشيقصي١َّمَصوغضيُظّٕضيمعشيوذشيامتشيّٕشيىمَضولشيمؼشيومَأبشي

ماظصؼيوِبّٕغيؼ٤ّشي مِع٤ّشي اظؾٱّءموشوؼيمابـيمأنمؼمعّٕمؼمعـؿف٧ّم102ػماظصوصوت:{اظؾ٥َّّصي

اِّبمبّٔبّّمابـ٥ّم;مث٣ّمعشي٤ّماِّبموعشي٤ّماّٰب٤ّ؟!ماِّبمرج٢ّمبؾّٞمع٤ّماظؽربمسؿقوم

ورزقموظّٓامسيمغفوؼوتماظعؿّٕم،مث٣ّمػ٦ّماظق٦ّممؼمعّٕمبّٔحب٥ّ!مواّٰب٤ّمذوبمسيم

م م: مبّٓظق٢ّمض٦ّظ٥ّ مذؾوب٥ّ ماظلع٨ّم...}بّٓاؼي معع٥ّ مبؾّٞ مذؾوب٥ّ؟مم{صؾؿو سيمبّٓاؼي

مضّٕةمسنيمِّبق٥ّموؼؽ٦ّنماظشوبمصقفومؼعينمسيماظل٤ّماظيتمؼؽ٦ّنماظ٦ّظ ّٓمصقفو

عّٖػ٦ّطيامبشؾوب٥ّم;مسيمػّٔهماظؾقظيماظػورضيمسيمسؿّٕماظ٦ّظّٓمواظ٦ّاظّٓمؼمعّٕماظ٦ّاظّٓم

ًِماْصعشي٢ّضيمعشيومتصيمضيعشيّٕصيم}بّٔبّّموظّٓه...مصؿوذامطونمردماّٰب٤ّ؟!م ًِمم{َضولشيمؼشيومَأبشي ؼوأب

حًؼومإنم؟!مإغفومغػّٗماظؽؾؿيمايوغقيماظيتمطونمؼؼ٦ّهلومدقّٓغومإبّٕاػق٣ّمِّبق٥ّم!م

اىّٖاءمع٤ّمجـّٗماظعؿ٢ّ;مطؿومتّٓؼ٤ّمتّٓان;مبّٕوامآبوءط٣ّمتربط٣ّمأبـوؤط٣ّم;معوم

متػعؾ٥ّماظق٦ّممعّٝمواظّٓؼ١ّمدؿؾؼوهمشّٓامع٤ّمأبـو١ّ٫ّم.

معـؿف٧ّم مػ٦ّ ماظلٱّم مسؾق٥ّ ماظّٔبقّّ مضصي مسي ماِّسظ٣ّ ماظّٓرس إن

اّٰعؿـولمواّٰدؿلٱّمماظؽوع٢ّمواّٰغؼقودماظؿوممِّعّٕمآمتعودي،ماعؿـولمجيع٢ّم

مسؾ مغػل٥ّمحّٕصماٌلؾ٣ّ مسؾ٧ّ محّٕ٭٥ّّ مع٤ّ مأذّٓ مآمتعوديموروسؿ٥ّ مأعّٕ ّ٧

م مؼؼ٦ّلمآمتعودي: مصقفو، موعو مواظّٓغقو مإغيذشيام}ووظّٓه ماْظؿصيمضيِعـِنيشي مَض٦ّضيلشي مَطونشي إغيغؼيؿشيو

مِظقشيقضيُؽ٣ّشيمبشيقضيشيفصي٣ّضيمَأنضيمؼشيُؼ٦ُّظ٦ّامدشيِؿعضيشـيوموشيَأَرعضيشـيوموشيُأوَظِؽ١َّمػصي٣ّصيم دصيسصي٦ّامإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّموشيرشيدصي٦ِّظ٥ِّ

م م* مػصي٣ّصيماْظؿصيْػِؾقصي٦ّنشي مَصُلوَظِؽ١َّ موشيؼشيؿؼيْؼ٥ِّ ماظؾ٥َّّشي موشيؼشيكضيّ٘شي موشيرشيدصي٦َّظ٥ّصي ماظؾ٥َّّشي مؼصيِطّٝغي وشيعشي٤ّضي

مؼ.52،م51ػاظـ٦ّر:م{اْظَػو٫ِّّٖصيونشي
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ماظعظقؿيمسيمزع٤ّم ماٌعوغ٨ّماإلميوغقي مأنمغلؿؾف٣ّمػّٔه مأح٦ّجـو عو

موسيمضصيم مع٤ّماظضٱّلمواإليود، مع٦ّجوتمجّٓؼّٓة بّٓتمتؾ٦ّحمسيمآصوض٥ّ

مإبّٕاػق٣ّم ماظلٱّم)دقّٓغو ماظـظّٕمدرم(سؾق٥ّ مأنمغّٓؼ٣ّ وسموسربمؼؿ٦ّجىمسؾقـو

مظؼّٓم موواج٥ّمعفؿوتمجلوعطيو، مظؼّٓمواج٥ّمخؾق٢ّماظّٕري٤ّمربطـيومذّٓؼّٓة، صقفو،

وجّٓمغػل٥ّمؼ٦ّاج٥ّموحّٓهمدقًؾومع٤ّماإليودمواظضٱّل،ماإليودماظّٔيمو٭٢ّّم

َأَظ٣ّضيمتشيّٕشيمإغيَظ٧ّماظَِّّٔيم}إديمأنمؼّٓس٨ّماظـؿّٕودمأغ٥ّمحيق٨ّموميقً،ممضولمتعوديم:م

مإغيبضيّٕشياِػق٣ّشي ماظَِّّٔيممحشيوجؼي مرشيبـي٨ّشي مإغيبضيّٕشياِػق٣ّصي مَضولشي مإغيذضي ماْظؿصيْؾ١َّ ماظؾ٥َّّصي مآتشيوهصي مَأنضي ِص٨ّمرشيبـي٥ِّ

صيمَضولشيمإغيبضيّٕشياِػق٣ّصيمَصنغينؼيماظؾ٥َّّشيمؼشيْلِت٨ّمِبوظشؼيؿضيّٗغيم صيمَضولشيمَأغشيومُأحضيِق٨ّموشيُأِعق ؼصيقضيِق٨ّموشيؼصيِؿق

ماظَِّّٔيمَطَػّٕشي شي مَصؾصيفغي ماْظؿشيغضيّٕغيِب مِع٤ّشي مِبفشيو مَصْلِت ماْظؿشيشضيّٕغيقغي مؼشيفضيِّٓيماْظَؼ٦ّضيمشيممِع٤ّشي مَظو وشياظؾ٥َّّصي

م.ؼ258ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{اظظَّوِظِؿنيشي

موطون م) مآ: مرري٥ّ مطـري ماب٤ّ ماظـؿّٕودم-ؼؼ٦ّل مِع٤ّضيمم-أي َرَؾىشي

مؼشيّٓضيسصي ماظَِّّٔي ماظّٕؼيبـي موصيجصي٦ِّد مسشيَؾ٧ّ مدشيِظقًؾو مإغيبضيّٕشياِػق٣ّصي:مإغيبضيّٕشياِػق٣ّشي مَصَؼولشي مإغيَظقضي٥ِّ، م٦ّ

صي} ماظَِّّٔيمؼصيقضيِق٨ّموشيؼصيِؿق مػشئِِّهمم{رشيبـي٨ّشي مسشيَؾ٧ّموصيجصي٦ِّدِهمحصيّٓصيوثصي ماظّٓؼيِظق٢ّصي أيمإمنو

مسشيَؾ٧ّم مدشيِظق٢ّظي موشيػشئّشيا موصيجصي٦ِّدػشيو، مبشيعضيّٓشي موشيسشيّٓشيعصيفشيو مسشيّٓشيِعفشيو مبشيعضيّٓشي ماْظؿصيششيوػشيّٓشيِة اْظَلذضيقشيوِء

ورشيًةمِظَلغؼيفشيومَظ٣ّضيمتشيقضيّٓصيثضيمِبشيْػِلفشيومَصَؾومبصيّٓؼيمَظفشيومِع٤ّضيمعصي٦ِّجٍّٓموصيجصي٦ِّدماْظَػوِس٢ّغيماْظؿصيكضيؿشيورغي،م٬ّشيّٕصي

مَصِعضيّٓشيم مَظ٥ّصي، مذشيّٕغيؼ١َّ مَظو موشيحضيّٓشيهصي مِسؾشيودشيِت٥ِّ مإغيَظ٧ّ ماظَِّّٔيمَأدضيسصي٦ّ ماظّٕؼيبؽي موشيػصي٦ّشي َأوضيجشيّٓشيػشيو،

م مابوجعي مَضولشي ماظـؿّٕودم-ذشيِظ١َّ صي}:-وػ٦ّ موشيُأِعق مُأحضيِق٨ّ مضؿودة:م{َأغشيو مضول ،

أوتشي٧ّمبوظّٕجؾنيمادؿقؼوماظؼؿ٢ّمصكعّٕمبؼؿ٢ّمأحّٓػؿومصقؼؿ٢ّ،موآعّٕموذظ١ّمأغ٨ّم

وشياظؾ٥َّّصيمم-بوظعػ٦ّمسشي٤ّغيماْظكخشيّٕغيمَصَؾومؼصيْؼؿشي٢ّصي،مَصّٔشيِظ١َّمعشيعضيشي٧ّماْظنغيحضيقشيوِءموشياْظنغيعشيوتشيِي،موشياظظَّوِػّٕصيم

ومِص٨ّمعشيعضيشـيوهصيمِظَلغؼي٥ّصيمَأغؼي٥ّصيمعشيومَأرشيادشيمػشئّشيامِظَلغؼي٥ّصيمَظقضيّٗشيمجشي٦ّشيابطيومِظؿشيومَضولشيمإغيبضيّٕشياِػق٣ّصيموشيَظم-َأسضيَؾ٣ّصيم
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مِسشـيودطيام ماْظؿشيَؼومشي مػشئّشيا مِظشيْػِل٥ِّ مؼشيّٓؼيِس٨ّشي مَأنؼي مَأرشيادشي موشيإغيغؼيؿشيو ماظصؼيوِغّٝغي، مِظ٦ّصيجصي٦ِّد معشيوِغّٝػي َشقضيّٕصي

مَطؿشيوم صي موشيؼصيِؿق مؼصيقضيِق٨ّ ماظَِّّٔي مػصي٦ّشي موشيَأغؼي٥ّصي مِظّٔشيِظ١َّ، ماْظَػوِس٢ّصي مَأغؼي٥ّصي موشيؼصي٦ِّػ٣ّصي وشيعصيَؽوبشيّٕشيًة

صيمَظُؽ٣ّضيمعـي٤ّضيمإغيَظ٥ٍّمَشقضيّٕغيي}٦ّضينصيمِص٨ّمَض٦ّضيِظ٥ِّ:ماْضؿشيّٓشيىمِب٥ِّمِصّٕضيسشي ،موشيِظفشئّشيامَضولشيمَظ٥ّصيم{عشيومسشيِؾؿضي

م ماْظؿصيَؽوبشيّٕشيَة: مادؼيسشي٧ّمػشئِِّه مَظؿؼيو ماٌشّٕقم}إغيبضيّٕشياِػق٣ّصي مؼشيْلِت٨ّمبوظشؿّٗمِع٤ّشي ماظؾ٥َّّشي َصنغينؼي

ماْظؿشيغضيّٕغيِب مِع٤ّشي مِبفشيو متّٓس٨ّمع٤ّمأغ١ّمهق٨ّمومتقًم{َصْلِت مَطؿشيو شي ضي مُط مإغيذشيا مَأيضي

مذوات٥ّم مخشيْؾ٠ّغي مِص٨ّ ماْظ٦ّصيجصي٦ِّد، مِص٨ّ مؼشيؿشيصشيّٕؼيفصي ماظَِّّٔي موميقًمػصي٦ّشي صوظّٔيمحيق٨ّ

مع٤ّماٌشّٕقمصننم مط٢ّمؼ٦ّم ماظشؿّٗمتؾّٓو مصفّٔه موحّٕطوت٥ّ، مط٦ّاطؾ٥ّ تلكري

صيمَصْلِتمِبفشيومِع٤ّشيماْظؿشيغضيّٕغيِب؟مَصَؾؿؼيومسشيِؾ٣ّشيمسشيفضيّٖشيهصيم شًيمتصيقضيِق٨ّموشيتصيِؿق طـًمإغيَظفطيومَطؿشيومادؼيسشيقضي

شي،مَأيضيمُأخضيّٕغيسشيمَصَؾوموشياغضيِؼَطوسشي٥ّصيموشيَأ غؼي٥ّصيمَظومؼشيْؼِّٓرصيمسشيَؾ٧ّماْظؿصيَؽوبشيّٕشيِةمِص٨ّمػشئّشياماْظؿشيَؼومغيمبصيفغي

ضيمسشيَؾقضي٥ِّماْظقصيفؼيُيم(م م.)تػلريماب٤ّمطـريم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼشيؿشيَؽؾ٣َّّصيموشيَضوعشي

ؼ٥ّمظؽ٤ّمدقّٓغومإبّٕاػق٣ّم)سؾق٥ّماظلٱّم(محنيماخؿؾ٧ّمبّٕب٥ّمأرادمأنمؼصيّٕ

مب٥ّم متطؿؽ٤ّصي معو مرأيماظعنيمحؿ٧ّمؼعوؼ٤ّشي مواإلعوتي ماإلحقوء آمتعوديمضضقي

وشيإغيذضيمَضولشيمإغيبضيّٕشياِػق٣ّصيمرشيبـيمَأرغيِغ٨ّم}ضولمتعودي:مم،مغػل٥ّمحنيمجيودلماٌؾقّٓؼ٤ّ

مَضْؾِؾ٨ّمَضولشيم مِظقشيْطؿشيِؽ٤ّؼي مبشيَؾ٧ّموشيَظِؽ٤ّضي مَضولشي متصيمضيِع٤ّضي مَأوشيَظ٣ّضي ماْظؿشي٦ّضيتشي٧ّمَضولشي متصيقضي٨ّغي َطقضيّٟشي

بشيعشيًيمِع٤ّشيماظطَّقضيّٕغيمَصصصيّٕضيػصي٤ّؼيمإغيَظقضي١َّمثصي٣ّؼيماجضيعشي٢ّضيمسشيَؾ٧ّمُط٢ّـيمجشيؾشي٢ّػيمِعضيفصي٤ّؼيمجصيّٖضيءطيامَصكصئّضيمَأرضي

مسشيّٖغيؼّٖظيمحشيِؽق٣ّظي ماظؾ٥َّّشي مَأنؼي موشياسضيَؾ٣ّضي مؼشيْلِتقشي١َّمدشيعضيقطيو مادضيسصيفصي٤ّؼي م{ثصي٣ّؼي ؼ،مؼؼ٦ّلم260ػاظؾؼّٕة:

مآ–اظؼّٕريبم مثصي٣ّؼي-رري٥ّ موذطوػو مأعّٕ ماظطريمحلىمعو م...صلخّٔمػّٔه م) م:

ماظّٓؼيمغيم معشيّٝشي ماْظؾشيعضيّٚغي مُظقصي٦ّمغي مإغيَظ٧ّ ماْظؾشيعضيّٚغي مُظقصي٦ّمشي موشيخشيَؾَّٛ م٭ِّغشيورطيا، مِضَطعطيو َضَطعشيفشيو

وشياظّٕـيؼّ٘غيمحشيؿؼي٧ّمؼشيُؽ٦ّنشيمَأسضيفشيىشي،مثصي٣ّؼيمجشيعشي٢ّشيمِع٤ّضيمذشيِظ١َّماْظؿشيفضيؿصي٦ّعغيماْظؿصيكضيؿشيِؾِّٛمجصيّٖضيءطيام
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مؼشيّٕشيىمِتْؾ١َّماْظَلجضيّٖشي صي محشيقضي مِع٤ّضي مػصي٦ّشي موشيوشيَضّٟشي مجشيؾشي٢ّػي، موشيَأعضيلشي١َّمرصيءصيوسشيمسشيَؾ٧ّمُط٢ّـي اءشي

موشيَرورشيم ماْظَلجضيّٖشياءصي مِتْؾ١َّ مَصؿشيَطوؼشيّٕشيتضي ماظؾ٥َِّّ، مِبنغيذضينغي متشيعشيوَظقضي٤ّشي مَضولشي: مثصي٣ّؼي مِص٨ّمؼشيِِّٓه، اظطَّقضيّٕغي

ضيم ضًيمَأوؼيًظوموشيبشيِؼقشي ضيمِعضـي٢ّشيمعشيومَطوغشي اظّٓؼيمصيمإغيَظ٧ّماظّٓؼيمغيموشياظّٕـيؼّ٘صيمإغيَظ٧ّماظّٕـيؼّ٘غيمحشيؿؼي٧ّماْظؿشيَلعشي

مَطّٕؼيرشيماظـيّٓشياءشيمَصفشيوءشيتضي٥ّصيمدشيعضيقطيو،مَأيضيمسشيّٓضيوطيامسشيَؾ٧ّمَأرضيجصيِؾفغي٤ّؼيم(ممِبَؾومرصيءصيوسػي،مثصي٣ّؼي

م)تػلريماظؼّٕريب(.

مسقّٓمإخٱّصماظّٓؼ٤ّمٓمسّٖموج٢ّمموسقّٓما٬ِّّق٧ّمسقّٓما٬ِّّققي ،

ُض٢ّضيمإغينؼيم٭ّشيَؾوِت٨ّموشيغصيلصيِؽ٨ّموشيعشيقضيقشيويشيموشيعشيؿشيوِت٨ّمِظؾ٥َِّّمرشيبـيماْظعشيوَظِؿنيشيم*م}ضولمتعوديم:م

م مذشيّٕغيؼ١َّ ماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيَظو مَأوؼيلصي موشيَأغشيو مُأِعّٕضيتصي موشيِبّٔشيِظ١َّ مم{َظ٥ّصي م162ػاِّغعوم: ؼ،م163،

مظّٓظق٢ّمسؾ٧ّم موإغفو مإديمآمتعودي، متؼّٕبطيو ماظق٦ّم غّٔبّّما٬ِّّوح٨ّمسيمػّٔا

سظق٣ّمصض٢ّمآمسؾ٧ّمػّٔهماِّعي،مصو٬ِّّققيمذبققيمت٦ّدـيّٝصيمبفومسؾ٧ّمغػل١ّم

مسؾقف متمجّٕ موسؾودة مضّٕبي مػ٨ّ مذظ١ّ موعّٝ مح٦ّظ١ّ، موع٤ّ ماِّجّٕموأػؾ١ّ و

مضولم مطؿو متعظقؿفو مواجىظي مآ مذعو٫ّّٕ مع٤ّ مذعريٌة ما٬ِّّققي مإن اظعظق٣ّ،

ؼ،م32ػايٍ:م{ذشيِظ١َّموشيعشي٤ّضيمؼصيعشيظ٣ِّّضيمذشيعشيو٫ِّّٕشيماظؾ٥َِّّمَصنغيغؼيفشيومِع٤ّضيمتشيْؼ٦ّشيىماْظُؼُؾ٦ِّب}تعودي:م

مبفو،م ماّٰظؿّٖام مؼـؾغ٨ّ مودؾ٣ّ( مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظّٕد٦ّل مدـ٤ّ مع٤ّ ودـي

امايودثماظعظق٣ّماظّٔيمتّٕجّٝمإظق٥ّماِّعيموإحقوؤػومبوظعؿ٢ّمبفو،مذطّٕىمهلّٔ

مواظّٔيمتّٕثم ماظّٔيمتؿؾّٝمعؾؿ٥ّ، مإبّٕاػق٣ّ، مأبقفو محؼقؼي مظؿعّٕفمصق٥ّ اٌلؾؿي

غلؾ٥ّموسؼقّٓت٥ّ،موظؿّٓركمرؾقعيماظعؼقّٓةماظيتمتؼ٦ّممبفومأومتؼ٦ّممسؾقفو،موظؿعّٕفم

أغفوماّٰدؿلٱّممظؼّٓرمآمسيمروسيمرا٬ّقيمواثؼيمعؾؾقيمّٰمتلللمربفومٌوذا؟م

مسي متؿؾفؾٍ موّٰموّٰ مت٦ّجق٥ّ، موأول معـ٥ّ مإذورة مأول مسـّٓ مإرادت٥ّ مهؼق٠ّ

تلؿؾؼ٨ّمظـػلفومسيمغػلفومذقؽطيو،موّٰمدبؿورمسيمعومتؼّٓع٥ّمظّٕبفومػقؽًيموّٰمرّٕؼؼًيم
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مث٣ّمظؿعّٕفمأنمربفومّٰمؼّٕؼّٓمأنم مأنمتؼّٓم، ظؿؼّٓمي٥ّمإّٰمطؿومؼطؾىمػ٦ّمإظقفو

مرو٫ّعًي متلتق٥ّ مأن مؼّٕؼّٓ مإمنو مبوظؾٱّء، مؼمذؼفو مأن موّٰ مبوّٰبؿٱّء، عؾؾقًيممؼعّٔبفو

مصنذامسّٕفمعـفوم موّٰمتؿلديمسؾق٥ّ، مّٰمتؼّٓممبنيمؼّٓؼ٥ّ، معمدؼيمعلؿلؾؿًي واصقًي

متؽ٦ّنماظؿؽوظقّٟم موػؽّٔا مع٤ّماظؿضققوتمواآلّٰم، مأسػوػو اظصّٓقمسيمػّٔا

ماظشّٕسقيمتّٕبقيموتلدؼؾطيومظؾعؾودمّٰمرؾؾطيومظؾؿشؼيمسؾقف٣ّ.

موتضققؿ٥ّممم مذف٦ّات٥ّ مذحب٥ّ مس٤ّ مؼعرب ما٬ِّّققي مبّٔحب٥ّ م واٌلؾ٣ّ

مغػل٥ّ موظؽ٤ّممحبظ٦ّز مواظّٓم ماظؾق٣ّ مظقّٗ مصوِّػ٣ّ متعودي، مآ مإدي تؼّٕبطيو

ٌُلضيؿشيِؽؼـييمسيماظؼؾى،ماظؿؼ٦ّىماظيتمؼّٕؼّٓمآمتعوديمأنمؼّٕب٨ّماظعؾودم اظؿؼ٦ّىما

سؾقفومع٤ّمخٱّلماظعؾوداتماظيتمؼشّٕسفومهل٣ّ،مصف٨ّماظيتمتّٓصعف٣ّمظؽ٢ّمخري،م

ومتـعف٣ّمس٤ّمط٢ّمذّٕ،موتلخّٔػ٣ّمإديمهّٕيمع٬ّّٕوةمآمتعودي،ممؼؼ٦ّلمآم

ضيُؽ٣ّضيمَطّٔشيِظ١َّم}تعودي:م َظ٤ّضيمؼشيشيولشيماظؾ٥َّّشيمُظقصي٦ّعصيفشيوموشيَظومِدعشيوؤصيػشيوموشيَظِؽ٤ّضيمؼشيشيوُظ٥ّصيماظؿؼيْؼ٦ّشيىمِع

ماْظؿصيقضيِلـِنيشي موشيبشيشـيّٕغي مػشيّٓشياُط٣ّضي مسشيَؾ٧ّمعشيو ماظؾ٥َّّشي مِظؿصيَؽؾـيّٕصيوا مَظُؽ٣ّضي م{دشيكؼيّٕشيػشيو ؼ،م37ػايٍ:

مظ٤ّمؼصي٧ّ٬ّّٕماٌضق٦ّنمواٌؼّٕـيب٦ّن مواٌعـ٧ّم:) ربؼيف٣ّمإّٰممؼؼ٦ّلماظّٖزبشّٕي:

مضّٕبمب٥ّ،م مبّٕاسوةماظـقيمواإلخٱّصمواّٰحؿػوزمبشّٕوطماظؿؼ٦ّىمسيمح٢ّمعو

وشريمذظ١ّمع٤ّمابوصظوتماظشّٕسقيموأواعّٕماظ٦ّرع.مصنذامٕمؼّٕاس٦ّامذظ١ّم،م

م)اظؽشوف(.مٕمتغ٤ّمسـف٣ّماظؿضققيمواظؿؼّٕؼىموإنمطـّٕمذظ١ّمعـف٣ّم(م

مواِّػ٢ّممم ماظـػّٗ مسؾ٧ّ مت٦ّدعي مذّٕسً مضّٓ ما٬ِّّققي مطوغً وإذا

موؼّٓخّٕمواِّضو مذوء، معو معـفو مؼلط٢ّ مأن مظؾؿضق٨ّ مصنن مواٌلوطني رب

وؼؿصّٓقممبومذوءمصننماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مضول:مم)ُطُؾ٦ّاموشيَأْرِعؿصي٦ّام

وادؼيِخّٕصيوام(،مظؽ٤ّمؼلؿقىمأنمؼؼلؿفومثٱّثطيو،مصقلط٢ّمػ٦ّموأػؾ٥ّمثؾـفوموؼفّٓيم
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مَضولشي م)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو( مسصيؿشيّٕشي مابضي٤ّغي مصعشي٤ّغي مبـؾـفو، موؼؿصّٓق ماظضؼيقشيوؼشيومثؾـفو م) :

ظيمِظْؾؿشيلشيوِطنيغيم(،موسؾقـومأنمغّٓركمأنم ظيمَظ١ّ،موشيثصيُؾ ظيمِّشَيػضيِؾ١ّ،موشيثصيُؾ وشياْظفشيّٓشياؼشيومثصيُؾ

مسشيو٫ِّششيَيم مصعشي٤ّضي ماآلخّٕة، مسي مظصوحؾفو مواِّغػّٝ ماِّبؼ٧ّ مػ٨ّ معـفو ماظصّٓضي

عشيومم)ر٨ّ٬ّمآمسـفو(مَأغؼيفصي٣ّضيمذشيبشيقصي٦ّامذشيوًةمَصَؼولشيماظؼيِؾ٧ّؽيم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)

ضيفشيومإغيَّّٰمَطِؿُػفشيو.مَضولشيم ضيمعشيومبشيِؼ٧ّشيمِع ضيفشيو؟م(.مَضوَظ م)مبشيِؼ٧ّشيمُطؾُّفشيومَشقضيّٕشيمَطِؿِػفشيوم(.:مبشيِؼ٧ّشيمِع

ماإلدٱّمم مسظؿي معظوػّٕ مع٤ّ معظفّٕطيا ما٬ِّّققي متؽ٦ّن مأن وؼـؾغ٨ّ

مصٱّمؼـؾغ٨ّماظّٔبّّمسيمعّٓاخ٢ّماظعؿوراتمواظؾق٦ّتموسيم وغظوصؿ٥ّمورفورت٥ّ،

ماٌل موأعوم مواِّزضي مواٌـوزّٕماظش٦ّارع ماظعّٓوى، مواٌلؿشػقوتموغؼ٢ّ وجّٓ

اٌشقـيماٌلقؽيمظإلدٱّممواٌلؾؿني،مطقّٟموضّٓمحّٕمماإلدٱّمماظضّٕر،مصعشي٤ّغيم

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّمآمسشيؾقضي٥ِّمودشيؾ٣َّّشي(م ابضي٤ّغيمسشيؾؼيوسػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما

بعودماِّذىمسـفوموسّٓؼيم:م)َّٰم٬ّشيّٕشيرشيموشيَّٰمإغي٬ّضيّٕشيارشيم(،مطؿومأعّٕغومبؿطفريماظطّٕضوتموإ

مَضولشيم م: مَضولشي مآمسـ٥ّ( م)ر٨ّ٬ّ مػصيّٕشيؼضيّٕشيَة مَأِب٧ّ مصعشي٤ّضي مذعىماإلميون، ذظ١ّمع٤ّ

رشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)اإلغيميشيونصيمِبضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصي٦ّنشيمَأوضيمِبضضيّٝظيموشيِدؿؽي٦ّنشيم

مإغي موشيَأدضيغشيوػشيو ماظؾ٥َّّصي مإغيَّّٰ مإغيَظ٥ّشي مَّٰ مَض٦ّضيلصي مَصَلْصضشيُؾفشيو ماظطَّّٕغيؼ٠ّغيمذصيعضيؾشيًي مسشي٤ّغي ماَِّذشيى عشيوَرُي

م)٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموشياْظقشيقشيوءصيمذصيعضيؾشيٌيمِع٤ّشيماإلغيميشيونغي(

صفّٔامؼ٦ّممؼـؾغ٨ّمأنمؼؽ٦ّنمررييمطؾ٥ّموخريطيامطؾ٥ّموذيوًّٰموسظؿي،م

٥ّ(مسشي٤ّغيماظؼيِؾ٧ّـيم)٭ّؾ٧ّمإغ٥ّمأسظ٣ّماِّؼوم،مصعشي٤ّضيمسشيؾضيِّٓماظؾ٥َِّّمبضي٤ّغيمُضّٕضيٍطم)ر٨ّ٬ّمآمسـ

آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَضولشي:م)مإغينؼيمَأسضيَظ٣ّشيماَِّؼؼيومغيمِسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمتشيؾشيورشيَكموشيتشيعشيوَظ٧ّمؼشي٦ّضيمصيماظؼيقضيّٕغيم

م ماْظَؼّٕـي مؼشي٦ّضيمصي ماظعظق٣ّموضّٟمم-ؼعينماظق٦ّمماظّٔيمؼؾق٥ّم–ثصي٣ّؼي ماظق٦ّم موسيمػّٔا ،)

مسيما مسيمعطي٧ّمخطقؾطيو مودؾ٣ّ( م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّ مربؿّٓظي مصّٔشيَطّٕمغؾقؽيـو يفؼيوج،
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مؼ٦ّمم ماظّٔيمػ٦ّ ماِّطرب مؼ٦ّع٥ّ موتعظق٣ّ مزعوغ٥ّ، موتعظق٣ّ مايٍ، معؽون تعظق٣ّ

مآم م)ر٨ّ٬ّ مروىمجشيوِبّٕظي مواِّسّٕاضمواِّع٦ّال; ماظّٓعوء مأعّٕ موتعظق٣ّ اظـقّٕ،

سـ٥ّ(مضول:مخشيَطؾشيشـيومرد٦ّلمآم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼ٦ّمماظؼيقضيّٕغي،مصؼول:م)أيؽيم

مَصَؼوُظ محصيّٕضيعشيًي؟(، مَأسضيَظ٣ّصي محصيّٕضيعشيًي؟(،مؼشي٦ّضيمػي مَأسضيَظ٣ّصي م)صليمذشيفضيّٕػي مضول: مػّٔا، مؼشي٦ّضيعصيشـيو ٦ّا:

مضول:م مػّٔا، مبشيَؾّٓصيغشيو مضوظ٦ّا: محصيّٕضيعشيًي؟(، مَأسضيَظ٣ّصي م)أيمبشيَؾٍّٓ مضول: مػّٔا، مذشيفضيّٕصيغشيو ضوظ٦ّا:

مسيمبشيَؾُِّٓط٣ّضيم مػّٔا، مؼشي٦ّضيِعُؽ٣ّضي مَطقصيّٕضيعشيِي محشيّٕشيامظي، مسشيَؾقضيُؽ٣ّضي موشيَأعضي٦ّشياَظُؽ٣ّضي مِدعشيوءشيُط٣ّضي )صنن

صي؟(،مضوظ٦ّا:مغع٣ّ،مضول:م)اظؾف٣ّماذفّٓ(.مػّٔا،مسيمذشيفضيّٕغيُط٣ّضي مػّٔا،مػ٢ّمبشيؾَّغضي

مادبّٔغوممم مصفّؾو مايّٕام، مبقؿ٥ّ ماظّٓممطقّٕعي صلؾقونمع٤ّمجع٢ّمحّٕعي

مػّٔهم مععوغ٨ّماِّخ٦ّة؟! مظؾؿكظّٟموتعظق٣ّ مصّٕ٭ّي ماظؽّٕميي ماٌـودؾي ع٤ّمػّٔه

مؼؼ٦ّلم ماٌمعـني، مبنيمذيقّٝ مبفو موربّٛ مسؾقـو متعودي مآ مص٬ّّٕفو اِّخ٦ّة

م ماْظ}تعودي: مَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمإغيغؼيؿشيو ماظؾ٥َّّشي موشياتؼيُؼ٦ّا مَأخشي٦ّشيؼضيُؽ٣ّضي مبشيقضي٤ّشي مَصَل٭ّضيِؾقصي٦ّا مإغيخضي٦ّشيٌة ؿصيمضيِعصي٦ّنشي

مم{تصيّٕضيحشيؿصي٦ّنشي مبنيم10ػايفّٕات: ماِّخ٦ّة مبنثؾوت مبّٓأت ماظيت مواآلؼي ؼ،

اٌلؾؿنيمخؿؿًمبؼ٦ّظ٥ّم"وشياتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيمَظعشيؾَُّؽ٣ّضيمتصيّٕضيحشيؿصي٦ّنشي"مأي:ماتؼ٦ّامآمصقؿوم

مع٤ّماِّ ماآلؼي مسيمػّٔه مصؿلع٢ّمطقّٟمسؾ٠ّمآمذطّٕ متّٕري٦ّن، مظعؾؽ٣ّ خ٦ّة

تعوديماظّٕجوءمسيمرريؿ٥ّمسؾ٧ّمعّٕاسوةماِّخ٦ّة!!موطلنمآمتعوديمؼؼ٦ّلمظـو:م

ظ٤ّمأرريؽ٣ّمحؿ٧ّمؼّٕح٣ّمبعضؽ٣ّمبعضطيو،موظقعؾ٣ّمط٢ّمواحّٓمعـومأنمأحّٓطيامظ٤ّم

مايّٖبم موّٰ ماظػٱّغ٨ّ ماظّٖسق٣ّ موّٰ ماظػٱّغقي ماىؿوسي مّٰ مضربه، معع٥ّ ؼّٓخ٢ّ

م مدؿؼّٟموحّٓكمأعوم مبقـ١ّموبنيماظػٱّغ٨ّ، رب١ّمظققودؾ١ّمصوت٠ّمآمصقؿو

ماظطقؾيم ماِّؼوم مػّٔه ماظعظقؿي ماظػّٕ٭ّي موادؿـؿّٕ مأخ٦ّة، مع٤ّ اٌلؾؿني

ماٌؾورطي.

 م
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 ٚقف١ َع ايٓفط

ِ٘)م ِ٘ ِإَي٢ ايًَّ َٕ ِفٝ َّا ُتِزَدُعٛ ِٛ َٜ م(َٚاتَُّكٛا 

م:ايعٓاصز:مأٚال

مربودؾيماظـػّٗمضؾ٢ّمأنمهودى.م -1

مج٢ّ.مادؿقضورمسظؿيماظ٦ّض٦ّفمبنيمؼّٓيمآمسّٖمو -2

مظؽ٢ّمغػّٗمعومطلؾًموسؾقفومعوماطؿلؾً.م -3

 عومأسّٓهمآمسّٖموج٢ّمظعؾودهماٌمعـنيموعومأسّٓهمظؾضوظنيماٌػلّٓؼ٤ّ. -4

ّٝاممممم م:األدي١ َٔ ايكزإٓ ٚايض١ٓ:مثاْ

م:األدي١ َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ      

مغشي}ضولمتعودي: -1 متصي٦ّشيص٧َّّمُط٢ّؽي مثصي٣ّؼي مإغيَظ٧ّماظؾ٥َِّّ مِصق٥ِّ متصيّٕضيجشيعصي٦ّنشي مؼشي٦ّضيعطيو معشيوموشياتؼيُؼ٦ّا ْػّٗػي

ضيموشيػصي٣ّضيمَظومؼصيْظَؾؿصي٦ّنشي مؼم.مم281ػاظؾؼّٕة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{َطلشيؾشي

مِظغشيٍّٓم}وضولمتعودي: -2 ضي مغشيْػّٗظيمعشيومَضّٓؼيعشي ماظَِّّٔؼ٤ّشيمآعشيصـي٦ّاماتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيموشيْظؿشيضيُظّٕضي ؼشيوَأؼؽيفشيو

 ؼ.18ػايشّٕ:ممممممممممممممممممممممممممممممممم{تشيعضيؿشيُؾ٦ّنشيموشياتؼيُؼ٦ّاماظؾ٥َّّشيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيمخشيِؾريظيمِبؿشيو

ؼشيوَأؼؽيفشيوماظؼـيوسصيماتؼيُؼ٦ّامرشيبؼيُؽ٣ّضيموشياخضيششي٦ّضيامؼشي٦ّضيعطيومَظومؼشيفضيّٖغييموشياِظّٓظيمسشي٤ّضيم}وضولمتعودي: -3

متشيغصيّٕؼيغؼي مَصَؾو ماظؾ٥َِّّمحشي٠ّؿي موشيسضيّٓشي مإغينؼي مذشيقضيؽطيو موشياِظِِّٓه معشي٦ّضيُظ٦ّدظيمػصي٦ّشيمجشيوزػيمسشي٤ّضي موشيَظو ُؽ٣ّصيموشيَظِِّٓه

مؼ.م33ػظؼؿون:ممممممممممممممممممممممممممممممممم{اْظقشيقشيوُةماظّٓؽيغضيقشيوموشيَظومؼشيغصيّٕؼيغؼيُؽ٣ّضيمِبوظؾ٥َِّّماْظغشيّٕصيورصي

ؼشي٦ّضيمشيمَظومؼشيضيَػّٝصيمعشيولظيموشيَظومبشيصي٦ّنشيم*مإغيظَّومعشي٤ّضيمَأتشي٧ّماظؾ٥َّّشيمِبَؼْؾٍىمدشيِؾق٣ّػيم}وضولمتعودي: -4

ًِماْظفشيؼـيُيمِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشيم*موشي  {بصيّٕـيزشيِتماْظفشيِقق٣ّصيمِظْؾغشيووغيؼ٤ّشي*موشيُأزضيِظَػ

مؼ.ممم91-م88ػاظشعّٕاء:م
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ضيمَظومُزْؾ٣ّشيماْظقشي٦ّضيمشيمإغينؼيماظؾ٥َّّشيم}وضولمتعودي: -5 اْظقشي٦ّضيمشيمتصيفضيّٖشيىمُط٢ّؽيمغشيْػّٗػيمِبؿشيومَطلشيؾشي

 ؼم.17ػشوصّٕ:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{دشيّٕغيؼّٝصيماْظِقلشيوِب

مؼشي٦ّضيمشيم}تعودي:موضول -6 مَظ٥ّصي موشيغصيكضيّٕغيجصي مسصيصيِؼ٥ِّ مِص٨ّ مَرو٫ِّّٕشيهصي مَأْظّٖشيعضيشـيوهصي مإغيغضيلشيونػي وشيُط٢ّؼي

مسشيَؾقضي١َّم ماْظقشي٦ّضيمشي مِبشيْػِل١َّ مَطَػ٧ّ مِطؿشيوبشي١َّ ماْضّٕشيْأ م* معشيضيشصي٦ّرطيا مؼشيْؾَؼوهصي مِطؿشيوبطيو اْظِؼقشيوعشيِي

نغيغؼيؿشيومؼشيِض٢ّؽيمسشيَؾقضيفشيوموشيَظومحشيِلقؾطيوم*معشي٤ّغيماػضيؿشيّٓشيىمَصنغيغؼيؿشيومؼشيفضيؿشيِّٓيمِظشيْػِل٥ِّموشيعشي٤ّضيم٬ّشي٢ّؼيمَص

شيمرشيدصي٦ًّظو  {تشيّٖغيرصيموشيازغيرشيٌةموغيزضيرشيمُأخضيّٕشيىموشيعشيومُطؼـيومعصيعشئّـيِبنيشيمحشيؿؼي٧ّمغشيؾضيعشي

 ؼ.15م-13ػاإلدّٕاء:م

ضيمرشيِػقشـيٌيم*مإغيظَّومَأ٭ّضيقشيوبشيماْظقشيِؿنيغي}وضولمتعودي:م -7  م{ُط٢ّؽيمغشيْػّٗػيمِبؿشيومَطلشيؾشي

 ؼم.39،م38ػآٌّثّٕ:م

 ؼ.18ػايوضي:ممممممم{ِؽٍّٔمتصيعضيّٕشي٬ّصي٦ّنشيمّٰمتشيكضيَػ٧ّمِعضيُؽ٣ّضيمخشيوِصقشيٌيؼشي٦ّضيعشي}وضولمتعودي: -8

م: -9 متعودي مسشيَؾقضيفغي٣ّصيم}وضول متشيؿشيشيّٖؼيلصي مادضيؿشيَؼوعصي٦ّا مثصي٣ّؼي ماظؾ٥َّّصي مرشيبؽيشـيو مَضوُظ٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي إغينؼي

متصي٦ّسشي ماظَِّؿ٨ّمُطـؿصي٣ّضي مِبوْظفشيؼـيِي موشيَأبضيِشّٕصيوا مَأّٰمتشيكشيوُص٦ّاموشيّٰمتشيقضيّٖشيغصي٦ّا م*ماْظؿشيٱ٫َِّّؽُي ّٓصيونشي

متشيشضيؿشيفغي٨ّم معشيو مِصقفشيو موشيَظُؽ٣ّضي ماْظكِخّٕشيِة موشيِص٨ّ ماظّٓؽيغضيقشيو ماْظقشيقشيوِة مِص٨ّ مَأوضيِظقشيوؤصيُط٣ّضي غشيقضي٤ّصي

 ؼ.32-30ػصصؾًم{َأغُػلصيُؽ٣ّضيموشيَظُؽ٣ّضيمِصقفشيومعشيومتشيّٓؼيسصي٦ّنشيم*مغصيّٖصيًّٰمعـي٤ّضيمَشُػ٦ّرػيمرؼيِحق٣ّػي

م*}وضولمتعودي: -10 مؼشيّٕشيهصي مخشيقضيّٕطيا مذشيرؼيٍة ضيَؼولشي مِع مؼشيعضيؿشي٢ّضي ضيَؼولشيممَصؿشي٤ّضي مِع مؼشيعضيؿشي٢ّضي وشيعشي٤ّضي

مؼ.مم8،م7ػاظّٖظّٖظي:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ذشيرؼيٍةمذشيّٕؾيامؼشيّٕشيهصي

وصيجصي٦ّهظيمؼؼي٦ّضيعشيِؽٍّٔمغؼيو٬ِّّٕشيٌةم*مإغيَظ٧ّمرشيبـيفشيومغشيوِزّٕشيٌةم*موشيوصيجصي٦ّهظيمؼشي٦ّضيعشيِؽٍّٔم}وضولمتعودي: -11

 ؼ.مم25م-22ػاظؼقوعي:ممممممممممممممممممممممممم{٢ّشيمِبفشيومَصوِضّٕشيٌةبشيوِدّٕشيٌةم*متشيُظ٤ّؽيمَأنضيمؼصيْػعشي
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 :األدي١ َٔ ايض١ٓ

ماظؾ٥َِّّم -1 مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأوضيسػي مبضي٤ّغي مَأِب٨ّمؼشيعضيَؾ٧ّمذشيّٓؼياِد سشي٤ّضي

اْظؿشي٦ّضيِتم،م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصيمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)اْظَؽقـيّٗصيمعشي٤ّضيمدشيانشيمغشيْػلشي٥ّصيموشيسشيِؿ٢ّشيمِظؿشيومبشيعضيّٓشيم

 وشياْظعشيوِجّٖصيمعشي٤ّضيمَأتضيؾشيّٝشيمغشيْػلشي٥ّصيمػشي٦ّشياػشيوموتشيؿشيؼي٧ّمسشيَؾ٧ّماظؾ٥َِّّ(م

م.ودشيانشيمغشيْػلشي٥ّصيم،مأي:محشيودشيؾشيفو)رواهماظرتعّٔيموشيضولشي:ممحّٓؼٌمحل٤ّ(م،م

م:م -2 م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: محشيوِت٣ّػي مبضي٤ّغي مسشيِّٓىـي موسشي٤ّضي

مَأحشيٍّٓ مِع٤ّضي ضيُؽ٣ّضي مِع معشيو مَصقشيضيُظّٕصيمم) م، متصيّٕضيجصيؿشيونظي موشيبشيقضيشي٥ّصي مبشيقضيشـي٥ّصي مَظقضيّٗشي ماظؾ٥َّّصي مدشيقصيَؽؾِّؿصي٥ّصي إغيَّّٰ

م،م معشيومَضّٓؼيمشي مَصٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰ ضـي٥ّصي مِع مَأذضيَلمشي م،موشيؼشيضيُظّٕصي معشيومَضّٓؼيمشي مَصٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰ ضـي٥ّصي مِع َأؼضيؿشي٤ّشي

مِتْؾَؼوءشي ماظؼيورشي مؼشيّٕشيىمإغيَّّٰ مَصٱَّ مؼشيّٓشيؼضي٥ِّ مبشيقضي٤ّشي مِبِش٠ّـيمموشيؼشيضيُظّٕصي موشيَظ٦ّضي ماظؼيورشي مَصوتؼيُؼ٦ّا م، وشيجضيفغي٥ِّ

 )عصيؿؼيَػ٠ّظيمسشيَؾق٥ِّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتشيؿضيّٕشيٍةم(م

م -3 مَضولشي ماُِّدشيقِّٓيـي ماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمم-وسشي٤ّضيمحشيضيَظَؾَي مُطؿؼيوِبمرشيدصي٦ّلغي وشيَطونشيمِع٤ّضي

مؼشيومسؾق٥ّمو شي مَأغضي مَظِؼقشيـ٨ِّمَأبصي٦ّمبشيْؽّٕػيم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مَصَؼولشي:مَطقضيّٟشي م: دؾ٣ّ(مَضولشي

صيمغشيوَص٠ّشيمحشيضيَظَؾُيم،مَضولشيم:مدصيؾضيقشيونشيماظؾ٥َِّّمعشيومتشيُؼ٦ّلصيم؟مَضولشي:م حشيضيَظَؾُيم،مَضولشي:مُضْؾ

صًيمغشيُؽ٦ّنصيمِسضيّٓشيمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مؼصئّشيطِّّٕصيغشيومِبوظؼيورغيم وشياْظفشيؼيِيمُضْؾ

ضيِّٓمرشيدصي٦ّلغيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّم حشيؿؼي٧ّمَطَلغؼيومرشيْأيمسشيقضي٤ّػيمَصنغيذشيامخشيّٕشيجضيشـيومِع٤ّضيمِس

ودؾ٣ّ(مسشيوَصلضيشـيوماَِّزضيوشياجشيموشياَِّوضيَّٰدشيموشياظضؼيقضيعشيوِتمَصشيِلقشـيومَطـِريطيام،مَضولشيمَأبصي٦ّمبشيْؽّٕػيم:م

مَصوغضيَطَؾ مػشئّشيا. مَظشيْؾَؼ٧ّمِعضـي٢ّشي مإغيغؼيو مسشيَؾ٧ّمَص٦ّشياظؾ٥َِّّ محشيؿؼي٧ّمدشيخشيْؾشـيو مبشيْؽّٕػي موشيَأبصي٦ّ مَأغشيو صي ْؼ

ماظؾ٥َِّّ.م مرشيدصي٦ّلشي مؼشيو محشيضيَظَؾُي مغشيوَص٠ّشي صي: مُضْؾ م)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( ماظؾ٥َِّّ رشيدصي٦ّلغي

صيمؼشيومرشيدصي٦ّلشيمٮّ.موشيعشيومذشياَكمٯّمَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م ُضْؾ

وظؼيورغيموشياْظفشيؼـيِيمحشيؿؼي٧ّمَطَلغؼيومرشيْأىشيمسشيقضي٤ّػيمَصنغيذشيامخشيّٕشيجضيشيوماظؾ٥َِّّمغشيُؽ٦ّنصيمِسضيّٓشيَكمتصئّشيطِّّٕصيغشيومِب
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ضيَِّٓكمسشيوَصلضيشـيوماَِّزضيوشياجشيموشياَِّوضيَّٰدشيموشياظضؼيقضيعشيوِتمغشيِلقشـيومَطـِريطيا،مَصَؼولشيمرشيدصي٦ّلصيم ِع٤ّضيمِس

مَظ٦ّضيمتشيّٓصيوعصي٦ّنشيمسشيَؾ٧ّمعشيومٯّماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م وشياظَِّّٔىمغشيْػِل٧ّمِبقشيِِّٓه

موشيِص٧ّم مُصّٕصيِذُؽ٣ّضي مسشيَؾ٧ّ ماْظؿشيٱ٫ََِّّؽُي مَظصشيوَصقشيؿضيُؽ٣ّصي ماظّٔـيْطّٕغي موشيِص٧ّ مِسضيِّٓي تشيُؽ٦ّغصي٦ّنشي

 )٭ّققّّمعلؾ٣ّ(.ممممممممممثشيٱَّثشيمعشيّٕؼياٍت.ٮّ.مُرّٕصيِضُؽ٣ّضيم،ممؼشيومحشيضيَظَؾُيمدشيوسشيًيموشيدشيوسشيًيم

ق٥ّمودؾ٣ّ(:موسشي٤ّضيمَأِب٧ّمبشيّٕضيزشيَةماَِّدضيَؾِؿ٧ّـيمَضولشيم:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾ -4

َّٰمتشيّٖصيولصيمَضّٓشيعشيومسشيؾضيٍّٓمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمحشيؿؼي٧ّمؼصيلضيَللشيمسشي٤ّضيمسصيؿضيّٕغيِهمِصقؿشيومَأْصشـيوهصيم،موشيسشي٤ّضيم)

مِجلضيِؿ٥ِّم موشيسشي٤ّضي مَأغضيَػَؼ٥ّصي، موشيِصقؿشيو ماْطؿشيلشيؾشي٥ّصي مَأؼضي٤ّشي مِع٤ّضي معشيوِظ٥ِّ موشيسشي٤ّضي م، مَصعشي٢ّشي مِصقؿشيو ِسْؾِؿ٥ِّ

ظيمحشيلشي٤ّظيم٭ّشيِققّّظي(.م)رممممممممممممممممممممم(ِصقؿشيومَأبضيٱَّهصيم  واهماظرتعّٔيموضولم:محشيِّٓؼ

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّم -5 وسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّشيؾ٧َّّما

م م)وشيدشيؾ٣َّّشي(: م: ماظؾ٥َّّصي موشيَّٰممَضولشي مرشيَأتضي، مسشيقضي٤ّظي مَّٰ معشيو مِظِعؾشيوِديماظصؼيوِظِقنيشي َأسضيّٓشيدضيتصي

م ضي، مدشيِؿعشي مُأذصينظي مِذؽضيؿصي٣ّضي: مإغينضي مَصوْضّٕشيءصيوا مبشيششيّٕػي، مسشيَؾ٧ّمَضْؾِى مخشيَطّٕشي متشيعضيَؾ٣ّصيم}وشيَّٰ َصٱَّ

م)رواهماظؾكوري(.مممممممؼم17ػاظلفّٓة:م{غشيْػّٗظيمعشيومُأخضيِػ٨ّشيمَظفصي٣ّضيمِع٤ّضيمُضّٕؼيِةمَأسضيقصي٤ّػي

ِٓم)٭ّؾ٧ّم -6 وس٤ّمأب٨ّمدعقّٓموأب٨ّمػّٕؼّٕةم)ر٨ّ٬ّمآمسـفؿو(:مأنؼيمرد٦ّلشيما

م)إذشيامدشيخشي مضول: م:مإنؼيمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( مؼصيشـيوِديمعصيشـيوٍد ماَىؼيَي ماَىؼـيِي مأػضي٢ّصي ٢ّشي

مصٱّمتشيلضيَؼؿصي٦ّام م، متشيِصقؽي٦ّا مأنضي مَظُؽ٣ّضي موإنؼي م، مَأبشيًّٓا متشيؿصي٦ّتصي٦ّا مَصٱَّ م، متشيقضيقشي٦ّضيا مأنضي َظُؽ٣ّضي

مَصٱَّم م، متشيضيعشيؿصي٦ّا مَأنضي مَظُؽ٣ّضي م،موإنؼي مأبًّٓا متشيِشؾؽي٦ّامصٱّمتشيفضيّٕشيعصي٦ّا مأنضي مَظؽ٣ّضي م،موإنؼي أبًّٓا

م)رواهمعلؾ٣ّ(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممًا(متشيؾضيلدصي٦ّامَأبشيّٓ

 :َٚٔ أقٛاٍ ايضًل ايصاحل     

مَأنضيم -1 مَضؾضي٢ّشي مَأغضيُػلشيُؽ٣ّضي م)حشيوِدؾصي٦ّا م: مسشيضـي٥ّصي( ماظؾ٥َّّصي م)رشي٨ِّ٬ّشي ماْظكشيطَّوِب مبضي٤ّ مسصيؿشيّٕ ضول

م مَأػضي٦ّشينصي مَصنغيغؼي٥ّصي مَأم-تصيقشيودشيؾصي٦ّا، مَضولشي: مَأوضي مَضؾضي٢ّشيمم-ؼضيلشيّٕصي مَأغضيُػلشيُؽ٣ّضي ِظِقلشيوِبُؽ٣ّضي،موشيزغيغصي٦ّا
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م: ماْظَلْطؾشيّٕغي مِظْؾعشيّٕضيضغي موشيتشيفشيفؼيّٖصيوا متصي٦ّزشيغصي٦ّا، ضيُؽ٣ّضيم}َأنضي متشيكضيَػ٧ّمِع مَظو متصيعضيّٕشي٬ّصي٦ّنشي ؼشي٦ّضيعشيِؽٍّٔ

م{خشيوِصقشيٌي مدـ٤ّم18ػايوضي: موسي م(. ماٌؾورك مّٰب٤ّ مواظّٕضو٠ّ٫ّ م)اظّٖػّٓ ؼ(

مَضؾضي٢ّشي مَأغضيُػلشيُؽ٣ّضي م)حشيوِدؾصي٦ّا ماَِّْطؾشيّٕغيمماظرتعّٔي: مِظْؾعشيّٕضيضغي موشيتشيّٖشيؼؼيصـي٦ّا متصيقشيودشيؾصي٦ّا َأنضي

 وشيإغيغؼيؿشيومؼشيِكّٟؽيماْظِقلشيوبصيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمسشيَؾ٧ّمعشي٤ّضيمحشيودشيىشيمغشيْػلشي٥ّصيمسيماظّٓؽيغضيقشيو(.ممم

وسشي٤ّغيماْظقشيلشي٤ّغيمَضولشي:م)اْظؿصيمضيِع٤ّصيمَض٦ّؼيامظيمسشيَؾ٧ّمغشيْػِل٥ِّمؼصيقشيوِدىصيمغشيْػلشي٥ّصيمِظؾ٥َِّّمسشيّٖؼيموشيجشي٢ّؼيم -2

إغيغؼيؿشيومخشيّٟؼيماْظِقلشيوبصيمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمسشيَؾ٧ّمَض٦ّضيمػيمحشيودشيؾصي٦ّامَأغضيُػلشيفصي٣ّضيمِص٨ّماظّٓؽيغضيقشيوم،م،موشي

مَشقضيّٕغيم مِع٤ّضي ماْظَلعضيّٕشي مػشئّشيا مَأخشئّصيوا مسشيَؾ٧ّمَض٦ّضيمػي ماْظِؼقشيوعشيِي مؼشي٦ّضيمشي ماْظِقلشيوبصي مذشي٠ّؼي وشيإغيغؼيؿشيو

 )عصـّٟماب٤ّمأب٨ّمذقؾي(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعصيقشيودشيؾشيٍي(

مغشيْػلشي٥ّصيم -3 متشيِؼقؾيومحشيؿؼي٧ّمؼصيقشيوِدىشي ماظعشيؾضيّٓصي مؼشيُؽ٦ّنصي م)َظو وس٤ّمعقؿ٦ّنمب٤ّمعفّٕانمضول:

 )دـ٤ّماظرتعّٔي(.مممممممممممممممَطؿشيومؼصيقشيوِدىصيمذشيّٕغيؼَؽ٥ّصيمِع٤ّضيمَأؼضي٤ّشيمعشيْطعشيؿصي٥ّصيموشيعشيْؾؾشيلصي٥ّصي(م

 :املٛضٛع :ثايّجا       

٧ّماإلغلونمأنموػؾ٥ّمسؼٱّمصططـيومميقّٖمب٥ّمع٤ّمصض٢ّمآم)سّٖموج٢ّ(مسؾ

محؿ٧ّم ماِّع٦ّر موؼّٖنمب٥ّ مبنيماي٠ّمواظؾور٢ّم، موؼػّٕقمب٥ّ بنيماًريمواظشّٕ،

ؼعقّ٘مدعقّٓطيامسيمدغقوهموأخّٕاه.موٌومطوغًماظـػّٗماظؾشّٕؼيمبطؾقعؿفومطـريةم

مور٧ّ٬ّم م، موحّٖن موصّٕح م، موععصقي موروسي م، موشػؾي مبنيمذطّٕ معو اظؿؼؾىم،

موإ متورة مإديماظشّٕ ممتق٢ّ م،موؼلس، مبوظل٦ّء م٭ّوحؾفو موتلعّٕ م، متورة ديماًري

موتّٕشؾ٥ّمصق٥ّ.

مبّٓرمم مسؾ٧ّمعو صعؾ٧ّمط٢ّمسوض٢ّمأنمؼؼّٟمعّٝمغػل٥ّموضػوتمظققودؾفو

م،م موسؿ٢ّ مض٦ّل مسيمط٢ّ موعّٕاضؾؿ٥ّ موج٢ّ( م)سّٖ مآ مبؿؼ٦ّى موؼؾفؿفو م، عـفو
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مضولم م، ماظؼقوعي مؼ٦ّم مونوت٥ّ ماظعؾّٓ مصٱّح معّٓار موتطفريػو ماظـػّٗ صؿّٖطقي

مؼ.10-9ػاظشؿّٗ:مممممم{طَّوػشيوم*مومشيَضّٓضيمخشيوبشيمعشي٤ّمدشيدؼيوػشيوَضّٓضيمَأْصَؾّّشيمعشي٤ّمزشي}تعودي:

مطوغًم مصنن م، موظقوظق٥ّ مسيمأؼوع٥ّ مؼـظّٕ ماظّٔي ماظـوسمػ٦ّ مع٤ّ صوظعوض٢ّ

مدللمآم مواِّسؿولماظصويي مبوِّض٦ّالماظطقؾي م،مم-تعوديم-سوعّٕة اٌّٖؼّٓ

وإنموجّٓمشريمذظ١ّمتوبمإديمآم)سّٖموج٢ّ(مت٦ّبيم٭ّودضيمخوظصيمغص٦ّحطيوم،م

ورريؿ٥ّمبعؾودهمأغ٥ّمؼؼؾ٢ّمت٦ّبيماظؿو٫ّؾني،مب٢ّمإغ٥ّمم-تعوديم-مصؿ٤ّمصض٢ّمآ

مؼؿ٦ّبمإديمآمت٦ّبيم ماظؽّٕؼ٣ّمبلنماٌلؾ٣ّمسـّٓعو مسيمطؿوب٥ّ دؾقوغ٥ّمأخربغو

متعودي: مؼؼ٦ّل م، محلـوت مإدي مدقؽوت٥ّ متؿق٦ّل موشيآعشي٤ّشيم}٭ّودضي متشيوبشي معشي٤ّ إغيظَّو

مدشيقـيؽشيو ماظؾ٥َّّصي مؼصيؾشيّٓـيلصي مَصُلوضيَظِؽ١َّ م٭ّشيوِظقًو مسشيؿشيٱًّ مَشُػ٦ّرًاموشيسشيِؿ٢ّشي ماظؾ٥َّّصي موشيَطونشي محشيلشيشـيوٍت ِتفغي٣ّضي

مؼم.مم70ػاظػّٕضون:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{رؼيِحقؿًو

مآ ؼي مح مغػ٦ّدف٣ّمم-تعوديم-وظؼّٓ مربودؾي مسؾ٧ّ ماٌمعـني سؾوده

موج مسيمح٠ّمآمسّٖ موتػّٕؼطفو مسؾ٧ّمتؼصريػو مصقؿوموععوتؾؿفو مواظؿلع٢ّ م، ّ٢

م م: مصؼولمدؾقوغ٥ّ م، مآلخّٕتف٣ّ موشيْظؿشيضيُظّٕضيم}ضّٓع٦ّه ماظؾ٥َّّشي ماتؼيُؼ٦ّا مآعشيصـي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي ؼشيوَأؼؽيفشيو

متشيعضيؿشيُؾ٦ّنشي مِبؿشيو ماظؾ٥َّّشيمخشيِؾريظي مإغينؼي ماظؾ٥َّّشي مِظغشيٍّٓموشياتؼيُؼ٦ّا ضي مَضّٓؼيعشي معشيو م{غشيْػّٗظي م،مؼ18ػايشّٕ:

َّٰمٯّرشيدصي٦ّلصيماظؾ٥َِّّم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(:مموسشي٤ّضيمَأِب٧ّمبشيّٕضيزشيَةماَِّدضيَؾِؿ٧ّـيمَضولشيم:مَضولشي

تشيّٖصيولصيمَضّٓشيعشيومسشيؾضيٍّٓمؼشي٦ّضيمشيماْظِؼقشيوعشيِيمحشيؿؼي٧ّمؼصيلضيَللشيمسشي٤ّضيمسصيؿضيّٕغيِهمِصقؿشيومَأْصشـيوهصيم،موشيسشي٤ّضيمِسْؾِؿ٥ِّم

مم(ٱَّهصيمِصقؿشيومَصعشي٢ّشيم،موشيسشي٤ّضيمعشيوِظ٥ِّمِع٤ّضيمَأؼضي٤ّشيماْطؿشيلشيؾشي٥ّصيموشيِصقؿشيومَأغضيَػَؼ٥ّصي،موشيسشي٤ّضيمِجلضيِؿ٥ِّمِصقؿشيومَأبضي

ظيمحشيلشي٤ّظيم٭ّشيِققّّظي(.م م)رواهماظرتعّٔيموضولم:محشيِّٓؼ

ماظيتم ماظصويي مع٤ّ مأػ٨ّ م، مأسؿول مع٤ّ مؼؼّٓع٥ّ مصقؿو ماإلغلون صؾقـظّٕ

تـفق٥ّم،مأممع٤ّماظلقؽوتماظيتمت٦ّبؼ٥ّ؟مصننمذظ١ّمسٱّعيمع٤ّمسٱّعوتماظؿؼ٦ّىم
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ٓمربماظعوٌنيم،مظّٔام٭ّّٓرتمبفوماآلؼيماظؽّٕمييم،مؼؼ٦ّلمعشيقضيؿصي٦ّنمبضي٤ّمِعفضيّٕشيان:م

ومؼشيُؽ٦ّنصيماظّٕؼيجصي٢ّصيمتشيِؼقؾيومحشيؿؼي٧ّمؼشيُؽ٦ّنشيمِظشيْػِل٥ِّمَأذشيّٓؼيمعصيقشيودشيؾشيًيمِع٤ّشيماظشؼيّٕغيؼ١ِّمِظششيّٕغيؼِؽ٥ِّ(م)مَظ

،موذظ١ّممبقودؾيمغػل٥ّمضؾ٢ّماظعّٕضمسؾ٧ّمآم)سّٖموج٢ّ(م،موأنمؼّٖنمأسؿوظ٥ّم

ضؾ٢ّمأنمت٦ّزنم،موأنمؼفقؽفومظؾعّٕضمسؾ٧ّمآم)سّٖموج٢ّ(م،مصوي٠ّمدؾقوغ٥ّم

ح٦ّالم،مّٰمدبػ٧ّمسؾق٥ّمخوصقيمسيماِّرضموّٰمسيمسوٕمجبؿقّٝماِّسؿولمواِّ

مأنم م" ماظـػّٗ: مسيمععـ٧ّمربودؾي مآ( ماٌوورديم)رري٥ّ مؼؼ٦ّل اظلؿوء.

مطونمربؿ٦ّدًام مصنن م، مغفوره مأصعول مع٤ّ م٭ّّٓر معو مسيمظقؾ٥ّ ماإلغلون ؼؿصّػّّ

مادؿّٓرط٥ّمإنمأعؽ٤ّم موإنمطونمعّٔع٦ّعًو م، مذوطؾ٥ّمو٬ّوػوه موأتؾع٥ّممبو أعضوه

مػأدبماظّٓغقومواظّٓؼ٤ّؼ.مممممممممممممممممممممممممممممممم٢ّ"مواغؿف٧ّمس٤ّمعـؾ٥ّمسيماٌلؿؼؾ

وع٤ّمث٣ّموجىمسؾ٧ّمط٢ّمإغلونمأنمؼؼّٟمعّٝمغػل٥ّمظؾقظوتم،مظقلللم

غػل٥ّمعوذامضّٓممظؾؼوءمرب٥ّ؟موعوذامضّٓممظ٦ّرـ٥ّم؟موعومآخّٕماظطّٕؼ٠ّماظّٔيمؼّٕؼّٓم

اظ٦ّ٭٦ّّلمإظق٥ّم؟موعوذامس٤ّمراحيم٬ّؿريهمسيمط٢ّمعومضّٓمموؼؼّٓمم؟مظؼّٓمدللم

آمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(مَصَؼولشي:معشيؿشي٧ّماظلؼيوسشيُيم؟مصؼولمظ٥ّم)٭ّؾ٧ّمآمرج٢ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّم

سؾق٥ّمودؾ٣ّ(:م)وشيعشيوذشيامَأسضيّٓشيدضيتشيمَظفشيوم؟(مصؼولماظّٕج٢ّ:مَظومذشي٨ّضيءشيمإغيظَّومَأغـي٨ّمُأِحىؽيماظؾ٥َّّشيم

م:م م،مصؼولمظ٥ّماظـيبم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودؾ٣ّ( موشيدشيؾ٣َّّشي( مسشيَؾقضي٥ِّ م)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي وشيرشيدصي٦َّظ٥ّصي

شيمعشيّٝشي شي(م)َأغضي م)عؿػ٠ّمسؾق٥ّ(.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعشي٤ّضيمَأحضيؾشيؾضي

مع٤ّم مإديماي٠ّمخري ماظّٕج٦ّع مأن ماٌمطّٓة مايؼو٠ّ٫ّ مع٤ّ مطون وإذا

اظؿؿوديمسيماظؾور٢ّم،مصقؿؽ٤ّمظؽ٢ّمسوض٢ّمأنمؼـ٦ّبمإديمرّٕؼ٠ّماظّٕذودمبٱّم

ظق٦ّممدؾق٢ّماظعؿ٢ّ،موشّٓطيامتّٕددمأومت٦ّجّٗمعومداممؼ٦ّض٤ّمأغ٥ّمدؾق٢ّماظّٕذودم،مصو

م م: محقٌمؼؼول مايلوبم، معؼيلضيؽصي٦ُّظ٦ّنشي}ؼ٦ّم مإغيغؼيفصي٣ّ ؼ،م24ػاظصوصوتم:{وشيِضُػ٦ّػصي٣ّضي
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وع٤ّمػـومتؿضّّمأػؿقيمربودؾيماظـػّٗم،موخط٦ّرةمإػؿوهلومع٤ّمشريمربودؾيم

موّٰمععوتؾيم،مِّنمإػؿوهلومػ٦ّمذلنماظغوصؾنيماظضوظني.

م،موخريمإنمربودؾيماظـػّٗمػ٨ّمأسظ٣ّمرّٕؼ٠ّمإديمآم)سّٖموج٢ّ )

ماظػو٫ّّٖؼ٤ّماٌػؾقنيم مودؾىمدعودة م، مظؾؿمعـنيمسيمحقوتف٣ّموآخّٕتف٣ّ زاد

مؼ٦ّمماظؼقوعيمإّٰممبقودؾيماظـػّٗم مع٤ّمنو مصؿومنو سيمدغقوػ٣ّموععودػ٣ّم،

ماظؼقوعيم مؼ٦ّم مضؾ٢ّمأنمؼصيقودىمخّٟؼي مصؿشي٤ّمحودىمغػل٥ّ ماهل٦ّىم، وزبوظػي

:م)حشيوِدؾصي٦ّامَأغضيُػلشيُؽ٣ّضيمَضؾضي٢ّشيمَأنضيمحلوب٥ّم،مضولمسصيؿشيّٕمبضي٤ّماْظكشيطَّوِبم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(م

ِظِقلشيوِبُؽ٣ّضي،موشيزغيغصي٦ّامَأغضيُػلشيُؽ٣ّضيمَضؾضي٢ّشيمَأنضيمم-َأوضيمَضولشي:مَأؼضيلشيّٕصيمم-تصيقشيودشيؾصي٦ّام،مَصنغيغؼي٥ّصيمَأػضي٦ّشينصيم

م: ماْظَلْطؾشيّٕغي مِظْؾعشيّٕضيضغي موشيتشيفشيفؼيّٖصيوا ضيُؽ٣ّضيم}تصي٦ّزشيغصي٦ّا، مِع متشيكضيَػ٧ّ مَظو متصيعضيّٕشي٬ّصي٦ّنشي ؼشي٦ّضيعشيِؽٍّٔ

مػايوضي{خشيوِصقشيٌي متصيقشيودشيؾصي٦ّام18: مَأنضي مَضؾضي٢ّشي مَأغضيُػلشيُؽ٣ّضي م)حشيوِدؾصي٦ّا مرواؼي: موسي ؼ(.

مسشيَؾ٧ّمعشي٤ّضيمحشيودشيىشيم ماْظِؼقشيوعشيِي مؼشي٦ّضيمشي ماْظِقلشيوبصي مؼشيِكّٟؽي موشيإغيغؼيؿشيو ماَِّْطؾشيّٕغي مِظْؾعشيّٕضيضغي وشيتشيّٖشيؼؼيصـي٦ّا

غشيْػلشي٥ّصيمسيماظّٓؽيغضيقشيو(.مصوبودؾيمظؾـػّٗمسيمدارماظّٓغقومأػ٦ّنمع٤ّمربودؾيمآم

موطػ٧ّمظؾعؾّٓمسيم مآم، مصوبوِدىمػ٦ّ مرؤوسماظ٦ّظّٓانم، متشقىمصق٥ّ ؼ٦ّم

مبوٓمحلقؾو.م

جّٓؼّٕمبوظّٔطّٕمأنمربودؾيماظـػّٗمسٱّعيمسؾ٧ّمض٦ّةمإميونماظعؾّٓمبّٕب٥ّم

،موذظ١ّمِّغ٥ّمؼلؿقضّٕمسظؿيماظ٦ّض٦ّفمبنيمؼّٓيمآم)سّٖموج٢ّ(مؼ٦ّمماظؼقوعيم

م مضولمتعودي: ماظ٦ّظّٓان، مصق٥ّمع٤ّمأػ٦ّالموأح٦ّالمؼشقىمهلو ػصي٣ّضيموشيَأغضئِّرضيم}وعو

ؼشي٦ّضيمشيماْظقشيلضيّٕشيِةمإغيذضيمُضِض٨ّشيماِّعضيّٕصيموشيػصي٣ّضيمِص٨ّمَشْػَؾٍيموشيػصي٣ّضيمّٰمؼصيمضيِعصي٦ّنشيم*مإغيغؼيومغشيقضي٤ّصيمغشيّٕغيثصيم

ؼشيومَأؼؽيفشيوم}ؼم،موضولمتعودي:م40-39ػعّٕؼ٣ّ:م{اِّرضيضشيموشيعشي٤ّضيمسشيَؾقضيفشيوموشيإغيَظقضيشـيومؼصيّٕضيجشيعصي٦ّنشي

يموشياِظّٓظيمسشي٤ّضيموشيَظِِّٓهموشيّٰمعشي٦ّضيُظ٦ّدظيمػصي٦ّشيمجشيوزػيماظؼـيوسصيماتؼيُؼ٦ّامرشيبؼيُؽ٣ّضيموشياخضيششي٦ّضيامؼشي٦ّضيعطيومّٰمؼشيفضيّٖغي
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َصٱّمتشيغصيّٕؼيغؼيُؽ٣ّصيماْظقشيقشيوُةماظّٓؽيغضيقشيوموشيّٰمؼشيغصيّٕؼيغؼيُؽ٣ّضيمِبوظؾ٥َِّّمإغينؼيموشيسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمحشي٠ّؿيمسشي٤ّضيموشياِظِِّٓهمذشيقضيؽطيوم

م{اْظغشيّٕصيورصي م: موشيدشيؾ٣َّّشي(:م33ػظؼؿون مسشيَؾقضي٥ِّ ماظـيبم)٭ّشيؾ٧َّّماظؾ٥َّّصي موسيمذظ١ّمؼؼ٦ّل م، ؼ

مغشيْػلشي٥ّصيم)ا مَأتضيؾشيّٝشي معشي٤ّضي موشياْظعشيوِجّٖصي م، ماْظؿشي٦ّضيِت مبشيعضيّٓشي مِظؿشيو موشيسشيِؿ٢ّشي مغشيْػلشي٥ّصي مدشيانشي معشي٤ّضي ْظَؽقـيّٗصي

محشيودشيؾشيفو.م مأي: م، مغشيْػلشي٥ّصي موشيدشيانشي م، ماظرتعّٔي( م)رواه ماظؾ٥َِّّ( موتشيؿشيؼي٧ّمسشيَؾ٧ّ ػشي٦ّشياػشيو

م مسؾق٥ّ مآ م)٭ّؾ٧ّ ماظؾ٥َِّّ مرشيدصي٦ّلصي مَضولشي مَضولشي: محشيوِت٣ّػي مبضي٤ّغي مسشيِّٓىـي م:موسشي٤ّضي مودؾ٣ّ(

ضيُؽ٣ّضيمِع٤ّضيمَأحشيٍّٓمإغيَّّٰمدشيقصيَؽؾِّؿصي٥ّصيماظؾ٥َّّصيمَظقضيّٗشيمبشيقضيشـي٥ّصيموشيبشيقضيشـي٥ّصيمتصيّٕضيجصيؿشيونظيم،مَصقشيضيُظّٕصيمَأؼضيؿشي٤ّشيم )عشيومِع

ضـي٥ّصيمَصٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰمعشيومَضّٓؼيمشيم،موشيؼشيضيُظّٕصيمبشيقضي٤ّشيم ضـي٥ّصيمَصٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰمعشيومَضّٓؼيمشيم،موشيؼشيضيُظّٕصيمَأذضيَلمشيمِع ِع

مؼشيّٕشيىمإغيَّّٰماظؼيورشيمِتْؾَؼوءشيموشيجضيفغي٥ِّم،مَصوتؼيُؼ٦ّاماظؼيورشيموشيَظ٦ّضيمِبِش٠ّـيمتشيؿضيّٕشيٍةم(ممؼشيّٓشيؼضي٥ِّمَصٱَّ

م)عصيؿؼيَػ٠ّظيمسشيَؾق٥ِّ(.م

:م)اْظؿصيـمضيِع٤ّصيمم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(ماٌـمع٤ّمبؼ٦ّظـ٥ّمموؼصّٟماْظقشيلشي٤ّماظؾصّٕيم

خشيـّٟؼيماْظِقلشيـوبصيمؼشيـ٦ّضيمشيمممممَض٦ّؼيامظيمسشيَؾ٧ّمغشيْػِل٥ِّمؼصيقشيوِدىصيمغشيْػلشيـ٥ّصيمِظؾَّـ٥ِّم)سشيـّٖؼيموشيجشيـ٢ّؼي(م،موشيإغيغؼيؿشيـوممممم

اْظِؼقشيوعشيــِيمسشيَؾــ٧ّمَضــ٦ّضيمػيمحشيودشيــؾصي٦ّامَأغضيُػلشيــفصي٣ّضيمِصــ٨ّماظــّٓؽيغضيقشيوم،موشيإغيغؼيؿشيــومذشيــ٠ّؼيماْظِقلشيــوبصيمؼشيــ٦ّضيمشيمم

وؼؼـ٦ّلمأؼضطيـوم:م)مَظـومممماْظِؼقشيوعشيِيمسشيَؾ٧ّمَض٦ّضيمػيمَأخشيـّٔصيوامػشيـّٔشياماْظـَلعضيّٕشيمِعـ٤ّضيمَشقضيـّٕغيمعصيقشيودشيـؾشيٍي(.ممممممم

ًِماْظؿصيقشيودشيؾشيُيمِع٤ّضيمِػؿؼيِؿـ٥ِّ(م)ممؼشيّٖشيالصيماْظعشيؾضيّٓصيمِبكشيقضيّٕػيمعشيومَط ونشيمَظ٥ّصيموشياِسٌّٜمِع٤ّضيمغشيْػِل٥ِّ،موشيَطوغشي

ــوجّٕمممممم ــومؼعوتــىمغػلــ٥ّمواظػ ــوٌمع٤ّمدا٫ّؿطي ــورك(،مص ــ٤ّماٌؾ ــو٠ّ٫ّمّٰب اظّٖػــّٓمواظّٕض

 ميض٨ّمُضّٓصيعًومّٰمؼعوتؾفو.

مأغ٥ّمممم مايلوب مدوسي مبوظعؾّٓ موج٢ّ( م)سّٖ مآ مرريي مسظق٣ّ وع٤ّ

عومطلؾًموسؾقفومعوماطؿلؾًم،محيودؾ٥ّمبوظػض٢ّمّٰمبوظعّٓلم،مصؽ٢ّمغػّٗمهلوم

م)٭ّشيؾ٧َّّم ِٓ ما مسشيَؾ٧ّمرشيدصي٦ّلغي ضي مغشيّٖشيَظ مَظؿؼيو مَضولشي: م)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ( مَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَة صعشي٤ّضي

مسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م ُٓ متصيؾضيّٓصيوامعشيومِص٨ّم}ا معشيومِص٨ّماظلؼيؿشيووشياِتموشيعشيومِص٨ّماْظَلرضيضغيموشيإغينضي ِظؾ٥َِّّ
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ُٓمَأغضيُػِلُؽ٣ّضيمَأوضيمتصيكضيُػ٦ّهصيمؼصيقشيوِدؾضيُؽ ُٓمَصقشيغضيِػّٕصيمِظؿشي٤ّضيمؼشيششيوءصيموشيؼصيعشئّـيبصيمعشي٤ّضيمؼشيششيوءصيموشيا ٣ّضيمِب٥ِّما

مَضِّٓؼّٕظي مذشي٨ّضيٍء مُط٢ّـي م{سشيَؾ٧ّ مَأ٭ّضيقشيوِبم284ػاظؾؼّٕة: مسشيَؾ٧ّ مذشيِظ١َّ مَصوذضيؿشيّٓؼي مَضولشي: ؼ،

ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشي ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(مَصَلتشي٦ّضيامرشيدصي٦ّلشيما ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّما ؾ٣َّّشي(مرشيدصي٦ّلغيما

ِٓم،مُطؾِّْػشـيومِع٤ّشيماْظَلسضيؿشيولغيمعشيومغصيِطق٠ّصيم ثصي٣ّؼيمبشيّٕشيُط٦ّامسشيَؾ٧ّماظّٕؽيَطِى،مَصَؼوُظ٦ّا:مَأيضيمرشيدصي٦ّلشيما

موشيَظوم ماْظكؼشيُي مػشئِِّه مسشيَؾقضي١َّ ضي مُأغضيّٖغيَظ موشيَضِّٓ موشياظصؼيّٓشيَضَي، موشياْظِففشيودشي موشياظصـيقشيومشي ماظصؼيَؾوَة ،

ِٓم)٭ّشيؾ٧َّّم ُٓمسشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:م)َأتصيّٕغيؼّٓصيونشيمَأنضيمتشيُؼ٦ُّظ٦ّامَطؿشيومغصيِطقُؼفشيوم،مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيما ا

موشيَأَرعضيشـيوم مدشيِؿعضيشـيو مُض٦ُّظ٦ّا: مبشي٢ّضي موشيسشيصشيقضيشـيو؟ مدشيِؿعضيشـيو مَضؾضيِؾُؽ٣ّضي مِع٤ّضي ماْظِؽؿشيوبشيقضي٤ّغي مَأػضي٢ّصي َضولشي

مرشيبؼي مُشْػّٕشياغشي١َّ موشيَأَرعضيشـيو مدشيِؿعضيشـيو مَضوُظ٦ّا: ماْظؿشيِصريصي(، موشيإغيَظقضي١َّ مرشيبؼيشـيو موشيإغيَظقضي١َّمُشْػّٕشياغشي١َّ شـيو

ُٓمِص٨ّمإغيثضيّٕغيػشيو: ضيمِبفشيومَأْظِلشيؿصيفصي٣ّضي،مَصَلغضيّٖشيلشيما آعشي٤ّشيم}اْظؿشيِصريصي،مَصَؾؿؼيوماْضؿشيّٕشيَأػشيوماْظَؼ٦ّضيمصي،مذشيظَّ

موشيُطؿصيِؾ٥ِّم موشيعشيَؾو٫َِّؽِؿ٥ِّ ِٓ مِبو مآعشي٤ّشي مُط٢ّؿي موشياْظؿصيمضيِعصي٦ّنشي مرشيبـي٥ِّ مِع٤ّضي مإغيَظقضي٥ِّ مُأغضيّٖغيلشي مِبؿشيو اظّٕؼيدصي٦ّلصي

غصيَػّٕـيقصيمبشيقضي٤ّشيمَأحشيٍّٓمِع٤ّضيمرصيدصيِؾ٥ِّموشيَضوُظ٦ّامدشيِؿعضيشـيوموشيَأَرعضيشـيومُشْػّٕشياغشي١َّمرشيبؼيشـيوموشيإغيَظقضي١َّمموشيرصيدصيِؾ٥ِّمَظو

م{اْظؿشيِصريصي مسشيّٖؼيم285ػاظؾؼّٕة: ُٓ ما مَصَلغضيّٖشيلشي متشيعشيوَظ٧ّ، ُٓ ما مَصعشيُؾ٦ّامذشيِظ١َّمغشيلشيكشيفشيو مَصَؾؿؼيو ؼ،

ُٓمغشيْػلطيومإغيظَّوموصيدضيعشيفشي}وشيجشي٢ّؼي:م ضيمرشيبؼيشـيومَظومَظومؼصيَؽؾِّّٟصيما ضيموشيسشيَؾقضيفشيومعشيوماْطؿشيلشيؾشي ومَظفشيومعشيومَطلشيؾشي

مػرواهمعلؾ٣ّؼ.ممممممممممممممممممممؼم286ػاظؾؼّٕة:مم{تصيمشياِخّٔضيغشيومإغينضيمغشيِلقشيومَأوضيمَأخضيَطْلغشيوم...

وظؼّٓم٬ّّٕبمظـوماظصقوبيماظؽّٕامم)ر٨ّ٬ّمآمتعوديمسـف٣ّ(مأروعماِّعـؾيم

ؼشي٦ّضيعشيِؽـــٍّٔم}آم)ســـّٖموجـــ٢ّ(:مسيمابودــؾيم،موا٬ّـــعنيمغصـــىمأسقــــف٣ّمضـــ٦ّلم

ؼ.موظلونمحولماظ٦ّاحّٓمعـف٣ّمعـومم18ػايوضي:{تصيعضيّٕشي٬ّصي٦ّنشيمّٰمتشيكضيَػ٧ّمِعضيُؽ٣ّضيمخشيوِصقشيٌي

وشيّٰمتصيكضيّٖغيِغـ٨ّمم}ضوظ٥ّمربـومدؾقوغ٥ّمسؾ٧ّمظلـونماًؾقـ٢ّمإبـّٕاػق٣ّم)سؾقـ٥ّماظلـٱّم(:مممممم

ظؾَّـ٥ّشيمِبَؼْؾـٍىمدشيـِؾق٣ّػيم*ممممؼشي٦ّضيمشيمؼصيؾضيعشيصي٦ّنشي*مؼشي٦ّضيمشيمّٰمؼشيضيَػّٝصيمعشيولظيموشيّٰمبشيصيـ٦ّنشيم*مإغيّٰمعشيـ٤ّضيمَأتشيـ٧ّماممم

ًِماْظفشيؼـيُيمِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشيم*موشيبصيّٕـيزشيِتماْظفشيِقق٣ّصيمِظْؾغشيووغيؼ٤ّشي مؼ.م91-م87ػاظشعّٕاء:ممم{وشيُأزضيِظَػ
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صيمسؿّٕمب٤ّماًطوبم وس٤ّمأغّٗمب٤ّمعوظ١ّم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مضولم:ممسع

)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(مؼ٦ّعًوموخّٕجًمعع٥ّمحؿ٧ّمدخ٢ّمحو٫ّطًومصلؿعؿصي٥ّمؼؼ٦ّلموبقينم

ِٓمبصيشيـ٨ّعيماًطـوبمظؿـؿؼنيعيمآممممموبقـ٥ّمجّٓا رم:مسؿّٕمأعريماٌمعـنيممبّْػيمبـّْػيم،موا

مأومظقعّٔبعي١ّ(مػاظّٖػّٓمظإلعوممأريّٓؼ.

وّٰمغّٖالمعّٝمسؿّٕم)ر٨ّ٬ّمآمسـ٥ّ(م:مصؼّٓمَطؿشيـىشيم)ر٬ّـ٨ّمآمســ٥ّ(مإغيَظـ٧ّممممم

مبشيعضيّٚغيمسصيؿؼيوِظ٥ِّمطؿوبوم،مَصَؽونشيمِص٨ّمآِخّٕغيه:م"مَأنضيمحشيوِدـىضيمغشيْػلشيـ١َّمِصـ٨ّماظّٕؼيخشيـوِءمَضؾضيـ٢ّشيممممم

ِحلشيوِبماظشـيّٓؼيِةم،مَصنغيغؼي٥ّصيمعشي٤ّضيمحشيودشيىشيمغشيْػلشي٥ّصيمِص٨ّماظّٕؼيخشيـوِءمَضؾضيـ٢ّشيمِحلشيـوِبماظشـيـّٓؼيِةمسشيـودشيمممممم

عشيّٕضيِجعصي٥ّصيمإغيَظ٧ّماظّٕـي٬ّشيوموشياْظِغؾضيَطِيم،موشيعشي٤ّضيمَأْظفشيؿضي٥ّصيمحشيقشيوتصي٥ّصيموشيذصيغضيُؾ٥ّصيمِبفشي٦ّشياهصيمسشيودشيمعشيّٕضيِجعصيـ٥ّصيمإغيَظـ٧ّممم

عشيومتصي٦ّسشيُّٜمِب٥ِّمِظَؽ٨ّضيمتشيضيؿشيفغي٨ّشيمسشيؿؼيومؼصيضيؿشيفشيـ٧ّمسشيضيـ٥ّصي"م)ذـعىممممماظؼيّٓشياعشيِيموشياْظقشيلضيّٕشيِةم،مَصؿشئّشيطَّّٕضي

ماإلميونمظؾؾقفؼ٨ّ(.ممم

وجوءمس٤ّماب٤ّماظصعيـؿيم:م)أغـ٥ّمجؾـّٗمؼ٦ّعـًومظققودـىمغػلشيـ٥ّمصعـّٓعيمسؿـّٕهممممممممم

صــنذامػــ٦ّمابــ٤ّمدــؿنيمدـــيم،مصقلــىمأؼعيوعفــومصــنذامػــ٨ّمواحــّٓظيموسشــّٕونمأظػــًومم

ب٦ّاحـٍّٓموسشـّٕؼ٤ّمممموزيلؿو٫ّيمؼـ٦ّمم;مصصـّٕخموضـول:مؼـوموؼؾؿـ٧ّم!مأظؼـ٧ّماٌؾـ١ّممممممم

أظّٟمذغىم!مصؽقّٟموسيمطـ٢ّمؼـ٦ّممسشـّٕةمآّٰفمذغـىم؟م!م!مثـ٣ّمخـّٕعيمصـنذامػـ٦ّممممممممم

 عقعيًم!م!مصلؿع٦ّامضو٫ّٱًّمؼؼ٦ّلم:مؼومظ١ِّمرطضٌيمإديماظػّٕدوسماِّسؾ٧ّ(.مم

وعــ٤ّماِّعــ٦ّرماظــيتمتعــنيماظعؾــّٓمسؾــ٧ّمربودــؾيماظـــػّٗ:ماظـظــّٕمصقؿــومم

ظضــوظنيمأســّٓهمآم)ســّٖموجــ٢ّ(مظعؾــودهماٌــمعـني،موعــومأســّٓهمآمظؾعصــوةما

َصّٕغيؼؼًومػشيـّٓشيىموشيَصّٕغيؼؼـًوممم}اٌػلّٓؼ٤ّ.مصوًؾ٠ّمذيقعطيومبنيمصّٕؼؼنيمّٰمثوظٌمهلؿوم

ؼم،مؼـّٔطّٕغوماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼ٣ّمحبـولمطـٱّمممممم30ػاِّسـّٕاف:م{حشي٠ّؼيمسشيَؾـقضيفغي٣ّصيماظضؼيـٱََّظيُمم

إغينؼيماظَِّّٔؼ٤ّشيمَضوُظ٦ّامرشيبؽيشيـوماظؾَّـ٥ّصيمثصيـ٣ّؼيمادضيـؿشيَؼوعصي٦ّاممممم}اظػّٕؼؼنيم،مصقؼ٦ّلماي٠ّمدؾقوغ٥ّم:
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لصيمسشيَؾقضيفغي٣ّصيماْظؿشيٱ٫َِّّؽُيمَأّٰمتشيكشيوُص٦ّاموشيّٰمتشيقضيّٖشيغصيـ٦ّاموشيَأبضيِشـّٕصيوامِبوْظفشيؼيـِيماظَِّؿـ٨ّمُطــؿصي٣ّضيممممممتشيؿشيشيّٖؼي

تصي٦ّسشيّٓصيونشيم*مغشيقضي٤ّصيمَأوضيِظقشيوؤصيُط٣ّضيمِصـ٨ّماْظقشيقشيـوِةماظـّٓؽيغضيقشيوموشيِصـ٨ّماْظـكِخّٕشيِةموشيَظُؽـ٣ّضيمِصقفشيـومعشيـوممممممممم

ــّٓؼيسصي٦ّنشيم*ممممم ــومتشيـ ــومعشيـ ــ٣ّضيمِصقفشيـ ــُؽ٣ّضيموشيَظُؽـ ــؿشيفغي٨ّمَأغُػلصيـ ــق٣ّػيممتشيشضيـ ــ٦ّرػيمرؼيِحـ ــ٤ّضيمَشُػـ ــّٖصيًّٰمعـيـ م{غصيـ

ؼ،مصوٌٱ٫ّّؽـــيمػــــومّٰمتؿــــّٖلمسؾـــ٧ّماِّغؾقـــوءموإٌّدـــؾنيمم32-30ػصصـــؾً

صقلىم،مإمنومتؿـّٖلمسؾـ٧ّمسؾـودمآماظصـوينيماظـّٔؼ٤ّمضـوظ٦ّامربــومآمثـ٣ّمممممممم

مادؿؼوع٦ّام،مظؽ٤ّمعؿ٧ّمتؿـّٖلم؟موطقّٟمتؿـّٖلم؟م

أعوماظؽقػقيمصعؾؿفومعػـ٦ّضمإديمربماظلـؿ٦ّاتمواِّرضمربماظعـّٕشمممم

ظــق٣ّم،موظؽــ٤ّمعؿــ٧ّمتؿـــّٖل؟مصــلطـّٕمأػــ٢ّماظعؾــ٣ّمسؾــ٧ّمأغفــومتـــّٖلمسؾــ٧ّمممممماظع

اٌمع٤ّمدـوسيماّٰحؿضـورمظؿطؿؽــ٥ّمضو٫ّؾـيم:مّٰمدبـّٟمؼـومسؾـّٓمآموّٰمهـّٖنممممممممم

غشيقضي٤ّصيمَأوضيِظقشيـوؤصيُط٣ّضيمِصـ٨ّماْظقشيقشيـوِةماظـّٓؽيغضيقشيوموشيِصـ٨ّمممممم}وأبشّٕمبوىـيماظيتمطـًمت٦ّسّٓم،

مؼم.31ػصصؾًم:م{وشيَظُؽ٣ّضيمِصقفشيومعشيومتشيّٓؼيسصي٦ّنشيماْظكِخّٕشيِةموشيَظُؽ٣ّضيمِصقفشيومعشيومتشيشضيؿشيفغي٨ّمَأغُػلصيُؽ٣ّضي

أعــومؼــ٦ّممابشــّٕمصؽؿــومهــّٓثماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼ٣ّمسيمأواخــّٕمدــ٦ّرةمممم

ػاِّغؾقـوءمم{وشيتشيؿشيَؾؼَّوػصي٣ّصيماْظؿشيٱ٫َِّّؽُيمػشئّشيامؼشي٦ّضيعصيُؽ٣ّصيماظَِّّٔيمُطـؿصي٣ّضيمتصي٦ّسشيّٓصيونشيم}اِّغؾقوءم:

مظيمدشيـٱَّم}ؼم،موأعومسيماىـيمصوٌٱ٫ّّؽـيمؼـّٓخؾ٦ّنمسؾـقف٣ّمعـ٤ّمطـ٢ّمبـوبممممممم103:

ُطُؾـ٦ّاموشياذضيـّٕشيبصي٦ّامػشيـِقؽـًومممم}ؼم،24ػاظّٕسـّٓم:م{سشيَؾقضيُؽ٣ّمِبؿشيوم٭ّشيؾشيّٕضيتصي٣ّضيمَصـِعضي٣ّشيمسصيْؼؾشي٧ّماظـّٓؼيارغيم

وشيَظُؽــ٣ّضيمِصقفشيــومعشيــومتشيشضيــؿشيفغي٨ّم}ؼم،م24ػايوضــيم:{ِبؿشيــومَأدضيــَؾْػؿصي٣ّضيمِصــ٨ّماِّؼؼيــومغيماْظكشيوِظقشيــِيم

ضيفشيـومِعـ٤ّمثشيؿشيـّٕشيٍةمممممُطؾَّؿشي}ؼ،م31ػصصؾًم:{َأغُػلصيُؽ٣ّضيموشيَظُؽ٣ّضيمِصقفشيومعشيومتشيّٓؼيسصي٦ّنشي ومرصيزغيُضـ٦ّْامِع

رـيزضيضًومَضوُظ٦ّْامػشيـّٔشياماظَّـِّٔيمرصيزغيْضشـيـومِعـ٤ّمَضؾضيـ٢ّصيموشيُأتصيـ٦ّْامِبـ٥ِّمعصيؿشيششيـوِبفًوموشيَظفصيـ٣ّضيمِصقفشيـومَأزضيوشياجظيمممممممممم

وشيؼشيُطــ٦ّفصيمسشيَؾــقضيفغي٣ّضيموغيْظــّٓشيانظيمممم}ؼم،م25ػاظؾؼــّٕةم:م{عؽيَطفؼيــّٕشيٌةموشيػصيــ٣ّضيمِصقفشيــومخشيوِظــّٓصيونشيمممم
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شيمغشيِعقؿـًوممممممعؽيكشيؾَّّٓصيونشيمإغيذشيامرشيَأؼضيؿشيفصي شيمثشيـ٣ّؼيمرشيَأؼضيـ ٣ّضيمحشيِلؾضيؿشيفصي٣ّضيمُظمضيُظمًامعؼيـصيـ٦ّرًام*موشيإغيذشيامرشيَأؼضيـ

مؼم.20-19ػاإلغلونم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{وشيعصيْؾؽًومَطِؾريًا

ُٓمموسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم)رشي٨ِّ٬ّشيماظؾ٥َّّصيمسشيضـي٥ّصي(مَضولشي:مَضولشيمرشيدصي٦ّلصيماظؾَّـم ٥ِّم)٭ّشيـؾ٧َّّما

سشيَؾقضي٥ِّموشيدشيؾ٣َّّشي(:مَضـولشيماظؾَّـ٥ّصيم)َأسضيـّٓشيدضيتصيمِظِعؾشيـوِديماظصؼيـوِظِقنيشيمعشيـومَّٰمسشيـقضي٤ّظيمرشيَأتضي،موشيَّٰمممممممم

ضيم،موشيَّٰمخشيَطّٕشيمسشيَؾ٧ّمَضْؾِىمبشيششيّٕػيم،مَصوْضّٕشيءصيوامإغينضيمِذؽضيؿصي٣ّضي: َصٱَّمتشيعضيَؾ٣ّصيمغشيْػـّٗظيمم}ُأذصينظيمدشيِؿعشي

ؼم)رواهماظؾكوري(.موس٤ّمأبـ٨ّمم17(مػاظلفّٓة:م{سضيقصي٤ّػيعشيومُأخضيِػ٨ّشيمَظفصي٣ّضيمِع٤ّضيمُضّٕؼيِةمَأ

ِٓم)٭ّــؾ٧ّمآمسؾقــ٥ّمودــؾ٣ّ(مضــول:م ػّٕؼــّٕةم)ر٬ّــ٨ّمآمسـفؿــو(:مأنؼيمردــ٦ّلشيما

)إذشيامدشيخشي٢ّشيمأػضي٢ّصيماَىؼـيِيماَىؼـيَيمؼصيشـيوِديمعصيشـيوٍدم:مإنؼيمَظُؽ٣ّضيمأنضيمتشيقضيقشي٦ّضيام،مَصٱَّمتشيؿصي٦ّتصي٦ّام

متشيلضيــَؼؿصي٦ّامأبــًّٓام،موإنؼيمَظؽــ٣ّضيمأنضيمتشيِشــؾؽي٦ّامصــٱّمَأبشيــًّٓام،موإنؼيمَظُؽــ٣ّضيمأنضيمتشيِصــقؽي٦ّام،مصــٱّ

تشيفضيّٕشيعصي٦ّامأبًّٓام،موإنؼيمَظُؽ٣ّضيمَأنضيمتشيضيعشيؿصي٦ّام،مَصٱَّمتشيؾضيلدصيـ٦ّامَأبشيـًّٓا(م)رواهمعلـؾ٣ّ(م،موغـّٖعممممم

وشيغشيّٖشيسضيشيـومعشيـومِصـ٨ّمممم}آم)سّٖموج٢ّ(معـ٤ّمبقــف٣ّماظغـ٢ّموايلـّٓمصؼـولمدـؾقوغ٥ّ:ممممممم

مؼ.47ػايفّٕم:ممممممممممممممممممممم{ّٕصيرػيمعؽيؿشيَؼوِبِؾنيشي٭ّصيّٓصيورغيِػ٣ّمعـي٤ّضيمِش٢ُّمإغيخضي٦ّشياغًومسشيَؾ٧ّمدصي

مأعــومسؾــ٧ّماىوغــىماآلخــّٕمواظعقــوذمبــوٓمصفـــوكمعــ٤ّمذصيــغ٢ّمســ٤ّمآمممم

)ســّٖموجــ٢ّ(ممبوظــ٥ّم،مأومجبوػــ٥ّم،مأومبلــؾطوغ٥ّم،مأومبؿفورتــ٥ّم،مأومجبؿوسؿــ٥ّم،ممممممم

*موشي٭ّشيوِحؾشيِؿ٥ِّموشيبشيـِق٥ِّم*ممؼشي٦ّضيمشيمؼشيِػّٕؽيماْظؿشيّٕضيءصيمِع٤ّضيمَأِخق٥ِّم*موشيُأعـي٥ِّموشيَأِبق٥ِّم}وصصقؾ٥ّم،موػـوكم

ؼشيـ٦ّضيمشيمّٰمؼشيـَػـّٝصيمعشيـولظيمممم}ؼم،م37-34ػسـؾّٗم:مم{ِظُؽ٢ّـيماعضيّٕغيئػيمعـيضيفصي٣ّضيمؼشي٦ّضيعشيِؽٍّٔمذشيْلنظيمؼصيغضيـِق٥ِّ

ؼشيــومَأؼؽيفشيــوم}ؼم،م89م–م88ػاظشــعّٕاءم{وشيّٰمبشيصيــ٦ّنشيم*مإغيّٰمعشيــ٤ّضيمَأتشيــ٧ّماظؾَّــ٥ّشيمِبَؼْؾــٍىمدشيــِؾق٣ّػيم

عطيومّٰمؼشيفضيّٖغييموشياِظّٓظيمسشي٤ّضيموشيَظِِّٓهموشيّٰمعشي٦ّضيُظ٦ّدظيمػصي٦ّشيمجشيوزػيماظؼـيوسصيماتؼيُؼ٦ّامرشيبؼيُؽ٣ّضيموشياخضيششي٦ّضيامؼشي٦ّضي

َصٱّمتشيغصيّٕؼيغؼيُؽ٣ّصيماْظقشيقشيوُةماظّٓؽيغضيقشيوموشيّٰمؼشيغصيّٕؼيغؼيُؽ٣ّضيمِبوظؾ٥َِّّمإغينؼيموشيسضيّٓشيماظؾ٥َِّّمحشي٠ّؿيمسشي٤ّضيموشياِظِِّٓهمذشيقضيؽطيوم
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ؼمؼ٦ّعفومؼــّٓمماًودـّٕونمحقـٌمّٰمؼـػـّٝماظــّٓمم،مؼؼـ٦ّلممممممم33ػظؼؿونم:م{اْظغشيّٕصيورصي

ؼشيومَظقضيؿشيـ٨ِّمَظ٣ّضيمُأوتشيمِطؿشيوِبق٥ّضيم*موشيَظ٣ّضيمَأدضيرغيمعشيـومِحلشيـوِبق٥ّضيممم}٢ّمع٤ّمؼلخّٔمطؿوب٥ّمبشؿوظ٥ّ:ط

ًِماْظَؼو٬ِّقشيَيم*معشيومَأْششي٧ّمسشيـي٨ّمعشيوِظق٥ّضيم*مػشيَؾ١َّمسشيـي٨ّمدصيْؾَطوِغق٥ّضيمخصئّصيوهصيم *مؼشيومَظقضيؿشيفشيومَطوغشي

ذشيرضيسصيفشيومدشيؾضيعصي٦ّنشيمِذرشياسًومَصودضيُؾُؽ٦ّهصيم*ممَصغصيؾ٦ُّّهصيم*مثصي٣ّؼيماْظفشيِقق٣ّشيم٭ّشيؾ٦ُّّهصيم*مثصي٣ّؼيمِص٨ّمِدْؾِلَؾٍي

مؼم.مم32-25ػايوضيم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{إغيغؼي٥ّصيمَطونشيمّٰمؼصيمضيِع٤ّصيمِبوظؾ٥َِّّماْظعشيِظق٣ّغي

صوظـظّٕمإديمعكلمأػ٢ّماىـيموعكلمأػ٢ّماظـورمع٤ّمأػ٣ّماِّعـ٦ّرماظـيتممم

صيمغػلـ٨ّمسيماىــيممممتعنيمسؾ٧ّمربودؾيماظـػّٗم،مضولمإبّٕاػق٣ّماظؿقؿ٨ّ:معشي ؼيْؾـ

صًيمغػلـ٨ّمممممممم آط٢ّمع٤ّمٔورػو،موأذّٕبمعـ٤ّمأغفورػـو،موأسـوغ٠ّمأبؽورػـو،مثـ٣ّمعشيؼـيْؾـ

ــؾفو،مممممممم ــوجلمدٱّد ــ٤ّم٭ّــّٓؼّٓػو،موأس ــو،موأذــّٕبمع ــ٤ّمزض٦ّعف ــ٢ّمع ــور:مآط سيماظـ

وأشٱّهلو،مصؼؾًمظـػل٨ّ:مأيمغػل٨ّمأيمذ٨ّءمتّٕؼـّٓؼ٤ّ؟مضوظـً:مأرؼـّٓمأنمأردمممم

مصوسؿؾ٨ّإديماظّٓغقومصلسؿ٢ّم٭ّوًيو،مضؾً:مصلغًمسيماِّعـقيم

مػاظّٖػّٓمظإلعوممأريّٓؼ.

صوآلخّٕةمهؿوجمإديمدع٨ّمػ٦ّمدعقفوما٦ٌّ٭٦ّّلمإديمع٬ّّٕـوةمآمصقفـوم،ممم

دع٨ّماٌمع٤ّمبفوماٌعّٓمهلوم،موػّٔامػـ٦ّماظلـع٨ّماٌشـؽ٦ّرم،مأعـوماظػّٕؼـ٠ّماآلخـّٕممممممم

َصَلعؼيــومعشيــ٤ّمَأسضيَطــ٧ّم}صقؿػــ٥ّمجفـــ٣ّمؼؾؼوػــومعــّٔع٦ّعطيومعــّٓح٦ّرطيام،مؼؼــ٦ّلمدــؾقوغ٥ّم:مم

قصيلضيشي٧ّم*مَصلشيصيقشيلـيـّٕصيهصيمِظْؾقصيلضيـّٕشيىم*موشيَأعؼيـومعشيـ٤ّمبشيِكـ٢ّشيموشيادضيـؿشيغضيشي٧ّم*ممممممموشياتؼيَؼ٧ّم*موشي٭ّشيّٓؼيقشيمِبوْظ

ؼم،مصوظعوضـ٢ّمعـ٤ّمؼعؿـ٢ّمممم10-5ػاظؾقـ٢ّ:مم{وشيَطّٔؼيبشيمِبوْظقصيلضيشي٧ّم*مَصلشيصيقشيلـيـّٕصيهصيمِظْؾعصيلضيـّٕشيىمم

ظّٓغقوهمطلمنومؼعقّ٘مأبّٓطياموؼعؿ٢ّمآلخّٕت٥ّمطلغـ٥ّمميـ٦ّتمشـّٓطيام،معـ٤ّمعـطؾـ٠ّمض٦ّظـ٥ّممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{ؾشي١َّمِع٤ّشيماظّٓؽيغضيقشيوموشيَأحضيِل٤ّمَطؿشيومَأحضيلشي٤ّشيماظؾ٥َّّصيمإغيَظقضي١َّ......موشيّٰمتشيـّٗشيمغشيِصق}تعوديم:

مؼ.مم77ػاظؼصّٙم:
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عومأح٦ّجماِّعيماظق٦ّممـمطؾريػـومو٭ّـغريػوم،مرجوهلـوموغلـوءػومـمذـؾوبفومممممممم

٭ّـيمسيمموذق٦ّخفوم،مأشـقوءػـوموصؼّٕاءػـوم،مإديموضػـيممبودـؾيماظــػّٗم،موخوممممم

 ػّٔهمإٌّحؾيماظّٓضقؼيماظيتممتّٕمبفومأعؿـوماظعّٕبقيمواإلدٱّعقي.م

إنمأشؾــىمعــومتعوغقــ٥ّماِّعــيماظقــ٦ّممعــ٤ّمعشــؽٱّتمووــورةمبوٌؾــودئمم

واظؼق٣ّموتػش٨ّماظظ٦ّاػّٕماظلؾؾقيمؼّٕجّٝمسيمطـريمع٤ّمج٦ّاغؾ٥ّمإديمشقوبمعؾّٓأم

ربودؾيماظـػّٗم،موظـ٦ّمهؼـ٠ّمػـّٔاماٌؾـّٓأماِّ٭ّـق٢ّمعـ٤ّمعؾـودئماإلدـٱّممعـومممممممممم

ػّٔهماظظ٦ّاػّٕماظلؾؾقيماظيتمتفّٓدموحّٓةماِّعيموتػّٕقمطؾؿؿفـوموتشـؿًمممرأؼـوم

ممشؾفو.
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مفٗزظ املٛضٛعات

 ينصفحة يملْضْع م

 5 عؼــــــــــّٓعـــــــــــــــي 

 7 واجؾـومسب٦ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ 1

 23 ربؿّٓم)٭ّؾ٧ّمآمسؾق٥ّمدؾ٣ّ(مغيبماظّٕريي 2

 40 ٓمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(ع٤ّمعظوػّٕمتؽّٕؼ٣ّماظّٕد٦ّلم)٭ّؾ٧ّما 3

 56 دس٦ّةماِّغؾقوءمواظّٕد٢ّمظإل٭ّٱّحمسيم٦ّ٬ّءماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ 4

 71 ٭ّػوتماٌمعـنيمسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم 5

 84 مسوحيماإلدٱّمموغؾّٔهمظؽ٢ّمعظوػّٕماظعـّٟ 6

ٓمسؾق٥ّمودؾ٣ّ(م 7 يبم)٭ّؾ٧ّما  98 أدّٗماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿ٨ّمسيمحقوةماـظ

 110 صض٢ّماظعؾ٣ّموأخٱّقمرٱّب٥ّ 8

 123 يمسيمخّٓعيماظّٓؼ٤ّمواظ٦ّر٤ّسؾ٦ّماهلؿ 9

 137 ؼؼظيماظضؿريماإلغلوغ٨ّ 10

 147 ح٠ّماظطّٕؼ٠ّموإٌّاص٠ّماظعوعيم 11
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 ينصفحة يملْضْع م

 159م٦ّ٬ّابّٛماظؾقّٝمواظشّٕاءم 12

 173 ح٠ّماظطػ٢ّمسيماظؿـشؽيماظل٦ّؼيموايقوةماظؽّٕميي 13

 189 سب٦ّمسٱّضوتمأدّٕؼيمد٦ّؼيمعلؿؼّٕة 14

 204 ؿؽوص٢ّماّٰجؿؿوس٨ّمماظّٖطوةموأثّٕػومسيمهؼق٠ّماظ 15

م217 اظؿـوصّٗمسيماًرياتموخّٓعيماِّورون 16

م229 ضقؿيماظعؿ٢ّمبنيمبـوةماِّورونمودسوةماهلّٓمم17

 239 ادؿـؿورماظطوضوتمواإلعؽوغوتماٌعطؾي 18

 250 اظؽؾ٣ّماظطقىموأدبماي٦ّارمم 19

20 
خط٦ّرةماظـػوقمواظؽّٔبمو٬ّّٕورةماظؿـشؽيمسؾ٧ّماظصّٓقم

 وعؽورمماِّخٱّق
266 

 281 آصوتماظؾلونمو٬ّّٕورةمحػظ٥ّم 21

 296 ح٠ّمإٌّأةمسيماٌرياثموايقوةماظؽّٕميي 22

 308 اهلفّٕةماظـؾ٦ّؼيمبنيماظؿكطقّٛماظؾشّٕيمواظؿلؼقّٓماإلهل٨ّم 23
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 ينصفحة يملْضْع م

 320 اظشّٕؼػيم اظـؾ٦ّؼي اهلفّٕة ٦ّ٬ّء سي بوِّدؾوب اِّخّٔ 24

 332 دروسموسربمع٤ّماإلدّٕاءمواٌعّٕاج 25

 343 ؿؼؾولمرعضونمبوظعؾودةمواظعؿ٢ّمّٰماظؾطوظيمواظؽل٢ّاد 26

 360 رعضونمذفّٕماإلغػوقمواظربمواظصؾي 27

 374 ظقؾيماظؼّٓرموصضو٢ّ٫ّماظعشّٕماِّواخّٕمع٤ّمرعضونمم 28

29 

وصضو٢ّ٫ّماظعشّٕماِّولمع٤ّم ايٍمبنيماظلؾ٦ّكمواظـل١ّ

 ذيمايفي

386 

30 

حؼ٦ّقماإلغلونموايػوزمسؾ٧ّمآدعقؿ٥ّمسيم٦ّ٬ّءمخطؾيم

 اظ٦ّداع

399 

 412 خطؾيمسقّٓما٬ِّّق٧ّماٌؾوركم 31

م32
موضػيمعّٝماظـػّٗ

م422
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 طبع بمطبعة وزارة
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