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ٔ ايزَّسِِِٝ
ِ اهللِ ايزَّسُِ ِ
بِضِ ِ
{إغينضيمأُرغيؼــــــــّٓصيمإغيظَّوماظْنغي٭ّضيـــــٱَّحشيمعشيومادضيؿشيـطَعضيـــًصي م

شيطؾًْصيموشيإغيظَقضيِّ٥مأُغِقىصي} م
ِمسؾَقضيِّ٥متشيَّ ّ٦
وشيعشيومتشيّ٦ضيصِقؼِّ٨مإغيظَّومبِوظؾَّ ّ٥شي
طٖٛد88 :ص
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م
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بضِ اهلل ايزمحٔ ايزسِٝ
َكـــــــــدَ١
ايؿّٓمٓمربماظعوٌنيم،مواظصٱّةمواظلٱّممسؾّ٧مخومتمأغؾقوّ٥ّ٫موردؾّ٥م
دقّٓغو مربؿّٓ مب ّ٤مسؾّٓ مآ ،موسؾ ّ٧مآظ ّ٥مو٭ّقؾ ّ٥موع ّ٤متؾ ّٝمػّٓاه مإدي مؼّ٦مم
اظّٓؼ.ّ٤م م
وبعّٓم:م م
صقلّٕغومأنمغؼّٓممظؾلودةماِّّ٫ؿيمواًطؾوءمواٌـؼػنيمواٌعـقنيمبوظشلنم
اظّٓسّ٦ي مسي معصّٕ مواظعوٕ ماظعّٕب ّ٨مواإلدٱّع ّ٨ماىّٖء ماظـوظٌ مع ّ٤ماًطىم
اظعصّٕؼيماظيتمأسّٓتفوماإلدارةماظعوعيمظؾقّ٦ثماظّٓسّ٦ةمبّ٦زارةماِّوضوفمهًم
إذّٕاصـوموعّٕاجعؿـو.م م
وضّٓ مراسقـو مأن مؼؽّ٦ن ماًطوب ماظّٓؼين مسي مإرور ممسوحي ماإلدٱّمم
وودطقؿّ٥م،مبعقّٓطيامطّ٢ماظؾعّٓمسّ٤مذيقّٝمأظّ٦انماظؿشّٓدمواظغؾّ٦م،مواإلصّٕاطمأوم
اظؿػّٕؼّٛم،مربؼؼوًمظّٕدوظيماٌلفّٓم،مجيؿّٝموّٰمؼػّٕقم،موؼفّٓفمإديمهؼقّ٠م
عصوحل ماظؾٱّد مواظعؾود م ،مع ّ٤معـطؾ ّ٠مأن مذّٕع مآ م(سّٖ موج )ّ٢مضو ّ٣ّ٫مسؾّ٧م
عّٕاسوة مػّٔه ماٌصوحل م ،مصققٌ متؽّ٦ن ماٌصؾقي مصـؿي مذّٕع مآ م ،مومبوم
ؼمدي مإدي متشؽق ّ٢موس ّ٨مدؼين م٭ّققّّ مورذقّٓ م ،موحّٗ مورين م٭ّودقم
وغؾق.ّ٢م م
وضّٓ متـّ٦سً معّ٦ّ٬ّ٦سوت ّ٥معو مبني مضضوؼو مإميوغقي موتّٕبّ٦ؼي موأخٱّضقي م،م
تفّٓفمإديمإؼؼوزماظضؿوّّٕ٫موتفّٔؼىماِّخٱّقم،موضضوؼوماجؿؿوسقيمتلفّ٣مسيم
دسّ٣موتؼّ٦ؼيمأوا٭ّّٕماٌّ٦دةمواظّٕرييمبنيمأبـوءماجملؿؿّٝم،موتلفّ٣مسيمحػّٜم
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متودؽ ّ٥موتٱّح ّ٣مغلقف ّ٥م ،موأخّٕى متؿص ّ٢مبوٌعوعٱّت ماظيت متعّٓ مجّٖءطيا مّٰم
ؼؿفّٖأمعّ٤ماظلؾّ٦كماظؼّ٦ؼّ٣مظؾؿلؾّ٣م،موضضوؼومورـقيمتفّٓفمإديمتؼّ٦ؼيماّٰغؿؿوءم
اظّ٦رينموايػوزمسؾّ٧مأعّ٤ماظّ٦رّ٤موادؿؼّٕارهم،مإّ٬وصيمإديمعومّٰمشـّ٧مسـّ٥م
عّ٤مبعّٚمخطىماٌـودؾوتم،معّٝمعّٕاسوةماظلفّ٦ظيمواظقلّٕم،مواظؾعّٓمسّ٤ماظؿؼعّٕم
واظؿؽؾّٟم،مدوّ٫ؾنيمآم(سّٖموج)ّ٢مأنمؼؽؿىمظّ٥ماظؼؾّ٦لم،موأنمؼؽّ٦نمزادطيام
سؾؿقؾيو موصؽّٕؼؾيو موععّٕصقؾيو مسي مذبول ماظـؼوصي ماإلدٱّعقي ماظّٕ٭ّقـي م ،موأن مؼؽّ٦نم
إّ٬وصيمعؿؿقّٖةمظؾؿؽؿؾيماظّٓسّ٦ؼيمسيمعصّٕمواظعوٕمطؾّ٥م،مإغّ٥مدؾقوغّ٥موتعوديم
غيؼّٖ}ػإبّٕاػق20:ّ٣ؼم ،م{إغينضيم
َّ٧ماظؾِّ٥مبِعشيّٖ ػي
َّ
وظّ٨عيمذظّ١مواظؼودرمسؾقّ٥م،م{وشيعشيومذشيظَِّ١مسشيؾ
ِوظؾ ِّ٥مسشيؾ ضيَق ِّ٥متشيّ٦شيطَّؾًْصي موشيإغيظَقضيِّ٥م
أُرغيؼّٓصي مإغيظَّو ماظْنغي٭ّضيؾَوحشي معشيو مادضيؿشيطَعضيًصي موشيعشيو متشيّ٦ضيصِقؼِ ّ٨مإغيظَّو مب َّ
أُغِقىصي}ػػّ٦د:م88ؼم.م م
وآمعّ٤موراءماظؼصّٓم،موػّ٦محلؾـوموغعّ٣ماظّ٦طق .ّ٢م
أ.د /ذلُد رلتار مجعَ ١ربٚى
ٚسٜز األٚقاف
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ٚادبٓا حن ٛايكزإٓ ايهزِٜ

أٚيًا -ايعٓاصز:
 .1اظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مععفّٖةماإلدٱّمماًوظّٓة .م
 .2عـّٖظيماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣موصضوّ٫ؾ .ّ٥م
 .3عـّٖظيمأػّ٢ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مسيماظّٓغقومواآلخّٕة.مم م
 .4واجىماٌلؾؿنيمسبّ٦ماظؼّٕآنماظؽّٕؼ.ّ٣مم م
مممممممممممممممأ-متعظقؿّ٥موضّٕاءتّ٥موتّٓبّٕمآؼوت.ّ٥م م
مممممممممممممب-ماِّدبمعّٝماظؼّٕآنم،مواظؿكؾّ٠مبلخٱّض.ّ٥م م
ممممممممممممممجم-ماظعؿّ٢مبلواعّٕهموغّ٦اػق .ّ٥م

ثاّْٝا :األدي َٔ ١ايكزإٓ ٚايضٓ:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز:ِٜ
 -1ضولمتعودي:م{اظؾَّّ٥صيمغشيّٖؼيلشيمأَحضيلشيّ٤شيماظْقشيِّٓؼٌِمطِؿشيوبطيومعصيؿشيششيوبِفطيومعشيـشيوغِّ٨شيمتشيؼْششيعِّٕؽيمعِـضيّ٥صيم
جصيؾُّ٦دصي ماظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيكضيششيّ٦ضينشي مرشيبؼيفصيّ٣ضيمثصيّ٣ؼيمتشيؾِنيصيمجصيؾُّ٦دصيػصيّ٣ضيموشيضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضيمإغيظَّ٧مذِطّْٕغيماظؾَِّّ٥م
شيىماظؾِّ٥مؼشيفضيِّٓيمبِِّ٥معشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيموشيعشيّ٤ضيمؼصيضضيؾِّ٢غيماظؾَّّ٥صيمصَؿشيومظَّ٥صيمعِّ٤ضيمػشيودٍم}م
َّ
ذشيظَِّ١مػصيّٓ
ػاظّٖعّٕ:م23ؼ.م
 -2وضولمتعودي :م{ظَّ٦ضيمأَغضيّٖشيظْـشيومػشئّشياماظْؼُّٕضيآنشيمسشيؾَّ٧مجشيؾشيّ٢ػيمظَّٕشيأَؼضيؿشيّ٥صيمخشيوذِعطيومعصيؿشيصشيّٓـيسطيوم
ِماظؾِّ٥موشيتِؾَّْ١ماْظلَعضيـشيولصيمغشيضضيّٕغيبصيفشيومظِؾـؼيوسغيمظَعشيؾَّفصيّ٣ضيمؼشيؿشيػَؽَّّٕصيونشي}م
عِّ٤ضيمخشيششيضيقي َّ
ػايشّٕ:م21ؼم.
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 -3وضولمتعودي:م{وشيطَّٔشيظَِّ١مأَوضيحشيقضيـشيومإغيظَقضيَّ١مرصيوحطيومعِّ٤ضيمأَعضيّٕغيغشيومعشيومطُـضيًشيمتشيّٓضيرغييم
عشيو ماظْؽِؿشيوبصي موشيظَو ماظْنغيميشيونصي موشيظَؽِّ٤ضي مجشيعشيؾْـشيوهصي مغصيّ٦رطيا مغشيفضيِّٓي مِب ِّ٥معشيّ٤ضي مغشيششيوءصي معِّ٤ضيم
ِماظؾ ِّ٥ماظَِّّٔيمظَّ٥صيمعشيوم
سِؾشيودِغشيوموشيإغيغؼيَّ١مظَؿشيفضيِّٓيمإغيظَّ٧م٭ِّّٕشياطٍمعصيلضيؿشيؼِقّ٣ػيم*م٭ِّّٕشياط َّ
اظؾِّ٥متشيصِريصيماْظلُعصيّ٦رصي}
صِّ٨ماظلؼيؿشيووشياتِموشيعشيومصِّ٨ماْظلَرضيضغيمأَظَومإغيظَّ٧م َّ
ػاظشّ٦رى:م،52م53ؼ.
 -4وضول متعودي {:مإغينؼي مػشئّشيا ماظْؼُّٕضيآنشي مؼشيفضيِّٓي مظِؾَّؿِ ّ٨مػِّ٨شي مأَضّْ٦شيمصي موشيؼصيؾشيشـيّٕصيم
اظْؿصيمضيعِـِنيشيماظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشيماظصؼيوظِقشيوتِمأَنؼيمظَفصيّ٣ضيمأَجضيّٕطيامطَؾِريطيا}
ػاإلدّٕاء:م9ؼم.
 -5وضولمتعوديم{:إغيغؼيومغشيقضيّ٤صيمغشيّٖؼيظْـشيوماظّٔـيطّْٕشيموشيإغيغؼيومظَّ٥صيمظَقشيوصِظُّ٦نشي}ممممػايفّٕ:م9ؼ.م م
 -6وضولمتعودي:م{وشيظَؼَّٓضيمؼشيلؼيّٕضيغشيوماظْؼُّٕضيآنشيمظِؾّٔـيطّْٕغيمصَفشيّ٢ضيمعِّ٤ضيمعصيّٓؼيطِّٕػي}ػاظؼؿّٕ:م17ؼ.م
ضيؿيٌمظِؾْؿصيمضيعِـِنيشي}
 -7وضولمتعوديم:م{وشيغصيـشيّٖـيلصيمعِّ٤شيماظْؼُّٕضيآنغيمعشيومػصيّ٦شيمذِػَوءظيموشيرشيح شي
ػاإلدّٕاء:م82ؼ.م
 -8وضولمتعودي{:وشيإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيمصِّ٨مرشيؼضيىٍمعِؿؼيومغشيّٖؼيظْـشيومسشيؾَّ٧مسشيؾضيِّٓغشيوم َصلْتصيّ٦امبِلصيّ٦رشيةٍم
غيماظؾِّ٥مإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيم٭ّشيودِضِنيشي}
عِّ٤ضيمعِـضي ِؾِّ٥موشيادضيسصيّ٦امذصيفشيّٓشياءشيطُّ٣ضيمعِّ٤ضيمدصيون َّ
ػاظؾؼّٕة:م23ؼ .م
 -9وضولمتعودي:م{طِؿشيوبظيمأَغضيّٖشيظْـشيوهصيمإغيظَقضيَّ١معصيؾشيورشيكٌمظِقشيّٓؼيبؼيّٕصيوامآؼشيوِتِّ٥موشيظِقشيؿشئّشيطَّّٕشيمأُوظُّ٦م
اْظلَظْؾشيوبِ}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػص29:ؼ .م
ضيمؼلْتصيّ٦امبِؿِـضيّ٢غيم
 -11وضولمتعودي:م{ضُّ٢ضيمظَؽِّ٤غيماجضيؿشيؿشيعشيًِماظْنغيغضيّٗصيموشياظْفِّ٤صيعيمسشيؾَّ٧مأَن شي
َومؼلْتصيّ٦نشيمبِؿِـضي ِؾِّ٥موشيظَّ٦ضيمطَونشيمبشيعضيضصيفصيّ٣ضيمظِؾشيعضيّٚػيمزَفغيريطيا}
ػشئّشياماظْؼُّٕضيآنغيمظ شي
ػاإلدّٕاء:م88ؼ.م م
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مممممممماألدي َٔ ١ايضٓ١م :م
 -1سّ٤مسوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)محنيمدؽؾًمسّ٤مأخٱّضّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مضوظً:م(طَونشيمخؾؼّ٥ماظْؼُّٕضيآن)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ).م
ِشيَم(ر ّ٨ّ٬مآمسـفو)مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي:م
 -2موسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
(اظَِّّٔىمؼشيؼّْٕشيأُماظْؼُّٕضيآنشيموشيػصيّ٦شيمعشيوػِّٕظيم ِبِّ٥معشيّٝشيماظلؼيػَّٕشيةِماظْؽِّٕشيامغيماظْؾشيّٕشيرشيةِموشياظَِّّٔىمؼشيؼّْٕشيؤصيهصيم
وشيػصيّ٦شيمؼشيشضيؿشيّٓؽيمسشيؾ ضيَقِّ٥مصَؾَّ٥صيمأَجضيّٕشيانغي)م(دـّ٤مأبّ٨مداود).
 -3وسشيّ٤ضي مأَغشيّٗغي مبضيّ٤غي معشيوظِ ٍّ١م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي م :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآِم م
ِؾِّ٥مأَػضيؾِنيشيمعِّ٤شيماظـؼيوسغي،مضَوظُّ٦ام:مؼشيو مرشيدصيّ٦لشيم
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شي)م :م(إغينؼيمظ َّ
(٭ّشيؾَّ ّ٧مآمس ضي
آِمعشيّ٤ضيمػصيّ٣ضي؟مضَولشي:مػصيّ٣ضيمأَػضيّ٢صيماظْؼُّٕضيآنغي،مأَػضيّ٢صيمآِموشيخشيو٭ّؼيؿصيّ٥صي)م
(دـّ٤مابّ٤معوج.)ّ٥م م
 -4وسّ٤مسشيؾضيّٓشيمآِمبضيّ٤شيمعشيلضيعصيّ٦دٍم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼشيؼُّ٦لصي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧م
شيـيٌ،موشيايَلشيـشييُم
اظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(عشيّ٤ضيمضَّٕشيأَمحشيّٕضيصًومعِّ٤ضيمطِؿشيوبِمآِمصَؾَّ٥صيمِبِّ٥محشيلشي
بِعشيشضيّٕغي مأَعضيـشيوظِفشيو ،مَّٰ مأَضُّ٦لصي مأظْ ّ٣محشيّٕضيفظي ،موشيظَؽِّ٤ضي مأَظِّٟظي محشيّٕضيفظي موشيَّٰمظي محشيّٕضيفظي موشيعِقّ٣ظيم
حشيّٕضيفظي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤ماظرتعّٔي) .م
 -5وسشيّ٤ضيمسشيؾضيِّٓمآِمبضيّ٤غيمعشيلضيعصيّ٦دٍم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمظِّ٨ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(اضّْٕشيأْمسشيؾَّ٨ؼي)،مضَولشي:مضُؾًْصيمأَضّْٕشيأُمسشيؾَقضيَّ١موشيسشيؾَقضيَّ١مأُغضيّٖغيلشي؟مضَولشي:م
(إغيغـي ّ٨مأَذضيؿشيفغي ّ٨مأَنضي مأَدضيؿشيعشيّ٥صي معِّ٤ضي مشَقضيّٕغيي) م ،مضَولشي :مصَؼَّٕشيأْتصي ماظــيلشيوءشي محشيؿؼي ّ٧مإغيذشيام
ُعيٍ مبِششيفغيقٍّٓ موشيجِؽضيـشيو مبِ َّ١مسشيؾَ ّ٧مػشيمصيَّٰءِم
بشيؾَغضيًصي{:صَؽَقضيّٟشي مإغيذشيا مجِؽضيـشيو معِّ٤ضي مطُّ٢ـي مأ ؼي
شيقِّ٥متشئّضيرغيصَون)م
ذشيفغيقّٓطيا}ضَولشيمظِ:ّ٨م(طُّٟؼيم،م-مأَوضيمأَعضيلِ)ّْ١م،مصَّٕشيأَؼضيًصيمسشيقضيـ ضي
(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
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 -6وسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٧معشيوظِ ٍّ١ماَِّذضيعشيّٕغييـي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي ماظؾَِّّ٥م م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(...وشياظْؼُّٕضيآنصيمحصيفؼييٌمظََّ١مأَوضيمسشيؾَقضي)...َّ١م(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
 -7وسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٨معصيّ٦دشي ّ٧ماَِّذضيعشيّٕغييـي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي م :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآِم
صيجيِ،م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(عشيـشيّ٢صيماظْؿصيمضيعِّ٤غيماظّٔيمؼشيؼّْٕشيأُماظْؼُّٕضيآنشيمعشيـشيّ٢صيماُِّتضيّٕ ؼي
رغيحيُفشيو مرَقـيىظي موشيرَعضيؿصيفشيو مرَقـيىظي ،موشيعشيـشيّ٢صي ماظْؿصيمضيعِّ٤غي ماظّٔي مَّٰ مؼشيؼّْٕشيأُ ماظْؼُّٕضيآنشي معشيـشيّ٢صيم
اظؿؼيؿضيّٕشيةِمَّٰمرغيؼّّشيمظَفشيوموشيرَعضيؿصيفشيومحصيؾّْ٦ظي ،موشيعشيـشيّ٢صيماظْؿصيـشيوصِّ٠غيماظّٔيمؼشيؼّْٕشيأُماظْؼُّٕضيآنشيمعشيـشيّ٢صيم
شيوغيِمرغيحيُفشيومرَقـيىظيموشيرَعضيؿصيفشيومعصيّٕؿيم،موشيعشيـشيّ٢صيماظْؿصيـشيوصِّ٠غيماظّٔيمَّٰمؼشيؼّْٕشيأُماظْؼُّٕضيآنشيم
اظّٕؼيؼضيق شي
طَؿشيـشيّ٢غيماظْقشيـضيظَ َؾيِمظَقضيّٗشيمظَفشيومرغيؼّّظيموشيرَعضيؿصيفشيومعصيّٕؿي)مممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
 -8وسشيّ٤ضيمسصيؼشيْؾيَمبضيّ٤غيمسشيوعِّٕػيماظْفصيفشيـِّ٧ـيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مخشيّٕشيجشيمسشيؾَقضيـشيومرشيدصيّ٦لصيم
ؽيػيِ مصَؼَولشي :م(أَؼؽيؽُّ٣ضي مؼصيقِىؽي مأَنضيم
اظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣موشيغشيقضيّ٤صي مصِ ّ٧ماظص َّ
َّ
ؼشيغضيّٓصيوشيمإغيظَّ٧مبصيطْقشيونشيمأَوغيماظْعشيؼِقّ٠غيمصشيَقلْخصئّشيمغشيوضَؿشيقضيّ٤غيمطَّ٦ضيعشيووشيؼضيّ٤غيمزشيػضيّٕشياوشيؼضيّ٤غيمبِغشيقضيّٕغيمإغيثضيّ٣ػيم
ماظؾ .ِّ٥مضَولشي :م(صَألَنضيم
ِوظؾ ِّ٥مسشيّٖؼي موشيجشيّ٢ؼي موشيَّٰ مضَطّْٝغي مرشيحِّ٣ػي) مضَوظُّ٦ا :مطُؾُّـشيو مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي َّ
ب َّ
ماظؾ ِّ٥مسشيّٖؼيم
ؼشيغضيّٓصيوشي مأَحشيّٓصيطُّ٣ضي مطُّ٢ؼي مؼشيّ٦ضيمػي مإغيظَ ّ٧ماظْؿشيلضيفِِّٓ مصَقشيؿشيعشيؾَّّ٣شي مآؼشيؿشيقضيّ٤غي معِّ٤ضي مطِؿشيوبِ َّ
وشيجشيّ٢ؼيمخشيقضيّٕظيمظَّ٥صيمعِّ٤ضيمغشيوضَؿشيقضيّ٤غيموشيإغينضيمثشيٱَّثظيمصَـشيٱَّثظيمعِـضيّ٢صيمأَسضيّٓشيادِػِّ٤ؼيمعِّ٤شيماإلغيبِّ٢غي)م
(دـّ٤مأبّ٨مداود).
 -9وس ّ٤مأب ّ٨مأعوعي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضول :ممسعً مردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآم
شيوعيِ موشيأَػضي ِؾ ِّ٥ماظَِّّٔؼّ٤شي مطَوغصيّ٦ام
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مؼؼّ٦ل :م(ؼصيمضيتشي ّ٧مبِوظْؼُّٕضيآنغي مؼشيّ٦ضيمشي ماظْؼِق شي
ؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشيم ِبِّ٥متشيؼّْٓصيعصيّ٥صيمدصيّ٦رشيةُماظْؾشيؼَّٕشيةِموشيآلصيمسِؿضيّٕشيانشي).موشيّ٬شيّٕشيبشيمظَفصيؿشيو مرشيدصيّ٦لصيماظؾَِّّ٥م
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مثشيٱّشيَثيَ مأَعضيـشيولػي معشيو مغشيلِقؿصيفصيّ٤ؼي مبشيعضيّٓصي ،مضَولشي :م( َطلَغؼيفصيؿشيوم
َون معِّ٤ضي مرَقضيّٕػيم
شَؿشيوعشيؿشيونغي مأَوضي مزُؾَّؿشيونغي مدشيّ٦ضيدشياوشيانغي مبشيقضيـشيفصيؿشيو مذشيّٕضيقظي مأَوضي م َطلَغؼيفصيؿشيو محِّٖضيض غي
٭ّشيّ٦شيافؼيمتصيقشيوجؼيونغيمسشيّ٤ضيم٭ّشيوحِؾِفغيؿشيو)م(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
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 َٔٚاآلثار:م م
 -1ؼؼّ٦ل مأب ّ٦مسؾّٓ ماظّٕري ّ٤ماظلؾؿ ّ٨م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ :)ّ٥مٯّ مطُـؼيو مإغيذشيا متشيعشيؾَّؿضيـشيوم
اظْعشيشضيّٕشي معِّ٤شي ماظْؼُّٕضيآنغي مظَّ٣ضي مغشيؿشيعشيؾَّّ٣غي ماظْعشيشضيّٕشي ماظَّؿِ ّ٨مبشيعضيّٓشيػشيو محشيؿؼي ّ٧مغشيؿشيعشيؾَّّ٣شي محشيؾَوظَفشيوم
وشيحشيّٕشياعشيفشيوموشيأَعضيّٕشيػشيوموشيغشيفضيقشيفشيوٮّمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عصـّٟمسؾّٓماظّٕزاق) .م
ثايجّا :املٛضٛع :م
إن ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مػ ّ٦مععفّٖة ماإلدٱّم ماظؽربى مسي مط ّ٢مزعون م ،مسفِّٖم
اإلغّٗصيمواىّ٤صيعيمسّ٤مأنمؼلتصيّ٦اممبـؾِ،ّ٥مضولمدؾقوغ{:ّ٥ضُّ٢ضيمظَؽِّ٤غيماجضيؿشيؿشيعشيًِماظْنغيغضيّٗصيم
وشياظْفِّ٤صيعي مسشيؾَ ّ٧مأَنضي شيمؼلْتصيّ٦ا مبِؿِـضيّ٢غي مػشئّشيا ماظْؼُّٕضيآنغي مظَو شيمؼلْتصيّ٦نشي مبِؿِـضي ِؾ ِّ٥موشيظَّ٦ضي مطَونشي مبشيعضيضصيفصيّ٣ضيم
صيّ٦ر معـؾِ ،ّ٥مأوم
ظِؾشيعضيّٚػي مزَفغيريطيا}ػاإلدّٕاء :م88ؼ م ،مب ّ٢مسفِّٖوا مأن مؼلتّ٦ا مبعشّٕ مد ػي
بلّ٦رةٍمعّ٤معـؾِّ٥م،مضولمدؾقوغّ٥م{:أَمضيمؼشيؼُّ٦ظُّ٦نشيماصْؿشيّٕشياهصيمضُّ٢ضيم َصلْتصيّ٦امبِعشيشضيّٕغيمدصيّ٦شيرػيمعِـضي ِؾِّ٥م
عصيػْؿشيّٕشيؼشيوتٍموشيادضيسصيّ٦امعشيّ٤غيمادضيؿشيطَعضيؿصيّ٣ضيمعِّ٤ضيمدصيونغيماظؾَِّّ٥مإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيم٭ّشيودِضِنيشي}ػػّ٦د:م13ؼم،م
وضول مدؾقوغ{:ّ٥وشيإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيمصِّ٨مرشيؼضيىٍمعِؿؼيومغشيّٖؼيظْـشيومسشيؾَّ٧مسشيؾضيِّٓغشيوم َصلْتصيّ٦امبِلصيّ٦رشيةٍمعِّ٤ضيم
عِـضي ِؾِّ٥موشيادضيسصيّ٦امذصيفشيّٓشياءشيطُّ٣ضيمعِّ٤ضيمدصيونغيماظ َّؾِّ٥مإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيم٭ّشيودِضِنيشي}ممممممممػاظؾؼّٕة:م23ؼ .م
وظؼّٓمأغّٖظّ٥مآمتعوديمسؾّ٧مضؾىماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مػّٓاؼيم
ظؾـوسمإديماظطّٕؼّ٠ماٌلؿؼقّ٣م،مؼـريمبّ٥مايقوةم،موؼفّٓيشيمبّ٥مايقورىم،مصفّ٦م
ددؿّ٦ر ماٌلؾؿني م ،مب ّ٥مهقو ماظؼؾّ٦ب م ،موب ّ٥متشيّٖضيطُ ّ٦ماظـػّ٦س م ،موب ّ٥متؿفّٔبم
اِّخٱّقم،مؼؼّ٦لمدؾقوغّ٥م{:إم*مذشيظَِّ١ماظْؽِؿشيوبصيمظَومرشيؼضيىشيمصِقِّ٥مػصيّٓطيىمظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشيم
* ماظَِّّٔؼّ٤شي مؼصيمضيعِـصيّ٦نشي مبِوظْغشيقضيىِ موشيؼصيؼِقؿصيّ٦نشي ماظصؼيؾَوةَ موشيعِؿؼيو مرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضيم
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ؼصيـضيػِؼُّ٦نشي}ػاظؾؼّٕة3-1:ؼ م ،موؼؼّ٦ل مسّٖ موج ّ٢م :م{إغينؼي مػشئّشيا ماظْؼُّٕضيآنشي مؼشيفضيِّٓي مظِؾَّؿِّ٨م
ػِّ٨شي مأَضّْ٦شيمصي موشيؼصيؾشيشـيّٕصي ماظْؿصيمضيعِـِنيشي ماظَِّّٔؼّ٤شي مؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي ماظصؼيوظِقشيوتِ مأَنؼي مظَفصيّ٣ضي مأَجضيّٕطيام
طَؾِريطيا}ػاإلدّٕاء9:ؼم،معّ٤ممتلّ١مبّ٥منومعّ٤ماظػنتم،مإغّ٥مروحماٌمعّ٤موغّ٦رم
ػّٓاؼؿّ٥م،مضولمتعودي{:وشيطَّٔشيظَِّ١مأَوضيحشيقضيـشيومإغيظَقضيَّ١مرصيوحطيومعِّ٤ضيمأَعضيّٕغيغشيومعشيومطُـضيًشيمتشيّٓضيرغييم
عشيو ماظْؽِؿشيوبصي موشيظَو ماظْنغيميشيونصي موشيظَؽِّ٤ضي مجشيعشيؾْـشيوهصي مغصيّ٦رطيا مغشيفضيِّٓي م ِب ِّ٥معشيّ٤ضي مغشيششيوءصي معِّ٤ضي مسِؾشيودِغشيوم
ِماظؾِّ٥ماظَِّّٔيمظَّ٥صيمعشيومصِّ٨ماظلؼيؿشيووشياتِم
وشيإغيغؼيَّ١مظَؿشيفضيِّٓيمإغيظَّ٧م٭ِّّٕشياطٍمعصيلضيؿشيؼِقّ٣ػيم*م٭ِّّٕشياط َّ
َّ٧ماظؾِّ٥متشيصِريصيماْظلُعصيّ٦رصي}مممممممممممممممممممممػاظشّ٦رى:م،52م53ؼ.م م
َّ
وشيعشيومصِّ٨ماْظلَرضيضغيمأَظَومإغيظ
وعّ٤مذيولمغّ٦رهممسعّ٥مصّٕؼّ٠معّ٤ماىّ٤مصكعـّ٦امبّ٥موسظؿّ٦همصوػؿّٓوام
بّ٥مإديماظصّٕاطماٌلؿؼقّ٣م،مثّ٣موظّ٦امإديمضّ٦عفّ٣معـّٔرؼّ٤م،مطؿومحؽّ٧ماظؼّٕآنم
ضيآنم
اظؽّٕؼّ٣م،مؼؼّ٦لمدؾقوغ{:ّ٥وشيإغيذضيم٭ّشيّٕشيصْـشيومإغيظَقضيَّ١مغشيػَّٕطيامعِّ٤شيماظْفِّ٤ـيمؼشيلضيؿشيؿِعصيّ٦نشيماظْؼُّٕ شي
صَؾَؿؼيو محشيضشيّٕصيوهصي مضَوظُّ٦ا مأَغضيصِؿصيّ٦ا مصَؾَؿؼيو مضُضِّ٨شي موشيظَّّ٦ضيا مإغيظَ ّ٧مضَّ٦ضيعِفغيّ٣ضي معصيـضئِّرغيؼّ٤شي م* مضَوظُّ٦ام
ؼشيوضَّ٦ضيعشيـشيومإغيغؼيومدشيؿِعضيـشيومطِؿشيوبطيومأُغضيّٖغيلشيمعِّ٤ضيمبشيعضيِّٓمعصيّ٦دشيّ٧معصيصشيّٓـيضًومظِؿشيومبشيقضيّ٤شيمؼشيّٓشيؼضيِّ٥مؼشيفضيِّٓيم
شيماظؾِّ٥موشيآعِـصيّ٦ام ِبِّ٥مؼشيغضيػِّٕضيم
إغيظَّ٧ماظْقشيّ٠ـيموشيإغيظَّ٧مرَّٕغيؼّ٠ػيمعصيلضيؿشيؼِقّ٣ػيم*مؼشيومضَّ٦ضيعشيـشيومأَجِقؾصيّ٦امدشياسَِّ ّ٨
ماظؾِّ٥م
ظَؽُّ٣ضي معِّ٤ضي مذصيغصيّ٦بِؽُّ٣ضي موشيؼصيفِّٕضيطُّ٣ضي معِّ٤ضي مسشئّشيابٍ مأَظِقّ٣ػي م* موشيعشيّ٤ضي مظَو مؼصيفِىضي مدشياسِّ٨شي َّ
صَؾَقضيّٗشيمبِؿصيعضيفِّٖػيمصِّ٨ماْظلَرضيضغيموشيظَقضيّٗشيمظَّ٥صيمعِّ٤ضيمدصيو ِغِّ٥مأَوضيظِقشيوءصيمأُوظَؽَِّ١مصِّ٨مّ٬شيؾَولػيمعصيؾِنيػي}م م
ػاِّحؼوفم:م32-29ؼ.م م
وإذامطونمػّٔامحولماىّ٤معّٝماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مصننمظؾؿٱّّ٫ؽيمأؼضطيومحوًّٰم
عع ّ٥م ،مصعشيّ٤ضي مأُدشيقضيِّٓ مبضيّ٤غي محصيضشيقضيّٕػي ،مضَولشي :مبشيقضيـشيؿشيو مػصيّ٦شي مؼشيؼّْٕشيأُ معِّ٤شي ماظؾَّقضيّ٢غي مدصيّ٦رشيةَ ماظؾشيؼَّٕشيةِ،م
ريٌ مسِـضيّٓشيهصي ،مإغيذضي مجشيوظًَِ ماظػَّٕشيسصي مصَلشيؽًَشي مصَلشيؽَؿشيًضي ،مصَؼَّٕشيأَ مصَفشيوظًَِم
وشيصَّٕشيدصيّ٥صي معشيّٕضيبصيَ ّ٦
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اظػَّٕشيسصي ،مصَلشيؽًَشي موشيدشيؽَؿشيًِ ماظػَّٕشيسصي ،مثصيّ٣ؼي مضَّٕشيأَ مصَفشيوظًَِ ماظػَّٕشيسصي مصَوغضيصشيّٕشيفشي ،موشيطَونشيم
ابضيـصيّ٥صيمؼشيقضيقشيّ٧مضَّٕغيؼؾطيومعِـضيفشيو،م َصلَذضيػَّ٠شيمأَنضيمتصيصِقؾشيّ٥صيمصَؾَؿؼيوماجضيؿشيّٕؼيهصيمرشيصَّٝشيمرشيأْدشيّ٥صيمإغيظَّ٧ماظلؼيؿشيوءِ،م
حشيؿؼيّ٧معشيومؼشيّٕشياػشيو،مصَؾَؿؼيومأَ٭ّضيؾشيّّشيمحشيّٓؼيثشيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مصَؼَولشي:م(اضّْٕشيأْم
ماظؾ ِّ٥مأَنضي متشيطَلَم
ؼشيو مابضيّ٤شي محصيضشيقضيّٕػي ،ماضّْٕشيأْ مؼشيو مابضيّ٤شي محصيضشيقضيّٕػي) ،مضَولشي :م َصلَذضيػَؼًْصي مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي َّ
ؼشيقضيقشي،ّ٧موشيطَونشيمعِـضيفشيومضَّٕغيؼؾطيوم،مصَّٕشيصَعضيًصيمرشيأْدِّ٨مصَوغضيصشيّٕشيصًْصيمإغيظ ضيَقِّ٥م،مصَّٕشيصَعضيًصيمرشيأْدِّ٨مإغيظَّ٧م
اظلؼيؿشيوءِم،مصَنغيذشيامعِـضيّ٢صيماظظ َُّّؾيِمصِقفشيومأَعضيـشيولصيماٌَصشيوبِقّّغيم،مصَكشيّٕشيجشيًضيمحشيؿؼيّ٧مَّٰمأَرشياػشيو،م
ؽيُمدشيغشيًضيمظِصشيّ٦ضيتِ،َّ١موشيظَّ٦ضيم
ضَولشي:م(وشيتشيّٓضيرغييمعشيومذشياكَ؟)،مضَولشي:مَّٰ،مضَولشي:م(تِؾَّْ١ماٌَٱََّ ِّ٫
ضَّٕشيأْتشي مظَلَ٭ّضيؾشيقشيًضي مؼشيـضيظُّٕصي ماظـؼيوسصي مإغيظَقضيفشيو م ،مَّٰ متشيؿشيّ٦شيارشيى معِـضيفصيّ٣ضي) م(٭ّققّّ ماظؾكوري).م
ػؽّٔامؼؽّ٦نمأثّٕماظؼّٕآنمحنيمؼؿؾ .ّ٧م
إغّ٥مطٱّممآم(سّٖموج)ّ٢ماظّٔيمّٰمتـؼضّ٨مسفوّ٫ؾّ٥م،متؽػّ٢مآمتعوديم
حبػظ ّ٥مع ّ٤ماظؿقّٕؼ ّٟمواظؿؾّٓؼ ّ٢م ،مصؼول م{:إغيغؼيو مغشيقضيّ٤صي مغشيّٖؼيظْـشيو ماظّٔـيطّْٕشي موشيإغيغؼيو مظَّ٥صيم
ظَقشيوصِظُّ٦نشي}ػايفّٕ9:ؼم،معّ٤مضولمبّ٥م٭ّّٓقم،موعّ٤مسؿِّ٢مبّ٥مأُجِّٕم،موعّ٤محؽّ٣م
بّ٥مسّٓلم،موعّ٤مدسومإظقّ٥مػّٓيمإديم٭ّّٕاطمعلؿؼقّ٣م،مجعؾّ٥مآم-مسّٖموج-ّ٢م
رريي موذػوء م ،مصؼول مدؾقوغ ّ٥م{:وشيغصيـشيّٖـيلصي معِّ٤شي ماظْؼُّٕضيآنغي معشيو مػصيّ٦شي مذِػَوءظي موشيرشيحضيؿشييٌم
شي ّ٤ماظـؼيؾِّ٨ـيم
ماظؾ ِّ٥م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) مس غي
ظِؾْؿصيمضيعِـِنيشي}ػاإلدّٕاء :م82ؼ م ،موسشيّ٤ضي مسشيؾضيِّٓ َّ
ضيمعلْدصيبشيؿِِّ٥م
ُماظؾِّ٥مصَوضْؾشيؾُّ٦امعِ ّ٤شي
صيبي َّ
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(إغينؼيمػشئّشياماظْؼُّٕضيآنشيمعشيلْدشي
ماظؾ ِّ٥م ،موشياظـؽيّ٦رصي ماظْؿصيؾِنيصي ،موشياظشـيػَوءصي ماظـؼيوصِّٝصيم
عشيو مادضيؿشيطَعضيؿصيّ٣ضي ،مإغينؼي مػشئّشيا ماظْؼُّٕضيآنشي محشيؾضيّ٢صي َّ
ضيؿيٌ مظِؿشيّ٤ضي متشيؿشيلؼي َّ١م ِب ،ِّ٥موشيغشيفشيوةٌ مظِؿشيّ٤ضي متشيؾِعشيّ٥صي ،مظَو مؼشيّٖغيؼّٞصي مصَقصيلضيؿشيعضيؿشيىشي ،موشيظَو مؼشيعضيّ٦شيجؽيم
سِص شي
صَقصيؼَّ٦ؼيمصي ،موشيظَو متشيـضيؼَضِ ّ٨مسشيفشيوِّ٫ؾصيّ٥صي ،موشيظَو مؼشيكضيؾَّ٠صي معِّ٤ضي مطَـضيّٕشيةِ ماظّٕؼيدـي ،ماتضيؾُّ٦هصي مصَنغينؼي ماظؾَّّ٥شيم
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شيؼلْجصيّٕصيطُّ٣ضيمسشيؾَّ٧متِؾَووشيتِِّ٥مطُّ٢ؼيمحشيّٕضيفٍمسشيشضيّٕشيمحشيلشيـشيوتٍ م،مأَعشيومإغيغـيّ٨مظَومأَضُّ٦لصيمإمحشيّٕضيفظيم،م
وشيظَؽِّ٤ضيمأَظِّٟظيموشيظَومظيموشيعِقّ٣ظي)م(علؿّٓركمايوط.)ّ٣م م
رصّٝمآمعـّٖظؿّ٥مصّ٦٭ّػّ٥مبلجّ٢ماظصػوتم،موذطّٕهمبلسظّ٣ماِّمسوءم;مظقعؾّ٣م
صيّ٣عيم
اظـوسمضّٓرهموسظؿؿ،ّ٥مصّ٦٭ّػ ّ٥مآمتعوديمبؼّ٦ظ{:ّ٥طِؿشيوبظيمأُحضيؽِؿشيًضيمآؼشيوتصيّ٥صيمث شي
صُصِعيؾًَضي معِّ٤ضي مظَّٓصينضي محشيؽِقّ٣ػي مخشيؾِريػي}ػػّ٦د1:ؼ ،موضّ٦ظ ّ٥م :م{وشيإغيغشيعيّ٥صي مظَؽِؿشيوبظي مسشيّٖغيؼّٖظي م* مظَوم
شيؼِّ٥موشيظَومعِّ٤ضيمخشيؾْ ِػِّ٥متشيـضيّٖغيؼّ٢ظيمعِّ٤ضيمحشيؽِقّ٣ػيمحشيؿِقٍّٓ)مػصصؾً:م
شيؼلْتِقِّ٥ماظْؾشيورِّ٢صيمعِّ٤ضيمبشيقضيّ٤غيمؼشيّٓ ضي
 ،41م42ؼ ،مإدي مشري مذظ ّ١مع ّ٤ماظصػوت ماظيت متّٓل مسؾ ّ٧مسظؿؿ ّ٥موعـّٖظؿّ٥م
وضّٓره .م
وظؼّٓ مأخربغو ماظـيب م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مبػضو ّ٢ّ٫مطـرية مظؾؼّٕآنم
اظؽّٕؼّ٣متعّ٦دمبوظـػّٝمسؾّ٧ماإلغلونمسيماظّٓغقومواآلخّٕةم،معّ٤مػّٔهماظػضو:ّ٢ّ٫مم م
 اًريؼيمِّػؾّ٥م،ميّٓؼٌمسصيـضيؿشيونمبّ٤مسػونم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مسشيّ٤ضيماظـؼيؾِّ٨ـيم
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشيم:م(خشيقضيّٕصيطُّ٣ضيمعشيّ٤ضيمتشيعشيؾَّّ٣شيماظْؼُّٕضيآنشيموشيسشيؾَّؿشيّ٥صي)م
(٭ّققّّماظؾكوري) .م
 اظّٕصعيمظصوحؾّ٥م،ميّٓؼٌمسؾّٓمآمبّ٤مسؿّٕوم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿو)مضول:م
ضولمردّ٦لصيمآم(٭ّؾَّّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ )ّ٣م:م(ؼؼولصيمظصوحىِماظؼّٕآن:ماضّٕشيأم
مآخّٕ مآؼيم
معـّٖظَ َّ١مسـّٓشي غي
وارتشيّ٠غي ،مورتـي ّ٢مطؿو مطُـضيًشي متّٕتـي ّ٢مسي ماظّٓصيغقو ،مصنن غي
تؼّٕؤػو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤مأبّ٨مداودم) .م
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شيوعيَماظْؾشيوػِؾِّ٨عيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:م
 اظشػوسيمظصوحؾّ٥م،ميّٓؼٌمأَبّ٨مأُع شي
دشيؿِعضيًصيمرشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيؼُّ٦لصي:م(اضّْٕشيءصيواماظْؼُّٕضيآنشيمصَنغيغؼيّ٥صيم
شيوعيِمذشيػِقعطيومِظلَ٭ّضيقشيو ِب)ِّ٥ممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
شيؼلْتِّ٨مؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
 اِّجّٕماظعظقّ٣مظؼورّ٥ّ٫م،ميّٓؼٌمسشيؾضيّٓمآِمبضيّ٤معشيلضيعصيّ٦دٍم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥م
ضول :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآِ م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) :م(عشيّ٤ضي مضَّٕشيأَ محشيّٕضيصًو معِّ٤ضيم
شيـيُمبِعشيشضيّٕغيمأَعضيـشيوظِفشيو،مَّٰمأَضُّ٦لصيماظّْ٣محشيّٕضيفظيم،م
شيـيٌم،موشيايَلشي
طِؿشيوبِمآِمصَؾَّ٥صيم ِبِّ٥محشيلشي
وشيظَؽِّ٤ضيمأَظِّٟظيمحشيّٕضيفظيموشيَّٰمظيمحشيّٕضيفظيموشيعِقّ٣ظيمحشيّٕضيفظي)مممممممممممممممم(دـّ٤ماظرتعّٔي) .م
 ايػّٜمظؾؾقّ٦تماظعوعّٕةمبؼّٕاءتّ٥م،ميّٓؼٌمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥م
أَنؼيمرشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(ظَومتشيفضيعشيؾُّ٦امبصيقصيّ٦تشيؽُّ٣ضيمعشيؼَوبِّٕشي،م
إغينؼي ماظشؼيقضيطَونشي مؼشيـضيػِّٕصي معِّ٤شي ماظْؾشيقضيًِ ماظَِّّٔي متصيؼّْٕشي ُأ مصِق ِّ٥مدصيّ٦رشيةُ ماظْؾشيؼَّٕشيةِ) م(٭ّققّّم
علؾ،)ّ٣مإديمشريمذظّ١معّ٤ماظػضوّ٢ّ٫ماظيتمّٰمتـؿف،ّ٨مصعشيّ٤غيمابضيّ٤غيمدِريغيؼّ٤شيم،م
ؽيُم،موشيتشيكضيّٕصيجصيمعِـضيّ٥صيم
ضَولشيم:م"ماظْؾشيقضيًصيماظَِّّٔيمؼصيؼّْٕشيأُمصِقِّ٥ماظْؼُّٕضيآنصيمتشيقضيضصيّٕصيهصيماظْؿشيٱَّ ِّ٫
اظشؼيقشيورِنيصي م ،موشيؼشيؿؼيلِّٝصي م ِبلَػضيؾِ ِّ٥موشيؼشيؽْـصيّٕصي مخشيقضيّٕصيهصي م ،موشياظْؾشيقضيًصي ماظَِّّٔي مَّٰ مؼصيؼّْٕشيأُ مصِقِّ٥م
ؽيُ م ،موشيؼشيضِقّ٠صي م ِبلَػضي ِؾِّ٥م
اظْؼُّٕضيآنصي متشيقضيضصيّٕصيهصي ماظشؼيقشيورِنيصي م ،موشيتشيكضيّٕصيجصي معِـضيّ٥صي ماظْؿشيٱَّ ِّ٫
وشيؼشيؼِّ٢ؽيمخشيقضيّٕصيهصيم"ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عصـّٟمابّ٤مأبّ٨مذقؾي) .م
وظّ٦متلعؾـومحولماظصقوبيماظؽّٕامم(رّ٨ّ٬مآمسـف)ّ٣معّٝماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م
ظّ٦جّٓغو مأغف ّ٣مٕ مؼؽؿػّ٦ا مبوظؼّٕاءة مأو ماّٰدؿؿوع مصؼ ّٛم ،مب ّ٢مضّٕأوا موتّٓبّٕوا م،م
صؿعؾؼً مب ّ٥مضؾّ٦بف ّ٣م ،موارتؾطً مب ّ٥مغػّ٦دف ّ٣م ،مصؽوغّ٦ا مؼطؾؼّ٦غ ّ٥مض ًّّٰ٦موسؿٱًّ،م
ؼلمتّٕون مبلواعّٕه م ،موؼؾؿعّٓون مس ّ٤مغّ٦اػق ّ٥م ،مظّٔظ ّ١معو مبؾغّ٦ا معو مبؾغّ٦ه معّ٤م
اظػضوّ٢ّ٫مواظّٕصعيمإّٰمبػضّ٢ماظعؿّ٢مبوظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م،موادؿفوبيمِّواعّٕهم،مظؼّٓم
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حػ ّٜمدقّٓغو مسؿّٕ مب ّ٤ماًطوب م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مدّ٦رة ماظؾؼّٕة مسي مٔوغّ٨م
دـّ٦اتمظقّٗمظؾّٛءمسيمحػظّ٥موظؽّ٤مِّغّ٥مطونمحيّٕصمسؾّ٧ماظعؾّ٣مواظعؿّ٢م
ععطيو م ،مؼؼّ٦ل مأب ّ٦مسؾّٓ ماظّٕري ّ٤ماظلؾؿ ّ٨م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ :)ّ٥مٯّطُـؼيو مإغيذشيا متشيعشيؾَّؿضيـشيوم
اظْعشيشضيّٕشيمعِّ٤شيماظْؼُّٕضيآنغيمظَّ٣ضيمغشيؿشيعشيؾَّّ٣غيماظْعشيشضيّٕشيماظَّؿِّ٨مبشيعضيّٓشيػشيومحشيؿؼيّ٧مغشيؿشيعشيؾَّّ٣شيمحشيؾَوظَفشيوموشيحشيّٕشياعشيفشيوم
وشيأَعضيّٕشيػشيوموشيغشيفضيقشيفشيوٮّممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عصـّٟمسؾّٓماظّٕزاق).ممم م
وِّنماظصقوبيماظؽّٕامم(رّ٨ّ٬مآمسـفّ٣مأذيعني)مطوغّ٦امؼػؼفّ٦نمآؼوتم
اظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣موؼؿعوؼشّ٦ن مععفو موجّٓغوػ ّ٣مؼلورسّ٦ن مإدي مروسي مأواعّٕ مآم
(سّٖموج)ّ٢مواجؿـوبمغّ٦اػقّ٥م،مصقنيمغّٖظًمآؼوتماظـفّ٨مسّ٤مذّٕبماًؿّٕم
وغودى معـودٍ م :م" مأّٰ مإن ماًؿّٕ مضّٓ محصيّٕـيعشيً" موووبّ٦ا مذيقعطيو مع ّٝماظؼّٕآن م،م
صوظّٔيمطونمسيمؼّٓهمذّ٨ءمعّ٤ماًؿّٕمرعوهم،مواظّٔيمطونمسي مصؿّ٥مذّٕبيم
ذبَّفوم،مواظّٔيمطونمسـّٓهمسيمأوانمأراضفو،مادؿفوبيمِّواعّٕماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م،م
حؿّ٧ماعؿألتمبفومدؽّ١مآٌّؼـيموضوظّ٦اماغؿفقـومؼومربـوم،موطّٔظّ١محنيمغّٖلم
ضّ٦ل مآ متعودي{:ظَّ٤ضي متشيـشيوظُّ٦ا ماظْؾِّٕؼي محشيؿؼي ّ٧متصيـضيػِؼُّ٦ا معِؿؼيو متصيقِؾؽيّ٦نشي موشيعشيو متصيـضيػِؼُّ٦ا معِّ٤ضيم
ذشيّ٨ضيءٍ مصَنغينؼي ماظؾَّّ٥شي م ِب ِّ٥مسشيؾِقّ٣ظي}ػآل مسؿّٕان :م92ؼ مضوم مدقّٓغو مأب ّ٦ماظّٓحّٓاح مإديم
أذيّ٢محّٓؼؼيمسـّٓهموأحؾفومإظقّ٥موتصّٓقمبفو،موعّ٤مػـومادؿطوعماظصقوبيم
اظؽّٕامم(رّ٨ّ٬مآمسـف)ّ٣محػّٜمطؿوبمآمِّغّ٥مٕمؼؽّ٤مبوظـلؾيمهلّ٣مذبّٕدم
طؾؿوت م; مب ّ٢مطون معـففطيو متّٕبّ٦ؼؾيو مدؾّ٦طقؾيو مإميوغقؾيو مزفّٕ مسي متعوعٱّتف ّ٣مصقؿوم
بقـف;ّ٣مبّ٢موعّٝمشريػ .ّ٣م
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وعّ٤مثّ٣ؼيمصننماٌـّٖظيماظيتمجعؾفومآم(سّٖعيموجّ٢عي)مِّػّ٢ماظؼّٕآنماظّٔؼّ٤م
شيّٗ مبضيّ٤غي معشيوظِ ٍّ١م(ر ّ٨ّ٬مآم
ؼشؿغؾّ٦ن مب ّ٥مع ّ٤مأرض ّ٧موأسؾ ّ٧ماٌـوزل ،مصعشيّ٤ضي مأَغ غي
ِؾِّ٥مأَػضيؾِنيشيمعِّ٤شيم
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شي)م:م(إغينؼيمظ َّ
سـ)ّ٥مضَولشيم:مضَولشي مرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّ ّ٧مآمس ضي
اظـؼيوسغيم،مضَوظُّ٦ام:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمعشيّ٤ضي مػصيّ٣ضي؟مضَولشي:مػصيّ٣ضيمأَػضيّ٢صيماظْؼُّٕضيآنغيم،مأَػضيّ٢صيمآِم
وشيخشيو٭ّؼيؿصيّ٥صي)مػدـّ٤مابّ٤معوجّ٥ؼ،مصؼورئماظؼّٕآنمعـؿلىمإديمآ-متعودي-م،مصؿوم
أسظؿ ّ٥مع ّ٤مذّٕف م ،موبؼّٓر معو محيػ ّٜماإلغلون مع ّ٤ماظؼّٕآن مؼؽّ٦ن ماظشّٕفم
واٌـّٖظي،مصلػّ٢ماظؼّٕآنمؼّٕصّٝمآمضّٓرػّ٣مبنيماظعؾودم .م
أعومواجؾـومسبّ٦ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مصقؿؿـّ٢مصقؿومؼؾ:ّ٨ممم م
* م متعًُ٘ ٚتعًٚ ، ُ٘ٝاملدا ١َٚعً ٢قزا٤ت٘ َٚدارصت٘ م ،مصننم
أصضّ٢ماظـوسمعّ٤مؼؿعؾّ٣ماظؼّٕآنموؼعؾؿّ٥م،مصػّ٨مايّٓؼٌم(خشيقضيّٕصيطُّ٣ضيمعشيّ٤ضيمتشيعشيؾَعيّ٣شيم
اظْؼُّٕضيآنشيموشيسشيؾَعيؿشيّ٥صي)م،موضّٓمأعّٕغوماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ )ّ٣بؼّٕاءتّ٥موتعوػّٓهم،م
صعّ٤مأَبِّ٨معصيّ٦دشيّ٧م(رّ٨ّ٬مآمسـ )ّ٥سشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) ضَولشي:م
(تشيعشيوػشيّٓصيواماظؼُّٕضيآنشي،مصَّ٦شياظَِّّٔيمغشيػْلِّ٨مبِقشيِّٓهِمظَفصيّ٦شيمأَذشيّٓؽيمتشيػَصـيقطيومعِّ٤شيماإلغيبِّ٢غيمصِّ٨مسصيؼُؾِفشيو)
(٭ّققّّماظؾكوري)،مصوظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣معصيؽَّ٦ـينظيمأدودّ٨ؿيمعّ٤معؽّ٦غوتماظشكصقيم
اٌلؾؿي،مصؿـّ٥مؼلؿؿّٓماٌلؾّ٣متعوظقّ٣مدؼـّ٥موآداب،ّ٥مصعؾّ٧ماٌلؾّ٣مأنمؼلعّ٧م
إديمتعؾّ٣مضّٕاءتّ٥مجقّٓطيام،موػّٔاماِّعّٕمظقّٗمسلريطيا،مصنغـومنّٓمعّ٤ماظـوسمعّ٤م
ؼؾفلمإديمتعؾّ٣ماظؾغوتماِّجـؾقي،موتؽؾّٓماٌشوقعيمسيمدؾقّ٢مهصقّ٢مأظّ٦انم
عّ٤ماظعؾّ٦ممظؾقصّ٦لمسؾّ٧موزقػيمتّٓرمسؾقّ٥مدخؾًوموصريطيام،مصؽقّٟممبـّ٢مػّٔام
- 17 -

أن مؼؿؽود ّ٢مس ّ٤متعؾ ّ٣مطٱّم مآ متعودي معؿعؾؾًو مبصعّ٦بي مضّٕاءت ،ّ٥مصعشيّ٤ضي مسشيوِّ٫ششييَم
(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي:م(اظَِّّٔىمؼشيؼّْٕشيأُماظْؼُّٕضيآنشيم
وشيػصيّ٦شي معشيوػِّٕظي م ِب ِّ٥معشيّٝشي ماظلؼيػَّٕشيةِ ماظْؽِّٕشيامغي ماظْؾشيّٕشيرشيةِ موشياظَِّّٔى مؼشيؼّْٕشيؤصيهصي موشيػصيّ٦شي مؼشيشضيؿشيّٓؽي مسشيؾ ضيَق ِّ٥مصَؾَّ٥صيم
أَجضيّٕشيانغي) م(دـ ّ٤مأب ّ٨مداود) .موظؼّٓ موسّٓغو ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥موتعودي مأن مؼقلّٕم
طؿوبّ٥مسؾقـومضّٕاءةًموتعؾّٓطيام،مضولمتعودي{:وشيظَؼَّٓضيمؼشيلؼيّٕضيغشيوماظْؼُّٕضيآنشيمظِؾّٔـيطّْٕغيمصَفشيّ٢ضيمعِّ٤ضيم
عصيّٓؼيطِّٕػي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؼؿّٕ:م17ؼ.م م
* متدبز آٜات٘ ٚنأْ٘ ٜتٓشٍ عً ٢قار ٘٥م ،مصنن مواجؾـو مسب ّ٦ماظؼّٕآنم
اظؽّٕؼ ّ٣مّٰ مؼؿّ٦ض ّٟمسـّٓ محّٓ ماظؿٱّوة مصقلى م ،مب ّ٢مسؾقـو مأن مغؿّٓبّٕه محؿّ٧م
غؿّٔوقمحٱّوتّ٥موغلؿشعّٕمسظؿؿّ٥م،مضولمتعودي{:أَصَٱّمؼشيؿشيّٓشيبؼيّٕصيونشيماظْؼُّٕضيآنشيمأَمضيمسشيؾّ٧م
ضُؾُّ٦بٍمأَضْػَوظُفشيو}ػربؿّٓ24:ؼم،موضولمسّٖموج{:ّ٢أَصَؾَومؼشيؿشيّٓشيبؼيّٕصيونشيماظْؼُّٕضيآنشيموشيظَّ٦ضيمطَونشيم
غيماظؾِّ٥مظَّ٦شيجشيّٓصيوامصِقِّ٥ماخضيؿِؾَوصًومطَـِريطيا}ػاظـلوء82:ؼم،مصننمأسؾّ٧مأػّ٢م
عِّ٤ضيمسِـضيِّٓمشَقضيّٕ َّ
اظؼّٕآنمأجّٕطيامػّ٣ماظّٔؼّ٤مؼؼّٕؤونمبلظلـؿفّ٣موؼؿّٓبّٕونمبعؼّ٦هلّ٣موضؾّ٦بف،ّ٣مضولم
تعودي م{:طِؿشيوبظي مأَغضيّٖشيظْـشيوهصي مإغيظَقضي َّ١معصيؾشيورشيكٌ مظِقشيّٓؼيبؼيّٕصيوا مآؼشيو ِت ِّ٥موشيظِقشيؿشئّشيطَّّٕشي مأُوظُّ٦م
اْظلَظْؾشيوبِ}ػص29:ؼ ،موظؼّٓ مأثـ ّ٧مآ مسؾ ّ٧مع ّ٤متٱّ مآؼوت ّ٥مصوزداد مإميوغطيوم
بؿّٓبّٕػو،مضولممتعوديم:م{إغيغؼيؿشيوماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيماظَِّّٔؼّ٤شيمإغيذشيامذصيطِّٕشيماظؾَّّ٥صيموشيجِؾًَضيمضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضيم
وشيإغيذشيامتصيؾِقشيًضي مسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمآؼشيوتصيّ٥صيمزشيادشيتضيفصيّ٣ضيمإغيميشيوغطيوموشيسشيؾَ ّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضيمؼشيؿشيّ٦شيطَّؾُّ٦نشي}ػاِّغػول2:ؼ،م
ضولمابّ٤مسؾوسم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)م:م"متؽػّ٢مآمٌّ٤مضّٕأماظؼّٕآنموسؿّ٢ممبوم
صقّ٥مأنمّٰمؼضّ٢مسيماظّٓغقوموّٰمؼشؼّ٧مسيماآلخّٕة،مودظقّ٢مذظّ١مضّ٦ظّ٥متعودي{:م
صَؿشيّ٤غيماتؼيؾشيّٝشيمػصيّٓشيايشيمصَؾَومؼشيضِّ٢ؽيموشيظَومؼشيشضيؼَّ٧م* مموشيعشيّ٤ضيمأَسضيّٕشيضشيمسشيّ٤ضيمذِطّْٕغييمصَنغينؼيمظَّ٥صيم
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شيوعيِمأَسضيؿشيّ٧م*مضَولشيمرشيبـيمظِّ٣شيمحشيششيّٕضيتشيـِّ٨مأَسضيؿشيّ٧موشيضَّٓضيم
ِقشيًمّ٬شيـضيؽًوموشيغشيقضيشصيّٕصيهصيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
عشيع شي
طُـضيًصيمبشيصِريطيام*مضَولشيمطَّٔشيظَِّ١مأَتشيؿضيَّ١مآؼشيوتصيـشيومصَـشيلِقؿشيفشيوموشيطَّٔشيظَِّ١ماظْقشيّ٦ضيمشيمتصيـضيلشي}ّ٧م م
ػر،123:ّ٥م126ؼ .م
وضّٓ مّّٕ٬ب مظـو مردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣ماٌـ ّ٢مسي ماظؿلثّٕم
بوظؼّٕآنمواظؿفووبمعّٝمآؼوتّ٥ماظؽّٕمييمحقٌمضولمؼّ٦عطيومظعؾّٓمآمبّ٤معلعّ٦دم
(رّ٨ّ٬مآمسـ:)ّ٥م(اضّْٕشيأْمسشيؾَّ٨ؼي)،مضَولشيم:مضُؾًْصيم:مأَضّْٕشيأُمسشيؾَقضيَّ١موشيسشيؾَقضيَّ١مأُغضيّٖغيلشي؟مضَولشيم:م
(إغيغـي ّ٨مأَذضيؿشيفغي ّ٨مأَنضي مأَدضيؿشيعشيّ٥صي معِّ٤ضي مشَقضيّٕغيي) م ،مضَولشي :مصَؼَّٕشيأْتصي ماظــيلشيوءشي محشيؿؼي ّ٧مإغيذشيام
ُعيٍ مبِششيفغيقٍّٓ موشيجِؽضيـشيو مبِ َّ١مسشيؾَ ّ٧مػشيمصيَّٰءِم
بشيؾَغضيًصي{:صَؽَقضيّٟشي مإغيذشيا مجِؽضيـشيو معِّ٤ضي مطُّ٢ـي مأ ؼي
ضيرصَون)م(عؿػّ٠مسؾق،)ّ٥م
شيقِّ٥متشئّ غي
ذشيفغيقّٓطيا}ضَولشيمظِ:ّ٨م(طُّٟؼيم -مأَوضيمأَعضيلِ -ّْ١مصَّٕشيأَؼضيًصيمسشيقضيـ ضي
إنمذلنماٌمعّ٤مأنمؼؿػوسّ٢مطقوغّ٥مطؾّ٥معّٝمطٱّممآم(سّٖموج،)ّ٢مؼؼّ٦لمآم
تعودي{:اظؾَّّ٥صي مغشيّٖؼيلشي مأَحضيلشيّ٤شي ماظْقشيِّٓؼٌِ مطِؿشيوبطيو معصيؿشيششيوبِفطيو معشيـشيوغِّ٨شي متشيؼْششيعِّٕؽي معِـضيّ٥صي مجصيؾُّ٦دصيم
غيماظؾِّ٥مذشيظَِّ١مػصيّٓشيىم
ضيمإظَّ٧مذِطّْٕ َّ
اظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيكضيششيّ٦ضينشيمرشيبؼيفصيّ٣ضيمثصيّ٣ؼيمتشيؾِنيصيمجصيؾُّ٦دصيػصيّ٣ضيموشيضُؾُّ٦بصيفصي ّ٣غي
اظؾِّ٥مؼشيفضيِّٓيم ِبِّ٥معشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيموشيعشيّ٤ضيمؼصيضضيؾِّ٢غيماظؾَّّ٥صيمصَؿشيومظَّ٥صيمعِّ٤ضيمػشيودٍ}ػاظّٖعّٕ:م23ؼ.مم م
َّ
*ماألدب َع ايكزإٓ ايهزٚ ِٜايتدًل بأخالق٘ م،مصننمعّ٤ماظّ٦اجىم
سؾّ٧مضورئماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مأنمؼؿلدبمبكدابّ٥م،موؼؿكؾّ٠مبلخٱّضّ٥م،موؼؿؿلّ١م
بؿعوظقؿ ّ٥م ،مصؾلخٱّض ّ٥مؼؿقّٕر ماإلغلون مع ّ٤مأػّ٦ا ّ٥ّ٫موذفّ٦ات ّ٥م ،موتؿؼّ٦ى مغػلّ٥م
بوِّخٱّق ماظؼّ٦ميي م ،مضول متعودي{:إغينؼي مػشئّشيا ماظْؼُّٕضيآنشي مؼشيفضيِّٓي مظِؾَّؿِ ّ٨مػِّ٨شي مأَضّْ٦شيمصيم
وشيؼصيؾشيشـيّٕصيماظْؿصيمضيعِـِنيشيماظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشيماظصؼيوظِقشيوتِمأَنؼيمظَفصيّ٣ضيمأَجضيّٕطيامطَؾِريطيا}ػاإلدّٕاء:م9ؼم
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وأدّ٦تـومسيمذظّ١مردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضّٓمطونمضّٕآغومميشّ٨م
سؾّ٧ماِّرضم،مؼؿكؾّ٠مخبؾؼّ٥م،مؼّّٕ٧ّ٬مبّّٕ٬وه،موؼلكّٛمظلكطّ٥م،موضّٓمدؽؾًم
اظلقّٓةمسوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مسّ٤مأخٱّضّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصؼوظً:م
(طَونشيمخؾؼّ٥ماظْؼُّٕضيآن)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ).م م
وظؼّٓمدسوغوماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مسيمععظّ٣مآؼوتّ٥ماظؾقـوتمإديمعؽورمماِّخٱّقم
وربودّ٤ماظعوداتم،مصؿـّ٥مغؿعؾّ٣ماظّٕرييم،مواظصّٓقم،مواظعّٓلم،مواظلؿوحيم،م
واِّعوغي م ،مواظّ٦صوء مبوظعفّٓ م ،موشري مذظ ّ١مع ّ٤ماِّخٱّق ماظيت مجيى مسؾّ٧م
اٌلؾّ٣مأنمؼؿقؾّ٧مبفوم،مصػّ٨مذظّ١مدعودتّ٥مسيماظّٓغقومواآلخّٕة.ممممممم م
* مماظؿّٖاممأواعّٕهموغّ٦اػقّ٥م،مصننمواجؾـومسبّ٦ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مّٰمؼؼّٟم
سـّٓمتٱّوتّ٥مأومذيعّ٥مسيماظصّٓورمأومحؿّ٧متّٓبّٕهم،مإمنومؼؿّ٣مبوظؿّٖاممأواعّٕهم
وغّ٦اػقّ٥م،محبقٌمؼظفّٕمػّٔامجؾقطيومسيمأصعوظـوموأخٱّضـومطؿومطونمردّ٦لمآم
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣موأ٭ّقوب ،ّ٥مصعؾ ّ٧ماٌلؾ ّ٣مأن مؼلمتّٕ مبلواعّٕ ماظؼّٕآنم
اظؽّٕؼّ٣موؼـؿفّ٨مسّ٤مغّ٦اػقّ٥م،مؼؼّ٦لماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(وشياظْؼُّٕضيآنصيم
صيفيٌ مظَ َّ١مأَوضي مسشيؾَقضي )َّ١م(٭ّققّّ معلؾ ،)ّ٣مؼؽّ٦ن محفي مسؾق ّ١محني متؼّٕؤه مصٱّم
ح ؼي
ؼؿفووز مآذاغ ّ١م ،موّٰ مؼـعؽّٗ مسؾ ّ٧مدؾّ٦طقوت ّ١موتصّٕصوت ّ١م ،مصّٕب مضورئم
ظؾؼّٕآنمواظؼّٕآنمؼؾعـ .ّ٥م
*م ٚ َٔٚادبٓـا حنـ ٛايكـزإٓ ايهـز ِٜإٔ ْٛادـ٘ ازٜـل ايػـاي

ٚتأٜٚــٌ املــبطً ماظــّٔؼّ٤محيــووظّ٦نمتّ٦زقــّٟماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣مدقودــقطيومأوم
أؼــّٓؼّ٦ظّ٦جقطيومظؾقصــّ٦لمسؾــّ٧معــلربمأومعغـــّ٣م،مصقفــىمأنمؼصيؿشيؾؼــّ٧ماظؼــّٕآنم

اظؽــّٕؼّ٣مظػظًــوموععـــّ٧معــّ٤مأػــّ٢ماظــّٔطّٕماٌؿكصصــنيمعــّ٤مسؾؿــوءماِّعــيم
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اٌّ٦ثــّ٦قمبعؾؿفــّ٣ماظــّٔؼّ٤مؼعؾؿــّ٦نماظـــوسم٭ّــققّّماظــّٓؼّ٤موعـــفٍماإلدــٱّمم
اظؼّ٦ؼّ٣م،مواظّٔؼّ٤مّٰمؼّ٦زػّ٦غّ٥مٌصويفّ٣مأومؼػلّٕوغّ٥موصّ٠مأػّ٦اّ٫ف .ّ٣م

صؿو مأذّٓ محوجي ماظعوٕ ماظقّ٦م مإدي مػّٓاؼي ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣م ،مصنن مأزعيم

اظعوٕماآلنمأزعيمأخٱّضقي،موعومعّ٤مطؿوبمدسومإديمعؽورمماِّخٱّقمعّٝمطّ٢م

اظـوسمعـّ٢ماظؼّٕآنم،موإذامطونمخطلماٌلؾؿنيمسيمػّٔاماظّٖعونمبعّٓػّ٣مسّ٤م
أخٱّق ماظؼّٕآن مصنن مع ّ٤مأوجى ماظّ٦اجؾوت مسؾقف ّ٣ماظعّ٦دة مإدي مأخٱّضّ٥م
عؿؿـؾنيماظـؿّ٦ذجماظعؿؾّ٨ماِّطؿّ٢مسيماعؿـولماِّخٱّقماظؼّٕآغقيموػّ٦معّ٤م

تـّٖلمسؾقّ٥ماظؼّٕآنم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موػّ٦ماظّٔيمو٭ّػّ٥مربّ٥مبلغّ٥مسؾّ٧م

خؾّ٠مسظقّ٣مّٰعؿـوظّ٥ماِّخٱّقماظؼّٕآغقيماٌؾـّ٦ثيمسيمرّ٦لماظؼّٕآنموسّٕ،ّ٥ّ٬م

صؼّٓمطونمأذيّٝماًَؾّْ٠مخصيؾُؼو،مِّغّ٥مطونمأذيعف ّ٣مظؾؼّٕآنمتطؾقؼومواعؿـوّٰم،م

ؼؼّ٦ل متعودي :م{وشيإغيغؼي َّ١مظَعشيؾَ ّ٧مخصيؾُّ٠ػي مسشيظِقّ٣ػي}ػاظؼؾ :ّ٣م4ؼ ،مطؿو مػ ّ٦معـطّ٦قم

حّٓؼٌمسوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)محنيمدؽؾًمسّ٤مأخٱّضّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م

ودؾ)ّ٣مضوظً:م(طَونشيمخؾؼّ٥ماظْؼُّٕضيآن)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ) .م
وإغـو مإذمغّٔود مس ّ٤ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣ماآلن مظـّٕج ّ٦مأن مؼؽّ٦ن ماظؼّٕآن مخريم

عّ٤مؼّٓاصّٝمسـومؼّ٦ممّٰمنّٓمغصريطياموّٰمعّٓاصعطيو،مصعّ٤مأبّ٨مأعوعيم(رّ٨ّ٬مآم

سـ)ّ٥مضول:ممسعًمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼؼّ٦ل:م(ؼصيمضيتشيّ٧مبِوظْؼُّٕضيآنغيم
شيوعيِ موشيأَػضي ِؾ ِّ٥ماظَِّّٔؼّ٤شي مطَوغصيّ٦ا مؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي م ِب ِّ٥متشيؼّْٓصيعصيّ٥صي مدصيّ٦رشيةُ ماظْؾشيؼَّٕشيةِ موشيآلصيم
ؼشيّ٦ضيمشي ماظْؼِق شي

شيول معشيوم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مثشيٱّشيَثيَ مأَعضيـ ػي
سِؿضيّٕشيانشي) .موشيّ٬شيّٕشيبشي مظَفصيؿشيو مرشيدصيّ٦لصي َّ

شيان مبشيقضيـشيفصيؿشيو مذشيّٕضيقظي مأَوضيم
شيون مدشيّ٦ضيدشياو غي
غشيلِقؿصيفصيّ٤ؼي مبشيعضيّٓصي ،مضَولشي :م( َطلَغؼيفصيؿشيو مشَؿشيوعشيؿشيونغي مأَوضي مزُؾَّؿ غي

َطلَغؼيفصيؿشيومحِّٖضيضَونغيمعِّ٤ضيمرَقضيّٕػيم٭ّشيّ٦شيافؼيمتصيقشيوجؼيونغيمسشيّ٤ضيم٭ّشيوحِؾِفغيؿشيو)ممممممم(٭ّققّّمعلؾ.)ّ٣م م
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صنذامداوشيمماٌُلؾؿّ٦نمسؾّ٧متٱّوتِ،ّ٥موتّٓبشيعيّٕمععوغِق،ّ٥موسؿِؾّ٦امب،ّ٥موتعؾَعيؿّ٦هم
وسؾَعيؿّ٦همأبـوءشيػّ٣م،مطونمظّ٥مأسظّ٣ماظـػ،ّٝمصؾّ٥م٭ّٱّحماجملؿؿ،ّٝمحقٌمتـؿشصيّٕم
اظّٕريي مواظعّٓل ،موتـصؾِّّ ماظؼؾّ٦ب ،موتؽـّٕ ماًريات ،موتـّٓصّٝصي ماظشصيعيّٕورم
واٌُفؾِؽوت .م

* * *
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ذلُد (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ) ْيب ايزمح١
أٚالً  :ايعٓاصز :
 -1اظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مررييمظؾعوٌنيم .م
 -2عّ٤معظوػّٕمرريؿّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م.م م
 رريؿّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبوظـلوءم .م رريؿّ٥مبوِّرػولم .م مرريؿّ٥مبؤٌّغؾنيمواٌكطؽني .م ممرريؿّ٥مبغريماٌلؾؿنيم .م ممرريؿّ٥مبويقّ٦انم .م -3اّٰضؿّٓاءمبوظّٕرييماظـؾّ٦ؼيموأثّٕهمسيمحقوتـوماٌعو٭ّّٕة .م
ثاّْٝا  -األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز:ِٜ
ضيؿيًمظِؾْعشيوظَؿِنيشي}مممممػاِّغؾقوء:م107ؼ .م
 -1ؼؼّ٦لمآمتعودي:م{وشيعشيومأَرضيدشيؾْـشيوكَمإغيظَّومرشيح شي
 -2وؼؼّ٦ل متعودي {:مظَؼَّٓضي مجشيوءشيطُّ٣ضي مرشيدصيّ٦لظي معِّ٤ضي مأَغضيػُلِؽُّ٣ضي مسشيّٖغيؼّٖظي مسشيؾ ضيَق ِّ٥معشيو مسشيـِؿؽيّ٣ضيم
حشيّٕغيؼّٙظيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمبِوظْؿصيمضيعِـِنيشيمرشيءصيوفظيمرشيحِقّ٣ظي}ممممممممممممممممممممممممممػاظؿّ٦بي:م128ؼ .م
شيماظؾِّ٥مظِـضيًشيمظَفصيّ٣ضيموشيظَّ٦ضيمطُـضيًشيمصَظفيومشَؾِقَّٜماظْؼَؾْىِم
ضيؿيٍمعَِّ ّ٤
 -3وؼؼّ٦لمتعودي{:صَؾِؿشيومرشيح شي
ظَوغضيػَضؽيّ٦امعِّ٤ضيمحشيّ٦ضيظَِّ١مصَوسضيّٟصيمسشيـضيفصيّ٣ضيموشيادضيؿشيغضيػِّٕضيمظَفصيّ٣ضيموشيذشيووغيرضيػصيّ٣ضيمصِّ٨ماْظلَعضيّٕغيمصَنغيذشيام
َّ٧ماظؾِّ٥مإغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼصيقِىؽيماظْؿصيؿشيّ٦شيطِّؾِنيشيم}ػآلمسؿّٕان:م159ؼ .م
َّ
سشيّٖشيعضيًشيمصَؿشيّ٦شيطَّّ٢ضيمسشيؾ
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 -4وؼؼّ٦لمتعودي{:ؼصيّٓضيخِّ٢صيمعشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيمصِّ٨مرشيحضيؿشي ِؿِّ٥موشياظظَّوظِؿِنيشيمأَسشيّٓؼيمظَفصيّ٣ضيمسشئّشيابطيوم
أَظِقؿطيو}مػاإلغلون31:ؼ .م
األدي َٔ ١ايضٓ ١ايٓب:١ٜٛ
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
 -1سشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
سؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(إغيغـي ّ٨مَِّدضيخصيّ٢صيماظصؼيٱَّةَمأُرغيؼّٓصيمإغيرَوظَؿشيفشيوم َصلَدضيؿشيّٝصيمبصيؽَوءشيماظصؼيؾِّ٧ـيم
َصلُخشيػِّّٟصيمعِّ٤ضيمذِّٓؼيةِموشيجضيِّٓمأُعـيِّ٥م ِب)ِّ٥مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
 -2وسشيّ٤ضي مسشيؾضيِّٓ ماظؾَّ ِّ٥مبضيّ٤غي مسشيؿضيّٕغيو مبضيّ٤غي ماظْعشيوصغي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مأَنؼي ماظـؼيؾِّ٨ؼيم
شيماظؾِّ٥م(سشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼي) مصِ ّ٨مإغيبضيّٕشياػِقّ٣شي:م{ مرشيبـيم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣متشيٱَّمضَّ٦ضيل َّ
اآلؼيَ.موشيضّ٦لم
إغيغؼيفصيّ٤ؼيمأَّ٬ضيؾَؾّْ٤شيمطَـِريطيامعِّ٤شي ماظـؼيوسغيمصَؿشيّ٤ضيمتشيؾِعشيـِ ّ٨مصَنغيغؼيّ٥صيمعِــي }ّ٧م شي
سِقلشيّ٧مسشيؾ ضيَقِّ٥ماظلؼيٱَّمصيم{ مإغينضيمتصيعشئّـيبضيفصيّ٣ضيمصَنغيغؼيفصيّ٣ضيمسِؾشيودصيكَموشيإغينضيمتشيغضيػِّٕضيمظَفصيّ٣ضيمصَنغيغؼيَّ١م
شيؼ ِّ٥موشيضَولشي :م( ماظؾَّفصيّ٣ؼي مأُعؼيؿِ ّ٧مأُعؼيؿِ ّ٨موشيبشيؽَّ٧م
أَغضيًشي ماظْعشيّٖغيؼّٖصي ماظْقشيؽِقّ٣صي} مصَّٕشيصَّٝشي مؼشيّٓ ضي
صَؼَولشيماظؾَّّ٥صيمسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼي:مؼشيومجِؾضيّٕغيؼّ٢صيماذضيػشيىضيمإغيظَّ٧معصيقشيؿؼيٍّٓم -موشيرشيبؽيَّ١مأَسضيؾَّ٣صي-مم
َللَظَّ٥صيم َصلَخضيؾشيّٕشيهصيم
صَلشيؾّْ٥صيمعشيومؼصيؾضيؽِقَّ١؟م َصلَتشيوهصي مجِؾضيّٕغيؼّ٢صيم(سشيؾ ضيَقِّ٥ماظصؼيٱَّةُموشياظلؼيٱَّمصي)مص شي
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبِؿشيومضَولشي.موشيػصيّ٦شيمأَسضيؾَّ٣صي.مصَؼَولشيماظؾَّّ٥صي:مؼشيوم
رشيدصيّ٦ل َّ
جِؾضيّٕغيؼّ٢صيماذضيػشيىضيمإغيظَّ٧معصيقشيؿؼيٍّٓمصَؼُّ٢ضيمإغيغؼيومدشيـصيّٕضيِّ٬قَّ١مصِّ٧مأُعؼيؿَِّ١موشيَّٰمغشيلصيّ٦ءصيكَم)م
(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
 -3وسشيّ٤ضيمأَغشيّٗػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمشُٱَّعطيومعِّ٤شيماظْقشيفصيّ٦دِمطَونشيمعشيّٕغيضشيم َصلَتشيوهصيماظـؼيؾِّ٧ؽيم
دِّ٥مصَؼَولشيمظَّ٥صي:م(أَدضيؾِّ٣ضي).مصَـشيظَّٕشيم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيعصيّ٦دصيهصيمصَؼَعشيّٓشيمسِـضيّٓشيمرشيأْ ِ
دِّ٥مصَؼَولشيمظَّ٥صيمأَبصيّ٦هصيم:مأَرِّٝضيمأَبشيوماظْؼَودِّ٣غي.م َصلَدضيؾَّ٣شيمصَؼَومشيم
إغيظَّ٧مأَبِقِّ٥موشيػصيّ٦شيمسِـضيّٓشيمرشيأْ ِ
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ِؾِّ٥ماظَِّّٔىمأَغضيؼَّٔشيهصيمبِّ٧م
اظـؼيؾّ٧ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موشيػصيّ٦شيمؼشيؼُّ٦لصي:م(اظْقشيؿضيّٓصيمظ َّ
عِّ٤شيماظـؼيورغي)م(دـّ٤مأبّ٨مداودم) .م
شيماظؾِّ٥مادضيعصيمسشيؾَّ٧م
 -4وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضِقّ٢شيمؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
ضيؿيًم)م
اظْؿصيشضيّٕغيطِنيشيم،مضَولشيم:م(إغيغـيّ٧مظَّ٣ضيمأُبضيعشيٌضيمظَعؼيوغطيوموشيإغيغؼيؿشيومبصيعِـضيًصيمرشيح شي
(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
 -5وسّ٤مأَغشيّٗمبضيّ٤معشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مطَونشيمظِؾـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
شيشيُ ،موشيطَونشي محشيلشيّ٤شي ماظصؼيّ٦ضيتِ م ،مصَؼَولشي مظَّ٥صي ماظـؼيؾِّ٨ؽيم
ودؾ )ّ٣محشيودٍ مؼصيؼَولصي مظَّ٥صي مأَغضيف شي
شيشيُمَّٰمتشيؽْلِّٕغيماظْؼَّ٦شيارغيؼّٕشي)،مضَولشيمضَؿشيودشيةُم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(رصيوشيؼضيّٓشيكَمؼشيومأَغضيف شي
:مؼشيعضيـِّ٨مّ٬شيعشي َػيَماظــيلشيوءِ.م(٭ّققّّماظؾكوري).مم م
ِشيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)ممضَوظًَضي:مم(إغينضيمطُـضيًصيمظَكتِّ٨ماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيم
 -6وسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مبِوظْنغيغشيوءِمصَكخصئّصيهصيم َصلَذضيّٕشيبصيمعِـضيّ٥صيمصشيَقلْخصئّصيهصيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَقضيِّ٥م
وشيدشيؾَّّ٣شي)مصَقشيضشيّٝصيمصَوهصيمعشيّ٦ضيِّّٝ٬شيمصِّ٨ؼي،موشيإغينضيمطُـضيًصيمآلخصئّصيماظْعشيّٕضيقشيمعِّ٤شيماظؾَّقضيّ٣غيمصَكطُؾُّ٥صيم
صشيَقلْخصئّصيهصيمصَقشيضشيّٝصيمصَوهصيمعشيّ٦ضيِّّٝ٬شيمصِّ٨ؼيمصشيَقلْطُؾُّ٥صيموشيأَغشيومحشيوِّّٚ٫ظيم)
(٭ّققّّمابّ٤محؾونم) .م
 -7وسشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:م(طَونشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
َ ّ٥مابضيّ٤ظي معصيلضيؿشيّٕضيّ٬شيّٝظي مصِ ّ٨مغشيوحِقشييِم
ودؾ )ّ٣مأَرضيحشيّ٣شي ماظـؼيوسغي مبِوظْعِقشيولغي ،موشيطَونشي مظ صي
ؼيومغلْتِقِّ٥م،موشيضَّٓضيمدشيخشيّ٤شيماظْؾشيقضيًصيمبِنغيذضيخِّٕػيم،مصَقصيؼَؾـيؾُّ٥صيم
ِؼـيِ،موشيطَونشيمزِؽضيّٕصيهصيمضَقضيـطيو،موشيطُـ شي
اظْؿشيّٓ شي
وشيؼشيشصيؿؽيّ٥صيم)م(اِّدبماٌػّٕدمظؾؾكوريم) .م
 -8وسّ٤مأبّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَومشيمأَسضيّٕشيابِّ٨ؿيمصَؾشيولشيمصِّ٨ماظْؿشيلضيفِِّٓم
صَؿشيـشيووشيظَّ٥صي ماظـؼيوسصي ،مصَؼَولشي مظَفصيّ٣صي ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م :م(دشيسصيّ٦هصيم
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وشيػشيّٕغيؼؼُّ٦ا مسشيؾَ ّ٧مبشيّ٦ضيِظ ِّ٥مدشيفضيٱًّ معِّ٤ضي معشيوءٍ م ،مأَوضي مذشيغصيّ٦بطيو معِّ٤ضي معشيوءٍ مصَنغيغؼيؿشيو مبصيعِـضيؿصيّ٣ضيم
عصيقشيلـيّٕغيؼّ٤شيموشيظَّ٣ضيمتصيؾضيعشيـصيّ٦امعصيعشيلـيّٕغيؼّ٤شي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري) .م
 -9وسشيّ٤ضيمدصيؾَقضيؿشيونشيمبضيّ٤غيمبصيّٕشيؼضيّٓشيةَمسشيّ٤ضيمأَبِقِّ٥مضَولشيم:طَونشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَِّّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
شيىماظؾِّ٥م
َّ
غيؼيٍمأَوضي٭ّشيوهصيمصِّ٧مخشيو٭ّؼي ِؿِّ٥مبِؿشيؼّْ٦
ودؾ)ّ٣مإغيذشيامأَعؼيّٕشيمأَعِريطيامسشيؾَّ٧مجشيقضيّ٘ػيمأَوضيمدشيّٕ ؼي
وشيعشيّ٤ضيمعشيعشيّ٥صيمعِّ٤شيماظْؿصيلضيؾِؿِنيشيمخشيقضيّٕطيامثصيّ٣ؼيمضَولشي:م(....اشّْٖصيواموشيَّٰمتشيغصيؾُّّ٦ام،موشيَّٰمتشيغضيِّٓرصيوام
وشيَّٰمتشيؿضيـصيؾُّ٦ام،موشيَّٰمتشيؼْؿصيؾُّ٦اموشيظِقّٓطيا،موشيإغيذشيامظَؼِقًشيمسشيّٓصيوؼيكَمعِّ٤شيماظْؿصيشضيّٕغيطِنيشيمصَودضيسصيفصيّ٣ضيم
إغيظَّ٧مثشيٱَّثِمخِصشيولػيم-مأَوضيمخِٱَّلػيم-م َصلَؼؼيؿصيفصيّ٤ؼيمعشيومأَجشيوبصيّ٦كَمصَوضْؾشيّ٢ضيمعِـضيفصيّ٣ضيموشيطُّٟؼيم
سشيـضيفصيّ٣ضيمثصيّ٣ؼيمادضيسصيفصيّ٣ضيمإغيظَّ٧ماإلغيدضيٱَّمغيمصَنغينضيمأَجشيوبصيّ٦كَمصَوضْؾشيّ٢ضيمعِـضيفصيّ٣ضيموشيطُّٟؼيمسشيـضيفصيّ٣ضي)....م
(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
صيماظؾِّ٥م
ِماظؾِّ٥مبضيّ٤غيمجشيعضيػَّٕػيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشي:مأَرضيدشيصَـِّ٧مرشيدصيّ٦ل َّ
 -10وسشيّ٤ضيمسشيؾضيّٓ َّ
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مخشيؾْػَّ٥صيمذشياتشيمؼشيّ٦ضيمػيم َصلَدشيّٕؼيمإغيظَّ٧ؼيمحشيِّٓؼـطيومَّٰمأُحشيّٓـيثصيمبِِّ٥م
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآم
أَحشيّٓطيا معِّ٤شي ماظـؼيوسغي ،موشيطَونشي مأَحشيىؽي معشيو مادضيؿشيؿشيّٕشي مبِ ِّ٥مرشيدصيّ٦لصي َّ
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مظِقشيوجشي ِؿ ِّ٥مػشيّٓشيصًو مأَوضي محشيوِّّ٘٫شي مغشيكضيّ٢ػي .مضَولشي م :مصَّٓشيخشيّ٢شي مبصيلضيؿشيوغطيوم
ظِّٕشيجصيّ٢ػي مع ّ٤ماْظلَغضيصشيورغي مصَنغيذشيا مجشيؿشيّ٢ظي ،مصَؾَؿؼيو مرشيأَى ماظـؼيؾِّ٨ؼي م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾَقضيِّ٥م
َقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مصَؿشيلشيّّشيم
وشيدشيؾَّّ٣شي)محشيّ٤ؼيموشيذشيرشيصًَضيمسشيقضيـشيوهصي،م َصلَتشيوهصيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضي
ذِصّْٕشياهصيمصَلشيؽًَشي،مصَؼَولشي:م(عشيّ٤ضي مرشيبؽيمػشئّشيا ماظْفشيؿشيّ٢غي،مظِؿشيّ٤ضيمػشئّشيا ماظْفشيؿشيّ٢صي؟م)،م
شيماظؾ.ِّ٥مصَؼَولشي:م(أَصَؾَومتشيؿؼيؼِّ٨ماظؾَّّ٥شيم
صَفشيوءشيمصَؿطيّ٧معِّ٤شيماْظلَغضيصشيورغيمصَؼَولشي:مظِّ٨مؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
غيقؿيِ ماظَّؿِّ٨معشيؾَّؽََّ١ماظؾَّّ٥صيمإغيؼؼيوػشيو؟،مصَنغيغؼيّ٥صيمذشيؽَومإغيظَّ٨ؼيمأَغؼيَّ١متصيفِقعصيّ٥صيم
صِّ٨مػشئِّهِماظْؾشيف شي
وشيتصيّٓضيِّ٫ؾصيّ٥صيم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤مأبّ٨مداود) .م
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ثايجّا -املٛضٛع :
ظؼّٓ مذي ّٝمآ مدؾقوغ ّ٥موتعودي مظّٕدّ٦ظـو مربؿّٓ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣معؽورم ماِّخٱّق ماظؾشّٕؼي ،موتلظّؼً مروحـ ّ٥ماظطوػّٕة مبعظق ّ٣ماظشؿوّ٫ـّ٢م
واًِصول ،مودريت ّ٥ماظعطّٕة م مغؾ ّٝمدكّ٨عي موعصّٓر مثّٕيعي مظؽ ّ٢مأغّ٦اع ماظعظؿيم
اإلغلوغقشيعيي،موطقّٟمّٰمؼؽّ٦نمطّٔظّ١موضّٓما٭ّطػوهمآمتعوديمسؾّ٧مبينمآدم،م
وخؿّ٣مبّ٥مأغؾقوءه،مصؽوغًمحقوتّ٥مأغصّٝمحقوةمسّٕصؿفوماإلغلوغقشيعييمعـّٔمغشلتفو،م
وؼؽػق ّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مذّٕصًو مأن مآ مدؾقوغ ّ٥موتعودي مضّٓ مذفّٓ مظّ٥م
بعظؿيماِّخٱّقمصؼولمتعودي:م{وشيإغيغشيعيَّ١مظَعشيؾَّ٧مخصيؾُّ٠ػيمسشيظِقّ٣ػي}ممممممممممممػاظؼؾ:ّ٣م4ؼ .م
اظّٕرييُماٌفّٓاةُمجوءمعؾشـيّٕامم***مموِّصضّ٢غيماِّدؼونمضوممصلغّٔرام م
وِّطّٕمغيماِّخٱّقمجوءمعصيؿؿـيؿطيومم***ممؼّٓسّ٦مِّحلـِفوموميقّ٦ماٌـؽّٕا م
٭ّؾّ٧مسؾقّ٥مآُمسيمعؾؽّ٦تّ٥م***معومضوممسؾّٓظيمسيماظصٱّةموطؾعيّٕا م
وع ّ٤مسظق ّ٣ماِّخٱّق ماظيت مهؾَّ ّ٧مبفو ماظّٕدّ٦ل م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣مخصيؾُّ٠صي ماظّٕريي ،مصؾؼّٓ موػؾ ّ٥مآ مضؾؾطيو مرحقؿطيو م ،مؼّٕقؽي مظؾضعق ،ّٟموحيـّ٦م
سؾّ٧ماٌلؽني،موؼعطّٟمسؾّ٧ماًؾّ٠مأذيعني،مصؽوغًماظّٕرييمظّ٥مدفقعيي،م
صشؿؾً ماظصغري مواظؽؾري ،مواظؼّٕؼى مواظؾعقّٓ ،مواٌمع ّ٤مواظؽوصّٕ ،مصف ّ٦مررييم
ضيؿيً مظِؾْعشيوظَؿِنيشي} مػاِّغؾقوء :م107ؼ،م م
آ مظؾعوٌني :م{وشيعشيو مأَرضيدشيؾْـشيوكَ مإغيظَّو مرشيح شي
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وػ ّ٦م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مرريي مربوغقي معفّٓاة مظؽ ّ٢ماًؾ ،ّ٠موعو مدـؿّ٥م
ودريتّ٥موحقوتّ٥مطؾفومإّٰمعظوػّٕمعّ٤مرريؿّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ،)ّ٣مبّ٢معّ٤م
عظوػّٕ مرريي مآ متعودي مبوًؾ ّ٠مأن مبعٌ مػّٔا ماظـيب ماظؽّٕؼ ،ّ٣مصؼّٓ مجوءم
مبـفٍمذوعّ٢مظؾققوة،مطوغًماظّٕرييمعّ٤مأػّ٣مرطوّّٖ٫ه،موظؼّٓمسؾَّؿشيـوممبّ٦اضػّ٥م
اظعظقؿيموتعوعؾّ٥معّٝماىؿقّٝمطقّٟمغـلٍمعّ٤ماظّٕرييمثّ٦بطيومغفّٓؼّ٥مإديمعّ٤م
حّ٦ظـو،مظقؿقّ٦لماظعّٓومإديمحؾقىمبؿؾّ١ماظؾؿليمايوغقي .م
وع ّ٤مرريؿ ّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مأغ ّ٥مطون محّٕؼصطيو مسؾ ّ٧ماظـوسم
ذّٓؼّٓ ماًّ٦ف مسؾقف ،ّ٣مؼلع ّ٧مبؽ ّ٢مدؾق ّ٢مظّٕص ّٝماٌشؼي مسـف ،ّ٣مؼؼّ٦ل مآم
تعودي:م{ظَؼَّٓضيمجشيوءشيطُّ٣ضيمرشيدصيّ٦لظيمعِّ٤ضيمأَغضيػُلِؽُّ٣ضيمسشيّٖغيؼّٖظيمسشيؾ ضيَقِّ٥معشيومسشيـِؿؽيّ٣ضيمحشيّٕغيؼّٙظيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيم
بِوظْؿصيمضيعِـِنيشيمرشيءصيوفظيمرشيحِقّ٣ظي}ػاظؿّ٦بي:م128ؼ،مإغّ٥معّ٤مأَغضيػُلِـوموعّ٤مأَغضيػَلِـومذػّ٦قم
بـو،محّٕؼّٙمسؾقـومؼشّ٠مسؾقّ٥مسصقوغـو،مرؤوفمبـومؼؼّٟمسؾّ٧ماظصّٕاطمؼؼّ٦ل:م
ربِمدشيؾِّّ٣ضيمدشيؾِّّ٣ضي،موؼطقّ٢ماظلفّ٦دمواظّٓسوءمؼّٓسّ٦مِّعؿّ٥مبوظـفوةمواظلعودةمؼّ٦مم
اظؼقوعي ،مؼلفّٓ مهً مسّٕش ماظّٕري ّ٤مصٱّ مؼّٕص ّٝمرأد ّ٥محؿ ّ٧مؼؼول مظ:ّ٥م م
(ؼشيومعصيقشيؿؼيّٓصيمارضيصَّٝضيمرشيأْدشيَّ١موشيضُّ٢ضيمؼصيلضيؿشيّٝضيمظََّ١موشيدشيّ٢ضيمتصيعضيطَّ٥ضيموشياذضيػَّٝضيمتصيششيػَّّٝضي،م َصلَضُّ٦لصيمؼشيوم
رشيبـيمأُعؼيؿِّ٧مأُعؼيؿِّ٧م).م م
ظؼّٓ مضض ّ٧محقوت ّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مسي مخّٓعي مع ّ٤محّ٦ظّ٥م
وإسوغؿف،ّ٣مصفومسبّ٤مأُوظَوءِمغّٕاهمسيمخّٓعيمأػّ٢مبقؿ،ّ٥موطلغّ٥مؼّٕؼّٓ مأنمخيػّٟم
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سـف ّ٣مورلة معؿوسى مأذغول ماٌـّٖل ،مػّٔه ماِّسؿول ماظيت مؼلغ ّٟمععظّ٣م
اظّٕجولمأنمؼعريوػومضّٓرطيامعّ٤متعووغف،ّ٣مطوغًمأعّٕطيامرؾقعقومسيمحقوتّ٥م(٭ّؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ،)ّ٣مإنمإٌّأةمّٰمهؿوجمإديمعّ٤مؼلوسّٓػومسيمسؿّ٢ػيمعومبؼّٓرم
حوجؿفومِّنمتشعّٕمداّ٫ؿومبطقّ٦رماظّٕرييمتّٕصّٕفمحّ٦هلو،موػؽّٔامطونماظـيبم
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مؼغؿّٕ مأػ ّ٢مبقؿ ّ٥مبوظّٕريي ،موذظ ّ١مطّ٢ؽي معو متؿؿـوهم
إٌّأةمعّ٤مزوجفو .م
م

موضّٓ متعّٓدت معظوػّٕ ماظؿعؾري مس ّ٤ماظّٕريي مع ّ٤مجوغى ماظـيبم م

(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مووهمأػّ٢مبقؿ،ّ٥مصؿورةمغّٕاهمسيمخّٓعيمأػّ٢مبقؿ،ّ٥م
وتورةمغّٕاهمؼّٓاسؾفّ٣موؼصيّٓخّ٢ماظلّٕورمإديمضؾّ٦بف،ّ٣موتورة مأخّٕىمغّٕاهمؼؿفووزم
سّ٤مأخطوّ٫فّ٣مبّٕرييموحصيـصيّ٦عي،موػؽّٔامطوغًمإذوراتماظّٕرييمتـؿشّٕمسيمبقًم
ِشيُم(رّ٨ّ٬شيماظؾَّّ٥مسـفو):م(معومطونشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم
اظـؾّ٦ة،مصؿػقّٚمسؾقّ٥محـوغطيو،مدصيؽؾًَضيمسشيو ّ٫شي
(٭ّشيؾّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥مودشيؾَّ)ّ٣مؼشيصـّٝصيمسيمبشيقضي ِؿِّ٥م؟مضوظً:مطونمؼشيؽُّ٦نمسيمعِفشيضيـيِمأَػضي ِؾ.ِّ٥م
ِّٓعيِ مأَػؾِ .ّ٥مصنغيذا محشيضشيّٕشيتِ ماظصؼيٱّة ،مخشيّٕشيجشي مإغيدي ماظصؼيٱّةِ)م م
ؼشيعين :مخ شي
(٭ّققّّماظؾكوريم)،موظّ٦مضّٕأماظّٕجولمدريتّ٥مواضؿّٓوامبّ٥معومهّ٦ظًمبقّ٦تفّ٣م
إديمجققّ٣مّٰمؼطوق!! م
ظؼّٓ مطون ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مرحقؿطيو مبوٌّٕأة ،موؼّ٦٭ّّ٨م
بوظّٕريي مبفو ،مب ّ٢مطونمؼشػ ّ٠مسؾ ّ٧مإٌّأة محني مؼلّٕع مايوديمسي مضقودةم
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اإلبّ٢ماظيتمتّٕطؾفو ماظـلوء،مصقؼّ٦لمظ:ّ٥مرصؼومبوظؼّ٦ارؼّٕ،مصعّ٤مأَغشيّٗمبضيّ٤معشيوظٍِّ١م
(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي مطَونشي مظِؾـؼيؾِّ٨ـي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣محشيودٍ مؼصيؼَولصي مظَّ٥صيم
شيشيُ م ،موشيطَونشي محشيلشيّ٤شي ماظصؼيّ٦ضيتِ مصَؼَولشي مظَّ٥صي ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ:)ّ٣م
أَغضيف شي
شيشيُمَّٰمتشيؽْلِّٕغيماظْؼَّ٦شيارغيؼّٕشي).مضَولشيمضَؿشيودشيةُمؼشيعضيـِ:ّ٨مّ٬شيعشي َػيَماظــيلشيوءِم(٭ّققّّم
(رصيوشيؼضيّٓشيكَمؼشيومأَغضيف شي
اظؾكوري م) ،مأراد مأنعي ماإلب ّ٢مإذا مدشيؿِعً مايُّٓاء مأدضيّٕسشيً مسي ماظْؿشّ٨م
واذضيؿشيّٓعيتمصلزضيسفًماظّٕاطىموأتضيعشيؾشيؿضيّ٥مصـفوهمسّ٤مذظّ١مِّنعيماظـلوءمؼشيضضيعصيػّْ٤مسّ٤م
ذّٓعيةمايّٕطيم(اظـفوؼيمسيمشّٕؼىماِّثّٕمّٰبّ٤ماىّٖري)،مؼّ٦٭ّّ٨مايوديمأّٰم
ؼلّٕع مبف !!ّ٤م موعو ماإلدّٕاع مبف ّ٤مذّ٨ء مؼّٔطّٕ مجبّ٦ار معو متٱّضق ّ٥مإٌّأة معّ٤م
ععوغوةمسيمحقوتفومعّ٤مشؾظيموجػوءمسيمأحقونمطـرية .م
وطونماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مإذامدخّ٢مبقؿ،ّ٥مبودرمبوظلٱّم،م
وإذامدخ ّ٢مظقؾًو ،مخوصًَشيمب ّ٥محؿ ّ٧مّٰ متلؿقؼ ّٜمزوجؿ ّ٥مإن مطوغً مغوّ٫ؿي .مطؿوم
ِّ٧ء معِّ٤شي ماظؾَّقضيّ٢غي مصَقصيلشيؾِّّ٣صي متشيلضيؾِقؿطيو مَّٰم
ورد مسي محّٓؼٌ ماٌؼّٓاد مضول :م م( ...مصَقشيف صي
ؼصيّ٦ضُِّٜمغشيوِّ٫ؿطيوموشيؼصيلضيؿِّٝصيماظْقشيؼْظَونشيم)م(٭ّققّّمعلؾ)ّ٣م،مأهلّٔهماظّٓرجي؟!مخيشّ٧معّ٤م
أنمؼّ٦ضّٜمأػّ٢مبقؿّ٥موػ ّ٣مغوّ٫ؿّ٦نمحؿّ٧مّٰمؼؼطّٝمسؾقفّ٣مغّ٦عفّ٣موراحؿف!ّ٣م
ؼوهلومعّ٤مررييمسفقؾيمجيىمأنمتـقينمأعوعفومجؾوهمطّ٢مسظق .ّ٣م
وع ّ٤مسفقى مرريؿ ّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مبوٌّٕأة مأن مؼّٕاسّ٨م
غػلقؿفومسيماِّؼومماظشفّٕؼيماظيتمؼعرتؼفومصقفومعومطؿؾّ٥مآمتعوديمسؾّ٧مبـوتم
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حّ٦اء،موصقفومخيؿّ٢مغظومماهلّٕعّ٦غوتمظّٓىمإٌّأةموتؽّ٦نمسيمأعّٗـيمايوجيم
إدي مظط ّٟماٌعوعؾي ،موايـّ٦عي م مواظّٕأصي ،موػّٔه مأعّ٦ر مّٰ مؼؼّٓرػو مطـري معّ٤م
اظّٕجول موّٰ مؼؾؿػؿّ٦ن مإظقفو ،مب ّ٢مرمبو مزادوا مع ّ٤مّ٬غّ٦رف ّ٣مسؾقفو ،مورمبوم
ؼغضؾّ٦ن محني مجيّٓون مع ّ٤مإٌّأة متغريطيا مسي ماظلؾّ٦ك ،موؼصػّ٦غفو مبوٌؿؼؾؾيم
وبوظعؾّ٦س ،مأعو مدقّٓ ماًؾ ّ٠م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مصـّٕى مأغّ٦ار مرريؿّ٥م
تػقّٚمسؾّ٧مزوجّ٥مسوّ٫شي،محنيمتشّٕبمصقؾقٌمسّ٤معّّٝ٬ّ٦مذػؿقفومظقشّٕبم
ِشيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)ممضَوظًَضي:مم(إغينضيمطُـضيًصيمظَكتِّ٨ماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيم
عـ،ّ٥مصعشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
سشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مبِوظْنغيغشيوءِ مصَكخصئّصيهصي م َصلَذضيّٕشيبصي معِـضيّ٥صي مصشيَقلْخصئّصيهصي ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾَقضيِّ٥م
ضي ّ٣مصَكطُؾُّ٥صيم
وشيدشيؾَّّ٣شي) مصَقشيضشيّٝصي مصَوهصي معشيّ٦ضيِّّٝ٬شي مصِّ٨ؼي موشيإغينضي مطُـضيًصي مآلخصئّصي ماظْعشيّٕضيقشي معِّ٤شي ماظؾَّق غي
صشيَقلْخصئّصيهصيمصَقشيضشيّٝصيمصَوهصيمعشيّ٦ضيِّّٝ٬شيمصِّ٨ؼيمصشيَقلْطُؾُّ٥صيموشيأَغشيومحشيوِّّٚ٫ظيم)م(٭ّققّّمابّ٤محؾون)مإغفوم
ضؿي ماظّٕأصي ،مب ّ٢مضؿي ماإلغلوغقي مأن مهؿؿ ّ٢مع ّ٤مهى مسي ميظوت مّ٬عػّ٥م
وهـّ٦مسؾقّ٥موتّٕحّ٣مآّٰع،ّ٥مّٰمأنمتؿفوػّ٢معشوسّٕهمأومتضغّٛمسؾقّ٥موهؿعيؾّ٥م
سؾؽطيومصّ٦قمسؾؽ .ّ٥م
موظؼّٓمطونماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مرحقؿومبوظصغور،مإذامرأىم
وظّٓهمإبّٕاػقّ٣مؼلخّٔهمصقؼؾؾّ٥موؼشؿعي ّ٥م،موػّٔامعشفّٓمآخّٕمؼظفّٕمسظؿيمربؿّٓم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ماإلغلونماظعطّ٦فماظّٔيمزادمذّ٦ضّ٥مإديموظّٓهماظغوّ٫ىم
ظّٓرجي مجعؾؿ ّ٥مؼؼؾؾ ّ٥موؼشؿؽي ّ٥م ،مصعشيّ٤ضي مأَغشيّٗغي مبضيّ٤غي معشيوظِ ٍّ١م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي:م
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ؼيوس مبِوظْعِقشيولغي م ،موشيطَونشي مظَّ٥صي مابضيّ٤ظيم
(طَونشي ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مأَرضيحشيّ٣شي ماظـ غي
ؼيومغلْتِقِّ٥م،موشيضَّٓضيمدشيخشيّ٤شيماظْؾشيقضيًصيم
ِؼـيِ،موشيطَونشيمزِؽضيّٕصيهصيمضَقضيـطيوموشيطُـ شي
ِقيِماظْؿشيّٓ شي
عصيلضيؿشيّٕضيّ٬شيّٝظيمصِّ٨مغشيوحشي
بِنغيذضيخِّٕػيم،مصَقصيؼَؾـيؾُّ٥صيموشيؼشيشصيؿؽيّ٥صي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اِّدبماٌػّٕدمظؾؾكوري) .م
ظؼّٓ ماسؿرب ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مسّٓم متؼؾق ّ٢ماظصغورم
ِشيَ م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صيم
وإذؾوسف ّ٣مبويى مواظعط ّٟمضلّ٦ة موغّٖسطيو مظؾّٕريي ،مصعشيّ٤ضي مسشيو ّ٫شي
سشيـضيفشيو)مضَوظًَضيمجشيوءشيمأَسضيّٕشيابِّ٨ؿيمإغيظَّ٧ماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَؼَولشي:متصيؼَؾـيؾُّ٦نشيم
اظصـيؾضيقشيونشي!مصَؿشيومغصيؼَؾـيؾُفصيّ٣ضي،مصَؼَولشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(أَوشيمأَعضيؾُِّ١مظََّ١مأَنضيم
ضيؿيَم)م(٭ّققّّماظؾكوري)،مبّ٢مإنماظصٱّةمغػلفومّٰم
غشيّٖشيعشيماظؾَّّ٥صيمعِّ٤ضيمضَؾْؾَِّ١ماظّٕؼيح شي
تـلقّ٥مرريؿّ٥مبوِّرػولمورأصؿّ٥مبف،ّ٣مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:م
طُـؼيومغصيصشيؾِّّ٨معشيّٝشيمرشيدصيّ٦لغيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)ماظْعِششيوءشيم،مصَنغيذشيامدشيفشيّٓشيموشيثشيىشيم
اظْقشيلشيّ٤صي موشياظْقصيلشيقضيّ٤صي مسشيؾَ ّ٧مزَفضيّٕغيهِ م ،مصَنغيذشيا مرشيصَّٝشي مرشيأْدشيّ٥صي ،مأَخشئّشيػصيؿشيو مبِقشيِّٓهِ معِّ٤ضي مخشيؾْػِِّ٥م
أَخضئّطيا مرشيصِقؼًو ،مصَقشيضشيعصيفصيؿشيو مسشيؾَ ّ٧ماَِّرضيضغي ،مصَنغيذشيا مسشيودشي مسشيودشيا ،محشيؿؼي ّ٧مضَضشي ّ٧م٭ّشيٱَّتشيّ٥صيم
شيؼ)ِّ٥مػعلـّٓمأريّٓؼ،مبّ٢مطونمؼلؿّٝمبؽوءمرػّ٢م٭ّغريموػّ٦م
أَضْعشيّٓشيػصيؿشيومسشيؾَّ٧مصَكِّٔ ضي
سيماظصٱّةمصقكػّٟمررييًمبوظطػّ٢موبلعّ٥م،م مصعّ٤مأَغشيّٗمبضيّ٤معشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآم
سـ)ّ٥مأَنؼيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم:م(مإغيغـيّ٨مَِّدضيخصيّ٢صيمصِّ٨ماظصؼيٱَّةِموشيأَغشيوم
أُرغيؼّٓصيمإغيرَوظَؿشيفشيوم َصلَدضيؿشيّٝصيمبصيؽَوءشي ماظصؼيؾِّ٨ـيم َصلَتشيفشيّ٦ؼيزصيمصِّ٨م٭ّشيٱَّتِّ٨معِؿؼيومأَسضيؾَّ٣صيمعِّ٤ضيمذِّٓؼيةِم
ُعِّ٥معِّ٤ضيمبصيؽَو)ّ٥ِّ٫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري) .م
وشيجضيِّٓمأ ـي
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وظؼّٓممشؾًمرريؿّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ماىوػّ٢مصؽونمؼعؾؿّ٥م
بّٕصّ٠موّٰمؼصيعشيــيػُّ٥مسؾّ٧متؼصريه،موّٰمؼشيـضيؿشيؼِّٙصيمعّ٤مضّٓره،مصفّٔاماِّسّٕابّ٨ماظّٔيم
بول مسي معلفّٓه م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مثور ماظـوس موػؿّ٦ا مأن مؼػؿؽّ٦ا مبّ٥م
هلّٔاماىُّٕمماظّٔيمصعؾ،ّ٥مصؿوذامصعّ٢ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣؟!مضول:م
(دشيسصيّ٦هصيموشيأَػضيّٕغيؼؼُّ٦امسشيؾَّ٧مبشيّ٦ضيِظِّ٥مذشيغصيّ٦بطيومعِّ٤ضيمعشيوءٍ م،مأَوضيمدشيفضيٱًّمعِّ٤ضيمعشيوءٍم -مصَنغيغؼيؿشيومبصيعِـضيؿصيّ٣ضيم
عصيقشيلـيّٕغيؼّ٤شي موشيظَّ٣ضي متصيؾضيعشيـصيّ٦ا معصيعشيلـيّٕغيؼّ٤شي) م(٭ّققّّ ماظؾكوري) ،موػّٔه ماظؽؾؿي مغّ٦جففوم
ظؽ ّ٢ماٌلؾؿني مع ّٝمعو مؼؼ ّٝمبقـف ّ٣ماآلن مع ّ٤متؼور ّٝمو٭ّّٕاع :مإغيغؼيؿشيو مبصيعِـضيؿصيّ٣ضيم
عصيقشيلـيّٕغيؼّ٤شيموشيظَّ٣ضيمتصيؾضيعشيـصيّ٦امعصيعشيلـيّٕغيؼّ٤شي .م
وػّٔهمررييماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبوٌكطه،مصؿوذامصعّ٢م
ع ّٝمػّٔا ماظشوبعي ماظّٔي مجوءه مؼلؿلذغ ّ٥مسي ماظّٖغو!! مصصوح مب ّ٥ماظـوس ،مظؽـّ٥م
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضّٕب ّ٥معـ ّ٥موضول مظ ّ٥مسي معـؿف ّ٧ماظؾط ّٟمواظّٕص ّ٠م:م
(أَتصيقِؾؽيّ٥صيمُِّعـيَّ١؟) مضَولشي:مّٰ م،مضَولشي(:وشيطَّٔشيظَِّ١ماظـؼيوسصيمّٰمؼصيقِؾؽيّ٦غشيّ٥صيمُِّعؼيفشيوتِفغيّ٣ضي،مأَتصيقِؾؽيّ٥صيم
ّٰبضيـشيؿَِّ١؟) مضَولشي :مّٰ ،مضَولشي (:موشيطَّٔشيظِ َّ١ماظـؼيوسصي مّٰ مؼصيقِؾؽيّ٦غشيّ٥صي مظِؾشيـشيوتِفغيّ٣ضي ،مأَتصيقِؾؽيّ٥صيم
ُِّخضيؿَِّ١؟ ).....مث ّ٣موشيّ٬شيّٝشي مؼشيّٓشيهصي مسشيؾَ ّ٧م٭ّشيّٓضيرغي مػشئّا ماظشؼيوبعي م ،موشيضَولشي (:ماظؾَّفصيّ٣ؼي مطَػِّّٕضيم
ذشيغضيؾشيّ٥صي،موشيرَفـيّٕضيمضَؾْؾشيّ٥صي،موشيحشيصـيّ٤ضيمصَّٕضيجشيّ٥صي)م(اٌعفّ٣ماظؽؾريمظؾطرباغ،)ّ٨مصكّٕجماظشوبعيم
وعومذّ٨ءمسؾّ٧موجّ٥ماِّرضمأبغّٚمإظقّ٥معّ٤ماظّٖغو،مصفّٔهمررييماظـيبم(٭ّؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موتؾؽّ٣مّٕٔتفو!! م
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مممممموع ّ٤معظوػّٕ مرريؿ ّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مبغري ماٌلؾؿني مأغ ّ٥مطونم
ؼلعّ٧مإديمػّٓاؼؿفّ٣مواظّٕصّ٠مبف،ّ٣موتؼّٓؼّ٣مجوغىمايّ٦ارمسؾّ٧ماظصّٓام،مصفّ٦م
جيـّّمإديماظلؾّ٣موؼربمماٌعوػّٓات،موإذام٭ّورمحولماظعّٓوممإديمذلػيموضفّٕػيم
رشيحِؿشيّ٥صيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ،)ّ٣مؼّٕدّ٢مإديماِّعّ٣مواٌؾّ٦كمردوّ٢ّ٫مؼّٓسّ٦ػّ٣م
صقفومإديمايّ٠مضؾّ٢مأنمؼػؽّٕمسيمحّٕبف،ّ٣موإذامأردّ٢مجقشطيومأو٭ّوهمبوظّٕرييم
بوِّرػول مواظـلوء مواظضعػوء مواظّٔؼ ّ٤مّٰ محيوربّ٦ن ،مصعشيّ٤ضي مدصيؾَقضيؿشيونشي مبضيّ٤غي مبصيّٕشيؼضيّٓشيةَم
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مإغيذشيامأَعؼيّٕشيمأَعِريطيامسشيؾَّ٧م
سشيّ٤ضيمأَبِقِّ٥مضَولشي:مطَونشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيىماظؾِّ٥موشيعشيّ٤ضيمعشيعشيّ٥صيمعِّ٤شيماظْؿصيلضيؾِؿِنيشيمخشيقضيّٕطيام
َّ
غيؼيٍمأَوضي٭ّشيوهصيمسيمخشيو٭ّؼي ِؿِّ٥مبِؿشيؼّْ٦
جشيقضيّ٘ػيمأَوضيمدشيّٕ ؼي
ثصيّ٣ؼيمضَولشي:م(....اشّْٖصيواموشيمَّٰمتشيغصيؾُّّ٦اموشيَّٰمتشيغضيِّٓرصيواموشيَّٰمتشيؿضيـصيؾُّ٦اموشيَّٰمتشيؼْؿصيؾُّ٦اموشيظِقّٓطيا،موشيإغيذشيام
شيول م -مأَوضي مخِٱَّلػي م-م
ظَؼِقًشي مسشيّٓصيوؼيكَ معِّ٤شي ماظْؿصيشضيّٕغيطِنيشي مصَودضيسصيفصيّ٣ضي مإغيظَ ّ٧مثشيٱَّثِ مخِص ػي
َصلَؼؼيؿصيفصيّ٤ؼي معشيو مأَجشيوبصيّ٦كَ مصَوضْؾشيّ٢ضي معِـضيفصيّ٣ضي موشيطُّٟؼي مسشيـضيفصيّ٣ضي مثصيّ٣ؼي مادضيسصيفصيّ٣ضي مإغيظَ ّ٧ماإلغيدضيٱَّمغي مصَنغينضيم
أَجشيوبصيّ٦كَمصَوضْؾشيّ٢ضيمعِـضيفصيّ٣ضيموشيطُّٟؼيمسشيـضيفصيّ٣ضي).....م(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
واظعفىمطّ٢ماظعفىمأنمنّٓمعظؾيماظّٕرييماظـؾّ٦ؼيممتؿّٓمظرتصّٕفم
سؾّ٧معّ٤مغو٭ّؾّ٦هماظعّٓاءموحوربّ٦هموصعؾّ٦امععّ٥مطّ٢معومؼلؿطقعّ٦نمعّ٤ماظؽقّٓم
واإلؼّٔاء م،مإنمؼّ٦ممايّٓؼؾقيموحّٓهمؼؽػّ٨مدظقٱّمسؾّ٧مسظؿيمررييماظـيبم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ،)ّ٣مصفومػّ٦مؼؼرتبمعّ٤معؽيماظيتمخّٕجمعـفومعطّٕودطيا،م
وػّ٦ماظقّ٦ممسيمعّ٦رّ٤ماظؼّ٦ةمؼلؿطق ّٝمأنمؼػوجهماظؼّ٦مموؼػعّ٢مبفّ٣معومؼّٕؼّٓ،م
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ظؽـ ّ٥مؼمثّٕ ماظلؾ ّ٣موؼؼؾ ّ٢مذّٕوط مأػ ّ٢معؽي ماظيت مٕ مؼّٕضشي مبفو مطـري معّ٤م
اٌلؾؿنيمسيمحقـفوم،مصؼؾؾفومحؿّ٧مّٰمتّٕاقمضطّٕةمدم،مظؼّٓمطوغًماظّٕرييم
سيمتػو٭ّقّ٢محقوتّ٥مطؾفومحؿّ٧مسيموضًمايّٕوبماظيتمدصيصِّٝشيمإظقفومدصعطيو م،مصفوم
ػ ّ٦مؼّٓخ ّ٢معؽي مؼّٓخ ّ٢معؽي مجبقش ّ٥ماظعظق ّ٣ماظّٔي مأسفّٖ مأػ ّ٢معؽي مأنم
ؼؼووعّ٦ه م -مذبّٕد معؼووعي -مصقلؿ ّٝمدعّٓ مب ّ٤مسؾودة م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مؼؼّ٦لم
عّٖػّ٦طيا :م"اظقّ٦م مؼّ٦م ماٌؾقؿي" ،مصريدعي ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م(بّ٢م
اظقّ٦ممؼّ٦ممإٌّريي)!مثّ٣متلتّ٨ميظيماظـصّٕمصقؼّٟمأػّ٢معؽيمذيقعطيومأعوعّ٥م
خوّ٬عنيمعلؿلؾؿنيمؼـؿظّٕونمأيؼيمضضوءمؼؼضّ٨مصقفّ٣مردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م ،مصقؼّ٦ل مهل :ّ٣م(عشيو متشيّٕشيوضينشي مأَغـي ّ٧م٭ّشيوغِّٝظي مبِؽُّ٣ضي؟ م) .مضَوظُّ٦ا م :مخشيقضيّٕطيا مأَخظيم
طَّٕغيؼّ٣ظي موشيابضيّ٤صي مأَخػي مطَّٕغيؼّ٣ػي .مضَولشي م :م( ماذضيػشيؾصيّ٦ا م َصلَغضيؿصيّ٣صي ماظطُّؾَؼَوءصي) ،مضوهلو مهل ّ٣موصقفّ٣م
اظّٔؼّ٤محو٭ّّٕوهمػّ٦موع ّ٤مععّ٥مثٱّثمدـّ٦ات،مميـعّ٦نمسـفّ٣ماظطعوم مصؿوتم
عّ٤معوتمععّ٥معّ٤ماظصغورمواظؽؾورم،موصقفّ٣ماظّٔؼّ٤مضؿؾّ٦امسؿّ٥مريّٖةم(رّ٨ّ٬م
آمسـ)ّ٥موعـؾّ٦امجبـؿّ٥موحووظّ٦امأطّ٢مطؾّٓه،موصقفّ٣ماظّٔؼّ٤مبوتّ٦امؼّٓبّٕونمظّ٥م
اٌؽوؼّٓ .م
إغفو مرريي مسوعي مظؽ ّ٢ماًؾ ّ٠م ،مأظّػً محّ٦ظ ّ٥ماظؼؾّ٦ب م ،موأذابًم
شيماظؾِّ٥مظِـضيًشيم
ضيؿيٍمعَِّ ّ٤
اِّحؼودمصؿقّ٦ظًماظعّٓاوةمإديمربؾيمضولمتعودي{:صَؾِؿشيومرشيح شي
ظَفصيّ٣ضيموشيظَّ٦ضيمطُـضيًشيمصَظفيومشَؾِقَّٜماظْؼَؾْىِمظَوغضيػَضؽيّ٦امعِّ٤ضيمحشيّ٦ضيظَِّ١مصَوسضيّٟصيمسشيـضيفصيّ٣ضيموشيادضيؿشيغضيػِّٕضيم
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ماظؾ ِّ٥مإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مؼصيقِىؽيم
ظَفصيّ٣ضي موشيذشيووغيرضيػصيّ٣ضي مصِ ّ٨ماْظلَعضيّٕغي مصَنغيذشيا مسشيّٖشيعضيًشي مصَؿشيّ٦شيطَّّ٢ضي مسشيؾََّ ّ٧
اظْؿصيؿشيّ٦شيطِّؾِنيشي}ػآلمسؿّٕان:م159ؼ،مؼؼّ٦لمابّ٤مطـريمرريّ٥مآ:م"مأي:مظّ٦مطـًم
دقـيهشي ماظؽٱّم مضود ّ٨ماظؼؾى مسؾقف ّ٣مّٰغػضّ٦ا مسـ ّ١موتّٕطّ٦ك م ،موظؽ ّ٤مآم
ذيعفّ٣مسؾقّ١م،موأّٰنمجوغؾّ١مهلّ٣متلظقػومظؼؾّ٦بف "ّ٣م
وع ّٝمط ّ٢مػّٔا منّٓ مأن ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مؼعؾؿـوم
اظّ٦دطقي مواّٰسؿّٓال محؿ ّ٧مسي مخصيؾُّ٠ػي مطوظّٕريي ،مصؾؼّٓ مطوغً مرريؿّ٥م م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معؽلّ٦ةمبوظّ٦دطقي،مصفّ٦مرحقّ٣مدونمّ٬ع،ّٟمعؿّ٦اّّٝ٬م
سيمشريمذظي م،مربوربمّٰمؼغّٓر م،مدقودّ٨مّٰ مؼؽّٔب م،مؼلؿكّٓممايقؾيمسيم
ايّٕبمظؽّ٤مّٰمؼـؼ ّٚماظعفّ٦دمواٌّ٦اثق ّ٠م،مجيؿّٝمبنيماظؿّ٦ط ّ٢مواظؿّٓبري م،م
وبنيماظعؾودةمواظعؿ،ّ٢موبنيماظّٕرييمواظؼّ٦ةمسيمعّ٦اجفيماًصّ٦م .م
وػّٔه ماظّٕريي ماظـؾّ٦ؼي مٕ متؼ ّٟمسـّٓ محّٓود ماظؾشّٕ ،مب ّ٢ماعؿّٓتم
ظؿشؿّ٢مايقّ٦ان م،مصفومػّ٦مؼّ٦٭ّّ٨مبوظّٕصّ٠مسيمايقّ٦انمواإلحلونمإظقّ٥مسيم
ػّٔهماظؾقظيماظيتمؼػورقمصقفومايقوةم-مسـّٓماظّٔبّّ-مصعشيّ٤ضيمذشيّٓؼيادِمبضيّ٤غيمأَوضيسػيم
(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنؼي ماظـؼيؾِّ٨ؼي م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مضَولشي :م(إغينؼي ماظؾَّّ٥شي مطَؿشيىشيم
اإلغيحضيلشيونشيمسشيؾَّ٧مطُّ٢ـيمذشيّ٨ضيءٍ،مصَنغيذشيامضَؿشيؾْؿصيّ٣ضيم َصلَحضيلِـصيّ٦اماظؼِؿضي َؾيَ،موشيإغيذشيامذشيبشيقضيؿصيّ٣ضيم َصلَحضيلِـصيّ٦ام
ضيقيَ ،موشيظْقصيقِّٓؼي مأَحشيّٓصيطُّ٣ضي مذشيػّْٕشيتشيّ٥صي ،موشيظْقصيّٕغيحضي مذشيبِققشيؿشيّ٥صي) م(دـ ّ٤ماظرتعّٔي) ،مإغّ٥م
اظّٔـيب شي
(٭ّؾ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّٰ)ّ٣مؼّٕؼّٓمٌكؾّ٦قميظيمسّٔابمٌكؾّ٦قمّ٬عقّٟم-م
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شيور مصَنغيذشيا مجشيؿشيّ٢ظي ،مصَؾَؿؼيو مرشيأَىم
وإن مطون محقّ٦اغطيو -مودشيخشيّ٢شي مبصيلضيؿشيوغطيو مظِّٕشيجصيّ٢ػي ماْظلَغضيص غي
اظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)محشيّ٤ؼيموشيذشيرشيصًَضيمسشيقضيـشيوهصي،م َصلَتشيوهصيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مصَؿشيلشيّّشيمذِصّْٕشياهصيمصَلشيؽًَشي،مصَؼَولشي:م(عشيّ٤ضيمرشيبؽيمػشئّشياماظْفشيؿشيّ٢غي،مظِؿشيّ٤ضيمػشئّشيام
ماظؾ .ِّ٥مصَؼَولشي:م م
اظْفشيؿشيّ٢صي؟) ،مصَفشيوءشي مصَؿطي ّ٧معِّ٤شي ماْظلَغضيصشيورغي مصَؼَولشي :مظِ ّ٨مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي َّ
غيقؿيِ ماظَّؿِ ّ٨معشيؾَّؽَ َّ١ماظؾَّّ٥صي مإغيؼؼيوػشيو؟ ،مصغيَنغؼيّ٥صي مذشيؽَو مإغيظَّ٨ؼيم
(أَصَؾَو متشيؿؼيؼِ ّ٨ماظؾَّّ٥شي مصِ ّ٨مػشئِّهِ ماظْؾشيف شي
أَغؼيَّ١متصيفِقعصيّ٥صيموشيتصيّٓضيِّ٫ؾصيّ٥صي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤مأبّ٨مداود) .م
بعّٓمػّٔهماظؾؿقوتمواٌشوػّٓمعّ٤محقوتّ٥ماظيتمتػقّٚمررييًمغّٓركم
ٌوذا محٌؼي ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مأتؾوس ّ٥مسؾ ّ٧مأن مؼؿكّٔوا معّ٤م
اظّٕرييمغففطيومسيمحقوتف،ّ٣مصننماظّٕريّ٤ماظّٕحقّ٣مدؾقوغّ٥موتعوديمؼّٕحّ٣معّ٤م
سؾودهماظّٕريوء،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأنماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ِماظؾِّ٥مبضيّ٤غيم
ودؾ)ّ٣مضول:م(إغيغؼيّ٥صيمعشيّ٤ضيمَّٰمؼشيّٕضيحشيّ٣ضيمَّٰمؼصيّٕضيحشيّ٣ضي)م(عؿػّ٠مسؾق،)ّ٥موسشيّ٤ضيمسشيؾضيّٓ َّ
سشيؿضيّٕػيو م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مس ّ٤ماظـؼيؾِ ّ٨م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضول:م
ضيض مؼشيّٕضيحشيؿضيؽُّ٣ضي معشيّ٤ضي مصِّ٧م
(اظّٕؼياحِؿصيّ٦نشي مؼشيّٕضيحشيؿصيفصيّ٣صي ماظّٕؼيحضيؿشيّ٤صي مارضيحشيؿصيّ٦ا مأَػضيّ٢شي ماَِّر غي
اظلؼيؿشيوءِ)م(دـّ٤مأبّ٨مداود)،مصَؾْؿشيّٕضيحشيّ٣ماظضعقّٟموظرتحّ٣ماظقؿق،ّ٣موإنموجّٓتم
سي مضؾؾ ّ١مضلّ٦ة مصوسؾ ّ٣مأغفو موّٕؽي م٭ّوحؾفو مإدي ماظـور مواظعقوذ مبوٓ ،مصنن مآم
تعودي مجع ّ٢ماظؼلّ٦ة مسٱّعي مسؾ ّ٧ماظؿؽّٔؼى مبوظّٓؼ ّ٤مصؼول :م{أَرشيأَؼضيًشي ماظَِّّٔيم
ؼصيؽَّٔـيبصي مبِوظّٓـيؼّ٤غي م* مصَّٔشيظِ َّ١ماظَِّّٔي مؼشيّٓصيعؽي ماظْقشيؿِقّ٣شي م* موشيظَو مؼشيقصيّٚؽي مسشيؾَ ّ٧مرَعشيومغيم
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اظْؿِلضيؽِنيغي}ػاٌوسّ٦ن3-1:ؼ،موسيمحّٓؼٌماهلّٕةماظيتمدخؾًمبلؾؾفوماعّٕأةم
اظـور،مواظؽؾىماظّٔيمدخّ٢مرجّ٢مبلؾؾّ٥ماىـيمنّٓمأثّٕماظّٕرييمواظؼلّ٦ة م،م
صؿو ماهلّٕة مسي محّٓ مذاتفو متلؿق ّ٠مإدخول مػّٔه مإٌّأة ماظـور مإّٰ مٌو مطوغًم
دظقٱّمسؾّ٧مضلّ٦ةماظؼؾى،موّٰماظؽؾىمؼلؿقّ٠مدخّ٦لمػّٔاماظّٕجّ٢ماىـيمإّٰم
ٌومطونمدظقٱّمسؾّ٧مررييمسيمضؾؾ،ّ٥مصوٓمسّٖموجّ٢مؼّٕؼّٓمعـومأنمغرتاحّ٣موأنم
ؼعطّٟمبعضـومسؾّ٧مبع .ّٚم
صورحّ٣مأخوكماظّٔيموعّ٢معّ٤مأيمخصّ٦عيٍمبقـّ١موبقـّ٥معربرطيامِّنم
تؼلّ٦شيمسؾقّ٥موتغؾّٜمظّ٥ماظؼّ٦لمواظػع،ّ٢موهوولماظػؿّ١مب،ّ٥معؿـودنيمأنماظـيبم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مطونمرحقؿطيوم-مطؿومرأؼـو-محؿّ٧مبوظؽػّٕةماظّٔؼّ٤مطونم
طػّٕػّ٣م٭ّّٕحيًومّٰمعّٕؼيمصق،ّ٥مصؾؼّٓمطّٔبّ٦امردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
وػّ٦مبنيمأزفّٕػ .ّ٣م
ظؼّٓمطوغًمشوؼيماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مػّ٨مررييماإلغلونم
وػّٓاؼؿّ٥مواظلعّ٨مبؽّ٢مدؾقّ٢مإديمنوتّ٥معّ٤ماٌفوظّ١مسيماظّٓغقومواآلخّٕة،م
صعشيّ٤ضي مأَغشيّٗػي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنؼي مشُٱَّعطيو معِّ٤شي ماظْقشيفصيّ٦دِ مطَونشي معشيّٕغيضشي م َصلَتشيوهصي ماظـؼيؾِّ٧ؽيم
دِّ٥مصَؼَولشيمظَّ٥صي :م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيعصيّ٦دصيهصيمصَؼَعشيّٓشيمسِـضيّٓشيمرشيأْ ِ
دِّ٥مصَؼَولشيمظَّ٥صيمأَبصيّ٦هصيمأَرِّٝضيمأَبشيوماظْؼَودِّ٣غي.م َصلَدضيؾَّ٣شيم
(أَدضيؾِّ٣ضي).مصَـشيظَّٕشيمإغيظَّ٧مأَبِقِّ٥موشيػصيّ٦شيمسِـضيّٓشيمرشيأْ ِ
ِؾِّ٥ماظَِّّٔىمأَغضيؼَّٔشيهصيمبِّ٧م
صَؼَومشيماظـؼيؾِّ٧ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موشيػصيّ٦شيمؼشيؼُّ٦لصي:م(اظْقشيؿضيّٓصيمظ َّ
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عِّ٤شي ماظـؼيورغي) م(دـ ّ٤مأب ّ٨مداود) ،موظؼّٓ مضول م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مظعؾ ّ٨مبّ٤م
أبّ٨مروظىم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼّ٦ممخقرب:م(سشيؾَّ٧مرغيدضيؾَِّ١محشيؿؼيّ٧متشيـضيّٖغيلشيمبِلشيوحشيؿِفغيّ٣ضي،م
شياظؾ ِّ٥مَِّنضي مؼصيفضيّٓشيىم
ِى مسشيؾَقضيفغيّ٣ضي م ،مصََّ ّ٦
ثصيّ٣ؼي مادضيسصيفصيّ٣ضي مإغيظَ ّ٧ماإلغيدضيٱَّمغي ،موشيأَخضيؾِّٕضيػصيّ٣ضي مبِؿشيو مؼشيف صي
بَِّ١مرشيجصيّ٢ظيموشياحِّٓظيمخشيقضيّٕظيمظََّ١معِّ٤ضيمحصيؿضيّٕغيماظـؼيعشيّ٣غيم)م(٭ّققّّماظؾكوري)،مِّغّ٥مدقؽّ٦نم
دؾؾطيومسيمإغؼوذمرجّ٢م– مبّ٢مرمبومأدّٕةمممؿّٓةمإديمؼّ٦مماظؼقوعيمعّ٤ماظشؼوءم
اِّبّٓي .م
صؾْـرتاحّ٣مصقؿومبقــو،مظـّٕحّ٣معّ٤مسيماِّرضمؼّٕريـومعّ٤مسيماظلؿوءم
ضول متعودي م :م{ؼصيّٓضيخِّ٢صي معشيّ٤ضي مؼشيششيوءصي مصِ ّ٨مرشيحضيؿشيؿِ ِّ٥موشياظظَّوظِؿِنيشي مأَسشيّٓؼي مظَفصيّ٣ضي مسشئّشيابطيوم
أَظِقؿطيو}مػاإلغلون:م31ؼم .م

* * *
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َٔ َظاٖز تهز ِٜايزص( ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ)
أٚالً :ايعٓاصز:
 -1تؽّٕميّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مسيمبّٓاؼيماًؾ.ّ٠
 -2تؽّٕميّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضؾّ٢معّ٦ظّٓه.
 -3تؽّٕميّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مبلذّٕفماِّغلوبموأحلـفو.
 -4زبورؾؿــّ٥مبومســّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)معؼّٕوغطيــومبعــّٖماظـؾــّ٦ةموذــّٕفم
اظّٕدوظي .م
 -5وجّ٦بمربؾؿّ٥موروسؿّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) .م
 -6تؽّٕميّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مبؿّ٦ظّ٨مآمسّٖموجّ٢ماظّٓصوعمسـ.ّ٥م
-7سؿّ٦ممردوظؿّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي).

 -8طّ٦نمردوظؿّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مررييمظؾعوٌني.
ثاّْٝام :األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز:ِٜ
 -1ؼؼــّ٦لمآمتعــوديم:م{وشيإغيذضيمأَخشيــّٔشيماظؾَّــّ٥صيمعِقـشيــوقشيماظـؼيؾِــقـينيشيمظَؿشيــومآتشيقضيــؿصيؽُّ٣ضيمعِــّ٤ضيم
صيـــمعِـصيّ٤ؼيمبِـــ ِّ٥م
شيعؽُـــّ٣ضيمظَؿ ضي
شيـــوءطُّ٣ضيمرشيدصيـــّ٦لظيمعصيصشيـــّٓـيقظيمظِؿشيـــومع شي
حؽْؿشيـــيٍمثصيـــّ٣ؼيمج شي
ٍمو ِ
طِؿشيـــ وب شي
َــولم
َــّ٧مذِظؽُــّ٣ضيمإغي٭ّضيــّٕغييمضَــوظُّ٦ام َأضّْٕشيرضيغشيــومض شي
شي
ضيمسؾ
ضيموأَخشيــّٔضيتصي ّ٣شي
شيوظَؿشيـضيصصيــّٕصيغؼيّ٥صيمضَــولشيم َأ َأضْــّٕشيرضيتصي ّ٣شي
صَوذضيفشيّٓصيواموشيأَغشيومعشيعشيؽُّ٣ضيمعِّ٤شيماظشؼيوػِِّٓؼ}ّ٤ممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م81ؼ.
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 -2وؼؼــّ٦لمتعــودي:م{رشيبؼيـشيــوموشيابضيعشيــٌضيمصِــقفغيّ٣ضيمرشيدصيــّ٦ظًومعِـــضيفصيّ٣ضيمؼشيؿضيؾُــّ٦مسشيؾَــقضيفغيّ٣ضيمآؼشيوتِــَّ١م
ْؿيَموشيؼصيّٖشيطِّقفغيّ٣ضيمإغيغؼيَّ١مأَغضيًشيماظْعشيّٖغيؼّٖصيماظْقشيؽِقّ٣صي}م
وشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيّ٣صيماظْؽِؿشيوبشيموشياظْقِؽ شي
ػاظؾؼّٕة129:ؼ.م م
 -3وؼؼـــّ٦لمتعـــودي{:وشيإغيذضيمضَـــولشيمسِقلشيـــّ٧مابضيـــّ٤صيمعشيـــّٕضيؼشيّ٣شيمؼشيـــوبشيـِّ٨مإغيدضيـــّٕشياِّ٫قّ٢شيمإغيغـيـــّ٨م
رشيدصيــّ٦لصيماظؾَّــِّ٥مإغيظَــقضيؽُّ٣ضيمعصيصشيــّٓـيضًومظِؿشيــومبشيــقضيّ٤شيمؼشيــّٓشييؼيمعِــّ٤شيماظؿؼيــّ٦ضيرشياةِموشيعصيؾشيشـيــّٕطيامبِّٕشيدصيــّ٦لػيم
ؼشي ـلْتِّ٨معِــّ٤ضيمبشيعضي ـِّٓيمادضيــؿصيّ٥صيمأَحضيؿشيــّٓصيمصَؾَؿؼيــومجشيــوءشيػصيّ٣ضيمبِوظْؾشيقـيـشيــوتِمضَــوظُّ٦امػشيــّٔشيامدِــقضيّٕظيم
عصيؾِنيظي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظص:ّٟم6ؼم.مممم
 -4موؼؼــّ٦لمتعــودي{:عشيــّ٤ضيمؼصيطِــّٝغيماظّٕؼيدصيــّ٦لشيمصَؼَــّٓضيمأَرَــوعشيماظؾَّــّ٥شيموشيعشيــّ٤ضيمتشيــّ٦شيظَّّ٧مصَؿشيــوم
أَرضيدشيؾْـشيوكَمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمحشيػِقظًو}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م80ؼ.مم
َّــّ٥م
 -5وؼؼــّ٦لمتعــودي:م{ضُــّ٢ضيمإغينضيمطُـضيــؿصيّ٣ضيمتصيقِؾؽيــّ٦نشيماظؾَّــّ٥شيمصَــوتؼيؾِعصيّ٦غِّ٨مؼصيقضيؾِــؾضيؽُّ٣صيماظؾ صي
وشيؼشيغضيػِّٕضيمظَؽُّ٣ضيمذصيغصيّ٦بشيؽُّ٣ضيموشياظؾَّّ٥صيمشَػُّ٦رظيمرشيحِقّ٣ظيم}ممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م31ؼ.م
 -6ومؼؼــّ٦لمتعــودي{:ؼشيــومأَؼؽيفشيــوماظّٕؼيدصيــّ٦لصيمبشيؾِّــّٞضيمعشيــومأُغضيــّٖغيلشيمإغيظَقضي ـَّ١معِــّ٤ضيمرشيبـي ـَّ١موشيإغينضيم
ظَـــّ٣ضيمتشيػْعشيـــّ٢ضيمصَؿشيـــومبشيؾَّغضيـــًشيمرغيدشيـــوظَؿشيّ٥صيموشياظؾَّـــّ٥صيمؼشيعضيصِـــؿصيَّ١معِـــّ٤شيماظـؼيـــوسغيمإغينؼيماظؾَّـــّ٥شيمظَـــوم
ؼشيفضيِّٓيماظْؼَّ٦ضيمشيماظْؽَوصِّٕغيؼّ٤شي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌوّّٓ٫ة:م67ؼم.م
ِــّ٤م
ؼيــوسمبشيشِــريطياموشيغشيــِّٔؼّٕطياموشيظَؽ ؼي
 -7وؼؼــّ٦لمتعــودي:م{موشيعشيــومأَرضيدشيــؾْـشيوكَمإغيَّّٰمطَوصَّــيًمظِّؾـ غيم
أَطْـشيّٕشيماظـؼيوسغيمّٰمؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػدؾل:م28ؼ.ممم
ضيؿيًمظِؾْعشيوظَؿِنيشي}ػاِّغؾقوء107:ؼ.ممم
 -8وؼؼّ٦لمتعودي{:وشيعشيومأَرضيدشيؾْـشيوكَمإغيظَّومرشيح شي
 -9وؼؼـــّ٦لمتعـــودي:م{إغينؼيماظؾَّـــّ٥شيموشيعشيؾَوِّ٫ؽَؿشيـــّ٥صيممؼصيصشيـــؾُّّ٦نشيمسشيؾَـــّ٧ماظـؼيؾِـــّ٨ـيمؼشيـــومأَؼؽيفشيـــوم
اظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦ام٭ّشيؾُّّ٦امسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾِّؿصيّ٦امتشيلضيؾِقؿطيو}ممممممممممممممممممػاِّحّٖاب56:ؼ.
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 -10وؼؼــّ٦لمتعــودي:م{ّٰمتشيفضيعشيؾُــّ٦امدصيسشيــوءشيماظّٕؼيدصيــّ٦لغيمبشيقضيـــشيؽُّ٣ضيمطَــّٓصيسشيوءِمبشيعضيضِــؽُّ٣ضيم
بشيعضيضـــوًمضَـــّٓضيمؼشيعضيؾَـــّ٣صيماظؾَّـــّ٥صيماظَّـــِّٔؼّ٤شيمؼشيمؿشيلشيـــؾَّؾُّ٦نشيمعِــــضيؽُّ٣ضيمظِـــّ٦شياذاًمصَؾْقشيقضيـــّٔشيرغيماظَّـــِّٔؼّ٤شيم
ؼصيكشيوظِػُّ٦نشيمسشيّ٤ضيمأَعضيّٕغيهِمأَنضيمتصيصِقؾشيفصيّ٣ضيمصِؿشيضيـيٌمأَوضيمؼصيصِقؾشيفصيّ٣ضيمسشئّشيابظيمأَظِقّ٣ظي}
ػاظـّ٦ر:م63ؼ.مم م
األدي َٔ ١ايضٓ: ١
 -1مســـّ٤مواثِؾَـــيمبضيـــّ٤ماَِّدضيــؼَّٝغيم(رشيِّ٬ـــّ٨شيماظؾَّـــّ٥صيمسشيـضيـــّ٥صي)مؼشيؼُـــّ٦لصي:مدشيــؿِعضيًصيمرشيدصيـــّ٦لشيم
ّٓم
اظؾَّــِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مؼشيؼُــّ٦لصي:م(مإغينؼيماظؾَّــّ٥شيما٭ّضيــطَػَّ٧مطِـشيوغشيــيَمعِــّ٤ضيموشيظَــ ِ
إغيدضيـــؿشيوسِقّ٢شيموشيا٭ّضيـــطَػَّ٧مضُّٕشيؼضيشطيـــومعِـــّ٤ضيمطِـشيوغشيـــيَم،موشيا٭ّضيـــطَػَّ٧معِـــّ٤ضيمضُـــّٕشيؼضيّ٘ػيمبشيـِـــّ٧م
ػشيوذِّ٣ػيم،موشيا٭ّضيطَػَوغِّ٨معِّ٤ضيمبشيـِّ٧مػشيوذِّ٣ػيم)مممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾّ٣م).
غيؼيَماظلؽيـــ َؾؿِّ٨ـيمضَـــولشي:مدشيـــؿِعضيًصيمرشيدصيـــّ٦لشيماظؾَّـــ ِّ٥م
 -2و سشيـــّ٤غيماظْعِّٕضيبشيـــوضغيمبضيـــّ٤غيمدشيـــورشي
(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مؼشيؼُـــّ٦لصيم:م(...مأَغشيــومدشيسضيــّ٦شيةُمأَبِـــّ٨مإغيبضيــّٕشياػِقّ٣شيموشيبِششيـــورشيةم
َــّ٥م
ِــّ٨مرأَتضيمأَغؼيــّ٥صيمخشيــّٕشيجشيمعِـضيفشيــومغصيــّ٦رظيمأَّ٬شيــوءشيتضيمظ صي
ـيــّ٨ماظؿ شي
َّ
سِقلشيــّ٧مضَّ٦ضيعشيــّ٥صيم،موشيرصيؤضيؼشيــومأُع
ضُصصيّ٦رصيماظشؼيومغيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ).
 -3وسشيـــّ٤ضيمأَبِـــّ٨مدشيـــعِقٍّٓم(رّ٬ـــّ٨مآمســــ)ّ٥مسشيـــّ٤ضيمرشيدصيـــّ٦لغيماظؾَّـــِّ٥م(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُم
سشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مأَغؼيـــّ٥صيمضَـــولشي:م(أَتشيـــوغِّ٨مجِؾضيّٕغيؼـــّ٢صيمصَؼَـــولشي:مإغينؼيمرشيبـيـــّ٨موشيرشيبؼيــَّ١مؼشيؼُـــّ٦لصي:م
طَقضيّٟشيمرشيصَعضيًصيمذِطّْٕشيكَ؟مضَولشي:ماظؾَّّ٥صيمأَسضيؾَّ٣صيم،مضَولشي:مإغيذشيامذصيطِّٕضيتصيمذصيطِّٕضيتشيمعشيعِّ٨م)م
(ذبؿّٝماظّٖوآّّ٫مظؾفقـؿ .)ّ٨م
ـّ٥م
 -4وسشيـــّ٤ضيمأَبشيـــّ٨مػصيّٕشيؼضيـــّٕشيةَم(رشيِّ٬ـــّ٨شيماظؾَّـــّ٥صيمسشيـضيـــّ٥صي)مأَنؼيمرشيدصيـــّ٦لشيماظؾَّـ ـِّ٥م(٭ّشيـــؾَّّ٧ماظؾَّــ صي
سشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شيم)مضَــولشي:م(معشيــّ٤ضيمأَرَــوسشيـِّ٨مصَؼَــّٓضيمأَرَــوعشيماظؾَّــّ٥شيم،موشيعشيــّ٤ضيمسشيصشيــوغِّ٨مصَؼَــّٓضيم
سشيصشيّ٧ماظؾَّّ٥شيم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
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صيمسؾَقضيــ ِّ٥م
شيماظـؾِــّ٨ؽيم(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــ ّ٥شي
ػيم(رِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)مضَــولشيم:مضَــول ؼي
 -5وسشيــّ٤ضيمأَغشيــّٗ شي
وشيدشيــؾَّّ٣شي):م(ظَــومؼصيــمضيعِّ٤صيمأَحشيــّٓصيطُّ٣ضيمحشيؿؼيــّ٧مأَطُــّ٦نشيمأَحشيــىؼيمإغيظَقضيــِّ٥معِــّ٤ضيموشياظِــِّٓهِموشيوشيظَــِّٓ ِهم
وشياظـؼيوسغيمأَجضيؿشيعِنيشيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
َم(رِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)مضَــولشي:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّــ مِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧م
ضيــّٕة شي
 -6وسشيــّ٤ضيم َأبِــّ٨مػصيّٕشيؼ شي
ضيؿيٌمعصيفضيّٓشياةٌم)
آُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(إغيغؼيؿشيومأَغشيومرشيح شي
م(رواهمايوطّ٣مسيماٌلؿّٓركم).
صيــّ٦لم
ِم(رِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيفصيؿــو)م،مضَــولشيم:مضَــولشيمرشيد صي
 -7وســّ٤مجشيــوبِّٕغيمبضيــّ٤غيمسشيؾضيــِّٓمآ شي
آِم(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّـــّ٥صيمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي):م(مأُسضيطِقـــًصيمخشيؿضيلطيـــومظَـــّ٣ضيمؼصيعضيطَمفصيـــّ٤ؼيمأَحشيـــّٓظيمعِـــّ٤شيم
ضيضم
اَِّغضيؾِقشيـــوءِمضَؾضيؾِـــّ٨م:مغصيصِـــّٕضيتصيمبِوظّٕؽيسضيـــىِمعشيلِـــريشيةَمذشيـــفضيّٕػيم،موشيجصيعِؾَـــًضيمظِـــّ٨شيماَِّر صي
ٱّةُم َصؾْقصيصشيـــّ٢ـيم،م
ضيرطَؿضيـــّ٥صيماظصؼيـــ َ
ُعؿِـــّ٨مأَد شي
طياموأَؼؽيؿشيـــومرشيجصيـــّ٢ػيمعِـــّ٤ضيمأ ؼي
طيامورَفصيـــّ٦ر شي
عشيلضيـــفِّٓ شي
وشيأُحِؾَّـــًضيمظِـــّ٨شيماظْغشيـشيـــوّ٣ِّ٫صيم،موشيطَـــونشيماظـؼيؾِـــّ٨ؽيمؼصيؾضيعشيــمٌصيمإغيظَـــّ٧مضَّ٦ضيعِــِّ٥مخشيو٭ّؼيــيًموشيبصيعِـضيـــًصيم
َوسيَم)م(رواهماظؾكوريم).مم
َوصيًم،موشيأُسضيطِقًصيماظشؼيػ شي
إغيظَّ٧ماظـؼيوسغيمط َّ
ثايجّا املٛضٛع:
ظؼــّٓمطــّٕممآم(ســّٖموجــ)ّ٢مغؾقــّ٥مربؿــّٓاًم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م
تؽّٕميـــوًمٕمؼؽّٕعــــّ٥مأحــــّٓاًمعــــّ٤ماظعــــوٌنيم،مسيمبّٓاؼــــيماًؾــــّ٠م،موضؾــــّ٢م
عّ٦ظــّٓهم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م،موبعــّٓمعّ٦ظــّٓهم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م
سيمحقوتّ٥م،موبعّٓموصوتّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي).م م
فأَــا تهــز ِٜاهلل عــش ٚدــٌ يزصــٛي٘م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)ميف
بداٜــ ١اخلًــلم:مفزفــع اهلل رنــز ٙيف األٚيــ
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ٚاآلخــزٜٔم،مصؿــومعــّ٤مغــيبم

بعــــّ٥مآم-متعـــودي-مضؾؾـــّ٥م(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـــِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مإّٰموضـــّٓمأخـــّٔممسؾقـــّ٥م
اظعفـــّٓمواٌقــــوقمإذامعـــومأدرطـــّ٥مردـــّ٦لمآمأنمؼـــمعّ٤مبـــّ٥م،موأنمؼـصـــّٕهم،م
ضــولمربـــومدــؾقوغ:ّ٥م{وشيإغيذضيمأَخشيــّٔشيماظؾَّــّ٥صيمعِقـشيــوقشيماظـؼيؾِــقـينيشيمظَؿشيــومآتشيقضيــؿصيؽُّ٣ضيمعِــّ٤ضيمطِؿشيــوبٍم
َــولم
وشيحِؽْؿشيــيٍمثصيــّ٣ؼيمجشيــوءشيطُّ٣ضيمرشيدصيــّ٦لظيمعصيصشيــّٓـيقظيمظِؿشيــومعشيعشيؽُــّ٣ضيمظَؿصيــمضيعِـصيّ٤ؼيمبِــِّ٥موشيظَؿشيـضيصصيــّٕصيغؼيّ٥صيمض شي
أَأَضْـــّٕشيرضيتصيّ٣ضيموشيأَخشيـــّٔضيتصيّ٣ضيمسشيؾَـــّ٧مذشيظِؽُـــّ٣ضيمإغي٭ّضيـــّٕغييمضَـــوظُّ٦امأَضّْٕشيرضيغشيـــومضَـــولشيمصَوذضيـــفشيّٓصيواموشيأَغشيـــوم
عشيعشيؽُــــّ٣ضيمعِــــّ٤شيماظشؼيــــوػِِّٓؼ}ّ٤مػآلمسؿــــّٕان:م81ؼ.مصــــّٖادمآم-متعــــوديم-مػــ ـّٔام
اٌقـوقمتشّٕؼػوًموتعظقؿوًمحقٌمذفّٓمسؾقّ٥مدؾقوغّ٥معّٝمأغؾقو .ّ٥ّ٫م
َّ
ّبشررب بررَ ياً ارراب ين رراب ْى صػــّ٨مايــّٓؼٌماظشــّٕؼّٟمسشيــّ٤غيم
غيؼيَماظلؽيـؾَؿِّ٨ـيمضَــولشي:مدشيـؿِعضيًصيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
اظْعِّٕضيبشيــوضغيمبضيــّ٤غيمدشيــورشي
وشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيؼُّ٦لصيم:م(...مأَغشيومدشيسضيّ٦شيةُمأَبِّ٨مإغيبضيّٕشياػِقّ٣شيموشيبِششيورشيةمسِقلشيّ٧مضَّ٦ضيعشيـّ٥صيم،موشيرصيؤضيؼشيـومأُعـيـّ٨م
اظَّؿِــّ٨مرشيأَتضيمأَغؼيــّ٥صيمخشيــّٕشيجشيمعِـضيفشيــومغصيــّ٦رظيمأَّ٬شيــوءشيتضيمظَــّ٥صيمضُصصيــّ٦رصيماظشؼيــومغيم)م(علـــّٓمأريــّٓ)م،م
فدعْة سادًا إببيُان (سؾقّ٥ماظلٱّم) سيمضّ٦ظّ٥متعوديم:م{رشيبؼيـشيوموشيابضيعشيٌضيمصِـقفغيّ٣ضيم
ّ١م
قؽْؿشيـيَموشيؼصيـّٖشيطِّقفغيّ٣ضيمإغيغؼيـ َ
رشيدصيّ٦ظًومعِـضيفصيّ٣ضيمؼشيؿضيؾُّ٦م شيسؾَـقضيفغيّ٣ضيمآؼشيوتِـَّ١موشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيـّ٣صيماظْؽِؿشيـوبشيموشياظْ ِ
أَغضيًشيماظْعشيّٖغيؼّٖصيماظْقشيؽِقّ٣صي}مػاظؾؼـّٕة:م129ؼم،مّبشراةة عا ر م(سؾقـّ٥ماظلـٱّم)مسيم
ضّ٦ظّ٥مدؾقوغّ٥م:م{وشيإغيذضيمضَولشيمسِقلشيّ٧مابضيّ٤صيمعشيّٕضيؼشيّ٣شيمؼشيومبشيـِّ٨مإغيدضيّٕشياِّ٫قّ٢شيمإغيغـيّ٨مرشيدصيّ٦لصيماظؾَّـ ِّ٥م
شيّٓضًومظِؿشيومبشيقضيّ٤شيمؼشيّٓشييؼيمعِـّ٤شيماظؿؼيـّ٦ضيرشياةِموشيعصيؾشيشـيـّٕطيامبِّٕشيدصيـّ٦لػيمؼشيـلْتِّ٨معِـّ٤ضيمبشيعضيـِّٓيم
غيإظ ضيَقؽُّ٣ضيمعصيص ـي
ادضيؿصيّ٥صيمأَحضيؿشيّٓصيمصَؾَؿؼيومجشيوءشيػصيّ٣ضيمبِوظْؾشيقـيـشيوتِمضَوظُّ٦امػشئّشيامدِقضيّٕظيمعصيؾِنيظي}ممممممػاظص:ّٟم6ؼ .م
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م

ّأهررا ريرربهللن ي

عررل ّورر نبسررْنَ (٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضي ـِّ٥مموشيدشيــؾَّّ٣شي)م

ـيثم
ق رر هْنرردٍ ،مصؾؿلــؿقؿّ٥مربؿــّٓاًم،مصَؽَوغشيــًضيمآعِـشيــيُمبِـضيــًصيموشيػضيــىٍمتصيقشيــّٓ صي
أَغؼيفشيـــومحِـــنيشيمحشيؿشيؾَـــًضيمبوظّٕدـــّ٦لم(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ـِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مم(ممسعـــًمعـــّ٤م
ؼؼــّ٦لمظَفشيــوم:مإغيغؼي ـِّ١مضَــّٓضيمحشيؿشيؾْ ـًِمبِلشيــقـيِّٓمػشي ـِّٔهِماْظلُعؼي ـيِ،مصَــنغيذشياموشيضَــّٝشيمسؾــّ٧ماظْ ـلَرضيضغيم
غينم
صَؼُــّ٦ظِ:ّ٨مأُسِقــّٔصيهمبوظّْ٦شياحِ ـِّٓمعِــّ٤ضيمذشيــّٕـيمطُــّ٢ـيمحشيودِ ـٍّٓم،مثــّ٣مشيدشيــؿـيقِّ٥معصيقشيؿؼيــّٓطيام،مصَــن ؼي
ادضيـــؿشيّ٥صيمصِـــّ٨ماظؿؼيــــّ٦ضيرشياةِمأَحضيؿشيـــّٓصي،مؼشيقضيؿشيـــّٓصيهصيمأَػضيــــّ٢صيماظلؼيـــؿشيوءِموشيأَػضيـــّ٢صيماظْـــلَرضيضغي،م
ضيضم
ِموأَػضيـــّ٢صيماظْـــلَر مغي
غيغفِقـــّ٢غيمأَحضيؿشيـــّٓصيمؼشيقضيؿشيـــّٓصيهصيمأَػضيـــّ٢صيماظلؼيـــؿشيوء شي
وشيادضيـــؿصيّ٥صيمصِـــّ٨ماظْن ضي
وشيادضيؿصيّ٥صيمصِّ٨ماظْؼُّٕضيآنغيمعصيقشيؿؼيّٓظيمصَلشيؿـيقِّ٥مبِّٔشيظِ)َّ١ممم(ذعىماإلميونمظؾؾقفؼ .)ّ٨م
ُمسؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مأذــّٕفم
وعــّ٤مذظــ:ّ١مذــّٕفمغلــؾ:ّ٥ممصفــّ٦م(٭ّشيــؾَّّ٧مآ شي
اظــــوسمغلـــؾوم،موممـــوموردمسيمذظـــ:ّ١مضّ٦ظـــّ٥مدـــؾقوغّ٥موتعـــودي:م{وشيتشيؼَؾُّؾشيـــَّ١م
صِـــــّ٨ماظلـــــوجّٓؼّ٤م}ػماظشـــــعّٕاءم:م219مؼم،مضـــــولمابـــــّ٤مسؾـــــوسمم:مأيمسيم
أ٭ّـــٱّبماآلبـــوءم،مآدمموغـــّ٦حموإبـــّٕاػقّ٣محؿـــّ٧مأخّٕجـــّ٥مغؾقؾيـــوم(تػلـــريمابـــّ٤م
طـــري).مصفــّ٦معــّ٤مأذــّٕفماِّغلــوبم،موأطــّٕممبقّ٦تــوتماظعــّٕبم،م٭ّــوغّ٥مآمعــّ٤م
دـــػوحماىوػؾقـــيم،موغؼؾـــّ٥معـــّ٤ماِّ٭ّـــٱّبماظطـــوػّٕةمإديماِّرحـــومماظطـــوػّٕةم
جــقٱًّمبعــّٓمجقــّ٢م،مصو٭ّــطػّ٧معــّ٤موظــّٓمإمسوسقــّ٢مطـوغــيم،موعــّ٤مطـوغــيمضــّٕؼّ٘م
،موعــّ٤مضـــّٕؼّ٘مبـــينمػوذـــّ٣مصفـــّ٦م(٭ّـــؾّ٧مآمسؾقـــّ٥مودـــؾ)ّ٣مخقـــورمعـــّ٤مخقـــورم
ـّ٦لم
عــّ٤مخقــور.موســّ٤مواثِؾَــيمبضيــّ٤غيماَِّدضي ـؼَّٝغيم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)مضــول:مدشي ـؿِعضيًصيمرشيدصيـ شي
اظؾَّـ ـِّ٥م(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ـِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مؼشيؼُـــّ٦لصي:م(مإغينؼيماظؾَّـــّ٥شيما٭ّضيـ ـطَػَّ٧مطِـشيوغشيـ ـيَمعِـــّ٤ضيموشيظَـ ـِّٓم
إغيدضيــؿشيوسِقّ٢شيموشيا٭ّضيــمطَػَّ٧مضُّٕشيؼضيشطيــومعِــّ٤ضيممطِـشيوغشيــيَموشيا٭ّضيــطَػَّ٧معِــّ٤ضيمضُــّٕشيؼضيّ٘ػيمبشيـِــّ٧مػشيوذِــّ٣ػيم
وشيا٭ّضيطَػَوغِّ٨معِّ٤ضيمبشيـِّ٧مػشيوذِّ٣ػيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣
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ّأهررا ريرربهللن ي

عررل ّور نبسررْنَ (٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)ميف

حاارَ ،مصؼّٓمرصّٝمذطّٕهمسيماظّٓغقومواآلخـّٕةم،مصـٱّمؼـّٔطّٕمآمتعـوديمإّٰمذطـّٕم
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م،مو٭ّـّٓقمآمتعـوديمحقـٌمضـولم:م
ععّ٥مردـّ٦لمآم(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
{وشيرشيصَعضيـشيــومظَـَّ١مذِطْــّٕشيكَ}،موسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مدشيـعِقٍّٓم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مسشيــّ٤ضيمرشيدصيــّ٦لغيماظؾَّـِّ٥م
(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مأَغؼيــّ٥صيمضَــولشي:م(مأَتشيــوغِّ٨مجِؾضيّٕغيؼــّ٢صيمصَؼَــولشي:مإغينؼيمرشيبـيــّ٨موشيرشيبؼيـَّ١م
ؼشيؼُّ٦لصي:مطَقضيّٟشيمرشيصَعضيًصيمذِطّْٕشيكَ؟مضَولشي:ماظؾَّّ٥صيمأَسضيؾَّ٣صيم،مضَولشي:مإغيذشيامذصيطِّٕضيتصيمذصيطِّٕضيتشيمعشيعِّ٨م)م م
(ذبؿّٝماظّٖوآّّ٫مظؾفقـؿ .)ّ٨م
صؼّٕنمآمتعوديمامسّ٥مبومسّ٥مسيمطـريمعّ٤ماِّعـّ٦رم،مصـٱّمؼؼؾـّ٢مإدـٱّمماعـّٕئم
حؿّ٧مؼشفّٓمظـّ٥مبوظّٕدـوم ظيمبعـّٓمأنمؼشـفّٓمظّٕبـّ٥مبوظّ٦حّٓاغقـيم،مضـولمحلـونمبـّ٤م
ثوبًم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥م :م
وّ٣ّ٬ؼيماإلظّ٥صيمادّ٣شيماظـيبعيمإديمامسِّ٥

إذامضَولشيمسيماًَؿضيّٗغيماٌُمذـينصيمأذضيفشيّٓصي

وذــــّ٠عيمظّ٥صيمعّ٤غيمامســـــِّ٥مظقفؾـــــــّ٥صي

صّٔوماظعّٕشغيمربؿّ٦دظيم،موػّٔامربؿـــّٓصي

صفّ٦م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼّٔطّٕمبّٔطّٕمربّ٥مسيماظشفودتنيم،موسيماِّذانم
واإلضوعيم،موسيماًطىم،موسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م،مصؼّٓمضّٕنمآمتعوديمروسؿّ٥م
بطوسؿّ٥م،مصؼولم{:عشيّ٤ضيمؼصيطِّٝغيماظّٕؼيدصيّ٦لشيمصَؼَّٓضيمأَرَوعشيماظؾَّّ٥شيموشيعشيّ٤ضيمتشيّ٦شيظَّّ٧مصَؿشيومأَرضيدشيؾْـشيوكَم
وس م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيفصيؿشيو) مؼؼّ٦ل م:م
سشيؾَقضيفغيّ٣ضي محشيػِقظًو}ػاظـلوء80:ؼ ،موطون مابضيّ٤صي مسشيؾؼي ػي
صيوغيً مبِـشيؾَوثِ مآؼشيوتٍ مظَو متصيؼْؾشي ّ٢موشياحِّٓشيةٌ معِـضيفشيو مبِغشيقضيّٕغي مضَّٕغيؼـشيؿِفشيو م،م
ثشيؾَوثصي مآؼشيوتٍ مغشيّٖشيظًَضي معشيؼّْٕ شي
أَوؼيظُفشيو{:موشيأَضِقؿصيّ٦اماظصؼيٱّةَموشيآتصيّ٦اماظّٖؼيطَوةَ}ػاظؾؼّٕة43:ؼم،وشياظـؼيوغِّ٨مضَّ٦ضيظّ٥متشيعشيوظَ{:ّ٧مأنم
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ٌِ مضَّ٦ضيظ ّ٥متشيعشيوظَ{:ّ٧وشيأَرِقعصيّ٦اْ ماظؾّّ٥شيم
اذضيؽُّٕضي مظِ ّ٨موشيظِّ٦شياظِّٓشيؼضي}َّ١ػظؼؿون14:ؼ م ،موشياظـؼيوظ صي
وشيأَرِقعصيّ٦اْ ماظّٕؼيدصيّ٦لشي} مػاظـلوء :م59ؼ م ،مصَؿشيّ٤ضي مأَرَوعشي ماظؾَّّ٥شي موشيظَّ٣ضي مؼصيطِّٝضي ماظّٕؼيدصيّ٦لشي مظَّ٣ضيم
ؼصيؼْؾشيّ٢ضيمعِـضيّ٥صي.مم
وطّٔظّ١مضّٕنمآمتعوديمبقعؿّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مبؾقعؿّ٥مدؾقوغّ٥م
،مصؼولم(سّٖموج)ّ٢م:م{إغينؼيماظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيؾشيوؼِعصيّ٦غشيَّ١مإغيغؼيؿشيومؼصيؾشيوؼِعصيّ٦نشيماظؾَّـّ٥شيم}مػاظػـؿّّ:م10ؼ.م
َّ٥م
وجعّ٢مروسؿّ٥مسٱّعيمظؾػّ٦زمبوىــيم،مصؼـولمتعـوظ:ّ٨م{وشيعشيـّ٤ضيمؼصيطِـّٝغيماظؾَّـّ٥شيموشيرشيدصيـّ٦ظ صي
صَؼَــّٓضيمصَــوزشيمصَــّ٦ضيزطيامسشيظِقؿطيــو}ػاِّحــّٖاب:م71ؼ.مإديمشــريمذظــّ١معــّ٤ماآلؼــوت.موسيم
ايّٓؼٌمسشيّ٤ضيمأَبّ٨مػّٕؼّٕةَم(رّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥مأنؼيمرشيدصيـّ٦لمآم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
وشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشيم:م(طُّ٢ؽيمأُعؼيؿِّ٨مؼشيّٓخصيؾُّ٦نشيماى ؼيَـيَمإَّّٰمعشيّ٤ضيمأبشيّ٧م)مضقـّ٢شيم:موشيعشيـّ٤ضيمؼشيـلبشيّ٧مؼشيـوم
َـوسـِّ٨مدشيخشيـّ٢شيماىَـؼيـيَم،موشيعشيـّ٤ضيمسشيصشيـوغِّ٨م َص َؼمـّٓضيمأبشيـ)ّ٧م
رشيدصيّ٦لمآم؟مضَولشيم:م(معشيـّ٤ضيم َأر شي
شيـّٕم
شيمإظَـّ٧ماظْقشيف غي
(رواهماظؾكوري).مموحـّٓؼٌمسصيؿشيـّٕم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥محـنيمجشيـوء غي
َـَّّٰ٦مأَغـيـّ٨م
صي،موظ ضي
شيـػَـ ّٝشي
ؽيموَّٰمت ضي
َسؾَـّ٣صيمأَغؼيـَّ١محشيفشيـّٕظيمَّٰمتشيضصيـّٕ شي
ضيّ٦دِم َصؼ ؼيَؾؾَّ٥صي،موضَولشي:م(مإغيغـيـّ٨مأ ضي
اَِّد شي
رشيأَؼضيًصيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مؼصيؼَؾـيؾَـَّ١معشيـومضَؾؼيؾْؿـَّ١م)م(رواهماظؾكـوري).م
صطوسيمآممتعوديمّٰمتؿقؼّ٠موّٰمتؿلطّٓمإّٰمبطوسيمردـّ٦ظّ٥ماظؽـّٕؼّ٣م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) .م
نذيو َٔ تهز ِٜاهلل يٓب( ٘ٝ٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مأنمجعّ٢محؾّ٥م
عّ٤ماإلميونمبوٓم(سّٖموج)ّ٢م،مبّ٢مجعّ٢مايـّ٠مدـؾقوغّ٥موتعـوديمربؾؿـمّ٥معـّ٤م
ربؾــيماظّٕدــّ٦لم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م،مواتؾوســّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م
سٱّعيمسؾـّ٨مابؾـيمم،مصؼـولمتعـودي:م{مضُـّ٢ضيمإغينضيمطُـضيـؿصيّ٣ضيمتصيقِؾؽيـّ٦نشيماظؾَّـّ٥شيمصَـوتؼيؾِعصيّ٦غِّ٨م
ؼصيقضيؾِــؾضيؽُّ٣صيماظؾَّــّ٥صيموشيؼشيغضيػِــّٕضيمظَؽُــّ٣ضيمذصيغصيــّ٦بشيؽُّ٣ضيموشياظؾَّــّ٥صيمشَػُــّ٦رظيمرشيحِــقّ٣ظيم}مػآلمسؿــّٕان:م31ؼ.م
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صؿقؾؿّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مصّٕضمّٰزممسؾّ٧مطـّ٢معلـؾّ٣م،مصػـّ٨محـّٓؼٌم
ِّ٤م
أَغشيّٗم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَـولشيماظـؼيؾِـّ٨ؽيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي):م(ّٰمؼصيـمضيع صي
أَحشيّٓصيطُّ٣ضيمحشيؿعيّ٧مأَطُّ٦نشيمأَحشيىؼيمإغيظ ضيَقِّ٥معِّ٤ضيمواظِِّٓهِموشيوشيظَِّٓهِموشياظـؼيوسغيمأَجضيؿشيعنيشي)م م
(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥م م
بّ٢مإنماإلميونمّٰمؼؽؿؿّ٢مسيمضؾـىماظعؾـّٓمحؿـّ٧مؼؼـّٓممحـىماظــيبم
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مسؾّ٧محىمغػلّ٥مووظّٓهمواظـوسمأذيعنيمبّ٢موؼؼّٓعّ٥م
سؾّ٧محىمغػلّ٥ماظيتمبنيمجـؾقّ٥م،مصعّ٤مسشيؾضيِّٓمآِمبضيّ٤غيمػِششيومػيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)م
ضَولشيم:مطُـؼيومعشيّٝشيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)موشيػضيّ٦شيمآخِّٔظيمبِقشيِّٓمسصيؿشيّٕشيمبضيّ٤غيماظْكشيطَّوبِم
صَؼَولشيمظَّ٥صيمسصيؿشيّٕصيم:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمَِّغضيًشيمأَحشيىؽيمإغيظَّ٨ؼيمعِّ٤ضيمطُّ٢ـيمذشيّ٨ضيءٍمإغيَّّٰمعِّ٤ضيمغشيػْلِّ٨م،م
صَؼَولشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيمدشيـؾَّّ٣شي):م(مَّٰموشياظَّـِّٔيمغشيػْلِـّ٨مبِقشيـِّٓهِمحشيؿؼيـّ٧مأَطُـّ٦نشيم
َـّ٨م
أَحشيىؼيمإغيظَقضيَّ١معِّ٤ضيمغشيػْلَِّ١م)مصَؼَولشيمظَّ٥صيمسصيؿشيـّٕصيم:مصَنغيغؼيـّ٥صيماآلنشيموشياظؾَّـِّ٥مَِّغضيـًشيمأَحشيـىؽيمإغيظ ؼي
عِّ٤ضيمغشيػْلِّ٨م،مصَؼَولشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(ماآلنشيمؼشيومسصيؿشيّٕصيم)م م
(رواهماظؾكوري).م م
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مصضـٱّموذـّٕصومأغـّ٥م
وؼؽػّ٨معّ٤مأحـىماظــيبم(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مؼـّ٦مماظؼقوعـيم،موػـّٔامصضـّ٢معـوم
حيشّٕمبصقؾيمحؾقؾّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآ شي
ٍم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)م
بعّٓهمصضّ٢م،موطّٕممعومبعّٓهمطـّٕمم،مصعـّ٤مأَغشيـّٗغيمابضيـّ٤غيمعشيوظِـ ّ١شي
ضَولشيم:مبشيقضيـشيؿشيومأَغشيوموشياظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مخشيورغيجشيونغيمعِّ٤شيماظْؿشيلضيـفِِّٓمصَؾَؼِقشيـشيـوم
ِـّ٨م
شيماظـؾ ؽي
ؼيـوسيُم؟مضَـول ؼي
فِّٓم،م َصؼَـولشي:مؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيمآِمعشيؿشيـّ٧ماظل شي
شيل ِ
صيّٓةِماظْؿ ضي
رشيجصيّ٢ظيمسِـضيّٓشيمد ؼي
ؽلَنؼيماظّٕؼيجصيّ٢شيمادضيؿشيؽَونشيم،مثصيـّ٣ؼيمضَـولشيم
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(عشيومأَسضيّٓشيدضيتشيمظَفشيوم؟م)مصَ َ
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:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمعشيومأَسضيّٓشيدضيتصيمظَفشيـومطَـؾِريشيم٭ِّـقشيومػيم،موشيَّٰم٭ّشيـٱَّةٍم،موشيَّٰم٭ّشيـّٓشي َضيٍم،موشيظَؽِــيـّ٨م
أُحِىؽيماظؾَّّ٥شيموشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صي،مضَولشيم:م(أَغضيًشيمعشيّٝشيمعشيّ٤ضيمأَحضيؾشيؾضيًشيم)مممممممممممم(مرواهماظؾكوريم).
 َٔٚأمس ٢آٜات ايتهز ِٜيًزص( ٍٛ٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم):مأْـ٘
صبشاْ٘ ٚتعاىل مل خياطب٘ بامس٘ اجملزدمطؿومخورىمدوّّٕ٫ماِّغؾقـوءمضؾؾـّ٥م،م
شيمم
صؼّٓمطونمطّ٢مغيبمخيورؾّ٥مربّ٥مبومسّ٥ماجملـّٕدم،معــّ٢مضّ٦ظـّ٥متعـوديم{مؼشيـومآد صي
ادضيــؽُّ٤ضيمأَغضيــًشيموشيزشيوضيجصيــَّ١ماظْفشيـؼيــيَم}مػاظؾؼــّٕةم35ؼ،م{مؼشيــومسِقلشيــّ٧مإغيغـيــّ٨معصيمؿشيّ٦شيصِّقــَّ١م
تم
وشيرشياصِعصيــَّ١مإغيظَــّ٨ؼيم}مػآلمسؿــّٕانم55ؼم،م{مؼشيــومغصيــّ٦حصيماػضيــؾِّْٛمبِلشيــٱّمػيمعِـؼيــوموشيبشيّٕشيطَــو ٍ
سشيؾَقضي}َّ١مػػّ٦دم48ؼ،م{مؼشيومعصيّ٦دشيّ٧مإغيغـيّ٨مأَغشيوماظؾَّّ٥صيمرشيبؽيماظْعشيـوظَؿِنيشيم}مػاظؼصـّٙم30ؼ،م
{مؼشيومؼشيقضيقشيّ٧مخصئّضيماظْؽِؿشيوبشيمبِؼُـّ٦ؼيةٍم}مػعـّٕؼّ٣م12ؼم،م{ؼشيـومعصيّ٦دشيـّ٧م*مإغيغـيـّ٨ممأَغشيـومرشيبؽيـَّ١م}م
َــِّٔظَّ١مغشيفضيــّٖغييم
شيــّٓضًْشيماظّٕؽيؤضيؼشيــومإغيغؼيــومط شي
ػرــ:ّ٥م،11م12ؼم،م{ ؼشيــومإغيبضيــّٕشياػِقّ٣صيم*مضَــّٓضيم٭ّ ؼي
صيّ٥م
اظْؿصيقضيلِ ــِنيشي}مػاظصــوصوت:م،104م105ؼم،م{ؼشيــومزشيطَّٕغيؼؼيــومإغيغؼيــومغصيؾشيشـيــّٕصيكَمبِغصيؾَــومػيمادضيــؿ صي
ؼشيقضيقشيّ٧مظَّ٣ضيمغشيفضيعشيّ٢ضيمظَّ٥صيمعِّ٤ضيمضَؾضيّ٢صيمدشيؿِقؾيوم}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػعّٕؼ:ّ٣م7ؼ .م
أعــومخــومتفّ٣مربؿــّٓم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مصؽــونماًطــوبمإظقــّ٥م
بوظؾؼــىماظــّٓالمسؾــّ٧متؽّٕميــّ٥موتعظقؿــّ٥مبعــّٖعيماظـؾــّ٦ةموذــّٕفماظّٕدــوظيم،مضــولم
دؾقوغ:ّ٥م{ؼشيومأَؼؽيفشيوماظـؼيؾِّ٨ؽيمإغيغؼيومأَرضيدشيؾْـشيوكَمذشيوػِّٓطياموشيعصيؾشيشـيّٕطياموشيغشئِّؼّٕطيا}مػاِّحّٖاب:م45ؼم
،موضولمتعودي{:ؼشيومأَؼؽيفشيوماظّٕؼيدصيّ٦لصيمبشيؾِّّٞضيمعشيومأُغضيـّٖغيلشيمإغيظَقضيـَّ١معِـّ٤ضيمرشيبـيـَّ١موشيإغينضيمظَـّ٣ضيمتشيػْعشيـّ٢ضيم
ضيمم
ِــؿَّ١معِــّ٤شيماظـؼيــوسغيمإغينؼيماظؾَّــّ٥شيمظَــومؼشيفضيــِّٓيماظْؼَــ ّ٦شي
شيعص صي
صَؿشيــومبشيؾَّغضيــًشيمرغيدشيــوظَؿشيّ٥صيموشياظؾَّــّ٥صيمؼ ضي
اظْؽَوصِّٕغيؼّ٤شي}مػاٌوّّٓ٫ة:م67ؼم،مظقّٗمػّٔامصقلىم،مبّ٢مإنمآمسـّٖموجـّ٢مغفـّ٧م
اِّعــيمأنمتـودؼــّ٥مبومســّ٥مطؿــومطوغــًماِّعــّ٣متـــوديمأغؾقــوءػّ٣مبلمســوّ٫فّ٣م،م
وتّ٦سّٓمعّ٤مخيوظّٟمذظّ١مبوظعـّٔابماِّظـقّ٣م،مصؼـولمتعـودي:م{ّٰمتشيفضيعشيؾُـّ٦امدصيسشيـوءشيم
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شيلمـؾَّؾُّ٦نشيمعِــضيؽُّ٣ضيم
شيعؾَـّ٣صيماظؾَّـّ٥صيماظَّـِّٔؼّ٤شيمؼشيؿ شي
شيعضِـؽُّ٣ضيمبشيعضيضـوًمضَـّٓضيمؼ ضي
اظّٕؼيدصيّ٦لغيمبشيقشيضيـؽُّ٣ضيمطَـّٓصيسشيوءِمب ضي
ظِّ٦شياذاًمصَؾْقشيقضئّشيرضيماظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيكشيوظِػُّ٦نشيمسشيّ٤ضيمأَعضيّٕغيهِمأَنضيمتصيصِقؾشيفصيّ٣ضيمصِؿشيضيـيٌمأَوضيمؼصيصِقؾشيفصيّ٣ضيمسشيـّٔشيابظيم
أَظِقّ٣ظي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـّ٦رم63ؼ.
نــذيو َــٔ تهــز ِٜاهلل يٓبٝــ٘ (٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مٚدــٛب
ايتأص ٞبـ٘ (٭ّـؾّ٨مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م،مصؼـولمتعـوظّ٨م:م{ظَؼَـّٓضيمطَـونشيمظَؽُـّ٣ضيمصِـّ٨م
رشيدصيــّ٦لغيماظؾَّ ـِّ٥مأُدضيــّ٦شيةٌمحشيلشيـ شيــيٌمظِؿشيــّ٤ضيمطَــونشيمؼشيّٕضيجصيــّ٦ماظؾَّــّ٥شيموشياظْقشيــّ٦ضيمشيماظْــكخِّٕشيموشيذشيطَــّٕشيماظؾَّــّ٥شيم
طَـِريطيا}ػاِّحّٖاب21:ؼ.موػّٔهماآلؼيمأ٭ّّ٢مطؾريمسيموجّ٦بماظؿلدـّ٨مبّٕدـّ٦لم
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مسيمأضّ٦اظـّ٥موأصعوظـّ٥موأحّ٦اظـّ٥م،مصفـٱّماضؿـّٓؼـومبـّ٥م
آم(٭ّشيؾَّّ٧مآ شي
وتلدقـومبشؿوّ٫ؾّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م؟! م
نذيو َٔ تهز ِٜاهلل يٓبٝـ٘ (٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)مأنمآم(سـّٖم
ـٌم
وجــ)ّ٢مضــّٓم٭ّــؾَّّ٧مسؾقــّ٥مسيمطؿوبــّ٥ماظعّٖؼ ـمّٖم،مو٭ّــؾًمسؾقــّ٥معٱّّ٫ؽؿــّ٥م،موحـ ؼي
اٌـمعـنيمسؾـّ٧ماظصــٱّةمسؾقـّ٥م،مصؼــولمدـؾقوغ:ّ٥م{إغينؼيماظؾَّــّ٥شيموشيعشيؾَوِّ٫ؽَؿشيـّ٥صيمؼصيصشيــؾُّّ٦نشيم
سشيؾَّ٧ماظـؼيؾِّ٨ـيمؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦ام٭ّشيؾُّّ٦امسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾِّؿصيّ٦امتشيلضيؾِقؿطيو}ػاِّحّٖاب56:ؼ.ممم م
نــذيو َــٔ تهــز ِٜاهلل يٓبٝــ٘ (٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م إٔ اهلل
تعــاىل تــٛىل ايــدفاع عٓــ٘ (٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مبـػلــّ٥مدونمشــريهمعــّ٤م
اِّغؾقوءم،مصؼّٓمطونمطّ٢مغيبمؼؿفؿّ٥مضّ٦عّ٥مبوتفوعوتمبورؾيمصقّٓصّٝمذظّ١مبـػلّ٥م
،مصفّٔامغّ٦حم(سؾقّ٥ماظلٱّم)ماتفؿّ٥مضّ٦عّ٥مبوظضٱّلمطؿومحيؽّ٨ماظؼّٕآنم،مصقؼـّ٦لم
:م{مضَولشيماظْؿشيؾَلُمعِّ٤ضيمضَّ٦ضي ِعِّ٥مإغيغؼيومظَـشيّٕشياكَمصِّ٨مّ٬شيؾَولػيمعصيؾِنيػيم}مػاِّسـّٕافم:م60ؼمصقـّٓصّٝم
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ذظـّ١مسـّ٤مغػلــّ٥مضـوّ٫ٱّم:م{مؼشيـومضَــّ٦ضيمغيمظَـقضيّٗشيمبِـّ٨مّ٬شيـؾَوَظيٌموشيظَؽِــيـّ٨مرشيدصيـّ٦لظيمعِــّ٤ضيمرشيبـيم
شيماظؾِّ٥معشيومظَومتشيعضيؾَؿصيّ٦نشي} م
اظْعشيوظَؿِنيشيم*مأُبشيؾِّغصيؽُّ٣ضيمرغيدشيوظَوتِمرشيبـيّ٨موشيأَغضيصشيّّصيمظَؽُّ٣ضيموشيأَسضيؾَّ٣صيمعَِّ ّ٤
مػاِّسّٕاف:م61م-م62ؼ .م
وػّٔامػّ٦دم(سؾقّ٥ماظلٱّم)ماتفؿّ٥مضّ٦عّ٥مبوظلـػوػيمواىــّ٦نمواظؽـّٔبم
َوػيٍموشيإغيغؼيـومظَـشيظُـؽيـَّ١معِـّ٤شيماظْؽَـوذِبِنيشيم}ػاِّسـّٕاف:م
إذمضوظّ٦امظّ٥م:م{إغيغؼيومظَـشيّٕشياكَمصِّ٨مدشيػ شي
َوػيٌموشيظَؽِــيّ٨مرشيدصيّ٦لظيمعِـّ٤ضيمرشيبـيم
66ؼمصّٓاصّٝمسّ٤مغػلّ٥مضوّ٫ٱّ{:ؼشيومضَّ٦ضيمغيمظَقضيّٗشيمبِّ٨مدشيػ شي
اظْعشيوظَؿِنيشيم*مأُبشيؾِّغصيؽُّ٣ضيمرغيدشيوظَوتِمرشيبـيّ٨موشيأَغشيومظَؽُّ٣ضيمغشيو٭ِّّّظيمأَعِنيظي} م
ػاِّسّٕافم،67:م68ؼ .م
أعـــومخـــومتماِّغؾقـــوءم(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مصؽؾؿـــومرعـــوهمضّ٦عـــّ٥م
بوِّبورقّ٢مواصرتوامسؾقّ٥ماِّطوذؼىمتّ٦ديمآمتعوديماظّٓصوعمسـّ٥م،مصؼّٓماتفؿّ٥م
ضّ٦عّ٥مبلغّ٥مذوسّٕم{م بشيّ٢ضيمضَوظُّ٦امأَّ٬ضيغشيوثصيمأَحضيـٱّمػيمبشيـّ٢ضيماصْؿشيـّٕشياهصيمبشيـّ٢ضيمػصيـّ٦شيمذشيـوسِّٕظيم َصؾشيْقلْتِـشيـوم
ِكؼيٍمطَؿشيومأُرضيدِّ٢شيماَِّوؼيظُّ٦نشي}ػاِّغؾقـوء:م5ؼمصـّٕدمايـّ٠مسؾـقفّ٣مسيمضّ٦ظـّ٥متعـوديم:م م
ب شي
{موشيعشيومسشيؾَّؿضيـشيوهصيماظشـيعضيّٕشيموشيعشيومؼشيـضيؾشيغِّ٨مظَّ٥صيمإغينضيمػصيّ٦شيمإغيَّّٰمذِطّْٕظيموشيضُّٕضيآنظيمعصيؾِنيظي}ػؼّٗ69:ؼ.م م
وضـوظّ٦ا:مإغــّ٥مطـوػّ٤م،مؼــؿؽفّ٤ممبـوممتؾقــّ٥مسؾقـّ٥ماظشــقورنيم..مصــّٕدمآم
صيـّ٦ن}م
تعوديمسؾقفّ٣مسيمضّ٦ظ:ّ٥م{صَّٔشيطِّّٕضيمصَؿشيـومأَغضيـًشيمبِـِعضيؿشيـيِمرشيبـيـَّ١مبِؽَـوػِّ٤ػيموشيّٰمعشيفضيـ ػيم
ػاظطّ٦رم29:ؼم،موؼلتّ٨ماظؼلّ٣معّ٤مآمتعودي-موعومأسظؿّ٥معّ٤مضلّ٣م-مظؾـّٓصوعم
سّ٤ماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)موظؿلطقّٓم٭ّّٓقماظـّ٦حّ٨مواظؼـّٕآنمودحـّٚم
اتفوعــوتفّ٣مواصرتاءاتفــّ٣مسيمضّ٦ظــّ٥متعــودي:م{مصَــٱّمأُضْلِــّ٣صيمبِؿشيــومتصيؾضيصِــّٕصيونشي*موشيعشيــومّٰم
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تصيؾضيصِّٕصيونشيم*مإغيغؼيّ٥صيمظَؼَّ٦ضيلصيمرشيدصيّ٦لػيمطَّٕغيؼّ٣ػيم*موشيعشيومػصيّ٦شيمبِؼَّ٦ضيلغيمذشيـوسِّٕػيمضَؾِـقٱًّمعشيـومتصيمضيعِـصيـّ٦نشيم*م
وشيّٰمبِؼَّ٦ضيلغيمطَوػِّ٤ػيمضَؾِقٱًّمعشيومتشئّشيطَّّٕصيونشيم*متشيـّٖغيؼّ٢ظيمعِّ٤ضيمرشيبـيماظْعشيوظَؿِنيشي}م م
ػايوضي:م43-38ؼم.مم م
وضوظّ٦ام:مإغّ٥مدوحّٕمتـورةم،مصـّٕدمسؾـقفّ٣متعـوديمسيمضّ٦ظـّ٥م:م{مطَـّٔشيظَِّ١معشيـوم
أَتشيّ٧ماظَِّّٔؼّ٤شيمعِّ٤ضيمضَؾضيؾِفغيّ٣ضيمعِّ٤ضيمرشيدصيّ٦لػيمإغيَّّٰمضَـوظُّ٦امدشيـوحِّٕظيمأَوضيمعشيفضيـصيـّ٦نظيم}مػاظـمّٔارؼوت:م
52ؼم،موتــورةمأخــّٕىمضــوظّ٦ا:مإغــّ٥معلــقّ٦رم،مصــّٕدمآمتعــوديمسؾــقفّ٣مسيمضّ٦ظــّ٥م
{:وشيضَولشيماظظَّوظِؿصيّ٦نشيمإغينضيمتشيؿؼيؾِعصيّ٦نشيمإغيَّّٰمرشيجصيـٱًّمعشيلضيـقصيّ٦راًم*ماغظُـّٕضيمطَقضيـّٟشيمّ٬شيـّٕشيبصيّ٦امظَـَّ١م
اَِّعضيـشيولشيمصَضشيؾُّّ٦امصَٱّمؼشيلضيؿشيطِقعصيّ٦نشيمدشيؾِقٱًّ}مػاظػّٕضون:م9-8ؼم،موضوظّ٦ا:مإغّ٥مذبــّ٦منم
ِـيٌمبشيّ٢ضيمجشيوءشيػصيّ٣ضيم
..مصّٕدمآمدؾقوغّ٥موتعوديمسؾقفّ٣مسيمضّ٦ظّ٥م{:أَمضيمؼشيؼُّ٦ظُّ٦نشيم ِبِّ٥مج ؼي
بِــوظْقشيّ٠ـيموشيأَطْـشيــّٕصيػصيّ٣ضيمظِؾْقشيــّ٠ـيمطَــورغيػصيّ٦نشيم}مػاٌمعـــّ٦ن:م70ؼ،موضّ٦ظــّ٥متعــوديم:م{منم
ضيؿيِمرشيبـيـَّ١مبِؿشيفضيـصيـّ٦نػيم*موشيإغينؼيمظَـمَّ١مَِّجضيـّٕاًمشَقضيـّٕشيم
وشياظْؼَؾَّ٣غيموشيعشيومؼشيلضيطُّٕصيونشيم*معشيومأَغضيًشيمبِـِع شي
عشيؿضيـصيّ٦نػيم*موشيإغيغؼيَّ١مظَعشيؾّ٧مخصيؾُّ٠ػيمسشيظِقّ٣ػي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؼؾ:ّ٣م4-1ؼ .م
واتفؿّ٦همبوظضٱّلمواّٰسبّٕافمصّٕدؼيمآمدؾقوغّ٥موتعوديمسؾقفّ٣مبؼّ٦ظـّ٥م
:م{وشياظـؼيفضيّ٣غيمإغيذشيامػشيّ٦شيىم*معشيومّ٬شيّ٢ؼيم٭ّشيوحِؾصيؽُّ٣ضيموشيعشيومشَّ٦شيىم*موشيعشيومؼشيـضيطِّ٠صيمسشيـّ٤غيماظْفشيـّ٦شيىم
*مإغينضيمػصيّ٦شيمإغيظَّـوموشيحضيـّ٨ظيمؼصيـّ٦حشيّ٧م}مػاظــف:ّ٣م-1م4ؼ.مبـّ٢مإغـّ٥مدـؾقوغّ٥موتعـوديمضـّٓم
تؽػّ٢محبػظّ٥موريوؼؿّ٥معِّ٤شيماظْؿصيشضيّٕغيطِنيشيم،مصؼولمتعوديم{:ؼشيومأَؼؽيفشيـوماظّٕؼيدصيـّ٦لصيمبشيؾِّـّٞضيم
عشيومأُغضيّٖغيلشيمإغيظَقضيَّ١معِّ٤ضيمرشيبـيَّ١موشيإغينضيمظَّ٣ضيمتشيػْعشيّ٢ضيمصَؿشيومبشيؾَّغضيًشيمرغيدشيوظَؿشيّ٥صيموشياظؾَّـّ٥صيمؼشيعضيصِـؿصيَّ١معِـّ٤شيم
اظـؼيوسغيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمظَومؼشيفضيِّٓيماظْؼَّ٦ضيمشيماظْؽَوصِّٕغيؼّ٤شي}ممممممممممممممممممممممممممممػاٌوّّٓ٫ة:م67ؼم .م
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نذيو َٔ تهز ِٜاهلل يٓبٝـ٘ (٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)مَـا دـا ٤يف
عُ ّٛرصايت٘ (٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) ،مصؾّ٣متؼؿصـّٕمسؾـّ٧مجقـّ٢مدونمجقـّ٢م
أومضـّ٦ممدونمضـّ٦مم،مصفـّ٨مردــوظيمسوعـيمظؾــوسمذيقعطيــوم،مصـننمآم(سـّٖموجــ)ّ٢م
بعٌمطّ٢مغيبمِّعؿّ٥مخو٭ّيموبعٌ غؾقـو (٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) ظؾـوسمسوعيم،م
وضــّٓم٭ّــّٕحماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣مبــّٔظّ١م،مصؼــولمتعــوظّ٨م:م{وشيعشيــومأَرضيدشيـؾْـشيوكَمإغيظَّــومطَوصَّـيًم
ظِؾـؼيوسغيمبشيشِريطياموشيغشئِّؼّٕطياموشيظَؽِّ٤ؼيمأَطْـشيّٕشيماظـؼيوسغيمظَومؼشيعضيؾَؿصيـّ٦نشيم}مػدـؾل:م28ؼ .وسـّ٤مجشيـوبِّٕغيم
صيمسؾَقضيـ ِّ٥م
ِم(رّ٨ِّ٬شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيفصيؿـو)م،مضَـولشيم:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـ ّ٥شي
شيؾِّٓمآ شي
بضيّ٤غيمس ضي
ىم
وشيدشيؾَّّ٣شي):م(مأُسضيطِقًصيمخشيؿضيلطيومظَّ٣ضيمؼصيعضيطَفصيّ٤ؼيمأَحشيّٓظيمعِّ٤شيماَِّغضيؾِقشيوءِمضَؾضيؾِّ٨مغصيصِـّٕضيتصيمبِوظّٕؽيسضيـ ِ
َفــّ٦رطياموشيأَؼؽيؿشيــومرشيجصيــّ٢ػيمعِــّ٤ضيمأُعؼيؿِــّ٨م
عشيلِــريشيةَمذشيــفضيّٕػيموشيجصيعِؾَــًضيمظِــّ٨شيماَِّرضيضصيمعشيلضيـفِّٓطياموشير صي
أَدضيرشيطَؿضيّ٥صيماظصؼيٱَّةُمصَؾْقصيصشيّ٢ـيموشيأُحِؾًَّضيمظِّ٨شيماظْغشيـشيوّ٣ِّ٫صيم،موشيطَونشيماظـؼيؾِـّ٨ؽيمؼصيؾضيعشيـٌصيمإغيظَـّ٧مضَّ٦ضيعِـ ِّ٥م
َوسيَم)مممممممممممم(رواهماظؾكوري).م
َوصيًموشيأُسضيطِقًصيماظشؼيػ شي
شيو٭ّيًموشيبصيعِـضيًصيمإغيظَّ٧ماظـؼيوسغيمط َّ
خ ؼي
نذيو َٔ تهز ِٜاهلل يٓب٘ٝم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)ممتفط ً٘ٝعً٢
غريَ ٙـٔ األْبٝـا ٤عًـ ِٗٝايضـالّ مصـويّ٠مدـؾقوغّ٥موتعـوديمصضـّ٢مغؾقـّ٥م
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مسؾّ٨مدوّّٕ٫ماِّغؾقوءمواظّٕدّ٢ماظؽّٕامم،موػّٔامعوموّ٬ـقّ٥م
اظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣مسيمضّ٦ظــّ٥متعــودي{:متِؾْـَّ١ماظّٕؽيدصيــّ٢صيمصَضؼيـؾْـشيومبشيعضيضشيــفصيّ٣ضيمسشيؾَــّ٧مبشيعضيــّٚػيم
عِـــضيفصيّ٣ضيمعشيــّ٤ضيمطَؾَّــّ٣شيمظؾَّــّ٥صيموشيرشيصَــّٝشيمبشيعضيضشيــفصيّ٣ضيمدشيرشيجشيــوتٍم}ػاظؾؼــّٕة253:ؼم،واظــّٔيمسؾقــّ٥م
ابؼؼــّ٦نمعــّ٤ماظعؾؿــوءمواٌػلــّٕؼّ٤مأنماٌؼصــّ٦دمبؼّ٦ظ ـمّ٥متعــوظ:ّ٨م{موشيرشيصَــّٝشيم
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بشيعضيضشيفصيّ٣ضيمدشيرشيجشيوتٍ} ػّ٦مدقّٓغومربؿّٓم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مِّغّ٥مػـّ٦م٭ّـوحىم
اظــّٓرجوتماظّٕصقعــيم،مو٭ّــوحىماٌعفــّٖةماًوظــّٓةم،ماٌؿؿـؾــيمسيماظؼــّٕآنم
اظؽّٕؼّ٣م،مو٭ّوحىماظّٕدوظيماىوععـيمبودـّ٤ماظّٕدـوّٰتماظلـؿووؼيماظلـوبؼي.مم

وسيمايّٓؼٌماظّٔيمرواهماإلعوممعلؾّ٣مواظرتعّٔيم،معّ٤محّٓؼٌمأبّ٨مػّٕؼّٕةم
(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأنماظـــيبم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مضــولم:م(صُضـي ـؾًْصيمسشيؾَــّ٧م
اَِّغضيؾِقشيــوءِمبِلِ ـًُ:مأُسضيطِقــًصيمجشيّ٦شياعِــّٝشيماظؽَؾِــّ٣غي،موشيغصيصِــّٕضيتصيمبِوظّٕؽيسضي ـىِمم-مموسيمرواؼــيم
اظؾكوري:مغصيصِّٕضيتصيمبِوظّٕؽيسضيىِمعشيلِريشيةَمذشيفضيّٕػيم-موشيأُحِؾَّـًضيمظِـّ٨شيماظغشيـشيـوّ٣ِّ٫صي،موشيجصيعِؾَـًضيمظِـّ٨شيم
َوصيً،موشيخصيؿِّ٣شيمبِّ٨شيماظـؼيؾِقؽيّ٦نشي).م م
اَِّرضيضصيمعشيلضيفِّٓطياموشيرَفصيّ٦رطيا،موشيأُرضيدِؾًْصيمإغيظَّ٧ماًَؾّْ٠غيمط َّ
نــذيو َــٔ تهــز ِٜاهلل يٓبٝــ٘ (٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م :إٔ اهلل
تعــاىل أقضــِ هٝاتــ٘ وٕمؼؼلــّ٣محبقــوةمأحــّٓمعــّ٤ماظؾشــّٕم،مصــويّ٠مدــؾقوغّ٥م
وتعوديمحنيمؼؼلّ٣مسؾّ٧مأذقوءمظقمطّٓػوم،مؼؼلّ٣مبلذقوءمطــرية،معـّ٤مأجــوسم
ذؿ،ّ٧معّ٤مذيـودموحقـّ٦انموعٱّّ٫ؽـيم،معـّ٤مأعـوطّ٤موأزعــيموزـّ٦اػّٕمطّ٦غقـيم،م
ظؽـعيـّ٥مدــؾقوغّ٥موتعـوديمٕمؼؼلــّ٣مسيماظؼـّٕآنمبؾشــّٕمعطؾؼـوًم،ماظؾــفّ٣مإّٰممبّٕدــّ٦ظّ٥م
(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مسيمضّ٦ظـــّ٥متعـــودي{:ظَعشيؿضيـــّٕصيكَمإغيغؼيفصيـــّ٣ضيمظَػِـــّ٨مدشيــؽّْٕشيتِفغيّ٣ضيم
ؼشيعضيؿشيفصيّ٦نشي}ػايفّٕ 72:ؼمأيم:محبـّ٠محقوتـّ١مؼـومربؿـّٓمإغفـّ٣مظػـّ٨مشػؾـيمسؿعيـوم
دقـّٖلمبفّ٣م،مإغفّ٣مظضوظّ٦نمسيمحريةمّٰمؼعّٕصّ٦نمِّغػلفّ٣مرّٕؼؼـوًموّٰمحؼـوًموّٰم
رذّٓاًم..موٌومزسّ٣ماٌشّٕطّ٦نمأنمآمتعوديمضّٓمضؾّ٧مربؿـّٓطياموػفـّٕهمأضلـّ٣م
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آمتؾوركموتعوديمسؾّ٧مأغـّ٥معـومودعيسـّ٥موعـومضـٱّهم،مصؼـولمتعـودي م{:وشياظضؽيـقشيّ٧م*م
وشياظؾَّقضيــّ٢غيمإغيذشيامدشيــفشيّ٧م*معشيــوموشيدؼيسشي ـَّ١مرشيبؽيـَّ١موشيعشيــومضَؾَــّ٧م*موشيظَّ٩خِــّٕشيةُمخشيقضيــّٕظيمظَ ـَّ١معِــّ٤ضيم
اُِّوظَّ٧م*موشيظَلشيّ٦ضيفشيمؼصيعضيطِقَّ١مرشيبؽيَّ١مصَؿشيّٕضيّ٬شي}ّ٧ممممممممممممممممممممممممممممػاظضق5-1:ّ٧ؼ .م
فأَا تهز ِٜاهلل عش ٚدٌ يزصٛي٘ (٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مبعّٓموصوتّ٥م
،مصوخؿصّ٥مآمتعوديمبوظشػوسيماظعظؿّ٧مؼّ٦مماظّٓؼّ٤م،مصػّ٨مايّٓؼٌماظّٔيم
رواهماظؾكوريموعلؾّ٣مع ّ٤محّٓؼٌمأبّ٨مػّٕؼّٕةم(ر ّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأنماظـيبم
شيوعيِموشيأَوؼيلصيمعشيّ٤ضيمؼشيـضيششيّ٠ؽيم
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَ ضيقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضول:م(مأَغشيومدشيقـيّٓصيموشيظَِّٓمآدشيمشيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
سشيـضيّ٥صيماظْؼَؾضيّٕصيموشيأَوؼيلصيمذشيوصِّٝػيموشيأَوؼيلصيمعصيششيػَّّٝػيم).
َٚــٔ أعظــِ آٜــات ايتهــزِٜم:مأنمآم(ســّٖموجــ)ّ٢مجعؾــّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧م
آُمسشيؾَقضيـــِّ٥موشيدشيــــؾَّّ٣شي)مرريــــيمظؾعــــوٌنيمأذيعــــنيم،محقــــٌمضــــولمدــــؾقوغ:ّ٥م
{وشيعشيــومأَرضيدشيــؾْـشيوكَمإغيظَّــومرشيحضيؿشيــيًمظِؾْعشيــوظَؿِنيشيم}ػاِّغؾقــوء:م107ؼ،موسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مػصيّٕشيؼضيــّٕشيةَم
(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)مضَــولشي:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي):م(إغيغؼيؿشيــوم
أَغشيـــــومرشيحضيؿشيـــ ـيٌمعصيفضيـــــّٓشياةٌم)م(رواهمايـــــوطّ٣مسيماٌلـــــؿّٓمركم)،موسيمرواؼـــــيم:م
ضيؿيًمعصيفضيّٓشياةً) .م
(بصيعِـضيًصيمرشيح شي
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دع ٠ٛاألْبٝاٚ ٤ايزصٌ يإلصالح يف ض ٤ٛايكزإٓ ايهزِٜ
أٚالًم :ايعٓاصز:
 .1اإلدٱّممدؼّ٤ماظصٱّحمواإل٭ّٱّح .م
 .2منوذجمعّ٤مدسّ٦اتماِّغؾقوءموإٌّدؾنيمظإل٭ّٱّحمسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ.ّ٣
 .3حوجؿـومإديمإ٭ّٱّحماظـػّٗمأوًّٰ.
 .4أثّٕماإل٭ّٱّحمسؾّ٧ماظػّٕدمواجملؿؿ.ّٝ
 .5إّّٔ٬ارمتّٕكماإل٭ّٱّح.
ثاْٝاً :األدي١م:
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜم
 -1ضول متعودي م{:وشيعشيو مغصيّٕضيدِّ٢صي ماظْؿصيّٕضيدشيؾِنيشي مإغيظَّو معصيؾشيشـيّٕغيؼّ٤شي موشيعصيـضئِّرغيؼّ٤شي مصَؿشيّ٤ضي مآعشيّ٤شيم
وشيأَ٭ّضيؾَّّشيمصَؾَومخشيّ٦ضيفظيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيموشيظَومػصيّ٣ضيمؼشيقضيّٖشيغصيّ٦نشي}ػاِّغعومم:م48ؼ.مم م
 -2وضولمتعوديمسؾّ٧مظلونمذعقىم(سؾقّ٥ماظلٱّم){:ضَولشيمؼشيومضَّ٦ضيمغيمأَرشيأَؼضيؿصيّ٣ضيمإغينضيم
ـيـيٍمعِّ٤ضيمرشيبـيّ٨موشيرشيزشيضَـِّ٨معِـضيّ٥صيمرغيزضيضًومحشيلشيـطيوموشيعشيومأُرغيؼّٓصيمأَنضيمأُخشيوظِػَؽُّ٣ضيم
طُـضيًصيمسشيؾَّ٧مبشيقشي
إغيظَّ٧معشيومأَغضيفشيوطُّ٣ضيمسشيـضيّ٥صيمإغينضيمأُرغيؼّٓصيمإغيظَّو ماظْنغي٭ّضيؾَوحشيمعشيومادضيؿشيطَعضيًصيموشيعشيومتشيّ٦ضيصِقؼِّ٨مإغيظَّوم
ِوظؾِّ٥مسشيؾ ضيَقِّ٥متشيّ٦شيطَّؾًْصيموشيإغيظ ضيَقِّ٥مأُغِقىصي}ػػّ٦دم:م88مؼم.مم
ب َّ
 -3وضولمتعوديمسؾّ٧مظلونمذعقىم(سؾقّ٥ماظلٱّم){:أَوضيصُّ٦اماظْؽَقضيّ٢شيموشيظَومتشيؽُّ٦غصيّ٦ام
ِق ّ٣م* موشيظَو متشيؾضيكشيلصيّ٦ا ماظـؼيوسشيم
عِّ٤شي ماظْؿصيكضيلِّٕغيؼّ٤شي م* موشيزغيغصيّ٦ا مبِوظْؼِلضيطَوسغي ماظْؿصيلضيؿشيؼ غي
أَذضيقشيوءشيػصيّ٣ضيموشيظَومتشيعضيـشيّ٦ضيامصِّ٨ماْظلَرضيضغيمعصيػْلِِّٓؼّ٤شي}ػاظشعّٕاء:م-181م183ؼم.

- 56 -

 -4وضول متعودي{:وشيظَو متصيػْلِّٓصيوا مصِ ّ٨ماْظلَرضيضغي مبشيعضيّٓشي مإغي٭ّضيؾَوحِفشيو موشيادضيسصيّ٦هصي مخشيّ٦ضيصًوم
شيماظؾِّ٥مضَّٕغيؼىظيمعِّ٤شيماظْؿصيقضيلِـِنيشي}ممممممممممممػاِّسّٕافم:م56ؼ.
وشيرَؿشيعطيومإغينؼيمرشيحضيؿشيً َّ
 -5وضولمتعودي {:موشيضَولشيمعصيّ٦دشيّ٧مِظلَخِقِّ٥مػشيورصيونشيماخضيؾُػْـِّ٨مصِّ٨مضَّ٦ضيعِّ٨موشيأَ٭ّضيؾِّّضيم
وشيظَومتشيؿؼيؾِّٝضيمدشيؾِقّ٢شيماظْؿصيػْلِِّٓؼّ٤شي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّسّٕافم142:ؼ.م
 -6وضولمتعودي:م{ضُّ٢ضيمتشيعشيوظَّ٦ضيامأَتضيّ٢صيمعشيومحشيّٕؼيمشيمرشيبؽيؽُّ٣ضيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمأَظَّومتصيشضيّٕغيطُّ٦امبِِّ٥مذشيقضيؽطيوم
وشيبِوظّْ٦شياظِّٓشيؼضيّ٤غيمإغيحضيلشيوغطيوموشيظَومتشيؼْؿصيؾُّ٦امأَوضيظَودشيطُّ٣ضيمعِّ٤ضيمإغيعضيؾَوقػيمغشيقضيّ٤صيمغشيّٕضيزصيضُؽُّ٣ضيموشيإغيؼؼيوػصيّ٣ضيم
وشيظَومتشيؼّْٕشيبصيّ٦اماظْػَّ٦شياحِّ٘شيمعشيومزَفشيّٕشيمعِـضيفشيوموشيعشيومبشيطَّ٤شيموشيظَومتشيؼْؿصيؾُّ٦اماظـؼيػّْٗشيماظَّؿِّ٨محشيّٕؼيمشيم
اظؾَّّ٥صيمإغيظَّومبِوظْقشيّ٠ـيمذشيظِؽُّ٣ضيموشي٭ّؼيوطُّ٣ضيم ِبِّ٥مظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتشيعضيؼِؾُّ٦نشي}مممممممممممػاِّغعوم:م151ؼ .م
 -7وضولمتعودي{:وشيعشيومطَونشيمرشيبؽيَّ١مظِقصيفضيؾَِّ١ماظْؼُّٕشيىمبِظُؾّْ٣ػيموشيأَػضيؾُفشيومعصيصضيؾِقصيّ٦نشي}م
ػػّ٦دم:م117ؼم.مم م
 -8وضولمتعودي{:وشيعشيومطَونشيمرشيبؽيَّ١معصيفضيؾَِّ١ماظْؼُّٕشيىمحشيؿؼيّ٧مؼشيؾضيعشيٌشيمصِّ٨مأُعـيفشيومرشيدصيّ٦ظًوم
ؼشيؿضيؾُّ٦مسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمآؼشيوتِـشيوموشيعشيومطُـؼيومعصيفضيؾِؽِّ٨ماظْؼُّٕشيىمإغيظَّوموشيأَػضيؾُفشيومزَوظِؿصيّ٦نشي}
ػاظؼص:ّٙم59ؼ .م
 -9وضولمتعودي{:وشيإغيظَّ٧مثشيؿصيّ٦دشيمأَخشيوػصيّ٣ضيم٭ّشيوظِقطيومضَولشيمؼشيوضَّ٦ضيمغيماسضيؾصيّٓصيواماظؾَّّ٥شيمعشيومظَؽُّ٣ضيم
ضيشلَطُّ٣ضيمعِّ٤شيماْظلَرضيضغيموشيادضيؿشيعضيؿشيّٕشيطُّ٣ضيمصِقفشيومصَودضيؿشيغضيػِّٕصيوهصيمثصيّ٣ؼيم
عِّ٤ضيمإغيَظٍّ٥مشَقضيّٕصيهصيمػصيّ٦شيمأَغ شي
تصيّ٦بصيّ٦امإغيظ ضيَقِّ٥مإغينؼيمرشيبـيّ٨مضَّٕغيؼىظيمعصيفِقىظي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممػػّ٦د:م61ؼ.م
 -11وضول متعودي م{:ظَو مخشيقضيّٕشي مصِ ّ٨مطَـِريػي معِّ٤ضي مغشيفضيّ٦شياػصيّ٣ضي مإغيظَّو معشيّ٤ضي مأَعشيّٕشي مبِصشيّٓشي َضيٍ مأَوضيم
عشيعضيّٕصيوفٍ مأَوضي مإغي٭ّضيؾَوحػي مبشيقضيّ٤شي ماظـؼيوسغي موشيعشيّ٤ضي مؼشيػْعشيّ٢ضي مذشيظِ َّ١مابضيؿِغشيوءشي معشيّٕضيّ٬شيوتِ ماظؾَِّّ٥م
صَلشيّ٦ضيفشيمغصيمضيتِقِّ٥مأَجضيّٕطيامسشيظِقؿطيو}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م14ؼ.م م
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ِؾ ِّ٥موشياظّٕؼيدصيّ٦لغي مصَوتؼيؼُّ٦ام
شيللَظُّ٦غشي َّ١مسشيّ٤غي ماْظلَغضيػَولغي مضُّ٢غي ماْظلَغضيػَولصي مظ َّ
 -11وضول متعودي{:ؼ ضي
اظؾَّّ٥شيموشيأَ٭ّضيؾِقصيّ٦امذشياتشيمبشيقضيـِؽُّ٣ضيموشيأَرِقعصيّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صيمإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيمعصيمضيعِـِنيشي}م
ػاِّغػولم1:ؼ.م
األدي َٔ ١ايضٓ: ١
َم(رِّ٬ـّ٨شيمآُمسـضيـّ٥صيم)مأَنؼيمرشيدصيـّ٦لشيمآِم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
 -1سشيّ٤ضيمزشيؼضيـِّٓمبضيـّ٤غيم ِعؾْقشيـي شي
ودؾ)ّ٣مضولم:م(...مإغينؼيماظّٓـيؼّ٤شيمبشيّٓشيأَمشَّٕغيؼؾطيوموشيؼشيّٕضيجِّٝصيمشَّٕغيؼؾطيوم،مصَطُّ٦بشيّ٧مظِؾْغصيّٕشيبشيوءِماظَِّّٔؼّ٤شيم
ؼصيصضيؾِقصيّ٦نشيمعشيومأَصَلشيّٓشيماظـؼيوسصيمعِّ٤ضيمبشيعضيِّٓيمعِّ٤ضيمدصيـؼيؿِ)ّ٨م(دـّ٤ماظرتعّٔي).م م
َّـّ٥م
 -2وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨ماظّٓؼيرضيدشياءِم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾ صي
ؼيـّٓ َضيِم،م
ٱّةِموشياظص شي
ِـّٕطُّ٣ضيم ِبَلصْضشيـّ٢شيمعِـّ٤ضيمدشيرشيجشيـيِماظصـيـقشيومغيموشياظصؼيـ َ
ُخؾ صي
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَّم ّ٣شي)م:م َأَّٰمأ ضي
ُّ٦ا:مبؾَ،ّ٧مضَولشي:م٭ّشيـٱَّحصيمذشياتِماظؾشيـقضيّ٤غي،مصَـنغينؼيمصَلشيـودشيمذشياتِماظؾشيـقضيّ٤غيمػِـّ٨شيمايَوِظؼَـ ُيم
ضَوظ شي
(دـــّ٤ماظرتعــّٔي)م،موسيمرواؼــيمضَــولشي:م(ػِــّ٨شيمايَوظِؼَـيُمَّٰمأَضُــّ٦لصيمتشيقضيؾِــّ٠صيماظشؼيــعشيّٕشي،م
وشيظَؽِّ٤ضيمتشيقضيؾِّ٠صيماظّٓـيؼّ٤شي).م
 -3وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مطَونشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
وشيدشيؾَّّ٣شي)،مؼشيؼُّ٦لصي:م(اظؾفصيّ٣ؼيمأَ٭ّضيؾِّّضيمظِّ٨مدِؼـِّ٨ماظَِّّٔيمػصيـّ٦شيمسِصضيـؿشييُمأَعضيـّٕغيي،موشيأَ٭ّضيـؾِّّضيمظِـّ٨م
شيـّ٢م
ِـّ٨ماظؿِـّ٨مصِقفشيـومعشيعشيـودِيم،موشياجضيع غي
ِّٕت َّ
ِـ،ّ٨موأَ٭ّضيـؾِّّضيمظِـّ٨مآخ شي
شي
دصيغضيقشيويشيماظَّؿِّ٨مصِ قفشيـومعشيعشيوذ
اظْقشيقشيوةَمزغيؼشيودشيةًمظِّ٨مصِّ٨مطُّ٢ـيمخشيقضيّٕػي،موشياجضيعشيّ٢غيماظْؿشيّ٦ضيتشيمرشياحشييًمظِّ٨معِّ٤ضيمطُّ٢ـيمذشيُّٕ)مم
(٭ّققّّمعلؾ.)ّ٣
صيماظؾمـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
َم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مضَـولشي:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦ل َّ
ضيّٕة شي
 -4وسشيّ٤ضيم َأبِّ٨مػصيّٕشيؼ شي
سشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي):م(طُــّ٢ؽيمدصيـٱَّعشيّ٧معِــّ٤شيماظـؼيــوسغيمسشيؾَقضيـِّ٥م٭ّشيــّٓشي َضيٌم،مطُــّ٢ؼيمؼشيــّ٦ضيمػيمتشيطْؾُــّٝصيمصِقـ ِّ٥م
ِـّ٢م
شيقؿ صي
شيابؿِـِّ٥مصَق ضي
شيمسؾَـّ٧مد ؼي
شيؼعِـنيصيماظّٕؼيجصيـ ّ٢شي
شيـّٓ َضيٌم،مو صي
اظشؼيؿضيّٗصي،مؼشيعضيـِّٓلصيمبشيـقضيّ٤شيماظِـوثضيـشيقضيّ٤غيم٭ّ شي
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سشيؾَقضيفشيوم،مأَوضيمؼشيّٕضيصَّٝصيمسشيؾَقضيفشيومعشيؿشيوسشيّ٥صيم٭ّشيـّٓشي َضيٌم،موشياظؽَؾِؿشيـيُماظطَّقـيؾشيـيُم٭ّشيـّٓشي َضيٌم،موشيطُـّ٢ؽيمخصيطْـّ٦شي ٍةم
ؼشيكضيطُّ٦ػشيومإغيظَّ٧ماظصؼيٱَّةِم٭ّشيّٓشي َضيٌم،موشيؼصيؿِقُّٛماَِّذشيىمسشيّ٤غيماظطَّّٕغيؼّ٠غيم٭ّشيّٓشي َضيٌ)م
(اظؾكوريموعلؾ .)ّ٣م
شيـّ٦فٍم،مضَـولشي:مضَـولشيمظِـّ٨مأَبصيـّ٦م مَأؼؽيـّ٦بشيم
شيـودةَمبضيـّ٤غيمس ضي
شيودةَمبضيّ٤غيمسصيؿشيقضيّٕغيمبضيّ٤غيمسصيؾ شي
 -5وسشيّ٤ضيمسصيؾ شي
(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي):مضَولشيمظِّ٨مرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(ؼشيـومأَبشيـومأَؼؽيـّ٦بشيم
أَظَومأَدصيظَُّّ١مسشيؾَّ٧م٭ّشيّٓشي َضيٍمؼصيقِؾؽيفشيومآُموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صي؟متصيصضيـؾِّّصيمبشيـقضيّ٤شيماظـؼيـوسغيمإغيذشيامتشيؾشيوشَضصيـّ٦ا،م
وتشيػَودشيّٓصيوا)م(اٌعفّ٣ماظؽؾريمظؾطرباغ.)ّ٨
 -6وسّ٤مأغّٗمبّ٤معوظّ١م(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضولم:مضولمردّ٦لمآم(٭ّشيؾَّّ٧مآُم
عيوسيُموشيبِقشيِّٓمأَحشيِّٓطُّ٣ضيمصَلِق َؾيٌمصَنغينضيمادضيؿشيطَوعشيمأَنضيمظَومتشيؼُّ٦مشيم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(إغينضيمضَوعشيًضيماظلشي شي
حشيؿشيعيّ٧مؼشيغضيّٕغيدشيفشيومصَؾقغّٕدفو)ممممممممممممممم(رواهماإلعومماظؾكوريمسيماِّدبماٌػّٕد).
ثايجاً  :املٛضٛع :
عّ٤ماظؼقّ٣ماإلدٱّعقيماظيتمحٌمسؾقفومدؼــومايـقّٟموغودىمبفومضقؿيم
اظصٱّحمواإل٭ّٱّحم،مصفّ٦مخؾّ٠مسظقّ٣متلعّٓمبّ٥ماظـػّٗماظؾشـّٕؼيمومتقـّ٢مإظقـّ٥م،م
وػــّ٦مضقؿــيمإغلــوغقيمّٰبــّٓمعـفــومظؿقؼقــّ٠مسؿــورةماظؽــّ٦ن،موػــّ٦ممأؼضــومعطؾــىم
ذّٕسّ٨مؼّٓورمععـوهمحّ٦لمإزاظـيمأدـؾوبماظػملـودمواظشـؼوقم،مواظلـعّ٨مظؾؿؼـوربم
بنيماظـوسمحؿّ٧متلؿؼقّ٣مأحّ٦اهلّ٣مسيمايقوة .م
وّٰمذّ١مأنماظصٱّحمواإل٭ّٱّحمػّ٦ماظغوؼيماٌـشـّ٦دةمعـّ٤ماظعؾـودمسيم
أسؿوهلّ٣موأضّ٦اهلّ٣م،مصؾغريماظصٱّحمّٰمؼصيؼؾشيّ٢ماظعؿّ٢م،موعّ٤مثّ٣ؼيمصٱّمبّٓمأنمؼؽّ٦نم
اإلغلــونم٭ّــويوًمسيمغػلــّ٥موضّ٦ظــّ٥موسؿؾــّ٥م،معصيصــؾقطيومحيؿــّ٢مػؿــّ٦مماًؾــّ٠م،م
وؼعؿّ٢مسؾّ٧مإ٭ّٱّحف .ّ٣م
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وعــّ٤مؼؿــّٓبّٕمآؼــوتماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣مجيــّٓمأغفــومسصيـقــًمبفــّٔهماظؼقؿــيم
اظعظقؿيمــمضقؿيماإل٭ّٱّحمــمسـوؼـيمصوّ٫ؼـيم،مصؼـّٓموردمظػـّٜماإل٭ّـٱّحممبشـؿؼوتّ٥م
سيماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مسبّ٦معوّ٫يمودؾعنيمعّٕةم،مواإلطـورمعّ٤مذطـّٕماظشـّ٨ءمدظقـّ٢م
سؾـّ٧ماظعـوؼـيمبـّ٥م،موسؾـّ٧مسؾـّ٦مذـّٕصّ٥موسظـّ٣م معؽوغؿـّ٥م،مصـّ٦ردتمعـودةم(٭ّــؾّّ)م
مبعــوغّ٨معؿعــّٓدةمتــّٓلمسيمذبؿؾــفومسؾــّ٧مأنماإلدــٱّممؼفــّٓفمإديمإ٭ّــٱّحم
اإلغلونمسيماسؿؼودهمودؾّ٦طّ٥موسؾوداتّ٥موععوعٱّتّ٥مودوّّٕ٫محقوت .ّ٥م
وظؼّٓمربّٛماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مبنيماإلميـونمبـوٓم(سـّٖموجـ)ّ٢مواإل٭ّـٱّحم
سيمعّ٦اّ٬ـــّٝمعؿعـــّٓدةموسيمذظـــّ١مإذـــورةمإديمأنماإل٭ّـــٱّحمعـــّ٤مسٱّعـــوتم
اإلميونمبوٓم(سّٖموج)ّ٢م،مضولمتعودي{:صَؿشيّ٤ضيمآعشيّ٤شيموشيأَ٭ّضيـؾَّّشيمصَؾَـومخشيـّ٦ضيفظيمسشيؾَـقضيفغيّ٣ضيم
وشيظَومػصيّ٣ضيمؼشيقضيّٖشيغصيـّ٦نشيم}ػاِّغعـوم:م48ؼ.موضـولمتعـودي:م{ؼشيلضيـلَظُّ٦غشيَّ١مسشيـّ٤غيماْظلَغضيػَـولغيمضُـّ٢غيم
ِؾِّ٥موشياظّٕؼيدصيّ٦لغيمصَوتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيأَ٭ّضيؾِقصيّ٦امذشياتشيمبشيقضيـِؽُّ٣ضيموشيأَرِقعصيّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صيم
اْظلَغضيػَولصيمظ َّ
إغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيمعصيمضيعِـِنيشي}ػاِّغػولم1:ؼ .م
وطـــّٔظّ١مربـــّٛماظؼـــّٕآنماظؽـــّٕؼّ٣مبـــنيماظؿؼـــّ٦ىمواإل٭ّـــٱّحم،مصؼـــولم
صيـــّ٦ن}م
ضيموظَـــومػصيـــّ٣ضيمؼشيقضيّٖشيغ مشي
ظيمسؾَـــقضيفغي ّ٣شي
َـــّ٧موأَ٭ّضيـــؾَّّشيم َصؾَـــومخشيـــّ٦ضيف شي
شي
شيـــّ٤ماتؼ
ؼي
تعـــودي {:صَؿ
ػاِّسّٕاف35:ؼ،موربّٛم-مأؼضطيوم-مبـنيماظؿّ٦بـيمواإل٭ّـٱّحم،مصؼـولمتمعـودي:م{إغيظَّـوم
اظَّــ ـِّٔؼّ٤شيمتشيــــوبصيّ٦اموشيأَ٭ّضيــــؾَقصيّ٦ام}ػاظؾؼــــّٕة160:ؼم،موضــــولمتعــــودي:م{صَــــنغينضيمتشيوبشيــــوم
وشيأَ٭ّضيــؾَقشيو}ػاظـلــوء16:ؼم،موضــولمتعــودي:م{إغيظَّــوماظَّــِّٔؼّ٤شيمتشيــوبصيّ٦امعِــّ٤ضيمبشيعضيــِّٓمذشيظِــَّ١م
وشيأَ٭ّضيؾَقصيّ٦امصَنغينؼيماظؾَّّ٥شيمشَػُّ٦رظيمرشيحِقّ٣ظي}ػاظـّ٦ر5:ؼم،مصوإل٭ّٱّحمإذطيامػّ٦مّٕٔةماإلميـونم
بوٓم(سّٖموج)ّ٢مواظؿؼّ٦ىمواظؿّ٦بيماظـصّ٦حماًوظصيمظّٕبماظعوٌني .م
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طؿومرشىماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مسيماإل٭ّٱّحمٌومصقّ٥معـّ٤ماِّجـّٕماظعظـقّ٣م،م
ضولمتعودي{:مظَومخشيقضيّٕشيمصِّ٨مطَـِريػيمعِّ٤ضيمغشيفضيّ٦شياػصيّ٣ضيمإغيظَّومعشيّ٤ضيمأَعشيـّٕشيمبِصشيـّٓشي َضيٍمأَوضيمعشيعضيـّٕصيوفٍمأَوضيم
ِماظؾِّ٥مصَلشيـّ٦ضيفشيمغصيمضيتِقـِّ٥مأَجضيـّٕطيام
إغي٭ّضيؾَوحػيمبشيقضيّ٤شيماظـؼيوسغيموشيعشيّ٤ضيمؼشيػْعشيّ٢ضيمذشيظَِّ١مابضيؿِغشيوءشيمعشيّٕضيّ٬شيوت َّ
سشيظِقؿطيو}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوءم:م114ؼ.م م
وإذامتؿؾعـومأخؾورماِّغؾقوءمواظّٕدّ٢معّٝمأضّ٦اعفّ٣موجّٓغومأغفـّ٣مأردـؾّ٦ام
ذيقعطيومظقصؾقّ٦امعومأصلّٓهماظــوسمسيماِّرضم،مصؽوغـًمردـوظيمطـّ٢ماِّغؾقـوءم
واحّٓةم،موػّ٨مإ٭ّٱّحماظؽّ٦نمعّ٤ماظػلودمواٌعو٭ّ،ّ٨موعـّ٤ماِّعـّٕاضماظـيتم
تػشًمصقفّ٣م،مجوءمطّ٢مغيبمظقصؾّّمصلودطيامضّٓماغؿشّٕمسيمزعوغ،ّ٥ممصلردؾفّ٣مآم
(ســّٖموجــ)ّ٢مإديمخؾؼــّ٥معؾشــّٕؼّ٤موعـــّٔرؼّ٤مبعؼقــّٓةموذــّٕؼعيموأخــٱّقمتصــؾّّم
اظـػّ٦سمووّٕدػومعّ٤مدغّٗماظشّٕكم،مضولمتعودي{:وشيعشيومأَرضيدشيؾْـشيومعِّ٤ضيمضَؾضيؾَِّ١معِـّ٤ضيم
رشيدصيّ٦لػيمإغيظَّومغصيّ٦حِّ٨مإغيظ ضيَقِّ٥مأَغؼيّ٥صيمظَومإغيظَـّ٥شيمإغيظَّـومأَغشيـومصَوسضيؾصيـّٓصيونغيم}ػاِّغؾقـوءم:م25ؼم،موجـوءتم
دسّ٦تفّ٣مظؿصؾّّمسؿّ٢ماإلغلونمسيماظّٓغقومظقـولمرّ٬ومربّ٥مسيماآلخّٕة .م
صفّٔامغّ٦حم(سؾقّ٥ماظلٱّم)مدسومضّ٦عـّ٥مإديمإم٭ّـٱّحمأغػلـفّ٣مبـّٓؼّ٤مآم
صقعؾّٓوهموّٰمؼشّٕطّ٦امبّ٥مذقؽوم،موؼرتطّ٦امسؾودةماِّ٭ّـومماظيتمّٰمتضـّٕموّٰمتـػـّٝم
عّ٤مؼعؾّٓػوم،مضولمتعودي{:وشيضَوظُّ٦امظَومتشئّشيرصينؼيمآظِفشيـؿشيؽُّ٣ضيموشيظَـومتشيـّٔشيرصينؼيموشيدؾياموشيظَـومدصيـّ٦شياسطيوم
شيـّٖدِماظظَّـوظِؿِنيشيمإغيظَّـومّ٬شيـؾَوًظوم}ممم
وشيظَومؼشيغصيّ٦ثشيموشيؼشيعصيـّ٦قشيموشيغشيلضيـّٕطيام*موشيضَـّٓضيمأَّ٬شيـؾُّّ٦امطَــِريطياموشيظَـمومت غي
ػغّ٦حم23،24:ؼم،مورشؾفّ٣مسيماإل٭ّٱّحمبوّٰدؿغػورمحؿّ٧مؼؽـّٕماظّٕزقم،موؼــعّ٣م
آمسؾقفّ٣مبوٌولمواظّ٦ظّٓ،مضولمتعودي{:صَؼُؾًْصيمادضيؿشيغضيػِّٕصيوامرشيبؼيؽُّ٣ضيمإغيغؼيّ٥صيمطَونشيمشَػَّورطيام
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*مؼصيّٕضيدِـّ٢غيماظلؼيــؿشيوءشيمسشيؾَـقضيؽُّ٣ضيمعِــّٓضيرشيارطيام*موشيؼصيؿضيـمِّٓدضيطُّ٣ضيم ِبـلَعضيّ٦شيالػيموشيبشيــِنيشيموشيؼشيفضيعشيــّ٢ضيمظَؽُــّ٣ضيم
ِؾِّ٥موشيضَورطيا}ػغّ٦حم-10:م13ؼ .م
جشيـؼيوتٍموشيؼشيفضيعشيّ٢ضيمظَؽُّ٣ضيمأَغضيفشيورطيام*معشيومظَؽُّ٣ضيمظَومتشيّٕضيجصيّ٦نشيمظ َّ
وػومػّ٦مخطقىماِّغؾقوءمذعقىم(سؾقّ٥ماظلٱّم)مؼعوجلماظػلودماظعؼّٓيم
ديمســـّٓمم
وعــومتّٕتــىمسؾقــّ٥معــّ٤مصلــودماضؿصــوديمسيمضّ٦عــّ٥م،مصقــّٓسّ٦ػّ٣مإ م
اظؿطػقّٟمسيماظؽقّ٢مواٌقـّٖانم،موطـونمػـّٔاماًؾـّ٠ماٌـّٔعّ٦ممعـؿشـّٕطيامبـنيم
ضّ٦عّ٥م،مصفوءمبّٓسّ٦ةماإل٭ّـٱّحماظـيتمهػـّٜمحـّ٠ماظؾـوّّٝ٫مواٌشـرتيم،مصؼـولم
تعوديممسؾّ٧مظلونمذعقىم-مسؾقّ٥ماظلٱّم:-م{مؼشيومضَّ٦ضيمغيماسضيؾصيّٓصيواماظؾَّّ٥شيمعشيومظَؽُـّ٣ضيمعِـّ٤ضيم
ـوفم
إغيظ ـٍّ٥مشَقضيــّٕصيهصيموشيّٰمتشيـضيؼُصصيــّ٦اماظْؿِؽْقــولشيمموشياظْؿِقــّٖانشيمإغيغـيــّ٨مأَراطُــّ٣ضيمبِكشيقضيــّٕػيموشيإغيغـيــّ٨مأَخـ صي
سشيؾَقضيؽُّ٣ضيمسشئّابشيمؼشيّ٦ضيمػيمعصيقِقٍّٛم*موشيؼـومضَـّ٦ضيمغيمأَوضيصُـّ٦اماظْ ِؿؽْقـولشيموشياظْؿِقـّٖانشيمبِوظْؼِلضيـِّٛموشيّٰم
تشيؾضيكشيلصيّ٦اماظـؼيوسشيمأَذضيقوءشيػصيّ٣ضيموشيّٰمتشيعضيـشيّ٦ضيامصِـّ٨ماظْـلَرضيضغيمعصيػْلِـِّٓؼّ٤شيم*مبشيؼِقؼيـًصيماظؾَّـِّ٥مخشيقضيـّٕظيم
ظَؽُّ٣ضيمإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيمعصيمضيعِـِنيشيموشيعومأَغشيومسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمبِقشيػِق}ٍّٜػػّ٦د-٨4:م85ؼم،مثّ٣مبنيمهلّ٣م
غيؼـّٓم
حؼقؼيمدسّ٦تّ٥موأنمجّ٦ػّٕػومػّ٦ماإل٭ّٱّحم،مصؼولم(سؾقـّ٥ماظلـٱّم)م:م{إغينضيمأُر صي
إغيَّّٰماظْنغي٭ّضيـــٱّحشيمعشيـــومادضيـــؿشيطَعضيًصيموشيعـــومتشيـــّ٦ضيصِقؼِّ٨مإغيَّّٰمبِوظؾَّـ ـِّ٥مسشيؾَقضيـ ـِّ٥متشيّ٦شيطَّؾْـــًصيموشيإغيظَقضيـ ـمِّ٥م
أُغِقىصي}ػػّ٦د:م88ؼم،موسيمعّّٝ٬ّ٦مآخّٕمنّٓمسّٖعّ٥م(سؾقّ٥ماظلٱّم)مسؾّ٧مإ٭ّٱّحم
عومأصلّٓهمضّ٦عّ٥مسيماِّرضمعّ٤مغؼصونمسيماظؽقّ٢مواٌقّٖانم،مصقؼـّ٦لممهلـ:ّ٣م{م
أَوضيصُّ٦اماظْؽَقضيّ٢شيموشيظَومتشيؽُّ٦غصيّ٦امعِّ٤شيماظْؿصيكضيلِّٕغيؼّ٤شيم*موشيزغيغصيّ٦امبِوظْؼِلضيطَوسغيماظْؿصيلضيـؿشيؼِقّ٣غيم*موشيظَـوم
غيمعػْلِِّٓؼّ٤شي} م
تشيؾضيكشيلصيّ٦اماظـؼيوسشيمأَذضيقشيوءشيػصيّ٣ضيموشيظَومتشيعضيـشيّ٦ضيامصِّ٨ماْظلَرضيض صي
ػاظشعّٕاء:م-181م183ؼم .م
وظـومأنمغؾقّٜمعؾقظًومدضقؼًومسيمضـّ٦لمدـقّٓغومذـعقىم(سؾقـّ٥ماظلـٱّم)م
وػّ٦مؼــوديمبوإل٭ّـٱّحمصقؼـّ٦لم:م{وشيعـومتشيـّ٦ضيصِقؼِّ٨مإغيَّّٰمبِوظؾَّـِّ٥مسشيؾَقضيـِّ٥متشيّ٦شيطَّؾْـًصيموشيإغيظَقضيـ ِّ٥م
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أُغِقىصي}،مصؼّٓمبنيمأنمػـوكمعؼصّٓطيامسظقؿطيومّٰمبّٓموأنمؼّٕاسّ٧مسـّٓمطّ٢معصـؾّّم
،موػّ٦مادؿقضورمضقؿيماإلخٱّصمسيماإل٭ّٱّح .م
إغّ٥مإ٭ّٱّح ّٰمؼّٕؼّٓمعّ٤مخٱّظّ٥مهصقّ٢معصوحلموعكربمذكصـقيم،موّٰم
ؼـطؾّ٠معّ٤مبّ٦اسٌموغّ٦ازعمغػلقيمأومعّ٤م٭ّّٕاعمذكصّ٨م ،إمنـومػـّ٦مإ٭ّـٱّحم
ؼعّ٦دمبوظـػّٝماظعوممسؾّ٧مدوّّٕ٫مأصّٕادماجملؿؿ .ّٝم
وػّٔامغيبمآم٭ّوحلم(سؾقّ٥ماظلٱّم)مؼـوديمضّ٦عـّ٥مصقؼـّ٦لم:م{مصَـوتؼيؼُّ٦ام
اظؾَّّ٥شيموشيأَرِقعصيّ٦نغيم*وشيظَومتصيطِقعصيّ٦امأَعضيّٕشيماظْؿصيلضيّٕغيصِنيشيم*ماظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيػْلِّٓصيونشيمصِـّ٨ماظْـلَرضيضغيموشيظَـوم
ؼصيصضيؾِقصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظشعّٕاء152-150:ؼ.م م
م

موسـّٓعومادؿكؾّٟمعّ٦دّ٧م(سؾقّ٥ماظلٱّم)مأخوهمػورونم(سؾقـّ٥ماظلـٱّم)م

سيمضّ٦عــــّ٥مأو٭ّــــوهمبوإل٭ّــــٱّحموســــّٓمماتؾــــوعمدــــؾقّ٢ماٌػلــــّٓؼّ٤م،مضــــولم
تعودي{:وشيوشياسشيّٓضيغشيومعصيّ٦دشيّ٧مثشيؾَوثِنيشيمظَقضي َؾيًموشيأَتضيؿشيؿضيـشيوػشيومبِعشيشضيّٕػيمصَؿشيّ٣ؼيمعِقؼَوتصيمرشيبـيـِّ٥مأَرضيبشيعِـنيشيم
َّ٦عِّ٨موشيأَ٭ّضيـؾِّّضيموشيظَـومتشيؿؼيؾِـّٝضيمدشيـؾِقّ٢شيم
ظَقضي َؾيًموشيضَولشيمعصيّ٦دشيّ٧مِظلَخِقِّ٥مػشيورصيونشيماخضيؾُػْـِّ٨مصِّ٨مض ضي
اظْؿصيػْلِِّٓؼّ٤شي}ػماِّسّٕافم:م142ؼ .م
وجـــوءمغـــيبماإلدـــٱّمم(٭ّـــؾّ٧مآمسؾقـــّ٥مودـــؾ)ّ٣مظقلـــؿؽؿّ٢مدســـّ٦ةم
اإل٭ّٱّحمسيمذيقّٝمعـوحّ٨مايقـوةمدؼـقـوًمواجؿؿوسقـوًمواضؿصـودؼوًمودقودـقوًم،م
اظيتمبّٓأػومعّ٤مدؾؼّ٥معّ٤ماِّغؾقوءمواظّٕدّ٢م(سؾقفّ٣ماظلٱّم)م،موبـظـّٕةمسؿقؼـيم
سيمحقوتّ٥مودريتّ٥منـّٓمأغـّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مبــّ٧محضـورةمإدـٱّعقيم
عّٕتؾطيمبوظؼقّ٣مواِّخٱّقم،مبعـّٓمأنمطـونماجملؿؿـّٝمعؾّ٦ثطيـوممبػودـّٓمأخٱّضقـيم
طـريةم،مطوظّٖغومواظلّٕضيم،مواظؼؿّ٢مواظّٕبوم،موأطّ٢مأعّ٦الماظـوسمبوظؾورّ٢موأطـّ٢م
عولماظقؿقّ٣م،موشريػومعّ٤ماظػّ٦احّ٘مواٌـؽّٕاتم،مظؽّ٤مردّ٦لمآمضوبّ٢مطّ٢م
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ػــّٔهماٌشــؽٱّتمبــوٌـفٍماإل٭ّــٱّحّ٨م،مصؽوغــًمدسّ٦تــّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودــؾ)ّ٣مػــّ٨مدســّ٦ةمحقــوةموإ٭ّــٱّحمظؾػــّٕدمواجملؿؿــّٝم،مضــولمتعــودي{:ؼوأَؼؽيفشيــوم
اظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اْمادضيـؿشيفِقؾصيّ٦اْمظؾَّـِّ٥موشيظِؾّٕؼيدصيـّ٦لغيمإغيذشيامدشيسشيـوطُّ٣مظِؿشيـومؼصيقضيقِـقؽُّ٣ضيم}ػاِّغػـول:م
24ؼ.مصػّ٨ماىوغىماظّٓؼينم:مجوءتمدسّ٦تّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مإل٭ّٱّحم
اظـػّٗمبوظّٓؼّ٤م،مصؾقـًمأنمآمواحـّٓمّٰمذـّٕؼّ١مظـّ٥م،موأضوعـًماِّدظـيمسؾـّ٧م
وحّٓاغقؿــّ٥مو٭ّــّٓقمردــّ٦ظّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م،موسيمجوغــىمإ٭ّــٱّحم
اظلؾّ٦كمدسوم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مإديمحلـّ٤ماًؾـّ٠م،موبـنيمأغـّ٥مجـّ٦ػ مّٕم
اظــّٓسّ٦ةم،مصؼــّٓمروىماظؾقفؼــّ٨مسيمدــــّ٥مأنماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م
ضول:م(إغيغؼيؿشيومبصيعِـضيًصيمُِّتشيؿـيّ٣شيمعشيؽَورغيمشيماَِّخضيٱَّقغيم) .م
طؿــومدســوم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مإديماظؼــقّ٣مواٌؾــودئماإلغلــوغقيم
اظيتمؼؿقؼّ٠مبفومإ٭ّٱّحماجملؿؿّٝم،موايػوزمسؾّ٧موحّٓتّ٥موضّ٦تـّ٥مومتودـؽّ٥م
وتّٕابط،ّ٥مظؽّ٨متعقّ٘ماظؾشـّٕؼيم سيمدـٱّممو٭ّـػوءم،ممممّٰمغـّٖاعموّٰمذـؼوقم،موّٰم
سـّٟموّٰمإرػوبم،مبعؽّٗمعومغشـوػّٓهمسؾـّ٧ماظلـوحيمعـّ٤ماظعــّٟم،مواإلصلـودم
سيماِّرضمبوظؼؿّ٢مواظؿكّٕؼىم.مم م
وع ّ٤مػّٔه ماظؼق ّ٣ماظيت مأذيعً مسؾقفو ماظشّٕا ّّٝ٫ماظلؿووؼي مطؾفو مسيم
دؾق ّ٢ماإل٭ّٱّح م :ماظعّٓل ،مواظؿلوعّّ ،مواظّ٦صوء مبوظعفّٓ ،موأداء ماِّعوغي م،م
واظصّٓق مسي ماِّضّ٦ال مواِّصعول م ،موبّٕ ماظّ٦اظّٓؼ ّ٤م ،موحّٕعي معول ماظقؿق ّ٣م،م
وعّٕاسوة مح ّ٠ماىّ٦ار م ،مواظؽؾؿي ماظطقؾي م ،موذظ ّ١مِّن معصّٓر ماظؿشّٕؼّٝم
اظلؿوويمواحّٓ،موهلّٔامضولمغؾقـوم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(اْظلَغضيؾِقشيوءصيمإغيخضيّ٦شيةٌم
ظِعشيؾَّوتٍ مأُعؼيفشيوتصيفصيّ٣ضي مذشيؿؼي ّ٧موشيدِؼـصيفصيّ٣ضي موشياحِّٓظي) م(٭ّققّّ ماظؾكوري) م ،مصؼّٓ مدبؿؾّٟم
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اظشّٕا ّّٝ٫مسي ماظعؾودات مورّٕؼؼي مأداّ٫فو موص ّ٠مرؾقعي ماظّٖعون مواٌؽون م ،مظؽّ٤م
اِّخٱّق مواظؼق ّ٣ماإلغلوغقي ماظيت متؽّ٦ن مأدودوً ظؾؿعوؼّ٘ ٕ مدبؿؾ ّٟمسي مأيم
ذّٕؼعي ع ّ٤ماظشّٕا ،ّّٝ٫مؼؼّ٦ل مغؾقـو م٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ ّ٣م :م(إن مممو مأدركم
اظـوسمعّ٤مطٱّمماظـؾّ٦ةماِّودي مإذامٕمتلؿّّمصو٭ّـّٝمعومذؽً)م،مصليمذّٕؼعي م
ع ّ٤ماظشّٕا ّّٝ٫أبوحً مضؿ ّ٢ماظـػّٗ ماظيت محّٕم مآ مإّٰ مبوي ،ّ٠مأو مأبوحًم
سؼّ٦ق ماظّ٦اظّٓؼ ّ٤م ،مأو مأط ّ٢ماظلقً م ،مأو مأط ّ٢معول ماظقؿق ّ٣م ،مأو مأط ّ٢محّ٠م
اظعوعّ٢مأوماِّجريم؟ .م
وأيمذّٕؼعيمأبوحًماظؽّٔبم،مأوماظغّٓرم،مأوماًقوغيم،مأومخصيؾّٟماظعفّٓم،م
أومعؼوبؾيمايلـيمبوظلقؽيم؟،مبّ٢مسؾّ٧ماظعؽّٗمصننمذيقّٝماظشّٕاّّٝ٫ماظلؿووؼيمضّٓم
اتػؼًموأذيعًمسؾّ٧مػّٔهماظؼقّ٣ماإلغلوغقيماظلوعقيم،معّ٤مخّٕجمسؾقفومصنغّ٥مٕم
خيّٕج مسؾ ّ٧معؼؿض ّ٧ماِّدؼون مصقلى م ،موإمنو مخيّٕج مسؾ ّ٧معؼؿض ّ٧ماإلغلوغقيم
وؼـلؾّْمعّ٤مآدعقؿّ٥موعّ٤ماظػطّٕةماظلؾقؿيماظيتمصطّٕمآماظـوسمسؾقفوم .م
وهلّٔا ضول ماب ّ٤مسؾوس م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مس ّ٤مضّ٦ظ ّ٥متعودي م{:ضُّ٢ضيم
تشيعشيوظَّ٦ضيامأَتضيّ٢صيمعشيومحشيّٕؼيمشيمرشيبؽيؽُّ٣ضيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمأَظَّومتصيشضيّٕغيطُّ٦ام ِبِّ٥مذشيقضيؽطيوموشيبِوظّْ٦شياظِّٓشيؼضيّ٤غيمإغيحضيلشيوغطيوموشيظَوم
تشيؼْؿصيؾُّ٦ا مأَوضيظَودشيطُّ٣ضي معِّ٤ضي مإغيعضيؾَوقػي مغشيقضيّ٤صي مغشيّٕضيزصيضُؽُّ٣ضي موشيإغيؼؼيوػصيّ٣ضي موشيظَو متشيؼّْٕشيبصيّ٦ا ماظْػَّ٦شياحِّ٘شي معشيوم
زَفشيّٕشيمعِـضيفشيوموشيعشيومبشيطَّ٤شيموشيظَومتشيؼْؿصيؾُّ٦اماظـؼيػّْٗشيماظَّؿِّ٨محشيّٕؼيمشيماظؾَّّ٥صيمإغيظَّومبِوظْقشيّ٠ـيمذشيظِؽُّ٣ضيموشي٭ّؼيوطُّ٣ضيم
ِبِّ٥مظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتشيعضيؼِؾُّ٦نشيم*موشيظَومتشيؼّْٕشيبصيّ٦امعشيولشيماظْقشيؿِقّ٣غيمإغيظَّومبِوظَّؿِّ٨مػِّ٨شيمأَحضيلشيّ٤صيمحشيؿؼيّ٧مؼشيؾضيؾُّٞشيم
أَذصيّٓؼيهصي موشيأَوضيصُّ٦ا ماظْؽَقضيّ٢شي موشياظْؿِقّٖشيانشي مبِوظْؼِلضي ِّٛمظَو مغصيؽَؾِّّٟصي مغشيػْلطيو مإغيظَّو موصيدضيعشيفشيو موشيإغيذشيا مضُؾْؿصيّ٣ضيم
ماظؾ ِّ٥مأَوضيصُّ٦ا مذشيظِؽُّ٣ضي موشي٭ّؼيوطُّ٣ضي م ِب ِّ٥مظَعشيؾَّؽُّ٣ضيم
صَوسضيِّٓظُّ٦ا موشيظَّ٦ضي مطَونشي مذشيا مضُّٕضيبشي ّ٧موشيبِعشيفضيِّٓ َّ
تشئّشيطَّّٕصيونشيم*موشيأَنؼيمػشئّشيام٭ِّّٕشيارِّ٨معصيلضيؿشيؼِقؿطيومصَوتؼيؾِعصيّ٦هصيموشيظَومتشيؿؼيؾِعصيّ٦اماظلؽيؾصيّ٢شيمصَؿشيػَّٕؼيقشيمبِؽُّ٣ضيم
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سشيّ٤ضي مدشيؾِق ِؾ ِّ٥مذشيظِؽُّ٣ضي موشي٭ّؼيوطُّ٣ضي مِب ِّ٥مظَعشيؾَّؽُّ٣ضي متشيؿؼيؼُّ٦نشي} مػاِّغعوم :م ،151م153ؼ م" مػّٔهم
آؼوتمربؽؿوتمٕمؼـلكفّ٤مذّ٨ءمعّ٤مذيقّٝماظؽؿىم،موػّ٧مربّٕعوتمسؾّ٧م
بينمآدممذيقعوً،موػّ٤مأمماظؽؿوبم -مأيمأ٭ّؾّ٥موأدودّ٥م -معّ٤مسؿّ٢مبفّ٤م
دخّ٢ماىـي،موعّ٤متّٕطفّ٤مدخّ٢ماظـور"م .م
وعّ٤مػـومصننمطّ٢مدسـّ٦ةمظإل٭ّـٱّحمدبـوظّٟمدسـّ٦ةماِّغؾقـوءم،موتؾؿعـّٓم
سّ٤مرّٕؼّ٠ماظشّٕعم،مصفّ٨مسيمايؼقؼيمدسّ٦ةمظإلصلودمسيماِّرض .م
ُمسؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)ماٌـــّ٢ماِّسؾــّ٧مسيم
وظؼــّٓمّ٬ــّٕبماظـــيبم(٭ّشيــؾَّّ٧مآ شي
اظصٱّحمواإل٭ّٱّحم،مضّّٰ٦موسؿٱّ،مصؽونمعـّ٤مدسوّ٫ـّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
رؾىماإل٭ّٱّحمسيمطّ٢ماِّعّ٦رم،موعّ٤مذظّ١مضّ٦ظّ٥م:م(اظؾفصيّ٣ؼيمأَ٭ّضيـؾِّّضيمظِـّ٨مدِؼـِـّ٨م
ضيؿيُمأَعضيّٕغييم،موشيأَ٭ّضيؾِّّضيمظِّ٨مدصيغضيقشيويشيماظَّؿِّ٨مصِقفشيومعشيعشيوذِّ٨م،موشيأَ٭ّضيؾِّّضيمظِـّ٨م
اظَِّّٔيمػصيّ٦شيمسِص شي
آخِّٕشيتِّ٨ماظَّؿِّ٨مصِقفشيومعشيعشيودِيم،موشياجضيعشيّ٢غيماظْقشيقشيوةَمزغيؼشيودشيةًمظِّ٨مصِّ٨مطُّ٢ـيمخشيقضيّٕػيم،موشياجضيعشيـّ٢غيم
شياحيًمظِّ٨معِّ٤ضيمطُّ٢ـيمذشيُّٕم)م(٭ّـققّّمعلـؾ)ّ٣م،مصؽـونمؼؼـّ٦ممبوظصـؾّّمبـنيم
اظْؿشيّ٦ضيتشيمر شي
اظـوسمبـػلّ٥م،موؼلعّ٧مإظقّ٥متّٕشقؾوًمصقّ٥مودرءطيامظؾػؿـيموإزاظـيمظؾكٱّصـوتم،مصعشيـّ٤ضيم
دشيــفضيّ٢غيمبضيــّ٤غيمدشيــعضيٍّٓم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي):مأَنؼيمأَػضيــمّ٢شيمضُؾشيــوءٍماضْؿشيؿشيؾُــّ٦امحشيؿؼيــّ٧متشيّٕشياعشيــّ٦ضيام
بِويِفشيــورشيةِم،مصَــلُخضيؾِّٕشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّــِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مبِــّٔشيظَِّ١م،مصَؼَــولشي:م
(اذضيػشيؾصيّ٦امبِـشيومغصيصضيؾِّّصيمبشيقضيـشيفصيّ٣ضي)ممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوريمسيم٭ّققق)ّ٥م.م م
إنماظصــٱّحمواإل٭ّــٱّحمػؿــومايصــّ٤مايصــنيمظؾؼــوءماجملؿؿــّٝم
وتؼّٓعّ٥م،مصـقّ٤محبوجيمإديمإ٭ّٱّحماظــػّٗمأوًّٰموتطفريػـومإ٭ّـٱّحوًمؼشـؿّ٢م
ذبوّٰتمايقـوةماٌؿـّ٦سـيممدقودـقؾيومواجؿؿوسقؾيـومواضؿصـودؼؾيوموسؾؿقؾيـومم،مصن٭ّـٱّحم
اظـػّٗمعطؾىمذّٕسّ٨موواجىمدؼين.م م
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وإنمعّ٤ماإل٭ّٱّحمأنمؼعّ٨ماظػّٕدمعومظّ٥موعـومسؾقـّ٥م،مصـٱّمؼعؿـّٓيمسؾـّ٧م
حؼــّ٦قماآلخــّٕؼّ٤م،موأنمؼــّٓركماظػــّٕدمواجؾوتــّ٥مصقؼــّ٦ممبفــومخــريمضقــومم،مصــننم
ادؿؼوعؿّ٥موتّٖطقيمغػلّ٥مسؾّ٧ماٌؽورممواِّخـٱّقماظػوّ٬ـؾيم،مو٭ّـّٕصّ٥مواغؿفـوءهم
ســـّ٤ماّٰسبـــّٕافمواإلصلـــودمسيماِّرضمواظظؾـــّ٣مواعـــؿٱّءمضؾؾـــّ٥مبوظشـــقـوءم
واظؾغضوءم،مصفّٔامػّ٦مسنيماإل٭ّٱّحم،مصؽّ٢مإغلـونمحيؼـّ٠مادـؿؼوعيًمعـّٝمغػلـّ٥م
وعّٝمربّ٥موعّٝمبينمجـلّ٥موعّٝماظؽـّ٦نمصفـّ٦ماإلغلـونماٌؿقؼـّ٠مبوظصـٱّحمسيم
غػلّ٥مظقؽّ٦نم٭ّويًومظغريهم،مصؽلنمتّٖطقيماظـػّٗمبوِّخٱّقماظػوّ٬ؾيمػّ٦مودقؾيم
اإل٭ّــٱّحماظــيتممتـــّٝمعــّ٤ماظظؾــّ٣مواإلثــّ٣مواظّ٦ضــّ٦عمصقؿــومغفــّ٧مآمســـّ٥م،مم
واظعؿّ٢مسؾّ٧متعؿريماِّرضموادؿكّٕاجمطـّ٦زػوموأدّٕارػوماظيتمتلتّ٨مبـوظـػّٝم
اظعوممظؾؿفؿؿ .ّٝم
صؾوإل٭ّٱّحمتؽّ٦نماِّظػـيمّٰماظػّٕضـيموػـّ٦مسقــّ٥معـومؼـّٓسّ٦مإظقـّ٥ماظؼـّٕآنم
اظؽــّٕؼ.ّ٣مبوإل٭ّــٱّحمتـــعؽّٗمضــقّ٣ماظّٕريــيمواظؿلــوعّّمواظعػــّ٦مسؾــّ٧مأصــّٕادم
اجملؿؿّٝموعـّ٤مثـّ٣ماِّعـيمطؾـفوم،موبوإل٭ّـٱّحمغـؾـّٔمبـّٔورماظعــّٟمواظؽّٕاػقـيم
وايؼّٓمواظؾغ .ّٚم
م

موّٰمؼؿّ٦ضّٟماإل٭ّٱّحمسؾّ٧موضًمععنيم،مبـّ٢مّٰمبـّٓمموأنمؼلـعّ٧ماإلغلـونم

ظإل٭ّٱّحمحؿـّ٧مآخـّٕمغػـّٗمسيمحقوتـّ٥م،موإديمذظـّ١مأذـورماظّٕدـّ٦لم(٭ّـؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيمايـّٓؼٌماظـّٔيمرواهمأغـّٗمبـّ٤معوظـّ١م(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مسشيـّ٤غيمم
شي
اظـؼيؾِــّ٨ـيم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مضَــولشي:م(إنضيمضَوعشيــًماظلؼيــوسيُموشيصِــّ٨مؼشيــّٓمأَحشيـِّٓطُّ٣م
صَلِقؾيٌممصَننضيمادؿشيطوعشيمأنضيمظَومتشيؼُّ٦مشيمحشيؿّ٧مؼشيغّٕغيدشيفشيومصَؾقشيغِّٕدضيفشيو)م م
(رواهماإلعومماظؾكوريمسيماِّدبماٌػّٕدم) .م
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جّٓؼّٕمبوظّٔطّٕمأنماإل٭ّٱّحمظّ٤مؼؿقؼّ٠موظّ٤مؼمتّ٨مٔـورهمإّٰمإذامبـّٓأم
اإلغلونمبـػلّ٥مثّ٣مبلدّٕتّ٥مثّ٣ممبفؿؿع،ّ٥مصن٭ّٱّحماجملؿؿّٝمواجىمّٰمبّٓمعـّ٥م
ظؿلــؿؼقّ٣مايقــوةموتـــعّ٣ماظــؾٱّدمبــوِّعّ٤مواظعؿــّ٢مواظؿؼــّٓمم،موهــّ٢ماٌــّ٦دةم
وابؾيمبنيماظـوسم،مواظصوحلماٌصؾّّ-ماظّٔيمؼؾّٔلمجفّٓهموعوظّ٥مظقصـؾّّم
غينم
بــنيماٌؿكو٭ّــؿني-مدســومظــّ٥ماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م،مصؼــول:م(مإ ؼي
اظّٓـيؼّ٤شيمبشيّٓشيأَمشَّٕغيؼؾطيوموشيؼشيّٕضيجِّٝصيمشَّٕغيؼؾطيـو،مصَطُـّ٦بشيّ٧مظِؾْغصيّٕشيبشيـوءِماظَّـِّٔؼّ٤شيمؼصيصضيـؾِقصيّ٦نشيمعشيـومأَصَلشيـّٓشيم
اظـؼيوسصيمعِّ٤ضيمبشيعضيِّٓيمعِّ٤ضيمدصيـؼيؿِ)ّ٨مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤ماظرتعّٔي)م.م م
إنمظإل٭ّــٱّحمأثــورطيامسظقؿــيمسؾــّ٧ماظػــّٕدمواجملؿؿــّٝم،معـفــوم:مهؼقــّ٠م
ايقوةماظطقعيؾيم،مضولمتعودي:م{عشيّ٤ضيمسشيؿِّ٢شيم٭ّشيوظِقوًمعِّ٤ضيمذشيطَّٕػيمأَوضيمأُغضيـشيّ٧موشيػصيّ٦شي عصيـمضيمعِّ٤ظيم
ـيؾيًموشيظَـشيفضيّٖغيؼشيـؼيفصيّ٣ضي أَجضيّٕشيػصيّ٣ضيم ِبلَحضيلشيّ٤غيمعشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ممممم م
صَؾَـصيقضيقِقشيـؼيّ٥صيمحشيقشيوةًمرَقشي
ػاظـق97:ّ٢ؼ .م
وعـفــو:ماظـفــوةمعــّ٤ماهلــٱّكمواظــّٓعورم،مضــولمتعــودي:م{وشيعشيــومطَــونشيمرشيبؽيـَّ١م
ظِقصيفضيؾَِّ١ماظْؼُّٕشيىمبِظُؾّْ٣ػي وشيأَػضيؾُفشيومعصيصضيؾِقصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػػّ٦د117:ؼ .م
وعـفو:موراثـيماِّرضم،مصّ٦راثـيماِّرضمعشـّٕوريممبفؿـيماإل٭ّـٱّحم،م
ضولمتعودي{ :وشيظَؼَّٓضيمطَؿشيؾضيـشيومصِّ٨ماظّٖؼيبصيّ٦رغيمعِّ٤ضيمبشيعضيِّٓماظّٔـيطّْٕغيمأَنؼيماْظلَرضيضشيمؼشيّٕغيثصيفشيـومسِؾشيـودِيشيم
اظصؼيوظِقصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغؾقوء:م105ؼ.م م
وعـفومهؼقّ٠موّٰؼيمآمسّٖموج ّ٢ورسوؼؿّ٥مظعؾـّٓهماظـّٔيمأخـّٔممبؾـّٓأم
اإل٭ّٱّحم،موضوممبّ٥مسؾّ٧ماظّ٦جّ٥ماِّطؿّ٢م،مضولمتعوديم{:إغينؼيموشيظِقـيّ٨شيماظؾَّّ٥صيماظَّـِّٔيم
غشيّٖؼيلشيماظْؽِؿشيوبشيموشيػصيّ٦شيمؼشيؿشيّ٦شيظَّّ٧ماظصؼيوظِقِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّسّٕاف196:ؼم .م
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م

موعـفومأؼضو:محػّٜماظّٔرؼي  ،ضولمتعودي:م{وشيأَعؼيوماظْفِّٓشيارصيمصَؽَونشيمظِغصيٱّعشيقضيّ٤غيم

ِؼـيِموشيطَونشيمتشيقضيؿشيّ٥صيمطَـضيّٖظيمظَفصيؿشيوموشيطَونشيمأَبصيّ٦ػصيؿشيو ٭ّشيـوظِقوًمصَـلَرشيادشيمرشيبؽيـَّ١م
ؼشيؿِقؿشيقضيّ٤غيمصِ ّ٨اظْؿشيّٓ شي
ضيؿيًمعِّ٤ضيمرشيبـيَّ١موشيعشيـومصَعشيؾْؿصيـّ٥صيمسشيـّ٤ضيمأَعضيـّٕغييم
أَنضيمؼشيؾضيؾُغشيومأَذصيّٓؼيػصيؿشيوموشيؼشيلضيؿشيكضيّٕغيجشيومطَـضيّٖشيػصيؿشيومرشيح شي
ضيمسؾَقضيـِّ٥م٭ّشيـؾضيّٕ مًا}ػاظؽفـ:ّٟم82ؼم،مصؼصـيمبــوءمجـّٓارم
َمتلْوغيؼـّ٢صيمعشيـومظَـّ٣ضيمتشيلضيـطِ ّٝشي
شيذظِـ ّ١شي
اظقؿــقؿنيمسيمضصــيمعّ٦دــّ٧م(سؾقــّ٥ماظلعيــٱّم)معــّٝماظعؾــّٓماظصــوحلمععّٕوصــيم،موٕم
تؽّ٤مسؿؾقيمبـوءماىّٓارمربـّٚم٭ّـّٓصيم،موإمنـومطوغـًمأثـّٕاًمظصشيـٱّحمأبقفؿـوم.م
سـّ٤مابـّ٤مسؾـوسم(رّ٬ـّ٨مآمسـفؿـو)محػظـومبصـٱّحمأبقفؿـوموٕمؼـّٔط مّٕ هلؿـوم
٭ّشيٱّحوًم .م
م

موعـفو:مأنماإل٭ّٱّحمحيؼـّ٠ماِّعـّ٤معـّ٤ماظػـّٖعمسيماظـّٓغقومواآلخـّٕةم،م

ضولمتعودي{:موشيعشيومغصيّٕضيدِّ٢صيماظْؿصيّٕضيدشيؾِنيشيمإغيظَّو عصيؾشيشـيّٕغيؼّ٤شيموشيعصيـضئِّرغيؼّ٤شيمصَؿشيـّ٤ضيمآعشيـّ٤شيموشيأَ٭ّضيـؾَّّشيم
صَٱّمخشيّ٦ضيفظي سشيؾَقضيفغيّ٣ضيموشيّٰمػصيّ٣ضيمؼشيقضيّٖشيغصيّ٦نشيم}ػاِّغعوم48:مؼ.موطّٔظّ١مجيؾـىماٌغػـّٕةم
واظّٕريي،مضولمتعوديم{:موشيإغينضيمتصيصضيؾِقصيّ٦اموشيتشيؿؼيؼُّ٦امصَنغينؼيماظؾَّّ٥شيمطَونشي شَػُّ٦راًمرشيحِقؿوًم}م م
ػاظـلوء:م129ؼم .م
م

م صوإل٭ّٱّحمإذامدخّ٢مسؾـّ٧ماظشـّ٨ءمزؼــّ٥موحلــّ٥م،موػـّ٦مخؾـّ٠محيؾـّ٥م

آمتعــوديموردـّ٦ظّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م،مبــّ٥متلــؿؼقّ٣مايقــوةم،موتؽــّ٦نم
اِّعــيمضّ٦ؼــيمعؿؿودــؽيمؼعــّٖمصقفــوماظضــعقّٟم،موبــّ٥مؼؿقــّٓماٌلــؾؿّ٦نمووؿؿــّٝم
طؾؿؿفّ٣م،موتلّ٦دمبقـفّ٣مابؾيمواٌّ٦دةم،موػّ٦مدظقّ٢مأخـّ٦ةماإلميـونم،مضـولم
تعودي:م{مإغيغؼيؿشيوماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيمإغيخضيّ٦شيةٌم َصلَ٭ّضيؾِقصيّ٦امبشيقضيّ٤شيمأَخشيّ٦شيؼضيؽُّ٣ضي}ػايفّٕاتم10:ؼ.م م
م

موإذامعــومصؼــّٓغومضقؿــيماإل٭ّــٱّحمصلــّٓماجملؿؿــّٝم،مواغفــّٓعًماِّدــّٕم،م

وسؿــًماظػّ٬ّ٦ــّ٧م،موادؿشــّٕىماظػلــودم،مواغؿفؽــًمربــورممآم،مواضؿصيّٕصــًم
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اظشفّ٦اتمبّ٢ماغفّٓمماجملؿؿّٝمواظّٓوظيموايضـورةم،مصـرتكماإل٭ّـٱّحمؼـمديم
إديمتعؿقّ٣ماظعّٔابمسيماظّٓغقومواهلٱّكماٌعـّ٦ي ،طوظػؼّٕمواظّٔظيمواهلّ٦ان.م م
م
م
م

* * *
م م

م
م
م

م
م

مم
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م

صفات املؤَٓ

يف ايكزإٓ ايهزِٜ

مأٚالً :ايعٓاصز:
 -1ععّٕصيمآمرّٕؼّ٠ماإلميون .م
 -2اإلميونمواظعؿّ٢ماظصوحلمضّٕؼـون .م
 -3عّ٤م٭ّػوتماٌمعـني:
مممممممممممممأمـــماًشقيمعّ٤مآم(سّٖموج.)ّ٢
ممممممممممممبمــممحلّ٤ماظؿّ٦طّ٢مسؾّ٧مآم(سّٖموج .)ّ٢م
ممممممممممممجمـــممابوصظيمسؾّ٧ماظصٱّةمواًشّ٦عمصقفو .م
مممممممممممممدمـــمماإلغػوقمسيمدؾقّ٢مآم .م
مممممممممممػـم-ماظصّٓقم،مواِّعوغيم،مواظّ٦صوءمبوظعفّٓم،موايقوءم،موطّٕؼّ٣ماِّخٱّق .م
-4ممممعومأسّٓهمآمسّٖموجّ٢مظؾؿمعـنيمعّ٤ماظـعقّ٣ماٌؼق .ّ٣م
ثاْٝـــاً :األديـــ:١

األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜ

 -1ضولمتعودي{:ضَّٓضيمأَصْؾَّّشيماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيم*ماظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمصِّ٨م٭ّشيؾَوتِفغيّ٣ضيمخشيوذِعصيّ٦نشيم*م
وشياظَِّّٔؼّ٤شي مػصيّ٣ضي مسشيّ٤غي ماظؾَّغضيّ٦غي معصيعضيّٕغيّ٬صيّ٦نشي م* موشياظَِّّٔؼّ٤شي مػصيّ٣ضي مظِؾّٖؼيطَوةِ مصَوسِؾُّ٦نشي م*م
وشياظَِّّٔؼّ٤شي مػصيّ٣ضي مظِػُّٕصيوجِفغيّ٣ضي محشيوصِظُّ٦نشي م* مإغيظَّو مسشيؾَ ّ٧مأَزضيوشياجِفغيّ٣ضي مأَوضي معشيو معشيؾَؽًَضيم
أَؼضيؿشيوغصيفصيّ٣ضي مصَنغيغؼيفصيّ٣ضي مشَقضيّٕصي معشيؾُّ٦عِنيشي م* مصَؿشيّ٤غي مابضيؿشيغشي ّ٧موشيرشياءشي مذشيظِ َّ١م َصلُوظَؽِ َّ١مػصيّ٣صيم
اظْعشيودصيونشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمِظلَعشيوغشيوتِفغيّ٣ضيموشيسشيفضيِّٓػِّ٣ضيمرشياسصيّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمسشيؾَّ٧م
٭ّشيؾَّ٦شياتِفغيّ٣ضيمؼصيقشيوصِظُّ٦نشيم*مأُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظّْ٦شيارغيثصيّ٦نشي}مممممممممػاٌمعـّ٦نم10-1:ؼ .م
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شيامذطِّٕشيماظؾَّّ٥صيموشيجِؾًَضيمضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضيموشيإغيذشيام
 -2وضولمتعودي{:إغيغؼيؿشيوماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيماظَِّّٔؼّ٤شيمإغيذ صي
تصيؾِقشيًضي مسشيؾَقضيفغيّ٣ضي مآؼشيوتصيّ٥صي مزشيادشيتضيفصيّ٣ضي مإغيميشيوغطيو موشيسشيؾَ ّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضي مؼشيؿشيّ٦شيطَّؾُّ٦نشي م* ماظَِّّٔؼّ٤شيم
ؼصيؼِقؿصيّ٦نشيماظصؼيؾَوةَموشيعِؿؼيومرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضيمؼصيـضيػِؼُّ٦نشيم*مأُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيمحشيؼفيومظَفصيّ٣ضيم
دشيرشيجشيوتظيمسِـضيّٓشيمرشيبـيفغيّ٣ضيموشيعشيغضيػِّٕشيةٌموشيرغيزضيقظيمطَّٕغيؼّ٣ظي}مممممممممممممممممممممممممػاِّغػول:م،2م4ؼ م
 -3وضول متعودي{:إغينؼي ماظَِّّٔؼّ٤شي مػصيّ٣ضي معِّ٤ضي مخشيششيضيقيِ مرشيبـيفغيّ٣ضي معصيشضيػِؼُّ٦نشي م* موشياظَِّّٔؼّ٤شي مػصيّ٣ضيم
ضيّٕطُّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيمضيتصيّ٦نشيم
بِكؼشيوتِمرشيبـيفغيّ٣ضيمؼصيمضيعِـصيّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمبِّٕشيبـيفغيّ٣ضيمظَومؼصيش غي
عشيومآتشيّ٦ضياموشيضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضيموشيجِؾَيٌمأَغؼيفصيّ٣ضيمإغيظَّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضيمرشياجِعصيّ٦نشيم*مأُوظَؽَِّ١مؼصيلشيورغيسصيّ٦نشيمصِّ٨م
اظْكشيقضيّٕشياتِموشيػصيّ٣ضيمظَفشيومدشيوبِؼُّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌمعـّ٦ن:57:م61مؼ.م م
 -4وضولمتعودي{:صَنغيذشيامسشيّٖشيعضيًشيمصَؿشيّ٦شيطَّّ٢ضيمسشيؾَّ٧ماظؾَِّّ٥مإغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼصيقِىؽيماظْؿصيؿشيّ٦شيطِّؾِنيشيم*م
إغينضيمؼشيـضيصصيّٕضيطُّ٣صيماظؾَّّ٥صيمصَؾَومشَوظِىشيمظَؽُّ٣ضيموشيإغينضيمؼشيكضئّصيظْؽُّ٣ضيمصَؿشيّ٤ضيمذشياماظَِّّٔيمؼشيـضيصصيّٕصيطُّ٣ضيم
َّ٧ماظؾِّ٥مصَؾْقشيؿشيّ٦شيطَّّ٢غيماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشي}ممممػآلمسؿّٕان:م195م:م160ؼ .م
َّ
عِّ٤ضيمبشيعضيِّٓهِموشيسشيؾ
ضيض مػشيّ٦ضيغطيو موشيإغيذشيام
 -5موضول متعودي{:وشيسِؾشيودصي ماظّٕؼيحضيؿشيّ٤غي ماظَِّّٔؼّ٤شي مؼشيؿضيشصيّ٦نشي مسشيؾَ ّ٧ماْظلَر غي
خشيورَؾشيفصيّ٣صيماظْفشيوػِؾُّ٦نشيمضَوظُّ٦امدشيؾَوعطيوم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيؾِقؿصيّ٦نشيمظِّٕشيبـيفغيّ٣ضيمدصيفؼيّٓطياموشيضِقشيوعطيوم
*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيؼُّ٦ظُّ٦نشيمرشيبؼيـشيوما٭ّضيّٕغيفضيمسشيـؼيومسشئّشيابشيمجشيفشيـؼيّ٣شيمإغينؼيمسشئّشيابشيفشيومطَونشيمشَّٕشياعطيوم
*مإغيغؼيفشيومدشيوءشيتضيمعصيلضيؿشيؼَّٕؾياموشيعصيؼَوعطيوم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمإغيذشيامأَغضيػَؼُّ٦امظَّ٣ضيمؼصيلضيّٕغيصُّ٦اموشيظَّ٣ضيمؼشيؼْؿصيّٕصيوام
وشيطَونشيمبشيقضيّ٤شيمذشيظَِّ١مضَّ٦شياعطيوم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػماظػّٕضونم:م63م:م67ؼ .م
 -6وؼؼّ٦لمتعودي:م{مؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيطُّ٦غصيّ٦امعشيّٝشيماظصؼيودِضِنيشي}م
ػاظؿّ٦بي:م119ؼ.

غيقؿيُم
 -7وؼؼّ٦ل متعودي{:ؼشيوأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا مأَوضيصُّ٦ا مبِوظْعصيؼُّ٦دِ مأُحِؾًَّضي مظَؽُّ٣ضي مبشيف شي
اْظلَغضيعشيومغيمإغيظَّومعشيومؼصيؿضيؾَّ٧مسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمشَقضيّٕشيمعصيقِؾِّّ٨ماظصؼيقضيِّٓموشيأَغضيؿصيّ٣ضيمحصيّٕصيمظيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼشيقضيؽُّ٣صيم
عشيومؼصيّٕغيؼّٓصي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌوّّٓ٫ة1:ؼ.
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األدي َٔ ١ايضٓ: ١
 -1سّ٤مسصيؿشيّٕمبضيّ٤ماظْكشيطَّوبِم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مبشيقضيـشيؿشيومغشيقضيّ٤صيمسِـضيّٓشيمرشيدصيّ٦لغيماظؾَِّّ٥م
(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مذشياتشي مؼشيّ٦ضيمػي مإغيذضي مرَؾَّٝشي مسشيؾَقضيـشيو مرشيجصيّ٢ظي مذشيِّٓؼّٓصي مبشيقشيوضغيم
اظــيقشيوبِمذشيِّٓؼّٓصيمدشيّ٦شيادِماظشؼيعشيّٕغيمظَومؼصيّٕشيىمسشيؾ ضيَقِّ٥مأَثشيّٕصيماظلؼيػَّٕغيموشيظَومؼشيعضيّٕغيصُّ٥صيمعِـؼيومأَحشيّٓظيمحشيؿؼيّ٧م
شيق ِّ٥مإغيظَ ّ٧مرصيطْؾشيؿشيقضيِّ٥م
جشيؾَّٗشي مإغيظَ ّ٧ماظـؼيؾِّ٨ـي م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) م َصلَدضيـشيّٓشي مرصيطْؾشيؿ ضي
شيؼِّ٥موشيضَولشيم:مؼشيومعصيقشيؿؼيّٓصيمأَخضيؾِّٕضيغِّ٨مسشيّ٤ضيماظْنغيدضيؾَومغيم،مصَؼَولشيم
وشيوشيّ٬شيّٝشيمطَػ ضيَّقِّ٥مسشيؾَّ٧مصَكِّٔ ضي
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):ماظْنغيدضيؾَومصيمأَنضيمتشيشضيفشيّٓشيمأَنضيمظَومإغيظَّ٥شيمإغيظَّوماظؾَّّ٥صيم
رشيدصيّ٦ل َّ
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)موشيتصيؼِقّ٣شيماظصؼيؾَوةَم،موشيتصيمضيتِّ٨شيم
وشيأَنؼيمعصيقشيؿؼيّٓطيامرشيدصيّ٦ل َّ
اظّٖؼيطَوةَم،موشيتشيصصيّ٦مشيمرشيعشيضشيونشيم،موشيتشيقصيٍؼيماظْؾشيقضيًشيمإغينضيمادضيؿشيطَعضيًشيمإغيظ ضيَقِّ٥مدشيؾِقؾًوم،مضَولشيم:م
شيللَظُّ٥صيموشيؼصيصشيّٓـيضُّ٥صيم،مضَولشيم:م َصلَخضيؾِّٕضيغِّ٨مسشيّ٤ضيماظْنغيميشيونغيم،م
٭ّشيّٓشيضًْشيم،مضَولشيم:مصَعشيفِؾضيـشيومظَّ٥صيمؼ ضي
ِوظؾِّ٥موشيعشيؾَوِّ٫ؽَ ِؿِّ٥موشيطُؿصي ِؾِّ٥موشيرصيدصي ِؾِّ٥موشياظْقشيّ٦ضيمغيماظْكخِّٕغيموشيتصيمضيعِّ٤شيمبِوظْؼَّٓشيرغيم
ضَولشي:مأَنضيمتصيمضيعِّ٤شيمب َّ
خشيقضيّٕغيهِموشيذشيّٕـيهِم،مضَولشيم:م٭ّشيّٓشيضًْشيم،مضَولشيم:م َصلَخضيؾِّٕضيغِّ٨مسشيّ٤ضيماظْنغيحضيلشيونغيم،مضَولشي:مأَنضيم
تشيعضيؾصيّٓشيماظؾَّّ٥شيم َطلَغؼيَّ١متشيّٕشياهصيمصَنغينضيمظَّ٣ضيمتشيؽُّ٤ضيمتشيّٕشياهصيمصَنغيغؼيّ٥صيمؼشيّٕشياكَم،مضَولشيم:م َصلَخضيؾِّٕضيغِّ٨مسشيّ٤ضيم
 ّ٢مضَولشي م َصلَخضيؾِّٕضيغِ ّ٨مسشيّ٤ضيم
ؼيوسيِ مضَولشي معشيو ماظْؿشيلضيؽصيّ٦لصي مسشيـضيفشيو م ِبلَسضيؾَّ٣شي معِّ٤ضي ماظلؼيو ِّ٫غي
اظل شي
َعيُمرشيبؼيؿشيفشيوموشيأَنضيمتشيّٕشيىماظْقصيػَوةَماظْعصيّٕشياةَماظْعشيوَظيَمرغيسشيوءشيماظشؼيوءِم
أَعشيورشيتِفشيومضَولشيمأَنضيمتشيؾِّٓشيماْظل شي
ؼشيؿشيطَووشيظُّ٦نشي مصِ ّ٨ماظْؾصيـضيقشيونغي مضَولشي مثصيّ٣ؼي ماغضيطَؾَّ٠شي مصَؾَؾِـضيًصي معشيؾِقؾيو مثصيّ٣ؼي مضَولشي مظِ ّ٨مؼشيو مسصيؿشيّٕصيم
أَتشيّٓضيرغيي معشيّ٤ضي ماظلؼيوّ٢ِّ٫صي مضُؾًْصي ماظؾَّّ٥صي موشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صي مأَسضيؾَّ٣صي مضَولشي مصَنغيغؼيّ٥صي مجِؾضيّٕغيؼّ٢صي مأَتشيوطُّ٣ضيم
ؼصيعشيؾِّؿصيؽُّ٣ضيمدِؼـشيؽُّ٣ضي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
 -2وسّ٤مأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(ر ّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَقضيِّ٥م
غيثيُ مبضيّ٤صيم
وشيدشيؾَّّ٣شي) مخشيّٕشيجشي مؼشيّ٦ضيعطيو مصَودضيؿشيؼْؾشيؾَّ٥صي مذشيوبؿي معِّ٤شي ماْظلَغضيصشيورغي مؼصيؼَولصي مظَّ٥صي :محشيورشي
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غيثيُ؟م"مضَولشي:مأَ٭ّضيؾشيقضيًصيمعصيمضيعِـطيوم
اظـؽيعضيؿشيونغي،مصَؼَولشيمظَّ٥صي:م"مطَقضيّٟشيمأَ٭ّضيؾشيقضيًشيمؼشيومحشيورشي
حشيؼفيو،مضَولشي:مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي:م"ماغضيظُّٕضيمعشيومتشيؼُّ٦لصي،مصَنغينؼيم
ـيمحُّ٠محشيؼِق َؼيًم،مصَؿشيومحشيؼِق َؼيُمإغيميشيوغَِّ١؟"مضَولشي:مصَؼَولشي:مسشيّٖشيصًَضيمغشيػْلِّ٨مسشيّ٤غيم
ظِؽُ ّ٢شي
اظّٓؽيغضيقشيو ،م َصلَدضيفشيّٕضيتصي مظِقشيؾِ ّ٨موشيأَزْؿشيلْتصي مغشيفشيورغيي ،موشي َطلَغـي ّ٨مأَغضيظُّٕصي مإغيظَ ّ٧مسشيّٕضيشغي مرشيبـيّ٨م
شيـيِمطَقضيّٟشيمؼشيؿشيّٖشياوشيرصيونشيمصِقفشيو،موشي َطلَغـيّ٨مأَغضيظُّٕصيم
بشيورغيزطيا،موشي َطلَغـيّ٨مأَغضيظُّٕصيمإغيظَّ٧مأَػضيّ٢غيماظْف ؼي
إغيظَّ٧مأَػضيّ٢غيماظـؼيورغيمطَقضيّٟشيمؼشيؿشيعشيودشيوضينشيمصِقفشيو،مصَؼَولشي:مصَؼَولشيمظَّ٥صيماظـؼيؾِّ٨ؽيم٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥م
وشيدشيؾَّّ٣شي:م"مأَبضيصشيّٕضيتشيمصَوظّْٖشيمضي،معشيّٕؼيتشيقضيّ٤غي،مسشيؾضيّٓظيمغشيّ٦ؼيرشيمآُماظْنغيميشيونشيمصِّ٨مضَؾْؾِِّ٥م"(ذعىم
اإلميون) .م
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
 -3وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ودؾ:)ّ٣م(اإلغيميشيونصيمبِضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصيّ٦نشيمأَوضيمبِضضيّٝظيموشيدِؿؽيّ٦نشيمذصيعشيضيؾيًم َصلَصْضشيؾُفشيومضَّ٦ضيلصيمَّٰمإغيظَّ٥شيم
ريُماَِّذشيىمسشيّ٤غيماظطَّّٕغيؼّ٠غيموشياظْقشيقشيوءصيمذصيعشيضيؾيٌمعِّ٤شيماإلغيميشيونغي)م
إغيَّّٰماظؾَّّ٥صيموشيأَدضيغشيوػشيومإغيعشيو َ
(٭ّققّّمعلؾ)ّ٣م .م
 -4وس ّ٤مسصيؿشيّٕ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :ممسعًصي مرشيدصيّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مؼؼّ٦ل:م(ظَّ٦ضيمأَغؼيؽُّ٣ضيمتشيؿشيّ٦شيطَّؾُّ٦نشيمسشيؾَّ٧مآِمحشيّ٠ؼيمتشيّ٦شيطُّؾِِّ٥مظَّٕشيزشيضَؽُّ٣ضيمطَؿشيومؼشيّٕضيزصيقصيم
اظطَّقضيّٕشيم،متشيغضيّٓصيومخِؿشيو٭ّوًموشيتشيّٕصيوحصيمبِطَوغوً)مممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُم
 -5وسشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشي:مدشيخشيّ٢شيمرشيدصيّ٦ل َّ
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مسشيؾَّ٧مسصيؿشيّٕشيموشيعشيعشيّ٥صيمأُغشيوسظيمعِّ٤ضيمأَ٭ّضيقشيو ِب،ِّ٥مصَؼَولشي:م(مأَعصيمضيعِـصيّ٦نشيمأَغضيؿصيّ٣ضي؟)م
صَلشيؽَؿصيّ٦ا م -مثشيؾَوثشي معشيّٕؼياتٍ م -مصَؼَولشي مسصيؿشيّٕصي مصِ ّ٨مآخِّٕغيػِّ٣ضي :مغشيعشيّ٣ضي ،مغصيمضيعِّ٤صي مسشيؾَ ّ٧معشيوم
أَتشيقضيؿشيـشيوم ِب،ِّ٥موشيغشيقضيؿشيّٓصيماظؾَّّ٥شيمصِّ٨ماظّٕؼيخشيوءِ،موشيغشيصضيؾِّٕصيمسشيؾَ ّ٧ماظْؾشيؾَوءِ،موشيغصيمضيعِّ٤صيمبِوظْؼَضشيوءِ،م
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م:م(عصيمضيعِـصيّ٦نشيموشيرشيبـيماظْؽَعشيضيؾيِ)م
صَؼَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
(رواهماظطرباغ .)ّ٨م
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ثايجاً :املٛضــــٛع :
ع ّ٤مرريي مآ م(سّٖ موج )ّ٢موظطػ ّ٥مبعؾوده مأن مأرد ّ٢مإظقف ّ٣مردٱًّم
هلّٓاؼؿف ّ٣مإدي مرّٕؼ ّ٠ماي ،ّ٠موإدي م ماظصّٕاط ماٌلؿؼق ّ٣م ،محؿ ّ٧مّٰ مؼؽّ٦نم
ِّحّٓ مع ّ٤ماًؾ ّ٠محفي مأعوم مآ مسّٖ موج ّ٢م ،مضول متعودي :م{رصيدصيٱّ معصيؾشيشـيّٕغيؼّ٤شيم
صيفيٌمبشيعضيّٓشيماظّٕؽيدصيّ٢غي}ممممممػاظــيلشيوءِ:م165ؼم.م م
َّ٧ماظؾِّ٥مح ؼي
َّ
وشيعصيـضئِّرغيؼّ٤شيمظِؽشيٱّمؼشيؽُّ٦نشيمظِؾـؼيوسغيمسشيؾ
واإلميونمبوٓم -متعودي -مػّ٦مأمسّ٧مسٱّضيمجوءمبفوماظّٕدّ٢م(سؾقفّ٣م
اظلٱّم) م ،موععـوه م :مادؿؼّٕار ماظعؼقّٓة مسي ماظؼؾى مبوإلميون مبوٓ مومبٱّّ٫ؽؿ،ّ٥م
وطؿؾ ،ّ٥موردؾ ،ّ٥موبوظقّ٦م ماآلخّٕ ،موبوظؼّٓر مخريه موذّٕه ،موسؾ ّ٧ماٌمعـني مأنم
ؼمدوا معطؾّ٦ب ماإلميون م ،موػ ّ٦متـػقّٔ ماظؿؽوظق ّٟماظيت مؼلت ّ٨مبفو ماٌـفٍم
اإلهلّ٨م،مواٌؾؾِّّٞمسـّ٥مدقّٓغومردّ٦لمآم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مسيماِّواعّٕم
وماظـّ٦اػ .ّ٨م
م

موععّٕصي مآ م(سّٖ موج )ّ٢مػ ّ٨مأول مرّٕؼ ّ٠ماإلميون م ،مضولم

تعودي{:صَوسضيؾَّ٣ضي مأَغؼيّ٥صي مظَو مإغيظَّ٥شي مإغيظَّو ماظؾَّّ٥صي موشيادضيؿشيغضيػِّٕضي مظِّٔشيغضيؾِ َّ١موشيظِؾْؿصيمضيعِـِنيشي موشياظْؿصيمضيعِـشيوتِم
وشياظؾَّّ٥صيمؼشيعضيؾَّ٣صيمعصيؿشيؼَؾَّؾشيؽُّ٣ضيموشيعشيـضيّ٦شياطُّ٣ضي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػربؿّٓ19:ؼم.م م
وعّ٤ماٌعؾّ٦ممأنماإلميونمبوٓم(سّٖموج)ّ٢معّٕتؾّٛمبوظعؿّ٢ماظصوحلم،م
ّٰمؼـػّ١مأحّٓػؿومسّ٤ماآلخّٕ،مطؿومجوءمسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مسيمآؼوتمطـريةم،م
وعـفو :مضّ٦ظ ّ٥مدؾقوغ :ّ٥م{وشياظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا موشيسشيؿِؾُّ٦ا ماظصؼيوظِقشيوتِ مأُوظَؽِ َّ١مأَ٭ّضيقشيوبصيم
شيـيِمػصيّ٣ضيمصِقفشيومخشيوظِّٓصيونشي}مػاظؾؼّٕة:م82ؼم،موضّ٦ظّ٥مسّٖموجّ٢م:م{إغينؼيماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦ام
اظْف ؼي
وشيسشيؿِؾُّ٦ا ماظصؼيوظِقشيوتِ مؼشيفضيِّٓؼفغيّ٣ضي مرشيبؽيفصيّ٣ضي مبِنغيميشيوغِفغيّ٣ضي متشيفضيّٕغيي معِّ٤ضي متشيقضيؿِفغيّ٣صي ماْظلَغضيفشيورصي مصِّ٨م
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جشيـؼيوتِ ماظـؼيعِقّ٣غي}ػؼّ٦غّٗ :م9ؼ م ،موضّ٦ظ ّ٥م :م{إغينؼي ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا موشيسشيؿِؾُّ٦ا ماظصؼيوظِقشيوتِم
طَوغشيًضيمظَفصيّ٣ضيمجشيـؼيوتصيماظْػِّٕضيدشيوضيسغيمغصيّٖصيظًو} مػاظؽف:ّٟم107ؼم،مإديمشريمذظّ١ماآلؼوتم
اظؽّٕميي م ،مواإلميون مؼّٖؼّٓ مبوظطوسي ،موؼـؼ ّٙمبوٌعصقي ،موظ ّ٥مذعى معؿعّٓدةم
تؿػووتمعّ٤معمعّ٤مآلخّٕمحلىمدرجيمإميوغّ٥مبوٓمتعوديم،مصعّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م(اإلغيميشيونصيم
(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
بِضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصيّ٦نشيمأَوضيمبِضضيّٝظيموشيدِؿؽيّ٦نشيمذصيعشيضيؾيً،م َصلَصْضشيؾُفشيومضَّ٦ضيلصيمَّٰمإغيظَّ٥شيمإغيَّّٰماظؾَّ،ّ٥موشيأَدضيغشيوػشيوم
ريُ ماَِّذشيى مسشيّ٤غي ماظطَّّٕغيؼّ٠غي ،موشياظْقشيقشيوءصي مذصيعشيضيؾيٌ معِّ٤شي ماإلغيميشيونغي م) ،مواِّسؿولم
إغيعشيو َ
اظصوييمعّ٤مذيؾيمذعىماإلميون .م
وضّٓمجوءمسيمحّٓؼٌمجربؼ-ّ٢مسؾقّ٥ماظلٱّم-ماٌشفّ٦رمبقونميؼقؼيم
اإلميونماظّّٔيمؼـؾغّ٨مأنمؼؿقؼّ٠مسيمضؾىماٌمعّ٤م،مؼؼّ٦لماظػوروقمسصيؿشيّٕصيمبضيّ٤صيم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾَقضيِّ٥م
صيّ٦ل َّ
اظْكشيطَّوبِ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥م :مبشيقضيـشيؿشيو مغشيقضيّ٤صي مسِـضيّٓشي مرشيد غي
وشيدشيؾَّّ٣شي) مذشياتشي مؼشيّ٦ضيمػي مإغيذضي مرَؾَّٝشي مسشيؾَقضيـشيو مرشيجصيّ٢ظي مذشيِّٓؼّٓصي مبشيقشيوضغي ماظــيقشيوبِ مذشيِّٓؼّٓصي مدشيّ٦شيادِم
اظشؼيعشيّٕغي مظَو مؼصيّٕشيى مسشيؾ ضيَق ِّ٥مأَثشيّٕصي ماظلؼيػَّٕغي موشيظَو مؼشيعضيّٕغيصُّ٥صي معِـؼيو مأَحشيّٓظي محشيؿؼي ّ٧مجشيؾَّٗشي مإغيظَ ّ٧ماظـؼيؾِّ٨ـيم
شيؼِّ٥م
شيقِّ٥موشيوشيّ٬شيّٝشيمطَػ ضيَّق ِّ٥مسشيؾَّ٧مصَكِّٔ ضي
شيقِّ٥مإغيظَّ٧مرصيطْؾشيؿ ضي
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م َصلَدضيـشيّٓشيمرصيطْؾشيؿ ضي
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥م
وشيضَولشيم:مؼشيومعصيقشيؿؼيّٓصيمأَخضيؾِّٕضيغِّ٨مسشيّ٤ضيماظْنغيدضيؾَومغيم،مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ماظؾِّ٥م م
وشيدشيؾَّّ٣شي) :ماظْنغيدضيؾَومصي مأَنضي متشيشضيفشيّٓشي مأَنضي مظَو مإغيظَّ٥شي مإغيظَّو ماظؾَّّ٥صي موشيأَنؼي معصيقشيؿؼيّٓطيا مرشيدصيّ٦لصي َّ
(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) موشيتصيؼِقّ٣شي ماظصؼيؾَوةَ م ،موشيتصيمضيتِّ٨شي ماظّٖؼيطَوةَ م ،موشيتشيصصيّ٦مشي مرشيعشيضشيونشي م،م
وشيتشيقصيٍؼي ماظْؾشيقضيًشي مإغينضيمادضيؿشيطَعضيًشي مإغيظ ضيَقِّ٥مدشيؾِقؾًو م،مضَولشي م :م٭ّشيّٓشيضًْشي م ،مضَولشيم :مصَعشيفِؾضيـشيومظَّ٥صيم
ِوظؾِّ٥م
شيون م ،مضَولشي :مأَنضي متصيمضيعِّ٤شي مب َّ
شيللَظُّ٥صي موشيؼصيصشيّٓـيضُّ٥صي م ،مضَولشي م :م َصلَخضيؾِّٕضيغِ ّ٨مسشيّ٤ضي ماظْنغيمي غي
ؼ ضي
وشيعشيؾَوِّ٫ؽَ ِؿ ِّ٥موشيطُؿصي ِؾ ِّ٥موشيرصيدصي ِؾ ِّ٥موشياظْقشيّ٦ضيمغي ماظْكخِّٕغي موشيتصيمضيعِّ٤شي مبِوظْؼَّٓشيرغي مخشيقضيّٕغيهِ موشيذشيّٕـيهِ م ،مضَولشي م:م
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٭ّشيّٓشيضًْشيم،مضَولشيم:م َصلَخضيؾِّٕضيغِّ٨مسشيّ٤ضيماظْنغيحضيلشيونغيم،مضَولشي:مأَنضيمتشيعضيؾصيّٓشيماظؾَّّ٥شيم َطلَغؼيَّ١متشيّٕشياهصيمصَنغينضيم
ؼيوسيِمضَولشيمعشيوماظْؿشيلضيؽصيّ٦لصيمسشيـضيفشيوم
ظَّ٣ضيمتشيؽُّ٤ضيمتشيّٕشياهصيمصَنغيغؼيّ٥صيمؼشيّٕشياكَم،مضَولشيم:م َصلَخضيؾِّٕضيغِّ٨مسشيّ٤ضيماظل شي
َعيُ مرشيبؼيؿشيفشيوموشيأَنضيم
ِبلَسضيؾَّ٣شيمعِّ٤ضيماظلؼيوّ٢ِّ٫غيمضَولشيمصَلَخضيؾِّٕضيغِّ٨مسشيّ٤ضيمأَعشيورشيتِفشيومضَولشيمأَنضيمتشيؾِّٓشيماْظل شي
تشيّٕشيىماظْقصيػَوةَماظْعصيّٕشياةَماظْعشيوَظيَمرغيسشيوءشيماظشؼيوءِمؼشيؿشيطَووشيظُّ٦نشيمصِّ٨ماظْؾصيـضيقشيونغيمضَولشيمثصيّ٣ؼيماغضيطَؾَّ٠شيم
صَؾَؾِـضيًصيمعشيؾِقؾيومثصيّ٣ؼيمضَولشيمظِّ٨مؼشيومسصيؿشيّٕصيمأَتشيّٓضيرغييمعشيّ٤ضيماظلؼيوّ٢ِّ٫صيمضُؾًْصيماظؾَّّ٥صيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيمأَسضيؾَّ٣صيم
ضَولشيمصَنغيغؼيّ٥صيمجِؾضيّٕغيؼّ٢صيمأَتشيوطُّ٣ضيمؼصيعشيؾِّؿصيؽُّ٣ضيمدِؼـشيؽُّ٣ضي)مممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
وظؼّٓ مذطّٕ ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥موتعودي مسي مطؿوب ّ٥مايؽق ّ٣م٭ّػوت مطـريةم
ظعؾودهماٌمعـنيم،مَٓٗا:ممنُاٍ اخلغ ١ٝهلل تعاىلم،مإذمأنماًشقيمعّ٤مآم
تعودي مع ّ٤مأسؾ ّ٧ماٌؼوعوت موأجؾفو م ،مؼؼّ٦ل مآ م متعودي م {:مإغيغؼيؿشيو ماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيم
اظَِّّٔؼّ٤شيمإغيذشيامذصيطِّٕشيماظؾَّّ٥صيموشيجِؾًَضي مضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضيموشيإغيذشيامتصيؾِقشيًضيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمآؼشيوتصيّ٥صيمزشيادشيتضيفصيّ٣ضيمإغيميشيوغطيوم
وشيسشيؾَ ّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضي مؼشيؿشيّ٦شيطَّؾُّ٦نشي م* ماظَِّّٔؼّ٤شي مؼصيؼِقؿصيّ٦نشي ماظصؼيؾَوةَ موشيعِؿؼيو مرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضي مؼصيـضيػِؼُّ٦نشي م*م
أُوظَؽِ َّ١مػصيّ٣صي ماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشي محشيؼفيو مظَفصيّ٣ضي مدشيرشيجشيوتظي مسِـضيّٓشي مرشيبـيفغيّ٣ضي موشيعشيغضيػِّٕشيةٌ موشيرغيزضيقظيم
طَّٕغيؼّ٣ظي}ػاِّغػول -2:م4ؼ .مواظّ٦ج ّ٢مػ ّ٦مطؿول ماًشقي مٓ متعودي م ،مضولم
تعودي{:إغينؼيماظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمعِّ٤ضيمخشيششيضيقيِمرشيبـيفغيّ٣ضيمعصيشضيػِؼُّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمبِكؼشيوتِمرشيبـيفغيّ٣ضيم
ؼصيمضيعِـصيّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمبِّٕشيبـيفغيّ٣ضيمظَومؼصيشضيّٕغيطُّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيمضيتصيّ٦نشيمعشيومآتشيّ٦ضياموشيضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضيم
وشيجِ َؾيٌمأَغؼيفصيّ٣ضيمإغيظَّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضيمرشياجِعصيّ٦نشيم} مػاٌمعـّ٦ن 57:م60-ؼم،موضولمتعودي{:إغيغؼيؿشيوم
غيؼ}ّ٣م م
تصيـضئِّرصيمعشيّ٤غيماتؼيؾشيّٝشيماظّٔـيطّْٕشيموشيخشيشِّ٨شيماظّٕؼيحضيؿشيّ٤شيمبِوظْغشيقضيىِمصَؾشيشـيّٕضيهصيمبِؿشيغضيػِّٕشيةٍموشيأَجضيّٕػيمطَّٕ ػي
ػؼّٗ11:مؼم .م
وظؼّٓ مّّٕ٬ب مردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مأروع ماِّعـؾي مسيم
طؿولماًشقيمعّ٤مآمتعوديم،مصعشيّ٤ضيمعصيطَّٕـيفٍم،مسشيّ٤ضيمأَبِقِّ٥مضَولشي:مرشيأَؼضيًصيماظـؼيؾِّ٨ؼيم
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غيؼّٖ ماظْؿِّٕضيجشيّ٢غي) م(رواه مابّ٤م
(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مؼصيصشيؾِّ ّ٨موشيظِصشيّٓضيرغيهِ مأَزغيؼّٖظي م َطلَز غي
خّٖميي).موطونم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼلللمآمتعوديماًشقيم،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٨م
عِفضيؾَّٖػي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي م :م٭ّشيؾَّ ّ٧مبِـشيو مسشيؿؼيورظي م٭ّشيؾَوةً ،م َصلَوضيجشيّٖشي مصِقفشيو ،م َصلَغضيؽَّٕصيوام
ذشيظِ ،َّ١مصَؼَولشي :مأَظَّ٣ضي مأُتِّ٣ؼي ماظّٕؽيطُّ٦عشي موشياظلؽيفصيّ٦دشي؟ مضَوظُّ٦ا :مبشيؾَ ،ّ٧مضَولشي :مأَعشيو مإغيغـي ّ٨مضَّٓضيم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مؼشيّٓضيسصي ّ٦م ِب(:ِّ٥م
دشيسشيّ٦ضيتصي مصِقفغيؿشيو مبِّٓصيسشيوءٍ مطَونشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
اظؾَّفصيّ٣ؼي مبعِؾْؿِ َّ١ماظْغشيقضيىشي م ،موشيضُّٓضيرشيتِ َّ١مسشيؾَ ّ٧ماظْكشيؾّْ٠غي ،مأَحضيقِـِ ّ٨معشيو مسشيؾِؿضيًشي ماظْقشيقشيوةَم
َدلَظَُّ١مخشيشضيقشيؿشيَّ١مصِّ٨ماظْغشيقضيىِم
خشيقضيّٕطيامظِ،ّ٨موشيتشيّ٦شيصَّـِّ٨مإغيذشيامطَوغشيًِماظّْ٦شيصَوةُمخشيقضيّٕطيامظِ،ّ٨مأ ضي
ِؿيَ ماظْقشيّ٠ـيمصِ ّ٨ماظْغشيضشيىِموشياظّٕـيّ٬شيو،موشياظْؼَصضيّٓشيمصِ ّ٨ماظْػَؼّْٕغيموشياظْغِـشيّ٧م،م
وشياظشؼيفشيودشيةِم،موشيطَؾ شي
وشيظَّٔؼيةَماظـؼيظَّٕغيمإغيظَّ٧موشيجضيفغي،َّ١موشياظشؼيّ٦ضيقشيمإغيظَّ٧مظِؼَوَّ١ِّ٫م،موشيأَسصيّ٦ذصيمبَِّ١معِّ٤ضيمّ٬شيّٕؼياءشيمعصيضِّٕؼيةٍ،م
غيؼـيِماظْنغيميشيونغيم،موشياجضيعشيؾْـشيومػصيّٓشياةًمعشيفضيِّٓؼـينيشي)م م
ِؾيٍ،ماظؾَّفصيّ٣ؼيمزشيؼـيـؼيومبِّٖ شي
وشيعِّ٤ضيمصِؿشيضيـيٍمعصيض َّ
(رواهمأريّٓ) .م
ؼؼّ٦لماظشوسّٕ :م
خّٟمآموارجّ٦همظؽّ٢ـيمسـظـقؿيٍم*م*م*موّٰمتطّٝماظـؼيػّٗماظّؾفّ٦جمصؿــّٓعـو م
وطّ٤مبنيمػوتنيمعّ٤ماًّ٦فمواظّٕؼيجو*م*م*موأبشّٕمبعػّ٦مآمإنمطـًمعلؾؿـو م
 َٔٚصفات املؤَٓ

نذيو ايتٛنٌ عً ٢اهلل م(سّٖ موج )ّ٢م،م

وععـوه:م٭ّّٓقماسؿؿودماظؼؾىمسؾّ٧مآم(سّٖعيموجّ٢عي)مسيمادؿفٱّبماٌصوحلم
ودصّٝماٌضورعيم،موتػّ٦ؼّٚماِّعّ٦رمطؾّفومإظق،ّ٥معّٝماسؿؼودمأغعيّ٥مّٰمؼعطّ٨موّٰمميـّٝم
،موّٰمؼضّٕعيموّٰمؼـػّٝمدّ٦اهمدؾقوغّ٥موتعوديم،مصوٌمعّ٤مؼؿّ٦طّ٢مسؾّ٧مآم(سّٖم
وج )ّ٢موؼلخّٔ مبوِّدؾوب ماٌمدؼي مإلمتوم ماِّسؿول مدون ماّٰسؿؿود مسؾقفو م،م
صوِّخّٔ مبوِّدؾوب مّٰ مؼـوسي ماظؿّ٦ط ،ّ٢مصع ّ٤مسصيؿشيّٕ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ)ّ٥م م
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ضَولشيم:ممسعًصيمرشيدصيّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼؼّ٦ل:م(مظَّ٦ضيمأَغؼيؽُّ٣ضيمتشيؿشيّ٦شيطَّؾُّ٦نشيم
سشيؾَّ٧مآِمحشيّ٠ؼيمتشيّ٦شيطُّ ِؾِّ٥مظَّٕشيزشيضَؽُّ٣ضيمطَؿشيومؼشيّٕضيزصيقصيماظطَّقضيّٕشي،متشيغضيّٓصيومخِؿشيو٭ّوًموشيتشيّٕصيوحصيمبِطَوغوً)م م
(رواهماظرتعّٔي).م م
أععيو مع ّ٤مؼّٓس ّ٨ماظؿّ٦ط ّ٢مسؾ ّ٧مآ م(سّٖ موج )ّ٢مدون ماظلع ّ٨مواظعؿّ٢م
صؾقّٗمعّ٤ماظؿعيّ٦طّّ٢مسيمذّ٨ءم،موإغعيؿومػّ٦ماتعيؽولمأومتّ٦اطّ٢محّٔعيرغومعـّ٥مردّ٦لم
آم(٭ّؾّ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ،)ّ٣موغفّ٧مسّ٤ماِّدؾوبماٌمدعيؼيمإظق،ّ٥مصعشيّ٤ضيمعصيعشيوذِم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
بضيّ٤غي مجشيؾشيّ٢ػي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :مطُـضيًصي مرغيدضيفشي مرشيدصيّ٦لغي َّ
ودؾ )ّ٣مسشيؾَّ٧محِؿشيورػيمؼصيؼَولصيمظَّ٥صيمسصيػَقضيّٕظيم،مضَولشي:مصَؼَولشي:م(مؼشيومعصيعشيوذصيمتشيّٓضيرغيىمعشيومحشيّ٠ؽيماظؾَِّّ٥م
َّ٧ماظؾِّ٥م)مضَولشي:مضُؾًْصيماظؾَّّ٥صيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيمأَسضيؾَّ٣صي.مضَولشي:م م
َّ
سشيؾَّ٧ماظْعِؾشيودِموشيعشيومحشيّ٠ؽيماظْعِؾشيودِمسشيؾ
ضيّٕطُّ٦ام ِبِّ٥مذشيقضيؽطيوموشيحشيّ٠ؽيماظْعِؾشيودِم
ؼيماظؾِّ٥مسشيؾَّ٧ماظْعِؾشيودِمأَنضيمؼشيعضيؾصيّٓصيواماظؾَّّ٥شيموشيَّٰمؼصيش غي
(مصَنغينؼيمحشيَّ ّ٠
سشيؾَّ٧ماظؾَِّّ٥مسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼيمأَنضيمَّٰمؼصيعشئّـيبشيمعشيّ٤ضيمَّٰمؼصيشضيّٕغيكُم ِبِّ٥مذشيقضيؽطيو)مضَولشي:مضُؾًْصيمؼشيومرشيدصيّ٦لشيم
اظؾ ِّ٥مأَصَٱَّ مأُبشيشـيّٕصي ماظـؼيوسشي مضَولشي م َّٰ(:متصيؾشيشـيّٕضيػصيّ٣ضي مصَقشيؿؼيؽِؾُّ٦ا) م(٭ّققّّ معلؾ )ّ٣مصقلّ٤م
َّ
اظؿّ٦طّ٢مسؾّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢معّٕتؾّٛمارتؾوروموثقؼومحبقوةماٌمعّ٤م،مّٰمؼؿقؼّ٠م
جؾىماظـػّٝمأومدصّٝماظضّٕمإّٰمحبلّ٤ماظؿّ٦ط.ّ٢ممم م
 َٔٚصفات املؤَٓ

 -أٜطّا -ماحملافظ ١عً ٢ايصالٚ ٠اخلغٛع فٗٝام

،موسيمذظّ١مؼؼّ٦لمآمتعوديم:م{مضَّٓضيمأَصْؾَّّشيماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيم*ماظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمصِّ٨م٭ّشيؾَوتِفغيّ٣ضيم
خشيوذِعصيّ٦نشيم}م،مصوظصٱّةمػّ٨مذعورماإلدٱّمممجوءماِّعّٕمبفومسيمآؼوتمسّٓؼّٓةمعـفوم،م
ضّ٦ظّ٥متعودي{:وشيأَضِقؿصيّ٦اماظصؼيؾَوةَموشيآتصيّ٦اماظّٖؼيطَوةَموشيارضيطَعصيّ٦امعشيّٝشيماظّٕؼياطِعِنيشي}مػاظؾؼّٕة43:ؼم،م
وجعؾفوماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مأحّٓمأرطونماإلدٱّمماًؿليم،مصعّ٤مابّ٤م
سؿّٕ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضَول :مضول مرشيدصيّ٦ل مآِ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م:م م
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(مبصيـِّ٨شيماإلدضيٱّمصيمسشيؾَّ٧مخشيؿضيّٗػي:مذشيفشيودشيةِمأنضيمَّٰمإظّ٥شيمإَّّٰ مآُ،موشيأنؼيمعصيقشيؿؼيّٓاً مرشيدصيّ٦لصيم

آِ،موشيإغيضَومغيماظصؼيٱَّةِ،موشيإغيؼؿشيوءِماظّٖؼيطَوةِ،موشيحشيٍـيماظؾشيقضيًِ،موشي٭ّشيّ٦ضيمغيمرشيعشيضشيونشي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
(عؿػّ٠ظيمسشيؾَق)ِّ٥م.م م
واظـوس معؿػووتّ٦ن مسي مأحّ٦اهل ّ٣مع ّٝماًشّ٦ع مسي ماظصٱّة م ،مصؿـفّ٣م
عّ٤محيظّ٧مبلجّٕماظصٱّةمطوعٱّ،موعـف ّ٣معّ٤مظقّٗمظّ٥معّ٤م٭ّٱّتّ٥مإّٰماظـصىم
شيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
واظؿعىم،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَغؼيّ٥صيمدشيؿِّٝشيمرشيدصيّ٦ل َّ
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصي:م(رصيبؼيمضَوّ٣ِّ٫ػيمحشيظُّّ٥صيمعِّ٤ضيمضِقشيوعِِّ٥ماظلؼيفشيّٕصيم،موشيرصيبؼيم٭ّشيوّ٣ِّ٫ػيمحشيظُّّ٥صيمعِّ٤ضيم
٭ِّقشيو ِع ِّ٥ماظْفصيّ٦عصي موشياظْعشيطَّ٘صي) م(دـ ّ٤ماظؾقفؼ )ّ٨م ،مصوظصٱّة مدؾىظي مسي متفّٔؼىم
اظلؾّ٦ك مواِّخٱّق ،مواظؾعّٓ مس ّ٤ماٌـؽّٕات م ،مصؿ ّ٤مأضوعفو مطوغً مدؾؾوً مسيم
بعّٓهمسّ٤ماٌعو٭ّّ٨مواظػّ٦احّ٘م،مضولمتعودي...{:موشيأَضِّ٣غي ماظصؼيؾَوةَمإغينؼي ماظصؼيؾَوةَم
تشيـضيفشي ّ٧مسشيّ٤غي ماظْػَقضيششيوءِ موشياظْؿصيـضيؽَّٕغي م}ػاظعـؽؾّ٦ت :م 45مؼ .موممو مؼّٓل مسؾ ّ٧موجّ٦بم
اًشّ٦ع مسي ماظصٱّةم معو مرواه مأغّٗ مب ّ٤معوظ ّ١م(ر ّ٨ّ٬ماظؾّ ّ٥مسـ )ّ٥مضولم:م مضولم
ردّ٦لماظؾّّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممم :مم(عشيومبشيولصيمأَضّْ٦شيامػيمؼشيّٕضيصَعصيّ٦نشيمأَبضيصشيورشيػصيّ٣ضيمإغيظَّ٧م
اظلؼيؿشيوءِمصِّ٨م٭ّشيٱَّتِفغيّ٣ضيم،مصَوذضيؿشيّٓؼيمضَّ٦ضيظُّ٥صيمصِّ٨مذشيظَِّ١محشيؿؼيّ٧مضَولشيم:مظَقشيـضيؿشيفصيّ٤ؼيمسشيّ٤ضيمذشيظَِّ١م،م
أَوضيمظَؿصيكضيطَػَّ٤ؼيمأَبضيصشيورصيػصيّ٣ضي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(م٭ّققّّماظؾكوريم) .م
 َٔٚصفات املؤَٓ

نذيوم:ماإلْفام يف صب ٌٝاهلل تعاىل مبفَٗ٘ٛ

ايغاٌَماٌؿضؿّ٤ماظّٖطوةماٌػّٕوّ٬يمو٭ّّٓضوتماظؿطّ٦عم،مصعّ٤مابّ٤مسؿّٕم(رّ٨ّ٬م
آ مسـ )ّ٥مس ّ٤ماظـؼييبعيم(٭ّؾّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي :م(اظقشيّٓصيماظعصيؾْقشيو مخشيقضيّٕظيمعِّ٤شيماظقشيِّٓم
ضيّٕ مشِـّ٧طي ،موشيعشيّ٤ضيم
اظلؽيػْؾَ ،ّ٧موشيابضيّٓشيأ مبِؿشيّ٤ضي متشيعصيّ٦لصي ،موشيخشيقضيّٕصي ماظصؼيّٓشيضَيِ معشيو مطَونشي مسشيّ٤ضي مزَف غي
ؼشيلضيؿشيعضيػِّٟضي مؼصيعِػَّّ٥صي مآُ ،موشيعشيّ٤ضي مؼشيلضيؿشيغضيّ٤غي مؼصيغضيـِ ِّ٥مآُ) م(٭ّققّّ ماظؾكوري م) م،م م
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وس ّ٤مأَب ّ٨معلعّ٦د ماظؾّٓري م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مس ّ٤ماظـؼييبعي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣مضَولشي :م( مإغيذشيا مأغضيػَّ٠شي ماظّٕؼيجصيّ٢صي مسشيؾَ ّ٧مأَػضي ِؾ ِّ٥مغشيػَ َؼيً مؼشيقضيؿشيلِؾصيفشيو مصَفغيّ٨شي مظَّ٥صي م٭ّشيّٓشي َضيٌ)م
(٭ّققّّمعلؾ)ّ٣م،مصوٌمعّ٤مؼعؾّ٣مأغّ٥معلؿكؾّٟمسيماٌول،موأنماظػضّ٢مبقّٓم
آ مصقـػ ّ٠مظقـػ ّ٠مآ مسؾق ،ّ٥مصع ّ٤مأب ّ٨مػّٕؼّٕة م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مس ّ٤ماظـيبـيم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي:م(بشيقضيـشيؿشيومرشيجصيّ٢ظيمؼشيؿضيشِّ٨مبِػَٱَّةٍمعِّ٤شيماَِّرضيضغي،مصَلشيؿِّٝشيم
شيوبيٍ،مادّ٠غيمحشيِّٓؼ َؼيَمصُٱّنػي،مصَؿشيـشيقؼيّ٧مذشيظِ َّ١ماظلؼيقشيوبصيمصَلصّْٕشيغشيمعشيوءهصيم
٭ّشيّ٦ضيتوًمسيمدشيق شي
ضيجيٌ معِّ٤ضي متِؾْ َّ١ماظشـيّٕشياجغي مضَِّٓ مادضيؿشيّ٦ضيسشيؾشيً مذشيظِ َّ١ماٌوءشي مطُؾَّّ٥صي،م
سي محشيّٕؼيةٍ ،مصنغيذشيا مذشيّٕ شي
صَؿشيؿشيؾؼيّٝشيماٌَوءشي،مصنذشيامرشيجصيّ٢ظيمضَوّ٣ّ٫ظيمسيمحشيِّٓؼؼَ ِؿِّ٥مؼصيقشيّ٦ـيلصيماٌوءشيمبِؿلقشيو ِت،ِّ٥مصَؼَولشيمظَّ٥صي:م
ؼشيومسشيؾضيّٓشيمآِ،معومامسصيَّ١؟مضول:مصُٱّنظيمظٱّدّ٣ماظّٔيمدشيؿِّٝشيمسيماظلؼيقوبيِ،مصؼولم
شيّ٦توً مسيم
ظ :ّ٥مؼو مسؾّٓشي مآ ،مظِّ٣شي متشيلضيلظُـِ ّ٨مسشيّ٤غي مادضيؿِّ٨؟ مصَؼَولشي :مإغـي ّ٨مدشيؿِعضيًصي م٭ّ ضي
َن مّٰمسِ ،َّ١مصَؿشيو متشيصضيـشيّٝصيم
اظلؼيقوبِ ماظَِّّٔي مػشئّشيا معشيوؤصيهصي ،مؼؼّ٦لصي :مادضيّ٠غي محشيِّٓؼ َؼيَ مصُٱّ ػي
صِقفشيو ،مصَؼَولشي :مأعشيو مإذ مضؾًشي مػشئّشيا ،مصَنغـي ّ٨مأغضيظُّٕصي مإغيظَ ّ٧معشيو مؼشيكضيّٕصيجصي معِـضيفشيو ،مصَلتشيصشيّٓؼيقصيم
بِـصيؾُ ِـ،ِّ٥موشيآطُّ٢صيمأغشيوموشيسِقشيوظِّ٨مثصيؾُـوً،موشيأردؽيمصِقفشيومثصيؾُـشيّ٥صي)مممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ)ّ٣م م
وضّٓمأذورماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مإديم٭ّػوتمأخّٕىمظؾؿمعـنيمإّ٬وصيًمإديمعوم
ذطّٕمم،موعـفوم:مأغفّ٣مسّ٤ماظؾغّ٦مععّّٕ٦ّ٬نم،موظألعوغوتمواظعفّ٦دمراسّ٦نم،موسيم
ذظ ّ١مؼؼّ٦ل متعودي م :م{ضَّٓضي مأَصْؾَّّشي ماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشي م* ماظَِّّٔؼّ٤شي مػصيّ٣ضي مصِ ّ٨م٭ّشيؾَوتِفغيّ٣ضيم
خشيوذِعصيّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمسشيّ٤غيماظؾَّغضيّ٦غيمعصيعضيّٕغيّ٬صيّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمظِؾّٖؼيطَوةِمصَوسِؾُّ٦نشيم*م
وشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمظِػُّٕصيوجِفغيّ٣ضيمحشيوصِظُّ٦نشيم*مإغيظَّومسشيؾَّ٧مأَزضيوشياجِفغيّ٣ضيمأَوضيمعشيومعشيؾَؽًَضيمأَؼضيؿشيوغصيفصيّ٣ضيم
صَنغيغؼيفصيّ٣ضيمشَقضيّٕصيمعشيؾُّ٦عِنيشيم*مصَؿشيّ٤غيمابضيؿشيغشيّ٧موشيرشياءشيمذشيظَِّ١م َصلُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظْعشيودصيونشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيم
ػصيّ٣ضيمِظلَعشيوغشيوتِفغيّ٣ضيموشيسشيفضيِّٓػِّ٣ضيمرشياسصيّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمسشيؾَّ٧م٭ّشيؾَّ٦شياتِفغيّ٣ضيمؼصيقشيوصِظُّ٦نشيم*م
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أُوظَؽِ َّ١مػصيّ٣صي ماظّْ٦شيارغيثصيّ٦نشي م* ماظَِّّٔؼّ٤شي مؼشيّٕغيثصيّ٦نشي ماظْػِّٕضيدشيوضيسشي مػصيّ٣ضي مصِقفشيو مخشيوظِّٓصيونشي}م
ػاٌمعـّ٦ن11-1:ؼ م .مصؾقـً ماآلؼوت مأن ماظػٱّح مواظػّ٦ز مٌ ّ٤ماتص ّٟمبفّٔهم
اظصػوت مع ّ٤مخشّ٦ع مسي ماظصٱّة م ،موإسّٕاض مس ّ٤ماظؾغ ّ٦م ،موإؼؿوء مظؾّٖطوة م،م
وحػّٜمظؾػّٕوجمسّ٤مايّٕامم،موايػوزمسؾّ٧ماِّعوغوتموتلدؼؿفومِّ٭ّقوبفوم،م
واظّ٦صوءمبوظعفّ٦دم،مطّ٢مذظّ١مسّٓهماظؼّٕآنمعّ٤م٭ّػوتماٌمعـنيموأخٱّضف .ّ٣م
م

مصقّٕيمبؽّ٢معلؾّ٣مأنمؼؿكؾّ٠مبفّٔهماِّخٱّقماظّ٦اردةمسيماظؼّٕآنم

اظؽّٕؼ ّ٣محب ّ٠مأػ ّ٢ماإلميون مظقضؿ ّ٤مظـػل ّ٥ماظـفوة مسي ماظّٓغقو مواآلخّٕة م،م
صوإلميون مإذا مهؼ ّ٠مسي مضؾى ماظعؾّٓ مطؿو مؼـؾغ ّ٨م٭ّوغ ّ٥مس ّ٤مط ّ٢م٭ّّ٦رم
اّٰسبّٕافمواظؿشّٓدمواظؿعصىم،موجعؾّ٥مربؾؾيومظؾكريمظـػلّ٥موظغريهم،موؼؿفـىم
ذفودة ماظّٖور مواظؽّٔب موذبوظّٗ ماظؾغ ّ٦م ،موؼلع ّ٧مظؿقؼق ّ٠ماًري مواظصٱّحم
جملؿؿعّ٥موورـّ٥م،مأعومعّ٤مادسّ٧ماإلميونمواسبّٕفمبلخٱّضّ٥موتصّٕصوتّ٥مسّ٤م
اظّ٦جفيماظشّٕسقيماظصقققيمصؾّ٣مؼؽؿؿّ٢مإميوغّ٥م،مِّنماإلميونممّٰبّٓمظّ٥معّ٤م
حؼقؼي متّٓل مسؾق ّ٥م ،مصع ّ٤مأَغشيّٗغي مبضيّ٤غي معشيوظِ ٍّ١م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنؼي مرشيدصيّ٦لشي مآِم
شيور مؼصيؼَولصي مظَّ٥صي:م
(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾَقضي ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مخشيّٕشيجشي مؼشيّ٦ضيعطيو مصَودضيؿشيؼْؾشيؾَّ٥صي مذشيوبؿي معِّ٤شي ماْظلَغضيص غي
غيثيُ؟ م) مضَولشي :مأَ٭ّضيؾشيقضيًصيم
غيثيُ مبضيّ٤صي ماظـؽيعضيؿشيونغي ،مصَؼَولشي مظَّ٥صي :م(طَقضيّٟشي مأَ٭ّضيؾشيقضيًشي مؼشيو محشيورشي
حشيورشي
عصيمضيعِـطيومحشيؼفيو،مضَولشي:مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(ماغضيظُّٕضيمعشيومتشيؼُّ٦لصي،م
صَنغينؼيمظِؽُّ٢ـيمحشيُّ٠محشيؼِقؼَيًم،مصَؿشيومحشيؼِق َؼيُمإغيميشيوغَِّ١؟م)مضَولشي:مصَؼَولشي:مسشيّٖشيصًَضيمغشيػْلِّ٨مسشيّ٤غيم
ْؿلْتصيمغشيفشيورغيي،موشي َطلَغـيّ٨مأَغضيظُّٕصيمإغيظَّ٧مسشيّٕضيشغيمرشيبـيّ٨مبشيورغيزطيا،م
اظّٓؽيغضيقشيو،م َصلَدضيفشيّٕضيتصيمظِقشيؾِّ٨موشيأَز شي
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شيـيِمطَقضيّٟشيمؼشيؿشيّٖشياوشيرصيونشيمصِقفشيو،موشي َطلَغـيّ٨مأَغضيظُّٕصيمإغيظَّ٧مأَػضيّ٢غيم
وشي َطلَغـيّ٨مأَغضيظُّٕصيمإغيظَّ٧مأَػضيّ٢غيماظْف ؼي
اظـؼيورغي مطَقضيّٟشي مؼشيؿشيعشيودشيوضينشي مصِقفشيو ،مصَؼَولشي :مصَؼَولشي مظَّ٥صي ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾَقضي ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م
(أَبضيصشيّٕضيتشيمصَوظّْٖشيمضيم،معشيّٕؼيتشيقضيّ٤غي،مسشيؾضيّٓظيمغشيّ٦ؼيرشيمآُماظْنغيميشيونشيمصِّ٨مضَؾْؾِِّ٥م")ممم(ذعىماإلميون).
مسؾّ٧مأنماٌمعّ٤مإمنومؼؿصّٟمبؽّ٢ماظصػوتماظؽّٕمييمعّ٤ماظصّٓقم،م
واِّعوغي م ،مواظّ٦صوء مبوظعفّٓ ،مواظؽّٕم موايقوء م ،مواّٰدؿؼوعي م ،مواظّٕريي م،م
واظلؿوحي م ،مواظؿّ٦ا ّّٝ٬م ،مواظعّٓل م ،مواإلحلون م ،مواإلؼـور م ،مودو ّّٕ٫معؽورمم
اِّخٱّقماظيتمحٌمسؾقفوماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م،مضولمتعوديم{:مؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦ام
اتؼيؼُّ٦ا ماظؾَّّ٥شي موشيطُّ٦غصيّ٦ا معشيّٝشي ماظصؼيودِضِنيشي}ػاظؿّ٦بي119:ؼ ،موضول مدؾقوغ {:ّ٥وشياظَِّّٔؼّ٤شيم
ػصيّ٣ضي مِظلَعشيوغشيوتِفغيّ٣ضي موشيسشيفضيِّٓػِّ٣ضي مرشياسصيّ٦نشي } مػاٌعورج :م32ؼ ،موضول مسي مسٱّعوتم
اظصودضني ماٌؿؼيؼني {:وشياظْؿصيّ٦صُّ٦نشي مبِعشيفضيِّٓػِّ٣ضي مإغيذشيا مسشيوػشيّٓصيوا موشياظصؼيوبِّٕغيؼّ٤شي مصِّ٨م
اظشيْؾلْدشيوءِموشياظضؼيّٕؼياءِموشيحِنيشيماظشيْؾلْسغيمأُوظَؽَِّ١ماظَِّّٔؼّ٤شيم٭ّشيّٓشيضُّ٦اموشيأُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظْؿصيؿؼيؼُّ٦نشي}ممممممم م
ػاظؾؼّٕة:م177ؼ .م
م

موضّٓ مأسّٓ مآ متعودي مظؾؿمعـني ماٌؿصػني مبؽّٕؼ ّ٣ماِّخٱّق مغعّ٣م

اىّٖاءموحلّ٤ماظـّ٦ابم،مضولمدؾقوغّ٥م:م{إغينؼيماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اموشيسشيؿِؾُّ٦اماظصؼيوظِقشيوتِم
طَوغشيًضيمظَفصيّ٣ضيمجشيـؼيوتصيماظْػِّٕضيدشيوضيسغيمغصيّٖصيظًوم*مخشيوظِِّٓؼّ٤شيمصِقفشيومظَومؼشيؾضيغصيّ٦نشيمسشيـضيفشيومحِّ٦شيظًو}م م
ػاظؽف:ّٟم-107م109ؼم.
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مساس ١اإلصالّ ْٚبذ ٙيهٌ َظاٖز ايعٓل
أٚال  :ايعٓاصز :
-1

اإلدٱّممدؼّ٤ماظقلّٕمواظلؿوحي.

-2

عّ٤معظوػّٕماظلؿوحيمسيماإلدٱّم.
أ-ممسوحيماإلدٱّممسيماظّٓسّ٦ةمإديمآمسّٖموج.ّ٢
ب-مممسوحيماإلدٱّممسيمؼصيلضيّٕماظعؾودات .م
جم-ممسوحيماإلدٱّممسيماٌعوعٱّت .م

-3

مسوحيماإلدٱّممسيماظؿعوعّ٢معّٝمشريماٌلؾؿني.

-4

أثّٕممسوحيماإلدٱّممسيمجّ٦اغىمايقوة.

ثاّْٝا  :األديـ: ١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜ
 -1ضولمتعودي{:ؼّٕغيؼّٓصيماظؾَّّ٥صيمأَنضيمؼصيكشيػِّّٟشيمسشيـضيؽُّ٣ضيموشيخصيؾِّ٠شيماظْنغيغضيلشيونصيمّ٬شيعِقػوً}
مػدّ٦رةماظـلوء:م28ؼ.
 -2وضولمتعودي{:م...ؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشيموشيّٰمؼصيّٕغيؼّٓصيمبِؽُّ٣صيماظْعصيلضيّٕشي}...
مػدّ٦رةماظؾؼّٕةم:م .)185م
ىم
شيماظؾِّ٥مظِـضيًشيمظَفصيّ٣ضيموشيظَّ٦ضيمطُـضيًشيمصَظفيومشَؾِـقَّٜماظْؼَؾْـ ِ
ضيؿيٍمعَِّ ّ٤
 -3وضولمتعودي{:صَؾِؿشيومرشيح شي
ظَوغضيػَضؽيّ٦امعِّ٤ضيمحشيّ٦ضيظَِّ١مصَوسضيّٟصيمسشيـضيفصيّ٣ضيموشيادضيؿشيغضيػِّٕضيمظَفصيّ٣ضيموشيذشيـووغيرضيػصيّ٣ضيمصِـّ٨ماظْـلَعضيّٕغيمصَـنغيذشيام
َّ٧ماظؾِّ٥مإغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼصيقِىؽيماظْؿصيؿشيّ٦شيطِّؾِنيشي}ػآلمسؿّٕان:م159ؼ.
َّ
سشيّٖشيعضيًشيمصَؿشيّ٦شيطَّّ٢ضيمسشيؾ
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ِؿيٍمدشيّ٦شياءٍمبشيقضيـشيـشيـوموشيبشيقضيــشيؽُّ٣ضيم
 -4وضولمتعوديم:م{مضُّ٢ضيمؼشيومأَػضيّ٢شيماظْؽِؿشيوبِمتشيعشيوظَّ٦ضيامإغيظَّ٧مطَؾ شي
أَظَّومغشيعضيؾصيّٓشيمإغيظَّوماظؾَّّ٥شيموشيّٰمغصيشضيّٕغيكَم ِبِّ٥مذشيقضيؽوًموشيّٰمؼشيؿؼيكِـّٔشيمبشيعضيضصيــشيومبشيعضيضـوًمأَرضيبشيوبـوًمعِـّ٤ضيمدصيونغيم
اظؾِّ٥مصَنغينضيمتشيّ٦شيظَّّ٦ضيامصَؼُّ٦ظُّ٦اماذضيفشيّٓصيوام ِبلَغؼيومعصيلضيؾِؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م64ؼ.م
َّ
 -5وضولمتعودي{:ماذضيػشيؾشيومإغيظَّ٧مصِّٕضيسشيّ٦ضينشيمإغيغؼيّ٥صيمرَغشي*ّ٧مصَؼُّ٦ظَومظَّ٥صيمضَّ٦ضيظًومظَقـيـطيومظَعشيؾَّّ٥صيمؼشيؿشئّشيطَّّٕصيم
أَوضيمؼشيكضيششي}ّ٧ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػر:ّ٥م،43م44مؼ .م
 -6وضــولمتعــوديّٰ{:مؼصيؽؾِّــّٟصيمآُمغشيػْل ـوًمإَّّٰموصيدضيــعشيفومهلــومعــومطَلشيــؾشيًضيموسؾقفــومعشيــوم
اطؿشيلشيؾشيًضي}...مػاظؾؼّٕة286:ؼ.
 -7وضولمتعوديم:م{وشيإغينضيمطَونشيمذصيومسصيلضيّٕشيةٍمصَـشيظِّٕشيةٌمإغيظَّ٧معشيقضيلشيـّٕشيةٍموشيأَنضيمتشيصشيـّٓؼيضُّ٦امخشيقضيـّٕظيم
ظَؽُّ٣ضيمإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيمتشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}ػاظؾؼّٕة280:ؼ.
 -8وضولمتعودي{:ظَومإغيطّْٕشياهشيمصِّ٨ماظّٓـيؼّ٤غيمضَّٓضيمتشيؾشيقؼيّ٤شيماظّٕؽيذضيّٓصيمعِّ٤شيماظْغشيّ٨ـي}...
ػاظؾؼّٕة:م256ؼ .م
يادنرة هي ين ررٌة :
 -1سشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣مضَـولشيم
:م(مإغينؼيماظــّٓـيؼّ٤شيمؼصيلضيــّٕظيموشيظَــّ٤ضيمؼصيششي ـودؼيماظــّٓـيؼّ٤شيمأَحشيــّٓظيمإغيَّّٰمشَؾَؾشيــّ٥صيم،مصَلشيــّٓـيدصيواموشيضَــورغيبصيّ٦ام
ْفيِ)م
ضيحيِموشيذشيّ٨ضيءٍمعِّ٤شيماظّٓؽيظ شي
وشيأَبضيشِّٕصيوام،موشيادضيؿشيعِقـصيّ٦امبِوظْغشيّٓضيوشيةِموشياظّٕؼيو شي
(رواهماظؾكوري).م
 -2وسشيّ٤ضيمأَغشيّٗػيمبّ٤معوظّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
ضَولشيم:م(مؼشيلـيّٕصيوامموشيَّٰمتصيعشيلـيّٕصيوا،موشيبشيشـيّٕصيواموشيَّٰمتصيـشيػِّّٕصيوا)م(رواهماظؾكوريموعلؾ.)ّ٣م م
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 -3وسشيّ٤ضيمدشيعِقِّٓمبضيّ٤غيمأَبِّ٧مبصيّٕضيدشيةَمسشيّ٤ضيمأَبِقِّ٥مسشيّ٤ضيمجشيّٓـيهِمأَنؼيماظـؼيؾِـّ٧ؼيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودــؾ)ّ٣مبشيعشيـشيــّ٥صيموشيعصيعشيــوذطيام(رّ٬ــّ٨مآمسـفؿــو)مإغيظَــّ٧ماظْــقشيؿشيّ٤غيمصَؼَــولشيم:م(مؼشيلـيــّٕشياموشيَّٰم
تصيعشيلـيّٕشيام،موشيبشيشـيّٕشياموشيَّٰمتصيـشيػِّّٕشيام،موشيتشيطَووشيسشيوموشيَّٰمتشيكضيؿشيؾِػَوم)ممممممممممممممم(رواهماظشقكون).
 -4وسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مأُعشيوعشيـيَم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشيم:مشيضَــولشيماظـؼيؾِــّ٨ؽيم(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
ضيــًم
ِقيِم،موشيظَؽِــيــّ٨مبصيعِـ صي
وشيدشيــؾَّّ٣شي)م:م(مإغيغـيــّ٨مظَــّ٣ضيمأُبضيعشيــٌضيمبِوظْقشيفصيّ٦دِؼؼيــيِموشيَّٰم ِبومظـؼيصضيــّٕشياغ ؼي
ضيقيِم)...ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأريّٓ).
ِقيِماظلؼيؿ شي
بِوظْقشيـِقػ ؼي
ِشيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مسشيـّ٤غيماظـؼيؾِـّ٧ـيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مضَـولشيم:م م
 -5وسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
(مإغينؼيماظّٕـيصّْ٠شيمَّٰمؼشيؽُّ٦نصيمصِّ٧مذشيّ٧ضيءٍمإغيَّّٰمزشياغشيّ٥صيم،موشيَّٰمؼصيـضيّٖشيعصيمعِّ٤ضيمذشيّ٧ضيءٍمإغيَّّٰمذشيوغشيّ٥صيم).م
(رواهمعلؾ.)ّ٣
 -6وسشيّ٤ضيمسشيوِّ٫ششيـيَم(رّ٬ـّ٨مآمسـفـو)مأنماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مضـول:م م
(ماظؾَّفصيّ٣ؼيمعشيّ٤ضيموشيظِّ٧شيمعِّ٤ضيمأَعضيّٕغيمأُعؼيؿِّ٧مذشيقضيؽطيومصَششيّ٠ؼيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمصَوذضيـؼُّ٠ضيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيعشيـّ٤ضيموشيظِـّ٧شيم
عِّ٤ضيمأَعضيّٕغيمأُعؼيؿِّ٧مذشيقضيؽطيومصَّٕشيصَّ٠شيمبِفغيّ٣ضيمصَورضيصُّ٠ضيم ِب)ِّ٥ممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣مم
صيمسؾَـّ٧م
ضيّٕةَم(رّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥مضَـولشيم:مضِقـّ٢شيمؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥مادضيع شي
 -7وسشيّ٤ضيم َأبِّ٧مػصيّٕشيؼ شي
ضيؿيًم)م
اظْؿصيشضيّٕغيطِنيشيم،مضَولشيم:م(إغيغـيّ٨مظَّ٣ضيمأُبضيعشيٌضيمظَعؼيوغطيوموشيإغيغؼيؿشيومبصيعِـضيًصيمرشيح شي
(رواهمعلؾ.)ّ٣
ٓم
ِم(رِّ٬ـّ٨شيمآُمسشيـضيفصيؿشيـو)مأَنؼيمرشيدصيـّ٦لشيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧ما ُ
 -8وسّ٤مجشيـوبِّٕغيمبضيـّ٤غيمسشيؾضيـِّٓمآ شي
شياماذــؿشيّٕشيىموشيإغيذشيام
شيجؾًـومدشيـؿضيقطيومإغيذشيامبشيـوعشيموشيإغيذ ضي
شيم:مم(رحِـّ٣شيمآُمر صي
شيسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مضَـول شي
اضْؿشيضشي)ّ٧م(رواهماظؾكوري).
شيماظـؾِـّ٨ؽيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
َم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مضَـولشيم:مضَـول ؼي
شيؼ َػي شي
 -9وسّ٤مأبّ٨محصي ّٔ ضي
ْـًم
َس ِؿؾ شي
َـؾ َؾؽُّ٣ضيمضَـوظُّ٦ا:مأ شي
ٱّ ِّ٫ؽَـيُمرصيوحشيمرشيجصيـّ٢ػيمعِؿؼيـّ٤ضيمطَـونشيمض ضي
ْؿ َ
َؼًِماظ شي
ودؾ:)ّ٣م(متؾ َّ
شي
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عِــّ٤شيماظْكشيقضيــّٕغيمذشيــقضيؽطيوم؟مضَــولشيم:مطُـضيــًصيمآعصيــّٕصيمصِؿضيقشيــوغِّ٨مأَنضيمؼصيـضيظِــّٕصيواموشيؼشيؿشيفشيــووشيزصيوامسشيـمّ٤غيم
اظْؿصيّ٦دِّٕغيم،مضَولشيم:مضَولشيمصَؿشيفشيووشيزصيوامسشيـضيّ٥صي)ممممممممممممممممممممممممممممممم(مرواهماظؾكوري).
 -11وسشيّ٤ضيمجشيوبِّٕغيمبضيّ٤غيمسشيؾضيـِّٓمآِم(رشيِّ٬ـّ٨شيمآُمسشيـضيفصيؿشيـو)مأَنؼيمرشيدصيـّ٦لشيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مضَـولشيم:م(رشيحِـّ٣شيمآُمرشيجصيؾًـومدشيـؿضيقطيومإغيذشيامبشيـموعشيموشيإغيذشياماذضيـؿشيّٕشيىموشيإغيذشيام
اضْؿشيضشي)ّ٧مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري)م.
ثايجّا :املـــٛضــــــٛع:
م

مٌومطونماظّٓؼّ٤ماإلدٱّعّ٨مػّ٦مخومتماِّدؼونمصننمآم-مسّٖموجـّ٢م-م

حؾوهمخبصوّّٙ٫متمػؾّ٥مِّنمؼؽّ٦نمدؼـطيوم٭ّويًومظؽّ٢مزعونموعؽونم،موعّ٤مأبّٕزم
تؾّ١ماًصوّّٙ٫موأجؾّفوم:ماظلؿوحيمواظقلّٕمسيمطّ٢مذلنمعّ٤مذؽّ٦نمايقوة.مم م
إغــّ٥مدؼــّ٤مسظــقّ٣مبلحؽوعــّ٥موتعوظقؿــّ٥م،مؼؿؿقــّٖمبوظلــؿوحيمسيمتعوظقؿــّ٥م
وصــّ٧متعوعٱّتــّ٥م،ممسوحــيمسيمسؼقّٓتــّ٥موسؾوداتــّ٥موععوعٱّتــّ٥موآدابــّ٥مودــوّّٕ٫م
تشـّٕؼعوتّ٥م،مدـّ٦اءمعـّٝماٌلـؾؿنيم أومشـريماٌلـؿنيم،ممصؾـّ٣مجيـربمأحـّٓطيامسؾـّ٧م
اسؿـوضّ٥م،موٕمؼـؿشّٕمحبّٓماظلقّٟمطؿومؼؼولمػّٔهماِّؼومم،مإمنوماغؿشـّٕمبؿعوظقؿـّ٥م
اظلؿقيموأخٱّضّ٥ماظؽّٕمييموضقؿّ٥ماظـؾقؾيم،مواغؿشّٕمبلخٱّقماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣موأ٭ّقوبّ٥معّ٤مبعّٓهم،مممـومؼـربػّ٤مسؾـّ٧مأنماإلدـٱّممبـّٕيءمعـّ٤م
اظعـّٟمواإلرػوبمواظؿطّٕفم،موأغّ٥مدؼّ٤ماظقلّٕمواظلؿوحيمواظؿؾط.ّٟمممم م
وٕمتعّٕفماظؾشـّٕؼيمغظوعطيـوموّٰمدؼـطيـوماذـؿؿؾًمعؾودّ٫ـّ٥مسؾـّ٧ماظلـؿوحيم
واظقلــّٕمطوإلدــٱّمم;مِّنمتعوظقؿــّ٥متؿػــّ٠مورؾقعــيماإلغلــونم،مّٰمحــّٕجمصقــّ٥موّٰم
عشؼي،موّٰمذّٓعيةمصقّ٥موّٰمتعلريم،موعـّ٤مؼـظـّٕمسيمطؿـوبمآمتعـوديموسيمدـريةم
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اٌصطػّ٧م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)مجيّٓمأنماظقلّٕمواظلـؿوحيمعـّ٤مخصـوّّٙ٫م
ػّٔاماظـّٓؼّ٤م،مؼؼـّ٦لمآمدـؾقوغّ٥مسيمطؿوبـّ٥ماظعّٖؼـّٖ:م{ؼّٕغيؼـّٓصيماظؾَّـّ٥صيمأَنضيمؼصيكشيػِّـّٟشيم
سشيـــضيؽُّ٣ضيموشيخصيؾِــّ٠شيماظْنغيغضيلشيــونصيمّ٬شيـعِقػوًم}مػاظـلــوءم:م28مؼم،مذظــّ١معــومأرادهمآمتعــوديم
ؼـّٓم
صيّٕ صي
هلّٔهماِّعيماظقلّٕمواظؿكػق،ّٟموتؾّ١م٭ّػيماظّٓؼّ٤ماظعوعيم،مضولمتعـودي:م{مؼ غي
اظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشيموشيّٰمؼصيّٕغيؼّٓصيمبِؽُّ٣صيماظْعصيلضيّٕشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕةم:م185ؼ.م م
وؼمطــّٓماظّٕدــّ٦لم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مسؾــّ٧مػــّٔهماٌعــوغّ٨مسيم
دـؿّ٥ماظشّٕؼػيم،محقٌمأو٭ّّ٧مبوظقلّٕمواظلؿوحيم،مسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم،مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم
غيّٰم
ظيموظَـّ٤ضيمؼصيششيـودؼيماظـّٓـيؼّ٤شيمأَحشيـّٓظيمإ َّ
(٭ّؾّ٧ما ٓمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣مضَـولشيم:م(مإغينؼيماظـّٓـيؼّ٤شيمؼصيلضيـّٕ شي
ِـّ٤م
شيـّ٨ءٍمع شي
ضيوةِموشياظّٕؼيوضيحشيـيِموشيذ ضي
ضيـؿعِقـصيّ٦امبِوظْغشيـّٓ شي
صيّ٦اموأ ضيَبشِـّٕصيوام،موشياد شي
صيواموضَـورغيب شي
َشؾَؾشيّ٥صيم،مصَلشيّٓـيد شي
ْفيِ)م(رواهماظؾكوري).موسشيّ٤ضيمأَغشيّٗػيمبّ٤معوظّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيـّ٤غيماظـؼيؾِـّ٨ـيم
اظّٓؽيظ شي
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم:م(مؼشيلـيّٕصيوامموشيَّٰمتصيعشيلـيّٕصيوا،موشيبشيشـيّٕصيواموشيَّٰمتصيـشيػِّّٕصيوا)م م
(رواهماظؾكوريموعلؾ.)ّ٣م م
وػؽّٔامنّٓمأنمتعوظقّ٣ماإلدٱّمماظيتمجوءمبفومردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممسقيمعقلـّٕةمظؽـّ٢مإغلـونم،مصعشيـّ٤ضيم َأبِـّ٨مأُعشيوعشيـيَم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥م
ّٰم
ِمو َ
صيمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م:م(مإغيغـيـّ٨مظَـّ٣ضيمأُبضيعشيـٌضيمبِوظْقشيفصيّ٦دِؼؼيـي شي
شيماظـؾِّ٨ؽيم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـ ّ٥شي
شيم:مضَول ؼي
ضَول شي
ضيقيِم...م)ممممممممممممممممممم(رواهمأريّٓ) .م
ِقيِماظلؼيؿ شي
ِقيِم،موشيظَؽِــيّ٨مبصيعِـضيًصيمبِوظْقشيـِقػ ؼي
بِوظـؼيصضيّٕشياغ ؼي
وممومّٰمذّ١مصقّ٥مأنمظؾلؿوحيمواظؿقلريمأػؿقـيمطـربىموأثـّٕطيامواّ٬ـقطيوم
سيمدّٕسيماغؿشورماإلدٱّمموارتػوعمراؼؿـّ٥مودواممبؼوّ٫ـّ٥مبـنيماِّعـّ٣مواظشـعّ٦بم
اظيتماسؿـؼؿّ٥م،مصوظؿورؼّْمؼشفّٓمبلنمدـّٕؼيماغؿشـورماإلدـٱّممواسؿــوقماظــوسمظـّ٥م،م
ودخــّ٦هلّ٣مسيمدؼــّ٤مآمأصّ٦اجطيــوممػــّ٦مػــّٔاماٌـــفٍماظّٕبــوغّ٨ماٌــؾينمسؾــّ٧م
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اظلــؿوحيمواظقلــّٕم،موحل ـّ٤مماٌعوعؾــيموســّٓمماظؿعصــىمواظؿشــّٓدم،مأعــوم٭ّــّ٦رم
اظؿعصــىماٌؿؼــّ٦تماظــيتمؼلــوءمصقفــومإديماإلدــٱّمم،مواظــيتمتؿفــووزمأ٭ّــّ٢م
اظلؿوحيمإديماظشّٓةمواٌشؼيمواظعـًم،مصنغفومّٰمتّٓصّٝماظــوسمإديماظـّٓخّ٦لم
صقّ٥م،مبّ٢متّٓصعفّ٣مإديماظـػّ٦رمعـّ٥م،مأوماظؿػّٕؼّٛمسيمبعّٚمتعوظقؿ .ّ٥م
وتػودؼطيـــومعـــّ٤ماظّ٦ضـــّ٦عمسيمػـــّٔاماىموغـــىماظلـــؾيبمو٭ّشيعيـــّ٧ماظــــيبم م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣ممععـوذمبـّ٤مجؾـّ٢موأبـومعّ٦دـّ٧ماِّذـعّٕيم(رّ٬ـّ٨مآم
سـفؿو)حقـؿومأردؾفؿومداسقشيقضيّ٤مإديماظـقؿّ٤م،موضـولمهلؿـو:م(مؼشيلـيـّٕشياموشيَّٰمتصيعشيلـيـّٕشيام،م
وشيبشيشـيّٕشياموشيَّٰمتصيـشيػِّّٕشيام،موشيتشيطَووشيسشيوموشيَّٰمتشيكضيؿشيؾِػَوم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
بفّٔه ماظـظّٕة ماإلغلوغقي موعو مصقفو مع ّ٤مربؾي موتلوعّّ مدود ماإلدٱّمم
وارتػعًمراؼؿّ٥م;مِّغّ٥مجوءممبومؼؿّ٦اصّ٠معّٝمصطّٕةماإلغلونمومبومجؾؾًمسؾقّ٥م
اظعؼّ٦ل ماظلؾقؿي مع ّ٤محى ماًري مظؾـوس مأذيعني ،موإذطيا مصؾقّٗ مسي مثؼوصيم
اإلدٱّمموّٰمتعوظقؿّ٥معومؼّٓسّ٦مإديماظعـّٟمواظؽّٕاػقي .م
مممممممموتؿفؾّ٧ممسوحيماإلدٱّمممسيمعظوػّٕمطـريةم،معـفو :م
مممماظلؿوحيمسيماظّٓسّ٦ةمإديمآم(سّٖموج)ّ٢م:مصوإلدٱّممدؼّ٤ماظـوسمضورؾـيم،م
وبــّ٥مبعــٌمآمطــّ٢ماِّغؾقــوءمظقصيؾؾغــّ٦همظؾـــوسم،مصفــّ٦مأ٭ّــّ٢مردــوظؿفّ٣م،موإنم
اخؿؾػًمذّٕاّ٫عفّ٣موأحؽـوعفّ٣م،مصـنغفّ٣معؿػؼـّ٦نمسؾـّ٧مأنماِّ٭ّـّ٢ماِّولمػـّ٦م
اظؿّ٦حقّٓ.
وعــّ٤معظــوػّٕممسوحــيماإلدــٱّممسيماظــّٓسّ٦ةمإديماظؿّ٦حقــّٓم:مأنمآم
تعوديماعنتؼيمسؾّ٧مغؾقّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبوظشػؼيمواظؾنيم،مصؼولمتعـودي:م
- 89 -

ِـّ٤م
َوغػَضؽيـّ٦امع ضي
ضيموظَـّ٦ضيمطُـضيـًشيم َصظّـوًم َشؾِـقَّٜماظْ َؼؾْـىِمظ ضي
ضيؿيٍمعِّ٤شيماظؾَّـِّ٥مظِـضيـًشيمظَفصيـ ّ٣شي
{ َصؾِؿشيومرشيح شي
حشيّ٦ضيظَِّ١م}...ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م159ؼ.م م
وؼؿفؾّ٧مػّٔاماظؿلوعّّمطّٔظّ١مسيمزبورؾيمأػّ٢ماظؽؿوبمبوِّدؾّ٦بم
ِؿيٍمدشيّ٦شياءٍم
اظّٕاضّ٨ماىؿقّ٢م،مضولمتعوديم:م{مضُّ٢ضيمؼشيومأَػضيّ٢شيماظْؽِؿشيوبِمتشيعشيوظَّ٦ضيامإغيظَّ٧مطَؾ شي
بشيقضيـشيـشيوموشيبشيقضيـشيؽُّ٣ضيمأَظَّومغشيعضيؾصيّٓشيمإغيظَّوماظؾَّّ٥شيموشيّٰمغصيشضيّٕغيكَم ِبِّ٥مذشيقضيؽوًموشيّٰمؼشيؿؼيكِّٔشيمبشيعضيضصيـشيومبشيعضيضوًمأَرضيبشيوبوًم
غيماظؾِّ٥مصَنغينضيمتشيّ٦شيظَّّ٦ضيامصَؼُّ٦ظُّ٦اماذضيفشيّٓصيوام ِبلَغؼيومعصيلضيؾِؿصيّ٦نشي}مممػآلمسؿّٕان:م64ؼ.
عِّ٤ضيمدصيون َّ

م م

وؼؿضّّمػّٔاماِّدؾّ٦بماظؾنيماظلـؿّّم–مأؼضـوم-مسيمأعـّٕمآمتعـوديمغؾققـّ٥م
ع ّ٦دّ٧موػورونم(سؾقفؿـوماظلـٱّم)مبنّٰغـيماظؼـّ٦لمظػّٕسـّ٦نمسيمدسّ٦تفؿـومظـّ٥م،مصؼـولم
تعوديم{ :اذضيػشيؾشيومإغيظَّ٧مصِّٕضيسشيّ٦ضينشيمإغيغؼيّ٥صيمرَغشيّ٧م*مصَؼُّ٦ظَومظَّ٥صيمضَّ٦ضيظًومظَقـيـطيومظَعشيؾَّـّ٥صيمؼشيؿشيـّٔشيطَّّٕصيمأَوضيمؼشيكضيششيـّ٧م}م
ػر:ّ٥م،43م 44ؼ.موظّٔامضولماًؾقػـيماٌـلعّ٦نمٌـومسـعيػـّ٥مواسـّٜم:م(مؼـومرجـّ٢مارصـ ّ٠م;م
صؼّٓمبعٌمآمعّ٤مػّ٦مخريمعـّ١مإديمعّ٤مػّ٦مذّٕمعينموأعّٕهمبوظّٕص.)ّ٠مم م
وإديمػّٔاماظـفٍمرشَّىماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مأ٭ّقوبّ٥مبؼّ٦ظّ٥م
شيـّ٧ءٍمإغيَّّٰمذشيـوغشيّ٥صيم)..م
صيموَّٰمؼصيـضيـّٖشيعصيمعِـّ٤ضيمذ ضي
شيـّ٧ءٍمإغيَّّٰمزشياغشيـ ّ٥شي
َمؼؽُـّ٦نصيمصِـّ٧مذ ضي
ؼيماظّٕصّْ٠شيمّٰ شي
( :مإغين ـي
(رواهمعلؾّ٣م)م،مبّ٢مدسوماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مٌّ٤مرصّ٠مبلعؿّ٥مبؼّ٦ظـ:ّ٥م
(ماظؾَّفصيّ٣ؼيمعشيّ٤ضيموشيظِّ٧شيمعِّ٤ضيمأَعضيّٕغيمأُعؼيؿِّ٧مذشيقضيؽطيومصَششيّ٠ؼيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمصَوذضيؼُّ٠ضيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيعشيـّ٤ضيموشيظِـّ٧شيمعِـّ٤ضيم
أَعضيّٕغيمأُعؼيؿِّ٧مذشيقضيؽطيومصَّٕشيصَّ٠شيمبِفغيّ٣ضيمصَورضيصُّ٠ضيم ِبِّ٥م).م(رواهمعلؾّ٣م)م.مم م
م

مطّٔظّ١متؿفؾّ٧ممسوحيماإلدـٱّمموؼلـّٕهم سيماظعؾـوداتمم:محقـٌمجـوءم

بؿـظــقّ٣ماظعٱّضــيمبــنيماظعؾــّٓموربــّ٥مبوظعؾــوداتماظــيتمتّٖطــّ٨ماظـػــّ٦سموتطفــّٕم
اظؼؾّ٦بم،مواظيتممتؿوزصي بوظقصيلضيّٕغيمواظلؽيفّ٦ظيِم;مِّغفومعشيشّٕوريٌمبوظؼُّٓضيرةمسؾّ٧مأداّ٫فوم،م
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تم
عّٝمعصيّٕاسوةِ ايوّٰتِماٌُكؿؾػيِمســّٓماظؼصـّ٦رمأوماظعشيفضيـّٖغيم،موػـّٔامعِـّ٤م تشيفؾِّقـو ِ
ّٓم
اظلؼيؿوحيِماظيتمّٰمؼصيفورشيىمصقفوماإلدٱّمصيموّٰمؼصيؾورشيى ،وظعـّ٢ؼيمعِـّ٤مأذـفّٕماظؼّ٦اسـ ِ
ضيّّم
ـّٕؼعقيُم(ماظضؼيــــّٕصيوراتصيمتصيؾِــــق صي
اظػؼفقؼيــــيماظــــيتمبصيـقــــًضيمسؾقفــــوماِّحؽــــومصيماظؿؼيشـــ ؼي
اٌَقضيظُّ٦راتِم)م،مو(ّٰمّ٬شيّٕشيرشيموّٰمِّّٕ٬ارشي ) .م
وضّٓمحوصّٜماإلدٱّمصيمسؾّ٧مو٭ّـّٟماظلؼيـؿوحيمِّحؽوعِـِّ٥م،موأضوعفـومسؾـّ٧م
اظؿؼيقلريمورشيصّْٝغيمايَّٕشيجمودشيصّْٝغي اظضؼيّٕشير،معصيـضيؿفغيفطيومصقفومأُ٭ّّ٦لشيماظؿّٓرؽيجمسيماظؿؼيشّٕؼ،ّٝ
عصيّٕاسوةًمظؾطَّؾقعيماظؾشّٕؼؼييم،معصيشّٕـيسطيومعِّ٤ماظؿؼيؽـوظقّٟمعـوم تشيقؿؿِؾُـّ٥صيمروضـيُماٌُؽؾَّـّٟم،م
وذظّ١معِّ٤ممسوحيماظّٓـيؼّ٤مواسؿِّٓاِظِّ٥مووشيدشيـطقؼي ِؿِّ٥م،مضـولمتعـودي:م{ّٰمؼصيؽؾِّـّٟصيمآُم
غشيػْلوًمإَّّٰموصيدضيعشيفومهلومعومطَلشيؾشيًضيموسؾقفومعشيوماطؿشيلشيؾشيًضي}ممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة286:ؼ .م
م

ِمأحـّ٦جم
صي
موإذامطونمػّٔامايولصيمسيماظعؾوداتِمصوظـؼيوسصيمسيماٌُعـوعٱّت

إديماظلؼيؿوحيِمواظقلّٕ،مظّٔامجوءماإلدٱّممبؿـظقّ٣ماٌعوعٱّتمبنيماظؾشّٕمبعضفّ٣م
ظؾعّٚمظقعقّ٘ماظـوسمسيمأعّ٤موسّٓلمورخوءم،موعّ٤ممسوحيماإلدٱّمموتقلريهم
أغـــّ٥مجعـــّ٢ماِّ٭ّـــّ٢مسيماٌعـــوعٱّتماإلبوحـــيمإّٰمعـــومدلمسؾقـــّ٥ماظـــّٓظقّ٢م،م
صيماٌوظقيُمهلوم٭ّصيّ٦شيرظيمطـريةٌ وعصيؿعّٓـيدةٌ،معـفـومعصيعـوعٱّتصيماظؾقـّٝمواظشـيـّٕاءم
عي
واٌُعوعٱّت
واظّٓؼيؼضيّ٤غي واظؼُّٕصيوضغيموشريغيمذظ .ّ١م
م

ممصػــّ٨ماظؾقــّٝمواظشــّٕاءمحــٌماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مسؾــّ٧م

اظلؿوحيم،محقٌمضَولشيم:م(رشيحِـّ٣شيمآُمرشيجصيؾًـومدشيـؿضيقطيومإغيذشيامبشيـوعشيموشيإغيذشياماذضيـؿشيّٕشيىموشيإغيذشيام
اضْؿشيضشيـــ)ّ٧م(رواهماظؾكـــوري)م،مصػـــّ٨مايـــّٓؼٌم:محـــٌمسؾـــّ٧ماظلـــؿوحيمسيم
اٌعوعؾيموادؿعؿولمعؽورمماِّخـٱّقموتـّٕكماٌشـوحـيم،موايـّٚمسؾـّ٧متـّٕكم
- 91 -

اظؿضـققّ٠مسؾـّ٧ماظــوسمسيماٌطوظؾـيموأمخـّٔماظعػـّ٦معــف.ّ٣م صقـؾغـّ٨مأنمؼؽــّ٦نم
اٌلؾِّ٣صيمدشيؿضيقطيومسيمبقعّ٥موذّٕا .ّ٥ّ٫م
وعّ٤ممسوحيماإلدٱّم:مأغّ٥مراسّ٧ماٌصوحلمواظظّٕوف،مورصـّٝماٌشـؼيم
وايّٕجمسّ٤ماظـوسمسيماظؾقّ٦عم،مإذمضّٓمؼؼّٝماظؾقـّٝمصفـلةمعـّ٤مشـريمتلعـّ٢موّٰم
غظّٕ،مصققؿوجماٌؿؾوؼعونمأومأحّٓػؿو،مإديماظرتؼٌ واظـرتوـييمسيمأعـّٕه،معـّ٤م
أجّ٢مذظّ١مأسطّ٧ماإلدٱّممرّٕسيماظؾقّٝمصّٕ٭ّيموعفؾـيمظؾـظـّٕمسيم عصـؾقؿفؿوم
ٱّم
عّ٤متؾـّ١ماظصـػؼيم;مصشـّٕعمهلؿـوماًقـورمسيماظؾقـّٝم،مّٰخؿقـورمعـومؼـودـىمطـ ً
عـفؿو عّ٤مإعضوءماظؾقّٝمأومصلـكّ٥مم،مصعـّ٤محؽـقّ٣مبـّ٤محـّٖامم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥م
ضول:مضولمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآ سؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(اظؾقـيعونمبوًقورمعومٕمؼؿػّٕؼيضوم،م
أومضـول:ممحؿـّ٧مؼؿػّٕضـوم،مصـننم٭ّـّٓضوم وبشيقؼيــومبصيـّ٦ركمهلؿـومسيمبقعفؿـو،موإنمطؿؿـوم
وطّٔبومربؼًمبّٕطيمبقعفؿوم).ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري) .م
طؿومحٌؼيماإلدٱّممسؾّ٧ماظلؿوحيمسيماظؼّٕضموإغظـورماٌعلـّٕم،مضـولم
تعوديم{:وشيإغينضيمطَونشيمذصيومسصيلضيّٕشيةٍمصَـشيظِـّٕشيةٌمإغيظَـّ٧معشيقضيلشيـّٕشيةٍموشيأَنضيمتشيصشيـّٓؼيضُّ٦امخشيقضيـّٕظيمظَؽُـّ٣ضيمإغينضيم
طُـضيؿصيّ٣ضيمتشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}مػاظؾؼـّٕة:م280ؼ.موسيمذظـّ١مؼؼـّ٦لمم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م:م م
ِؾِّ٥م)(.رواهمعلؾ .)ّ٣م
(معشيّ٤ضيمأَغضيظَّٕشيمعصيعضيلِّٕطيامأَوضيموشيّ٬شيّٝشيمسشيـضيّ٥صيمأَزَؾَّّ٥صيماظؾَّّ٥صيمصِّ٧مز ِّ
طّٔظّ١مرشَّىماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممسيماظؿفووزمسّ٤ماٌعلّٕم
،مصعــّ٤مأبــّ٨محصئّشيؼضيػَ ـيَم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)مضَــولشيم:مضَــولشيماظـؼيؾِــّ٨ؽيم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ؽيُمرصيوحشيمرشيجصيّ٢ػيمعِؿؼيـّ٤ضيمطَـونشيمضَـؾضيؾَؽُّ٣ضيمضَـوظُّ٦ا:مأَسشيؿِؾْـًشيمعِـّ٤شيم
ودؾ:)ّ٣م(متشيؾَؼًَِّماظْؿشيٱََّ ِّ٫
اظْكشيقضيّٕغيمذشيقضيؽطيوم؟مضَولشيم:مطُـضيًصيمآعصيّٕصيمصِؿضيقشيوغِّ٨مأَنضيمؼصيـضيظِّٕصيواموشيؼشيؿشيفشيووشيزصيوامسشيّ٤غيماظْؿصيّ٦دِّٕغي،مضَولشيم
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:مضَــولشيمصَؿشيفشيــووشيزصيوامسشيـضيــّ٥صي)م(رواهماظؾكــورمي)م،موسيم٭ّــققّّمعلــؾّ٣م،مسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٧م
عشيلضيعصيّ٦دٍماِّغصوريم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ:)ّ٣م(محصيّ٦دِىشيمرشيجصيّ٢ظيمعِؿؼيّ٤ضيمطَونشيمضَؾضيؾَؽُّ٣ضيمصَؾَّ٣ضيمؼصيّ٦جشيّٓضيمظَّ٥صيمعِّ٤شيماظْكشيقضيّٕغيمذشيـّ٧ضيءظيمإغيَّّٰم
شيمؼلْعصيّٕصيمشِؾْؿشيوغشيّ٥صيمأَنضيمؼشيؿشيفشيـووشيزصيوامسشيـّ٤غيم
أَغؼيّ٥صيمطَونشيمؼصيكشيوظُِّٛماظـؼيوسشيم،موشيطَونشيمعصيّ٦دِّٕطيام،مصَؽَون شي
اظْؿصيعضيلِّٕغيم،مضَولشيم:مضَولشيماظؾَّّ٥صيمسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼيم:مغشيقضيّ٤صيمأَحشيّ٠ؽيمبِّٔشيظَِّ١معِـضيّ٥صيم،متشيفشيووشيزصيوامسشيـضيّ٥صيم) .م
وطؿومراسّ٧ماإلدٱّمماظلؿوحيمبنيماٌلؾؿنيم،مراسـّ٧ماظلـؿوحيمسيم
ععوعؾيمشريماٌلؾؿنيم،مصؾّ٣متؼؿصـّٕممسوحؿـّ٥مسؾـّ٧م اٌلـؾؿنيمصقلـىمم،مبـّ٢م
مشؾًمشريماٌلؾؿنيم،محؿ ّ٧سيمحوظيمايّٕب،مصـفـّ٧مسـّ٤مضؿـّ٢ماِّرػـول،م
صيـّ٦لم
واظـلوء،مواظشقّ٦خ،مواظعفّٖة ،صعّ٤مبّٕؼّٓةم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضول:مطَونشيمرشيد صي
غيؼيٍ،مأَوضي٭ّشيـوهصيمصِـّ٨م
آِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شيم)مإغيذشيامأَعؼيّٕشيمأَعِريطيامسشيؾَّ٧مجشيقضيّ٘ػي،مأَوضيمدشيّٕ ؼي
خشيو٭ّؼي ِؿِّ٥مبِؿشيؼّْ٦شيىمآِ،موشيعشيّ٤ضيمعشيعشيّ٥صيمعِّ٤شيماظْؿصيلضيـؾِؿِنيشيمخشيقضيـّٕطيا،مثصيـّ٣ؼيمضَـولشي:م(اشْـّٖصيوامبِودضيـّ٣غيم
صيوا،موظَـوم
ُّـّ٦ا،موظَـومتشيغضيـِّٓر شي
صيواموظَـومتشيغصيؾ شي
آِمصِّ٨مدشيؾِقّ٢غيمآِ،مضَوتِؾُ ّ٦امعشيّ٤ضيم َطػَـّٕشيمبِـوِٓ،ماشْـّٖ شي
ضيمإظَـّ٧م
ضيـّٕطِنيشي،مصَـودضيسصيفصي ّ٣غي
صيوكَمعِـّ٤شيماظْؿصيش غي
ُـّ٦اموظِقـّٓطيا،موشيإغيذشيامَظؼِقـًشيمسشيـّٓ ؼي
َومتؼ صيْؿؾ شي
ُّ٦ا،موظ شي
تشيؿ صيضيـؾ شي
ثشيؾَوثِمخِصشيولػيم-مأَوضيمخِؾَولػيم-م َصلَؼؼيؿصيفصيّ٤ؼيمعشيومأَجشيوبصيّ٦كَمصَوضْؾشيّ٢ضيمعِـضيفصيّ٣ضي،موشيطُّٟؼيمسشيـضيفصيّ٣ضي،مثصيّ٣ؼيم
ادضيسصيفصيّ٣ضيمإغيظَّ٧ماظْنغيدضيؾَومغي،مصَنغينضيمأَجشيوبصيّ٦كَ،مصَوضْؾشيّ٢ضيمعِـضيفصيّ٣ضي،موشيطُّٟؼيمسشيـضيفصيّ٣ضي)م م
(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
م

م وعّ٤م٭ّّ٦رماظلؿوحيمسيماإلدـٱّم:مأغـّ٥مطػـّ٢مايّٕؼـيمظؽـّ٢مصـّٕد،مصـٱّم

إطــّٕاهمِّحــّٓمسيمدخــّ٦لماإلدــٱّممإّّٰمبعــّٓماظؼـوســيماظؿوعــيمبفّٓاؼؿــ،ّ٥مضــولم
تعودي{:ظَومإغيطّْٕشياهشيمصِّ٨ماظّٓـيؼّ٤غيمضَّٓضيمتشيؾشيقؼيّ٤شيماظّٕؽيذضيّٓصيمعِّ٤شيماظْغشيّ٨ـي}...ػاظؾؼّٕة:م256ؼ .م
م
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طّٔظ ّ١مع ّ٤م٭ّّ٦ر ممسوحي ماإلدٱّم مع ّٝمشري ماٌلؾؿني :مأغ ّ٥محّٕعيمم
اظؿعّٕضمبوِّذىم -مبوظؼّ٦لمأوماظػع - ّ٢مظؽّ٢مععوػّٓمأومعلؿلعّ٤مدخّ٢مدؼورم
اإلدٱّم م ،مووسّٓ موأشؾ ّٜمسي ماظعؼّ٦بي مٌ ّ٤متعّٕض هل ّ٣مبوِّذى م ،مصؼّٓ مروىم
اظؾكوريمسيم٭ّقققّ٥مسشيّ٤ضيمسشيؾضيِّٓماظ عيؾَِّ٥مبضيّ٤غيمسشيؿضيّٕػيو (رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَعيّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيو)مسشيّ٤ضي اظـشيعيؾِّ٨غيعيم
غينعيم
شيـشييِ،موشيإ شي
ِقيَماظْف عي
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم:م(معشيّ٤ضيمضَؿشيّ٢شيمعصيعشيوػشيّٓطيامظَّ٣ضيمؼشيّٕغيحضيمرشيا ّ٫شي
رغيحيَفشيومتصيّ٦جشيّٓصيمعِّ٤ضيمعشيلِريشيةِمأَرضيبشيعِنيشيمسشيوعطيوم) .م
وطّٔظ ّ١مع ّ٤٭ّّ٦رممسوحيماإلدٱّممعّٝمشريماٌلؾؿني:مأغّ٥مأوجىم
سؾ ّ٧ماٌلؾؿني مدؾّ٦ك ماظعّٓل مسي اظؿعوع ّ٢مع ّٝمشريػ ّ٣م; موٕ مجيع ّ٢مسّٓمم
دخّ٦هلّ٣مسيماإلدٱّممدؾؾطيومسيمزؾؿفّ٣مأو خقوغؿفّ٣م،مطؿومضولمتعودي {:مؼشيو
أَؼصيعيفشيوماظَعئِّؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امطُّ٦غصيّ٦امضَّ٦شيعياعِنيشيمظِ عيؾَِّ٥مذصيفشيّٓشياءشي بِوظْؼِلضيِّٛموشيظَومؼشيفضيّٕغيعشيـشيعيؽُّ٣ضيمذشيـشيكنصيمضَّ٦ضيمػيم
سشيؾَ ّ٧مأَظَعيو متشيعضيِّٓظُّ٦ا اسضيِّٓظُّ٦ا مػصيّ٦شي مأَضّْٕشيبصي مظِؾؿشيعيؼّْ٦شيى موشياتشيعيؼُّ٦ا ماظؾَعيّ٥شي مإغينشيعي ماظؾَعيّ٥شي خشيؾِريظي مبِؿشيوم
تشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ػاٌوّّٓ٫ة:م8ؼ .م
وظّ٦متؿؾعـومدريةماظـيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مظّ٦جـّٓغومصقفـومّ٬ـّٕوبطيوم
عــّ٤ماظؿلــوعّّمواٌّ٦ادســيممصؽــونم(٭ّ ـؾمّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣معـــوًّٰم ظؾؽؿــولم
اظؾشــّٕيمسيمحقوتــّ٥مطؾــفوم،معـوظًــومظؾؽؿــولمسيمسٱّضؿــّ٥مبّٕبــّ٥م،موسيمسٱّضؿــّ٥مم
بوظـــوسمطؾــفّ٣ممبكؿؾــّٟمأجـودــفّ٣موأسؿــورػّ٣موأظــّ٦اغفّ٣م،معلــؾؿنيموشــريم
علؾؿني .م
موضّٓموؾًّمروحماظؿلوعّّمسـّٓماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مؼشيـّ٦ضيمشيم
اظْػَؿضيّّغيمحنيمضول:م(معشيّ٤ضيمدشيخشيّ٢شيمدشيارشيمأَبِّ٧مدصيػْقشيونشيمصَفصيّ٦شيمآعِّ٤ظيموشيعشيـّ٤ضيمأَظْؼَـّ٧ماظلـيـٱَّحشيم
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صَفصيّ٦شيمآعِّ٤ظيموشيعشيّ٤ضيمأَشْؾَّ٠شيمبشيوبشيّ٥صيمصَفصيّ٦شيمآعِّ٤ظيم)م(علؾ.)ّ٣موعومأروعمضّ٦ظّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودـؾ)ّ٣مؼــّ٦مماظػــؿّّ ٌــّ٤مغو٭ّــؾّ٦امظــّ٥ماظعــّٓاءموطــوغّ٦امحّٕبــومسؾـّ٧م اظــّٓسّ٦ةمم:م
(اذػؾّ٦امصلغؿّ٣ماظطؾؼوء)م .م
وضّٓمأو٭ّّ٧ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبوظؼؾّٛمخريطيام،محقٌمضول:
شيرحِؿطيـــو)م م
ِؾِّٛمخشيقضيـــّٕطيا،مصَـــنغينؼيمظَفصيـــّ٣ضيمذِعؼيـــيًمو شي
(إغيذشيامصَؿشيقضيـــؿصيّ٣ضيمعِصضيـــّٕشيمصَودضيؿشيّ٦ضي٭ّصيـــّ٦امبِـــوظْؼ ضي
(رواهماظطرباغّ٨مسيماٌعفّ٣ماظؽؾري).موسيم٭ّققّّمعلؾّ٣مسّ٤مأَبّ٨مذشيرُم(رّ٨ّ٬م
صيماظؾِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾمقـّ٥مودـؾ:)ّ٣م(إغيغؼيؽُـّ٣ضيمدشيـؿشيػْؿشيقصيّ٦نشيم
آمسـ)ّ٥مضولم:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ِعيًموشيرشيحِؿطيوم) .م
أَرضيّ٬طيومؼصئّضيطَّٕصيمصِقفشيوماظْؼِريشياطُمصَودضيؿشيّ٦ضي٭ّصيّ٦ام ِبلَػضيؾِفشيومخشيقضيّٕطيامصَنغينؼيمظَفصيّ٣ضيمذ ؼي
ٕمتؽّ٤مػـّٔهماِّخـٱّقصيماظعظقؿـيُمسيماإلدـٱّمم ذِـعورطيامصَضضيػوّ٬طيـوم،موّٰم
ِقـفوماإلغلــوغقيِم،مبــّ٢مطوغــًممحّٕطــيًمغوبضــيًمبويقــوةم
ؼي
ضِقشيؿطيــومخوظقــيمعِــّ٤معشيضــوع
جشيلؼيــّٓشيػوماظّٕؼيدــّ٦لصيماظؽــّٕؼّ٣صيم(٭ّــؾَّّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾَّّ٣شي)مسيمضٌّٓوشيتِ ـِّ٥مظــوم بصــّ٦رةٍم
عصيضــقؽيٍم،مصؼــّٓمآذتــّ٥مضــّٕؼّ٘ظيمسيمععّٕطــيمأُحصيــّٓم،موذيعــًمجفــّٓشيػومظؼؿضيؾِـِّ٥مووشيأْدِم
دسِ ّ٦ت،ِّ٥موخّٕجمعّ٤ماٌعّٕطيمجّٕحيًوموضّٓمطُلِّٕتمرشيبوسقؼيؿصيّ٥صيموذصيٍؼيموجفصيّ٥صيماظؽّٕؼّ٣صي،م
صؼقّ٢م ظ:ّ٥مؼومردـّ٦لشيمآمادضيعصيمسؾـّ٧ماٌُشـّٕطني،مصؼـول:م(مإغـيـّ٨مٕمأُبضيعشيـٌضيمظَععيوغطيـوم
وإغؼيؿومبصيعِـضيًصيمررييً) (رواهمعلؾ .)ّ٣م
شيــّ٥م
إنؼيمرريؿشيــّ٥صيم(٭ّــؾَّّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾَّّ٣شي)موذــػؼؿشيّ٥صيماظعظقؿــيَمومسوحشيؿ صي
اظؼؾؾقيَ ػّ٨ماظـيتمتغؾِـىصيم سيماٌّ٦اضـّٟماظعصـقؾيِم،ماظـيتمتؾؾـّٞصيمصقفـوماٌُعوغـوةُم
ؼي
أذّٓؼي عّٕاحؾِفوم،موػّٔامعومبشيّٕزشيمواّ٬قطيومحنيمذػىمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودــؾ)ّ٣مإديماظطــوّّٟ٫مؼــّٓسّ٦ماظـــوسمإديماإلدــٱّمم،مإّٰمأغفــّ٣مرعــّ٦همبويفــورةم
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وأدعّ٦امضّٓعّ٥ماظشّٕؼػي،مصّٕجّٝم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مومػـّ٦معفؿـّ٦مم،مصلردـّ٢م
آمتعوديمظّ٥مجربؼّ٢م(سؾقّ٥ماظلؼيٱّمصي)موععـّ٥معؾـّ١ماىؾـولمم،مصؼـولمظـّ٥مجربؼـّ٢صيم:م م
(مإنؼيمآَمضّٓممسِّٝشيمضّ٦لشيمضّ٦عَِّ١مظـَّ١موعـومردؽيوامسؾقـ،َّ١م وضـّٓمبعـٌشيمآُمإظقـَّ١م
ؼي،مثـّ٣م
عشيؾَّ١ماىِؾولغيمظؿلعصيّٕشيهصيممبومذِؽضيًشي صقف،ّ٣مصـوداغّ٨معؾّ١ماىِؾولمصلشيؾَّّ٣شيمسؾ ّ٨ؼي
ضــول:مؼ ـوم عصيقؿؼيــّٓصي!مإنضيمذِــؽًشيمأنضيمأُرْؾِــّ٠شيمسؾــقفّ٣صيماَِّخششيــؾشيقضيّ٤غي.مصؼــولم اظـــؼييبؽيم م
صيـّٓم
(٭ّؾَّّ٧مآمسؾقّ٥مودؾَّ:)ّ٣م(بـّ٢مأرجـّ٦مأنمؼصيكـّٕغيجشيم آُمعِـّ٤مأ٭ّـٱّبِفغيّ٣معشيـّ٤مؼعؾ صي
آَموحّٓشيهصيمّٰمؼصيشّٕغيكُمب ّ٥ذقؽوً(م(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥مػؽّٔامغظّٕمردـّ٦لمآمإديمضّ٦عـّ٥م
بـّ٦رماإلدٱّممومسوحؿ .ّ٥م
وسؾّ٧مغففّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مدورماظصقوبيم(رّ٨ّ٬مآمسـف)ّ٣م
،مصفّٔامأبّ٦مبشيؽّٕػيماظصـيّٓـيؼّ٠غيم(مرشيّ٨ِّ٬شيمآُ سشيـّ٥صي)مطَونشيمؼصيـػِّ٠صيمسشيؾَّ٧معِلطَّّغيمبـّ٤غيمأُثشيوثشيـيَم
ظِؼَّٕشيابشي ِؿِّ٥معِـّ٥صيموشيصَؼّْٕغيهِم-مصَؾَؿؼيوموشيضَـّٝشيماٌُـشيـوصِؼُّ٦نشيمسيم سِـّٕضغيمابـشيؿِـِّ٥مسشيوِّ٫ششيـيَماظصـيـّٓـيؼ َؼ ِيم
ِـّ٠م
(رشيّ٨ِّ٬شيمآُمسشيـفشيوم)موشيطَونشي عِلطَّّظيمصِقؿشيّ٤موشيضَعصيّ٦ا-مضَولشيماظصـيـّٓـيؼّ٠صي:موشياظؾَّـِّ٥مَّٰمأُغضيػ صي
سشيؾَــّ٧معِلضيــطَّّػيمذشيــقضيؽطيومأَبشيــّٓطيامبشيعضيــّٓشيماظَّــِّٔيمضَــولشيمظِعشيوِّ٫ششيــيَمعشيــومضَــولشيم،مصَــلَغّٖشيلشيمآُ
ـومؼلْتشيــّ٢غي أُوظُــّ٦ماظْػَضضيــّ٢غيمعِـــضيؽُّ٣ضيموشياظلؼيـ شيـعيِمأَنضيمؼصيمضيتصيــّ٦امأُوظِــّ٨ماظْؼُّٕضيبشي ـّ٧م
تشيعشيــوظَ{:ّ٧وشيظَـ شي
وشياظْؿشيلشيوطِنيشيموشياظْؿصيفشيوجِّٕغيؼّ٤شيمصِّ٨مدشيؾِقّ٢غيماظؾَّـمِّ٥موشيظْقشيعضيػُـّ٦ام وشيظْقشيصضيـػَقصيّ٦امأَظَـومتصيقِؾؽيـّ٦نشيمأَنضيم
ؼشيغضيػِّٕشيماظؾَّّ٥صيمظَؽُّ٣ضيموشياظؾَّّ٥صي شَػُّ٦رظيمرشيحِقّ٣ظي}ػاظـّ٦ر22:ؼ صَؼَولشيمأَبصيّ٦مبشيؽـّٕػيمماظصـيـّٓـيؼّ٠صيم:م(بشيؾَـّ٧م
َـونم
وشيآِ،مإغيغـيّ٨مُِّحِىؽيمأَنضيمؼشيغضيػِّٕشيماظؾَّّ٥صيمظِـّ٨م،مصَّٕشيجشيـّٝشيمإغيظَـّ٧معِلضيـطَّّػيماظـؼيػَؼَـيَماظَّؿِـّ٨مط شيم
شياظؾِّ٥مَّٰمأَغضيّٖغيسصيفشيو عِـضيّ٥صيمأَبشيّٓطيا)ممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري).م
ؼصيـضيػِّ٠صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيضَولشيمو َّ
شيوحيِموشيأَسؾَــّ٧مدشيرشيجشيوتِفشيــو،مأَنمؼشيؿشيلشيــوعشيّّشي اٌَــّٕءصيمعشيــّٝشيمعشيــّ٤م
إغينؼيمأَسظَــّ٣شيماظلؼيــؿ شي
أَدشيوءشيمإغيظَق،ِّ٥مأَومجشيقشيّٓشيمصَضؾَّ٥صيموشيغشيلِّ٨شي عشيعّٕصيوصَّ٥صي .م
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تؾّ١ممنوذجمعّ٤م٭ّػقوتماظؿورؼّْماإلدٱّعّ٨م،مواظـيتمتــّ٣عيمسـّ٤مؼلـّٕم
اإلدٱّممومسوحؿ،ّ٥موطّ٣مهلومعّ٤مآثورمسيمذيقّٝماىّ٦اغـىم التي تـمديمإديم
ابؾيمواظؿكظّٟموغؾّٔماظعـّٟمواظؿـوصّٕ .م
إغـومحبوجيمإديمخؾّ٠ماظلؿوحيمظـطفعيّٕمبفومأغػلـومعّ٤ماظغّ٢عيمواظشقـوءم
ـمواٌـوزسيمواظؾغضوء،موغّٕدّ٣مسيمذبؿؿعوتـومذـعوّ٫مّٕمابؾعيـيمواإلخـوءم.حؿعيـّ٧م
إذامأ٭ّّٕعيتمصؽيمأومروّ٫ػيمسؾّ٧مخـٱّفمذظـّ١موجـّٓتمسيمذبؿؿـّٝماٌـمعـنيم
رصضومسؿؾقومِّخٱّقماىػوء،موادؿـؽورامذيوسقومٌّ٦اردماهلؾؽيمواظشقـوء .م
م
م
م
م
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أصط ايتعاٜػ ايضًُٞ
يف سٝا ٠ايٓيب (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ)
أٚال :ايعٓاصز:

1ـمعّٕاسوةماإلدٱّممظؾؾعّٓماإلغلوغ .ّ٨م

-2مّّٕ٬ورةماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨مبنيمرّ٦اّّٟ٫ماجملؿؿ .ّٝم
-3مأدّٗماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨مو٭ّّ٦رهمعّٝمشريماٌلؾؿني.م م
محّٕؼيماّٰسؿؼودِ .ممحصيلّ٤صيماىّ٦ارغيمعشيّٝشيمشقضيّٕغيماٌلؾؿنيشيم .ممحصيلضيّ٤صيماظصـيؾيِمواإلحلونغيمإظَّ٧ماآلخّٕؼّ٤شي .مماظعّٓلمواإلغصوف،موسّٓممزؾّ٣ماآلخّٕؼّ٤م .م4ـمأثّٕماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨مسؾّ٧ماجملؿؿعوت .م
ثاْٝا :األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜ

َّٕ موشيأُغضيـشي ّ٧موشيجشيعشيؾْـشيوطُّ٣ضيم
 -1مؼؼّ٦ل متعودي {:مؼشيو مأَؼؽيفشيو ماظـؼيوسصي مإغيغؼيو مخشيؾَؼْـشيوطُّ٣ضي معِّ٤ضي مذشيط ػي
شيماظؾِّ٥مأَتضيؼَوطُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيؾِقّ٣ظيمخشيؾِريظيم} م
ذصيعصيّ٦بطيوموشيضَؾشيوّ٢ِّ٫شيمظِؿشيعشيورشيصُّ٦امإغينؼيمأَطّْٕشيعشيؽُّ٣ضيمسِـضيّٓ َّ
ػايفّٕاتم:م13ؼ.م م
ُعشييً موشياحِّٓشيةً موشيظَو مؼشيّٖشياظُّ٦نشيم
-2وؼؼّ٦ل متعودي :م{ موشيظَّ٦ضي مذشيوءشي مرشيبصيعي َّ١مظَفشيعشيّ٢شي ماظـشيعيوسشي مأ عي
عصيكضيؿشيؾِػِنيشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػؼّ٦غّٗم:م118ؼم .م
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ظيِ ماظْقشيلشيـشييِم
ْؿيِ موشياظْؿشيّ٦ضيسِ َ
3ـ موؼؼّ٦ل متعودي :م{ادضيعصي مإغيظَ ّ٧مدشيؾِقّ٢غي مرشيبـي َّ١مبِوظْقِؽ شي
وشيجشيودِظْفصيّ٣ضيمبِوظَّؿِّ٨مػِّ٨شيمأَحضيلشيّ٤صيمإغينؼيمرشيبؼيَّ١مػصيّ٦شيمأَسضيؾَّ٣صيمبِؿشيّ٤ضيمّ٬شيّ٢ؼيمسشيّ٤ضيمدشيؾِق ِؾِّ٥موشيػصيّ٦شيم
أَسضيؾَّ٣صيمبِوظْؿصيفضيؿشيِّٓؼّ٤شي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـق:ّ٢م125ؼ.م م
4ـ موؼؼّ٦ل متعودي :م{ موشيظَو متصيفشيودِظُّ٦ا مأَػضيّ٢شي ماظْؽِؿشيوبِ مإغيظَّو مبِوظَّؿِ ّ٨مػِّ٨شي مأَحضيلشيّ٤صي مإغيظَّوم
اظَِّّٔؼّ٤شي مزَؾَؿصيّ٦ا معِـضيفصيّ٣ضي موشيضُّ٦ظُّ٦ا مآعشيـؼيو مبِوظَِّّٔي مأُغضيّٖغيلشي مإغيظَقضيـشيو موشيأُغضيّٖغيلشي مإغيظَقضيؽُّ٣ضي موشيإغيظَفصيـشيوم
وشيإغيظَفصيؽُّ٣ضيموشياحِّٓظيموشيغشيقضيّ٤صيمظَّ٥صيمعصيلضيؾِؿصيّ٦نشيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظعـؽؾّ٦ت:م46ؼ .م
-5موؼؼّ٦لمتعوديّٰ{:مإغيطّْٕشياهشيمصِّ٨ماظّٓـيؼّ٤غيمضَّٓضيمتشيؾشيقؼيّ٤شيماظّٕؽيذضيّٓصيمعِّ٤شيماظْغشيّ٨ـي} م
ػاظؾؼّٕة:م256ؼ .م
-6موؼؼّ٦لمتعودي:م{موشيظَّ٦ضيمذشيوءشيمرشيبصيعيَّ١مظَكعشيّ٤شيمعشيّ٤ضيمصِّ٨ماْظلَرضيضغيمطُؾُعيفصيّ٣ضيمجشيؿِقعطيومأَ َصلَغضيًشيم
تصيؽّْٕغيهصيماظـشيعيوسشيمحشيؿشيعيّ٧مؼشيؽُّ٦غصيّ٦امعصيمضيعِـِنيشيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػؼّ٦غّٗم:م99ؼ .م
ماظؾ ِّ٥مصَقشيلصيؾؽيّ٦ا ماظؾَّّ٥شيم
صيون َّ
 -7موؼؼّ٦ل متعودي م :م{ موشيظَو متشيلصيؾؽيّ٦ا ماظَِّّٔؼّ٤شي مؼشيّٓضيسصيّ٦نشي معِّ٤ضي مد غي
ُعيٍمسشيؿشيؾَفصيّ٣ضيمثصيّ٣ؼيمإغيظَّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضيمعشيّٕضيجِعصيفصيّ٣ضيمصَقصيـشيؾـيؽصيفصيّ٣ضيم
سشيّٓضيوطيامبِغشيقضيّٕغيمسِؾّْ٣ػيمطَّٔشيظَِّ١مزشيؼؼيـؼيومظِؽُّ٢ـيمأ ؼي
بِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغعومم108:ؼم .م
8ـموؼؼّ٦لمتعودي {:مظَومؼشيـضيفشيوطُّ٣صيماظؾَّّ٥صيمسشيّ٤غيماظَِّّٔؼّ٤شيمظَّ٣ضيمؼصيؼَوتِؾُّ٦طُّ٣ضيمصِّ٨ماظّٓـيؼّ٤غيموشيظَّ٣ضيم
ؼصيكضيّٕغيجصيّ٦طُّ٣ضي معِّ٤ضي مدِؼشيورغيطُّ٣ضي مأَنضي متشيؾشيّٕؽيوػصيّ٣ضي موشيتصيؼْلِطُّ٦ا غيمإظَقضيفغيّ٣ضي مإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مؼصيقِىؽيم
اظْؿصيؼْلِطِنيشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌؿؿقـي8:ؼ .م
شيمؼلْعصيّٕصيمبِوظْعشيّٓضيلغيموشياظْنغيحضيلشيونغيموشيإغيؼؿشيوءِمذِيماظْؼُّٕضيبشي}ّ٧م م
-9موؼؼّ٦لمتعودي:م{مإغينشيعيماظؾَعي ّ٥شي
ػاظـق90:ّ٢ؼ .م
-10موؼؼّ٦لمتعودي:م{مؼشيومأَؼصيعيفشيوماظَعئِّؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امطُّ٦غصيّ٦امضَّ٦شيعياعِنيشيمظِ عيؾَِّ٥مذصيفشيّٓشياءشيمبِوظْؼِلضيِّٛم
وشيّٰمؼشيفضيّٕغيعشيـشيعيؽُّ٣ضيمذشيـشيكنصيمضَّ٦ضيمػيمسشيؾَّ٧مأَظَعيومتشيعضيِّٓظُّ٦اماسضيِّٓظُّ٦امػصيّ٦شيمأَضّْٕشيبصيمظِؾؿشيعيؼّْ٦شيى} م

مػماٌوّّٓ٫ة:م8ؼ .م
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األدي َٔ ١ايضٓ: ١م
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
1ـ مسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٧مذشيرُ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي م :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
ودؾ :)ّ٣م( مإغيغؼيؽُّ٣ضي مدشيؿشيػْؿشيقصيّ٦نشي معِصضيّٕشي موشيػِّ٧شي مأَرضيضظي مؼصيلشيؿؼي ّ٧مصِقفشيو ماظْؼِريشياطُ م ،مصَنغيذشيام
ِعيًموشيرشيحِؿطيوم)مممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
صَؿشيقضيؿصيؿصيّ٦ػشيوم َصلَحضيلِـصيّ٦امإغيظَّ٧مأَػضيؾِفشيومصَنغينؼيمظَفصيّ٣ضيمذ ؼي
 -2وسشيّ٤ضي مأَغشيّٗغي مبّ٤غي معوظ ٍّ١م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) مضَولشي :مطَونشي مشُٱّمظي مؼشيفصيّ٦دِيؿي مؼشيكضيّٓصيمصيم
اظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَؿشيّٕغيضشي،مصَلَتشيوهصيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
ؼشيعصيّ٦دصيهصي ،مصَؼَعشيّٓشي مسِـضيّٓشي مرشيأْدِ ،ِّ٥مصَؼَولشي مظَّ٥صي م (:مأَدضيؾِّ٣ضي م) .مصَـشيظَّٕشي مإغيظَ ّ٧مأَبِق ِّ٥موشيػصيّ٦شي مسِـضيّٓشيهصيم
صَؼَولشي مظَّ٥صي :مأَرِّٝضي مأَبشيو ماظْؼَودِّ٣غي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م َصلَدضيؾَّ٣شي ،مصَكشيّٕشيجشي ماظـؼيؾِّ٨ؽيم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موشيػصيّ٦شيمؼشيؼُّ٦لصيم:م(ماظْقشيؿضيّٓصيمظِؾَِّّ٥ماظَِّّٔيمأَغضيؼَّٔشيهصيمعِّ٤ضيماظـؼيورغي)م م
(رواهماظؾكوري) .م
3ـمموسشيّ٤ضيمأَدضيؿشيوءشيمبِـضيًِمأَبِّ٨مبشيؽّْٕػيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيو)مضَوظًَضي:مضَِّٓعشيًضيمسشيؾَّ٨ؼيمأُعـيّ٨م
غيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مصَودضيؿشيػْؿشيقضيًصيمرشيدصيّ٦لشيم
وشيػِّ٨شيمعصيشضيّٕغي َطيٌمصِّ٨مسشيفضيِّٓمرشيدصيّ٦ل َّ
ِؾيٌ ،مأَصَلَ٭ِّّ٢صي مأُعـيّ٨؟ مضَولشي :م(غشيعشيّ٣ضيم
اظؾ ِّ٥م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مضُؾًْصي :موشيػِّ٨شي مرشياششي
َّ
٭ِّؾِّ٨مأُعؼي)ِّ١مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م .م
4ـ م موس ّ٤م٭ّشيػّْ٦شيانشي مبضيّ٤شي مدصيؾَقضيّ٣ػي مسشيّ٤ضي مسِّٓؼيةٍ ،معِّ٤ضي مأَبضيـشيوءِ مأَ٭ّضيقشيوبِ مرشيدصيّ٦لغي ماظؾَِّّ٥م م
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)،مسشيّ٤ضيمآبشيوِّ٫فغيّ٣ضيمدِغشيضيقيًم(بؽلّٕماظّٓالمودؽّ٦نماظـّ٦نموصؿّّم
غيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥م
اظقوءمععـوهمّٰ٭ّؼّ٦ماظـلىمعؿصؾّ٦ماظـلى)مسشيّ٤ضيمرشيدصيّ٦ل َّ
وشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(أَظَومعشيّ٤ضيمزَؾَّ٣شيمعصيعشيوػِّٓطيا،مأَوغيماغضيؿشيؼَصشيّ٥صي،مأَوضيمطَؾَّػَّ٥صي مصَّ٦ضيقشيمرَوضَ ِؿ،ِّ٥مأَوضيمأَخشئّشيم
شيوعيِ)م(أخّٕجّ٥ممأبّ٦مداودمم)م .م
عِـضيّ٥صيمذشيقضيؽطيومبِغشيقضيّٕغيمرِقىِمغشيػّْٗػي،م َصلَغشيومحشيفِقفصيّ٥صيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
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ثايجّا :املٛضـــــــٛع :
إن ماإلدٱّم مدؼ ّ٤مآ مظؾؾشّٕؼي مذيقعوً م ،مصؾ ّ٣مؼـّٖل مظؿـظق ّ٣محقوةم
اٌلؾؿنيمصقلىم،مبّ٢مذّٕسّ٥مآمظؿـظقّ٣محقوةماظـوسمذيقعوًم،مصّٓسومإديم
اظؿّ٦ا٭ّّ٢مواظؿعوؼّ٘مبنيمأتؾوعماظّٓؼوغوتم،موجعّ٢ماظعٱّضيمبنيماظـوسمذيقعطيوم
تؼّ٦ممسؾّ٧مأدوسماظؿعورفمواظؿكظّٟمواظؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨م،مذظّ١مِّنمأ٭ّؾفّ٣م
واحّٓم،مضولمتعودي{:ؼشيومأَؼؽيفشيوماظـؼيوسصيمإغيغؼيومخشيؾَؼْـشيوطُّ٣ضيمعِّ٤ضيمذشيطَّٕػيموشيأُغضيـشيّ٧موشيجشيعشيؾْـشيوطُّ٣ضيم
شيماظؾِّ٥مأَتضيؼَوطُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيؾِقّ٣ظيمخشيؾِريظيم}م
ذصيعصيّ٦بطيوموشيضَؾشيوّ٢ِّ٫شيمظِؿشيعشيورشيصُّ٦امإغينؼيمأَطّْٕشيعشيؽُّ٣ضيمسِـضيّٓ َّ
ػايفّٕاتم:م13ؼم،مصوظـوسمسؾّ٧ماخؿٱّفمأظّ٦اغفّ٣موظغوتفّ٣موسؼوّّٓ٫ػّ٣مإخّ٦ةم
سي ماإلغلوغقي متـشل مبقـف ّ٣مسٱّضوت ماجؿؿوسقي مواضؿصودؼي مودقودقي مضّ٦اعفوم
اظؿعورف مواظؿكظ ّٟم ،مغؾؿّّ مػّٔا مع ّ٤مخٱّل متعوع ّ٢ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣معّٝمذبؿؿّٝممآٌّؼـيم،مصؼّٓمأدّٗمغظوعوًمسوعوًمأدودّ٥ماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨م
بنيماظـوسمذيقعو،مواٌلؾؿّ٦نماظقّ٦ممسيمبٱّدػ،ّ٣موعّٝمعّ٤مؼعقشّ٦نمععفّ٣م
ع ّ٤مزبؿؾ ّٟماظطّ٦ا ّّٟ٫مواٌؾ ،ّ٢مواظـق ّ٢مػ ّ٣مسي مأذّٓ مايوجي مإدي مػّٔام
اٌػفّ٦مم،موػّ٦م:مطقّٟمؼعقّ٘ماإلغلونمعّٝماآلخّٕمسيمدٱّمموأعونم.
وعّ٤مايؼوّ٠ّ٫ماٌمطّٓةمأن ماّٰخؿٱّفمبنيماظـوسمدـيمطّ٦غقيمعّ٤م
دـ ّ٤مآ مسّٖ موج ّ٢م ،مجيى مأن مسبرتعفو ،مِّن ماظـوس مّٰ مؼػؽّٕون مبطّٕؼؼيم
ُعشييًموشياحِّٓشيةًموشيظَومؼشيّٖشياظُّ٦نشيم
واحّٓةم،ممضولمتعودي:م{ موشيظَّ٦ضيمذشيوءشيمرشيبصيعيَّ١مظَفشيعشيّ٢شيماظـشيعيوسشيمأ عي
عصيكضيؿشيؾِػِنيشي}ػؼّ٦غّٗم:م118ؼممصفّٔاماّٰخؿٱّفمدظقّ٢مسؾّ٧مأنمآم(تعودي)معـّّم
سؾوده محّٕؼي ماّٰخؿقور م ،موع ّ٤مث ّ٣مجيى مسؾقـو ماظؿعوع ّ٢مسي مايقوة مع ّٝمطّ٢م
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اظـوسمسؾّ٧ماخؿٱّفمأصؽورػّ٣موتؾوؼّ٤مسؼوّّٓ٫ػّ٣ممدونماظلعّ٨مإديماإلضصوءم
ظؾؿكؿؾػنيمععـوم .م
ظؼّٓمأعّٕشيغشيوماإلدٱّمصيمبوٌعوعؾيمايلـيمعّٝشيمدوِّّٕ٫غيماظـؼيوسغي،مورؾىشيمعـؼيومأنضيم
غّٓسصيّ٦شيمإظَّ٧مػّٔشياماظّٓـيؼّ٤غيمسؾَّ٧مأدوسغيمايؽؿيِمواٌّ٦سظيِمايلـيِ،مضولشيمتعودي:
ظيِ ماظْقشيلشيـشييِ موشيجشيودِظْفصيّ٣ضي مبِوظَّؿِ ّ٨مػِّ٨شيم
ْؿيِ موشياظْؿشيّ٦ضيسِ َ
{ادضيعصي مإغيظَ ّ٧مدشيؾِقّ٢غي مرشيبـي َّ١مبِوظْقِؽ شي
أَحضيلشيّ٤صيمإغينؼيمرشيبؼيَّ١مػصيّ٦شيمأَسضيؾَّ٣صيمبِؿشيّ٤ضيمّ٬شيّ٢ؼيمسشيّ٤ضيمدشيؾِق ِؾِّ٥موشيػصيّ٦شيمأَسضيؾَّ٣صيمبِوظْؿصيفضيؿشيِّٓؼّ٤شي}م م
ػايفّٕاتم:م13ؼ.م م
إنماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨مبنيماظــوسمذيقعـوًمحؼقؼـيمتورخيقـيم،موّ٬ـّٕورةم
ذبؿؿعقيم،موأعّٕمحؿؿّ٨مؼػّّٕ٥ّ٬ماظّ٦اضّٝماظّٔيمؼعقشـّ٥ماإلغلـونم،موظـّ٤مؼؿقؼـّ٠م
ذظّ١مإّٰمإذامذـعّٕماىؿقـّٝمبـلغفّ٣مأبــوءمورـّ٤مواحـّٓ،موسؿؾـّ٦امسؾـّ٧مرصعؿـ،ّ٥م
وتطّ٦ؼّٕه،موتـؿقؿّ٥متـؿقيمذوعؾيمظؾفّ٦اغىماظّٕوحقيمواٌودؼي .م
عّ٤مأجّ٢مػّٔامرشىماإلدٱّممأتؾوسّ٥مسيماظعقّ٘مبلٱّممعّٝماآلخـّٕؼّ٤م
،مصقــنيمػــوجّٕماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مإديمآٌّؼـــيموجــّٓمعّٖجي ـ ًوم
إغلــوغقوًمعؿـّ٦س ـوًمعــّ٤محقــٌماظــّٓؼّ٤مواّٰغؿؿــوءم،موجــّٓمبفــومؼفــّ٦دامتّ٦رـــّ٦ا،م
وعشّٕطنيمعلؿؼّٕؼ،ّ٤مصؾّ٣مؼؿفّ٥مصؽّٕهمإديمردّ٣مدقودـيمظإلبعـودمأوماٌصـودرةم
واًصوم،مبّ٢مضؾّ٢مـمسّ٤مرقىمخورّٕمـموجّ٦دماظقفّ٦دمواظّ٦ثـقي،موسّٕضمسؾـّ٧م
اظػّٕؼؼنيمأنمؼعوػّٓػّ٣مععوػّٓةماظــّٓمظؾــّٓ،مسؾـّ٧مأنمهلـّ٣مدؼــفّ٣موظـّ٥مدؼــ،ّ٥م
صؽونمأولمعومصعؾ ّ٥بعّٓمبـوءماٌلفّٓمواٌماخوةمبنيماٌفـوجّٕؼّ٤مواِّغصـور،م
وّّٝ٬م٭ّققػيماٌعوػّٓةمع ّٝاظقفّ٦دماظّٔؼّ٤مطوغّ٦امؼلـؽـّ٦نمآٌّؼــيم،موػـّٔهم
اظصققػيمتّٓلمبّ٦ّ٬ّ٦حموجٱّءمسؾّ٧مسؾؼّٕؼيماظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣م
- 112 -

سي ٭ّقوشيمعّ٦ادػوموهّٓؼّٓمسٱّضـوتماِّرـّٕافمبعضـفومبـؾعّٚم،مصؼـّٓمطوغـًم
عّ٦ادػومعرتابطي وذوعؾي،موتصؾّّمظعٱّجماِّوّ٬وعمسيمآٌّؼـيمآغّٔاك،موصقفوم
عّ٤ماظؼّ٦اسّٓمواٌؾودئ عـومحيؼـّ٠مامظعّٓاظـيماٌطؾؼـي،مواٌلـوواةماظؿوعـيمبـنيم
اظؾشـّٕ،موأنمؼؿؿؿـّٝمبــّ٦م اإلغلـونمسؾـّ٧ماخـؿٱّفمأظـّ٦اغفّ٣موظغـوتفّ٣موأدؼـوغفّ٣م
بويؼّ٦قموايّٕؼوتمبلغّ٦اسفو .م
وظؼّٓ مأعّٕ ماإلدٱّمصي مأتؾوسشي ّ٥مبوبوصظي مسؾ ّ٧مطّٕاعي مشري ماٌلؾؿنيم
وعّٕاسوةمعشوسّٕػّ٣محؿّ٧مسيمعّ٦رّ٤مايّ٦ارمأوماىّٓلم،موحـؼيفّ٣مسؾّ٧مأنم
تؽّ٦ن ماجملودظي مبوظيت مػ ّ٨مأحل ّ٤م ،مصؼول متعودي {:موشيظَو متصيفشيودِظُّ٦ا مأَػضيّ٢شيم
اظْؽِؿشيوبِ مإغيظَّو مبِوظَّؿِ ّ٨مػِّ٨شي مأَحضيلشيّ٤صي مإغيظَّو ماظَِّّٔؼّ٤شي مزَؾَؿصيّ٦ا معِـضيفصيّ٣ضي موشيضُّ٦ظُّ٦ا مآعشيـؼيو مبِوظَِّّٔيم
أُغضيّٖغيلشيمإغيظَقضيـشيوموشيأُغضيّٖغيلشيمإغيظَقضيؽُّ٣ضيموشيإغيظَفصيـشيوموشيإغيظَفصيؽُّ٣ضيموشياحِّٓظيموشيغشيقضيّ٤صيمظَّ٥صيمعصيلضيؾِؿصيّ٦نشيم}م م
ػاظعـؽؾّ٦ت:م46ؼم .م
وؼؿفؾَّ ّ٧محِػْ ّٜماظؽّٕاعي ماإلغلوغقي مسي ماظؿعوع ّ٢ماظـؾّ٦ي مع ّٝمشريم
اٌلؾؿني م ،مصؼّٓ مطون ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مؼعوع ّ٢مط ّ٢ماظـوسم
علؾؿني موشري معلؾؿني مبوحرتام ميؼّ٦ضف ّ٣موحّٕؼوتف ،ّ٣مصؼّٓ مأردّ٧م م
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣معؾودئ ماظؿعوؼّ٘ مواّٰحرتام ماٌؿؾودل موحؼّ٦قم
اإلغلونمبنيمطّ٢مرّ٦اّّٟ٫ماجملؿؿّٝمعـّٔمغشلةماظّٓوظيماإلدٱّعقيمسيمآٌّؼـيم
اٌـّ٦رة مبعؼّٓ ماظّ٦ثقؼي م ماظيت مأبّٕعفو مع ّٝمؼفّ٦د مآٌّؼـي موشريػ ّ٣م ،محقٌم
أسطّ٧ماظقفّ٦دمطّ٢محؼّ٦قماٌلؾؿنيمسيماِّعّ٤مواظلٱّمموايّٕؼيمواظّٓصوعم
اٌشرتكموعّ٤مبنيمبـّ٦دػوماٌفؿيم:م(موشيأَنؼيماظْقشيفصيّ٦دشيمؼصيـضيػِؼُّ٦نشيمعشيّٝشيماظْؿصيمضيعِـِنيشيمعشيوم
ُعيٌمعشيّٝشيماظْؿصيمضيعِـِنيشيم،مظِؾْقشيفصيّ٦دِمدِؼـصيفصيّ٣ضيم
دشياعصيّ٦امعصيقشيورغيبِنيشيم،موشيأَنؼيمؼشيفصيّ٦دشيمبشيـِّ٨مسشيّ٦ضيفٍمأ ؼي
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وشيظِؾْؿصيلضيؾِؿِنيشيمدِؼـصيفصيّ٣ضيم،معشيّ٦شياظِقفصيّ٣ضيموشيأَغضيػُلصيفصيّ٣ضيم،مإغيظَّومعشيّ٤ضيمزَؾَّ٣شيمأَوضيمأَثِّ٣شيمصَنغيغؼيّ٥صيمظَومؼصيّ٦تِّٞصيم(أَيضيم
ؼصيفضيؾِ)ُّ١مإغيظَّومغشيػْلشيّ٥صيموشيأَػضيّ٢شيمبشيقضي ِؿِّ٥م)،موجوءمصقفومطػوظيمحّٕؼيماظّٓؼّ٤مواِّعّ٤مواظّٓصوعم
اٌشرتك م ّّٓ٬مأي مععؿّٓ مسؾ ّ٧ماٌلؾؿني مأو مسؾ ّ٧ماظقفّ٦د م م(طؿوب ماِّعّ٦الم
ِّبّ٨مسؾقّٓ)م .م
وػّٔا مؼعـ ّ٧مأن ماظّٓوظي ماإلدٱّعقي متؿل ّٝمظؾفؿق ّٝمعلؾؿني موشريم
علؾؿنيم،مصؾفّ٣معومظـوموسؾقفّ٣معومسؾقـومبشّٕطماّٰظؿّٖاممبوظضّ٦ابّٛماجملؿؿعقيم
اظيت مهػ ّٜمظؾفؿق ّٝمايؼّ٦ق مواظّ٦اجؾوت موص ّ٧معؼّٓعؿفو ماظلؾ ّ٣موسّٓمم
اّٰسؿّٓاء م ،موسّٓم مخّٕق مبـّ٦د ماظعؼّٓ ماّٰجؿؿوس ّ٨م(اظّٓدؿّ٦ر) ماظّٔي مؼـظّ٣م
اظعٱّضيمبنيماظـوسمذيقعو.م م
إن ماظؿعوؼّ٘ مبني ماظـوس مذيقعطيو م -معلؾؿني موشري معلؾؿني م -مؼؼّ٦مم
ػيمضّ٦ؼيٍمعؿقـيٍمثوبؿيٍمَّٰمتؿغقؼيّٕصيموَّٰمتؿؾّٓؼيلصي،معِّ٤ضيمػّٔهِماُِّدّٗغيم:م م
سؾَّ٧مأُدّٗ ؼي
* محّٕؼي ماّٰسؿؼود موسّٓمصي ماإلطّٕاهِ مسؾَ ّ٧ماظّٓخّ٦ل مسي ماظّٓؼ ّ٤م ،مضولشيم
ضيّٓ معِّ٤شي ماظْغشيّ٨ـي}ػاظؾؼّٕة :م256ؼ م،م
تعودي م {:مّٰ مإغيطّْٕشياهشي مصِ ّ٨ماظّٓـيؼّ٤غي مضَّٓضي متشيؾشيقؼيّ٤شي ماظّٕؽيذ صي
وضّٓضي مرؾؼيّ٠شي ماظـؼييبؽي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣موأ٭ّقوبصيّ٥صي م(رّ٦ّ٬انصي مآِ مسؾقفغيّ٣ضيم
أذيعنيشي)مػّٔشياماِّدوسشيمتطؾقؼوًمسؿؾقؾيو،مصؾّ٣ضيمؼصيؽّٕػصيّ٦امأحّٓاًمسؾَّ٧ماظّٓؽيخّ٦لغيمصِّ٨م
ػّٔشيا ماظّٓـيؼّ٤غي ماظعظقّ٣غي ،موظَّ٣ضي مؼفّٓعصيّ٦ا مِّحِّٓ مطـقليً مأوضي م٭ّّ٦ععيً مأوضي مأيؼي معؽونػيم
صيصوغيًمسـّٓشيماٌلؾؿنيشي .م
ظؾعؾودةِ،مبشيّ٢ضيمطوغشيًضيمأعؽـيُماظعؾودةِمربرتعيًمع شي
ذظّ١مِّنماإلدٱّممطػّ٢محّٕؼيماّٰسؿؼودمظؾينماظؾشّٕمذيقعطيوم،موٕموظّ٤م
ميؾ ّ١مأحّٓ متغقري مػّٔا ماظؿـّ٦ع مواّٰخؿٱّف م ،موجيى مأن مؼصيؼّٕعي ماظـوس مذيقعطيوم
ضيض مطُؾُعيفصيّ٣ضي مجشيؿِقعطيوم
بّٔظ ّ١م ،مضول متعودي م {:موشيظَّ٦ضي مذشيوءشي مرشيبصيعي َّ١مظَكعشيّ٤شي معشيّ٤ضي مصِ ّ٨ماْظلَر غي
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أَ َصلَغضيًشي متصيؽّْٕغيهصي ماظـشيعيوسشي محشيؿشيعي ّ٧مؼشيؽُّ٦غصيّ٦ا معصيمضيعِـِنيشي}ػؼّ٦غّٗ :م99ؼ م ،مصوحرتامم
اٌعؿؼّٓات مواٌؾودئ ماِّدودقي معللظي مبوظغي ماِّػؿقي موهلو مأثّٕػو ماظطقىم
سؾّ٧ماظعٱّضوتمبنيماِّعّ٣مواجملؿؿعوتم،مصؾؽّ٢مأعيمسؼقّٓةموعؾودئمتؼّٓدفوم
وتؾؿّٖم مبفو م ،موتعؿربػو مأمس ّ٧مع ّ٤مشريػو موؼّٓخ ّ٢مسي مػّٔا مأرطون ماإلميونم
سـّٓماٌلؾؿنيم،معّ٤مإميونمبوٓموعٱّّ٫ؽؿّ٥م،موطؿؾّ٥م،موردؾّ٥م،مواظقّ٦مماآلخّٕ،م
واظؼّٓر مخريه موذّٕه م ،موظغري ماٌلؾؿني معو مؼؼّٓدّ٦غ ّ٥موحيؿػّ٦ن مب ّ٥مع ّ٤مآهليم
ؼعؾّٓوغفو م ،مأو معؾودئ مؼعؿّٖون مبفو م ،مظّٔا مأوجى ماإلدٱّم ماإلميون مجبؿقّٝم
اِّغؾقوءمواظّٕدّ٢ماظلوبؼنيم– مسؾقفّ٣ماظلٱّمم -مضولمتعوديم:م{ مآعشيّ٤شيماظّٕؼيدصيّ٦لصيم
ِوظؾِّ٥موشيعشيؾَوِّ٫ؽَ ِؿِّ٥موشيطُؿصي ِؾِّ٥موشيرصيدصي ِؾِّ٥مظَوم
شيبِّ٥موشياظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيمطُّ٢ؿيمآعشيّ٤شيمب َّ
بِؿشيومأُغضيّٖغيلشيمإغيظ ضيَقِّ٥معِّ٤ضيمر ـي
غصيػَّٕـيقصيمبشيقضيّ٤شيمأَحشيٍّٓمعِّ٤ضيمرصيدصي ِؾِّ٥موشيضَوظُّ٦امدشيؿِعضيـشيوموشيأَرَعضيـشيومشُػّْٕشياغشيَّ١مرشيبؼيـشيوموشيإغيظَقضيَّ١ماظْؿشيصِريصيم
} مػاظؾؼّٕة م :م285ؼ م ،موأظّٖعـو مبعّٓم ماظلى مأو ماظؿعّٕض مِّ٭ّقوب ماظّٓؼوغوتم
اِّخّٕى ممبو مؼلقه مهل ّ٣مأو مٌعؿؼّٓػ ّ٣م ،مصؼول متعودي :م{ موشيظَو متشيلصيؾؽيّ٦ا ماظَِّّٔؼّ٤شيم
ُعيٍم
ضيّٕ مسِؾّْ٣ػي مطَّٔشيظِ َّ١مزشيؼؼيـؼيو مظِؽُّ٢ـي مأ ؼي
ماظؾ ِّ٥مصَقشيلصيؾؽيّ٦ا ماظؾَّّ٥شي مسشيّٓضيوطيا مبِغشيق غي
ؼشيّٓضيسصيّ٦نشي معِّ٤ضي مدصيونغي َّ
سشيؿشيؾَفصيّ٣ضيمثصيّ٣ؼيمإغيظَّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضيمعشيّٕضيجِعصيفصيّ٣ضيمصَقصيـشيؾـيؽصيفصيّ٣ضيمبِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}مػاِّغعومم:م108ؼم.ممم
* مطّٔظ ّ١مردؼيّْشي ماإلدٱّمصي مصِ ّ٨مغػّ٦سغي مأتؾوس ّ٥مأدوسشي ماظؾِّٕـي موحصيلّ٤غيم
اىّ٦ارغيمعشيّٝشيمشقضيّٕغيماٌلؾؿنيشي،مصفوءتِماظـؽيصّ٦صصيمتمطّٓمػّٔشياماِّدوسشي،موتصيّ٬ّ٦ـيّّصيم
ؼيطؾقؼقيَمصِّ٨ماجملؿؿّٝغيماٌلؾّ٣غي،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مذشيرُم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:م
ؼي
٭ّّ٦رشيهصيماظؿ
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(إغيغؼيؽُّ٣ضيمدشيؿشيػْؿشيقصيّ٦نشيمعِصضيّٕشيموشيػِّ٧شيمأَرضيضظيم
ضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ِعيًم
ؼصيلشيؿؼي ّ٧مصِقفشيو ماظْؼِريشياطُ م ،مصَنغيذشيا مصَؿشيقضيؿصيؿصيّ٦ػشيو م َصلَحضيلِـصيّ٦ا مإغيظَ ّ٧مأَػضيؾِفشيو مصَنغينؼي مظَفصيّ٣ضي مذ ؼي
وشيرشيحِؿطيوم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
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ماىّ٦ار موتعوؼّ٘ ماظّٕدّ٦لم
غي
ضيّ٤
ؼيؾّ٦ؼيُ مبصصيّ٦شيرغي محصيل غي
وضّٓضي محػِؾًَِ ماظلريةُ ماظـ ؼي
اظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معّٝمجرياغّ٥معّ٤مشقضيّٕغيماٌلؾؿنيشي،مصعشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيم
بّ٤غيمعوظٍّ١م(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مطَونشيمشُٱّمظيمؼشيفصيّ٦دِيؿيمؼشيكضيّٓصيمصيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَؿشيّٕغيضشي،م َصلَتشيوهصيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيعصيّ٦دصيهصي،مصَؼَعشيّٓشيمسِـضيّٓشيم
د،ِّ٥مصَؼَولشيمظَّ٥صيم(:مأَدضيؾِّ٣ضي).مصَـشيظَّٕشيمإغيظَّ٧مأَبِقِّ٥موشيػصيّ٦شيمسِـضيّٓشيهصيمصَؼَولشيمظَّ٥صي:مأَرِّٝضيمأَبشيوماظْؼَودِّ٣غيم
رشيأْ ِ
(٭ّؾ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَلَدضيؾَّ٣شي،مصَكشيّٕشيجشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موشيػصيّ٦شيم
ِؾِّ٥ماظَِّّٔيمأَغضيؼَّٔشيهصيمعِّ٤ضيماظـؼيورغي)مممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري) .م
ؼشيؼُّ٦لصيم(:ماظْقشيؿضيّٓصيمظ َّ
* موع ّ٤مأػ ّ٣ماِّدّٗ ماظيت مؼؼّ٦م مسؾقفو ماظؿعوؼّ٘ ماظلؾؿ :ّ٨محصيلضيّ٤صيم
اظصـيؾيِ مواإلحلونغي مإظَ ّ٧ماآلخّٕؼّ٤شي م ،مواٌؿؿؾ ّٝمظـصّ٦ص ماظشّٕع مايؽق ّ٣مجيّٓم
أغفو مهٌ مسؾ ّ٧ماظؿعوؼّ٘ مع ّٝماآلخّٕ مروٌو مطون مػـوك ماحرتام معؿؾودلم
وعّٕاسوةمظؾقؼّ٦قمواظّ٦اجؾوتم،مضولمتعوديم:م{ مظَومؼشيـضيفشيوطُّ٣صيماظؾَّّ٥صيمسشيّ٤غيماظَِّّٔؼّ٤شيمظَّ٣ضيم
ؼصيؼَوتِؾُّ٦طُّ٣ضيمصِّ٨ماظّٓـيؼّ٤غيموشيظَّ٣ضيمؼصيكضيّٕغيجصيّ٦طُّ٣ضيمعِّ٤ضيمدِؼشيورغيطُّ٣ضيمأَنضيمتشيؾشيّٕؽيوػصيّ٣ضيموشيتصيؼْلِطُّ٦امإغيظَقضيفغيّ٣ضيم
إغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼصيقِىؽيماظْؿصيؼْلِطِنيشي}ػاٌؿؿقـي:م8ؼم.مضولمابّ٤مطـريم:مأَيضيمظَومؼشيـضيفشيوطُّ٣ضيم
سشيّ٤غيماظْنغيحضيلشيونغيمإغيظَّ٧ماظْؽَػَّٕشيةِماظَِّّٔؼّ٤شيمظَومؼصيؼَوتِؾُّ٦غشيؽُّ٣ضيمصِّ٨ماظّٓـيؼّ٤غي،مطَوظــيلشيوءِموشياظضؼيعشي َػيِم
عِـضيفصيّ٣ضي{،أَنضيمتشيؾشيّٕؽيوػصيّ٣ضي}مأَيضي:متصيقضيلِـصيّ٦امإغيظَقضيفغيّ٣ضيم{وشيتصيؼْلِطُّ٦امإغيظَقضيفغيّ٣ضي}مأَيضي:متشيعضيِّٓظُّ٦ام{إغينؼيم
اظؾَّّ٥شيمؼصيقِىؽيماظْؿصيؼْلِطِنيشي} .م
واٌؿلع ّ٢مسي محقوة ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣موتعوعؾ ّ٥مع ّٝماظـوسم
ذيقعطيو -معلؾؿني موشري معلؾؿني م -مؼؼ ّٟمسؾ ّ٧ماٌـفٍ ماظعؿؾ ّ٨مواًؾؼّ٨م
مظإلغلوغقيِ مذيعوءشي ،موَّٰم
ؼي
ظؾّٓؼ ّ٤ماإلدٱّع ّ٨ماظّٔي مجوءشي مبوظّٕؼيرييِ مواإلحلونغي
ميؽّ٤صي مأنضي متلؿؼقّ٣شي مايقوةُ مبّٓونغي متعوؼّ٘ػي مدؾؿِ ُّ٨موتعوونػي مبشيـؼيوءٍ مبقضيّ٤شي مأبـوءِم
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ِماإلغلوغقيِمذيقع ًو م،مصوإلدٱّمصيمؼّٓسصيّ٦مإظَّ٧محصيلضيّ٤غيم
ؼي
اجملؿؿّٝغيماظّ٦احِّٓموبقضيّ٤شيمأصّٕاد
اظصـيؾيِ مواإلحلونغي مإظَ ّ٧ماآلخّٕؼّ٤شي مبّٕشّْ٣غي ماخؿٱّفِ ماظّٓـيؼّ٤غي ،مصعشيّ٤ضي مأَدضيؿشيوءشي مبِـضيًِم
أَبِّ٨مبشيؽّْٕػيم(رّ٨ّ٬شيمآُمسـضيفؿو)مضَوظًَضي:مضَِّٓعشيًضيمسشيؾَّ٨ؼيمأُعـيّ٨موشيػِّ٨شيمعصيشضيّٕغي َطيٌمصِّ٨مسشيفضيِّٓم
شيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَؼُؾًْصي:مؼشيوم
ضُّٕشيؼضيّ٘ػيمإغيذضيمسشيوػشيّٓشيػصيّ٣ضيمصَودضيؿشيػْؿشيقضيًصيمرشيدصيّ٦ل َّ
ِؾيٌ،مأَ َصلَ٭ِّّ٢صيمأُعـيّ٨؟مضَولشي(:مغشيعشيّ٣ضيم٭ِّؾِّ٨م
شيماظؾِّ٥مضَِّٓعشيًضيمسشيؾَّ٨ؼيمأُعـيّ٨موشيػِّ٨شيمرشياششي
رشيدصيّ٦ل َّ
أُعؼي)ِّ١مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
طّٔظّ١معّ٤مأػـّ٣ماِّدـّٗماظـيتمؼؼـّ٦ممسؾقفـوماظؿعـوؼّ٘ماظلـؾؿّ٨مبـنيم
أصّٕادماجملؿؿ:ّٝماظعـّٓملمواإلغصـوفم،موسـّٓممزؾـّ٣ماآلخـّٕؼّ٤م،مصوإلدـٱّمشيمضَـّٓضيم
ؽيـيِمذوػِّٓشيةٌمسؾَّ٧مػّٔشيا،م
حػَّٜمحؼّ٦قشيماآلخّٕؼّ٤شيمو٭ّوغشيفشيو،موغصّ٦صصيماظؽؿوبِمواظل ؼي
صؼــّٓمجــوءتمآؼــوتماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣متــلعّٕمبوظعــّٓلموهــٌمسؾقــّ٥مموتــّٓسّ٦مإديم
اظؿؿلّ١مبـّ٥م،مؼؼـّ٦لمتعـودي:م{مإغينشيعيماظؾَعيـّ٥شيمؼشيـلْعصيّٕصيمبِوظْعشيـّٓضيلغيموشياظْنغيحضيلشيـمونغيموشيإغيؼؿشيـوءِمذِيم
اظْؼُّٕضيبشيـــ}ّ٧ػاظـقـــ90:ّ٢ؼم،موؼؼـــّ٦لمتعـــودي{:وشيإغيذشيامحشيؽَؿضيـــؿصيّ٣ضيمبشيـــقضيّ٤شيماظـشيعيـــوسغيمأَنضيم
تشيقضيؽُؿصيّ٦امبِوظْعشيّٓضيلغيم}مػاظـلوء:م58ؼم،مصوٌلـؾّ٣معطوظـىمبـلنمؼعـّٓلمعـّٝمذيقـّٝم
اظـوسمدّ٦اءمأطوغّ٦امعلؾؿنيمأممشريمعلؾؿني،مضـولمتعـودي:م{مؼشيـومأَؼصيعيفشيـوماظَعيـِّٔؼّ٤شيم
آعشيـصيّ٦امطُّ٦غصيّ٦امضَّ٦شيعياعِنيشيمظِ عيؾَِّ٥مذصيفشيّٓشياءشيمبِوظْؼِلضيـِّٛموشيّٰمؼشيفضيـّٕغيعشيـشيعيؽُّ٣ضيمذشيــشيكنصيمضَـّ٦ضيمػيمسشيؾَـّ٧مأَظَعيـوم
تشيعضيِّٓظُّ٦اماسضيِّٓظُّ٦امػصيّ٦شيمأَضّْٕشيبصيمظِؾؿشيعيؼّْ٦شيى}ػماٌوّّٓ٫ة:م8ؼمأي:مّٰمهؿؾؽـّ٣مسـّٓاوتؽّ٣م
وخصّ٦عؿؽّ٣مظؼّ٦ممسؾّ٧مزؾؿف،ّ٣مبّ٢مجيىماظعّٓلمعّٝماىؿقّٝمدـّ٦اءمأطـوغّ٦ام
أ٭ّّٓضوءمأممأسّٓاء .م
و ضّٓمذطّٕماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مبّٕاءةمؼفّ٦ديماتفؿّ٥معلؾّ٣مبوظلـّٕضيمصـّٖظـًم
آؼوتماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣ممتـػّ٨مسـّ٥معوماتؽيفغيّ٣مبـّ٥مزورطيام،مصؼـولمتعـوديم:م{مإغيغؼيـومأَغضيّٖشيظْـشيـوم
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إغيظَقضيَّ١ماظْؽِؿشيوبشيمبِوظْقشيّ٠ـيمظِؿشيقضيؽُّ٣شيمبشيقضيّ٤شيماظـؼيـوسغيمبِؿشيـومأَرشياكَماظؾَّـّ٥صيموشيظَـومتشيؽُـّ٤ضيمظِؾْكشيـوِّ٫ـِنيشيم
خشيصِقؿطيوم*وشيادضيؿشيغضيػِّٕغيماظؾَّّ٥شيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمطَونشيمشَػُّ٦رطيامرشيحِقؿطيوم*موشيظَـومتصيفشيـودِلضيمسشيـّ٤غيماظَّـِّٔؼّ٤شيم
ِـّ٤م
شيكػُّ٦نشيمع شي
َـومؼقِـىؽيمعشيـّ٤ضيمطَـونشيمخشيّ٦ؼياغطيـوم َأثِقؿطيـوم*مؼشيلضيـؿ ضي
ؼشيكضيؿشيوغصيّ٦نشيمأ ضيَغػُلشيفصيّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمظ صي
شيماظؾِّ٥موشيػصيّ٦شيمعشيعشيفصيّ٣ضيمإغيذضيمؼصيؾشيقـيؿصيّ٦نشيمعشيـومظَـومؼشيّٕضيّ٬شيـّ٧معِـّ٤شيماظْؼَـّ٦ضيلغيم
اظـؼيوسغيموشيظَومؼشيلضيؿشيكضيػُّ٦نشيمعَِّ ّ٤
شيـودظْؿصيّ٣ضيمسشيــضيفصيّ٣ضيمصِـّ٨ماظْقشيقشيـو ِةم
شيمظَـوءِمج شي
شيمعقِقطًوم*ػشيـومأَغضيـؿصيّ٣ضيمػ صي
ضيؿؾُّ٦ن صي
شيوطَونشيماظؾَّّ٥صيمبِؿشيومؼشيع شي
شيوعيِمأَمضيمعشيّ٤ضيمؼشيؽُّ٦نصيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيموشيطِقؾًوم}م م
اظّٓؽيغضيقشيومصَؿشيّ٤ضيمؼصيفشيودِلصيماظؾَّّ٥شيمسشيـضيفصيّ٣ضيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
ػاظـلوءم:م،106م109ؼم .م
م وطّٔظّ١محـٌؼيماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مسؾـّ٧ماظعـّٓلموسـّٓمم
اظظؾّ٣موخو٭ّيمعّٝمشريماٌلؾؿنيمسيمأحودؼٌمطـريةم،معـفومعـومأخّٕجـّ٥مأبـّ٦م
داودمسيمدــّ٥م،مسّ٤مسّٓةمعّ٤مأ٭ّقوبماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مسشيـّ٤ضيم
غيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(أَظَومعشيـّ٤ضيمزَؾَـّ٣شيمعصيعشيوػِـّٓطيا،مأَوغيماغضيؿشيؼَصشيـّ٥صي،م
رشيدصيّ٦ل َّ
أَوضيمطَؾَّػَّ٥صيمصَّ٦ضيقشيمرَوضَ ِؿ،ِّ٥مأَوضيمأَخشئّشيمعِـضيّ٥صيمذشيقضيؽطيومبِغشيقضيـّٕغيمرِقـىِمغشيػْـّٗػي،م َصلَغشيـومحشيفِقفصيـّ٥صيمؼشيـّ٦ضيمشيم
شيوعيِ) .م
اظْؼِق شي
وظؼّٓمدورماًؾػوءماظّٕاذّٓونمسؾّ٧مػّٔاماٌـفٍماظـؾـّ٦يمسيماظعـّٓلم
عّٝمشريماٌلؾؿنيم،مصفّٔامسؿّٕمبّ٤ماًطوبم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼؼؿّٙمظؾؼؾطـّ٨م
سيمعظؾؿؿــّ٥معــّ٤مسؿــّٕومبــّ٤ماظعــوصمواظــّ٨معصــّٕموابـــ،ّ٥موضــولمعؼّ٦ظؿــّ٥ماظــيتم
أّ٬ــقًمعـــٱًّم:م(مؼــومسؿــّٕوممعؿــّ٧مادــؿعؾّٓمتماظـــوسموضــّٓموظــّٓتفّ٣مأعفــوتفّ٣م
أحّٕاراً؟م)م .م
وػّٔامسؾّ٨عيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مصؼّٓمدِرضيسشيّ٥صيمسِـضيّٓشيمرشيجصيّ٢ػيمغشيصضيّٕشياغُِّ٨م َصلَضْؾشيّ٢شيمبِـ ِّ٥م
ـريم
إغيظَــّ٧مذصيــّٕشيؼضيّّػيمؼصيكشيو٭ِّــؿصيّ٥صي،مصَؼَــولشيمذصيــّٕشيؼضيّّظيمظِؾـؼيصضيــّٕشياغِّ٨ـي:معشيــومتشيؼَــّ٦لصيمصِقؿشيــومؼشيؼُــّ٦لصيمأَعِـ صي
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اظْؿصيمضيعِـِنيشي؟مصَؼَولشيماظـؼيصضيّٕشياغِّ٨ؽي:معشيوماظّٓـيرضيعصيمإغيظَّومدِرضيسِّ٨موشيعشيومأَعِـريصيماظْؿصيـمضيعِـِنيشيمسِـضيـِّٓيم
صيـم ِعـِنيشيمػشيـّ٢ضيمعِـّ٤ضيمبشيقـيـشيـيٍ؟م
بِؽَوذِبٍم،مصَوظْؿشيػًَشيمذصيّٕشيؼضيّّظيمإغيظَّ٧مسشيؾُِّ٨م َصؼَـولشي:مؼشيـوم َأعِـريشيماظْؿ ضي
ـيـيٌ،مصَؼَضشيّ٧مبِفشيومذّٕؼّّمظؾـصـّٕاغ،ّ٨م
صَضشيقَِّ١مسشيؾِّ٨ؿيموشيضَولشيمأَ٭ّشيوبشيمذصيّٕشيؼضيّّظيم،معشيومظِّ٨مبشيقشي
ضولمصلخّٔهماظـصّٕاغّ٨موعشّ٧مخطومثصيّ٣ؼيمرشيجشيّٝشيمصَؼَولشي:مأَعؼيـومأَغشيـوم َصلَذضيـفشيّٓصيمأَنؼيمػـّٔهم
أحؽومماِّغؾقوءم،مأعريماٌمعـنيمؼّٓغقينمإديمضوّ٬قّ٥مؼشيؼْضِـّ٨مسشيؾَقضيـ،ِّ٥مأَذضيـفشيّٓصيمأَنضيم
شياظؾِّ٥مدِرضيسصيَّ١مؼشيـومأَعِـريشيم
ظَومإغيظَّ٥شيمإغيظَّوماظؾَّّ٥صيموشيأَذضيفشيّٓصيمأَنؼيمعصيقشيؿؼيّٓطيامسشيؾضيّٓصيهصيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صي،ماظّٓـيرضيعصيمو َّ
اظْؿصيمضيعِـِنيشيماتؼيؾشيعضيًصيماظْفشيقضيّ٘شيموشيأَغضيـًشيمعصيـضيطَؾِـّ٠ظيمإغيظَـّ٧م٭ِّـػِّنيشيمصَكشيّٕشيجشيـًضيممعِـّ٤ضيمبشيعِـريغيكَم
اْظلَوضيرشيقغيم.مصَؼَولشي:مأَعشيومإغيذضيمأَدضيؾَؿضيًشيمصَفغيّ٨شيمظََّ١م،موشيحشيؿشيؾَّ٥صيمسشيؾَّ٧مصَّٕشيسػي) م
م(ماظؾّٓاؼيمواظـفوؼيمّٰبّ٤مطـري).م م
ػــّٔامػــّ٦معـــفٍماإلدــٱّمماظــّٔيمؼــّٓسّ٦مإديماظؿعــوؼّ٘معــّٝماآلخــّٕم
وايػوزمسؾّ٧محؼّ٦ضـّ٥موحّٕعوتـ،ّ٥موتـلعنيماجملؿؿـّٝموضقؿـّ٥مممـومؼفـّٓدمأعــّ٥م
ودِؾْؿشيّ٥موحيوصّٜمسؾّ٧ماِّ٭ّّ٢ماظـّٔيمسؾـّ٧مأدودـّ٥متصيؾـشيـّ٧ماجملؿؿعـوتم،موػـّ٦م
اظؿعورفمواظؿكظّٟمواظؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨م .م
مممممممممممإنماظؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨معّٝماآلخّٕمواظّٔيمؼّٓسّ٦مإظقّ٥ماإلدٱّممجّٓؼّٕمبلنم
حيؼ ّ٠مظؾفؿق ّٝمّٕٔات مسظقؿي م ،موصّ٦ا ّّٓ٫مسّٓؼّٓة مـ مدقودقي ،مواجؿؿوسقي،م
واضؿصودؼي ،موثؼوصقي مـ موع ّ٤مأبّٕزػو :مهؼق ّ٠ماظلعودة مواِّع ّ٤مواّٰدؿؼّٕارم
واظؿؼّٓمم،موخيؾّ٠مجّ٦ؾيامعّ٤ماظؿلوعّّمواظؿقوبمواظؿعوونماظّٔيمػّ٦مأحّ٦جمعوم
تؽّ٦نماظؾشّٕؼيمإظقّ٥ماآلنم .م
م
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فطٌ ايعًِ ٚأخالم طالب٘
أٚالً  :ايعٓاصز :

 .1صضّ٢ماظعؾّ٣موعؽوغيماظعؾؿوءمسيماإلدٱّم.مم م
 .2ايٌمسؾّ٧مرؾىماظعؾّ٣مواظعؿّ٢مب.ّ٥م م
 .3بوظعؾّ٣مواِّخٱّقمتّٕتؼّ٨ماِّع .ّ٣م
 .4رٱّبماظعؾّ٣مؼؾـّ٦نموّٰمؼفّٓعّ٦ن .م

ثاّْٝا -األدي: ١
األدي َٔ ١ايكزإٓ :

 .1ضولمتعودي:م{ؼشيّٕضيصَّٝغيماظؾَّّ٥صيماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امعِـضيؽُّ٣ضيموشياظَِّّٔؼّ٤شيمأُوتصيّ٦اماظْعِؾّْ٣شيمدشيرشيجشيوتٍم
وشياظؾَّّ٥صيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمخشيؾِريظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاجملودظي:م11ؼ.م م
 .2وضولمتعوديم:م{ضُّ٢ضيمػشيّ٢ضيمؼشيلضيؿشيّ٦غييماظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيموشياظَِّّٔؼّ٤شيمظَومؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيمإغيغؼيؿشيوم
ؼشيؿشئّشيطَّّٕصيمأُوظُّ٦ماْظلَظْؾشيوبِ}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٖعّٕ9:ؼ .م
 .3وضول متعودي م :م{ مأَظَّ٣ضي متشيّٕشي مأَنؼي ماظؾَّّ٥شي مأَغضيّٖشيلشي معِّ٤شي ماظلؼيؿشيوءِ معشيوءطي م َصلَخضيّٕشيجضيـشيو م ِبِّ٥م
ثشيؿشيّٕشياتٍ معصيكضيؿشيؾِػًو مأَظّْ٦شياغصيفشيو موشيعِّ٤شي ماظْفِؾشيولغي مجصيّٓشيدظي مبِقّٚظي موشيحصيؿضيّٕظي معصيكضيؿشيؾِّٟظي مأَظّْ٦شياغصيفشيوم
وشيشَّٕشيابِقىصيمدصيّ٦دظيم*موشيعِّ٤شيماظـؼيوسغيموشياظّٓؼيوشيابـيموشياْظلَغضيعشيومغيمعصيكضيؿشيؾِّٟظيمأَظّْ٦شياغصيّ٥صيمطَّٔشيظَِّ١مإغيغؼيؿشيوم
ؼشيكضيششيّ٧ماظؾَّّ٥شيمعِّ٤ضيمسِؾشيودِهِماظْعصيؾَؿشيوءصيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيّٖغيؼّٖظيمشَػُّ٦رظيم}مممممممممممػصورّٕ:م28-27ؼ .م
ؽيُموشيأُوظُّ٦ماظْعِؾّْ٣غيمضَوِّ٫ؿطيوم
 .4وضولمتعوديم:م{ذشيفغيّٓشيماظؾَّّ٥صيمأَغؼيّ٥صيمظَومإغيظَّ٥شيمإغيظَّومػصيّ٦شيموشياظْؿشيؾَوَ ِّ٫
بِوظْؼِلضيِّٛمظَومإغيظَّ٥شيمإغيظَّومػصيّ٦شيماظْعشيّٖغيؼّٖصيماظْقشيؽِقّ٣صي}ممممممممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م18ؼ .م
ؽيِمصَؼَولشيم
 .5وضولمتعودي:م{وشيسشيؾَّّ٣شيمآدشيمشيماْظلَدضيؿشيوءشيمطُؾَّفشيومثصيّ٣ؼيمسشيّٕشيّ٬شيفصيّ٣ضيمسشيؾَّ٧ماظْؿشيؾَوَ ِّ٫
أَغضيؾِؽصيّ٦غِّ٨م ِبلَدضيؿشيوءِمػشيمصيظَوءِمإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيم٭ّشيودِضِنيشي م* مضَوظُّ٦امدصيؾضيقشيوغشيَّ١مظَومسِؾّْ٣شيمظَـشيومإغيظَّومعشيوم
سشيؾَّؿضيؿشيـشيو مإغيغؼي َّ١مأَغضيًشي ماظْعشيؾِقّ٣صي ماظْقشيؽِقّ٣صي م* مضَولشي مؼشيو مآدشيمصي مأَغضيؾِؽضيفصيّ٣ضي م ِبلَدضيؿشيوِّ٫فغيّ٣ضي مصَؾَؿؼيوم
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أَغشيضيؾلَػصيّ٣ضي م ِبلَدضيؿشيوِّ٫فغيّ٣ضي مضَولشي مأَظَّ٣ضي مأَضُّ٢ضي مظَؽُّ٣ضي مإغيغـي ّ٨مأَسضيؾَّ٣صي مشَقضيىشي ماظلؼيؿشيووشياتِ موشياْظلَرضيضغيم
وشيأَسضيؾَّ٣صيمعشيومتصيؾضيّٓصيونشيموشيعشيومطُـضيؿصيّ٣ضيمتشيؽْؿصيؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م31م-م33ؼم .م
 .6وضولمتعودي:م{اضّْٕشيأْمبِودضيّ٣غيمرشيبـيَّ١ماظَِّّٔيمخشيؾَّ٠شيم*مخشيؾَّ٠شيماظْنغيغضيلشيونشيمعِّ٤ضيمسشيؾَّ٠ػيمم*م
اضّْٕشيأْموشيرشيبؽيَّ١ماْظلَطّْٕشيمصيم*ماظَِّّٔيمسشيؾَّّ٣شيمبِوظْؼَؾَّ٣غيم*مسشيؾَّّ٣شيماظْنغيغضيلشيونشيمعشيومظَّ٣ضيمؼشيعضيؾَّ٣ضي}م
ػاظعؾ-1:ّ٠م5ؼ.ممم م
ِماظؾِّ٥مبِغشيقضيّٕغيمدصيؾْطَونػيمأَتشيوػصيّ٣ضيمطَؾصيّٕشيم
 .7وضولمتعودي:م{اظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيفشيودِظُّ٦نشيمصِّ٨مآؼشيوت َّ
ماظؾ ِّ٥موشيسِـضيّٓشي ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا مطَّٔشيظِ َّ١مؼشيطْؾشيّٝصي ماظؾَّّ٥صي مسشيؾَ ّ٧مطُّ٢ـي مضَؾْىِ معصيؿشيؽَؾـيّٕػيم
عشيؼْؿطيو مسِـضيّٓشي َّ
جشيؾؼيورػيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػشوصّٕ35:ؼ.
 .8وضولمتعودي:م {:مبشيّ٢ضيمػصيّ٦شيمآؼشيوتظيمبشيقـيـشيوتظيمصِّ٨م٭ّصيّٓصيورغيماظَِّّٔؼّ٤شيمأُوتصيّ٦اماظْعِؾّْ٣شيموشيعشيوم
ؼشيفضيقشيّٓصيمبِكؼشيوتِـشيومإغيظَّوماظظَّوظِؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظعـؽؾّ٦ت49:ؼ .م
األدي َٔ ١ايضٓٚ ١اآلثار:
شيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
 .1سشيّ٤ضيمأَبِّ٨ماظّٓؼيرضيدشياءِم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مدشيؿِعضيًصيمرشيدصيّ٦ل َّ
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصي:م(عشيّ٤ضيمدشيؾََّ١مرَّٕغيؼؼًومؼشيطْؾُىصيمصِقِّ٥مسِؾْؿطيومدشيؾََّ١ماظؾَّّ٥صيم ِبِّ٥مرَّٕغيؼؼًوم
ؽيَ مظَؿشيضشيّٝصي مأَجضيـِقشيؿشيفشيو مرغيّ٬طيو مظِطَوظِىِ ماظْعِؾّْ٣غي ،موشيإغينؼيم
شيـيِ ،موشيإغينؼي ماظْؿشيؾَوَ ِّ٫
عِّ٤ضي مرُّٕصيقغي ماظْف ؼي
اظْعشيوظِّ٣شيمظَقشيلضيؿشيغضيػِّٕصيمظَّ٥صيمعشيّ٤ضيمصِّ٨ماظلؼيؿشيّ٦شياتِ،موشيعشيّ٤ضيمصِّ٨ماْظلَرضيضغي،موشياظْقِقؿشيونصيمصِّ٨مجشيّ٦ضيفِم
ضير مسشيؾَ ّ٧مدشيوِّّٕ٫غيم
شيّٕ مظَقضي َؾيَ ماظْؾشيّٓ غي
اظْؿشيوءِ ،موشيإغينؼي مصَضضيّ٢شي ماظْعشيوظِّ٣غي مسشيؾَ ّ٧ماظْعشيوبِِّٓ ،مطَػَضضيّ٢غي ماظْؼَؿ غي
شيثيُ ماْظلَغضيؾِقشيوءِ ،موشيإغينؼي ماْظلَغضيؾِقشيوءشي مظَّ٣ضي مؼصيّ٦شيرـيثصيّ٦ا مدِؼـشيورطيا موشيظَوم
اظْؽَّ٦شياطِىِ ،موشيإغينؼي ماظْعصيؾَؿشيوءشي موشيرشي
دِرضيػشيؿطيو،موشيرؼيثصيّ٦اماظْعِؾّْ٣شي،مصَؿشيّ٤ضيمأَخشئّشيهصيمأَخشئّشيمبِقشيُّٜموشياصِّٕػي)مممممممممم(مدـّ٤مأبّ٨مداود).م م
 .2وسشيّ٤ضي محصئّشيؼضي َػيَ مبضيّ٤غي ماظْقشيؿشيونغي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥م مضَولشي :مضَولشي مظِ ّ٨مرشيدصيّ٦لصي ماظؾَِّّ٥م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(صَضضيّ٢صيماظْعِؾّْ٣غيمخشيقضيّٕظيمعِّ٤ضيمصَضضيّ٢غيماظْعِؾشيودشيةِ،موشيخشيقضيّٕصيمدِؼـِؽُّ٣صيم
اظّْ٦شيرشيعصيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمايوطّ٣مسيماٌلؿّٓرك) .م
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صيّ٦ل مآِم م
شيوعيَ ماظؾشيوػِؾِّ٨ـي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :مذصيطِّٕشي مظِّٕشيد غي
 .3وسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٨مأُع شي
ِّٓ موشياآلخشيّٕصي مسشيوظِّ٣ظي ،مصَؼَولشي مرشيدصيّ٦لصيم
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مرشيجصيٱَّنغي مأَحشيّٓصيػصيؿشيو مسشيوب ظي
آِ:م(مصَضضيّ٢صيماظعشيوظِّ٣غيمسشيؾَّ٧ماظعشيوبِِّٓمطَػَضضيؾِّ٨مسشيؾَّ٧مأَدضيغشيوطُّ٣ضي)،مثصيّ٣ؼيمضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م(إغينؼي ماظؾَّّ٥شي موشيعشيٱَِّّ٫ؽَؿشيّ٥صي موشيأَػضيّ٢شي ماظلؼيؿشيّ٦شياتِ موشياَِّرشيِّ٬نيشيم
حشيؿؼيّ٧ماظـؼيؿضي َؾيَمصِّ٨مجصيقضيّٕغيػشيوموشيحشيؿؼيّ٧مايُّ٦تشيمظَقصيصشيؾُّّ٦نشيمسشيؾَّ٧معصيعشيؾِّّ٣غيماظـؼيوسغيماًَقضيّٕشي)م
(دـّ٤ماظرتعّٔي) .م
 .4وشيضَولشيمسصيؿشيّٕصيمبضيّ٤صيماظْكشيطَّوبِم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)م:م(متشيعشيؾَّؿصيّ٦اماظْعِؾّْ٣شيموشيتشيعشيؾَّؿصيّ٦امظِؾْعِؾّْ٣غيم
ِقـيَموشياظْقِؾّْ٣شيموشيتشيّ٦شياّ٬شيعصيّ٦امظِؿشيّ٤ضيمتصيعشيؾِّؿصيّ٦نشيموشيظْقشيؿشيّ٦شياّ٬شيّٝضيمظَؽُّ٣ضيمعشيّ٤ضيمتصيعشيؾِّؿصيّ٦غشيّ٥صيم،موشيظَوم
اظلؼيؽ شي
تشيؽُّ٦غصيّ٦امعِّ٤ضيمجشيؾشيوبِّٕشيةِماظْعصيؾَؿشيوءِمصَؾَومؼشيؼُّ٦مصيمسِؾْؿصيؽُّ٣ضيمبِفشيفضيؾِؽُّ٣ضيم)م
(أدبماظّٓغقومواظّٓؼ .)ّ٤م
 .5وسشيّ٤ضيمرشيجشيوءِمبضيّ٤غيمحشيقضيّ٦شيةَمسشيّ٤ضيمعصيعشيوذِمبضيّ٤غيمجشيؾشيّ٢ػيم(رشيّ٨ِّ٬شيمآُمتشيعشيوظَّ٧مسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:م
ِؾِّ٥متشيعشيوظَّ٧مخشيششيضيقيٌ،موشيرَؾَؾشيّ٥صيمسِؾشيودشيةٌ،موشيعصئّشياطَّٕشيتشيّ٥صيمتشيلضيؾِقّّظي،م
(تشيعشيؾَّؿصيّ٦اماظْعِؾّْ٣شي;مصَنغينؼيمتشيعشيؾُّؿشيّ٥صيمظ َّ
وشياظْؾشيقضيٌشي مسشيـضيّ٥صي مجِفشيودظي ،موشيتشيعضيؾِقؿشيّ٥صي مظِؿشيّ٤ضي مظَو مؼشيعضيؾَّ٣صي م٭ّشيّٓشي َضيٌ ،موشيبشئّضيظَّ٥صي مِظلَػضي ِؾ ِّ٥مضُّٕشيضيبيٌ; مِظلَغؼيّ٥صيم
ضيشيِ،موشياظصؼيوحِىصيم
شيـيِ،موشياْظلُغضيّٗصيمصِّ٨ماظّْ٦شيح شي
عشيعشيوظِّ٣صيماظْقشيؾَولغيموشياظْقشيّٕشيامغي،موشيعشيـشيورصيمأَػضيّ٢غيماظْف ؼي
صِّ٨ماظْغصيّٕشيضيبيِ،موشياظْؿصيقشيّٓـيثصيمصِّ٨ماظْكشيؾّْ٦شيةِ،موشياظّٓؼيظِقّ٢صيمسشيؾَّ٧ماظلؼيّٕؼياءِموشياظضؼيّٕؼياءِ،موشياظلـيؾَوحصيم
سشيؾَ ّ٧ماْظلَسضيّٓشياءِ،موشياظّٓـيؼّ٤صيمسِـضيّٓشي ماْظلَجِؾَّوءِ،مؼشيّٕضيصَّٝصي مآُمتشيعشيوظَّ٧م ِبِّ٥مأَضّْ٦شياعطيو،موشيؼشيفضيعشيؾُفصيّ٣ضيم
صِ ّ٨ماظْكشيقضيّٕغي مضَودشيةً موشيأَِّ٫ؿؼييً ،متصيؼْؿشيؾشيّٗصي مآثشيورصيػصيّ٣ضي ،موشيؼصيؼْؿشيّٓشيى مبِػِعشيوظِفغيّ٣ضي ،موشيؼصيـضيؿشيفشي ّ٧مإغيظَّ٧م
ؽيُمصِّ٨مخِؾَّؿِفغيّ٣ضي،موشي ِبلَجضيـِقشيؿِفشيومتشيؿضيلشيقصيفصيّ٣ضي،مؼشيلضيؿشيغضيػِّٕصيمظَفصيّ٣ضيمطُّ٢ؽيم
رشيأْؼِفغيّ٣ضي،متشيّٕضيشَىصيماظْؿشيؾَوَ ِّ٫
رشيرْىٍموشيؼشيوبِّٗػي،محشيؿؼيّ٧ماظْقِقؿشيونصيمصِّ٨ماظْؾشيقضيّٕغيموشيػشيّ٦شياعؽيّ٥صي،موشيدِؾشيوعصيماظطَّقضيّٕغيموشيأَغضيعشيوعصيّ٥صي،مِظلَنؼيم
اظْعِؾّْ٣شي محشيقشيوةُ ماظْؼُؾُّ٦بِ معِّ٤شي ماظْفشيفضيّ٢غي ،موشيعِصضيؾشيوحصي ماْظلَبضيصشيورغي معِّ٤شي ماظظُّؾّْ٣غي ،مؼشيؾضيؾُّٞصي مبِوظْعِؾّْ٣غيم
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عشيـشيوزغيلشي ماْظلَخضيقشيورغي ،موشياظّٓؼيرشيجشييَ ماظْعصيؾْقشيو مصِ ّ٨ماظّٓؽيغضيقشيو موشياظْكخِّٕشيةِ .موشياظؿؼيػَؽُّّٕصي مصِق ِّ٥مؼشيعضيِّٓلصيم
بِوظصـيقشيومغي،موشيعصيّٓشيارشيدشيؿصيّ٥صيمبِوظْؼِقشيومغي،م ِبِّ٥متصيّ٦٭ّشيّ٢صيماْظلَرضيحشيومصي،موشيؼصيعضيّٕشيفصيماظْقشيؾَولصيمعِّ٤شيماظْقشيّٕشيامغي،م
إغيعشيومصيماظْعصيؿؼيولغي،موشياظْعشيؿشيّ٢صيمتشيوبِعصيّ٥صي،مؼصيؾْفشيؿصيّ٥صيماظلؽيعشيّٓشياءشي،موشيؼصيقضيّٕشيعصيّ٥صيماْظلَذضيؼِقشيوءِ)م
(حؾقيماِّوظقوءمورؾؼوتماِّ٭ّػقوء) .م
ثايجّا  :املٛضٛع:
غلؿؼؾّ٢مسيمػّٔهماِّؼوممسوعطيومدرادقطيومجّٓؼّٓطيام،مغلللمآ متعوديمأنم
ؼؽّ٦نمسوممصٱّحػيمونوحػيمظؽّ٢مروظىمسؾّ٣مخيؾّٙمٓمتؾوركموتعوديمسيمرؾؾّ٥م
ظؾعؾ،ّ٣موػّٔامجيعؾـومغؿقّٓثماظقّ٦ممسّ٤مصضّ٢ماظعؾّ٣موأخٱّقماٌؿعؾّ٣م،مصؿؿوم
ّٰ مذ ّ١مصق ّ٥مأن مظؾعؾ ّ٣معؽوغي مسوظقي مسي ماإلدٱّم م ،مصف ّ٦محقوة ماظؼؾّ٦ب موغّ٦رم
اِّبصور،مبّ٥مؼؾؾّٞماإلغلونمعـوزلماِّبّٕارم،موبّ٥مؼطوعمآم،موبّ٥مؼعؾّٓم،موبّ٥م
ؼّ٦حّٓ،موبّ٥مؼصيؿشيفؼيّٓموبّ٥متّ٦٭ّّ٢ماِّرحومم،موبّ٥متّٕصّٝماِّعّ٣مأسؾّ٧ماظّٓرجوتم،م
صوإلدٱّممدؼّ٤ماظعؾ،ّ٣مّٰمؼصيعّٕشيفصيمدؼّ٤ظيمعـؾُّ٥مأذودمبوظعؾّ٣موحٌؼيمسؾقّ٥م،مورشىم
سيمرؾؾّ٥م،موغّ٦ؼيهممبؽوغيمأػؾّ٥م،موأسؾّ٧معّ٤مضّٓرػّ٣م،موبنيمصضّ٢ماظعؾّ٣موأثّٕهم
سيماظّٓغقومواآلخّٕةم،موحّٚؼي مسؾّ٧ماظؿعؾّ٣مواظؿعؾقّ٣م،موحلؾـومأنمأولمآؼوتم
غّٖظًمعّ٤ماظّ٦حّ٨مسؾّ٧مضؾىمردّ٦ل مآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممأذورتم
إديمصضّ٢ماظعؾّ٣م،محقٌمأعّٕتمبوظؼّٕاءةموػّ٨معػؿوحماظعؾّ٣م،موغّ٦عيػًمبوظؼؾّ٣م
وػّ٦مأداةمغؼّ٢ماظعؾّ٣م،موذظّ١مسيمضّ٦ظّ٥متعودي:م{اضّْٕشيأْمبِودضيّ٣غيمرشيبـيَّ١ماظَِّّٔيمخشيؾَّ٠شيم
*مخشيؾَّ٠شيماظْنغيغضيلشيونشيمعِّ٤ضيمسشيؾَّ٠ػيم*ماضّْٕشيأْموشيرشيبؽيَّ١ماْظلَطّْٕشيمصيم*ماظَِّّٔيمسشيؾَّّ٣شيمبِوظْؼَؾَّ٣غيم*مسشيؾَّّ٣شيم
اظْنغيغضيلشيونشيمعشيومظَّ٣ضيمؼشيعضيؾَّ٣ضي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظعؾ-1:ّ٠م5ؼ.م م
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صفّٔه مأول م٭ّققي متـّ٦غيعيه مبؼقؿي ماظعؾ ،ّ٣موتعؾ ّ٤مايّٕب مسؾ ّ٧ماُِّعِعيقشيعييم
اظغوصؾي،مووعّ٢ماظؾؾـيماِّوديمسيمبـوءمطّ٢مإغلونمسظقّ٣مأنمؼؼّٕأموأنمؼؿعؾَعيّ٣م
،مصفّٔامإنمدلمسؾّ٧مذّ٨ءمصنمنومؼّٓلمسؾّ٧مأنمعؽوغيماظعؾّ٣مسيماإلدٱّممّٰم
تّٓاغقفومعؽوغيم،موضّٓمدلمسؾّ٧مذظّ١مأغّ٥ماٌـقيماإلهلقيماظيتمرصّٝمآمبفوم
عؼوممآدممسؾّ٧معومدوغّ٥معّ٤ماٌٱّّ٫ؽيم(سؾقفّ٣ماظلٱّم)م،مضولمتعودي:م{وشيسشيؾَّّ٣شيم
ؽيِمصَؼَولشيمأَغضيؾِؽصيّ٦غِّ٨م ِبلَدضيؿشيوءِمػشيمصيظَوءِم
آدشيمشي ماْظلَدضيؿشيوءشيمطُؾَّفشيومثصيّ٣ؼيمسشيّٕشيّ٬شيفصيّ٣ضيمسشيؾَ ّ٧ماظْؿشيؾَوَ ِّ٫
إغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيم٭ّشيودِضِنيشيم*مضَوظُّ٦امدصيؾضيقشيوغشيَّ١مظَومسِؾّْ٣شيمظَـشيومإغيظَّومعشيومسشيؾَّؿضيؿشيـشيومإغيغؼيَّ١مأَغضيًشيماظْعشيؾِقّ٣صيم
اظْقشيؽِقّ٣صيم*مضَولشيمؼشيومآدشيمصيمأَغضيؾِؽضيفصيّ٣ضيم ِبلَدضيؿشيوِّ٫فغيّ٣ضيمصَؾَؿؼيومأَغشيضيؾلَػصيّ٣ضيمبِلَدضيؿشيوِّ٫فغيّ٣ضيمضَولشيمأَظَّ٣ضيمأَضُّ٢ضيم
ظَؽُّ٣ضي مإغيغـي ّ٨مأَسضيؾَّ٣صي مشَقضيىشي ماظلؼيؿشيووشياتِ موشياْظلَرضيضغي موشيأَسضيؾَّ٣صي معشيو متصيؾضيّٓصيونشي موشيعشيو مطُـضيؿصيّ٣ضيم
تشيؽْؿصيؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م31م-م33ؼم .م
وظؼّٓمسينماإلدٱّممبوظعؾّ٣مسـوؼيمصوّ٫ؼيم،موحٌمأتؾوسّ٥مسؾّ٧مرؾؾ ّ٥م،م
واظؾقٌ مواظؿػؽري مسي مط ّ٢معقّٓان مع ّ٤معقودؼ ّ٤ماٌعّٕصي ،موط ّ٢مذبول معّ٤م
ذبوّٰتمايقوةم،مواظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣ممبّ٥ماظؽـريمعّ٤ماآلؼوتماظيتمتشريمإديمػّٔام
،مضولمتعوديم{:بشيّ٢ضيمػصيّ٦شيمآؼشيوتظيمبشيقـيـشيوتظيمصِّ٨م٭ّصيّٓصيورغيماظَِّّٔؼّ٤شيمأُوتصيّ٦اماظْعِؾّْ٣شيموشيعشيومؼشيفضيقشيّٓصيم
بِكؼشيوتِـشيومإغيظَّوماظظَّوظِؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظعـؽؾّ٦ت49:ؼ .م
إنعي ماظعؾ ّ٣مؼـؿّٕ مظصوحؾ ّ٥ماًري مواهلّٓاؼي ،موصضؾ ّ٥مؼّٖداد مسـّٓ مروظؾ،ّ٥م
وضّٓمذّٕفمايّ٠مدؾقوغّ٥موتعوديماظعوٕموعقّٖهمسّ٤مشريه،موأخربمأغّ٥مّٰمؼعؼّ٢م
آؼوت ّ٥موؼػفؿفو مح ّ٠مصفؿفو موؼـّٖهلو ماٌؽوغي ماظٱّّ٫ؼي مبفو مإّٰ ماظعوٌّ٦ن ،مصؼولم
شياظِّٔؼّ٤شيمظَومؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيمإغيغؼيؿشيومؼشيؿشئّشيطَّّٕصيم
دؾقوغ:ّ٥م{ضُّ٢ضيمػشيّ٢ضيمؼشيلضيؿشيّ٦غيي ماظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيمو َّ
أُوظُّ٦ماْظلَظْؾشيوبِ} مػاظّٖعّٕ:م9ؼم،مصوظعؾّ٣مسيمذاتّ٥مشوؼيم;مؼّٓلمسؾّ٧مذظّ١معومجوءم
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ِؾِّ٥م
سشيّ٤ضي معصيعشيوذِ مبضيّ٤غي مجشيؾشيّ٢ػي م(رشيّ٨ِّ٬شي مآُ مسشيـضيّ٥صي) مضَولشي :م(تشيعشيؾَّؿصيّ٦ا ماظْعِؾّْ٣شي; مصَنغينؼي متشيعشيؾُّؿشيّ٥صي مظ َّ
تشيعشيوظَّ٧مخشيششيضيقيٌ،موشيرَؾَؾشيّ٥صيمسِؾشيودشيةٌ،موشيعصئّشياطَّٕشيتشيّ٥صيمتشيلضيؾِقّّظي،موشياظْؾشيقضيٌشيمسشيـضيّ٥صيمجِفشيودظي،موشيتشيعضيؾِقؿشيّ٥صيم
ظِؿشيّ٤ضيمظَومؼشيعضيؾَّ٣صيم٭ّشيّٓشي َضيٌ،موشيبشئّضيظَّ٥صيمِظلَػضي ِؾِّ٥مضُّٕشيضيبيٌ;مِظلَغؼيّ٥صيمعشيعشيوظِّ٣صيماظْقشيؾَولغيموشياظْقشيّٕشيامغي،موشيعشيـشيورصيم
ضيشيِ ،موشياظصؼيوحِىصي مصِ ّ٨ماظْغصيّٕشيضيبيِ ،موشياظْؿصيقشيّٓـيثصي مصِّ٨م
شيـيِ ،موشياْظلُغضيّٗصي مصِ ّ٨ماظّْ٦شيح شي
أَػضيّ٢غي ماظْف ؼي
اظْكشيؾّْ٦شيةِ ،موشياظّٓؼيظِقّ٢صي مسشيؾَ ّ٧ماظلؼيّٕؼياءِ موشياظضؼيّٕؼياءِ ،موشياظلـيؾَوحصي مسشيؾَ ّ٧ماْظلَسضيّٓشياءِ ،موشياظّٓـيؼّ٤صيم
سِـضيّٓشيماْظلَجِؾَّوءِ..م م
وشيضَولشي مسصيؿشيّٕصي مبضيّ٤صي ماظْكشيطَّوبِ م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) م :م(تشيعشيؾَّؿصيّ٦ا ماظْعِؾّْ٣شي موشيتشيعشيؾَّؿصيّ٦ام
ِقـيَموشياظْقِؾّْ٣شيموشيتشيّ٦شياّ٬شيعصيّ٦امظِؿشيّ٤ضيمتصيعشيؾِّؿصيّ٦نشيموشيظْقشيؿشيّ٦شياّ٬شيّٝضيمظَؽُّ٣ضيمعشيّ٤ضيمتصيعشيؾِّؿصيّ٦غشيّ٥صيم،م
ظِؾْعِؾّْ٣غيماظلؼيؽ شي
وشيظَو متشيؽُّ٦غصيّ٦ا معِّ٤ضي مجشيؾشيوبِّٕشيةِ ماظْعصيؾَؿشيوءِ مصَؾَو مؼشيؼُّ٦مصي مسِؾْؿصيؽُّ٣ضي مبِفشيفضيؾِؽُّ٣ضي م) م(أدب ماظّٓغقوم
واظّٓؼ .)ّ٤م
صطؾقعي ماإلدٱّم متػّٕض مسؾ ّ٧ماِّعي ماٌلؾؿي مأنمتؽّ٦ن مأعي معؿعؾؿيم
تّٕتػ ّٝمصقفو مغلؾي ماٌـؼػني ،موتفؾ ّٛمأو متـعّٓم مغلؾي ماىوػؾني م ،مصنن مضقؿيم
اظعؾّ٣مسيماإلدٱّممطؼقؿيمايقوةمبوظـلؾيمظإلغلون .م
وطّٔظّ١مأسؾّ٧ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣معّ٤مذلنماظعؾ،ّ٣مصعؾؼيّٕمسـّ٥مبوظلؾطونم،م
صؼولمتعودي{:اظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيفشيودِظُّ٦نشيمصِّ٨مآؼشيوتِماظؾَِّّ٥مبِغشيقضيّٕغيمدصيؾْطَونػيمأَتشيوػصيّ٣ضيمطَؾصيّٕشيمعشيؼْؿطيوم
ماظؾ ِّ٥موشيسِـضيّٓشي ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا م} مػشوصّٕ35:ؼ ،موضول متعودي :م{إغينؼي ماظَِّّٔؼّ٤شيم
سِـضيّٓشي َّ
ِماظؾِّ٥مبِغشيقضيّٕغيمدصيؾْطَونػيمأَتشيوػصيّ٣ضيمإغينضيمصِّ٨م٭ّصيّٓصيورغيػِّ٣ضيمإغيظَّومطِؾضيّٕظيمعشيومػصيّ٣ضيم
ؼصيفشيودِظُّ٦نشيمصِّ٨مآؼشيوت َّ
بِؾشيوظِغِق}ِّ٥ػشوصّٕ56:ؼ.موٓمدرمدقّٓغومسؾّ٨عيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥محنيمضول:م(ماظعؾّ٣م
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خريظي مع ّ٤ماٌول م ،ماظعؾ ّ٣محيّٕد ّ١موأغً مهّٕس ماٌول م ،مواظعؾ ّ٣محوطّ٣م
واٌولمربؽّ٦مم،مواٌولمتـؼصّ٥ماظـػؼيمواظعؾّ٣مؼّٖطّ٦مبوإلغػوق).م م
صوظعؾّ٣مّّٕ٬ورةمعصيؾِقؼيي،موحوجيمعودؼييم،مسؾقفومتؿّ٦ضّٟمدعودةماإلغلونم
سيماظّٓغقومواآلخّٕة.موعّ٤مػـومطونمرؾىماظعؾّ٣مصّٕؼضيًم،مطؿومروىمابّ٤معوجيم
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
سشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غي معشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
غيؼضيٌمسشيؾَّ٧مطُّ٢ـيمعصيلضيؾِّ٣ػي) .م
ودؾ:)ّ٣م(رَؾَىصيماظْعِؾّْ٣غيمصَّٕ شي
وأعومسّ٤مصضّ٢ماظعؾؿوءموعـّٖظؿفّ٣م;مصؼّٓمعّٓحمآمأػّ٢ماظعؾّ٣موأثـّ٧م
سؾقف ّ٣موذّٕصف ّ٣م ،مورص ّٝمعـوزهل ّ٣موضّٓؼير مجفّ٦دشيػ ّ٣م ،مومسو مبّٓرجوتف ّ٣محؿّ٧م
ضّٕشيغشيف ّ٣ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥مبـػل ّ٥موعٱّّ٫ؽؿ ّ٥مسي ماظشفودة مبّ٦حّٓاغقؿ ّ٥مواإلضّٕارم
ؽيُموشيأُوظُّ٦ماظْعِؾّْ٣غيمضَوِّ٫ؿطيوم
بعّٓاظؿ،ّ٥مضولمتعودي{:ذشيفغيّٓشيماظؾَّّ٥صيمأَغؼيّ٥صيمظَومإغيظَّ٥شيمإغيظَّومػصيّ٦شيموشياظْؿشيؾَوَ ِّ٫
بِوظْؼِلضي ِّٛمظَو مإغيظَّ٥شي مإغيظَّو مػصيّ٦شي ماظْعشيّٖغيؼّٖصي ماظْقشيؽِقّ٣صي}ػآل مسؿّٕان18:ؼ .موضول مسّٖ موج:ّ٢م
{ؼشيّٕضيصَّٝغي ماظؾَّّ٥صي ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا معِـضيؽُّ٣ضي موشياظَِّّٔؼّ٤شي مأُوتصيّ٦ا ماظْعِؾّْ٣شي مدشيرشيجشيوتٍ موشياظؾَّّ٥صي مبِؿشيوم
تشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمخشيؾِريظي}ػاجملودظي11:ؼ،موعومذظّ١مإّٰمِّنماظعؾؿوءمأطـّٕماظـوسمععّٕصيم
بّٕبف ،ّ٣موأحّٕص ماظـوس مسؾ ّ٧متؾؾق ّٞمطٱّم مخوظؼف ّ٣م ،مب ّ٢مػ ّ٣مأطـّٕ ماظـوسم
خشقيمٓممبومأدرطّ٦امعّ٤مآثورمضُّٓرتّ٥موسظؿؿ،ّ٥مصؼول:م{إغيغؼيؿشيومؼشيكضيششيّ٧ماظؾَّّ٥شيمعِّ٤ضيم
سِؾشيودِهِماظْعصيؾَؿشيوءصيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيّٖغيؼّٖظيمشَػُّ٦رظيم}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػصورّٕ:م28ؼ .م
وع ّ٤مث ّ٣مصنن مظؾعؾؿوء معؽوغي مسظقؿي محػظفو مهل ّ٣ماظشّٕع مايـقّٟمم
ظعظ ّ٣مضّٓرػ ّ٣مسي ماِّعي ،مصف ّ٣مورثي ماِّغؾقوء موػ ّ٣ماٌػضؾّ٦ن مبعّٓ ماِّغؾقوءم
سؾ ّ٧مدو ّّٕ٫ماظؾشّٕ م ،مصعشيّ٤ضي مأَبِ ّ٨مأُعشيوعشييَ ماظؾشيوػِؾِّ٨ـي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :مذصيطِّٕشيم
- 116 -

ظِّٕشيدصيّ٦لغي مآِ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مرشيجصيٱَّنغي مأَحشيّٓصيػصيؿشيو مسشيوبِّٓظي موشياآلخشيّٕصي مسشيوظِّ٣ظي،م
صَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مصَضضيّ٢صيماظعشيوظِّ٣غيمسشيؾَّ٧ماظعشيوبِِّٓمطَػَضضيؾِّ٨م
سشيؾَ ّ٧مأَدضيغشيوطُّ٣ضي) ،مثصيّ٣ؼي مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآِ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م(إغينؼي ماظؾَّّ٥شيم
وشيعشيٱَِّّ٫ؽَؿشيّ٥صي موشيأَػضيّ٢شي ماظلؼيؿشيّ٦شياتِ موشياَِّرشيِّ٬نيشي محشيؿؼي ّ٧ماظـؼيؿضي َؾيَ مصِ ّ٨مجصيقضيّٕغيػشيو موشيحشيؿؼيّ٧م
ايُّ٦تشي مظَقصيصشيؾُّّ٦نشي مسشيؾَ ّ٧معصيعشيؾِّّ٣غي ماظـؼيوسغي ماًَقضيّٕشي) م(دـ ّ٤ماظرتعّٔي) .مظّٔظ ّ١مأعّٕم
دؾقوغ ّ٥موتعودي مبلمال مأػ ّ٢ماظعؾ ّ٣مواظّٕجّ٦ع مإظقف ّ٣مصقؿو مؼشؽ ّ٢م ،مصؼول:م
َودلَظُّ٦امأَػضيّ٢شيماظّٔـيطّْٕغيمإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيمظَومتشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممػاظـق:ّ٢م43ؼ.م م
{ص ضي
وأعو مس ّ٤مايٌ مسؾ ّ٧مرؾى ماظعؾ ّ٣مواظعؿ ّ٢مب ّ٥م ،مصنن مرؾى ماظعؾّ٣م
واظلعّ٨مسيمهصقؾّ٥مواجىمسؾّ٧مطّ٢معلؾّ٣موعلؾؿيم،موظؼّٓمأوّّّ٬مردّ٦لم
آ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مصضقؾي مرؾؾ ّ٥مسي محّٓؼٌ مؼّٓص ّٝمط ّ٢مع ّ٤مضّٕأهم
بؿّٓبّٕ مإدي ماٌلورسي مسي مرؾى ماظعؾ ّ٣م ،موإصـوء ماظعؿّٕ مسي مدؾق ّ٢مهصقؾ ّ٥م،م
صؼَولشي م :م(عشيّ٤ضي مدشيؾَ َّ١مرَّٕغيؼؼًو مؼشيطْؾُىصي مصِق ِّ٥مسِؾْؿطيو مدشيؾَ َّ١ماظؾَّّ٥صي م ِب ِّ٥مرَّٕغيؼؼًو معِّ٤ضي مرُّٕصيقغيم
ؽيَمظَؿشيضشيّٝصيمأَجضيـِقشيؿشيفشيومرغيّ٬طيومظِطَوظِىِماظْعِؾّْ٣غي،موشيإغينؼيماظْعشيوظِّ٣شيمظَقشيلضيؿشيغضيػِّٕصيم
شيـيِ،موشيإغينؼيماظْؿشيؾَوَ ِّ٫
اظْف ؼي
ظَّ٥صي معشيّ٤ضي مصِ ّ٨ماظلؼيؿشيّ٦شياتِ ،موشيعشيّ٤ضي مصِ ّ٨ماْظلَرضيضغي ،موشياظْقِقؿشيونصي مصِ ّ٨مجشيّ٦ضيفِ ماظْؿشيوءِ ،موشيإغينؼيم
صَضضيّ٢شيماظْعشيوظِّ٣غيمسشيؾَّ٧ماظْعشيوبِِّٓ،مطَػَضضيّ٢غيماظْؼَؿشيّٕغيمظَقضي َؾيَماظْؾشيّٓضيرغيمسشيؾَّ٧مدشيوِّّٕ٫غيماظْؽَّ٦شياطِىِ،موشيإغينؼيم
شيثيُماْظلَغضيؾِقشيوءِ،موشيإغينؼيماْظلَغضيؾِقشيوءشيمظَّ٣ضيمؼصيّ٦شيرـيثصيّ٦امدِؼـشيورطياموشيظَومدِرضيػشيؿطيو،موشيرؼيثصيّ٦اماظْعِؾّْ٣شي،م
اظْعصيؾَؿشيوءشيموشيرشي
صَؿشيّ٤ضيمأَخشئّشيهصيمأَخشئّشيمبِقشيُّٜموشياصِّٕػي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤مأبّ٨مداود) .م
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وضّٓمجوءمسّ٤مدؾّٟماِّعيماظصوحلم(رّ٨ّ٬مآمسـفّ٣موأرّ٬وػ)ّ٣مسّٓةم
ععون مجّٓؼّٕة مبوظّٔطّٕ مواظعـوؼي; متؾني محؼقؼي ماظطؾى ماظشّٕس ّ٨مظؾعؾ ّ٣مواهلؿيم
اظيت مؼـؾغ ّ٨مأن مؼؽّ٦ن مسؾقفو مروظى ماظعؾ ّ٣م ،مع ّ٤مذظ :ّ١معو مروي مس ّ٤مابّ٤م
علعّ٦د م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضول :مظقّٗ ماظعؾ ّ٣مبؽـّٕة ماظّٕواؼي; موإمنو ماظعؾّ٣م
اًشقي،موطونمايلّ٤ماظؾصّٕيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼؼّ٦ل:ماسؿؾّ٦امعومذؽؿّ٣مأنم
تعؿؾّ٦ا مص ّ٦مآ مّٰ مؼمجّٕط ّ٣مآ متعودي مسؾق ّ٥محؿ ّ٧متعؿؾّ٦ا; مصنن ماظلػفوءم
ػؿؿفّ٣ماظّٕواؼيم;موإنماظعؾؿوءمػؿؿفّ٣ماظّٕسوؼي.موشيضَولشيمعوظ:ّ١ماظعؾّ٣مغّ٦رمجيعؾّ٥م
آ محقٌ مؼشوء موظقّٗ مبؽـّٕة ماظّٕواؼي م; موظّٔظ ّ١مضول ماظشوصع ّ٨م(ر ّ٨ّ٬مآم
سـ:)ّ٥مإذامذطّٕماظعؾؿوءمصؿوظّ١ماظـفّ٣ماظـوضىم;موعومأحّٓمأعّ٤عيمسؾّ٨عيمعّ٤معوظّ١م م
وظؼّٓ مطون مسي ماِّعي ماإلدٱّعقي ممنوذج مع ّ٤ماظعؾؿوء ماظّٔؼ ّ٤مأثضيّٕصيوام
ايقوةمبعؾؿفّ٣موأخٱّضفّ٣م،موإسؿولمصؽّٕػ،ّ٣معـفّ٣مسؾّ٧مدؾقّ٢ماٌـول:مسؾّٓم
آمبّ٤مسؾوس م(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)محربماِّعيموتّٕذيونماظؼّٕآن،مسصيّٕغيفشيمبشقّْم
اٌػلّٕؼ ّ٤م ،موسؾّٓ مآ مب ّ٤مسؿّٕ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مع ّ٤ماظلؾعي ماٌؽـّٕؼّ٤م
ظّٕواؼيمايّٓؼٌ م،موععوذمبّ٤مجؾّ٢م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥محوعّ٢مظّ٦اءماظعؾؿوءمؼّ٦مم
اظؼقوعي م ،موأت ّ٧مع ّ٤مبعّٓػ ّ٣مأّ٫ؿي مأسٱّم معؾموا ماِّرض مسؾؿطيو معـف ّ٣م :مابّ٤م
اظـػقّٗماظّٓعشؼّ٨ماظّٔيمغؾّٞمسيماظطىموأولمعّ٤ماطؿشّٟماظّٓورةماظّٓعّ٦ؼيم
،موأبّ٦مبؽّٕماظّٕازيم،موابّ٤مدقـو،موشريػّ٣مطـريمممّ٤مأصودواماظؾشّٕؼيمبعؾؿفّ٣م
وطوغّ٦امعـؾًومحيؿّٔىمبفّ٣م،مصوظّ٦اجىمسؾّ٧مذؾوبماِّعيمأنمحئّوامحّٔوػّ٣م
وأنمؼـفؾّ٦امعّ٤ماظعؾّ٣محؿّ٧مؼـفضّ٦امبوِّعي،مسؾّ٧مأنمعّ٤ماًطّ٦رةممبؽونم
أنمؼؿصّٓىماإلغلونمظؾػؿّ٦ىمبّٓونمسؾ،ّ٣مصقضّ٢ماظـوس،مؼؼّ٦لماظـيبم(٭ّؾّ٧م
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آمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(إغينؼيماظؾَّّ٥شيمَّٰمؼشيـضيؿشيّٖغيعصيماظْعِؾّْ٣شيمعِّ٤شيماظـؼيوسغيماغضيؿِّٖشياسطيوموشيظَؽِّ٤ضيمؼشيؼْؾِّٚصيم
اظْعصيؾَؿشيوءشيمصَقشيّٕضيصَّٝصيماظْعِؾّْ٣شيمعشيعشيفصيّ٣ضيموشيؼصيؾضيؼِّ٧مصِّ٧ماظـؼيوسغيمرصيءصيودطيومجصيفؼيوًّٰمؼصيػْؿصيّ٦غشيفصيّ٣ضيمبِغشيقضيّٕغيمسِؾّْ٣ػيم
صَقشيضِؾُّّ٦نشيموشيؼصيضِؾُّّ٦نشي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
وعّ٤مػّٔامؼؿضّّمأنماإلدٱّممؼّٓسّ٦مإديماظعؾّ٣موؼصيقّٕرماظعؼّ٢م،موحيٌعيم
سؾّ٧ماظـظّٕمسيماظؽّ٦ن،موؼصيـشِهماظعؼؾقيماظعؾؿقيماظيتمتؾّٓعموتؾؿؽّٕ،موؼّٕصّٚم
اظعؼؾقيماىوػؾيماٌلؿلؾؿيمظؽّ٢معومؼؿّ٦ارثّ٥ماظـوس،مدونمعـوضشيمظّ٥م،مصوِّعيم
اإلدٱّعقيمّٰمميؽّ٤مهلومأنمتـفّٚمإّٰمبوظعؾّ٣م،موّٰمميؽّ٤مهلومأنمتؿؾّ٦أمعؽونم
اظصّٓارة مإّٰ مبوظعؾ ّ٣م ،موّٰ مميؽ ّ٤مهلو مأن متؼض ّ٨مسؾ ّ٧ماظؿكؾ ّٟمواِّعّٕاضم
واظػؼّٕ مإّٰ مبوظعؾ ّ٣م ،موّٰ مميؽ ّ٤مهلو مأن متؼّ٦د مشريػو مإّٰ مبوظعؾ ّ٣م ،مصوظعؾ ّ٣مػّ٦م
اِّدوسمظّ٦حّٓتفوم،مػّ٦ماِّدوسمظػٱّحفومأصّٕادطياموذيوسوتم،مصوظعؾّ٣معلعّ٦رم
بّ٥مضؾّ٢ماظعؿّ٢م،مِّغّ٥مأدوسمظّ٥مضولمآمتعوديم:م{صَوسضيؾَّ٣ضيمأَغؼيّ٥صيمظَومإغيظَّ٥شيمإغيظَّوماظؾَّّ٥صيم
وشيادضيؿشيغضيػِّٕضيمظِّٔشيغضيؾَِّ١موشيظِؾْؿصيمضيعِـِنيشيموشياظْؿصيمضيعِـشيوتِموشياظؾَّّ٥صيمؼشيعضيؾَّ٣صيمعصيؿشيؼَؾَّؾشيؽُّ٣ضيموشيعشيـضيّ٦شياطُّ٣ضي}م م
ػربؿّٓ:م19ؼ .م
صوظعؾ ّ٣مؼؾين ماِّصّٕاد موؼـف ّٚمبوجملؿؿعوت; موب ّ٥متؼّ٦ى ماظّٓولم
وتؿؼّٓمماِّعّ٣م;مواظّ٦اضّٝمخريمذوػّٓمسؾّ٧مأنماِّعّ٣مواظّٓولماظيتماسؿؿّٓتم
اظعؾّ٣مدؾقٱًّمظـفضؿفوم;م٭ّورتمسيمعؼّٓعيماِّع;ّ٣موأنمشريػومممّ٤متؼوسلًم
بؼقً مسي مذؼ ّ٢ماِّع .ّ٣موع ّ٤مث ّ٣مرأؼـو ماي ّ٠محني مذطّٕ ماظعؾّ٦م مذيؾيم
وتػصقٱًّ; مضّٓم ماظعؾّ٦م ماظؿفّٕؼؾقي مسؾ ّ٧ماظعؾّ٦م ماظّٓؼـقي; مِّن مسؿورة ماِّرضم
إمنومتؽّ٦نمبؿطؾقّ٠مغظّٕؼوتماظؽؿوبمسؾّ٧مواضّٝمايقوةمواِّحقوء.مضولمسّٖم
وج :ّ٢م{أَظَّ٣ضي متشيّٕشي مأَنؼي ماظؾَّّ٥شي مأَغضيّٖشيلشي معِّ٤شي ماظلؼيؿشيوءِ معشيوءطي م َصلَخضيّٕشيجضيـشيو م ِب ِّ٥مثشيؿشيّٕشياتٍ معصيكضيؿشيؾِػًوم
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أَظّْ٦شياغصيفشيو موشيعِّ٤شي ماظْفِؾشيولغي مجصيّٓشيدظي مبِقّٚظي موشيحصيؿضيّٕظي معصيكضيؿشيؾِّٟظي مأَظّْ٦شياغصيفشيو موشيشَّٕشيابِقىصي مدصيّ٦دظي م*م
وشيعِّ٤شيماظـؼيوسغيموشياظّٓؼيوشيابـيموشياْظلَغضيعشيومغيمعصيكضيؿشيؾِّٟظيمأَظّْ٦شياغصيّ٥صيمطَّٔشيظَِّ١مإغيغؼيؿشيومؼشيكضيششيّ٧ماظؾَّّ٥شيمعِّ٤ضيم
ماظؾ ِّ٥موشيأَضَوعصيّ٦ام
سِؾشيودِهِ ماظْعصيؾَؿشيوءصي مإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مسشيّٖغيؼّٖظي مشَػُّ٦رظي م* مإغينؼي ماظَِّّٔؼّ٤شي مؼشيؿضيؾُّ٦نشي مطِؿشيوبشي َّ
ِقيًمؼشيّٕضيجصيّ٦نشيمتِفشيورشيةًمظَّ٤ضيمتشيؾصيّ٦رشيم*مظِقصيّ٦شيصِّقشيفصيّ٣ضيم
اظصؼيؾَوةَموشيأَغضيػَؼُّ٦امعِؿؼيومرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضيمدِّٕؾياموشيسشيؾَوغشي
ُّ٦ر}ػصورّٕ :م 27م -م30ؼ م ،مصؾـعّٓم
أُجصيّ٦رشيػصيّ٣ضي موشيؼشيّٖغيؼّٓشيػصيّ٣ضي معِّ٤ضي مصَضضي ِؾ ِّ٥مإغيغؼيّ٥صي مشَػُّ٦رظي مذشيؽ ظي
إديماظعؾ;ّ٣مصوظعؾّ٣مؼـؾغّ٨مأنمؼؽّ٦نمأوًّٰ;موثوغقوً،،،،،،،موسوذّٕاً;مسؾّ٧مأنمؼؿؾعّ٥م
اظعؿ ;ّ٢مبوسؿؾوره ماظرتذيي مايّٕصقي مظؼّ٦اغني ماظعؾ ّ٣موغظّٕؼوت ;ّ٥مظقؿ ّ٣مبّٔظّ١م
اظؿػوسّ٢مبنيماظـظّٕؼيمواظؿطؾق.ّ٠م م
وّٰبّٓ مظطوظى ماظعؾ ّ٣مع ّ٤مآداب مجيى مأن مؼؿقؾ ّ٧مبفو ،مغؿعؾؿفو ممموم
صعؾ ّ٥مدقّٓغو معّ٦د ّ٧مطؾق ّ٣مآ م(سؾق ّ٥ماظلٱّم) م– موػ ّ٦مغيب معّٕد ّ٢مع ّ٤مأوظّ٨م
اظعّٖم مع ّ٤ماظّٕد ّ٢م– مع ّٝمسؾٍّٓ مع ّ٤مسؾود مآ مؼؿعؾ ّ٣معـ ،ّ٥مطؿو محؽ ّ٧ماظؼّٕآنم
اظؽّٕؼّ٣مذظّ١مسيمضّ٦ظّ٥متعوديم:م{ضَولشيمظَّ٥صيمعصيّ٦دشيّ٧مػشيّ٢ضيمأَتؼيؾِعصيَّ١مسشيؾَّ٧مأَنضيمتصيعشيؾِّؿشيّ٤غيم
عِؿؼيومسصيؾِّؿضيًشيمرصيذضيّٓطيام*مضَولشيمإغيغؼيَّ١مظَّ٤ضيمتشيلضيؿشيطِقّٝشيمعشيعِّ٨شيم٭ّشيؾضيّٕطيام*موشيطَقضيّٟشيمتشيصضيؾِّٕصيمسشيؾَّ٧معشيوم
ظَّ٣ضيمتصيقِّْٛم ِبِّ٥مخصيؾضيّٕطيام*مضَولشيمدشيؿشيفِّٓصيغِّ٨مإغينضيمذشيوءشيماظؾَّّ٥صيم٭ّشيوبِّٕطياموشيظَومأَسضيصِّ٨مظََّ١مأَعضيّٕطيام}ممممممممم م
ػماظؽف:ّٟم66م-م69ؼ .م
طؿومأنمسؾّ٧ماظعوٕمأنمؼؽّ٦نمعؿّٖؼـطيومجبؿقّ٢ماِّخٱّق،مصوظعؾّ٣مإنم
ٕمؼّٕاصؼّ٥مأخٱّقموضقّ٣مّٰموزنمظّ٥موّٰماسؿؾور،موّٰمأثّٕمظّ٥مسيمدؾّ٦كم٭ّوحؾّ٥موّٰم
سيمتغقريماآلخّٕؼّ٤م،مو٭ّّٓقماظشوسّٕمحنيمضولم :م
شيـٱّق م
ّٰمتشيقضيـلشينبؼيماظـعِـؾّ٣شيمؼشيـــػّٝصيموشيحــّٓشيهصيممم***ممعــومظَّ٣ضيمؼـصيـؿـشيـّ٦ؼيجضيمربـؽيــّ٥صيمبِــك غي
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م

مصٱّبّٓ مإذطيا مظؾعوٕ موظطوظى ماظعؾ ّ٣مأن مؼؿقؾقو مبؽّٕؼ ّ٣ماِّخٱّق موأنم

ؼؽّ٦ن مسؿؾفؿو معؿػؼًو مع ّٝمضّ٦هلؿو محؿ ّ٧مؼمثّٕ مذظ ّ١مسي ماجملؿؿ ّٝم ،مصعـّٓعوم
ربطً ماِّعي مبني ماظعؾ ّ٣مواِّخٱّق م ،مسوذً مسي مسّٖة مورصعي مبني ماِّع ّ٣م،م
وحقٌ مطون ماًؾ ّ٠مواظعؾ ّ٣متّ٦أعني م ،مطون ماظّٕض ّ٨م ،موطون ماّٰزدػور م ،موٕم
ؼعّٕف مسي ماظؿورؼّْ معـ ّ٢محضورة مأعؿـو ماظعظقؿي م ،ماظيت مطون مأدودفو ماظعؾّ٣م
واِّخٱّقماظػوّ٬ؾيماٌلؿؼوةمعّ٤ماإلدٱّمم،مو٭ّّٓقماظـيبماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣محقٌمضول:م(مإغيغؼيؿشيومبصيعِـضيًصيمِظلُتشيؿـيّ٣شيمعشيؽَورغيمشيماظْلَخضيؾَوقغي)م م
(رواهمايوطّ٣مسيماٌلؿّٓرك) .م
واظعؾّ٣ماظـوصّٝمػّ٦ماظعؾّ٣ماظّٔيمؼؼّ٦دم٭ّوحؾّ٥مإديماظػضوّ٢ّ٫م،موحيؿؾّ٥م
سؾّ٧ماظؿقؾّ٨مبوِّخٱّقماظعوظقيم،موؼّ٦جففوموؼّٕذعيّٓػوموحيوصّٜمسؾقفوم،مصؿّ٤م
ّٕٔات ماظعؾ ّ٣ماظـوص ّٝمأغ ّ٥مؼلوسّٓ مسؾ ّ٧ماظؾـوء مواظؿعؿري ،موظقّٗ ماهلّٓمم
واظؿكّٕؼى م ،مؼلوسّٓ مسي ماإل٭ّٱّح مّٰ ماإلصلود م ،مصعؾ ّ٧مط ّ٢مروظى مسؾ ّ٣مأنم
ؼؿكؾ ّ٠مبلخٱّق ماإلدٱّم م ،موأن مؼؿلدب مبكداب ماظعؾؿوء م ،موأن مؼلكّٕ ماظعؾّ٣م
اظّٔي متعؾؿ ّ٥مًّٓعي ماظؾشّٕؼي موبـوء ماظؼق ّ٣مسي ماظـػّ٦س م ،محؿ ّ٧مّٰ متـؿشّٕم
غيؿيُ مروظى ماظعؾ ّ٣ماّٰبؿؽور مواإلبّٓاع مواظؿػّ٦ق ،مّٰم
اظػ ّ٧ّ٬ّ٦موؼع ّ٣ماظػلود ،مصف ؼي
اهلّٓممواظؿكّٕؼىمواإلصلود،مصوظعؾّ٣مؼّٓصّٝم٭ّوحؾّ٥مإديماظؾـوءمّٰماهلّٓم،موإديم
ادؿكّٓامماظعؼّ٢مّٰمإديمإػؿوظّ٥موّٰمإديمتعطقؾ .ّ٥م
إغـو محبوجي مإدي متّٔطري مأبـوّ٫ـو موبـوتـو مسي مآٌّارس مواٌعوػّٓم
واىوععوت مبػض ّ٢ماظعؾ ;ّ٣موحـف ّ٣مسؾ ّ٧مرؾؾ ّ٥مخّٓعي مِّغػلف ّ٣موذبؿؿعوتفّ٣م
ورصعيمِّػؾقفّ٣موأوروغف.ّ٣مم م
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وجيّٓر مبـو موسب ّ٤مغؿقّٓث مس ّ٤مصض ّ٢ماظعؾ ّ٣موأخٱّق ماٌؿعؾ ّ٣مأنم
غؿّٔطّٕمػّٔهماُِّدشيّٕشيمشريماظؼودرةموعومتؿؽؾّٓهمسيمبّٓاؼيماظّٓرادي،موأنمغؼّٟم
إديمجّ٦ارػّ٣مصقؿؿّٓمغفّٕماظعطوءمإظقفّ٣مواِّخّٔمبلؼّٓيمأبـوّ٫فّ٣مإديمرّٕؼّ٠م
اظؿػّ٦قمواظـفوح م،مصفمّٰءمظَؾِـوتظيمضّ٦ؼيمسيم٭ّّٕحماظؿـؿقيمواظؿؼّٓم م،موأصضّ٢م
أبّ٦ابماظـػؼيمتعؾقّ٣ماظـوسماًري .م

* * *
م
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عًـ ٛاهلـُ ١يف خدَ ١ايدٚ ٜٔايٛطٔ
أٚالطي :ايعٓاصز:
 .1سؾّ٦ماهلؿيمعّ٤مععوظّ٨ماِّعّ٦ر .م
 .2صّ٦آّّ٫مسؾّ٦عيماهلؿي.
 .3أثّٕمسصيؾُّ٦عيماهلؿؼييمسيمإ٭ّٱّحماجملؿؿ .ّٝم
 .4دسّ٦ةماإلدٱّممإديمادؿـؿورماهلؿّ٣مسيماظؾـوءمواظؿعؿري.
 .5منوذجمظؾعّٚمأ٭ّقوبماهلؿّ٣ماظعوظقيم.
ثاّْٝا:ماألدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز:ِٜ
شيـيٍمسشيّٕضيّ٬صيفشيوماظلؼيؿوواتصيم
 .1ؼؼّ٦لمآمتعودي:م{وشيدورغيسصيّ٦امإغيديمعشيغضيػِّٕشيةٍمعِّ٤ضيمرشيبـيؽُّ٣ضيموشيج ؼي
وشياْظلَرضيضصيمأُسِّٓؼيتضيمظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م133ؼ.م م
صيـّ٦نم
صيمعِـ شي
شيؿ َؾؽُـّ٣ضيموشيرشيدصيـّ٦ظُّ٥صيموشياظْؿ ضي
ضيؿؾُـّ٦امصَلشيـقشيّٕشيىماظؾَّـّ٥صيمس شي
 .2وؼؼّ٦لمتعـودي:م{ شيوضُـّ٢غيماس شي
وشيدشيؿصيّٕشيدؽيونشيمإغيظَّ٧مسشيوظِّ٣غيماظْغشيقضيىِموشياظشؼيفشيودشيةِمصَقصيـشيؾـيؽصيؽُّ٣ضيمبِؿشيومطُـضيؿصيّ٣ضيمتشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}م
ػاظؿّ٦بي105:ؼ.م
َّ٧ماظؾِّ٥معشيّٕضيجِعصيؽُّ٣ضيمجشيؿِقعطيومصَقصيـشيؾـيـؽصيؽُّ٣ضيمبِؿشيـوم
َّ
 .3وؼؼّ٦لمتعودي{:صَودضيؿشيؾِؼُّ٦اماظْكشيقضيّٕشياتِمإغيظ
طُـضيؿصيّ٣ضيمصِقِّ٥متشيكضيؿشيؾِػُّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌوّّٓ٫ة:م48ؼ .م
شيـيٍمسشيّٕضيّ٬صيفشيومطَعشيّٕضيضغيماظلؼيـؿشيو ِءم
 .4وؼؼّ٦لمتعودي{:دشيوبِؼُّ٦امإغيظَّ٧معشيغضيػِّٕشيةٍمعِّ٤ضيمرشيبـيؽُّ٣ضيموشيج ؼي
شيـوءم
صيماظؾِّ٥مؼصيمضيتِقِّ٥معشيّ٤ضيمؼشيش صي
ِوظؾِّ٥موشيرصيدصي ِؾِّ٥مذشيظَِّ١مصَضضيَّ ّ٢
وشياْظلَرضيضغيمأُسِّٓؼيتضيمظِؾَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امب َّ
وشياظؾَّّ٥صيمذصيوماظْػَضضيّ٢غيماظْعشيظِقّ٣غي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايّٓؼّٓ:م21ؼ.
- 123 -

 .5وؼؼّ٦لمتعوديم{:إغيغؼيفصيّ٣ضيمطوغصيّ٦امؼصيلورغيسصيّ٦نشيمصِّ٨ماظْكشيقضيّٕاتِموشيؼشيـّٓضيسصيّ٦غشيـومرشيشَؾـوًموشيرشيػشيؾـ ًوم
وشيطوغصيّ٦امظَـومخوذِعِنيشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغؾقوء90:ؼ.م
 .6وؼؼّ٦لمتعودي:م{وشيإغينضيمتصيقضيلِـصيّ٦اموشيتشيؿؼيؼُّ٦امصَنغينؼيماظؾَّّ٥شيمطَونشيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمخشيؾِريطيا}مممممممم
ػاظـلوء:م128ؼ.م
ّ١م
صيـمعِّ٤ظيم َصلُوَظؽِـ َ
ِّٕةَموشيدشيـعشيّ٧مظَفشيـومدشيـعضيقشيفشيوموشيػصيـّ٦شيمع ضي
 .7وؼؼّ٦لمتعودي {:وشيعشيّ٤ضيمأَرشيادشيماظْـكخ شي
طَونشيمدشيعضيقصيفصيّ٣ضيمعشيشضيؽُّ٦رطيام*مطُؾفيومغصيؿِّٓؽيمػشيمصيظَوءِموشيػشيمصيظَـوءِمعِـّ٤ضيمسشيطَـوءِمرشيبـيـَّ١موشيعشيـومطَـونشيم
ِّٕ ُةم
ػيموَظؾْـكخ شي
ضيمسؾَـّ٧مبشيعضيـ ّٚشي
اغظُـّٕضيمطَقضيـّٟشيمصَضؼيـؾْـشيومبشيعضيضشيـفصي ّ٣شي
سشيطَوءصيمرشيبـيـَّ١معشيقضيظُـّ٦رطيام*مم ضي
أَطْؾشيّٕصيمدشيرشيجشيوتٍموشيأَطْؾشيّٕصيمتشيػْضِقؾًو}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاإلدّٕاء:م21-19ؼ.
األدي َٔ ١ايضٓٚ ١اآلثار:
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
 -1سشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ّٟم
صيـمعِّ٤غيماظضؼيـعِق ِ
ؽيمإظَـّ٧ماظؾَّـِّ٥معِـّ٤شيماظْؿ ضي
ظيموأَحشيـى غي
صيمعِّ٤صيماظْؼَـّ٦غيىؽيمخشيقضيـّٕ شي
وشيدشيؾَّّ٣شي):م(اظْؿ ضي
ِوظؾِّ٥موشيَّٰمتشيعضيفِّٖضي)....م
وشيصِّ٧م ُطُّ٢مخشيقضيّٕظيماحضيّٕغيصضيمسشيؾَّ٧معشيومؼشيـضيػَعصيَّ١موشيادضيؿشيعِّ٤ضيمب َّ
(٭ّققّّمعلؾ.)ّ٣م
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥م
 -2وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
وشيدشيــؾَّّ٣شي):م(م...مإغيذشيامدشي ـلَظْؿصيّ٣صيماظؾَّــّ٥شيم،مصَودضي ـلَظُّ٦هصيماظػِــّٕضيدشيوضيسشيم،مصَنغيغؼيــّ٥صيمأَوضيدشي ـُّٛماىَـؼي ـ ِيم
وشيأَسضيؾَّ٧ماى ؼيَـيِم-مأُرشياهصيم-مصَّ٦ضيضَّ٥صيمسشيّٕضيشصيماظّٕؼيحضيؿشيّ٤غيم،موشيعِـضيّ٥صيمتشيػَفؼيّٕصيمأَغضيفشيورصيماى ؼيَـيِم)م
(٭ّققّّماظؾكوري).
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيم
 -3وسشيّ٤ضيمدشيفضيّ٢غيمبضيّ٤غيمدشيعضيٍّٓم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صيم)مضَولشيم:مضَولشي:مرشيدصيّ٦ل َّ
سشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي):م(مإغينؼيماظؾَّــّ٥شيمطَــّٕغيؼّ٣ظيمؼصيقِــىؽيماظْؽَــّٕشيمشيموشيعشيعشيــوظِّ٧شيمماَِّخضيـٱَّقغيموشيؼشيــؾضيغشيّٚصيم
دشيػْلشيوصَفشيو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اظلـّ٤ماظؽربىمظؾؾقفؼ.)ّ٨
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َّـّ٥م
 -4وسشيّ٤ضيمأَبّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مؼشيؼُّ٦لصيم:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾ صي
ْعيَم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(معشيـّ٤ضيمخشيـوفشيمأَدضيظَـٍشيمموشيعشيـّ٤ضيمأَدضيظَـٍشيمبشيؾَـّٞشيماظْؿشيـضيـّٖغيلشي،مأََّٰمإغينؼيمدِـؾ شي
شيـيُم)ممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤ماظرتعّٔي).
َماظؾِّ٥ماظْف ؼي
ْعي َّ
ِقيٌمأََّٰمإغينؼيمدِؾ شي
اظؾِّ٥مشَوظشي
َّ
 -5وسّ٤مرشيبِقعشييمبضيّ٤مطَعضيىٍماَِّدضيؾَؿِّ٨م(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَـولشيم:مطُـضيـًصيمأَبِقـًصيمعشيـّٝشيم
غيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م َصلَتشيقضيؿصيّ٥صيمبِّ٦شيّ٬صيِّ٥ّ٫ِ ّ٦موشيحشيوجشي ِؿِّ٥م،مصَؼَولشيمظِـّ٨م:م
رشيدصيّ٦ل َّ
شيمذظِـَّ١م).م
(مدشيّ٢ضيم).م َص ُؼؾْـًصيم:مأَدضيـَل ُظَّ١معصيّٕشيا َصؼَؿشيـَّ١مصِـّ٨ماظْفشيـؼيـيِ.مضَـولشيم:م(أَوشيمشَقضيـّٕ شي
ضُؾًْصيم:مػصيّ٦شيمذشياكَ.مضَولشيم:م(م َصلَسِــيّ٧مسشيؾَّ٧مغشيػْلَِّ١مبِؽَـضيّٕشيةِماظلؽيفصيّ٦دِم)م
(رواهمعلؾ.)ّ٣
ضيـّ٤م
َدؾَّ٣شيم(رّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥مسشيـّ٤ضيم َأبِقـِّ٥م،مضَـولشي:مدشيـؿِعضيًصيمسصيؿشيـّٕشيمب شي
شيؼِّٓمبضيّ٤غيمأ ضي
 -6وسشيّ٤ضيمز ضي
اًَطَّوبِم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼشيؼُّ٦لصي:م"مأَعشيّٕشيغشيـومرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
وشيدشيؾَّّ٣شي)مأَنضيمغشيؿشيصشيّٓؼيقشيمصَّ٦شياصَّ٠شيمذشيظِـَّ١مسِـضيـِّٓيمعشيوظًـوم،مصَؼُمؾْـًصي:ماظقشيـّ٦ضيمشيمأَدضيـؾِّ٠صيمأَبشيـوم
بشيؽْــّٕػيمإغينضيمدشيــؾشيؼْؿصيّ٥صيمؼشيّ٦ضيعطيــوم،مضَــولشي:مصَفِؽضيــًصيمبِـِصضيـِّٟمعشيــوظِّ٨م،مصَؼَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـ ِّ٥م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(عشيومأَبضيؼَقضيًشيمِظلَػضيؾَِّ١؟)مضُؾًْصي:معِـضيؾَّ٥صي،موشيأَتشيّ٧مأَبصيـّ٦مبشيؽْـّٕػيم
صيـّ٣م
بِؽُّ٢ـيمعشيومسِـضيّٓشيهصيم،مصَؼَولشي:م(مؼشيومأَبشيومبشيؽّْٕػيمعشيومأَبضيؼَقضيًشيمِظلَػضيؾِـَّ١؟)مضَـولشي:مأَبضيؼَقضيـًصيمظَف صي
اظؾَّّ٥شيموشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صي،مضُؾًْصي:مظَومأَدضيؾِؼُّ٥صيمإغيظَّ٧مذشيّ٨ضيءٍمأَبشيّٓطيا"م(رواهماظرتعّٔي).
 -7وسّ٤مسؾّٓمآمبّ٤معلعّ٦دم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مأغّ٥مضول:م(ظَّ٦ضيمأسضيؾَّ٣صيمرشيجصيٱّمأَسضيؾَّ٣صيم
بِؽِؿشيوبِماظؾَّّ٥صيمعِــيّ٨متشيؾضيؾُغصيّ٥صيماإلغيبِّ٢صيمَِّتشيقضيؿصيّ٥صي)ممممممممممممم(اٌعفّ٣ماظؽؾريمظؾطرباغ.)ّ٨
ثايجّا :املٛضٛع:
إنمعّ٤مربودّ٤ماِّخـٱّقمورقـىماظصـػوتماظـيتمحـٌعيمسؾقفـومدؼـــوم
اإلدــٱّعّ٨مايـقــّٟم"مسؾــّ٦عيماهلؿــيموضــّ٦ةماظعّٖميــيم"،ممصفــّ٨مدــؾّ٣ماظّٕضــّ٨مإديم
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اظؽؿــولمسيمطــّ٢مأبــّ٦ابماًــريم،معــّ٤مهؾــّ٧مبفــومص ـوزمبّٕصــّٝماظــّٓرجوتمسيم
اظّٓغقومواآلخّٕةم،مظّٔامدسوغومإظقفومدؼــومايـقّٟم،مضولمتعوديم{:وشيدـورغيسصيّ٦امإغيديم
عشيغضيػِــّٕشيةٍمعِــّ٤ضيمرشيبـيؽُــّ٣ضيموشيجشيـؼيـيٍمسشيّٕضيّ٬صيــفشيوماظلؼيــؿوواتصيموشياظْـلَرضيضصيمأُسِــّٓؼيتضيمظِؾْؿصيــؿؼيؼِنيشي}ػآلم
سؿــّٕان:م133ؼم،موســّ٤مرشيبِقعشيــيمبضيــّ٤مطَعضي ـىٍماَِّدضي ـؾَؿِّ٨مضَــولشيم:مطُـضي ـمًصيمأَبِقــًصيمعشيــّٝشيم
شيوجؿِـِّ٥م،م َصؼَـولشيمظِـّ٨م:م
رشيدصيّ٦لغيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م َصلَتشيقضيؿصيـّ٥صيمبِّ٦شيّ٬صيـِّ٥ّ٫ِ ّ٦موشيح شي
شيـيِ.مضَولشيم:م(مأَوشيمشَقضيـّٕشيمذشيظِـَّ١م).مضُؾْـًصيم:م
َدلَظَُّ١معصيّٕشياصَؼَؿشيَّ١مصِّ٨ماظْف ؼي
(دشيّ٢ضيم).مصَؼُؾًْصيم:مأ ضي
ػصيّ٦شيمذشياكَ.مضَولشيم:مممم( َصلَسِــيّ٧مسشيؾَّ٧مغشيػْلِـَّ١ممبِؽَـضيـّٕشيةِماظلؽيـفصيّ٦دِم)م(رواهمعلـؾ)ّ٣م،مصؿـوم
و٭ّّ٢ماظلوبؼّ٦نمإديمعومو٭ّؾّ٦امإظقّ٥مإّٰمبعؾّ٦ـيمػؿؿفّ٣موضـّ٦ةمسـّٖاّ٫ؿفّ٣م،مظـّٔظّ١م
صــننماِّعــيماظقــّ٦ممسيمأعــّٗمايوجــيمإديماٌكؾصــنيمعــّ٤مأبـوّ٫فــوماظــّٔؼّ٤م
ؼّ٦ا٭ّؾّ٦نماظؾقّ٢مبوظـفورمواظلريمبوظلصيّٕىم،مؼؼّ٦عـّ٦نمسؾـّ٧ماظؾـّٔلمواظعطـوءمسيم
دؾقّ٢مارتػوعمذـلنمأم عـؿفّ٣موتؼـّٓممأورـوغفّ٣م،موؼغـريونمذبـّٕىمايقـوةمبعؾـّ٦م
ػؿؿفّ٣موضّ٦ةمسّٖميؿف .ّ٣م
وٓمدرؽيماظؼو :ّ٢ّ٫م
ممسؾّ٧مضّٓضيرغيمأػّ٢غيماظعّٖمغيمتلتّ٨ماظعّٖاّ٣ّ٫صيمم...مموتلتّ٨مسؾّ٧مضّٓضيرغيماظؽّٕامغيماٌؽورمصي م
مممممصؿعظُّ٣صيمسيمسنيماظصؼيغريغيم٭ّغورصيػوممم...ممموتصغّٕمسيمسنيماظعظقّ٣غيماظعظوّ٣ّ٫صي م
إنمسظـقّ٣ماهلؿعيــيمّٰمؼمّّٕ٬ــّ٧مبوٌّٕتؾــيماظلــػؾّ٧مأومإٌّتؾــيماٌؿّ٦دــطيم
عّ٤مععوظّ٨ماِّعّ٦رم،موّٰمتفّٓأمغػلّ٥مإّٰمبوٌـّٖظيماظعوظقيم،مبّ٢متؿقّٓىمػؿؿّ٥معـوم
ؼّٕاهمعلؿققٱًّم،موؼـفّٖمعومؼـّ٦ءمبّ٥مأوظّ٦ماظؼّ٦ةم،موؼؼـؿقّ٣ماظصـعوبمواِّػـّ٦الم،م
جيّ٦دمبوظـػّٗمواظـػقّٗمسيمدؾقّ٢مهصقّ٢مشوؼؿّ٥م،موهؼقّ٠مبغقؿّ٥م،مِّغّ٥مؼعؾّ٣م
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أنماٌؽـــورممعـّ٦رـــيمبوٌؽــــورهم،موأنماٌصـــوحلمواًـــرياتم،مواظؾــــّٔاتم
واظؽؿوّٰتمّٰمؼصيؿّ٦٭ّّ٢مإظقفومإّٰمبوىفّٓمواٌشؼيم،مؼؼّ٦لمأبّ٦ممتوم:م م
بصصيّٕضيتشيمبوظّٕؼياحيِماظؽُربىمصؾّ٣ضيمتّٕػوممممم**مممممتصيـولصيمإَّّٰمسؾّ٧مجلّٕػيمعّ٤شيماظؿؼيعىِ م
وظّّٰ٦ماهلؿّ٣ماظعوظقيمعومتؼـّٓعًماِّعـّ٣م،موّٰماخرتسـًماٌكرتسـوتمم،م
وّٰمابؿؽّٕتماآلّٰتم،موّٰمتؼّٓعًماظؾشّٕؼيم،مصؽقّٟمطونمميؽّ٤مأنمؼصّ٢مإظقـوم
اإلدٱّممظّّٰ٦مرجـولمجوػـّٓواموارتػعـًمػؿـؿفّ٣موسؾـًمسـّٖميؿفّ٣مصوجؿـوزوام
اظعؼؾــوتمودبطــّ٦اماظصــعوبموتؽؾــّٓواماٌشــوقؼيمحؿــّ٧مغشــّٕواماًــريمسيمطــّ٢م
عؽـون؟!ممطقـّٟمطـونمميؽـّ٤مأنمؼصـّ٢مإظقـــوماظعؾـّ٣مواظـّٓؼّ٤مظـّّٰ٦مأّ٫ؿـيمسؾــًم
ػؿؿفّ٣مصّ٦ا٭ّؾّ٦اماظؾقّ٢مبوظـفورمجيؿعّ٦نمأرّٕافماظعؾّ٦م؟!م م
وظؼــّٓمجــوءمسيماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣مواظلـــيماظـؾّ٦ؼــيماظشــّٕؼػيمعــومحيــٌؽيم
اٌمعـنيمسؾّ٧مرصّٝماهلؿيموارتقودمععوظّ٨ماِّعّ٦رم،مواظؿلـوبّ٠مسيماًـرياتم،م
واظؿقّٔؼّٕمعّ٤مدؼّ٦طماهلؿيمواظّّٕ٬ومبوظّٓون.
مصفومػّ٦مماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼّ٣مؼــينمسؾـّ٧مأ٭ّـقوبماهلؿـّ٣ماظعوظقـيموسؾـّ٧م
رأدفّ٣ماِّغؾقوءم(سؾقفّ٣ماظلٱّم)موسيمعؼّٓعؿفّ٣مغؾقـومربؿـّٓم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودــؾ)ّ٣محقــٌموؾــًمػؿؿفــّ٣ماظعوظقــيمسيمعـــوبّٕتفّ٣مودســّ٦تفّ٣مإديمآمســّٖم
وجّ٢م،مضولمتعوديم{:صَو٭ّضيؾِّٕضيمطَؿشيوم٭ّشيؾشيّٕشيمأُوضيظُّ٦اماظْعشيّٖضيمغيمعِّ٤شيماظّٕؽيدصيّ٢غي} م
ػاِّحؼوف:م35ؼ.ممم م
وطّٔظّ١مدسوغوماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م-مأؼضطيـوم-مإديماهلؿـيماظعوظقـيمواظلـعّ٨م
سبـــّ٦ماِّصضـــّ٢م،مواظؿلـــوبّ٠مسيماًـــرياتم،مؼؼـــّ٦لمتعـــودي:م{..مصَودضيـــؿشيؾِؼُّ٦ام
اظْكشيقضيـــــّٕشياتِمإغيظَـــــّ٧ماظؾَّــــِّ٥معشيـــــّٕضيجِعصيؽُّ٣ضيمجشيؿِقعطيـــــومصَقصيـشيؾـيـــــؽصيؽُّ٣ضيمبِؿشيـــــومطُـضيـــــؿصيّ٣ضيمصِقــــ ِّ٥م
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شيـيٍم
تشيكضيؿشيؾِػُّ٦نشي}ػاٌوّّٓ٫ة:م48ؼ.موضولمتعوديم{:دشيوبِؼُّ٦امإغيظَّ٧معشيغضيػِّٕشيةٍمعِّ٤ضيمرشيبـيؽُّ٣ضيموشيج ؼي
ضيـّ٢م
ِوظؾِّ٥موشيرصيدصي ِؾِّ٥مذشيظَِّ١مصَض صي
سشيّٕضيّ٬صيفشيومطَعشيّٕضيضغيماظلؼيؿشيوءِموشياْظلَرضيضغيمأُسِّٓؼيتضيمظِؾَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امب َّ
اظؾِّ٥مؼصيمضيتِقِّ٥معشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيموشياظؾَّّ٥صيمذصيوماظْػَضضيّ٢غيماظْعشيظِقّ٣غي}ػايّٓؼـّٓ:م21ؼ.موؼؼـّ٦لمتعـوديم
َّ
{:مإغيغؼيفصيــّ٣ضيمطــوغصيّ٦امؼصيلــورغيسصيّ٦منشيمصِــّ٨ماظْكشيقضيــّٕاتِموشيؼشيــّٓضيسصيّ٦غشيـومرشيشَؾ ـوًموشيرشيػشيؾ ـوًموشيطــوغصيّ٦امظَـــوم
خوذِعِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغؾقوء90:ؼ.م م
إنمآم(سّٖموجـّ٢م)محيـىمأ٭ّـقوبماظعـّٖاّ٣ّ٫ماظؼّ٦ؼـيمواهلؿـّ٣ماظعوظقـيم
وؼعقـفّ٣موؼّ٦صؼفّ٣م،موؼصيؾغّٚمأ٭ّقوبماهلؿّ٣ماظضعقػيماظّٔؼّ٤مؼؽؿػّ٦نمعّ٤مطـّ٢م
ذّ٨ءمبلضؾّ٥م،مصعشيّ٤ضيمدشيفضيّ٢غيمبضيّ٤غيمدشيـعضيٍّٓم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مضَـولشيم:مضَـولشي:مرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـ ِّ٥م
(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م:م(مإغينؼيماظؾَّــّ٥شيمطَــّٕغيؼّ٣ظيمؼصيقِــىؽيماظْؽَــّٕشيمشيموشيعشيعشيــوظِّ٧شيماَِّخضيـٱَّقغيم
وشيؼشيؾضيغشيّٚصيمدشيػْلشيوصَفشيو).موضّٓمأُثِّٕمسشيّ٤ضيماظػوروقمسصيؿشيّٕشيمبضيّ٤غيماظْكشيطَّوبِم(رشيِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)م
شيّٕم
ْؿؽّْٕصيعشيـوتِمعِـّ٤ضيم٭ِّـغ غي
ؼيـؿؽُّ٣ضيمصَـنغيغـيّ٨مظَـّ٣ضيمأَرشيم َأضْعشيـّٓشيمسشيـّ٤ضيماظ شي
أَغؼيّ٥صيمضَولشيم:مٯّم ظَومتصيصشيـغـيّٕشينؼيمػِؿ شي
اظْفغيؿشيّ٣مٮّمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(أدبماظّٓغقومواظّٓؼّ٤مظؾؿووردي).مم
إنعيمسظـقّ٣ماهلؿعيــيمّٰمؼّّٕ٬ــّ٧مبوٌّٕتؾــيماظلعيــػؾّ٧مأومإٌّتؾــيماٌؿّ٦دعيــطيم
عّ٤مععوظّ٨ماِّعّ٦رم،موّٰمؼفّٓأمإظّومحنيمؼضـّٝمغػلـّ٥مسيمأمسـّ٧معـّٖظـيموأضصـّ٧م
شوؼيم،موؼعؾعيّٕمسّ٤مػّٔاماٌعـّ٧ماظـعيوبغيماىعّٓيعيمبؼّ٦ظ :ّ٥م
بؾغـوماظلعيؿوءمعشيفضيّٓصيغشيوموجصيّٓصيودصيغشيوممم**ممموإغعيومظـؾغّ٨مصّ٦قمذظّ١معظفّٕا م
وؼؼّ٦لمأبّ٦مصّٕاسمايؿّٓاغّ٨م:م م
وشيغشيقضيّ٤صيمأُغشيوسظيمّٰمتشيّ٦شيدؽيَّٛمسِـضيّٓشيغشيوممممممم**

مظَـشيوماظصعيّٓرصيمدصيونشيماظعوظَؿنيشيمأوماظؼَربصي م
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صعؾّ٦ماهلؿيمدظقّ٢مسؾّ٧مطؿولماظّٕعيجّ٦ظيموطؿولمإٌّوءةم،موػّ٦مخؾّ٠م
ؼّ٦٭ّ ّ٢مإدي مربؾعيي ماظؾّ ّ٥موربؾعيي ماظـعيوس م ،موحيؼّ ّ٠ماظّٕعيصوػقي مواظلعيعودة مظألصّٕادم
واظشعيعّ٦بم.موؼـؿّٕماظلعودةمسيماظّٓعيغقومواآلخّٕة .م
وسيماظلـيماظـؾّ٦ؼيمتّٕبقيمظؾؿمعـنيمسؾّ٧ماظلعّ٨مسبّ٦ماظؽؿولموبؾّ٦غم
اظؼؿّ٣موربووظيماظّ٦٭ّّ٦لمإديماِّصضّ٢مواِّحلّ٤م،مصػّ٨ماظصٱّةم:مؼـممماظؼـّ٦مم
أضّٕؤػّ٣مظؽؿـوبمآم،م صعشيـّ٤ضيم َأبِـّ٧معشيلضيـعصيّ٦دٍماَِّغضيصشيـورغيىـيم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مضَـولشي:مم
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(مؼشيمصيمؽيماظْؼَّ٦ضيمشيمأَضّْٕشيؤصيػصيّ٣ضيمظِؽِؿشيـوبِماظؾَّـِّ٥م،م
ضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ؽيــيِمدشيـّ٦شياءطيم
ؽيــيِم،مصَـنغينضيمطَـوغصيّ٦امسيماظل ؼي
صَنغينضيمطَوغصيّ٦امسيماظْؼِّٕشياءشيةِمدشيّ٦شياءطيمصَـلَسضيؾَؿصيفصيّ٣ضيمبِوظل ؼي
ؼيّ٤م
َصلَضّْٓشيعصيفصيّ٣ضيمػِفضيّٕشيةًم،مصَنغينضيمطَـوغصيّ٦امسيماظْفغيفضيـّٕشيةِمدشيـّ٦شياءطيم َصلَضْـّٓشيعصيفصيمّ٣ضيمدِـؾْؿطيوم،موشيَّٰمؼشيـمصيع ؼي
اظّٕؼيجصيّ٢صيماظّٕؼيجصيّ٢شيمصِّ٧مدصيؾْطَو ِغِّ٥موشيَّٰمؼشيؼْعصيّٓضيمصِّ٧مبشيقضي ِؿِّ٥مسشيؾَّ٧متشيؽّْٕغيعشي ِؿِّ٥مإغيَّّٰمبِنغيذضي ِغِّ٥م)م م
(رواهمعلؾ.)ّ٣م م
م وسيمضّٕاءةماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م:ماظـّٔيمؼؼـّٕأماظؼـّٕآنموػـّ٦معـوػّٕمبـّ٥معـّٝم
صيماظؾِّ٥م
ِشيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مضَوظًَضيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
اظلػّٕةماظؽّٕامماظربرةم ،صعشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(اظْؿشيوػِّٕصيمبِوظْؼُّٕضيآنغيمعشيّٝشيماظلؼيـػَّٕشيةِماظْؽِـّٕشيامغيماظْؾشيـّٕشيرشيةِموشياظَّـِّٔىم
ؼشيؼّْٕشيأُماظْؼُّٕضيآنشيموشيؼشيؿشيؿشيعضيؿشيّٝصيمصِقِّ٥موشيػصيّ٦شيمسشيؾ ضيَقِّ٥مذشيوقؿيمظَّ٥صيمأَجضيّٕشيانغيم)م(رواهمعلؾ .)ّ٣م
وسيمضصــــيمعشــــّٕوسقيماِّذانم:محقـؿــــومرأىمسؾــــّٓمآمبــــّ٤مزؼــــّٓم م
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥ماظّٕؤؼوم،مضولمظّ٥ماظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مأَظْ ِؼِّ٥مسشيؾَّ٧م
صيـّ٦لم
بِٱَّلػيم،مصَنغيغؼيّ٥صيمأَغضيّٓشيىمعِـضيَّ١م٭ّشيّ٦ضيتطيوم،مصَؾَؿؼيومأَذؼينشيمبِؾَولظيمغشيـِّٓمشيمسشيؾضيـّٓصيمآِمصَـلَعشيّٕشيهصيمرشيد صي
آِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م َصلَضَومشيم)مممممممممممممممممممممممم(اظلـّ٤ماظؽربىمظؾؾقفؼ .)ّ٨م

مممصويّٕصمسؾّ٧مبؾّ٦غماظؽؿولمسيماظعؿّ٢مضّٕبيموروسيمٓم(سّٖموج)ّ٢م،موإنم

ٕ مؼـؿػ ّٝماإلغلون مبّٔظ ّ١مسي ماظّٓغقو مِّغ ّ٥مصع ّ٢مذقؽطيو محيؾ ّ٥مآ متعودي ،مصعشيّ٤ضيم
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سشيو٭ِّّ٣غي مبضيّ٤غي مطُؾَقضيىٍ ماظْفشيّٕضيعِّ٨ـي مضَولشي :محشيّٓؼيثشيـِ ّ٨مأَبِ ّ٨مطُؾَقضيىٍ مأَغؼيّ٥صي مذشيفغيّٓشي معشيّٝشي مأَبِقِّ٥م
جشيـشيوزشيةًمذشيفغيّٓشيػشيومرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)موشيأَغشيومشُؾَومظيمأَسضيؼِّ٢صيموشيأَصْفشيّ٣صي،م
صَوغضيؿشيفشي ّ٧مبِوظْفشيـشيوزشيةِ مإغيظَ ّ٧ماظْؼَؾضيّٕغي موشيظَؿؼيو مؼصيؿضيؽِ ّ٤مظَفشيو م ،مضَولشي مصَفشيعشيّ٢شي مرشيدصيّ٦لصي مآِم م
صيـيٌم،م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيؼُّ٦لصي:م(دشيّ٦ؽيوامظَقضيّٓشيمػشئّشيا)محشيؿؼيّ٧مزَّ٤ؼيماظـؼيوسصيمأَغؼيّ٥صيمد ؼي
صَوظْؿشيػًَشيمإغيظَقضيفغيّ٣ضيم،مصَؼَولشي:م(أَعشيومإغينؼيمػشئّشيامظَومؼشيـضيػَّٝصي ماظْؿشيقـيًشيموشيظَومؼشيضصيّٕؽيهصيم،موشيظَؽِّ٤ؼي مآَم
ؼصيقِىؽيمعِّ٤شي ماظْعشيوعِّ٢غيمإغيذشيامسشيؿِّ٢شيمأَنضيمؼصيقضيلِّ٤شي)م(ذعىماإلميون)م،مصفومػّ٦مردّ٦لم
آم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼلعّٕمبوإلتؼونمسيمأعّٕمّٰ مؼـػّٝموّٰمؼضّٕم،مظؽـّ٥م
ؼّٕؼّٓ مأن مؼصيّٕبّ٨شي ماٌلؾؿني مسؾ ّ٧ماإلجودة مواإلتؼون ،مؼّٕؼّٓ متّٕبقي ماظشكصقيم
اٌلؾؿي مسؾ ّ٧متشيؾَؿؽيّٗغي مرّٕؼ ّ٠ماظؽؿول م ،موابؿغوء ماِّجّٕ مسؾ ّ٧مذظ ّ١مع ّ٤مآم
تعوديم،مؼؼّ٦لمتعودي{:وشيضُّ٢غيماسضيؿشيؾُّ٦امصَلشيقشيّٕشيىماظؾَّّ٥صيمسشيؿشيؾَؽُّ٣ضيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيموشياظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيم
وشيدشيؿصيّٕشيدؽيونشيمإغيظَّ٧مسشيوظِّ٣غيماظْغشيقضيىِموشياظشؼيفشيودشيةِمصَقصيـشيؾـيؽصيؽُّ٣ضيمبِؿشيومطُـضيؿصيّ٣ضيمتشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}م .م
ػاظؿّ٦بي105:ؼ.
وسؾّ٦عيماهلؿيمخصيؾّ٠مؼصيّ٦رغيدصيم٭ّوحؾّ٥معّ٦اردماظؿعيعىمواظعـوءم،موظؽّ٤ماظؿعيعـىم
سيمدؾقّ٢ماظّ٦٭ّّ٦لمإديماظـعيفوؼيمعّ٤مععوظّ٨ماِّعّ٦رمؼشؾّ٥ماظّٓعيواءماٌـّٕعيممصقلـقغّ٥م
إٌّؼّٚمطؿومؼلـقّٞماظشعيـّٕابمسـّٔبطيومبـوردطيام،موسظـقّ٣ماهلؿعيـيمضـّٓمؼشـؿّٓعيمحّٕ٭ّـّ٥م
سؾّ٧ماظشعيّٕفمحؿعيّ٧مّٰمؼؽودمؼشعّٕممبومؼٱّضقّ٥مسيمدؾقؾّ٥معّ٤مأغؽودموأطّٓار .م
ٖٓٚاى دلاالت َتٓٛعَٚ ١تعدد ٠اتاز إىل عًُٖ ٛـ ١ايعبـدم،م
َٓٗا:مم م
أٚالً  :ايعًِ ،مصوظعؾّ٣مأرصّٝمعؼوممتطؿّّمإظقّ٥ماهلؿّ٣م،موأذّٕفمشوؼيم

تؿلوبّ٠مإظقفوماِّعّ٣م،موعّ٢ماظطّوظىمؼؼودّ٨مذّٓآّّ٫م،موؼؿقؿّ٢معؿوسىم،موّٰم

ؼلؿفني مبوظشعيّٓا ّّٓ٫مإظّو مطؾري ماهلؿعيي معو ّ٨ّ٬ماظعّٖميي م ،ماظعؾ ّ٣مع ّ٤مأدؾوب مسؾّ٦م
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اهلؿي م ،مؼّٕص ّٝم٭ّوحؾ ّ٥مس ّ٤ماظّٓغوؼو م ،موؼؾّٖع ّ٥مععوظ ّ٨ماِّعّ٦ر م ،موظؼّٓ مّّٕ٬بم

اظصقوبيماظؽّٕامم(رّ٦ّ٬انماظؾّّ٥مسؾقف)ّ٣ماٌـّ٢ماِّسؾّ٧مسيمسؾّ٦عيماهلؿعييموخو٭ّيم

سي مرؾى ماظعؾ ّ٣م ،موطون مسؾ ّ٧مرأدف ّ٣مسؿّٕ مب ّ٤ماًطّوب م ،موسؾّٓ ماظؾّ ّ٥مبّ٤م

سؾعيوسم(رّ٨ّ٬مآمسـف)ّ٣م،مصعؿّٕمبّ٤ماًطّوبم(رّ٨ّ٬ماظؾّّ٥مسـ)ّ٥مطونمؼؿـووبم

ع ّٝمجور مظ ّ٥مع ّ٤ماِّغصور ماظـعيّٖول مإدي مردّ٦ل ماظؾّ ّ٥م(٭ّؾّ ّ٧ماظؾّ ّ٥مسؾق ّ٥مودؾّ)ّ٣م
ؼؼّ٦ل:م(...مصَنغيذشيامغشيّٖشيظًْصيمجِؽضيؿصيّ٥صيمبِكشيؾشيّٕغيمذشيظَِّ١ماظْقشيّ٦ضيمغيمعِّ٤ضيماظّْ٦شيحضيّ٨غيموشيشَقضيّٕغيهِم،موشيإغيذشيامغشيّٖشيلشيم

صَعشيّ٢شيمعِـضيّ٢شيمذشيظِ)...َّ١مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري) .م
وػومػّ٦مابّ٤مسؾعيوسم(رّ٨ّ٬ماظؾّّ٥مسـفؿو)محيّٓعيثمسّ٤مسؾّ٦عيمػؿعيؿّ٥مسيم

صي ّ٢مصَكتِ ّ٨مبشيوبشيّ٥صي موشيػصيّ٦شيم
رؾى ماظعؾ ّ٣مصقؼّ٦ل :م(طَونشي مؼشيؾضيؾُغصيـِ ّ٨ماظْقشيِّٓؼٌصي مسشيّ٤غي ماظّٕؼيج غي

ضَوّ٢ِّ٫ظي م َصلَتشيّ٦شيدؼيّٓصي مرغيدشيا ّ٨ِّ٫مسشيؾَ ّ٧مبشيو ِب ِّ٥مؼشيلضيػِ ّ٨ماظّٕـيؼّّصي مسشيؾَّ٨ؼي معِّ٤شي ماظؿؽيّٕشيابِ مصَقشيكضيّٕصيجصيم

اظؾ ِّ٥م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) معشيو مجشيوءشيم
صَقشيّٕشياغِ )ّ٨مصَقشيؼُّ٦لصي :م(ؼشيو مابضيّ٤شي مسشيّ٣ـي مرشيدصيّ٦لغي م َّ

بَِّ١؟مػشيؾَّومأَرضيدشيؾًْشيمإغيظَّ٨ؼيمصَكتِقشيَّ١؟،م َصلَضُّ٦لصي:مظَو،مأَغشيومأَحشيّ٠ؽيمأَنضيمآتِقشي)َّ١م م

(اٌلؿّٓركممظؾقوط .)ّ٣م

ظؼّٓمطونماظّ٦احّٓمعـفّ٣مؼلوصّٕماِّدػورماظؾعقّٓةمعّ٤مأجّ٢متؾؼّ٨معلـلظيم

عّ٤معلوّ٢ّ٫ماظعؾّ٣م،مؼؿقؿعيـّ٢مسيمدـؾقّ٢مذظـّ١مماظػؼـّٕمواظػوضـيمدونمأنمؼضـعّٟم
ػؿؿّ٥م،مصفومػّ٦مسؾّٓمآمبّ٤معلعّ٦دم(رّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥معـّٝمصضـؾّ٥مودـوبؼؿّ٥موعـوم
تعؾؿّ٥معّ٤مردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼؿؿـّ٧مظّ٦مسؾّ٣معّ٤ماظــوسمعـّ٤م

َسؾَـّ٣صيم ِبؽِؿشيـوبِماظؾَّـّ٥صيمعِــيـّ٨م
ضيمأسؾَـّ٣صيمرشيجصيـٱّمأ ضي
ػّ٦مأسؾّ٣معـّ٥مظريحّ٢مإظقـّ٥م،مؼؼـّ٦ل:م(ظَـ ّ٦ضي

تشيؾضيؾُغصيــّ٥صيماإلغيبِــّ٢صيمَِّتشيقضيؿصيــّ٥صي)م(اٌعفــّ٣ماظؽــؾريمظؾطرباغــ)ّ٨م،مصؽــودتمػؿؿفــّ٣متؾؾــّٞم
اظلؿوءمرصعيًم،مظّٔامضودواماظّٓغقوموتصّٓرواماِّع.ّ٣مم م

إنمعـّ٢مػمّٰءمعّ٤مأ٭ّقوبماهلؿّ٣ماظعوظقيمػّ٣ماظـّٔؼّ٤مؼصيعشيـّ٦ؼيلصيمسؾـقفّ٣م

سيمحّ٢ماٌعضٱّتماظيتمتعرتضمرّٕؼّ٠ماِّورونم،مصفّٔامػّ٦ممزؼّٓمبّ٤مثوبـًم
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(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥ماظّٔيمرؾىمعــّ٥ماظـؼيؾِـّ٨ؽيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مأنمؼـؿشيعشيؾَّّ٣شيم
ظغيماظقفّ٦دمحؿّ٧مؼلعّ٤مذّٕػّ٣م،مصؿعؾؿفومسيمزيّٗمسشّٕةمظقؾيم،مصعشيّ٤ضيمخشيورغيجشيـيَم
مؼشيعضيـِّ٧مابضيّ٤شيمزشيؼضيِّٓمبضيـّ٤غيمثشيوبِـًٍم-م ضَـولشي:ممضَـولشيمزشيؼضيـّٓصيمبضيـّ٤صيمثشيوبِـًٍم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مصيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَؿشيعشيؾَّؿضيـًصيمظَـّ٥صيمطِؿشيـوبشيمؼشيفصيـّ٦دشيموشيضَـولشيم:مم م
أَعشيّٕشيغِّ٨مرشيدصيّ٦ل َّ
شياظؾِّ٥معشيومآعشيّ٤صيمؼشيفصيّ٦دشيمسشيؾَّ٧مطِؿشيوبِ.)ّ٨مصَؿشيعشيؾَّؿضيؿصيّ٥صيمصَؾَّ٣ضيمؼشيؿصيّٕؼيمبِـّ٨ممإغيَّّٰمغِصضيـّٟصيمذشيـفضيّٕػيم
(مإغيغـيّ٨مو َّ
حشيؿؼيّ٧محشئّشيضْؿصيّ٥صيمصَؽُـضيًصيمأَطْؿصيىصيمظَّ٥صيمإغيذشيامطَؿشيىشيموشيأَضّْٕشيأُمظَّ٥صيمإغيذشيامطُؿِىشيمإغيظ ضيَق ِّ٥م
ػدـّ٤مأبّ٨مداودؼ .م
ثاّْٝا  :ايعباد٠م،مإذمإغفومحّ٠مآمتعوديمسؾـّ٧ماظعؾـودم،موحؼـّ٦قمآم
سّٖموجّ٢مأوديمبوظؼضوءم،مموسؾّ٦ماهلؿيمسيماظعؾودةمذبولمرحىمظؼّ٦ةماظعّٖمييم
واظؿلوبّ٠مسيماًرياتم،مصوٌمعّ٤مسـّٓعومؼؼّ٦ىمإميوغّ٥مؼؼؾّ٢مسؾّ٧مروسيمآم
تعوديمبّٕشؾيمجوربـيم،مصقؽــّٕمعـّ٤ماظـّ٦اصـّ٢مواظؼّٕبـوتمم،موضـّٓممتـّٕؽيمبـّ٥مصـرتاتم
صؿضعّٟمػؿؿّ٥مودبّ٦رمسّٖميؿّ٥م،مصقؼصـيّٕمسيمأداءماظّ٦اجؾوت .م
وضّٓمطونماظّٕدّ٦لماظؽّٕؼّ٣م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مؼؿعـّ٦ذمبـوٓمعـّ٤م
اظعفّٖمواظؽلّ٢م،موؼعؾؿـومسؾّ٦عيماهلؿيموؼّٕذّٓغومإديمأنمغؾؿغّ٨ماظـّٓرجوتماظعـٱّم
وّٰمغّّٕ٧ّ٬مبوظؼؾقّ٢معّ٤مأسؿولماظعؾودةمواِّجّٕماِّخّٕويم،مصعشيـّ٤ضيممأَبِـّ٨مػصيّٕشيؼضيـّٕشيةَم
(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)مضَــولشي:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م:م(..مإغيذشيام
َودلَظُّ٦هصيماظػِـّٕضيدشيوضيسشيم،مصَنغيغؼيـّ٥صيمأَوضيدشيـُّٛماىَـؼيـيِموشيأَسضيؾَـّ٧ماىَـؼيـيِم-مأُرشياهصيم-م
دلَظْؿصيّ٣صيماظؾَّّ٥شيمص ضي
شي
صَّ٦ضيضَّ٥صيمسشيّٕضيشصيماظّٕؼيحضيؿشيّ٤غيم،موشيعِـضيّ٥صيمتشيػَفؼيّٕصيمأَغضيفشيـورصيماىَـؼيـيِ)م(رواهماظؾكـوري).مصـنذامأرادم
اإلغلونماآلخّٕةمصؾقفؿفّٓمهلوم،مؼؼّ٦لمتعودي:م{وشيعشيـّ٤ضيمأَرشيادشيماظْـكخِّٕشيةَموشيدشيـعشيّ٧مظَفشيـوم
دشيعضيقشيفشيوموشيػصيّ٦شيمعصيمضيعِّ٤ظيم َصلُوظَؽَِّ١مطَونشيمدشيعضيقصيفصيّ٣ضيمعشيشضيؽُّ٦رطيام*مطُؾفيومغصيؿِّٓؽيمػشيمصيظَوءِموشيػشيمصيظَوءِمعِّ٤ضيم
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سشيطَوءِمرشيبـيَّ١موشيعشيومطَونشيمسشيطَوءصيمرشيبـيَّ١معشيقضيظُّ٦رطيام*ماغضيظُّٕضيمطَقضيـّٟشيمصَضؼيـؾْـشيومبشيعضيضشيـفصيّ٣ضيمسشيؾَـّ٧م
بشيعضيّٚػيموشيظَؾْكخِّٕشيةُمأَطْؾشيّٕصيمدشيرشيجشيوتٍموشيأَطْؾشيّٕصيمتشيػْضِقؾًوم}ممممممممممممممممممػاإلدّٕاء:م-19م21ؼ .م
موظ ّ٤منّٓ مأصض ّ٢مع ّ٤مردّ٦ل مآ م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مظقؽّ٦نم
ضّٓوتـو موأدّ٦تـو مسي مسؾّ٦عي مػؿؿ ّ٥مسي مط ّ٢ماجملوّٰت مسوعي م ،موذبول ماظعؾودةم
خو٭ّيم،مصعؾّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤مأنمآم(سّٖموج)ّ٢مشػّٕمظّ٥معومتؼّٓممعّ٤مذغؾّ٥موعوم
تلخّٕم،مإّٰمأغّ٥مطونمؼؼّ٦ممعّ٤ماظؾقّ٢محؿّ٧متّ٦رعًمضّٓعوهم،موبؾّٞمعّ٤مػؿؿّ٥م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيماىفودمظقعؾّ٨مطؾؿيماظّٓؼّ٤معو مجيعؾّ٥مؼؿؿـّ٧مأنم
ؼؼؿّ٢مسيمدؾقّ٢مآم،مصعّ٤مأَبّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشيم:مدشيؿِعضيًصيماظـؼيؾِّ٨ؼيم
(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مؼشيؼُّ٦لصي م :م(وشياظَِّّٔي مغشيػْلِ ّ٨مبِقشيِّٓهِ مظَّ٦ضيَّٰ مأَنؼي مرغيجشيوظًو معِّ٤شيم
اٌُمضيعِـِنيشيمَّٰمتشيطِقىصيمأَغضيػُلصيفصيّ٣ضيمأَنضيمؼشيؿشيكشيؾَّػُّ٦امسشيــي،ّ٨موشيَّٰمأَجِّٓصيمعشيومأَحضيؿِؾُفصيّ٣ضيمسشيؾ ضيَقِّ٥معشيوم
ماظؾ ،ِّ٥موشياظَِّّٔي مغشيػْلِ ّ٨مبِقشيِّٓهِ مظَّ٦شيدِدضيتصي مأَغـيّ٨م
غيؼيٍ متشيغضيّٖصيو مصِ ّ٨مدشيؾِقّ٢غي َّ
تشيكشيؾَّػًْصي مسشيّ٤ضي مدشيّٕ ؼي
غيماظؾ،ِّ٥مثصيّ٣ؼيمأُحضيقشيو،مثصيّ٣ؼيمأُضْؿشيّ٢صي،مثصيّ٣ؼيمأُحضيقشيو،مثصيّ٣ؼيمأُضْؿشيّ٢صي،مثصيّ٣ؼيمأُحضيقشيو،مثصيّ٣ؼيم
أُضْؿشيّ٢صيمصِّ٨مدشيؾِقَّ ّ٢
أُضْؿشيّ٢صي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري).م م
وظؼّٓمصؼّ٥ماظصعيقوبيم(رّ٬ـّ٨مآمســف)ّ٣مسـّ٤ماظؾّـّ٥مأعـّٕهم،موتـّٓبعيّٕوامسيم
حؼقؼــيماظــّٓعيغقومصودؿّ٦حشــّ٦امعــّ٤مصؿـؿفــوموووصــًمجـــّ٦بفّ٣مســّ٤معضــوجعفوم،م
وارتػعــًمػؿعيــؿفّ٣مســّ٤مدػودــػفوم،مصــٱّمتــّٕاػّ٣مإظّــوم٭ّــّ٦عياعنيمضــّ٦عياعني،موضــّٓم
حػؾًمتّٕاذيفّ٣مبلخؾورمزاخّٕةمتشقّٓمبعؾـّ٦عيمػؿعيـؿفّ٣مسيماظؿعيّ٦بـيمواّٰدـؿؼوعيم،م
وضّ٦عيةمسّٖميؿفّ٣مسيماظعؾودةمواإلخؾوت.
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ثايجّا  :ايعًِ ٚايضع ٞحن ٛتكدّ األَٚ ١رفع ١ايٛطٔم،مإغّ٥مذبـولم
سظقّ٣مّٰمؼـؾغـّ٨مظؾؿلـؾّ٣ماظؿؼصـريشيمصقـّ٥م،مصؿـّ٤مسٱّعـوتماظؿؼـّٓممواظؿقضـّٕمأنم
ؼصــؾّّماظؿـــوصّٗممســيمبــنيماِّصــّٕادمواظػؽــوتماجملؿؿعقــيمماٌؿـّ٦ســيماظــيتم
تفّٓفمإديمخّٓعيماظّ٦رّ٤مورضقّ٥مواّٰجؿفودمسيماظؾّٔلمواظؿضققيمعّ٤مأجـّ٢م
ريوؼؿّ٥مورصعيماِّعيم،مأعومسـّٓعومتؿفـووىماهلؿـّ٣مسيمذظـّ١موتضـعّٟماظعـّٖاّ٣ّ٫م
هــّ٢عيمبوِّعــيماظضــعّٟمحؿــّ٧متصــريمشـقؿــيمظغريػ ـوممعــّ٤ماِّعــّ٣م،موضــّٓمّ٬ــّٕبم
اظصقوبيم(رّ٦ّ٬انمآمتعوديمسؾقف)ّ٣معـٱّمأسؾـّ٧مسيمسؾـّ٦ماهلؿـيماظـيتمتلـفّ٣م
سيمخّٓعيماجملؿؿّٝم،مصعشيّ٤ضيمزشيؼضيِّٓمبضيّ٤غيمأَدضيؾَّ٣شيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيـّ٤ضيمأَبِقـِّ٥م،مضَـولشي:م
ِم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مؼؼُــّ٦لصي:مأَعشيّٕشيغشيــومرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّــ ِّ٥م م
شي
دشيــؿِعضيًصيمسصيؿشيــّٕشيمبضيــّ٤شيماًَطَّــوب
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مأَنضيمغشيؿشيصشيّٓؼيقشيمصَّ٦شياصَّ٠شيمذشيظَِّ١مسِـضيِّٓيمعشيوظًوم،مصَؼُؾْـًصي:ماظقشيـّ٦ضيمشيم
أَدضيؾِّ٠صيمأَبشيومبشيؽّْٕػيمإغينضيمدشيؾشيؼْؿصيّ٥صيمؼشيّ٦ضيعطيوم،مضَولشي:مصَفِؽضيًصيمبِـِصضيِّٟمعشيوظِّ٨م،مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَّـ ِّ٥م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):مم(معشيـومأَبضيؼَمقضيـًشيمِظلَػضيؾِـَّ١؟م)مضُؾْـًصي:معِـضيؾَـّ٥صي،موشيأَتشيـّ٧مأَبصيـّ٦مبشيؽْـّٕػيم
بِؽُّ٢ـيمعشيومسِـضيّٓشيهصيم،مصَؼَولشي:م(مؼشيومأَبشيومبشيؽّْٕػيمعشيومأَبضيؼَقضيًشيمِظلَػضيؾَِّ١؟)مضَولشي:مأَبضيؼَقضيـًصيمظَفصيـّ٣صيماظؾَّـّ٥شيم
وشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صي،مضُؾًْصيم:مظَومأَدضيؾِؼُّ٥صيمإغيظَّ٧مذشيّ٨ضيءٍمأَبشيّٓطيا.مممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي) .م
إنماظؿـــوصّٗماظشــّٕؼّٟمؼؽشــّٟمســّ٤مععــودنماظـــوسموسؾــّ٦مغػّ٦دــفّ٣م،م
وضّ٦ةمسّٖاّ٫ؿفّ٣م،مطؿومؼؾنيمعّ٦ارّ٤مضصّ٦رػّ٣م،مصٱّمؼلؿّ٦يمسيماظــوسمعؾـودرظيم
إديماًريموعؿؾورهم،موعلوبّ٠مسيماًريمموعؿـوضّ٢؟!مؼؼّ٦لمتعودي{:وشيعشيومظَؽُـّ٣ضيم
غيماظؾِّ٥موشيظِؾَّـِّ٥معِـريشيماثصيماظلؼيـؿشيووشياتِموشياظْـلَرضيضغيمظَـومؼشيلضيـؿشيّ٦غييمعِــضيؽُّ٣ضيم
أَظَّومتصيـضيػِؼُّ٦امصِّ٨مدشيؾِقَّ ّ٢
شيجيًمعِّ٤شيماظَّـِّٔؼّ٤شيمأَغضيػَؼُـّ٦امعِـّ٤ضيم
عشيّ٤ضيمأَغضيػَّ٠شيمعِّ٤ضيمضَؾضيّ٢غيماظْػَؿضيّّغيموشيضَوتشيّ٢شيمأُوظَؽَِّ١مأَسضيظَّ٣صيمدشير شي
بشيعضيّٓصيموشيضَوتشيؾُّ٦اموشيطُؾفيوموشيسشيّٓشيماظؾَّّ٥صيماظْقصيلضيـشيّ٧موشياظؾَّّ٥صيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمخشيؾِريظي}ػايّٓؼّٓ10:ؼ .م
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إٕ عً ٛاهلُ َٔ ١ايصفات اييت ٜٓبػـ ٞإٔ ٜتصـل بٗـا املـؤَٔم

اظّٔيمؼّٕؼّٓمآمواظّٓارماآلخّٕة،مصوٌمعّ٤ماظصودقمايّٕؼّٙمسؾّ٧ماًريم،مّٰم
تــّٕاهمإّٰم٭ّــوحىمػؿــيمسوظقــيم،موعــّ٤مسؾــّ٦مػؿؿــّ٥مّٰمؼعــّٕفماظعفــّٖموّٰمؼــلظّٟم
اظؽلّ٢م;مصننمّ٬عّٟماهلؿيمؼرتتىمسؾقّ٥مآثورمدؾؾقيم،مصفـّ٦مطورثـيمظألعـيم،موػـّ٦مم
دــؾىمّ٬ــقوعمضّ٦تفــوم،موتػّٕؼــّ٠مطؾؿؿفــوم،مومتّٖؼــّ٠موحــّٓتفوم،موتــّٓاسّ٨ماِّعــّ٣م
سؾقفوموغفىمخرياتفوم،موػـّ٦ماِّعـّٕماظـّٔيمحـّٔرمعــّ٥ماظــيبم (٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
صيماظؾِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ،)ّ٣مصعشيّ٤ضيمثشيّ٦ضيبشيونشيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:ممضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ودؾ:)ّ٣م(مؼصيّ٦ذُِّ١ماُِّعشيّ٣صيمأَنضيمتشيّٓشياسشيّ٧مسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمطَؿشيومتشيّٓشياسشيّ٧ماَِّطَ َؾيُمإغيظَّ٧مضَصضيعشيؿِفشيوم)،م
ُّ٣م
ِــؽ ضي
ظيموَظؽ ؼي
ضيعؽِـٍّٔمطَــِري شي
ضيعؽِـٍّٔم،مضَـولشيم:م(مبشيـّ٢ضيمأَغضيـؿصيّ٣ضيمؼشي ّ٦شي
ِؾيٍمغشيقضيّ٤صيمؼشي ّ٦شي
ظيم:موعِّ٤ضيمض َّ
َصؼَولشيمضَو ّ٢ِّ٫شي
شيوبيَمعِـضيؽُّ٣ضيموشيظَقشيؼِّْٔصَّ٤ؼيم
شُـشيوءظيمطَغصيـشيوءِماظلؼيقضيّ٢غيم،موشيظَقشيـضيّٖغيسشيّ٤ؼيماظؾَّّ٥صيمعِّ٤ضيم٭ّصيّٓصيورغيمسشيّٓصيوـيطُّ٣صيماظْؿشيف شي
اظؾَّّ٥صيمصِّ٨مضُؾُّ٦بِؽُّ٣صيماظّْ٦شيػشيّ٤شيم)م،مصَؼَولشيمضَوّ٢ِّ٫ظي:مؼشيومرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـ،ِّ٥موشيعشيـوماظْـّ٦شيػشيّ٤صيم؟مضَـولشيم:م م
ِقيُماظْؿشيّ٦ضيتِم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأبّ٦مداوود).ممم م
(محصيىؽيماظّٓؽيغضيقشيوموشيطَّٕشياػشي
ٚيف اخلتاّ ٖذ ٙرصـايْٛ ١دٗٗـا إىل نـٌ َضـًِ:مأنمؼغـّٕسمسيم
غػــّ٦سمأبـوّ٫ــّ٥معـــّٔمغعّ٦عــيمأزػــورػّ٣مػــّٔاماًؾــّ٠ماظّٕعيصقــّٝم،موػــّٔهماظؼقؿــيم
اظعظؿّ٧م(سؾّ٦عيماهلؿعيي)مطّ٨متمتّ٨مٔورػومسيماٌلؿؼؾّ٢مرجوّٰمأذّٓعياءم،موجقٱًّم
ععــوصّ٧مسيمبّٓغــّ٥موسؼؾــّ٥م،مؼـــفّٚمبوِّععيــيموؼؼقؾــفومعــّ٤ماظعـــّٕاتم،مموحّٕعيادــوم
ظؾعؼقّٓةمواظّ٦رّ٤م،معمطـّٓؼّ٤مسؾـّ٧ماٌمشـورطيماإلجيوبقـيمسيمذيقـّٝمعــوحّ٨م
ايقوةم،موعـفوماٌشورطيماإلجيوبقيممممسيمذيقّٝماّٰدؿقؼوضوتماظّ٦رـقي .م
إنمّ٬عّٟماهلؿّ٣مطورثيماظؽّ٦ارثمسؾّ٧ماجملؿؿّٝم،مبـّ٢موسؾـّ٧ماِّعـيم
بلدّٕػوم،مصلؼؼّٜمػؿؿّ١موضَّ٦ـيمسّٖميؿّ١مضؾّ٢مأنمتّٕحّ٢مسّ٤مايقـوةموعـومبؾغـًم
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صقفومذلغطيوم،موّّٝ٬مظـػلّ١مػّٓصًومأنمتؽّ٦نمطَػُؾَونػيمعّ٤ماظعظؿوءم،مأومطَػُؾَونػيمعـّ٤م
اظعؾؿــوءم،مأوم َط ُػؾَــونػيمعــّ٤ماظعصيؾؼيــودماظصــوينيم،مصؾعؾــّ٦ماهلؿــّ٣متؾـــّ٧ماِّعــّ٣م،م
وبضعّٟماهلؿّ٣متلؼّٛماِّع .ّ٣م
م
م
م

* * *
م

- 136 -

م

هلل ظة ينضوري يإلً اًي ّينْطٌي
أّال :ينعٌاصب-:

 -1ماإلدٱّمموإؼؼوزماظضؿريماإلغلوغ .ّ٨م
 -2ربودؾيماظـػّٗمإحقوءمظؾضؿوّّٕ٫م.ممممم م
 -3منوذجمعشّٕضيمسيمؼؼظيماظضؿريماإلغلوغّ٨مواظّ٦رين .م
 -4اظطّٕؼّ٠مإديمغفضيمعصّٕمبوظضؿوّّٕ٫مايقي.م م
ً
ثاًاا :يادنرررة.
يادنة هي ين بآى ينيبهللن.

 -1ضــولمتعــودي:م{وإغينؼيمسشيؾَــقضيؽُّ٣ضيمظَقشيــوصِظِنيشيم*مطِّٕشياعــوًمطَــوتِؾِنيشيم*مؼشيعضيؾَؿصيــّ٦نشيمعشيــوم
تشيػْعشيؾُّ٦نشيم}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاّٰغػطور12-10:ؼ .م
ضيمم
صيـؼِـِّ٥موشيغصيكضيـّٕغيجصيمظَـّ٥صيمؼشيـ ّ٦شي
 -2وضـولمتعـودي:م{موشيطُـّ٢ؼيمإغيغضيلشيـونػيم َأظّْٖشيعضيـشيـوهصيمرَـوِّّٕ٫شيهصيمصِـّ٨مس صي
 ّ١اظْقشيـّ٦ضيمشيمسشيؾَقضيـَّ١مم
ِـػْلِـ مَ
ْـّٕأْمطِؿشيوبشيـَّ١م َطػَـّ٧مبشي
ًمؼؾْؼَـوهصيمعشيـضيشصيـّ٦راًم*ماض شي
اظْؼِقشيوعشيـيِم طِؿشيوبـو شي
حشيلِقؾوً}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاإلدّٕاء14-13:ؼ.مم
 -3وضولمتعودي:م{مأَظَّ٣ضيمتشيّٕشي أَنؼيماظؾَّّ٥شيمؼشيعضيؾَّ٣صيمعشيومصِّ٨ماظلؼيؿشيووشياتِموشيعشيومصِّ٨ماْظلَرضيضغيمعشيـوم
َوثيٍمإغيظَّومػصيـّ٦شيمرشيابِعصيفصيـّ٣ضيموشيظَـمومخشيؿضيلشيـيٍم إغيظَّـومػصيـّ٦شيمدشيودِدصيـفصيّ٣ضيموشيظَـوم
ؼشيؽُّ٦نصيمعِّ٤ضيمغشيفضيّ٦شيىمثشيؾ شي
أَدضيغشيّ٧معِّ٤ضيمذشيظَِّ١موشيظَومأَطْـشيّٕشيمإغيظَّو ػصيّ٦شيمعشيعشيفصيّ٣ضيمأَؼضيّ٤شيمعشيومطَوغصيّ٦امثصيّ٣ؼيمؼصيـشيؾـيؽصيفصيّ٣ضيمبِؿشيومسشيؿِؾُّ٦ا
شيوعيِمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمبِؽُّ٢ـيمذشيّ٨ضيءٍمسشيؾِقّ٣ظي}ممممممممممممممممممممممممػاجملودظي7:ؼ.
ؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
 -4وضولمتعودي{:ؼشيّ٦ضيمشيمظَومؼشيـضيػَّٝصيمعشيولظيموشيظَومبشيـصيّ٦نشيم*مإغيظَّومعشيّ٤ضيمأَتشيّ٧ماظؾَّّ٥شيمبِؼَؾْىٍمدشيؾِقّ٣ػيم}مم
ػاظشعّٕاء:م،88م89ؼ.
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 -5وضولمتعودي:م{ؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيظْؿشيـضيظُّٕضيمغشيػّْٗظيمعشيومضَّٓؼيعشيًضيمظِغشيٍّٓم
وشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمخشيؾِريظيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممػايشّٕ:م18ؼم.
 -6وضولمتعودي:م{وشيرشياوشيدشيتضيّ٥صيماظَّؿِّ٨مػصيّ٦شيمصِّ٨مبشيقضيؿِفشيـومسشيـّ٤ضيمغشيػْلِـِّ٥موشيشَؾَّؼَـًِماظْـلَبضيّ٦شيابشيم
ِـّّم
َـومؼػْؾ صي
شيماظؾِّ٥مإغيغؼيـّ٥صيمرشيبـيـّ٨مأَحضيلشيـّ٤شيمعشيـضيـّ٦شيايشيمإغيغؼيـّ٥صيمظ صي
شيوضَوظًَضيمػشيقضيًشيمَظَّ١مضَولشيمعشيعشيوذ َّ
اظظَّوظِؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػؼّ٦د:ّٟم23ؼ .م
شيبعيفصيـّ٣ضيمخشيّ٦ضيصـًوم
 -7وضولمتعـودي:م{م تشيؿشيفشيـوصَّ٧مجصيـصيـّ٦بصيفصيّ٣ضيمسشيـّ٤غيماظْؿشيضشيـوجِّٝغيمؼشيـّٓضيسصيّ٦نشيمرشي
ورؿعوًموممومرزضـوػّ٣مؼـػؼّ٦ن}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظلفّٓة:م16ؼ.
يادنة هي ين ٌة:
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
 -1سّ٤مأَبشيّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضولمرشيدصيّ٦ل َّ
ُـّٕم
شيـظ صي
ضيموَظؽِـّ٤ضيمؼ ضي
شيرطُ ّ٣شي
َـومإظَـّ٧م٭ّصيـ ّ٦غي
ضيموظ غي
صيمإظَـّ٧مأَجضيلشيـو ِدطُ ّ٣شي
شيـظُّٕ غي
وشيدشيؾَّّ٣شي):م{ إغينؼيماظؾَّّ٥شيمظَومؼ ضي
إغيظَّ٧مضُؾُّ٦بِؽُّ٣ضيموشيأَذشيورشيم ِبلَ٭ّشيوبِ ِعِّ٥مإغيظَّ٧م٭ّشيّٓضيرغيهِ}ممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
 -2وسّ٤ماظـعؿـونمبـّ٤مبشـريم(مرّ٬ـّ٨مآمسـفؿـوم)مأنماظــيبم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
ضيغيًمإغيذشيام٭ّشيؾَقشيًضيم٭ّشيؾَّّشيماظْفشيلشيّٓصيمطُؾُّّ٥صيم
وشيدشيؾَّّ٣شي)مضولم:م(..أََّٰموشيإغينؼيمصِّ٨ماظْفشيلشيِّٓمعصيض شي
،موشيإغيذشيامصَلشيّٓشيتضيمصَلشيّٓشيماظْفشيلشيّٓصيمطُؾُّّ٥صيمأََّٰموشيػِّ٨شيماظْؼَؾْىصيم)ممممممم(رواهماظؾكوري)م .م
 -3وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مأَنؼيمرشيدصيّ٦لشيماظؾَّّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
شيؿشِـّ٧م َصؼَـولشي:مؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـ!ِّ٥معشيـوم
طَونشيمؼشيّ٦ضيعطيومبشيورغيزطيامظِؾـؼيـوسغي،مإغيذضيمأَتشيـوهصيمرشيجصيـّ٢ظيمؼ ضي
اإلغيميشيــونصي؟مضَــولشي:ماإلغيميشيــمونصيمأَنضيمتصيــمضيعِّ٤شيمبِوظؾَّــ،ِّ٥موشيعشيٱَِّّ٫ؽَؿِــ،ِّ٥موشيرصيدصيــ ِؾ،ِّ٥موشيظِؼَوِّ٫ــ،ِّ٥م
شيماظؾ!ِّ٥معشيـوماإلغيدضيـٱَّمصي؟مضَـولشي:ماإلغيدضيـٱَّمصي:م
وشيتصيمضيعِّ٤شيمبِوظْؾشيعضيٌِماآلخِّٕغي.مضَولشي:مؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
أَنضيمتشيعضيؾصيـــّٓشيماظؾَّـــّ٥شي،موشيَّٰمتصيشضيـــّٕغيكَمبِـ ـِّ٥مذشيـــقضيؽطيو،موشيتصيؼِـــقّ٣شيماظصؼيـ ـٱَّةَ،موشيتصيـــمضيتِّ٧شيماظّٖؼيمطَـــوةَم
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اظْؿشيػّْٕصيوّ٬شيـيَ،موشيتشيصصيــّ٦مشيمرشيعشيضشيــونشي.مضَــولشي:مؼشيــومرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّـ!ِّ٥معشيــوماإلغيحضيلشيــونصي؟مضَــولشي:م
اإلغيحضيلشيونصيمأَنضيمتشيعضيؾصيّٓشيماظؾَّّ٥شيم َطلَغؼيَّ١متشيّٕشياهصي،مصَنغينضيمظَّ٣ضيمتشيؽُّ٤ضيمتشيّٕشياهصي;مصَنغيغؼيّ٥صيمؼشيّٕشياكَ.م
(رواهماظؾكوري)م.
َؿيَم(رشيّ٨ِّ٬شيمآُمسشيـضيفشيو)مأَنؼيمرشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م 4-
وسشيّ٤ضيمأُمـيمدشيؾ شي
صيفؿِـِّ٥معِـّ٤ضيمبشيعضيـّٚػيم،م
ؼيموظَعشيـّ٢ؼيمبشيعضيضشيـؽُّ٣ضيم َأظْقشيـّ٤صيمبِق ؼي
شيمإظَـ ّ٨شي
غيغؽُّ٣ضيمتشيكشيضيؿصِؿصيّ٦ن غي
ضَولشيم:م(إ ؼي
ْعيًمعِّ٤شيماظـؼيـورغيممصَـٱَّم
صَؿشيّ٤ضيمضَضشيقضيًصيمظَّ٥صيمبِقشيّ٠ـيمأَخِقِّ٥مذشيقضيؽطيومبِؼَّ٦ضيِظِّ٥مصَنغيغؼيؿشيومأَضْطَّٝصيمظَّ٥صيمضِط شي
شيؼلْخصئّضيػشيو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري)م.
ً
ثانثا :يملْضْع:
ظؼّٓماػؿّ٣ماإلدٱّمماػؿؿوعطيـومبوظغطيـومبوظضـؿريماإلغلـوغّ٨موأسؾـّ٧معؽوغؿـّ٥م
سيمغػّ٦سماٌلؾؿني;مِّغّ٥مػّ٦مابّٕكماِّدودـّ٨مىؿقـّٝمتّ٦جفوتـّ٥موذـؿّ٧م
واجؾوت ّ٥م،مصفـّ٦مؼـمديمإديمدـٱّعيماظؼؾـىمعـّ٤ماظعؾـّ٢م،موثؾـوتموجفؿـّ٥مسؾـّ٧م
اًـــريم،موبوظؿـــوظّ٨مؼّ٦٭ّـيـــّ٢مإديمتّ٦صقـــّ٠مآمورّ٬ـــّ٦اغ،ّ٥مصعـــّ٤مأَبشيـــّ٨مػصيّٕشيؼضيـــّٕشيةَم م
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي):م{إغينؼيماظؾَّـّ٥شيمظَـوم
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضولمرشيدصيّ٦ل َّ
ؼشيـضيظُــّٕصيمإغيظَــّ٧مأَجضيلشيــودِطُّ٣ضيموشيظَـمومإغيظَــّ٧م٭ّصيــّ٦شيرغيطُّ٣ضيموشيظَؽِــّ٤ضيمؼشيـضيظُــّٕصيمإغيظَــّ٧مضُؾُــّ٦بِؽُّ٣ضيموشيأَذشيــورشيم
ِبلَ٭ّشيوبِ ِعِّ٥مإغيظَّ٧م٭ّشيّٓضيرغيهِ}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
إنماظضؿريماإلغلـوغّ٨مربؾـّ٥ماظؼؾـىماظـّٔيمبصـٱّحّ٥مؼصـؾّّماىلـّٓم
واظــّٕوحمواظعؿــّ٢م،موبػلــودهمؼػلــّٓمطــّ٢مذــّ٨مءم،موػــّٔامعــوموّ٬ــقّ٥ماظـــيبم م
(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)محقــٌمضــولم:م(....أََّٰموشيإغينؼيمصِــّ٨ماظْفشيلشي ـِّٓمعصيضضيـ شيـغيًمإغيذشيام
٭ّشيؾَقشيًضيم٭ّشيؾَّّشيماظْفشيلشيّٓصيمطُؾُّّ٥صيم،موشيإغيذشيامصَلشيّٓشيتضيمصَلشيّٓشيماظْفشيلشيّٓصيمطُؾُّّ٥صيمأََّٰموشيػِّ٨شيماظْؼَؾْىصيم)م م
(رواهماظؾكوري)م .م
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صوظؼؾــىماظــّٔيمدلمسؾقــّ٥مايــّٓؼٌمظــقّٗماظؼؾــىماظــّٔيمسيم٭ّــّٓرم
اإلغلــونمواظــّٔيمعفؿؿــّ٥مّ٬ــّْماظــّٓممإديمذيقــّٝمأسبــوءماىل ـّ٣مم،مبــّ٢مػــّ٦م
اظضــؿريماظــقؼّٜم،مواظّٕضقــىماظــّٓاخؾّ٨ماظــّٔيمؼّ٦جــّ٥ماإلغلــونمدؼـقطيــوموتّٕبّ٦ؼطيــوم
طيـومودـؾّ٦طقومم،مصـنذامأضـّٓمماإلغلــونمسؾـّ٧مسؿـّ٢ػيمزبـوظٍّٟمؼشيشـعصيّٕمبوظـــّٓمم
طي
وأخٱّضق
وإِّمواظــّٕصّٚماظــّٓاخؾّ٨م،موإذامطــونمػــّٔاماظعؿــّ٢معّ٦اصؼــومؼشيشــعصيّٕمبوظّٕاحــيم
واظلعودةمواظطؿلغقـيم.مو٭ّّٓقماظشوسّٕمحقٌمضول :م
إذامعومخؾــــّ٦تماظّٓػّٕمؼّ٦عطيومصٱّمتؼّ٢ممممممممممخؾـــــّ٦تصيموظؽّ٤مضّ٢مسؾّ٨ؼيمرضقىصي م
وّٰمهلــنبؼيمآمؼغػـــــّ٢صيمدــــوســــيًمممممممممممموّٰمأنؼيمعومخيـــػّ٧مسؾقّ٥مؼغــقىصي م
إٔمتّٕمأنماظقّ٦ممأدـــّٕعصيمذاػــىٍمممممممممممممموأنؼيمشــــّٓطيامظؾــــوزّٕؼّ٤مضـــّٕؼىصي م
وّٰمؼؽّ٦نماظؼؾـىمدـؾقؿطيومواظضـؿريمؼؼظًـومإّٰمإذامتّٕبـّ٧ماٌلـؾّ٣مسؾـّ٧م
اإلميــونماظصــودقم،ماظــّٔيمؼشــعّٕمبــّ٥ماإلغلــونمأنمآمععــّ٥م،مؼلــؿعّ٥موؼــّٕاهم،م
وؼعؾّ٣معومؼػعؾّ٥م ،وحيودؾّ٥مؼّ٦مماظؼقوعيمسؾّ٧معومضّٓمم،مصوإلغلـونمســّٓعومؼعؿؼـّٓم
أنمآمععّ٥مجيؿفّٓمسيمعّٕاضؾؿّ٥متعوديم،موؼلؿقضـّٕمسظؿؿـّ٥مدـؾقوغّ٥مسيمطـّ٢م
أضّ٦اظــّ٥موأسؿوظــّ٥م،موػــّٔامعــومأذــورمإظقــّ٥ماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مسيم
حّٓؼٌمجربؼّ٢م(سؾقّ٥ماظلٱّم)مسـّٓعومدصيـؽِّ٢شيمسـّ٤ماإلحلـونماظـّٔيمػـّ٦مأسؾـّ٧م
درجوتماظّٓؼّ٤مواظقؼنيم،مضَولشي:م(ماإلغيحضيلشيونصيمأَنضيمتشيعضيؾصيّٓشيماظؾَّّ٥شيم َطلَغؼيَّ١متشيّٕشياهصيمصَـنغينضيمظَـّ٣ضيم
تشيؽُّ٤ضيمتشيّٕشياهصيمصَنغيغؼيّ٥صيمؼشيّٕشياكَم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري)م .م
عّ٤مػـومسينماإلدٱّممسـوؼيمصوّ٫ؼيمبرتبقيماٌلؾّ٣مسؾّ٧مؼؼظـيماظضـؿريم
واًــّ٦فمعــّ٤مآموعّٕاضؾؿــّ٥مورؾــىمرّ٬ــوهم،محؿــّ٧مإذامشوبــًمرضوبــيماظؾشــّٕم
وػؿؼيًمغػلـّ٥مبـويّٕاممواإلصلـودمسيماِّرضمهـّٕكمّ٬ـؿريهمايـّ٨ماظـقؼّٜم;م
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صقصّٓهمسّ٤مطّ٢مذظـّ١موؼـّٔطّٕهمبـلنمػــوكمعـّ٤مّٰمؼغػـّ٢موّٰمؼــومم،مومحيؽـّ٣م
بنيمسؾودهمبوظعّٓلموؼؼؿّٙمٌـّ٤مأدـوءموضصـّٕم،مضـولمدـؾقوغ:ّ٥م{وإغينؼيمسشيؾَـقضيؽُّ٣ضيم
ظَقشيــوصِظِنيشيم*مطِّٕشياعـوًمطَــوتِؾِنيشيم*مؼشيعضيؾَؿصيــّ٦نشيمعشيـومتشيػْعشيؾُــّ٦نشيم}مػاّٰغػطــور12-10:ؼ ،م
وضولمتعودي:م{موشيطُّ٢ؼيمإغيغضيلشيونػي أَظّْٖشيعضيـشيوهصيمرَوِّّٕ٫شيهصيمصِّ٨مسصيـصي ِؼِّ٥موشيغصيكضيّٕغيجصيمظَّ٥صيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِقشيوعشيـيِم
طِؿشيوبوًمؼشيؾْؼَوهصيمعشيـضيشصيّ٦راًم*ماضّْٕشيأْمطِؿشيوبشيَّ١مطَػَّ٧مبِـشيػْلَِّ١ماظْقشيّ٦ضيمشيمسشيؾَقضيَّ١محشيلِقؾوًم}م م
ػاإلدّٕاء14-13:ؼ.مم م
بفّٔا ماظضؿري ماإلغلوغ ّ٨مؼلؿطق ّٝماإلغلون متلدؼي ماظعؾودات مسؾّ٧م
اظّ٦جّ٥ماِّطؿّ٢م،مصؿفّٓم٭ّوحؾّ٥مربوصظوًمسؾّ٧ماظعؾوداتمواظطوسوتمواظّٔطّٕم
وضّٕاءةماظؼّٕآنم،مصنذامٕمؼؽّ٤معّ٦٭ًّّّٰ٦مبوٓمصنغّ٥مدقلتّ٨مؼّ٦مظيموميّ٦تمّ٬ؿريم
ػّٔا اإلغلون م ،موسـّٓعو مميّ٦ت ماظضؿري مخيؿ ّ٢اٌقّٖان موتضطّٕب مايقوة م،م
وّٰ مؼلؿطق ّٝم٭ّوحؾ ّ٥مأن مؼعؾّٓ مآ مح ّ٠مسؾودت ّ٥م ،مِّغ ّ٥مّٰ مؼؾؿغ ّ٨مع ّ٤موراّ٫فوم
ثّ٦ابطيوموّٰمخيوفمسؼوبطيوم،موّٰمخيشّ٧مع ّ٤علوءظيمؼّ٦مماظؼقوعيم.
صؾوظضؿري ماي ّ٨ماظقؼ ّٜمؼـضؾ ّٛماظلؾّ٦ك مواظؿصّٕصوت م ،موهػّٜم
ايؼّ٦ق موتمدى ماظّ٦اجؾوت م; محؿ ّ٧موإن مشوبً مرضوبي ماظؾشّٕ م ،مصؿؼّ٦ى مآم
وعّٕاضؾؿّ٥مواًّ٦فمعـّ٥مواّٰدؿعّٓادمظؾؼوّ٥ّ٫مأضّ٦ىمسيمغػّٗماٌلؾّ٣معّ٤مطّ٢م
ذّ٨ءم،مصصوحىماظضؿريمايّ٨مؼّٓركمأنمآمععّ٥محقٌمطونمسيماظلػّٕمأوم
ايضّٕم،مسيماًؾّ٦ةمأومسيماىؾّ٦ةم،مّٰمخيػّ٧مسؾقّ٥مخوصقيم،موّٰمؼغقىمسـّ٥م
دّٕموّٰمسٱّغقيم،مضولمتعودي:م{مأَظَّ٣ضيمتشيّٕشي أَنؼيماظؾَّّ٥شيمؼشيعضيؾَّ٣صيمعشيومصِّ٨ماظلؼيؿشيووشياتِموشيعشيومصِّ٨م
ضيليٍ إغيظَّوم م
َوثيٍمإغيظَّومػصيّ٦شيمرشيابِعصيفصيّ٣ضيموشيظَومخشيؿ شي
اْظلَرضيضغيمعشيو ؼشيؽُّ٦نصيمعِّ٤ضيمغشيفضيّ٦شيىمثشيؾ شي
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ػصيّ٦شي مدشيودِدصيفصيّ٣ضي موشيظَو مأَدضيغشي ّ٧معِّ٤ضي مذشيظِ َّ١موشيظَو مأَطْـشيّٕشي مإغيظَّو ػصيّ٦شي معشيعشيفصيّ٣ضي مأَؼضيّ٤شي معشيو مطَوغصيّ٦ا مثصيّ٣ؼيم
شيوعيِ مإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مبِؽُّ٢ـي مذشيّ٨ضيءٍ مسشيؾِقّ٣ظي} مػاجملودظي7:ؼ.م
ؼصيـشيؾـيؽصيفصيّ٣ضي مبِؿشيو مسشيؿِؾُّ٦ا ؼشيّ٦ضيمشي ماظْؼِق شي
وشري مذظ ّ١مع ّ٤مسشّٕات ماآلؼوت ماظيت متّٕب ّ٨ماظضؿو ّّٕ٫مسؾ ّ٧مربودؾي ماظـػّٗم
واّٰدؿعّٓادمظؾؼوءمايّ٠مدؾقوغ .ّ٥م
و٭ّوحى ماظضؿري ماي ّ٨مجيقّٓ مسؿؾ ّ٥موؼمدى مواجؾ ّ٥م ،مدّ٦اء مرآهم
اظـوسمأممٕمؼّٕوهم،مودّ٦اءمأثـّ٦امسؾقّ٥مأممّٰم،مصنغ ّ٥محيلّ٤مسؿؾّ٥مسؾّ٧مأؼيم
حول م ،موبوظؿوظ ّ٨مصوإلضؾول مسؾ ّ٧ماظعؿ ّ٢مواإلحلون مصق ّ٥مجيى مأن مؼؽّ٦نم
بّٓواص ّٝمإميوغقي موّ٬ؿري مؼؼ ّٜم ،مادرتّ٬وء مٓ م ،موإن مجقّٓ ماًؾ ،ّ٠مؼؼّ٦لم
ِق }ّ٣م
تعودي{:ؼشيّ٦ضيمشي مظَو مؼشيـضيػَّٝصي معشيولظي موشيظَو مبشيـصيّ٦نشي م* مإغيظَّو معشيّ٤ضي مأَتشي ّ٧ماظؾَّّ٥شي مبِؼَؾْىٍ مدشيؾ ػي
ػاظشعّٕاء:م88،89ؼم،موعّ٤مثّ٣مصننمإحقوءماظضؿوّّٕ٫مؼلتّ٨معّ٤مربودؾيماظـػّٗم
وعّٕاضؾؿفومٓمتعوديم،مواًّ٦فمعـّ٥مسّٖموج .ّ٢م
وظؼّٓ مّّٕ٬ب اظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مظـو معـٱّ مبقّ٦دّٟشي م -مسؾق ّ٥اظلٱّمصي م -مسيم
اظطفّٕمواظعػوفمحنيمحفشيّٖشيهصيمّ٬ؿريصيهمسّ٤ماّٰنّٕافِموراءشيماهلّ٦ىم،مإذمأضؾؾًم
اظّٓغقوممبؿعفومسيمذكصقيماعّٕأةماظعّٖؼّٖمتّٕاودهمسّ٤مغػل ّ٥صلبّ٧م،موّٰذمبّٓؼـّ٥م
اظؾ ِّ٥مإغيغؼيّ٥صي مرشيبـي ّ٨مأَحضيلشيّ٤شي معشيـضيّ٦شيايشي مإغيغؼيّ٥صي مّٰ مؼصيػْؾِّّصي اظظَّوظِؿصيّ٦نشي} .مظؼّٓم
ضوّ٫ٱّ {:معشيعشيوذشي َّ
أحّٗ ممبّٕاضؾي مآ مسؾق ّ٥م ،موأغ ّ٥مؼّٕاه مسي مػّٔا ماٌؽون ماٌغؾ ّ٠م ،صوسؿصّ٣م
بّٓؼـ ،ّ٥مواغؿصّٕ م٭ّّ٦ت ماإلميون مسي مضؾؾ ّ٥مسؾ ّ٧م٭ّّ٦ت ماظغّٕؼّٖة مسي مبشّٕؼؿ ّ٥م،م
صؽوغًمؼؼظيماظضؿريمأضّ٦ىمحورسمسؾق .ّ٥م
إنماٌمعّ٤ماظؼّ٦يمسيمسؼقّٓتّ٥م،ماظؼّ٦يمسيمؼؼظيمّ٬ؿريهم،ماظؼّ٦يم
سيمربودؾي غػل،ّ٥مػّ٦ماظلعقّٓمسيماظّٓغقوم،مواظػوّّٖ٫مسيماآلخّٕةمبّّٕ٦ّ٬انمآم،م
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ضول متعودي :م{ؼشيوأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا ماتؼيؼُّ٦ا ماظؾَّّ٥شي موشيظْؿشيـضيظُّٕضي مغشيػّْٗظي معشيو مضَّٓؼيعشيًضي مظِغشيٍّٓم
وشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمخشيؾِريظيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايشّٕ:م18ؼم .م
وظؼّٓمربّ٧ماظـيبعيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مأتؾوسّ٥مسؾّ٧مؼؼظيماظضؿري
وعّٕاضؾيمآمسّٖموجّ٢م،مصقلتّ٨مرجٱّنمع ّ٤اٌلؾؿنيمإديماظـيبم(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مخيؿصؿونمسيمضطعيمأرضمظقّٗمِّحٍّٓ عـفؿو مبقـيموطّ٢مواحٍّٓم
عـفؿومؼّٓسّ٨مأغفومظّ٥موضّٓمارتػعًمأ٭ّّ٦اتفؿوم،مصؼول:م(مإغيغؼيؽُّ٣ضيمتشيكضيؿشيصِؿصيّ٦نشيمإغيظَّ٨ؼيم
وشيظَعشيّ٢ؼي مبشيعضيضشيؽُّ٣ضي مأَظْقشيّ٤صي مبِقصيفؼي ِؿ ِّ٥معِّ٤ضي مبشيعضيّٚػي م ،مصَؿشيّ٤ضي مضَضشيقضيًصي مظَّ٥صي مبِقشيّ٠ـي مأَخِق ِّ٥مذشيقضيؽطيوم
َمؼلْخصئّضيػشيو) م(رواهماظؾكوري)م،مسـّٓ
بِؼَّ٦ضيِظِّ٥مصَنغيغؼيؿشيومأَضْطَّٝصيمظَّ٥صيمضِطْعشييًمعِّ٤شيماظـؼيورغي مصَٱّ شي
ذظ ّ١متـوزل مط ّ٢مواحٍّٓ معـفؿو مس ّ٤مدسّ٦اه م; مِّن ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣ضّٓمحّٕكمسيمغػّ٦دفؿوماإلميونم،موارتػّٝمبفؿومإديمعلؿّ٦ىمسولػيمعّ٤م
اظرتبقيماظّ٦جّٓاغقيموبـوءماظضؿريمواظؿفّٔؼىماًؾؼّ٨م،مصؽوغًمػّٔهماظرتبقيم
وبـوءماظضؿريمحوجّٖاً هلؿومسّ٤ماظظؾّ٣موايّٕامم،موػّ٦ماظّٓاصّٝمإديمطّ٢مخري .م
وعّ٤ماظـؿوذجماظيتمأحقوماإلميونمسيمضؾّ٦بفومؼؼظيماظضؿريمعوموردم
سّ٤مسؾّٓمأعؼيـشيّ٥صيمدقّٓهمسؾ ّ٧ماظغـّ٣م،مصضّٕبماٌـّ٢ماِّسؾّ٧مسيماظعػيمواظـؼوءم
وؼؼظيماظضؿريماإلميوغّ٨م،مؼؼّ٦لمسؾّٓمآمبّ٤مدؼـورم:م م
خّٕجًمعّٝمسؿّٕمبّ٤ماًطوبم(رّ٨ّ٬مآ سـ)ّ٥مإديمعؽيم،مصعّّٕ٬ـومسيمبعّٚم
اظطّٕؼّ٠م،مصوسبّٓرمبـومراعػيمعّ٤ماىؾّ٢م،مصؼولمظّ٥مسؿّٕ (رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥م:مؼوم
راسّ٨م،مبعينمذوةمعّ٤مػّٔهماظغـّ٣م،مصؼولم:مإغّ٨مممؾّ٦كموػّٔه اظغـّ٣مظلقّٓيم
 ،مصؼول مسؿّٕ م-اخؿؾورا مظ -ّ٥مض ّ٢مظلقّٓك مأطؾفو ماظّّٔ٫ى م ،مصؼول ماظّٕاس :ّ٨مإذام
ضؾً مظلقّٓي مػّٔا م؟ مصؿوذا مأضّ٦ل مظّٕب ّ٨مؼّ٦م ماظؼقوعي م؟ مصؾؽ ّ٧مسؿّٕ مبّ٤م
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اًطوب م ،واذرتى مػّٔا ماظعؾّٓ مع ّ٤مدقّٓه مواسؿؼ ّ٥م ،موضول :مأسؿؼؿ ّ١مسيم
اظّٓغقومػّٔهماظؽؾؿيم،موأرج ّ٦أنمتعؿؼّ١مسيماآلخّٕة.مممم م
وسب ّ٤مغلري مسي رطى مأ٭ّقوب ماظضؿو ّّٕ٫مايقي ماظّٔي مخؾَّّٓ ماظّٖعّ٤م
ذطّٕاػّ٣م،مغّٔطّٕمتؾّ١ماظؼصيماظيتمدفؾفوماظؿورؼّْم٭ّّ٦رةمراّ٫عيمصّٕؼّٓةمعمثّٕةم
 ،متؾني عّٓى مؼؼظي ماظضؿري ماي ّ٨موايّٗ ماإلميوغ ّ٨م ،مصؼّٓ مطون مأعريم
اٌمعـنيمسؿّٕ بّ٤ماًطوبم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼعّٗمآٌّؼـيمظقٱًّ،مثّ٣مجؾّٗم
هًمجّٓارمظقلؿّٝماعّٕأةمتؼّ٦لمّٰبـؿفوم:مضّ٦ع ّ٨مإديمذظّ١ماظؾنبمصوعّٔضقّ٥م
بوٌوءم،مصؼوظًمهلو:مؼومأعوهمأومعومسؾؿًمعومطونمعّ٤مسّٖعيمأعريماٌمعـنيم
اظقّ٦م م؟مضوظً:موعومطونمعّ٤مسّٖعؿّ٥مؼومبـقي؟مضوظً:مإغّ٥مأعّٕمعـودؼّ٥مصـودىمأنم
ّٰمؼشوبماظؾنبمبوٌوءم،مصؼوظًمهلو:مؼومبـقيمضّ٦عّ٨مإديمذظّ١ماظؾنبمصوعّٔضقّ٥م
بوٌوءم،مصنغّ١ممبّّٝ٬ّ٦مّٰمؼّٕاكمسؿّٕموّٰمعـوديمسؿّٕم،مصؼوظًماظصؾقيمِّعفو:مؼوم
أعؿوهموآمعومطـًمِّرقعّ٥مسيماٌألموأسصقّ٥مسيماًٱّء م،مطّ٢مذظ ّ١وأعريم
اٌمعـنيمؼلؿؿ،ّٝموضّٓمدّٕهمأعوغيماظػؿوةم،موّ٬ؿريػومايّ٨م،مصوخؿورػومزوجي
ِّسّٖمأوّٰدهم،موطونمعّ٤مذرؼؿفوماًؾقػيماظعودلمسؿّٕمبّ٤مسؾّٓماظعّٖؼّٖم-مرّ٨ّ٬م
آمسـ-ّ٥م(٭ّػيماظصػّ٦ة)م .م
وػو مػ ّ٦ماإلعوم مسؾ ّ٨م(ر ّ٨ّ٬آ مسـ )ّ٥مؼػؼّٓ مدرس ّ٥موجيّٓػو مسـّٓم
ؼفّ٦دي م ،مصلضؾ ّ٢مإدي ماظؼو ّ٨ّ٬مذّٕؼّّ مخيؿص ّ٣مإظق ّ٥م ،صؼول مسؾ ّ٨ظؾؼو:ّ٨ّ٬م
ػّٔهماظّٓرعمدرسّ٨م،موٕمأبّٝموٕمأػىم،مصؼولماظؼوّ٨ّ٬مذّٕؼّّ ظؾقفّ٦ديم:م
عو متؼّ٦ل مصقؿو مؼؼّ٦ل مأعري ماٌمعـني م ،مصؼول ماظقفّ٦دي م :ماظّٓرع مدرس، ّ٨
صوظؿػًماظؼوّ٨ّ٬مذّٕؼّّمإديمسؾّ٨م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥موضولم:مؼومأعريماٌمعـنيم
أظ ّ١بقـيم؟مصوبؿلّ٣مسؾّ٨موضولم:مأ٭ّوبمذّٕؼّّم:معوظّ٨مبقـيم،مصؼضّ٧مبوظّٓرعم
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ظؾقفّ٦دي م ،صلخّٔػو موعش ّ٧مخطّ٦ات ث ّ٣مرج ّٝم ،مصؼول م :مأعو مأغو مصلذفّٓ مأنم
ػّٔهمأحؽومماِّغؾقوء  ،أعريماٌمعـنيمخيو٭ّؿينمإديمضوّ٬قّ٥مصقؼضّ٨مسؾقّ٥م،م
أذفّٓمأنمّٰمإظّ٥مإّٰمآم ،وأذفّٓمأنمربؿّٓطيامسؾّٓمآموردّ٦ظّ٥م،ماظّٓرعموآم
درسّ١م،مدؼطًمعـّ١م.مصؼولمسؾ:ّ٨مأعو إذامأدؾؿًمصفّ٨مػّٓؼيمعين.م
إن ماظؼو ّ٨ّ٬سـّٓعو محؽ ّ٣مسؾ ّ٧ماًؾقػي مطون مّ٬ؿريه مػ ّ٦ماظّٔيم
حيؽّ٣م،مِّغّ٥محيؽّ٣مبويّ٠م،موؼلريمسؾ ّ٧اٌـفٍماظلؾقّ٣م،موؼؾؿّٖم ممبومردّ٣م
آمسيمطؿوبّ٥م،موعومحّٓدهمردّ٦لمآم(٭ّؾ ّ٧آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيمعـفوجّ٥م،م
ع ّ٤مبوب م :م(اظؾقـي مسؾ ّ٧مع ّ٤مادس ّ٧م ،مواظقؿني مسؾ ّ٧مع ّ٤مأغؽّٕ) م ،مصؾؿو مرأىم
اظقفّ٦دي متؾ ّ١ماظقؼظي  ،وسّٕف مأن ماهلّ٦ى مظقّٗ مظ ّ٥مسؾ ّ٧مغػّٗ مأحّٓػؿوم
دؾطونمأسؾّ٤مإدٱّعّ٥مودخّ٢مسيمزعّٕة اظصوينيم،مِّنماظضؿري ػـومطونم
اٌلقطّٕمسؾّ٧مايوطّ٣موسؾّ٧ماظؼوّ٨ّ٬م،مإغفومّ٬ؿوّّٕ٫معؿصؾيمبوٓم(سّٖموج .)ّ٢م
إنماِّعيمسيمأعّٗ ايوجي مإديمأ٭ّقوب ماظضؿوّّٕ٫مايقي مواظلّٕإّّ٫م
اظـؼقيمحؿّ٧متـفّٚموتّٕتؼّ٨موتلعّٓم،مصنن دعودةماجملؿؿّٝمورضقّ٥مسيمؼؼظيم
ّ٬ؿريمأبـوّ٥ّ٫موتؼّ٦ؼيماظّ٦ازعماظّٓؼينمسيمغػّ٦دف، ّ٣مِّغّ٥مػّ٦ماٌفقؿّ٤مسؾّ٧م
ذؽّ٦غف ، ّ٣مصنذا معوت ماظضؿري ماإلغلوغ ّ٨مواظّ٦رين غؿٍ مس ّ٤مذظ ّ١مصلود مسيم
اِّخٱّقمواٌعوعٱّتم،مصؿوماظّٔي ميـّٝماٌّ٦زّٟمأنمؼّٕتشّ٨م؟!مواظؽوتىم
أنمؼّٖورم؟!مواىـّٓيمأنمخيّ٢مسيمسؿؾّ٥م؟!مواظطؾقىمأن ؼفؿّ٢مسيمسٱّجم
عّٕؼضّ٥م؟!مواٌعؾّ٣مأنمؼؼصّٕمسيمواجؾّ٥م؟!مواظؼوّ٨ّ٬مأنمؼظؾّ٣مسيمحؽؿ ّ٥؟!م
واظؿوجّٕمأنمؼغّ٘موحيؿؽّٕمسيموورتّ٥م؟!م...موػؽّٔامسيمطـريمعّ٤مجّ٦اغىم
ايقوة.
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إن ماظّٔي مميـ ّٝمط ّ٢مذظ ّ١مػ ّ٦ماظضؿري ماإلميوغ ّ٨مواظّ٦رين ماظقؼّٜم
اظّٔيمؼفّٔب اِّخٱّقم،موؼؼّ٦مماسّ٦جوجماظلؾّ٦كم،موؼؽّ٦نمدؾؾوًمسيمإ٭ّٱّحم
اظـقوت م ،موضؾّ٦ل ماِّسؿول م ،وطـّٕة ماظعؾودات مواظطوسوت م ،مب ّ٢مإغ ّ٥مؼّ٦رثم
اًّ٦ف مع ّ٤مآ مواًشقي مع ّ٤مسّٔاب ّ٥ودكط ّ٥م ،مضول متعودي{:تشيؿشيفشيوصَّ٧م
جصيـصيّ٦بصيفصيّ٣ضيمسشيّ٤غيماظْؿشيضشيوجِّٝغيمؼشيّٓضيسصيّ٦نشيمرشيبشيعيفصيّ٣ضيمخشيّ٦ضيصوًمورؿعوًموممومرزضـوػّ٣مؼـػؼّ٦ن}م م
ػاظلفّٓة:م16ؼ.م م
سؾّ٧مأنماظضؿريماظّ٦رينماظقؼّٜمػّ٦ماظّٔيمؼؾينموّٰمؼفّٓمم،موؼعؿّٕم
وّٰمخيّٕبم،موؼلعّ٧مإديم٭ّـوسيمايقوةمّٰمإديم٭ّـوسيماٌّ٦ت .م
إذا معوت ماظضؿري مصنن ايقوة متشيػلصيّٓ م ،مذظ ّ١مأن ماظضؿري مايّ٨عي مدّٕعيم
ايقوةم،معّ٤مشريهممتّ٦تماظشعّ٦بمواِّورون ،موتـؿفّ٨ماِّعّ٣موايضوراتم،م
وتّٖولماظؼقّ٣مواٌؾودئم،موؼصيصؾِّّمطّ٢مذّ٨ءمعؾوحطيوم:مطٱّمماظّٖورم،مواًقوغيم،م
واظلّٕضي م ،مواٌول مايّٕام م ،مواظؼؿ ّ٢م ،مواظلؽّ٦ت مس ّ٤ماظظؾ ّ٣مواظظوٌني م،م
وتّٖؼقّٟمايؼوّ٠ّ٫موشريػومعّ٤معّ٦بؼوتمايقوة.مم م
ظّٔا وجى مسؾقـو مذيقعوً مأن مسبق ّ٨مّ٬ؿوّّٕ٫غو مبؿؼّ٦ى مآ موعّٕاضؾؿ ّ٥م،م
واظـظّٕ مإدي عصوحل مذبؿؿعـو موورــو م ،موظـقّٔر مأن متؽّ٦ن مأجلودغو مبٱّم
ّ٬ؿوّّٕ٫محقيمعؿصؾيمبويّ٠مواًريمواٌعّٕوفم،محؿّ٧متؿـّٖلمسؾقـومررييمآ
وعغػّٕت.ّ٥م م
م
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م

سل ايطزٜل ٚاملزافل ايعاَ١
أٚال  :ايعٓاصز:
 -1مشّ٦ظقيُماإلدٱّممظؽّ٢مجّ٦اغىمايقوة .م
 -2عّ٤محؼّ٦قماظطّٕؼّ٠موآداب:ّ٥م
مشّٚؽيماظؾصّٕم .ممطّٟؽيماِّذىم.-مردؽيماظلٱّمم.

 -3دسّ٦ةماإلدٱّممإديمايػوزمسؾّ٧مإٌّاصّ٠ماظعوعي .م
ثاّْٝا  :األديـ: ١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜ

 -1ضولمتعودي:م{م َأظَّ٣ضيمتشيـّٕشيوضيامأَنؼيماظؾَّـّ٥شيمدشيـكؼيّٕشيمَظؽُـّ٣معؼيـومصِـّ٨ماظلؼيـؿشيووشياتِموشيعشيـومصِـّ٨م
ِـيًموشيعِّ٤شيماظـؼيـوسغيمعشيـّ٤مؼصيفشيـودِلصيمصِـّ٨م
اَِّرضيضغيموشيأَدضيؾشيّٞشيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمغِعشيؿشيّ٥صيمزَوػِّٕشيةًموشيبشيورشي
اظؾِّ٥مبِغشيقضيّٕغيمسِؾّْ٣ػيموشيّٰمػصيّٓطيىموشيّٰمطِؿشيوبٍمعؽيـِريػي}ممممممممممممممممممممممممممممممممػظؼؿون٠٢:ؼ.م
َّ

 -2وضولمتعودي:م{وشيسِؾشيودصيماظّٕؼيحضيؿشيّ٤غيماظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيؿضيشصيـّ٦نشيمسشيؾَـّ٧ماظْـلَرضيضغيمػشيّ٦ضيغطيـوموشيإغيذشيام
خشيورَؾشيفصيّ٣صيماظْفشيوػِؾُّ٦نشيمضَوظُّ٦امدشيؾَوعطيوم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيؾِقؿصيّ٦نشيمظِـّٕشيبـيفغيّ٣ضيمدصيـفؼيّٓطياموشيضِقشيوعطيـوم*م

شيمؼؼُّ٦ظُّ٦نشيمرشيبؼيـشيوما٭ّضيـّٕغيفضيمسشيـؼيـومسشيـّٔشيابشيمجشيفشيــؼيّ٣شيمإغينؼيمسشيـّٔشيابشيفشيومطَـونشيمشَّٕشياعطيـوم*م
شياظِّٔؼ ّ٤شي
و َّ

إغيغؼيفشيــومدشيــوءشيتضيمعصيلضيــؿشيؼَّٕؾياموشيعصيؼَوعطيــوم*موشياظَّـِّٔؼّ٤شيمإغيذشيامأَغضيػَؼُـّ٦امظَــّ٣ضيمؼصيلضيــّٕغيصُّ٦اموشيظَــّ٣ضيمؼشيؼْؿصيــّٕصيوام

وشيطَونشيمبشيقضيّ٤شيمذشيظَِّ١مضَّ٦شياعطيو}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظػّٕضون:م-63م67ؼ .م

 -3وضولمتعوديم:م{وشيظَومتشيؼّْٟصيمعشيومظَقضيّٗشيمظََّ١م ِبِّ٥مسِؾّْ٣ظيمإغينؼيماظلؼيؿضيّٝشيموشياظْؾشيصشيّٕشيموشياظْػُمشيادشيم

طُّ٢ؽيمأُوظَؽَِّ١مطَونشيمسشيـضيّ٥صيمعشيلضيؽصيّ٦ظًوم*موشيظَومتشيؿضيّ٘غيمصِّ٨ماْظلَرضيضغيمعشيّٕشيحطيومإغيغؼيَّ١مظَّ٤ضيمتشيكضيّٕغيقشيم

اظْلَرضيضشيموشيظَّ٤ضيمتشيؾضيؾُّٞشيماظْفِؾشيولشيمرُّ٦ظًوم*مطُّ٢ؽيمذشيظَِّ١مطَونشيمدشيقـيؽصيّ٥صيمسِـضيّٓشيمرشيبـيَّ١معشيؽّْٕصيوػطيوم}مممممممممم
ػاإلدّٕاء:م-36م38ؼ.
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 -4وضولمتعودي:م{ضُـّ٢ضيمظِؾْؿصيـمضيعِـِنيشيمؼشيغصيضؽيـّ٦امعِـّ٤ضيمأ ضيمَبصشيـورغيػِّ٣ضيموشيؼشيقضيػَظُـّ٦امصُـّٕصيوجشيفصيّ٣ضيم
ذشيظَِّ١مأَزضيطَّ٧مظَفصيّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمخشيؾِريظيمبِؿشيـومؼشيصضيــشيعصيّ٦نشيم*موشيضُـّ٢ضيمظِؾْؿصيمضيعِـشيـوتِمؼشيغضيضصيضضيـّ٤شيم
عِّ٤ضيمأَبضيصشيورغيػِّ٤ؼيموشيؼشيقضيػَظّْ٤شيمصُّٕصيوجشيفصيّ٤ؼيموشيظَومؼصيؾضيِّٓؼّ٤شيمزغيؼـشيؿشيفصيّ٤ؼيمإغيظَّومعشيومزَفشيّٕشيمعِـضيفشيو}م
ػاظـّ٦ر،30:م31ؼ.م
 -5وضولمتعودي{:ؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امظَومؼشيلضيكشيّٕضيمضَّ٦ضيمظيمعِّ٤ضيمضَّ٦ضيمػيمسشيلشيّ٧مأَنضيمؼشيؽُّ٦غصيـّ٦ام
خشيقضيــّٕطيامعِـــضيفصيّ٣ضيموشيظَــومغِلشيــوءظيمعِــّ٤ضيمغِلشيــوءٍمسشيلشيــّ٧مأَنضيمؼشيؽُــّ٤ؼيمخشيقضيــّٕطيامعِـــضيفصيّ٤ؼيموشيظَــومتشيؾْؿِــّٖصيوام
أَغضيػُلشيؽُّ٣ضيموشيظَومتشيـشيوبشيّٖصيوامبِوْظلَظْؼَوبِمبِـؽضيّٗشيماظِودضيـّ٣صيماظْ ُمػلصيـّ٦قصيمبشيعضيـّٓشيماظْنغيميشيـونغيموشيعشيـّ٤ضيمظَـّ٣ضيم
ؼشيؿصيــىضيم َصلُوظَؽِـَّ١مػصيــّ٣صيماظظَّــوظِؿصيّ٦نشي*مؼشيوأَؼؽيفشيــوماظَّـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيــّ٦اماجضيؿشيـِؾصيــّ٦امطَــِريطيامعِــّ٤شيم
اظظَّّ٤ـيمإغينؼيمبشيعضيّٚشيماظظَّّ٤ـيمإغيثضيّ٣ظيموشيظَومتشيفشيلؼيلصيـّ٦اموشيظَـومؼشيغضيؿشيـىضيمبشيعضيضصيـؽُّ٣ضيمبشيعضيضطيـومأَؼصيقِـىؽيم
ضيمؼلْطُّ٢شيمظَقضيّ٣شيمأَخِقِّ٥معشيقضيؿطيومصَؽَّٕغيػضيؿصيؿصيّ٦هصيموشياتؼيؼُـّ٦اماظؾَّـّ٥شيممإغينؼيماظؾَّـّ٥شيمتشيـّ٦ؼيابظيم
أَحشيّٓصيطُّ٣ضيمأَن شي
رشيحِقّ٣ظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايفّٕات:م11،12ؼم .م
ِقيٍمصَقشيقؽيّ٦ام ِبلَحضيلشيـّ٤شيمعِـضيفشيـومأَوضيمرصيدؽيوػشيـومإغينؼيمآَم
 -6وضولمتعودي{:موشيإغيذشيامحصيقـيقؿصيّ٣ضيمبِؿشيق ؼي
طَونشيمسشيؾَّ٧مطُّ٢ـيمذشيّ٨ضيءٍمحشيلِقؾطيو}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م86ؼ.م م
 -7وضولمتعودي{:وشيظَومتصيػْلِّٓصيوامصِّ٨ماْظلَرضيضغيمبشيعضيـّٓشيمإغي٭ّضيـؾَوحِفشيومذشيظِؽُـّ٣ضيمخشيقضيـّٕظيمظَؽُـّ٣ضيمإغينضيم
طُـضيؿصيّ٣ضيمعصيمضيعِـِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّسّٕاف:م85ؼ.
شيوعيِمثصيّ٣شيعيمتصيّ٦شيصَّّ٧مطُّ٢صيعيمغشيػّْٗػيمعشيـوم
ضيمؼلْتِمبِؿشيومشَّ٢شيعيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
 -8وضولمتعودي{:وشيعشيّ٤ضيمؼشيغضيؾُ ّ٢شي
طَلشيؾشيًضيموشيػصيّ٣ضيمَّٰمؼصيظْؾَؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان161:ؼ.مم
َومتلْطُؾُّ٦امأَعضيّ٦شياظَؽُّ٣ضيمبشيقضيــشيؽُّ٣ضيمبِوظْؾشيورِـّ٢غيمإغيظَّـوم
 -9وضولمتعودي:م{ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امظ شي
أَنضيمتشيؽُّ٦نشيمتِفشيورشيةًمسشيّ٤ضيمتشيّٕشياضػيمعِـضيؽُّ٣ضيموشيظَومتشيؼْؿصيؾُّ٦امأَغضيػُلشيـؽُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّـّ٥شيمطَـونشيمبِؽُـّ٣ضيم
م

رشيحِقؿطيو}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م29ؼ .م
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األديـ َٔ ١ايضــٓ: ١
 -1سشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ:)ّ٣م(ماإلغيميشيونصيمبِضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصيّ٦نشيمأَوضيمبِضضيـّٝظيموشيدِـؿؽيّ٦نشيمذصيـعشيضيؾيًم َصلَصْضشيـؾُفشيومضَـّ٦ضيلصيمَّٰم
إغيظَــّ٥شيمإغيَّّٰماظؾَّــّ٥صيموشيأَدضيغشيوػشيــومإغيعشيورَــيُماَِّذشيىمسشيــّ٤غيماظطَّّٕغيؼــّ٠غيموشياظْقشيقشيــوءصيمذصيــعشيضيؾيٌمعِــّ٤شيم
اإلغيميشيونغيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ)ّ٣م.
 -2وسّ٤مأَبِّ٧مدشيعِقٍّٓماظْكصيّٓضيرغيىـيم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مسشيـّ٤غيماظـؼيؾِـّ٨ـيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣مضَولشي:م(مإغيؼؼيوطُّ٣ضيموشياظْفصيؾُّ٦سشيمسيماظطُّّٕصيضَوتِم).مضَـوظُّ٦ا:مؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥معشيـوم
ظَـشيــومبصيــّٓؿيمعِــّ٤ضيمعشيفشيوظِلِـــشيومغشيؿشيقشيــّٓؼيثصيمصِقفشيــو.مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـِّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودــؾ:)ّ٣م(مصَــنغيذشيامأَبشيقضيــؿصيّ٣ضيمإغيَّّٰماظْؿشيفضيؾِــّٗشيمصَ ـلَسضيطُّ٦اماظطَّمّٕغيؼــّ٠شيمحشيؼَّــّ٥صيم)مضَــوظُّ٦ام:موشيعشيــوم
فم
حشيؼُّّ٥صي؟مضَولشيم:م(شَّٚؽيماظْؾشيصشيّٕغيم،موشيطَّٟؽيماَِّذشيىم،موشيرشيدؽيماظلؼيٱَّمغيم،موشياَِّعضيّٕصيمبِـوظْؿشيعضيّٕصيو ِ
وشياظـؼيفضيّ٧صيمسشيّ٤غيماظْؿصيـضيؽَّٕغيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣م
 -3وسشيــّ٤ضيمجشيّٕغيؼــّٕغيمبضيــّ٤غيمسشيؾضيـِّٓماظؾَّـِّ٥م(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشيم:م(دشيـلَظًْصيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّ ـ ِّ٥م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسشيّ٤ضيمغشيظَّٕغيماظْػُفشيوءشيةِم َصلَعشيّٕشيغِّ٨مأَنضيمأَ٭ّضيّٕغيفشيمبشيصشيّٕغييغيم)م
(رواهمعلؾ.)ّ٣م
ٓم
 -4وســّ٤مسشيؾضيــّٓمآِمبضيــّ٤مسشيؿضيــّٕػيوم(رّ٬ــّ٨مآمسـفؿــو)مضــول:مدشيـؿِعضيًصيمرشيدصيــّ٦لشيما ِ
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيؼُّ٦لصي:م(ماظْؿصيلضيؾِّ٣صيمعشيّ٤ضيمدشيؾِّ٣شيماظـؼيوسصيمعِّ٤ضيمظِلشيـو ِغِّ٥موشيؼشيـِّٓ ِهم
،موشياظْؿصيفشيوجِّٕصيمعشيّ٤ضيمػشيفشيّٕشيمعشيومغشيفشيّ٧مآمسشيـضيّ٥صيم)ممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ).
َّـّ٥م
 -5وسشيّ٤ضيمعصيعشيوذِمبضيّ٤غيمجشيؾشيّ٢ػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَـولشي:مطُـضيـًصيمعشيـّٝشيماظـؼيؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾ صي
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شيم)مصِّ٨مدشيػَّٕػي،م َصلَ٭ّضيؾشيقضيًصيمؼشيّ٦ضيعطيومضَّٕغيؼؾطيـومعِـضيـّ٥صيموشيغشيقضيـّ٤صيمغشيلِـريصي،مصَؼُؾْـًصي:مؼشيـوم
شيماظؾ،ِّ٥مأَخضيؾِّٕضيغِّ٨مبِعشيؿشيّ٢ػيمؼصيّٓضيخِؾُـِّ٨ماظْفشيـؼيـيَموشيؼصيؾشيوسِـّٓصيغِّ٨معِـّ٤ضيماظـؼيـورغي.مضَـولشي:م
رشيدصيّ٦ل َّ
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صيمسؾَقضيـ:ِّ٥متشيعضيؾصيـّٓصيماظؾَّـّ٥شيمظَـوم
ضيمدلَظًْشيمسشيظِقؿطيو،موشيإغيغؼيـّ٥صيمظَقشيلِـريظيمسشيم ؾَـّ٧معشيـّ٤ضيمؼشيلؼيـّٕشيهصيماظؾَّـ ّ٥شي
(ظَؼَّٓ شي
صيـٍم
ِّ٨ماظّٖطَـوةَ،موشيتشيصصيـّ٦مصيمرشيعشيضشيـونشي،موشيتشيق ؼي
ؼي
صيـمت
شيتؼِـقّ٣صيماظصؼيـؾَوةَ،موشيت ضي
ضيّٕكُمبِـِّ٥مذشيـقضيؽطيو،مو صي
تصيش غي
اظْؾشيقضيًشي)مثصيّ٣ؼيمضول:م(أَظَومأَدصيظَُّّ١مسشيؾَـّ٧مأَبضيـّ٦شيابِماظْكشيقضيـّٕغي؟ماظصؼيـّ٦ضيمصيمجصيـؼيـيٌ،موشياظصؼيـّٓشي َضيُم
ِقؽيَمطَؿشيومؼصيطْػِهصيماظـؼيورشيماظْؿشيوءصي،موشي٭ّشيؾَوةُماظّٕؼيجصيّ٢غيمعّ٤مجشيـّ٦ضيفِماظؾَّقضيـّ٢غي)م
تصيطْػِهصيماظْكشيط شي
ثصيّ٣ؼيمضَّٕشيأَ:م{تشيؿشيفشيوصَّ٧مجصيـصيّ٦بصيفصيّ٣ضيمسشيّ٤ضيماظْؿشيضشيوجِّٝغي}محشيؿؼيّ٧مبشيؾَّٞشيم{جشيـّٖشياءطيمبِؿشيـومطَـوغصيّ٦ام
ؼشيعضيؿشيؾُــّ٦نشيم}مػاظلــفّٓة:م16م-م17ؼ،مثصيـــّ٣ؼيمضَــولشي:م(أَظَــومأُخضيؾِـــّٕصيكَمبِــمّٕشيأْسغيماظْــلَعضيّٕغيم
وشيسشيؿصيّ٦دِهِموشيذصيرضيوشيةِمدشيـشيو ِعِّ٥؟ماظْفِفشيودصي)،مثصيّ٣ؼيمضَولشي(:أَظَومأُخضيؾِّٕصيكَمبِؿِؾَوكِمذشيظَِّ١مطُؾِّـِّ٥؟م)م
ضُؾًْصي:مبشيؾَ.ّ٧م َصلَخشئّشيمبِؾِلشيو ِغِّ٥مصَؼَولشي:م(تشيؽُّٟؽيممسشيؾَقضيَّ١مػشئّشيا)مضُؾْـًصي:مؼشيـومغشيؾِـّ٨ؼيماظؾَّـ،ِّ٥م
وشيإغيغؼيومظَؿصيمشياخشئّصيونشيمبِؿشيومغشيؿشيؽَؾَّّ٣صيم ِبِّ٥؟مضَولشي:م(ثشيؽِؾَؿضيَّ١مأُعؽيَّ١مؼشيومعصيعشيوذصيم،موػشيـّ٢ضيمؼصيؽِـىؽيم
اظـؼيوسشيمسشيؾَّ٧موصيجصيّ٦ػِفغيّ٣ضيمصِّ٨ماظـؼيورغيمإغيظَّومحشيصشيوِّّٓ٫صيمأَظْلِـشيؿِفغيّ٣ضي؟!م)م
(دـّ٤مابّ٤معوج .)ّ٥م
 -6وسشيـــّ٤ضيمحصئّشيؼضيػَــيَمبضيـــّ٤غيمأَدِـــقٍّٓمأَنؼيماظـؼيؾِـــّ٨ؼيم(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مضَـــولشي:م م
(معشيّ٤ضيمآذشيىماظْؿصيلضيؾِؿِنيشيمصِّ٨مرُّٕصيضِفغيّ٣ضيموشيجشيؾشيًضيمسشيؾ ضيَقِّ٥مظَعضيـشيؿصيفصيّ٣ضيم)
م(اٌعفّ٣ماظؽؾريمظؾطرباغ .)ّ٨م
 -7وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيـّ٤ضيماظـشيعيؾِـّ٨غيعيم(٭ّشيـؾَعيّ٧ماظؾَعيـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَعيّ٣شي)م
ضَولشي:م(مظَؼَّٓضيمرشيأَؼضيًصيمرشيجصيٱًّمؼشيؿشيؼَؾَعيـىصيمصِـّ٨م اظْفشيـشيعيـيِمصِـّ٨مذشيـفشيّٕشيمةٍمضَطَعشيفشيـومعِـّ٤ضيمزَفضيـّٕغيم
اظطَعيّٕغيؼّ٠غيمطَوغشيًضيمتصيمضيذِي اظـشيعيوسشي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ.)ّ٣
ضيّٕةَم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مضَـولشيم:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآم
 -8وسشيّ٤ضيم َأبِّ٧مػصيّٕشيؼ شي
شيـيَمحشيؿؼيّ٧متصيمضيعِـصيّ٦اموشيَّٰمتصيمضيعِـصيّ٦امحشيؿؼيـّ٧متشيقشيـوبؽيّ٦ام
سؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مَّٰمتشيّٓضيخصيؾُّ٦نشيماظْف ؼي
،مأَوشيَّٰمأَدصيظُّؽُّ٣ضيمسشيؾَّ٧مذشيّ٧ضيءٍمإغيذشيامصَعشيؾْؿصيؿصيّ٦هصيمتشيقشيوبشيؾضيؿصيّ٣ضيمأَصْشصيّ٦اماظلؼيٱَّمشيمبشيقضيـشيؽُّ٣ضيم)م
(رواهمعلؾ .)ّ٣م
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ثايجّا  :املـــٛضــــــٛع :
ظؼــّٓمخؾــّ٠مآمتعــوديماإلغلــونموطّٕعيعــّ٥م،موػقــلمظــّ٥معــّ٤ماِّدــؾوبمعــوم
ؼلوسّٓهمسؾّ٧مايقوةماظؽّٕمييم،مصلكّٕمطّ٢معـومسيماظلـؿّ٦اتموعـومسيماِّرضم
ًّٓعؿــّ٥موعـػعؿــّ٥م،مضــولمدــؾقوغّ٥م:م{مأَظَــّ٣ضيمتشيــّٕشيوضيامأَنؼيماظؾَّــّ٥شيمدشيــكؼيّٕشيمظَؽُــّ٣معؼيــومصِــّ٨م
اظلؼيؿشيووشياتِموشيعشيومصِّ٨ماَِّرضيضغيموشيأَدضيؾشيّٞشيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمغِعشيؿشيّ٥صيمزَـوػِّٕشيةًموشيبشيورِـشيـيًموشيعِـّ٤شيماظـؼيـوسغيم
ِري}مممممممممػظؼؿون٠٢:ؼ.م م
ِّ٨ماظؾِّ٥مبِغشيقضيّٕغيمسِؾّْ٣ػيموشيّٰمػصيّٓطيىموشيّٰمطِؿشيوبٍمعؽيـ ػي
َّ
عشيّ٤مؼصيفشيودِلصيمص
واٌؿلعّ٢مسيمذّٕؼعيماإلدٱّممجيّٓمأغفومضّٓممشؾـًموادـؿّ٦سؾًمطـّ٢م
عـوحّ٨مايقوةموذؽّ٦غفوم،مصؾّ٣متـّٓعمذبـوًّٰمسيماظلـؾّ٦كماظعـوممأوماًـوصمإّٰم
وحـعيــًمسؾقــّ٥م،موعــّ٤مػـــومصــٱّمشــّٕومأنمؼؽــّ٦نمظؿّ٦جقفــوتماإلدــٱّمموأحؽــومم
اظشّٕؼعيمدورظيمبوظّٞظيمسيمتـظقّ٣مذؽّ٦نماجملؿؿّٝم،موّٰمأدلمسؾّ٧مذظـّ١معـّ٤مأنم
عــّٓوغوتمأػــّ٢ماإلدــٱّممسيماظػؼــّ٥مواِّخــٱّقمّٰمتــّٖالمعشــقّ٦غيمبــويؽّ٣م
واِّحؽوممسيمصفّ٣مذـؽّ٦نماإلغلـونمودقودـيماجملؿؿعـوت،معـّٝممنـوذجمحقـيم
ودِريػيمصّٔةموتطؾقؼوتٍمجؾقيٍمسؾّ٧معّٓىمتورؼّْماِّعيماجملقّٓ.م م
وإنمممــومؼصيظفــّٕممشّ٦ظق ـيممػــّٔاماظــّٓؼّ٤موجــٱّءشيمحِؽَؿِــّ٥موأحؽوعــّ٥معــوم
أوّ٬قؿّ٥مآؼـوتماظؼـّٕآنمايؽـقّ٣موأحودؼـٌماظــيبماظؽـّٕؼّ٣م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودــؾ)ّ٣م،موعــّ٤مذظــّ١مضّ٦ظــّ٥متعــودي:م{وشيسِؾشيــودصيماظــّٕؼيحضيؿشيّ٤غيماظَّ ـِّٔؼّ٤شيمؼشيؿضيشصيــّ٦نشيمسشيؾَــّ٧م
اْظلَرضيضغيمػشيّ٦ضيغطيوموشيإغيذشيامخشيورَؾشيفصيّ٣صيماظْفشيوػِؾُّ٦نشيمضَوظُّ٦امدشيؾَوعطيوم*موشياظَّـِّٔؼمّ٤شيمؼشيؾِقؿصيـّ٦نشيمظِـّٕشيبـيفغيّ٣ضيم
شيمؼؼُّ٦ظُـّ٦نشيمرشيبؼيـشيـوما٭ّضيـّٕغيفضيمسشيـؼيـومسشيـّٔشيابشيمجشيفشيــؼيّ٣شيمإغينؼيمسشيـّٔشيابشيفشيوم
شياظِّٔؼ ّ٤شي
طياموضِقشيوعطيوم*مو َّ
دصيفؼيّٓ شي
طَونشيمشَّٕشياعطيوم*مإغيغؼيفشيومدشيوءشيتضيمعصيلضيؿشيؼَّٕؾياموشيعصيؼَوعطيوم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمإغيذشيامأَغضيػَؼُّ٦امظَّ٣ضيمؼصيلضيـّٕغيصُّ٦اموشيظَـّ٣ضيم
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ْـّٟم
ؼشيؼْؿصيّٕصيواموشيطَونشيمبشيقضيّ٤شيمذشيظَِّ١مضَّ٦شياعطيو}ػاظػّٕضون:م-63م67ؼ.موضّ٦ظّ٥متعودي:م{وشيظَومتشيؼ صي
عشيومظَقضيّٗشيمظََّ١م ِبِّ٥مسِؾّْ٣ظيمإغينؼيماظلؼيؿضيّٝشيموشياظْؾشيصشيّٕشيموشياظْػُمشيادشيمطُّ٢ؽيمأُوظَؽَِّ١مطَـونشيمسشيـضيـّ٥صيمعشيلضيـؽصيّ٦ظًوم
*موشيظَومتشيؿضيّ٘غيمصِّ٨ماْظلَرضيضغيمعشيّٕشيحطيومإغيغؼيَّ١مظَّ٤ضيمتشيكضيّٕغيقشيماْظلَرضيضشيموشيظَّ٤ضيمتشيؾضيؾُّٞشيماظْفِؾشيولشيمرُّ٦ظًوم
*مطُّ٢ؽيمذشيظَِّ١مطَونشيمدشيقـيؽصيّ٥صيمسِـضيّٓشيمرشيبـيَّ١معشيؽّْٕصيوػطيوم}ممممممممممممممممػاإلدّٕاء:م36م-م38ؼ .م
ضيــّٕ مَة م
وصقؿــومرواهماإلعــوممعلــؾّ٣مسيم٭ّــقققّ٥مبلـــّٓهمسشيــّ٤ضيم َأبِــّ٧مػصيّٕشيؼ شي
شيـونم
ِم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ:)ّ٣م(ماإلمي صي
غيم
صيماظؾّ٥
م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
صيموأَدضيغشيوػشيـوم
َمإظَـّ٥شيمإغيَّّٰماظؾَّـ ّ٥شي
ظيمودِـؿؽيّ٦نشيمذصيـعشيضيؾيًم َصَلصْضشيـؾُفشيومضَـّ٦ضيلصيمّٰ غي
بِضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصيّ٦نشيمأَوضيمبِضضيـ ّٝشي
ريُماَِّذشيىمسشيّ٤غيماظطَّّٕغيؼّ٠غيموشياظْقشيقشيوءصيمذصيعشيضيؾيٌمعِّ٤شيماإلغيميشيونغيم) .م
إغيعشيو َ
وٌومطوغًمذّٕؼعؿـوماظغّٕاءمضـّٓماػؿؿـًمبلـعودةماظــوسمسيمدغقـوػّ٣م
وأخّٕاػ،ّ٣مذّٕسًمهلّ٣معّ٤ماآلدابمواِّخـٱّقماظـيتمظـّ٦ماظؿّٖعـّ٦امبفـومظعوذـّ٦ام
حقوةمرقؾيمطّٕميـيمسيماظـّٓغقومواآلخـّٕةمم،مضـولمتعـودي:م{وشيأَظَّـّ٦غيمادضيـؿشيؼَوعصيّ٦امسشيؾَـّ٧م
اظطَّّٕغيؼ َؼيِمَظلَدضيؼَقضيـشيوػصيّ٣ضيمعشيوءطيمشَّٓشيضًو}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاى:ّ٤م16ؼ .م
وعّ٤مػّٔهماآلدابموتؾّ١ماِّخٱّقماظيتمحٌؼيمسؾقفومدؼــومايـقـ:ّٟمم
إسطوءماظطّٕؼّ٠محؼَّّ٥م،مواّٰظؿّٖامصيمبكدابّ٥موواجؾوتّ٥م،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مدشيعِقٍّٓماظْكصيـّٓضيرغيىـيم
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي:م(مإغيؼؼيـوطُّ٣ضيموشياظْفصيؾُـّ٦سشيم
سيماظطُّّٕصيضَوتِم).مضَوظُّ٦ا:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيما ظؾَّـِّ٥معشيـومظَـشيـومبصيـّٓؿيمعِـّ٤ضيمعشيفشيوِظلِــشيومغشيؿشيقشيـّٓؼيثصيمصِقفشيـو.م
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مصَـنغيذشيامأَبشيقضيـؿصيّ٣ضيمإغيَّّٰماظْؿشيفضيؾِـّٗشيممصَـلَسضيطُّ٦ام
ضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
اظطَّّٕغيؼّ٠شيمحشيؼَّّ٥صي)،مضَوظُّ٦ام:موشيعشيومحشيؼُّّ٥صيم؟مضَولشيم(مشَّٚؽيماظْؾشيصشيّٕغيموشيطَّٟؽيماَِّذشيىموشيرشيدؽيماظلؼيٱَّمغيم
وشياَِّعضيّٕصيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشياظـؼيفضيّ٧صيمسشيّ٤غيماظْؿصيـضيؽَّٕغيم)

- 152 -

(رواهمعلؾ.)ّ٣م

وؼمطّٓ مّّٕ٬ورة مػّٔه مايؼّ٦ق مظؾطّٕؼ ّ٠مسي محقوتـو م;حقٌ مٕ متعّٓم
اظطّٕضوت مطؿو مطوغً مضّٓميطيو مذبؿؿعطيو ظؼضوء محّ٦ا ٍّ٫ماظـوس مواظـؼوش مسيم
علوّ٫ؾف ّ٣ماٌؾقي م ،مب ّ٢مأ٭ّؾقً عّٕتعطيو مظّٔوي ماِّشّٕاض ماظّٓغقؽي ،ماٌؿؾعنيم
ظؾشفّ٦اتم ،واٌؿؿؾعنيمظؾعّ٦رات .م
م

موسؾ ّ٧مذظ ّ١متلت ّ٨مػّٔه مايؼّ٦ق مسٱّجطيو مٌو مػ ّ٦محو٭ّ ّ٢مسي مواضّٝم

حقوتـو مع ّ٤مزبوظػوت مؼّٕتؽؾفو مبع ّٚماظـوس مسي ماظطّٕضوت م ،موحلى متّٕتقىم
ايّٓؼٌماظـؾّ٦يمهلّٔهماآلدابمؼؼّٝمشّٚعيماظؾصّٕممايّ٠ماِّولمعّ٤محؼّ٦قم
اظطّٕؼ :ّ٠م
وضّٓمجوءماِّعّٕمبغ ّٚماظؾصّٕمسوعطيومسيماظّٕجولمواظـلوءمسؾّ٧ماظلّ٦اءم،م
وذظّ١مًطّٕماظـظّٕماظػوحّ٘معّ٤مطٱّماظطّٕصنيمظّ٩خّٕم،موؼمطّٓمػّٔامعومجوءم
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُم
سيمايّٓؼٌمسشيّ٤ضيمحصئّشيؼضي َػيَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
صيّ٦عيٌمصَؿشيّ٤ضيمتشيّٕشيطَفشيومعِّ٤ضيمخشيّ٦ضيفِم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(ماظـؼيظّْٕشيةُمدشيفضيّ٣ظيمعِّ٤ضيمدِفشيومغيمإغيبضيؾِقّٗشيمعشيلضيؿ شي
اظؾِّ٥مأَثشيوبشيّ٥صيمجشيّ٢ؼيموشيسشيّٖؼيمإغيميشيوغطيومؼشيفِّٓصيمحشيؾَووشيتشيّ٥صيمصِّ٨مضَؾْ ِؾ)ِّ٥ممممممممم(اٌلؿّٓركمظؾقوط .)ّ٣م
َّ
وِّجّ٢مػّٔامدسوماإلدٱّممأتؾوسّ٥مإديمشّٚماظؾصّٕم،مصؼولمتعودي{:ضُّ٢ضيم
ظِؾْؿصيمضيعِـِنيشيمؼشيغصيضؽيّ٦امعِّ٤ضيمأَبضيصشيورغيػِّ٣ضي موشيؼشيقضيػَظُّ٦امصُّٕصيوجشيفصيّ٣ضيمذشيظَِّ١مأَزضيطَّ٧مظَفصيّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيم
خشيؾِريظي مبِؿشيو مؼشيصضيـشيعصيّ٦نشي م* موشيضُّ٢ضي مظِؾْؿصيمضيعِـشيوتِ مؼشيغضيضصيضضيّ٤شي معِّ٤ضي مأَبضيصشيورغيػِّ٤ؼي موشيؼشيقضيػَظّْ٤شيم
صُّٕصيوجشيفصيّ٤ؼيموشيظَومؼصيؾضيِّٓؼّ٤شيمزغيؼـشيؿشيفصيّ٤ؼيمإغيظَّومعشيومزَفشيّٕشيمعِـضيفشيو}ػاظـّ٦ر:م،30م31ؼ .موسؾّ٧مذظّ١م
صؾّ٦مشّٚماإلغلونمبصّٕهمّٰرؿلغًمغػلّ٥موػّٓأمضؾؾّ٥مودؽّ٤مصماده .م
وضّٓمراسّ٧ماإلدٱّممسيماإلغلونماًطلمشريماٌؼصّ٦دم،مصؾّ٣مؼغػـّ٢معـوم
ضّٓمؼؼّٝمعّ٤ماظـوسمبّٓونمضصّٓمعـف،ّ٣مظّٔامأعّٕمعّ٤مغظّٕ إديماعّٕأةمأجـؾقيمأنم
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ؼصّٕفمبصّٕهمسـفوموّٰمؼؿؿودىم،مٌومرواهمعلؾّ٣مسيم٭ّـقققّ٥مسشيـّ٤ضيمجشيّٕغيؼـّٕغيمبضيـّ٤غيم
شيماظؾِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
شيم:م(دلَظًْصيمرشيدصيّ٦ل َّ
سشيؾضيِّٓماظؾَِّّ٥م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَول شي
سشيّ٤ضيمغشيظَّٕغيماظْػُفشيوءشيةِم َصلَعشيّٕشيغِّ٨مأَنضيمأَ٭ّضيّٕغيفشيمبشيصشيّٕغييغيم).ممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣م
أعومايّ٠ماظـوغّ٨معّ٤محؼّ٦قماظطّٕؼّ٠مصفّ٦مطّٟؽيماِّذى مسّ٤ماٌورؼيةِم،م
وسّٓم ماظؿعّٕض مهل ّ٣مبلي مظّ٦ن مع ّ٤مأظّ٦ان ماّٰسؿّٓاء م ،مدّ٦اء مطون مػّٔا مسيم
أبّٓاغفّ٣مأومأسّٕاّ٬ف ّ٣م،مبغّٚماظـظّٕمسّ٤مأجـودفّ٣موأظّ٦اغفّ٣موأدؼوغفّ٣م،مصػّ٨م
ايّٓؼٌ مس ّ٤مسشيؾضيّٓ مآِ مبضي ّ٤مسشيؿضيّٕػيو م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضول :مدشيؿِعضيًصي مرشيدصيّ٦لشيم
آِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيؼُّ٦لصي:م(ماظْؿصيلضيؾِّ٣صيمعشيّ٤ضيمدشيؾِّ٣شيماظـؼيوسصيمعِّ٤ضيمظِلشيو ِغِّ٥موشيؼشيِّٓهِم
،موشياظْؿصيفشيوجِّٕصيمعشيّ٤ضيمػشيفشيّٕشيمعشيومغشيفشيّ٧مآمسشيـضيّ٥صيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ) .م
وٌــومطوغــًماجملــوظّٗمطـــريطيامعــومتشــؿؿّ٢مسؾــّ٧ماظغقؾــيمواظـؿقؿــيم
واّٰدؿفّٖاءمواظلكّٕؼيم;مطونمتشّٓؼّٓماإلدٱّممسؾّ٧مخطـّ٦رةماظؾلـونمبوسؿؾـورهم
اِّداةماِّوديمسيماإلؼـــّٔاءم;مظـــّٔامجـــوءمايـــّٓؼٌمسشيـــّ٤ضيمعصيعشيـــوذِمبضيـــّ٤غيمجشيؾشيـــّ٢ػيم م
صيمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)مصِـّ٨مدشيـػَّٕػي،م
شيماظـؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـ ّ٥شي
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مطُـضيًصيمعشيـ ّٝؼي
شيماظؾ،ِّ٥مأَخضيؾِّٕضيغِـّ٨مبِمعشيؿشيـّ٢ػيم
َصلَ٭ّضيؾشيقضيًصيمؼشيّ٦ضيعطيومضَّٕغيؼؾطيومعِـضيّ٥صيموشيغشيقضيّ٤صيمغشيلِريصي،مصَؼُؾًْصي:مؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
شيـيَموشيؼصيؾشيوسِّٓصيغِّ٨معِّ٤ضيماظـؼيورغي.مضَـولشي:م(ظَؼَـّٓضيمدشيـلَظًْشيمسشيظِقؿطيـو،موشيإغيغؼيـّ٥صيمظَقشيلِـريظيم
ؼصيّٓضيخِؾُـِّ٨ماظْف ؼي
سشيؾَّ٧معشيّ٤ضيمؼشيلؼيّٕشيهصيماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَق:ِّ٥متشيعضيؾصيّٓصيماظؾَّّ٥شيمظَومتصيشضيّٕغيكُم ِبِّ٥مذشيـقضيؽطيو،موشيتصيؼِـقّ٣صيماظصؼيـؾَوةَ،موشيتصيـمضيتِّ٨م
بم
َمسؾَـّ٧مأَبضيـّ٦شيا ِ
اظّٖؼيطَوةَ،موشيتشيصصيّ٦مصيمرشيعشيضشيـم ونشي،موشيتشيقصيـٍؼيماظْؾشيقضيـًشي)مثصيـّ٣ؼيمضـول:م( َأظَـومأَدصيظُّـ ّ١شي
ِقؽيَمطَؿشيومؼصيطْػِهصيماظـؼيورشيماظْؿشيوءصي،موشي٭ّشيؾَوةُم
صيـيٌ،موشياظصؼيّٓشي َضيُمتصيطْػِهصيماظْكشيط شي
اظْكشيقضيّٕغي؟ماظصؼيّ٦ضيمصيمج ؼي
اظّٕؼيجصيّ٢غيمعّ٤مجشيّ٦ضيفِماظؾَّقضيّ٢غي)مثصيّ٣ؼيمضَّٕشيأَ:م{تشيؿشيفشيوصَّ٧مجصيـصيّ٦بصيفصيّ٣ضيمسشيّ٤ضيماظْؿشيضشيـوجِّٝغيم}محشيؿؼيـّ٧م
- 154 -

بشيؾَّٞشيم{جشيّٖشياءطيمبِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}مػاظلفّٓة:م16م-م17ؼ،مثصيّ٣ؼيمضَـولشي:م(أَظَـومأُخضيؾِـّٕصيكَم
كم
بِّٕشيأْسغيماْظلَعضيّٕغيموشيسشيؿصيّ٦دِهِموشيذصيرضيوشيةِمدشيــشيو ِعِّ٥؟ماظْفِفشيـودصي)،مثصيـّ٣ؼيمضَـولشي:م(أَظَـومأُخضيؾِـمّٕصيكَمبِؿِؾَـو ِ
ؽيمسؾَقضيـَّ١مػشيـّٔشيا)م ُضؾْـًصي:مؼشيـوم
شي:م(تؽُـ ّٟشي
ذشيظَِّ١مط ُِّؾِّ٥؟)مضُؾًْصي:مبشيؾَ.ّ٧م َصلَ خشئّشيم ِبؾِلشيـو ِغِّ٥م َصؼَـول شي
ؽؾَؿضيـَّ١مأُعؽيـَّ١مؼشيـومعصيعشيـوذصيم،م
شي:م(مث ِ
شيـؿؽَؾَّّ٣صيمبِـِّ٥؟مضَـول شي
شيغؾِّ٨ؼيماظؾَّـ،ِّ٥موشيإغيغؼيـومظَؿصيمشياخشيـّٔصيونشيمبِؿشيـومغ شي
وػشيّ٢ضيمؼصيؽِىؽيماظـؼيوسشيمسشيؾَّ٧موصيجصيّ٦ػِفغيّ٣ضيمصِّ٨ماظـؼيورغيمإغيظَّومحشيصشيوِّّٓ٫صيمأَظْلِـشيؿِفغيّ٣ضي؟!م) م
م(دـّ٤مابّ٤معوج .)ّ٥م
صؾققّٔرماٌلؾّ٣مأظّ٦انماإلؼّٔاءمظّ٩خّٕؼّ٤مبوظؾلونمأوماظقّٓم،مصٱّمؼلكّٕم
أومؼلؿفّٖئموّٰمؼشؿّ٣موّٰمؼلىموّٰمؼغؿوبموّٰمؼـّ٣موّٰمؼؿفلـّٗم،محقـٌمغفـّ٧م
ايّ٠متؾوركمسّ٤مذظّ١مطؾّ٥م،مصؼول:م{ؼشيوأَؼؽيفشيوماظَّـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيـّ٦امظَـومؼشيلضيـكشيّٕضيمضَـّ٦ضيمظيمعِـّ٤ضيم
ضيمؼؽُـّ٤ؼيمخشيقضيـّٕطيام
ضيموظَـومغِلشيـوءظيمعِـّ٤ضيمغِلشيـوءٍمسشيلشيـّ٧مأَن شي
ضَّ٦ضيمػيمسشيلشيّ٧مأَنضيمؼشيؽُ ّ٦غصيّ٦امخشيقضيـّٕطيامعِــضيفصي ّ٣شي
عِـــضيفصيّ٤ؼيموشيظَــومتشيؾْؿِــّٖصيوامأَغضيػُلشيـؽُّ٣ضيموشيظَــومتشيـشيــوبشيّٖصيوامبِوْظلَظْؼَــوبِمبِــؽضيّٗشيماظِودضيــّ٣صيماظْػُلصيــّ٦قصيمبشيعضيــّٓشيم
اظْنغيميشيونغيموشيعشيّ٤ضيمظَّ٣ضيمؼشيؿصيىضيم َصلُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظظَّوظِؿصيّ٦نشيم*مؼشيوأَؼؽيفشيوماظَّـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيـّ٦اماجضيؿشيـِؾصيـّ٦ام
صيـّ٦اموظَـومؼشيغضيؿشيـىضيمبشيعضيضصيـؽُّ٣ضيمبشيعضيضطيـوم
ظيموظَـومتشيفشيلؼيل شي
َطـِريطيامعِّ٤شيماظظَّّ٤ـيمإغينؼيمبشيعضيّٚشيماظظَّـّ٤ـيمإغيثضيـ ّ٣شي
َّـّ٥م
شياتؼُـّ٦اماظؾَّـّ٥شيمإغينؼيماظؾ شي
ضيمؼلْطُـّ٢شيمظَقضيـّ٣شيم َأخِقـِّ٥معشيقضيؿطيـوم َصؽَّٕغيػضيؿصيؿصيـّ٦هصيمو ؼي
شيـّٓطُّ٣ضيمأَن شي
أ صيَؼقِىؽيمأَح صي
تشيّ٦ؼيابظيمرشيحِقّ٣ظيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايفّٕات:م11،12ؼم م
طّٔظّ١مصؾققـّٔرماٌلـؾّ٣مأنمؼعؿـّٓيمسؾـّ٧ماآلخـّٕؼّ٤مبـليمغـّ٦عمعـّ٤م
اظؿطوولم،موخو٭ّيمعومؼؽّ٦نمبوظقّٓمطضّٕبمبّٕيءمأومضؿـّ٢مغػـّٗػيمأومدـػّ١مدمػيم
أومسبــّ٦مذظــّ١م،موظــقعؾّ٣مأنمػــّٔامعــّ٤ماإلصلــودمسيماِّرضم{وشياظؾَّ ـّ٥صيمظَــومؼصيقِــىؽيم
اظْؿصيػْلِِّٓؼّ٤شي}مػاٌوّّٓ٫ة:م64ؼ.موسشيـّ٤ضيمحصئّشيؼضيػَـيَمبضيـّ٤غيمأُدشيـقٍّٓمأَنؼيماظـؼيؾِـّ٨ؼيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(عشيّ٤ضيمآذشيىماظْؿصيلضيؾِؿِنيشيمصِّ٨مرُّٕصيضِفغيّ٣ضيموشيجشيؾشيًضيمسشيؾ ضيَقِّ٥مظَعضيـشيؿصيفصيّ٣ضي)م م
(اٌعفّ٣ماظؽؾريمظؾطرباغ .)ّ٨م
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ودّٕمػّٔامأنماّٰسؿّٓاءمسؾّ٧محّٕعوت اظطّٕضـوتمأعـّٕمؼؽّٕػـّ٥ماإلدـٱّمم

وهّٔرمعــّ٥ماظشـّٕؼعي،موذظـّ١مٌـوم صقـّ٥معـّ٤مزبـورّٕمسؾـّ٧ماظػـّٕدمواجملؿؿـ;ّٝم
حقــٌمهــّ٦لمبعــّٚماظطّٕؼــّ٠معــّ٤مودــقؾيمإلنــوزمحــّ٦اٍّ٫ماظـــوسمإديمأداةم

ظرتوؼعفّ٣م،موأ٭ّؾّّماإلغلونم-مرجٱًّمطونمأوماعـّٕأةم-ممّٰمؼـلعّ٤مسؾـّ٧مغػلـّ٥مأوم
أػؾّ٥معّ٤ماظلريمسيماظطّٕؼّ٠مٌومؼؽؿـػّ٥معّ٤مزبورّٕم.م م

ثــّ٣مإنمجــّٖاءمذظــّ١معـصــّ٦صمسؾقــّ٥مسيمضّ٦ظــّ٥متعــوديم:م{إغيغؼيؿشيــومجشيــّٖشياءصيم

اظَّ ـِّٔؼّ٤شيمؼصيقشيــورغيبصيّ٦نشيماظؾَّــّ٥شيموشيرشيدصيــّ٦ظَّ٥صيموشيؼشيلضيــعشيّ٦ضينشيمصِــّ٨ماظْ ـلَرضيضغيمصَلشيــودطيامأَنضيمؼصيؼَؿؼيؾُــّ٦امأَوضيم

ؼصيصشيؾَّؾصيّ٦امأَوضيمتصيؼَطَّّٝشيمأَؼضيِّٓؼفغيّ٣ضيموشيأَرضيجصيؾُفصيّ٣ضيمعِّ٤ضيمخِؾَوفٍمأَوضيمؼصيـضيػَّ٦ضيامعِّ٤شيماْظلَرضيضغيمذشيظَِّ١مظَفصيـّ٣ضيم
خِّٖضييظيمصِّ٨ماظّٓؽيغضيقشيوموشيظَفصيّ٣ضيمصِّ٨ماظْكخِّٕشيةِمسشئّشيابظيمسشيظِقّ٣ظيم*مإغيظَّوماظَِّّٔؼّ٤شيمتشيـوبصيّ٦امعِـّ٤ضيمضَؾضيـّ٢غيم

أَنضيمتشيؼِّْٓرصيوامسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمصَوسضيؾَؿصيّ٦امأَنؼيماظؾَّّ٥شيمشَػُّ٦رظيمرشيحِقّ٣ظي}مممممممممػاٌوّّٓ٫ة:م،33م34ؼ .م

وؼومظقًماظـوسمؼعؾؿّ٦نمسظّ٣مصضّ٢مإعوريماِّذىمسّ٤مرّٕؼّ٠ماظـوس

وذبوظلفّ٣م،مصؿـومأسظؿـّ٥معـّ٤مأجـّٕممؼـوظـّ٥ماإلغلـونمحقـؿـومؼّٕصـّٝماِّذىمسـّ٤م

اظـوسم،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤ضيماظـشيعيؾِّ٨غيعيم(٭ّشيؾَعيّ٧ماظؾَعيّ٥صي سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَعيّ٣شي)م
ضَــولشي:م(مظَؼَــّٓضيمرشيأَؼضيــًصيمرشيجصيـٱًّمؼشيؿشيؼَؾَعيــىصيمصِـّ٨م اظْفشيـشيعيـيِم ِصــّ٨مذشيــفشيّٕشيةٍمضَطَعشيفشيــومعِــّ٤ضيمزَفضيــّٕغيم

اظطَعيّٕغيؼّ٠غيمطَوغشيًضيمتصيمضيذِي اظـشيعيوسشي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م

م

موطــّٔظّ١معــّ٤مأبــّٕزمحؼــّ٦قماظطّٕؼ ـّ٠مم:مردؽيماظلــٱّمم;مصفــّ٦مأدبظيمطــّٕؼّ٣ظيم

ؼؿكؾّ٠مبّ٥مأبـوءماإلدٱّمم،موحّ٠محيػظّ٦غّ٥مإلخّ٦اغفّ٣م،مؼغّٕسمابؾيموؼّٖرعم

اِّظػــيموؼغلــّ٢ماِّحؼــودم،موؼلــؿفؾىصيمبــّ٥مرّ٬ــومآمتعــوديموشػّٕاغــّ٥م،مصػــّ٨م

ايـــّٓؼٌمسشيـــّ٤ضيمأَبِـــّ٧مػصيّٕشيؼضيـــّٕشيةَم(رّ٬ـــّ٨مآمســــ)ّ٥مضَـــولشيم:مضَـــولشيمرشيدصيـــّ٦لصيماظؾَّـ ـِّ٥م م
شيـيَمحشيؿؼيـّ٧متصيمضيعِـصيـّ٦اموشيَّٰمتصيمضيعِـصيـّ٦امحشيؿؼيـّ٧م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(َّٰمتشيّٓضيخصيؾُّ٦نشيماظْف ؼي

تشيقشيوبؽيّ٦ام،مأَوشيَّٰمأَدصيظُّؽُّ٣ضيمسشيؾَّ٧مذشيّ٧ضيءٍمإغيذشيامصَعشيؾْؿصيؿصيّ٦هصيمتشيقشيوبشيؾضيؿصيّ٣ضيمأَصْشصيّ٦اماظلؼيٱَّمشيمبشيقضيـشيؽُّ٣ضيم)م م

(رواهمعلؾ .)ّ٣م
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صؿّ٤مجؾّٗمبطّٕؼّ٠مميـّٕمبـّ٥ماٌـورةمصقلـؾؿّ٦نمسؾقـّ٥موجـىمسؾقـّ٥مأنم
ِقيٍمصَقشيقؽيـّ٦ام ِبلَحضيلشيـّ٤شيمعِـضيفشيـوم
ؼّٕد سؾقفّ٣م،موضّٓمضولمآمتعوديم:م{موشيإغيذشيامحصيقـيقؿصيّ٣ضيمبِؿشيق ؼي
أَوضيمرصيدؽيوػشيومإغينؼيمآَمطَونشيمسشيؾَّ٧مطُّ٢ـيمذشيّ٨ضيءٍمحشيلِقؾطيو}مممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م86ؼ .م
أعومإذامجؾّٗماإلغلونمسيمرّٕؼّ٠موٕمؼّٕدماظلٱّممسؾّ٧مأحّٓم،مأومؼّٕدم
سؾــّ٧معــّ٤مؼعــّٕصفّ٣مصؼــ،ّٛمأومؼــّٕدمسؾــّ٧مع ـّ٤م طــونمسيمعـّٖظؿــّ٥مطػعــّ٢مبعــّٚم
اٌؿؽربؼّ٤م،مصننمذظّ١مؼصيعّٓؽيمعّ٤مدّ٦ءماِّدبمواطؿلوبماإلث،ّ٣موإخٱّلمحبّ٠م
اظطّٕؼ،ّ٠مصؿّ٤مجؾّٗمسيمرّٕق اظـوسموجىمسؾقّ٥مأنمؼـمديمهلـّ٣محؼـّ٦ضفّ٣مم
،مصننماظلٱّممدـيم،موردهمواجىمسؾّ٧معّ٤مدؾّ٣م .م
وعّ٤ماٌعؾـّ٦ممأنماظطّٕؼـّ٠مظـقّٗمعؾؽًـومِّحـّٓمععـنيم،مإمنـومػـّ٨معـّ٤م
إٌّاصّ٠مواٌؿؿؾؽوتماظعوعيماظيتمؼـؿػّٝمبفوماىؿقّٝم،مظؽّ٤مظألدّٟماظشـّٓؼّٓم
غّٕىمسؾٌماظؾعّٚمبفومواّٰسؿّٓاءمسؾّ٧معومصقفـومعـّ٤معّٕاصـّ٠محبفـيمأغفـومحـّ٠م
سومموظقلًمِّحّٓمبعقــّ٥م،موػـّٔامّ٬ـّٕبمعـّ٤ماإلصلـودماٌـّٔعّ٦ممذـّٕسطيوم،مضـولم
تعــوديم{:وشيظَــومتصيػْلِــّٓصيوامصِــّ٨ماظْـلَرضيضغيمبشيعضيــّٓشيمإغي٭ّضيـؾَوحِفشيومذشيظِؽُــّ٣ضيمخشيقضيــّٕظيمظَؽُــّ٣ضيمإغينضيمطُـضيــؿصيّ٣ضيم
عصيمضيعِـِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّسّٕاف:م85ؼ .م
صػــّ٨ماآلوغـــيماِّخـــريةمطــــّٕتم٭ّــّ٦رماّٰسؿـــّٓاءاتمسؾـــّ٧مإٌّاصـــّ٠م
واٌؾؽقـــوتماظعوعـــيمِّدـــؾوبمذـــؿّ٧معـــّ٤مبقـفــــوم:مّ٬ـــعّٟماظؼـــقّ٣ماإلميوغقـــيم
واِّخٱّضقيمظّٓىماظؾعّٚمعّ٤ماظـوسمواظّٔؼّ٤مؼؾقؼّ٦نمإّّٔ٬ارطيامجلقؿيمبوظػّٕدم
وبوجملؿؿّٝم،مسيمحنيمأنماإلدٱّممضّٓمأطّٓمسؾّ٧مّّٕ٬ورةمريوؼيماٌولماظعومم
عّ٤ماظلورضنيمواٌكؿؾلنيم،مواظغؾّ٦ظنيمواظـصعيـوبنيموإٌّتشـنيمواِّصَّـوضنيم،م
وإٌّابنيمواٌؼوعّٕؼّ٤م،موممّ٤مؼؿؾػّ٦نموؼلّٕضّ٦نموممـّ٤مؼلـؿغؾّ٦نمإٌّاصـّ٠م
اظعوعيمٌـوصعفّ٣موعكربفّ٣ماظشكصقيمعّ٤مدونماظـوسمذيقعطيو .م
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إنمإٌّصّ٠ماظعوممعؾـّ١مظؾفؿقـّٝمودبّٕؼؾـّ٥ممػـّ٦ماسؿـّٓاءمسؾـّ٧ماٌـولم
اظعومماظّٔيمحّٔعيرمآم-متعودي-معّ٤مدّٕضؿّ٥مأوماإلّ٬ـّٕارمبـّ٥م،مصـننمذظـّ١مؼعـّٓم
صيـّ٣عيمتصيـّ٦شيصَّّ٧م
َـّ٢عيمؼشيـّ٦ضيمشيماظْؼِقشيوعشيـيِمث شي
شيغؾُّ٢ضيمؼشيـلْتِمبِؿشيـومش شي
عّ٤ماظغؾّ٦ل،مضولمتعوديم:م{ وشيعشيّ٤ضيمؼ ضي
طُّ٢صيعيمغشيػّْٗػيمعشيومطَلشيؾشيًضيموشيػصيّ٣ضيمَّٰمؼصيظْؾَؿصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان161/ؼ.
صوظّ٦اجىمسؾقـومذيقعطيومأنمغؿعوونمسيمايػـوزمسؾـّ٧مػـّٔهمإٌّاصـّ٠م
وتطّ٦ؼّٕػومواظؾعّٓمسؿعيومؼمديمإديمإتٱّصفوم;مِّغفومعولمسوممؼـؿػّٝمبّ٥ماىؿقّٝم،م
وؼعؿربمايػوزمسؾقّ٥مإحّٓىماظضّٕورؼوتم م
اًؿّٗماظيتمجـوءتمبفـومذـّٕؼعؿـوماإلدـٱّعقيماظغـّٕاء،مضـولمتعـودي:م{ؼشيـومأَؼؽيفشيـوم
شيـّ٤م
شيـورةًمس ضي
ضيمتؽُـّ٦نشيمتِف شي
ضيــؽُّ٣ضيمبِوظْؾشيورِـّ٢غيمإغيظَّـومأَن شي
اظَّ ِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيـّ٦امظَـومتشيـلْ ُطؾُّ٦امأَعضيـّ٦شياَظؽُّ٣ضيمبشيق شي
تشيّٕشياضػيمعِـضيؽُّ٣ضيموشيظَومتشيؼْؿصيؾُّ٦امأَغضيػُلشيؽُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمطَونشيمبِؽُّ٣ضيمرشيحِقؿطيو}ػاظـلوء:م29ؼ .م
صويػــوزمسؾقفــومعلــؽّ٦ظقؿـومذيقعطيــوم،مواّٰسؿــّٓاءمسؾقفــوماسؿــّٓاءمسؾــّ٧م
ذبؿّ٦عماِّصّٕادمواجملؿؿّٝم;مِّنماظّٔيمؼلّٕقمعّ٤ماٌولماظعوممصنغـّ٥مؼلـّٕقم
عّ٤ماِّعيمطؾفو،موسؾقّ٥مإثّ٣مطّ٢معّ٤مظّ٥محّ٠مسيمػـّٔاماٌـولم،مصلـّٕضؿّ٥مأسظـّ٣م
جّٕعطيومعّ٤مدّٕضيماٌولماًوص،مطونمعصيعشيقضيؼِقىمسؾّ٧مبقًمعـولمسؿـّٕم،مصؽــّٗم
بقًماٌولمؼّ٦عطيومصّ٦جّٓمصقّ٥مدرػؿطيومصّٓصعّ٥مإديمابّ٤ػيمظعؿّٕ،مضـولمعصيمعقؼقـى:مثـّ٣م
اغصّٕصًمإديمبقيت،مصـنذامردـّ٦لمسؿـّٕمضـّٓمجـوءغّ٨مؼـّٓسّ٦غ،ّ٨مصفؽـًمصـنذام
اظّٓرػّ٣مسيمؼّٓهمصؼولمظـ:ّ٨موحيـّ١مؼـومعصيعقؼقـى،مأوجـّٓتمسؾـّ٨عيمسيمغػلـّ١م
ذقؽطيوم؟مضولم:مضؾً:معومذاكمؼومأعريماٌمعـني؟مضول:مأردتمأنمدبو٭ّؿينمأعيم
ربؿّٓم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيمػّٔاماظّٓرػّ٣؟!م م
(علـّٓماظػوروقمّٰبّ٤مطـريمبؿصّٕفم) .م
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ضٛابط ايبٝع ٚايغزا٤
أٚال :ايعٓاصز:
 -1اظؿقؾّ٨مبوِّعوغيمواظصّٓق.م م
 -2ايٌمسؾّ٧ماظلؿوحيمواظقلّٕ .م
 -3حّٕعيماظغّ٘مواظؿّٓظقّٗ.م
 -4اظـفّ٨مسّ٤متطػقّٟماظؽقّ٢مواٌقّٖان.م م
 -5حّٕعيماّٰحؿؽور.
ثاّْٝا :األدي َٔ ١ايكزإٓ ٚايضٓ:١
َٔ ايكزإٓ ايهز:ِٜ
 -1ضولمتعودي:م{وشيأَحشيّ٢ؼيماظؾَّّ٥صيماظْؾشيقضيّٝشيموشيحشيّٕؼيمشيماظّٕـيبشيو}ػاظؾؼّٕة275:ؼ .م
 -2وضولمتعودي{:ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امطُؾُّ٦امعِّ٤ضيمرَقـيؾشيوتِمعشيومرشيزشيضْـشيوطُّ٣ضيموشياذضيؽُّٕصيوام
ِؾِّ٥مإغينضيمطُـضيؿصيّ٣ضيمإغيؼؼيوهصيمتشيعضيؾصيّٓصيونشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة172:ؼ.
ظ َّ
صيّ٦امّٰمتلْطُؾُّ٦امأَعضيّ٦شياظَؽُّ٣ضيمبشيقضيـشيؽُّ٣ضيمبِوظْؾشيورِّ٢غيمإغيّٰم
شي
 -3وضولمتعودي{:ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـ
أَنضي متشيؽُّ٦نشي متِفشيورشيةً مسشيّ٤ضي متشيّٕشياضػي معِـضيؽُّ٣ضي موشيّٰ متشيؼْؿصيؾُّ٦ا مأَغضيػُلشيؽُّ٣ضي مإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مطَونشي مبِؽُّ٣ضيم
رشيحِقؿطيوم*موشيعشيّ٤ضيمؼشيػْعشيّ٢ضيمذشيظَِّ١مسصيّٓضيوشياغطيوموشيزُؾْؿطيومصَلشيّ٦ضيفشيمغصيصضيؾِقِّ٥مغشيورطياموشيطَونشيمذشيظَِّ١مسشيؾَّ٧م
اظؾِّ٥مؼشيلِريطيا}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػماظـلوء:م29م30،ؼ.
َّ
 -4وضولمتعودي{:مؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيطُّ٦غصيّ٦امعشيّٝشيماظصشيعيـودِضِنيشي}م
ػاظؿّ٦بيم:م119ؼ .م
 -5وضولمتعودي{:وشيإغيظَّ٧معشيّٓضيؼشيّ٤شيمأَخشيوػصيّ٣ضيمذصيعشيقضيؾطيومضَولشيمؼشيومضَّ٦ضيمغيماسضيؾصيّٓصيواماظؾَّّ٥شيمعشيومظَؽُّ٣ضيم
ـيـيٌمعِّ٤ضيمرؼيبـيؽُّ٣ضيم َصلَوضيصُّ٦اماظْؽَقضيّ٢شيموشياظْؿِقّٖشيانشيموشيظَومتشيؾضيكشيلصيّ٦ام
عِّ٤ضيمإغيَظٍّ٥مشَقضيّٕصيهصيمضَّٓضيمجشيوءشيتضيؽُّ٣ضيمبشيقشي
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اظـؼيوسشي مأَذضيقشيوءشيػصيّ٣ضي موشيظَو متصيػْلِّٓصيوا مصِ ّ٨ماْظلَرضيضغي مبشيعضيّٓشي مإغي٭ّضيؾَوحِفشيو مذشيظِؽُّ٣ضي مخشيقضيّٕظي مظَؽُّ٣ضي مإغينضيم
طُـضيؿصيّ٣ضيمعصيمضيعِـِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّسّٕاف:م85ؼ.
 -6وضول متعودي{:وشيؼضيّ٢ظي مظِّؾْؿصيطَػِّػِنيشي* ماظَِّّٔؼّ٤شي مإغيذشيا ماطْؿشيوظُّ٦ا مسشيؾَ ّ٧ماظـؼيوسغيم
ؼشيلضيؿشيّ٦ضيصُّ٦نشيم*موشيإغيذشيامطَوظُّ٦ػصيّ٣ضيمأَوضيموشيزشيغصيّ٦ػصيّ٣ضيمؼصيكضيلِّٕصيونشي}مممممممممممممممػاٌطػػني1:ـم3ؼ.م
َٔ ايضٓ ١ايٓب١ٜٛم:
 .1سشيــّ٤ضيمأَبِــّ٧مدشي ـعِقٍّٓم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأنماظـؼيؾِــّ٨ؼيم(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م
ضَولشي:م(ماظؿؼيوجِّٕصيماظصؼيّٓصيوقصيماَِّعِنيصيمعشيّٝشيماظـؼيؾِقـينيشيموشياظصـيّٓـيؼؼِنيشيموشياظشؽيفشيّٓشياءِم)م
(رواهماظرتعّٔي) .م
 .2وســّ٤مأَبِــّ٨مػصيّٕشيؼضيــّٕشيةَم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّــِّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
صيّ٥م
ضيّٕةٍمعِــّ٤ضيمرَعشيــومػي،م َصلَدضيخشيــّ٢شيمؼشيــّٓشيهصيمصِقفشيــو،مصَـشيوظَــًضيمأَ٭ّشيــوبِع صي
ؼيمسؾَــّ٧م٭ّصيــؾ شي
ودــؾ)ّ٣معشيــّٕ شي
بشيؾَــٱًّ،مصَؼَــولشي:م(مؼشيــوم٭ّشيــوحِىشيماظطَّمعشيــومغي،معشيــومػشيــّٔشيا؟)،مضَــولشي:مأَ٭ّشيــوبشيؿضيّ٥صيماظلؼيــؿشيوءصيمؼشيــوم
صيــّ٣م
رشيدصيــّ٦لشيماظؾَّــِّ٥م،مضَــولشي:م(مأَصَــٱَّمجشيعشيؾْؿشيــّ٥صيمصَــّ٦ضيقشيماظطَّعشيــومغيمحشيؿؼيــّ٧مؼشيــّٕشياهصيماظـؼيــوسصي)،مث ؼي
ضَــــولشي:م(عشيــــّ٤ضيمشَــــّ٘ؼيمصَؾَــــقضيّٗشيمعِـؼيــــو)م(دـــــّ٤ماظرتعــــّٔي)م،موسيمرواؼــــيمســـــّٓم
ايوط:ّ٣م(عشيّ٤ضيمشَشؼيـشيومصَؾَقضيّٗشيمعِـؼيو)م
ِم(رِّ٬ـــّ٨شيماظؾَّـــّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيـــو):مأَنؼيمرشيدصيـــّ٦لشيماظؾَّـــ ِّ٥م
 .3وســـّ٤م جشيـــوبِّٕغيمبضيـــّ٤غيمسشيؾضيـــِّٓماظؾَّـــ ّ٥شي
شيجؾًــومدشيــؿضيقطيومإغيذشيامبشيـــوعشيم،موشيإغيذشيام
شي:م(رحِــّ٣شيماظؾَّــّ٥صيمر صي
ُمسؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مضَــول شي
(٭ّشيــؾَّّ٧مآ شي
اذضيؿشيّٕشيىم،موشيإغيذشياماضْؿشيضشي)ّ٧ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري) .م
ضيــّٕةَم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشيم:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّــِّ٥م(٭ّــؾّ٧م
 .4وســّ٤م َأبِــّ٧مػصيّٕشيؼ شي
غينم
آمسؾقـــّ٥مودـــؾ:)ّ٣م(أَؼؽيفشيـــوماظـؼيـــوسصيمإغينؼيماظؾَّـــّ٥شيمرَقـيـــىظيمَّٰمؼشيؼْؾشيـــّ٢صيمإغيَّّٰمرَقـيؾطيـــوموشيإ ؼي
اظؾَّـــّ٥شيمأَعشيـــّٕشيماظْؿصيـــمضيعِـِنيشيمبِؿشيـــومأَعشيـــّٕشيمبِــِّ٥ماظْؿصيّٕضيدشيــؾِنيشي،مصَؼَـــولشيم:م{مؼشيــومأَؼؽيفشيـــوماظّٕؽيدصيـــّ٢صيم
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طُؾُــّ٦امعِــّ٤شيماظطَّقـيؾشيــوتِموشياسضيؿشيؾُــّ٦ام٭ّشيــوظِقطيومإغيغـيــّ٨مبِؿشيــومتشيعضيؿشيؾُــّ٦نشيمسشيؾِــقّ٣ظيم}م،مومشيضَــولشيم:م
{مؼشيـــومأَؼؽيفشيـــوماظَّـــِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيـــّ٦امطُؾُـــّ٦امعِـــّ٤ضيمرَقـيؾشيـــوتِمعشيـــومرشيزشيضْـشيـــوطُّ٣ضيم}م،مثصيـــّ٣ؼيمذشيطَـــّٕشيم
اظّٕؼيجصيــّ٢شيمؼصيطِقــّ٢صيماظلؼي ـػَّٕشيمأَذضيــعشيٌشيمأَشْؾشيــّٕشيمؼشيؿصيــّٓؽيممؼشيّٓشيؼضي ـِّ٥مإغيظَــّ٧ماظلؼيــؿشيوءِمؼشيــومرشيبـيمؼشيــومرشيبـيم
وشيعشيطْعشيؿصيـــّ٥صيمحشيـــّٕشيامظيم،موشيعشيشضيـــّٕشيبصيّ٥صيمحشيـــّٕشيامظيم،موشيعشيؾْؾشيلصيـــّ٥صيمحشيـــّٕشيامظيم،موشيشُـــِّٔىشيمبِـــوظْقشيّٕشيامغيم،م
َصلَغؼيّ٧مؼصيلضيؿشيفشيوبصيمظِّٔشيظَِّ١م)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ.)ّ٣م م
 .5وسشيــــــّ٤ضيمأَبِــــــّ٨مػصيّٕشيؼضيــــــّٕشيةَمم(رّ٬ــــــّ٨مآمســـــــ)ّ٥مضَــــــولشي:مضَــــــولشيماظـؼيؾِــــــّ٨ؽيم م
(٭ّـــؾّ٧مآمسؾقـــّ٥مودـــؾ:)ّ٣م(اذضيـــؿشيّٕشيىمرشيجصيـــّ٢ظيمعِـــّ٤ضيمرشيجصيـــّ٢ػيمسشيؼَـــورطيامظَـــّ٥صي،مصَّ٦شيجشيـــّٓشيم
اظّٕؼيجصيـــّ٢صيماظَّــِّٔيماذضيـــؿشيّٕشيىماظْعشيؼَـــورشيمصِـــّ٨مسشيؼَـــورغيهِمجشيـــّٕؼيةًمصِقفشيـــومذشيػشيـــىظي،مصَؼَـــولشيمظَـــّ٥صيم
اظَّــِّٔيماذضيــؿشيّٕشيىماظْعشيؼَــورشي:مخــّٔضيمذشيػشيؾشيــَّ١معِــيــ،ّ٨مإغيمغؼيؿشيــوماذضيــؿشيّٕشيؼضيًصيمعِـضيــَّ١ماَِّرضيضشيم
وشيظَـــّ٣ضيمأَبضيؿشيـــّٝضيمعِـضيــَّ١ماظـــّٔؼيػشيىشيموشيضَـــولشيماظَّــِّٔيمظَـــّ٥صيماَِّرضيضصي:مإغيغؼيؿشيـــومبِعضيؿصيــَّ١ماَِّرضيضشيم
َــّٓم
شيــوموظ ظي
شيــومإظَقضيــ:ِّ٥م َأَظؽُؿ شي
شيــومإظَــّ٧مرشيجصيــّ٢ػيم َصؼَــولشيماظَّــِّٔيمتشيقشيوطَؿ غي
وشيعشيــومصِقفشيــو;مصَؿشيقشيوطَؿ غي
ضَـــولشيمأَحشيـــّٓصيػصيؿشيو:مظِـــّ٨مشُـ ـٱَّمظيم،موشيضَــمولشيماآلخشيـــّٕصي:مظِـــّ٨مجشيورغيؼشيـ ـيٌ;مضَـــولشي:مأَغضيؽِقصيـــّ٦ام
غيؼيَ،موشيأَغضيػِؼُّ٦امسشيؾَّ٧مأَغضيػُلِفغيؿشيومعِـضيّ٥صيموشيتشيصشيّٓؼيضَو)م(رواهماظؾكوري).
اظْغصيٱَّمشيماظْفشيورشي
 .6وسشيــّ٤ضيم َأبِــّ٧مدشيــعِقٍّٓماظْكصيــّٓضيرغييـيم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّــِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧م
اظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مضَــولشيم:م(َِّظْؼِــقشيّ٤ؼيماظؾَّــّ٥شيم(سشيــّٖؼيموشيجشيــّ٢ؼي)معِــّ٤ضيمضَؾضيــّ٢غيمأَنضيمأُسضيطِــّ٧شيم
أَحشيّٓطيامعِّ٤ضيمعشيولغيمأَحشيٍّٓمذشيقضيؽطيومبِغشيقضيّٕغيمرِقىِمغشيػْ ِلِّ٥مإغيغؼيؿشيوماظْؾشيقضيّٝصيمسشيّ٤ضيمتشيّٕشياضػي)م
(رواهماظؾقفؼّ٨مسيماظلـّ٤ماظؽربى).م
 .7وسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مأُعشيوعشيــيَم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّــِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيــ ِّ٥م
َّــّ٥م
ِقؿِقـِــِّ٥م َصؼَــّٓضيمأَوضيجشيــىشيماظؾ صي
وشيدشيــؾَّّ٣شي)مضَــولشي:م(معشيــّ٤ضيماضشيْؿطَــّٝشيمحشيــّ٠ؼيماعضيــّٕغيئػيمعصيلضيــؾِّ٣ػيمبشي
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ظَــّ٥صيماظـؼيــورشيموشيحشيــّٕؼيمشيمسشيؾَقضي ـِّ٥ماظْفشيـؼي ـيَم)م،مصَؼَــولشيمظَــّ٥صيمرشيجصيــّ٢ظي:موشيإغينضيمطَــونشيمذشيــقضيؽطيومؼشيلِــريطيامؼشيــوم
شيماظؾِّ٥؟،مضَولشي:م(موشيإغينضيمطَونشيمضَضِقؾطيومعِّ٤ضيمأَرشياكٍ)ممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣
رشيدصيّ٦ل َّ
 .8وسشيـــّ٤ضيممسشيؾضيـ ـِّٓماظؾَّـ ـِّ٥مبضيـــّ٤غيمسصيؿشيـــّٕشيم(رشيِّ٬ـــّ٨شيماظؾَّـــّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيـــو)ممضَـــولشيم:مأَضْؾشيـــّ٢شيمسشيؾَقضيـشيـــوم
رشيدصيــــّ٦لصيمآِم(٭ّشيــــؾَّّ٧مآمسشيؾقضيـــِّ٥مودشيــــؾَّّ٣شي)مصَؼَــــولشيم:م(مؼشيــــومعشيعضيششيــــّٕشيماظْؿصيفشيــــوجِّٕغيؼّ٤شيم
ضيرطُّ٦ػصيّ٤ؼيم:مظَــــّ٣ضيمتشيظْفشيــــّٕغيم
خشيؿضيــــّٗظيمإغيذشيامابضيؿصيؾِقــــؿصيّ٣ضيمبِفغيــــّ٤ؼيم،موشيأَسصيــــّ٦ذصيمبِوظؾَّــ ـِّ٥مأَنضيمتصيــــّٓ غي
اظْػَوحِششيـ ـيُمصِـــّ٨مضَـــّ٦ضيمػيمضَـــُّّٛمحشيؿؼيـــّ٧مؼصيعضيؾِـصيـــّ٦امبِفشيـــوم،مإغيَّّٰمصَششيـــومصِـــقفغيّ٣صيماظطَّـــوسصيّ٦نصيم،م
وشياَِّوضيجشيـــوعصيماظَّؿِـــّ٨مظَـــّ٣ضيمتشيؽُـــّ٤ضيمعشيضشيـــًضيمصِـــّ٨مأَدضيـ ـٱَّصِفغيّ٣صيماظَّـ ـِّٔؼّ٤شيمعشيضشيـــّ٦ضيام،موشيظَـــّ٣ضيم
ؼشيـضيؼُصصيـــّ٦اماظْؿِؽْقشيـــولشيمموشياظْؿِقـــّٖشيانشيم،مإغيَّّٰمأُخِـــّٔصيوامبِوظلـيــــِنيشيم،موشيذِـــّٓؼيةِماظْؿشيمصيوغشيـــيِم،م
وشيجشيـــّ٦ضيرغيماظلؽيــؾْطَونغيمسشيؾَـــقضيفغيّ٣ضيم،موشيظَـــّ٣ضيمؼشيؿضيـشيعصيـــّ٦امزشيطَـــوةَمأَعضيـــّ٦شياظِفغيّ٣ضيم،مإغيَّّٰمعصيـِعصيـــّ٦اماظْؼَطْـــّٕشيم
عِــّ٤شيماظلؼيــؿشيوءِم،موشيظَــّ٦ضيَّٰماظْؾشيفشيــوّ٣ِّ٫صيمظَــّ٣ضيمؼصيؿضيطَــّٕصيوام،موشيظَــّ٣ضيمؼشيـضيؼُضصيــّ٦امسشيمفضيــّٓشيمآِم،موشيسشيفضيــّٓشيم
رشيدصيــِّ٦ظِّ٥م،مإغيَّّٰمدشيــؾََّّٛماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَــقضيفغيّ٣ضيمسشيــّٓصيوؾيامعِــّ٤ضيمشَقضيــّٕغيػِّ٣ضي،م َصلَخشيــّٔصيوامبشيعضيــّٚشيمعشيــومصِــّ٨م
ـّ٥م
أَؼضي ـِّٓؼفغيّ٣ضيم،موشيعشيــومظَــّ٣ضيمتشيقضيؽُــّ٣ضيمأَِّ٫ؿؼيــؿصيفصيّ٣ضيمبِؽِؿشيــوبِمآِم،موشيؼشيؿشيكشيقؼيــّٕصيوامعِؿؼيــومأَغضيــّٖشيلشيماظؾَّـ صي
صيمبلْدشيفصيّ٣ضيمبشيقضيـشيفصيّ٣ضي)ممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤مابّ٤معوج)ّ٥م.
،مإغيَّّٰمجشيعشيّ٢شيماظؾَّ ّ٥شي
 .9وســّ٤مسصيؿشيــّٕشيمبضيــّ٤غيماظْكشيطَّــوبِم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)مضَــولشي:مدشي ـؿِعضيًصيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّ ـ ِّ٥م
صيّ٣م
شيمسؾَــّ٧ماظْؿصيلضيــ ِؾؿِنيشيمرَعشيــوعشيف ضي
شي)مؼؼُــّ٦لصي:م(معشيــّ٤غيماحشيضيؿؽَــّٕ شي
ُمسؾَقضيــِّ٥موشيدشيــؾَّ ّ٣شي
(٭ّشيــؾَّّ٧مآ شي
،مّ٬شيّٕشيبشيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمبِوظْفصئّشيامغيموشياظْنغيصْؾَوسغي)مممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمابّ٤معوج.)ّ٥م
.10وسشيـــّ٤غيمابضيـــّ٤غيمسصيؿشيـــّٕشيم(رشيِّ٬ـــّ٨شيماظؾَّـــّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيـــو)مسشيـــّ٤غيماظـؼيؾِـــّ٨ـيم(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ـ ِّ٥م
وشيدشيـــؾَّّ٣شي)مضـــول:م(معشيـــّ٤غيماحضيؿشيؽَـــّٕشيمرَعشيوعطيـــومأَرضيبشيعِـــنيشيمظَقضيؾَـ ـيًم،مصَؼَـــّٓضيمبشيـــّٕغيئشيمعِـــّ٤شيماظؾَّـ ـمِّ٥م
صيؤم
صيم،موأَؼؽيؿشيــوممأَػضيــّ٢صيمسشيّٕضي٭ّشيــيٍمأَ٭ّضيــؾشيّّشيمصِــقفغيّ٣صيماعضيــّٕ ظي
تشيعشيــوظَّ٧م،موشيبشيــّٕغيئشيماظؾَّــّ٥صيمتشيعشيــوظَّ٧معِـضيــ ّ٥شي
ُماظؾِّ٥متشيعشيوظَ)ّ٧مممممممممممممممممممممم(رواهمأريّٓ).م
ِعي َّ
جشيوِّّٝ٫ظيم،مصَؼَّٓضيمبشيّٕغيّ٫شيًضيمعِـضيفصيّ٣ضيمذ ؼي
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صيــــّ٦لمآِم م
مصي
ضيــــّٕةَم(رّ٬ــــّ٨مآمســـــ)ّ٥ممضَــــولشي:مضَــــولشيمرشيد
 .11وسشيــــّ٤ضيم َأبِــــّ٨مػصيّٕشيؼ شي
شيــومسؾَــّ٧م
صيغؾِــّ٨شيمبِف شي
ْــّٕةًمؼصيّٕغيؼــّٓصيمأَنضيمؼ ضي
شيمحؽ شي
(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م:م(عشيــّ٤غيماحشيضيؿؽَــّٕ صي

اظْؿصيلضيؾِؿِنيشي،مصؼّٓمبشيّٕغيّ٫شيًمعـّ٥مذعيمآموردّ٦ظ)ّ٥م
ً

ثانثا :يملْضْع:

(علـّٓمأريّٓم،مواهلـّٓيمسيمطـّٖماظعؿولمواظؾػّٜمظ.)ّ٥

عّ٤مجّ٦اغىمسظؿيماظّٓؼّ٤ماإلدٱّعّ٨ماظيتممتقّٖمبفـومعـّ٤مبـنيمدـوّّٕ٫م

اِّدؼونمواظشّٕاّّٝ٫مأغّ٥معـومتـّٕكمخصـؾيمعـّ٤مخصـولماًـريمتؾـٌمبـنيماظــوسم

اٌّ٦دةمواظّٕرييمواِّظػيموابؾيمإّٰمأعّٕمبفومورشىمصقفوماظـوسمطوصي .م
ومبومأنماظـػّٗماظؾشّٕؼيممجصيؾؾـًمسؾـّ٧محـىماٌـولماظـّٔيمبـّ٥مضـّ٦امم

ايقوةمواغؿظوممأعـّٕماٌعـوشمجـوءتماظشـّٕؼعيماإلدـٱّعقيمبؿعوظقؿفـوماظلـؿقيم

هٌمأتؾوسفومبضّٕورةمماظلعّ٨مسيمهصقّ٢ماٌولمواطؿلوبّ٥معّ٤مرّٕقمعؾوحيم
وعشّٕوسيم،مصلبوحًمذيقّٝم٭ّّ٦رماظؽلىمايٱّلماظيتمظقّٗمصقفوماسؿّٓاءموّٰم

تم
زؾّ٣موّٰمّّٕ٬رمسؾّ٧ماظغري،مضولمتعوديم{:ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امطُؾُّ٦امعِّ٤ضيمرَقـيؾشيـو ِ

ِؾِّ٥مإغينضيمطُـضيـؿصيّ٣ضيمإغيؼؼيـوهصيمتشيعضيؾصيـّٓصيونشيمم}ػاظؾؼـّٕة:م172ؼ.موسشيـّ٤ضيمأَبِـّ٧م
عشيومرشيزشيضْـشيوطُّ٣ضيموشياذضيؽُّٕصيوامظ َّ
ػصيّٕشيؼضيــّٕشيةَم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشيم:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ:)ّ٣م

(مأَؼؽيفشيوماظـؼيوسصيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمرَقـيىظيمَّٰمؼشيؼْؾشيّ٢صيمإغيَّّٰمرَقـيؾطيوموشيإغينؼيماظؾَّّ٥شيمأَعشيّٕشيماظْؿصيـمضيعِـِنيشيمبِؿشيـومأَعشيـّٕشيم

ضيؿؾُـّ٦ام٭ّشيـوظِقطيوم
ِبِّ٥ماظْؿصيّٕضيدشيؾِنيشيم،مصَؼَولشيم:م{ ؼشيومأَؼؽيفشيـوماظّٕؽيدصيـّ٢صيم ُطؾُـّ٦امعِـّ٤شيماظطَّقـيؾشيـوتِموشياس شي
إغيغـيّ٨مبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمسشيؾِقّ٣ظي}م،موضَولشيمدؾقوغّ٥موتعوديم{:ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَّـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيـّ٦امطُؾُـّ٦ام

عِّ٤ضيمرَقـيؾشيوتِمعشيومرشيزشيضْـشيـوطُّ٣ضيم}م،مثصيـّ٣ؼيمذشيطَـّٕشيماظّٕؼيجصيـمّ٢شيمؼصيطِقـّ٢صيماظلؼيـػَّٕشيمأَذضيـعشيٌشيمأَشْؾشيـّٕشيمؼشيؿصيـّٓؽيم
ـّ٥م
ؼشيّٓشيؼضيـِّ٥مإغيظَــّ٧ماظلؼيـؿشيوءِمؼشيــومرشيبـيمؼشيــومرشيبـيموشيعشيطْعشيؿصيـّ٥صيمحشيــّٕشيامظيم،موشيعشيشضيـّٕشيبصيّ٥صيمحشيــّٕشيامظيم،موشيعشيؾْؾشيلصيـ صي
حشيّٕشيامظي،موشيشُِّٔىشيمبِوظْقشيّٕشيامغيم،م َصلَغؼيّ٧مؼصيلضيؿشيفشيوبصيمظِّٔشيظِ)َّ١ممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ.)ّ٣
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واظؾقّٝمواظشّٕاءمأحّٓصيمرّٕقماّٰطؿلوبماٌؾوحيمظؿعؾـّ٠معصـوحلماظعؾـودم
بّ٥مطؿومضولمتعودي:م{وأَحشيّ٢ؼيماظؾَّّ٥صيماظْؾشيقضيّٝشيموشيحشيّٕؼيمشيماظّٕعيبشيـّ٦اْم}ػاظؾؼـّٕة:م275ؼم،موسـّٓؼيهم
اظـيبصيماِّعنيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾّ٣م)معـّ٤مأػـّ٣ماٌؽودـىموأرقؾفـوم،مصعشيـّ٤ضيم
ىم
شيوؼيَمبضيّ٤غيمرشياصِّٝغيمبضيّ٤غيمخشيِّٓؼٍػي،مسشيّ٤ضيمأَبِقِّ٥مضَولشي:مضِقّ٢شي:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيماظؾَّـ،ِّ٥مأَيؽيماظْؽَلضيـ ِ
سشيؾ شي
أَرْقشيــىصي؟مضَــولشي:م(طَلضيــىصيماظّٕؼيجصيــّ٢غيمبِقشيـِّٓهِ،موشيطُــّ٢ؽيمبشيقضيــّٝػيمعشيؾضيــّٕصيورػي)م(رواهمايــوطّ٣مسيم
اٌلــؿّٓرك)م،مواظؾقــّٝمواظشــّٕاءمّ٬ــّٕورةمعــّ٤مّ٬ــّٕورؼوتمايقــوةمؼؿقؼــّ٠مبفؿــوم
إسؿورماظؽّ٦نموادؿؼّٕارماجملؿؿّٝموأعـ.ّ٥م م
عّ٤مػـومحـًماظشّٕؼعيماإلدـٱّعقيمسيماظؾقـّٝمواظشـّٕاءمسؾـّ٧ماظلـفّ٦ظيم
واظقلــّٕم،مواظلــؿوحيموحلــّ٤ماٌعوعؾــيمسيماظؾقــّٝمواظشــّٕاءم،مورؾــىماظــّٕبّّم
اظقلـــريمدونمســــًمأومعشـــؼيمسؾـــّ٧ماظــــوسم،موّ٬ـــّٕورةماظشـ ـػَؼَيمواظؿؾطـــّٟم
بوٌؿعـــوعؾنيم،محؿـــّ٧متؿقؼـــّ٠ماظربطـــيمسيماظـــّٕزقم،مواظلـــعيمسيماِّعـــّ٦الم،م
وجعؾًماّٰظؿّٖاممبفّٔهماظؿعوظقّ٣مبوبطيومسظقؿطيومعّ٤مأبـّ٦ابماظّٕريـيمواإلحلـونم،م
ِماظؾِّ٥م(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيـو)مأَنؼيمرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
صعشيّ٤ضيمجشيوبِّٕغيمبضيّ٤غيمسشيؾضيّٓ َّ
شيم:م(رحِـّ٣شيماظؾَّـّ٥صيمرشيجصيـٱًّمدشيـؿضيقطيومإغيذشيامبشيـوعشيموشيإغيذشياماذضيـؿشيّٕشيىموشيإغيذشياماضْؿشيضشيـ)ّ٧م
ودؾ)ّ٣مضَـول شي
(رواهماظؾكــوري)م،موسيمرواؼــيماظرتعــّٔيم(رريــّ٥مآ)معــّ٤محــّٓؼٌمجــوبّٕم-م
أؼضوًم-مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(شَػَّٕشيماظؾَّّ٥صيمظِّٕشيجصيّ٢ػيمطَـونشيم
ضَؾضيؾَؽُّ٣ضيم،مطَونشيمدشيفضيٱًّمإغيذشيامبشيوعشيم،مدشيفضيٱًّمإغيذشياماذضيؿشيّٕشيىم،مدشيفضيٱًّمإغيذشياماضْؿشيضشي.)ّ٧م م
واظؾقّٝصيماظّٔيمأبوحّ٥مآموتعؾَّؼًمبّ٥معصوحلماظـوسمػّ٦ماظؾقـّٝصيماظـّٔيم
حيصصيّ٢مبّ٥متؾودلصيماٌـوصّٝمبنيماظـوسمعّ٤مشريمّّٕ٬رػيمؼؾقشيّ٠مبلحّٓماٌؿؾوؼعشينيم،م
وظّٔامحّٔؼيرغومآمعّ٤مأنمؼلطّ٢شيمبعضـومعولشيمبعّٚم،مضولمتعودي:م{شيؼلَؼؽيفشيـوماظَّـِّٔؼّ٤شيم
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آعشيـصيــّ٦امّٰمتشيـلْطُؾُّ٦امأَعضيــّ٦شياظَؽُّ٣ضيمبشيقضيـــشيؽُّ٣ضيمبِوظْؾشيورِــّ٢غيمإغيَّّٰمأَنضيمتشيؽُــّ٦نشيمتِفــورشيةًمسشيــّ٤ضيمتشيــّٕاضػيم
عِـضيؽُّ٣ضيموشيّٰمتشيؼْؿصيؾُّ٦امأَغضيػُلشيؽُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمطونشيمبِؽُّ٣ضيمرشيحِقؿوًم*موشيعشيّ٤ضيمؼشيػْعشيّ٢ضيمذظَِّ١مسصيّٓضيواغوًم
َّ٧ماظؾِّ٥مؼشيلِرياً}ػاظـلوء29:ـم30ؼ .م
َّ
وشيزُؾْؿوًمصَلشيّ٦ضيفشيمغصيصضيؾِقِّ٥مغشيورطياموشيطونشيمذظَِّ١مسشيؾ
صؼضقي ماظؾق ّٝمواظشّٕاء مسي ماإلدٱّم مضوّ٫ؿي مسؾ ّ٧مأدّٗ ماظعّٓل م،م
واظصّٓق م ،مواظّّٕ٬و م ،مواظؼؾّ٦ل ،مواظّ٦ّ٬ّ٦ح ماظؿوم م ،مبعقّٓطيا مس ّ٤ماظظؾ ّ٣مواظغّٕرم
وادؿغٱّلمحوجوتماظـوسم ،مواظرتاّ٨ّ٬مبنيماٌؿعوضّٓؼّ٤م،مصعّ٤مأَبِّ٧مدشيعِقٍّٓم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مضَولشي م:م
اظْكصيّٓضيرغييـي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنؼي مرشيدصيّ٦لشي َّ
(َِّظْؼِقشيّ٤ؼي ماظؾَّّ٥شي مسشيّٖؼي موشيجشيّ٢ؼي معِّ٤ضي مضَؾضيّ٢غي مأَنضي مأُسضيطِّ٧شي مأَحشيّٓطيا معِّ٤ضي معشيولغي مأَحشيٍّٓ مذشيقضيؽطيو مبِغشيقضيّٕغيم
رِقىِ مغشيػْ ِل ِّ٥مإغيغؼيؿشيو ماظْؾشيقضيّٝصي مسشيّ٤ضي متشيّٕشياضػي م) م(رواه ماظؾقفؼ ّ٨مسي ماظلـ ّ٤ماظؽربى) م،م
ِممممممماظؾِّ٥مبضيّ٤غيم
َّ
وػّٔامػّ٦ماظطّٕؼّ٠ميصّ٦لماظربطيمسيماظؾقّٝمواظشّٕاءم،مصعشيّ٤ضيمسشيؾضيّٓ
ايَورغيثِم،مضَولشي:مدشيؿِعضيًصيمحشيؽِقّ٣شيمبضيّ٤شيمحِّٖشيامػيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧م
آُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(ماظؾشيقـيعشيونغيمبِوًِقشيورغيمعشيومظَّ٣ضيمؼشيؿشيػَّٕؼيضَوم،مصَنغينضيم٭ّشيّٓشيضَوموشيبشيقؼيـشيومبصيّ٦رغيكَم
ظَفصيؿشيومصِّ٨مبشيقضيعِفغيؿشيوم،موشيإغينضيمطَّٔشيبشيوموشيطَؿشيؿشيومعصيقِؼًَضيمبشيّٕشي َطيُمبشيقضيعِفغيؿشيوم)م(رواهماظؾكوري).م م
واظؿوجّٕ ماظصودق ماِّعني محيشّٕ مؼّ٦م ماظؼقوعي مبصقؾي ماِّغؾقوءم
واظشفّٓاء مواظصويني م ،مػؽّٔا مأخرب مع ّ٤مّٰ مؼـط ّ٠مس ّ٤ماهلّ٦ى م ،مصعشيّ٤ضي مأَبِّ٨م
دشيعِقٍّٓ ماظْكصيّٓضيرغييؽي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مسشيّ٤غي ماظـؼيؾِّ٨ـي م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مضَولشي:م
(اظؿؼيوجِّٕصيماظصؼيّٓصيوقصيماَِّعِنيصيمعشيّٝشيماظـؼيؾِقـينيشيموشياظصـيّٓـيؼؼِنيشيموشياظشؽيفشيّٓشياءِ)م(رواهمايوطّ٣م
سي ماٌلؿّٓرك) .مصوظصّٓق مواِّعوغي مسي ماظؾق ّٝمواظشّٕاء مجيؾؾون ماظربطيم
وؼلوسّٓانمسؾّ٧متلظقّٟماظؼؾّ٦بم،موضّٓمضّٙمسؾقـوماظـيبماِّعنيم(٭ّؾّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣معـٱًّ مراضقطيو مظصّٓق موأعوغي معؿعوضّٓؼ ّ٤مصقؾً ماظربطي مواِّظػيم
وهؼ ّ٠ماظّ٦د ماٌطؾّ٦ب مهؼقؼ ّ٥مبني ماٌلؾؿني م ،مصع ّ٤مأَبِ ّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم م
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(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :مضَولشي ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م(اذضيؿشيّٕشيى مرشيجصيّ٢ظيم
َورهِمجشيّٕؼيةًمصِقفشيوم
عِّ٤ضيمرشيجصيّ٢ػيمسشيؼَورطيامظَّ٥صيم،مصَّ٦شيجشيّٓشيماظّٕؼيجصيّ٢صيماظَِّّٔيماذضيؿشيّٕشيىماظْعشيؼَورشيمصِّ٨مسشيؼ غي
ذشيػشيىظيم،مصَؼَولشيمظَّ٥صيماظَِّّٔيماذضيؿشيّٕشيىماظْعشيؼَورشي:مخّٔضيمذشيػشيؾشيَّ١معِــي،ّ٨مإغيغؼيؿشيوماذضيؿشيّٕشيؼضيًصيمعِـضيَّ١م
اَِّرضيضشيموشيظَّ٣ضيمأَبضيؿشيّٝضيمعِـضيَّ١ماظّٔؼيػشيىشيم،موشيضَولشيماظَِّّٔيمظَّ٥صيماَِّرضيضصي:مإغيغؼيؿشيومبِعضيؿصيَّ١ماَِّرضيضشيم
وشيعشيو مصِقفشيو; مصَؿشيقشيوطَؿشيو مإغيظَ ّ٧مرشيجصيّ٢ػي مصَؼَولشي ماظَِّّٔي متشيقشيوطَؿشيو مإغيظ ضيَق :ِّ٥مأَظَؽُؿشيو موشيظَّٓظي مضَولشيم
غيؼيٌ;مضَولشي:مأَغضيؽِقصيّ٦اماظْغصيٱَّمشيماظْفشيورغيؼشييَ،م
أَحشيّٓصيػصيؿشيو:مظِّ٨مشُٱَّمظي،موشيضَولشيماآلخشيّٕصي:مظِّ٨مجشيورشي
وشيأَغضيػِؼُّ٦امسشيؾَّ٧مأَغضيػُلِفغيؿشيومعِـضيّ٥صيموشيتشيصشيّٓؼيضَو)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري).مم م
وؼؽػّ٨مأنمآم(سّٖموج)ّ٢مثوظٌماظشّٕؼؽنيماٌؿعوضّٓؼّ٤م،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧م
ػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مرشيصَعشيّ٥صيم،مضَولشي:م(إغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼشيؼُّ٦لصيمأَغشيومثشيوظٌِصيماظشؼيّٕغيؼؽَقضيّ٤غيمعشيومظَّ٣ضيم
ؼشيكصيّ٤ضيمأَحشيّٓصيػصيؿشيوم٭ّشيوحِؾشيّ٥صيمصَنغيذشيامخشيوغشيّ٥صيمخشيّٕشيجضيًصيمعِّ٤ضيمبشيقضيـِفغيؿشيوم)م(رواهمأبّ٦مداوود).م
صوًقوغي مسؾّ٧ماظعؿّ٦مم٭ّػيمعّ٤م٭ّػوتماٌـوصؼنيم،مجعؾفوماظـيبم(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسٱّعيمؼصيعّٕفمبفوماٌـوصّ٠م،مبّ٢مإنماظـيبعيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
غػّ٧ماإلميونمسّ٤مخوّ٤ّ٫ماِّعوغيموعضقعفوم،مصعّ٤مأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآم
سـ )ّ٥مضَولشي :معشيو مخشيطَؾشيـشيو مغشيؾِّ٨ؽي مآِ م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مإغيظَّو مضَولشي :م(ظَو مإغيميشيونشيم
شيوغيَمظَّ٥صيم،موشيظَومدِؼّ٤شيمظِؿشيّ٤ضيمظَومسشيفضيّٓشيمظَّ٥صي)م(أخّٕجّ٥مأريّٓمواظؾّٖار)م،موذظّ١م
ظِؿشيّ٤ضيمظَومأَع شي
ٌو مؼرتتى مسؾ ّ٧مخقوغي ماِّعوغي مع ّ٤مصلود ماٌعوعٱّت مبني ماظـوس م ،موضطقعيٍم
بنيمأصّٕادماجملؿؿ،ّٝموتؾوشّٚػيمؼػضّ٨مإديماظـّٖاعمواظشؼوقم،موتؽّٓؽيسمسيم
ابوطّ٣مبوظعّٓؼّٓمعّ٤ماظؼضوؼوماظيتمؼعّٓؽيمدؾؾفوماِّولمخقوغيماِّعوغيم،مصقّٕيم
بؽ ّ٢متوجّٕ مأن مؼؽّ٦ن م٭ّودضو مأعقـو مسي مبقع ّ٥موذّٕا ّ٥ّ٫مودو ّّٕ٫مععوعٱّت ّ٥محؿّ٧م
تؿقؼّ٠ماظربطي .م
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وعــّ٤ماظضــّ٦ابّٛماظــيتموّ٬ــعفوماإلدــٱّممأؼضــومسيماٌعــوعٱّتمسوعــيم
واظؾقــّٝمواظشــّٕاءمخو٭ّــيم:مسزَــ ١ايػــػ أ ٚايتــديٝطم،مصــوظغّ٘م٭ّـــوسيمّٰم
حيلـفومإّٰماٌـوصّ٠م،م صفّ٦معظفـّٕمعـّ٤معظـوػّٕماظؽـّٔبم،مواظؽـّٔبمأعـورةمعـّ٤م
نيم،م
أعوراتماظـػوقم،م واظغـّ٘مخقوغـيموخـّٓاعموػـّ٦مربـّٕممبنذيـوعماٌلـؾؿ م
و٭ّوحؾّ٥مظقّٗمسؾّ٧مرّٕؼّ٠ماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣موّٰمسؾـّ٧مػّٓؼـّ٥م،م
صعـّ٤مأَبِـّ٨مػصيّٕشيمؼضيـّٕشيةَم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيـّ٦لشيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م
ضَولشي:م(...معشيّ٤ضيمشَشؼيـشيومصَؾَقضيّٗشيمعِـؼيوم)م(رواهمعلؾ.)ّ٣مإغـّ٥مإسـٱّنمحـّٕبمعـّ٤ماظــيبم(م
٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)مسؾّ٧مأ٭ّقوبماظضؿوّّٕ٫ماظػودّٓةماظيتمّٰمتّٕاضـىمربفـوم
دّٕاموّٰمسٱّغقيم،موهّٔؼّٕمظؽّ٢معّ٤متلّ٦لمظـّ٥مغػلـّ٥ماًؾقــيمشـّ٘ماٌلـؾؿنيم
وخّٓاسفّ٣موأطّ٢مأعّ٦اهلّ٣مبوظؾورّ٢م،مصفّ٢معّ٤مسوضّ٢؟م .م
صــوظغّ٘مداءمسضــولموآصــيمخطــرية،مّٰمؼؼؿصــّٕمخطّٕػــومسؾــّ٧ماظػــّٕدم
صقلــىم،مبــّ٢مميؿــّٓمأثّٕػــومإديماجملؿؿــّٝمطؾــّ٥م،مواظغــّ٘مؼؽــّ٦نمسيماظـــّ٦عم
واىــّ٦دةم،موذظــّ١مبــّٓسـيماظــّٕديءمسيمثـوؼــوماىقــّٓم،موبقعــّ٥مذيقع ـوًمبؼقؿــيم
اىقّٓمدونمبقـونماظّ٦اضـّٝموايؼقؼـيم،مصقكػـّ٨ماظؾـوّّٝ٫ماظعقـىماٌّ٦جـّ٦دمسيم
دؾعؿّ٥ماظّٕدؼؽيموؼظفّٕػومطلغفومدؾقؿيمظقّٗمبفومسقـىمعـّ٤ماظعقـّ٦ب.موػـّٔامعـوم
ؼيمسؾَـّ٧م٭ّصيـؾضيّٕةِمرَعشيـومػي،م
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)محـنيمعشيـّٕ شي
وّ٬قّ٥ماظـيبماِّعـنيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
َصلَدضيخشيّ٢شيمؼشيّٓشيهصيمصِقفشيوم،مصَـشيوظًَضيمأَ٭ّشيوبِعصيّ٥صيمبشيؾَٱًّ،مصَؼَولشي:م(عشيومػشيـّٔشيامؼشيـوم٭ّشيـوحِىشيماظطَّعشيـومغي؟)م
شيعؾْؿشيـّ٥صيمصَـّ٦ضيقشيماظطَّعشيـومغيمحشيؿؼيـّ٧م
ضَولشي:مأَ٭ّشيوبشيؿضيّ٥صيماظلؼيؿشيوءصيمؼشيومرشيدصيّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م،مصؼَـولشي:م َأصَـٱّمج شي
ؼشيّٕشياهصيماظـؼيوسصي؟مثصيّ٣ؼيمضَولشي( :عشيّ٤ضيمشَّ٘ؼيمصَؾَقضيّٗشيمعِــي)ّ٨ممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾِ.)ّ٣م
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إنماظغّ٘معّٕضمعؾعّ٦نم،مإذامدبؾّ٢مسيمضؾىماظعؾّٓمأػؾؽـّ٥مّٰمربوظـّ٥م
،موطونمسوضؾيمأعّٕهمخلّٕطيا.موٓمدرمعّ٤مضول :م
أؼشيومبشيوِّ٫عوًمبوظغـّ٘ـيمأَغـًشيمعصيعشيـّٕؼيضظيم***مظّٓشيسّ٦شيةِمعشيظْؾُّ٦مػيمإديمدشيوعِّٝغيماظشؼيؽّْ٦شيى
صَؽُّ٢ضيمعِّ٤ضيمحٱّلػيموارضيتِّٓعضيمسّ٤معصيقّٕؼيمػيم***مصَؾلضيًمسؾّ٧مغورغيماىقِقّ٣غيمشّٓاًمتشيؼّْ٦شيى م
وطــّٔظّ١معــّ٤ماظضــّ٦ابّٛماظــيتموّ٬ــعفوماإلدــٱّممسيماظؾقــّٝمواظشــّٕاء:م
سزَـ ١ايتطفٝـل يف ايهٝـٌ ٚاملٝــشإم،مواظؿطػقـّٟمععــوه:ماّٰدـؿقػوءمعــّ٤م
اظـعيوسمسـّٓماظؽقّ٢مأوماظّ٦زنم،مواإلغؼوصمواإلخلورمسـّٓماظؽقّ٢مأوماظّ٦زنمهلـّ٣م
،موؼؾقّ٠مبوظّ٦زنمواظؽقّ٢معومأذؾففؿومعّ٤ماٌؼـوؼقّٗمواٌعـوؼريمماظّـيتمؼؿعوعـّ٢م
بفوماظـعيوسم(اٌػّٕداتمظؾّٕاشى)م،مصوٓم(سّٖموج)ّ٢مأعّٕمبنضوعيماظـّ٦زنمبوظؼلـّٛم
سيمطؿوبّ٥ماظؽّٕؼّ٣م،مضولمتعودي{:وشيأَوضيصُـّ٦اماظْؽَقضيـّ٢شيمإغيذشيامطِؾْـؿصيّ٣ضيموشيزغيغصيـّ٦امبِوظْؼِلضيـطَوسغيم
صيمتلْوغيؼٱّ}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاإلدّٕاء:م35ؼ.مم م
اظْؿصيلضيؿشيؼِقّ٣غيمذشيظَِّ١مخشيقضيّٕظيموشيأَحضيلشي ّ٤شي
وضّٓمحّٔرمغيبمآمذعقىم(سؾقـّ٥ماظلـٱّمم)مممضّ٦عـّ٥معـّ٤مخبـّٗماظــوسم
أذقوءػّ٣مواظؿطػقّٟمسيماٌؽقولمواٌقّٖانم،مطؿومحؽـّ٨مآم-مسـّٖموجـّ٢م-م
ذظــّ١مســـّ٥مسيماظؼــّٕآنم،مصؼــول:مم{وشيإغيظَــّ٧معشيــّٓضيؼشيّ٤شيمأَخشيــوػصيّ٣ضيمذصيــعشيقضيؾطيومضَــولشيمؼشيــومضَــّ٦ضيمغيم
اسضيؾصيّٓصيواماظؾَّّ٥شيمعشيومظَؽُّ٣ضيمعِّ٤ضيمإغيَظٍّ٥مشَقضيّٕصيهصيمضَّٓضيمجشيوءشيتضيؽُّ٣ضيمبشيقـيـشيـيٌمعِـّ٤ضيمرؼيبـيؽُـّ٣ضيمصَـلَوضيصُّ٦اماظْؽَقضيـّ٢شيم
وشياظْؿِقّٖشيانشيموشيظَومتشيؾضيكشيلصيّ٦اماظـؼيوسشيمأَذضيقشيوءشيػصيّ٣ضيموشيظَومتصيػْلِّٓصيوامصِّ٨ماْظلَرضيضغيمبشيعضيـّٓشيمإغي٭ّضيـؾَوحِفشيوم
ذشيظِؽُــّ٣ضيمخشيقضيــّٕظيمظَؽُــّ٣ضيمإغينضيمطُـضيــؿصيّ٣ضيمعصيــمضيعِـِنيشيم}مػاِّســّٕاف:م85ؼ.موضــّٓمسؼّ ـىماظؼــّٕآنم
اظؽّٕؼّ٣ماظـفّ٨مسّ٤ماظؿطػقّٟمبؼّ٦ظ ّ٥تعودي{:وشيظَومتشيعضيـشيّ٦ضيامصِّ٨ماظْـلَرضيضغيمعصيػْلِـِّٓؼّ٤شيم}،م
وصقــّ٥مدّٰظــيمسؾــّ٧مأنعيماظــؾكّٗمسيماٌقــّٖانمواظؿطػقــّٟمعــّ٤مسـو٭ّــّٕماإلصلــودم
ظؾؿفؿؿّٝم،مصوظؿطػقّٟمؼمديمإديمصؼّٓانماظـؼيمبنيمأصّٕادماجملؿؿّٝم،موسّٓمم
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اّٰرؿؽـــون،موتلـــّ٦دماجملؿؿــّٝمحوظـــيمعــّ٤ماّٰسبــمّٕافمواظؿقوؼــّ٢مواٌؽـــّٕم
ِماظؾِّ٥مبضيـّ٤غيم
وآًّؼعيم،مصؿػلّٓماظؼقّ٣ماإلغلوغقيم،موؼعّ٣ماظػلودماِّرضم،مصعّ٤مسشيؾضيّٓ َّ
سصيؿشيــّٕشيم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيــو)ممضَــولشيم:مأَضْؾشيــّ٢شيمسشيؾَقضيـشيــومرشيدصيــّ٦لصيمآِم(٭ّشيــؾَّّ٧مآمسشيؾقضي ـ ِّ٥م
ودشيؾَّّ٣شي)مصَؼَولشيم:م(مؼشيومعشيعضيششيّٕشيماظْؿصيفشيوجِّٕغيؼّ٤شيمخشيؿضيـّٗظيمإغيمذشيامابضيؿصيؾِقـؿصيّ٣ضيمبِفغيـّ٤ؼيم،موشيأَسصيـّ٦ذصيمبِوظؾَّـ ِّ٥م
صيعؾِـصيـّ٦امبِفشيـوم،مإغيَّّٰمصَششيـوم
ضيمتظْفشيّٕغيماظْػَوحِششيـيُمصِـّ٨مضَـّ٦ضيمػيمضَـُّّٛمحشيؿؼيـّ٧مؼ ضي
ضيرطُّ٦ػصيّ٤ؼيم:مظَ ّ٣شي
أَنضيمتصيّٓ غي
صِقفغيّ٣صيماظطَّوسصيّ٦نصيم،موشياَِّوضيجشيوعصيماظَّؿِّ٨مظَّ٣ضيمتشيؽُّ٤ضيمعشيضشيًضيمصِّ٨مأَدضيٱَّصِفغيّ٣صيماظَِّّٔؼّ٤شيمعشيضشيّ٦ضيام،م
وشيظَ ـّ٣ضيمؼشيـضيؼُصصيــّ٦اماظْؿِؽْقشيــولشيموشياظْؿِقــّٖشيانشيم،مإغيَّّٰمأُخِــّٔصيوامبِوظلـي ــِنيشيم،موشيذِــّٓؼيةِماظْؿشيمصيوغشي ـيِم،م
وشيجشيــّ٦ضيرغيماظلؽيـؾْطَونغيمسشيؾَــقضيفغيّ٣ضيم،موشيظَــّ٣ضيمؼشيؿضيـشيعصيــّ٦امزشيطَــوةَمأَعضيــّ٦شياظِفغيّ٣ضيم،مإغيَّّٰمعصيـِعصيــّ٦اماظْؼَطْــّٕشيمعِــّ٤شيم
اظلؼيؿشيوءِم،موشيظَّ٦ضيَّٰماظْؾشيفشيوّ٣ِّ٫صيمظَّ٣ضيمؼصيؿضيطَّٕصيوام،موشيظَّ٣ضيمؼشيـضيؼُضصيّ٦امسشيفضيّٓشيمآِم،موشيسشيفضيّٓشيمرشيدصيِّ٦ظِّ٥م،مإغيَّّٰم
َـّ٣م
ضيّٕػِّ٣ضي،م َصلَخشيـّٔصيوامبشيعضيـّٚشيمعشيـومصِـّ٨مأَؼضيـِّٓؼفغيّ٣ضيم،موشيعشيـومظ ضي
صيمسؾَقضيفغيّ٣ضيمسشيّٓصيوؾيامعِّ٤ضيمشَق غي
شيؾَّٛماظؾَّ ّ٥شي
د َّ
صيمبلْدشيـفصيّ٣ضيم
تشيقضيؽُّ٣ضيمأَِّ٫ؿؼيؿصيفصيّ٣ضيمبِؽِؿشيوبِمآِم،موشيؼشيؿشيكشيقؼيّٕصيوامعِؿؼيومأَغضيّٖشيلشيماظؾَّّ٥صيم،مإغيَّّٰمجشيعشيـّ٢شيماظؾَّـ ّ٥شي
بشيقضيـشيفصيّ٣ضي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤مابّ٤معوج .)ّ٥م
واظؿطػقّٟمسيماظؽقّ٢مواٌقـّٖانمعـّ٤ماظؽؾـوّّٕ٫ماظـيتمتفـّ٦يمبصـوحؾفوم
شيمإذشياماطْؿشيـوظُّ٦امسشيؾَـّ٧ماظـؼيـوسغيم
سيماظـورم،مضولمدؾقوغ:ّ٥م{وشيؼضيّ٢ظيمظِّؾْؿصيطَػِّػِنيشي*ماظَِّّٔؼ ّ٤غي
ؼشيلضيؿشيّ٦ضيصُّ٦نشيم*مموشيإغيذشيامطَوظُّ٦ػصيّ٣ضيمأَوضيموشيزشيغصيّ٦ػصيّ٣ضيمؼصيكضيلِّٕصيونشيم}مػاٌطػػني:م-1م3ؼم،مضـولم
عوظّ١مبّ٤مدؼـورم(رّ٨ّ٬مآمسـّ٥م):مدخؾًمسؾّ٧مجورمظّ٨مضّٓمغّٖلمبّ٥ماٌـّ٦ت،م
صفعّ٢مؼؼّ٦ل:مجؾؾنيمعّ٤مغورم،مجـؾؾنيمعـّ٤مغـورمصؼؾـًم:معـومتؼـّ٦لم؟مأتففـّٕم؟م
ضــولم:مؼـومأبــومحيقــّ٧م،مطــونمظــّ٨معؽقــوّٰنم،مأطقــّ٢مبلحــّٓػؿوم،مطؾؿــومّ٬ــّٕبًم
أحّٓػؿومبوآلخّٕمازدادمسظؿوم،مصؿوتمعّ٤موجعّ٥م م
(اىوعّٝمِّحؽومماظؼّٕآنمظؾؼّٕريب) .م
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وعــّ٤ماظضــّ٦ابّٛماظــيتموّ٬ــعفوماإلدــٱّممسيماظؾقــّٝمواظشــّٕاء:مسزَــ١
االستهار يًضًع األصاص ١ٝاييت حيتاز إيٗٝـا ايٓـاظم،مواّٰحؿؽـورمععــوهم:م
حؾّٗماظلؾعيمواّٰعؿـوعمسّ٤مبقعفوم،مأومربووظيماّٰدؿقّ٦اذمسؾقفـومسيماظلـّ٦قم
بؼصّٓمرصّٝمأدعورػوموزؼودةمهؼقّ٠ماِّربوحمسؾّ٧محلوبماظـوسمواجملؿؿ، ّٝم
ورمبومحؿـّ٧مسؾـّ٧محلـوبماِّعـّ٤ماظؼـّ٦عّ٨مظؾـؾٱّدم،موػـّ٦مدظقـّ٢مسؾـّ٧مدغـوءةم
غػّٗم٭ّوحؾّ٥مودّ٦ءمخؾؼّ٥م،مظّٔامغفّ٧ماظــيبماظؽـّٕؼّ٣م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّمّ٣شي)م
سّ٤مطّ٢مأظـّ٦انماّٰحؿؽـورموطــّٖماظلـؾّٝمظّٕصـّٝمٔـفـومسؾـّ٧ماظــوس،مصعشيـّ٤ضيم َأبِـّ٨م
ػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي):م(عشيـّ٤غيم
احضيؿشيؽَّٕشيمحصيؽّْٕشيةًمؼصيّٕغيؼّٓصيمأَنضيمؼصيغضيؾِّ٨شيمبِفشيومسشيؾَّ٧ماظْؿصيلضيـؾِؿِنيشي،مصؼـّٓمبشيّٕغيّ٫شيـًمعمــّ٥مذعـيمآم
وردّ٦ظ)ّ٥ممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓم،مواهلـّٓيمسيمطـّٖماظعؿولمواظؾػّٜمظ.)ّ٥م م
وسيمذظــّ١معــومؼمطــّٓمحّٕعــيمادــؿغٱّلمحــّ٦اٍّ٫ماظـــوس،مأوماظؿٱّســىم
بلضّ٦اتفّ٣موحوجوتفّ٣ماِّدودقيماظيتمحيؿوجّ٦نمإظقفوم،مدـّ٦اءمسيمرعـوعفّ٣مأمم
سيمشـريه،مِّنمذظـّ١مؼصيعـّٓعيمطلــؾطيومخؾقـطيـومربّٕؼيعـوم،موػـّٔامعــومحـّٔؼيرغومعــّ٥مدؼــــوم
ايـقــّٟم،مصؼــولمتعــوديم{:ؼشيــومأَؼؽيفشيــوماظَّ ـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيــّ٦امَّٰمتشي ـلْطُؾُّ٦امأَعضيــّ٦شياظَؽُّ٣ضيمبشيقضيـــشيؽُّ٣ضيم
بِوظْؾشيورِّ٢غيمإغيَّّٰمأَنضي تشيؽُّ٦نشيمتِفشيورشيةًمسشيـّ٤ضيمتشيـّٕشياضػيمعِــضيؽُّ٣ضيموشيَّٰمتشيؼْؿصيؾُـّ٦امأَغضيػُلشيـؽُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّـّ٥شيم
طَونشيمبِؽُّ٣ضيمرشيحِقؿطيوم}مػاظـلوء:م29مؼم،موسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مضَـولشي:م
ضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(طُّ٢ؽيماظْؿصيلضيـؾِّ٣غيمسشيؾَـّ٧ماظْؿصيلضيـؾِّ٣غيمحشيـّٕشيامظي،م
دشيعصيّ٥صيم،موشيعشيوظُّ٥صيم ،وشيسِّٕضيّ٬صيّ٥صي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥م م
إنمابؿؽّٕمّٰمخؾّ٠مظّ٥موّٰمورـقيم،مشؾؾؿّ٥مأغوغقؿّ٥موغؼقصـؿّ٥مصفعؾـفؿوم
صّ٦قمطّ٢ماسؿؾـورم،مصوخؿـورماِّثـّٕةمسؾـّ٧ماإلؼــورم،مصفـّ٦مؼؿـوجّٕمبـلضّ٦اتماظــوسم
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وعؼّ٦عــوتمحقــوتفّ٣م،موؼــؾينمثــّٕاءهمسؾــّ٧محلــوبمســـؿفّ٣موعشــؼؿفّ٣مم،موػــّٔام
بطؾعّ٥مصقّ٥مإّّٕ٬ارمبفّ٣م،محـّٔرغومعــّ٥مدؼـــوماإلدـٱّعّ٨مايمـقـّٟماظـّٔيمؼلعّٕغـوم
بوظرتاحّ٣موسّٓممادؿغٱّلمحوجوتماظـوسم،مصعشيـّ٤ضيمسصيؿشيـّٕشيمبضيـّ٤غيماظْكشيطَّـوبِم(رشيِّ٬ـّ٨شيم
شيـّ٤م
شي)مؼؼُـّ٦لصي:م(مع غي
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّ ّ٣شي
اظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مضَـولشي:مدشيـؿِعضيًصيمرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
احضيؿشيؽَّٕشيمسشيؾَّ٧ماظْؿصيلضيؾِؿِنيشيمرَعشيوعشيفصيّ٣ضي،مّ٬شيّٕشيبشيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمبِوظْفصيـمّٔشيامغيموشياظغيْنصْؾَـوسغي)م(رواهمابـّ٤م
عوجي)م،موسشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسصيؿشيّٕشيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيو)مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م
َّـّ٥م
شيماظؾِّ٥متشيعشيوظَ،ّ٧موشيبشيّٕغيئشيماظؾ صي
ضولم:م(معشيّ٤غيماحضيؿشيؽَّٕشيمرَعشيوعطيومأَرضيبشيعِنيشيمظَقضي َؾيًم،مصَؼَّٓضيمبشيّٕغيئشيمعَِّ ّ٤
صيّ٣م
صيم،موأَؼؽيؿشيوممأَػضيـّ٢صيمسشيّٕضي٭ّشيـيٍمأَ٭ّضيـؾشيّّشيمصِـقفغيّ٣صيماعضيـّٕصيؤظيمجشيـوِّّٝ٫ظي،م َصؼَـّٓضيمبشيّٕغيّ٫شيـًضيمعِــضيف ضي
تشيعشيوظَّ٧معِ ـضي ّ٥شي
ُماظؾِّ٥متشيعشيوظَ)ّ٧م(رواهمأريّٓ)م،موذظّ١مِّغّ٥مؼلؿفؾىمدكّٛمآم(سّٖموجـ)ّ٢م
ِعي َّ
ذ ؼي
ودكّٛماظـوسمودسوءػّ٣مسؾقّ٥م،موغؼؿؿف ّ٣وبغضفّ٣مظ.ّ٥م م
وضــّٓمحـــّٕمماإلدــٱّمماّٰحؿؽـــورممٌـــوممظــّ٥معـــّ٤مأّ٬ــّٕامرمسؾـــّ٧ماظػـــّٕدم
واجملؿؿّٝم،مصفـّ٦محيؿـّ٢مسيمرقوتـّ٥مبـّٔورماهلـٱّكمواظـّٓعورم;مٌـومؼلـؾؾّ٥معـّ٤م
زؾّ٣موشٱّءٍمسيماِّدـعورم،موإػـّٓارػيمظؿفـورةماٌلـؾؿنيمو٭ّــوسؿفّ٣م،موتضـققّ٠ػيم
ِّبّ٦ابماظعؿّ٢مواظّٕزقم،مواغؿشورمايؼّٓمواظؽّٕاػقيمواظعـّٓاوةمواظؾغضـوءمبـنيم
أصّٕادماِّعيم،مممومؼؽـّ٦نمدـؾؾومسيمتػؽـّ١ماجملؿؿـّٝموماغفقـورماظعٱّضـوتمبـنيم
أصــّٕادهم،مإّ٬ــوصيمإديمذظــّ١معــومؼرتتــىمسؾقــّ٥معــّ٤ماِّعــّٕاضماّٰضؿصــودؼيم
واّٰجؿؿوسقـــي،معــــّ٢ماظؾطوظـــيمواظؿضـــكّ٣مواظؽلـــودمواظّٕذـــّ٦ةموابلـــّ٦بقيم
واظـػــوقمواظلــّٕضيمواظغــّ٘م،مظــّٔظّ١مضــولماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م:م م
(َّٰمؼشيقضيؿشيؽِّٕصيمإغيَّّٰمخشيورِهظي)مممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ،)ّ٣م(واًورهمػّ٦ماآلث.)ّ٣مم
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وظقعؾّ٣مابؿؽّٕمواٌلؿغّ٢مأنماظّٕبّّماظّٖآّّ٫ماظّٔيمجيـقّ٥موؼؿقصـّ٢م
سؾقّ٥معّ٤ماحؿؽورهموادؿغٱّظّ٥محّٕاممذّٕسوم،مضولمتعودي{:وشيعشيّ٤ضيمؼشيغضيؾُّ٢ضيمؼشيـلْتِمبِؿشيـوم
شَّ٢ؼيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِقشيوعشيـيِم}ػآلمسؿـّٕان:م161ؼمبوإلّ٬ـوصيمإديمأغـّ٥مجؾـىمظـػلـّ٥ماظؾعــيم
واظطّٕدمعّ٤مررييمآم(سّٖموج)ّ٢م،موبّّٕ٫ـًمعــّ٥مذعـيمآموردـّ٦ظّ٥موتّ٦سـّٓهم
َـولم
ِم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مضَـولشيم:مض شي
آمبوظعؼوبماِّظقّ٣م،مصعشيّ٤ضيممسصيؿشيـّٕشيمبضيـّ٤غيماظْكشيطَّـوب شي
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(اظْفشيوظِىصيمعشيّٕضيزصيوقظيموشياظْؿصيقضيؿشيؽِّٕصيمعشيؾْعصيّ٦نظي)م م
رشيدصيّ٦ل َّ
(رواهماظؾقفؼّ٨مسيماظلـّ٤ماظؽربى).م
إنعيماٌمعّ٤شيمايّ٠مػّ٦معّ٤مؼّٕاسّ٨محؼّ٦قماظعؾودمسيمبقعّ٥موذّٕاّ٥ّ٫م،م
ظؿؽّ٦نموورتّ٥مغوصعيم،موعؽلؾّ٥مرقىمحٱّلم،مصقلعشيّٓمسيمدغقوهموآخّٕت،ّ٥مأعؼيوم
اِّدوظقى ماًؾقـي مسي ماظؾق ّٝمواظشّٕاء م ،مصقّٕي مبؽ ّ٢معلؾ ّ٣مأن مؼرتصّ ّٝمسـفوم
روسيً مظّٕبعي ّ٥م ،مو٭ّقوغي مظعّٕ ّ٥ّ٬مودؼـ ّ٥م ،موربوصظي مسؾ ّ٧مأعّ٦ال ماٌلؾؿني م،م
وبصيعّٓطيامسّ٤مطّ٢عيمعومؼضّٕعيهمسيمدؼـّ٥مودغقوه.
م

* * *
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سل ايطفٌ يف ايتٓغ ١٦ايضٚ ١ٜٛاحلٝا ٠ايهزمي١
أٚال :ايعٓاصز:
 -1اِّرػولمغعؿيمعّ٤مآمجيىمذؽّٕػو .م
 -2سـوؼيماإلدٱّممبوِّرػول.
 -3عّ٤مأدّٗماظؿـشؽيماظلّ٦ؼيمظألرػول.
مممممممأمـماخؿقورماّٰدّ٣مايل.ّ٤مممممممممممممممممممممممممممممم م
مممممب-ماظّّٕ٬وسيماظطؾقعقي م
مممممممجم-ماإلحلونموسّٓمماظغؾظيمواظشّٓعية.ممممممممممم م
ممممممممد-ماظعّٓلمواٌلوواةمبقـفّ٣مذيقعطيو.ممممممممممممممممم م
-4مّّٕ٬ورةمهؼقّ٠مايقوةماظؽّٕمييمظألرػول.
ثاّْٝا :األدي َٔ ١ايكزإٓ ٚايضٓ : ١م

األدي َٔ ١ايكزإٓ:

ِؾِّ٥معصيؾُّْ١ماظلؼيؿشيووشياتِموشياِّرضيضغيمؼشيكضيؾُّ٠صيمعشيومؼشيششيوءصيمؼشيفشيىصيمظِؿشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيم
 -1ضولمتعودي{:ظ َّ
إغيغشيوثطيوموشيؼشيفشيىصيمظِؿشيّ٤ضيمؼشيششيوءصي ماظّٔؽيطُّ٦رشيم*مأَوضيمؼصيّٖشيوـيجصيفصيّ٣ضيمذصيطّْٕشياغطيوموشيإغيغشيوثطيوموشيؼشيفضيعشيّ٢صيمعشيّ٤ضيم
ؼشيششيوءصيمسشيؼِقؿطيومإغيغؼيّ٥صيمسشيؾِقّ٣ظيمضَِّٓؼّٕظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظشّ٦رى50-49:ؼ.
 -2وضول متعودي م{:وشياظؾَّّ٥صي مجشيعشيّ٢شي مظَؽُّ٣ضي معِّ٤ضي مأَغضيػُلِؽُّ٣ضي مأَزضيوشياجطيو موشيجشيعشيّ٢شي مظَؽُّ٣ضي معِّ٤ضيم
ِ ّ٢مؼصيمضيعِـصيّ٦نشيم
أَزضيوشياجِؽُّ٣ضي مبشيـِنيشي موشيحشيػَّٓشيةً موشيرشيزشيضَؽُّ٣ضي معِّ٤شي ماظطَّقـيؾشيوتِ مأَصَؾِوظْؾشيور غي
ِماظؾِّ٥مػصيّ٣ضيمؼشيؽْػُّٕصيونشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـق:ّ٢م72ؼم.
وشيبِـِعضيؿشيً َّ

- 173 -

ضي ّ٤مظِؿشيّ٤ضي مأَرشيادشيم
 -3وضول متعودي{:وشياظّْ٦شياظِّٓشياتصي مؼصيّٕضيِّ٬عضيّ٤شي مأَوضيظَودشيػصيّ٤ؼي محشيّ٦ضيظَقضيّ٤غي مطَوعِؾَق غي
شيوسيَموشيسشيؾَّ٧ماظْؿشيّ٦ضيظُّ٦دِمظَّ٥صيمرغيزضيضُفصيّ٤ؼيموشيطِلضيّ٦شيتصيفصيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِمظَومتصيؽَؾَّّٟصيم
أَنضيمؼصيؿِّ٣ؼيماظّٕؼي ّ٬شي
غشيػّْٗظيمإغيظَّوموصيدضيعشيفشيومظَومتصيضشيورؼيموشياظِّٓشيةٌمبِّ٦شيظَِّٓػشيوموشيظَومعشيّ٦ضيظُّ٦دظيمظَّ٥صيمبِّ٦شيظَِّٓهِموشيسشيؾَّ٧ماظّْ٦شيارغيثِم
عِـضيّ٢صيمذشيظَِّ١مصَنغينضيمأَرشيادشيامصِصشيوظًومسشيّ٤ضيمتشيّٕشياضػيمعِـضيفصيؿشيوموشيتشيششيووصيرػيمصَؾَومجصيـشيوحشيمسشيؾَقضيفغيؿشيوم
وشيإغينضيمأَرشيدضيتصيّ٣ضيمأَنضيمتشيلضيؿشيّٕضيِّ٬عصيّ٦امأَوضيظَودشيطُّ٣ضيمصَؾَومجصيـشيوحشيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمإغيذشيامدشيؾَّؿضيؿصيّ٣ضيمعشيومآتشيقضيؿصيّ٣ضيم
بِوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشياسضيؾَؿصيّ٦امأَنؼيماظؾَّّ٥شيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمبشيصِريظي}
ػاظؾؼّٕة:م233ؼ.م م
 -4وضول متعودي{:وشياظَِّّٔؼّ٤شي مؼشيؼُّ٦ظُّ٦نشي مرشيبؼيـشيو مػشيىضي مظَـشيو معِّ٤ضي مأَزضيوشياجِـشيو موشيذصيرـيؼؼيوتِـشيو مضُّٕؼيةَم
أَسضيقصيّ٤ػيموشياجضيعشيؾْـشيومظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشيمإغيعشيوعوً}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايشّٕ18:ؼ.
شيون مأَظْقشيؼْـشيو مبِفغيّ٣ضيم
 -5وضول متعودي :م{وشياظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا موشياتؼيؾشيعشيؿضيفصيّ٣ضي مذصيرـيؼؼيؿصيفصيّ٣ضي مبِنغيمي ػي
ذصيرـيؼؼيؿشيفصيّ٣ضيموشيعشيومأَظَؿضيـشيوػصيّ٣ضيمعِّ٤ضيمسشيؿشيؾِفغيّ٣ضيمععيّ٤ضيمذشيّ٨ضيءٍمطُّ٢ؽيماعضيّٕغيئػيمبِؿشيومطَلشيىشيمرشيػِنيظي}م
ػاظطّ٦ر21:ؼ.
ِوظؾِّ٥مإغينؼيم
 -6وضولمتعوديم {:موشيإغيذضيمضَولشيمظُؼْؿشيونصيمظِوبضي ِـِّ٥موشيػصيّ٦شيمؼشي ِعظُّ٥صيمؼشيومبصيـشيّ٨ؼيمظَومتصيشضيّٕغيكْمب َّ
شيؼ ِّ٥محشيؿشيؾَؿضيّ٥صي مأُعؽيّ٥صي موشيػضيـطيو مسشيؾَّ٧م
اظشـيّٕضيكَ مظَظُؾّْ٣ظي مسشيظِقّ٣ظي م*وشيوشي٭ّؼيقضيـشيو ماظْنغيغضيلشيونشي مبِّ٦شياظِّٓ ضي
وشيػضيّ٤ػي موشيصِصشيوظُّ٥صي مصِ ّ٨مسشيوعشيقضيّ٤غي مأَنغي ماذضيؽُّٕضي مظِ ّ٨موشيظِّ٦شياظِّٓشيؼضي َّ١مإغيظَّ٨ؼي ماظْؿشيصِريصي م* موشيإغينضيم
جشيوػشيّٓشياكَمسشيؾَّ٧مأَنضيمتصيشضيّٕغيكَمبِّ٨معشيومظَقضيّٗشيمظََّ١م ِبِّ٥مسِؾّْ٣ظيمصَؾَومتصيطِعضيفصيؿشيوموشي٭ّشيوحِؾضيفصيؿشيوم
ؼيمإظَّ٨ؼيمعشيّٕضيجِعصيؽُّ٣ضيم َصلُغشيؾـيؽصيؽُّ٣ضيم
صِّ٨ماظّٓؽيغضيقشيومعشيعضيّٕصيوصًوموشياتؼيؾِّٝضيمدشيؾِقّ٢شيمعشيّ٤ضيمأَغشيوبشيمإغيظَّ٨ؼيمثصي ّ٣غي
شيؾيٍمعِّ٤ضيمخشيّٕضيدشيلػيمصَؿشيؽُّ٤ضيم
ِـؼَولشيمح ؼي
بِؿشيومطُـضيؿصيّ٣ضيمتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيم*مؼشيومبصيـشيّ٨ؼيمإغيغؼيفشيومإغينضيمتشيُّ١مع ضي
غيمؼلْتِمبِفشيوماظؾَّّ٥صيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمظَطِقّٟظيم
صِّ٨م٭ّشيكضيّٕشيةٍمأَوضيمصِّ٨ماظلؼيؿشيووشياتِمأَوضيمصِّ٨ماْظلَرضيض شي
خشيؾِريظيم*مؼشيومبصيـشيّ٨ؼيمأَضِّ٣غيماظصؼيؾَوةَموشيأْعصيّٕضيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشياغضيّ٥شيمسشيّ٤غيماظْؿصيـضيؽَّٕغيموشيا٭ّضيؾِّٕضيمسشيؾَّ٧م
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عشيومأَ٭ّشيوبشيَّ١مإغينؼيمذشيظَِّ١معِّ٤ضيمسشيّٖضيمغيماْظلُعصيّ٦رغيم*موشيظَومتصيصشيعـيّٕضيمخشيّٓؼيكَمظِؾـؼيوسغيموشيظَومتشيؿضيّ٘غيم
صيّ٦ر م* موشياضْصِّٓضي مصِّ٨م
صِ ّ٨ماْظلَرضيضغي معشيّٕشيحطيو مإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مظَو مؼصيقِىؽي مطُّ٢ؼي معصيكضيؿشيولػي مصَك ػي
عشيشضيقَِّ١موشياشْضصيّٚضيمعِّ٤ضيم٭ّشيّ٦ضيتَِّ١مإغينؼيمأَغضيؽَّٕشيماْظلَ٭ّضيّ٦شياتِمظَصشيّ٦ضيتصيماظْقشيؿِريغيم}
ػظؼؿونم:م13م:م19ؼ .م
 -7وضول متعودي{:ؼشيوأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا مضُّ٦ا مأَغضيػُلشيؽُّ٣ضي موشيأَػضيؾِقؽُّ٣ضي مغشيورطيا موشيضُّ٦دصيػشيوم
ؽيٌ مشِؾَوزٌ مذِّٓشيادظي مظَو مؼشيعضيصصيّ٦نشي ماظؾَّّ٥شي معشيو مأَعشيّٕشيػصيّ٣ضيم
اظـؼيوسصي موشياظْقِفشيورشيةُ مسشيؾَقضيفشيو معشيؾَوَ ِّ٫
وشيؼشيػْعشيؾُّ٦نشيمعشيومؼصيمضيعشيّٕصيونشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿقّٕؼ:ّ٣م6ؼ.ممم
يادنة هي ين ٌة
 -1سّ٤مابّ٤مسؿّٕم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مأنماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضول:م
شياع موشيعشيلضيؽصيّ٦لظي مسشيّ٤ضيم
(طُؾُّؽُّ٣ضي مرشياعػي م ،موشيطُؾُّؽُّ٣ضي معشيلضيؽصيّ٦لظي مسشيّ٤ضي مرشيسِقؼي ِؿ ،ِّ٥ماإلغيعشيومصي مر ػي
ِقيٌم
رشيسِقؼي ِؿ،ِّ٥موشياظّٕؼيجصيّ٢صيمرشياعػيمصِّ٨مأَػضي ِؾِّ٥موشيػصيّ٦شيمعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿ،ِّ٥موشيإٌَّضيأَةُمرشياسشي
شيول مدشيقـيِّٓهِم
صِ ّ٨مبشيقضيًِ مزشيوضيجِفشيو موشيعشيلضيؽصيّ٦ظَيٌ مسشيّ٤ضي مرشيسِقؼيؿِفشيو ،موشياًَودِمصي مرشياعػي مصِ ّ٨مع غي
وشيعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿ،)ِّ٥مضَولشيماظّٕاوي:موشيحشيلِؾضيًصيمأَنضيمضَّٓضيمضَولشي:م(وشياظّٕؼيجصيّ٢صيمرشياعػيم
صِّ٨معشيولغيمأَبِقِّ٥موشيعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿ،ِّ٥موشيطُؾُّؽُّ٣ضيمرشياعػيموشيعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿ)ِّ٥م
(٭ّققّّماظؾكوري).
غيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
 -2وسّ٤معشيعضيؼِّ٢ػيمبّ٤مؼشيلشيورػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤ضيمرشيدصيّ٦ل َّ
ِقيً مؼشيؿصيّ٦تصي مؼشيّ٦ضيمشي مؼشيؿصيّ٦تصي موشيػصيّ٦شيم
ودؾ )ّ٣مضَولشي :م(عشيو معِّ٤ضي مسشيؾضيٍّٓ مؼشيلضيؿشيّٕضيسِق ِّ٥ماظؾَّّ٥صي مرشيس ؼي
شيـيَ)ممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥م
شَوشؿيمظِّٕشيسِقؼي ِؿِّ٥مإغيَّّٰمحشيّٕؼيمشيماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥ماظْف ؼي
صيّ٦ل ماظؾَّ ِّ٥م
 -3وسشيّ٤غي مابضيّ٤غي مسشيؾؼيوسػي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضَولشي مطُـضيًصي مخشيؾّْٟشي مرشيد غي
م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مؼشيّ٦ضيعطيو مصَؼَولشي :م( مؼشيو مشُٱَّمصي مإغيغـي ّ٨مأُسشيؾِّؿصي َّ١مطَؾِؿشيوتٍم
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َودلَلغيماظؾَّّ٥شيم
شيامدلَظًْشيمص ضي
احضيػَِّٜماظؾَّّ٥شيمؼشيقضيػَظَّْ١ماحضيػَِّٜماظؾَّّ٥شيمتشيفِّٓضيهصيمتصيفشيوػشيَّ١مإغيذ شي
ُعيَ مظَّ٦غي ماجضيؿشيؿشيعشيًضي مسشيؾَ ّ٧مأَنضيم
ِوظؾ ِّ٥موشياسضيؾَّ٣ضي مأَنؼي ماِّ ؼي
وشيإغيذشيا مادضيؿشيعشيـضيًشي مصَودضيؿشيعِّ٤ضي مب َّ
ؼشيـضيػَعصيّ٦كَمبِششيّ٧ضيءٍمظَّ٣ضيمؼشيـضيػَعصيّ٦كَمإغيَّّٰمبِششيّ٨ءمضَّٓضيمطَؿشيؾشيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمظََّ١موشيظَّ٦غيماجضيؿشيؿشيعصيّ٦امسشيؾَّ٧م
أَنضي مؼشيضصيّٕؽيوكَ مبِششيّ٧ضيءٍ مظَّ٣ضي مؼشيضصيّٕؽيوكَ مإغيَّّٰ مبِششيّ٧ضيءٍ مضَّٓضي مطَؿشيؾشيّ٥صي ماظؾَّّ٥صي مسشيؾَقضي َّ١مرصيصِعشيًِم
اَِّضْٱَّمصيموشيجشيػًَِّماظصؽيقصيّٟصي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤ماظرتعّٔي).
ماظؾ ِّ٥مبضيّ٤غي مسشيؿضيّٕغيو مبضيّ٤غي ماظْعشيوصغي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضَولشي :مدشيؿِعضيًصيم
 -4وسشيّ٤ضي مسشيؾضيِّٓ َّ
رشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼؼّ٦ل:م(طَػَّ٧مبِوظْؿشيّٕضيءِمإغيثضيؿطيومأَنضيمؼصيضشيقـيّٝشيم
عشيّ٤ضيمؼشيعصيّ٦لصي)م(اٌلؿّٓركمظؾقوط)ّ٣م.
 -5وسشيّ٤ضي مدشيعضيِّٓ مبضيّ٤غي مأَبِ ّ٨موشيضَّوصػي م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) مضَولشي م :مطَونشي مرشيدصيّ٦لصي مآِم
شيفيِماظّْ٦شيدشياعغيم،معِّ٤ضيموشيجشيّٝػيماذضيؿشيّٓؼيم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيعصيّ٦دصيغِّ٨م،مسشيومشيمح ؼي
بِّ٨م،مصَؼُؾًْصيم:مإغيغـيّ٨مضَّٓضيمبشيؾَّٞشيمبِّ٨معِّ٤شيماظّْ٦شيجشيّٝغيم،موشيأَغشيومذصيومعشيولػيم،موشيَّٰمؼشيّٕغيثصيـِّ٨مإغيَّّٰم
ابشيضيـيٌم،مأَ َصلَتشيصشيّٓؼيقصيمبِـصيؾُـشيّ٨ضيمعشيوظِّ٨م؟مضَولشيم:مَّٰم،مصَؼُؾًْصيم:مبِوظشؼيطّْٕغيم؟مصَؼَولشيم:مَّٰم،م
ثصيّ٣ؼيمضَولشيم:ماظـؽيؾٌُصيم،موشياظـؽيؾٌْصيمطَؾِريظي،مأَوضيمطَـِريظيم،مإغيغؼيَّ١مأَنضيمتشئّشيرشيموشيرشيثشيؿشيَّ١مأَشْـِقشيوءشيم،م
خشيقضيّٕظي معِّ٤ضي مأَنضي متشئّشيرشيػصيّ٣ضي مسشيوظَيً مؼشيؿشيؽَػَّػُّ٦نشي ماظـؼيوسشي م ،موشيإغيغؼي َّ١مظَّ٤ضي متصيـضيػِّ٠شي مغشيػَ َؼيً،م
تشيؾضيؿشيغِّ٨مبِفشيوموشيجضيّ٥شيمآِم،مإغيَّّٰمأُجِّٕضيتشيمبِفشيو)مممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري).م
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
 -6وسشيّ٤ضي مثشيّ٦ضيبشيونشي م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
ودؾ:)ّ٣م(مأَصْضشيّ٢صيمدِؼـشيورػيمؼصيـضيػِؼُّ٥صيماظّٕؼيجصيّ٢صيمدِؼـشيورظيمؼصيـضيػِؼُّ٥صيمسشيؾَّ٧مسِقشيوظِِّ٥موشيدِؼـشيورظيمؼصيـضيػِؼُّ٥صيم
اظّٕؼيجصيّ٢صيمسشيؾَّ٧مدشيابؼيؿِِّ٥مصِّ٧مدشيؾِقّ٢غيماظؾَِّّ٥موشيدِؼـشيورظيمؼصيـضيػِؼُّ٥صيمسشيؾَّ٧مأَ٭ّضيقشيوبِِّ٥مصِّ٧مدشيؾِقّ٢غيم
اظؾَّ ِّ٥م) م ،مضَولشي مأَبصي ّ٦مضِٱّشيَبيَ موشيبشيّٓشيأَ مبِوظْعِقشيولغي م ،مثصيّ٣ؼي مضَولشي مأَبصي ّ٦مضِٱَّبشييَ م :موشيأَىؽي مرشيجصيّ٢ػيم
أَسضيظَّ٣صيمأَجضيّٕطيامعِّ٤ضيمرشيجصيّ٢ػيمؼصيـضيػِّ٠صيمسشيؾَّ٧مسِقشيولػيم٭ِّغشيورػيمؼصيعِػُّفصيّ٣ضيمأَوضيمؼشيـضيػَعصيفصيّ٣صيماظؾَّّ٥صيم ِبِّ٥م
وشيؼصيغضيـِقفغيّ٣ضيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ.)ّ٣
- 176 -

 -7وسّ٤مسصيـضيؿشيونماظْقشيورِؾِّ٨عيمضَولشي:مدشيؿِعضيًصيمابضيّ٤شيمسصيؿشيّٕشيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼشيؼُّ٦لصيم
ظِّٕشيجصيّ٢ػي :م(أَدـيبِ مابضيـشي ،َّ١مصَنغيغؼي َّ١معشيلضيؽصيّ٦لظي مسشيّ٤ضي موشيظَِّٓكَ م ،معشيوذشيا مأَدؼيبضيؿشي ّ٥مصي؟ موشيعشيوذشيام
سشيؾَّؿضيؿشيّ٥صي؟موشيأَغؼيّ٥صيمعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمبِّٕـيكَموشيرَّ٦شياسِقشي ِؿِّ٥مظَ)َّ١م
م(اظلـّ٤ماظؽربىمظؾؾقفؼ.)ّ٨

م

صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
 -8وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧ماظّٓؼيرضيدشياءِم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيوعيِ م ِبلَدضيؿشيوِّ٫ؽُّ٣ضي موشيأَدضيؿشيوءِ مآبشيوِّ٫ؽُّ٣ضي م،م
سؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م( مإغيغؼيؽُّ٣ضي متصيّٓضيسشيّ٦ضينشي مؼشيّ٦ضيمشي ماظْؼِق شي
َصلَحضيلِـصيّ٦امأَدضيؿشيوءشيطُّ٣ضي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأبّ٦مداوود).
 -9وسشيّ٤ضيمسشيوعِّٕػي،مضَولشي:مدشيؿِعضيًصيماظـؽيعضيؿشيونشيمبضيّ٤شيمبشيشِريػيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيو)موشيػصيّ٦شيمسشيؾَّ٧م
شياحيَ:مَّٰمأَرضيّ٬شيّ٧م
ِقيً،مصَؼَوظًَضي مسشيؿضيّٕشيةُمبِـضيًصيمرشيو شي
اٌِـضيؾشيّٕغيمؼشيؼُّ٦لصي:مأَسضيطَوغِّ٨مأَبِّ٨مسشيط ؼي
ماظؾ ِّ٥م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) م َصلَتشي ّ٧مرشيدصيّ٦لشي ماظؾَِّّ٥م م
حشيؿؼي ّ٧متصيشضيفغيّٓشي مرشيدصيّ٦لشي َّ
(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) ،مصَؼَولشي :مإغيغـي ّ٨مأَسضيطَقضيًصي مابضيـِ ّ٨معِّ٤ضي مسشيؿضيّٕشيةَ مبِـضيًِم
شيماظؾ،ِّ٥مضَولشي:م(أَسضيطَقضيًشيمدشيوِّّٕ٫شيم
ِقيً،م َصلَعشيّٕشيتضيـِ ّ٨مأَنضيمأُذضيفغيّٓشيكَمؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
شياحيَمسشيط ؼي
رشيو شي
وشيظَِّٓكَمعِـضيّ٢شيمػشئّشيا؟)م،مضَولشي:مَّٰ،مضَولشي:م(صَوتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشياسضيِّٓظُّ٦امبشيقضيّ٤شيمأَوضيَّٰدِطُّ٣ضي)،م
ضَولشي:مصَّٕشيجشيّٝشيمصَّٕشيدؼيمسشيطِقؼيؿشيّ٥صيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري).
َؿيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشي:مطُـضيًصيمصِّ٨محشيفضيّٕغيم
 -10وسّ٤مسصيؿشيّٕشيمبضيّ٤غيمأَبِّ٨مدشيؾ شي
َقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)موشيطَوغشيًضيمؼشيِّٓيمتشيطِقّ٘صيمصِّ٨ماظصؼيقضيػَيِم
غيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضي
رشيدصيّ٦ل َّ
صَؼَولشيمظِ:ّ٨م(مؼشيومشُؾَومصيمدشيّ٣ـيماظؾَّّ٥شيموشيطُّ٢ضيمبِقشيؿِقـَِّ١موشيطُّ٢ضيمعِؿؼيومؼشيؾِق)َّ١م
(رواهمعلؾ.)ّ٣
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ثايجّا :املٛضٛع.
إنمعّ٤مأجّ٢ماظـعّ٣ماظيتمأغعّ٣مآم(سّٖموج)ّ٢مبفومسؾّ٧ماإلغلـونمبعـّٓم
غعؿيماإلميونمبوٓمدؾقوغّ٥موتعوديمغعؿيماظّ٦ظّٓماظّٔيمبّ٥مؼصيقػّٜماظـلّ٢م،موتصيؼّٕم
اظعنيم ،مصوِّرػولمغعؿيمإهلقي،موػؾـيمربوغقـي،مخيـؿّٙمآمبفـومعـّ٤مؼشــوءمعـّ٤م
شيـىم
سؾودهم،مضـولمتعـودي:م{مظِؾَّـِّ٥ممعصيؾْـُّ١ماظلؼيـؿشيووشياتِموشياِّرضيضغيمؼشيكضيؾُـّ٠صيمعشيـومؼشيششيـوءصيمؼشيف صي
شيـّ٢م
ظِؿشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيمإغيغشيوثطيوموشيؼشيفشيىصيمظِؿشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيماظّٔؽيطُّ٦رشيم*مأَوضيمؼصيّٖشيوـيجصيفصيّ٣ضيمذصيطّْٕشياغطيوموشيإغيغشيوثطيوموشيؼشيفضيع صي
عشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيمسشيؼِقؿطيومإغيغؼيّ٥صيمسشيؾِقّ٣ظيمضَِّٓؼّٕظي}ػاظشّ٦رى:م،49م50ؼم،مصؾوِّرػولمتصيؿألمايقوةم
بففيمودّٕورطيام،موؼصيؾّٓلمزٱّمماظؾقّ٦تمإديمّ٬قوءموغّ٦رم،مصفّ٣معصوبقّّماظؾقـّ٦تم
،موضّٕةماظعقّ٦ن،موصؾّٔاتماِّطؾودم،مصفّ٣مزؼـيمايقوةماظّٓغقوم،مطؿومضولمربـومسيم
شيوتم
اظؼّٕآنماظؽّٕؼ:ّ٣م{اٌولموشياظْؾشيـصيـّ٦نشيمزغيؼـشيـيُماظْقشيقشيـوةِماظـّٓؽيغضيقشيوموشياظْؾشيوضِقشيـوتصيماظصؼيـوظِق صي
خشيقضيّٕظيمسِـضيّٓشيمرشيبـيَّ١مثشيّ٦شيابطيوموشيخشيقضيّٕظيمأَعشيٱّم}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؽف:ّٟم46ؼ .م
ػـــّٔهماظـعؿـــيماظعظقؿـــي مـمغعؿـــيماِّرػـــول مـمتلـــؿّ٦جىمذـــؽّٕمآم م
(سّٖموج)ّ٢مسؾقفـوم،مضـولماًؾقـّ٢مإبـّٕاػقّ٣م(سؾقـّ٥ماظلـٱّم)مبعـّٓمأنمرزضـّ٥مآم م
(سّٖموج)ّ٢مبـعؿيماظّ٦ظّٓم:م{اظْقشيؿضيّٓصيمظِ ّؾِّ٥ماظَِّّٔيموشيػشيىشيمظِّ٨مسشيؾَّ٧ماظْؽِؾشيّٕغيمإغيدضيؿشيوسِقّ٢شيم
وشيإغيدضيقشيوقشيمإغينؼيمرشيبـيّ٨مظَلشيؿِقّٝصيماظّٓؽيسشيوء*مرشيبـيماجضيعشيؾْـِـّ٨معصيؼِـقّ٣شيماظصؼيـٱَّةِموشيعِـّ٤مذصيرـيؼؼيؿِـّ٨م
رشيبؼيـشيــوموشيتشيؼَؾؼيــّ٢ضيمدصيسشيــوء}ػإبــّٕاػق39،40:ّ٣ؼممصوظشــؽّٕمسؾــّ٧ماظـــعّ٣محيػظفــوم،مضــولم
ضيمتلَذؼينشيمرشيبؽيؽُـّ٣ضيمظَـؽِّ٤مذشيـؽَّٕضيتصيّ٣ضيمَِّزغيؼـّٓشيغؼيؽُّ٣ضيموشيظَـؽِّ٤مطَػَـّٕضيتصيّ٣ضيمإغينؼيمسشيـّٔشيابِّ٨م
تعوديم{:موشيإغيذ شي
ظَششيِّٓؼّٓظي}ػمإبّٕاػق7:ّ٣ؼم،موتلؿؾّٖمماّٰػؿؿوممبفومحؿّ٧مؼـشلمجقّ٢مؼعّٕفمحؼّ٦قم
آم(سّٖموج)ّ٢موحؼّ٦قماظّ٦اظّٓؼّ٤مواظّ٦رّ٤مواجملؿؿ .ّٝم
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وظؼّٓماسؿـّ٧ماإلدـٱّممسـوؼـيمصوّ٫ؼـيًمبوِّرػـولموتـّٕبقؿفّ٣متّٕبقـيًمهؼـّ٠م
ظألبـوءموظّ٩بوءمدعودةًمسيماظّٓغقومواآلخّٕةم،مصوسؿـّ٧ماإلدٱّممبوظطػّ٢مضؾّ٢مأنم
ؼلتّ٨مظؾققوةمصلعّٕمراشيبماظـّٖواجمبوّٰغؿؼـوءمواخؿقـورماظّٖوجـيماظصـوييم،مِّنم
عي
اظؾقّ٦تمإذامذوعمصقفـومجـّ٦ؽيماإلميـونماغعؽلـًمآثـورهمسؾـّ٧مأػؾـّ٥مخـريطياموبـّٕطيا،م
ودعودةًموػـوءطيم،موػّٔامعومأذورمإظقّ٥ماظّٕدـّ٦لم(م٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)محـنيم
ضــولم:م(م...مصَــوزْػَّٕضيمبِــّٔشياتِماظــّٓـيؼّ٤غيمتشيّٕغيبشيــًضيمؼشيــّٓشياكَم)م(٭ّــققّّمعلــؾ)ّ٣م،موطــونم
اػؿؿومماإلدٱّممبوظطػّ٦ظيمضؾّ٢مزفّ٦رماٌـظؿـوتماظّٓوظقـيماظـيتمتفـؿّ٣مبشـلنم
اظطػّ٦ظــيم،مموذظــّ١مِّػؿقــيمػــّٔهمإٌّحؾــيماًطــريةموايّٕجــيمسيمحقــوةم
اإلغلونم،مصوظطػّ٦ظيمعّٕحؾيمأدودقيمؼعربمبفـومطـّ٢مإمغلـونمإديمعّٕحؾـيماظـضـٍم
واظّٕذّٓم،مصوسؿـّ٧ماإلدٱّممبوِّرػـولمحؿـّ٧مؼؽّ٦غـّ٦امإّ٬ـوصيمإجيوبقـيموسـصـّٕ ًام
صوسٱّمسيماجملؿؿّٝم،مصشّٕعمهلّ٣ماظؽـريمعّ٤ماِّحؽومماظيتمتعّ٦دمسؾـّ٧ماظّ٦ظـّٓم
واِّدّٕةمثّ٣ماجملؿؿّٝمبوظـػّٝمواظػوّّٓ٫ة.م
م واػؿؿومماإلدٱّممبوظطػّ٦ظيمبّٓأمعّ٤معّٕحؾيمطّ٦غّ٥مجـقــومسيمبطـّ٤م
أعّ٥م،مصشّٕعمظّ٥معّ٤ماِّحؽوممواظؿشّٕؼعوتمعـومؼؽػـّ٢مظـّ٥محؼـّ٥م،موحيـوصّٜمسؾـّ٧م
آدعقؿّ٥مواحرتاعّ٥م،مسيمسـوؼيمصوّ٫ؼيمورسوؼيمذوعؾي،مصفّٔهمإٌّحؾيمػـّ٨مغؼطـيم
اظؾّٓءم،ماظيتمتلؿقّ٠ماظعـوؼيمواّٰػؿؿومم،موعّ٤مثّ٣عيمّ٬ؿّ٤مظّ٥محّ٠مايقوةموػّ٦م
سيمبطّ٤مأععيّ٥م،مصقّٕعيمماإلجفوضمسؿّٓطيام،موأوجىمرسوؼيمايوعـّ٢مرقؾـيمصـرتمةم
ريؾــفوم،موأبــوحمظؾؿــّٕأةمايوعــّ٢ماظػطــّٕمصــّ٧مذــفّٕمرعضــونمإذامخوصــًمسؾــّ٧م
جـقـفوم،محؿّ٧مؼـؿ ّ٦اىــنيممنـّ٦امرؾقعقـو،مصعشيـّ٤ضيمأَغشيـّٗػيم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مأنم
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اظـؼيؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شيم)مضَـولشي:م(مإغينؼيماظؾَّــّ٥شيموشيّ٬شيـّٝشيمسشيــّ٤ضيماظْؿصيلشيـوصِّٕغيمغِصضيــّٟشيم
اظصؼيؾَوةِموشياظصؼيّ٦ضيمشيموشيسشيّ٤ضيماظْقصيؾضيؾَّ٧موشياظْؿصيّٕضيِّّٝ٬غي)م(رواهماظـلو .)ّ٨ّ٫م
نذيو َٔ َظاٖز عٓا ١ٜاإلصالّ بايطفٌ:ماختٝار أسضٔ األمسـا٤
ي٘ ،مصؼّٓمأظّٖمماآلبوءمبوخؿقـورماِّمسـوءمايلــيمِّوّٰدػـّ٣ماظـيتمؼــودونمبفـوم
بنيماظـوسم،مصوّٰدّ٣مايلـّ٤مؼؾعـٌمسيماظــػّٗمراحـيمورؿلغقــيمّٰمتؿقؼـّ٠م
صيـّ٦لم
عّٝماّٰدّ٣ماظلقهم،مص عشيـّ٤ضيم َأبِـّ٧ماظـّٓؼيرضيدشياءِم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مضَـولشي:مضَـولشيمرشيد صي
شيوعيِم ِبلَدضيـؿشيوِّ٫ؽُّ٣ضيموشيأَدضيـؿشيو ِءم
اظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(إغيغؼيؽُّ٣ضيمتصيّٓضيسشيّ٦ضينشيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
َّ
آبشيوِّ٫ؽُّ٣ضيم،م َصلَحضيلِـصيّ٦امأَدضيؿشيوءشيطُّ٣ضي)م(رواهمأبّ٦مداوود)،مصنذامعومأَػشيّ٢ؼيماٌّ٦ظـّ٦دمسؾـّ٧م
أبّ٦ؼـــّ٥مصفؿـــومعـــلعّ٦رانمبوخؿقـــورمأحلـــّ٤ماِّمســـوءمظـــّ٥م،مضَـــولشيمرشيدصيـــّ٦لصيماظؾَّــ ِّ٥م م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾّ٣م)م:مٯّم اظغصيـٱّمصيمعصيـّٕضيتشيفشيّ٤ظيمبعؼقؼؿـّ٥مؼصيـّٔضيبشيّّصيمسشيـضيـّ٥صيمؼشيـّ٦ضيمشيماظلؼيـوبِّٝغي،م
وشيؼصيلشيؿؼي،ّ٧موشيؼصيقضيؾَّ٠صيمرشيأْدصيّ٥صيٮّمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػدـّ٤ماظرتعّٔيؼ .م
وظؼّٓمرشىماظـيبماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ماِّعيمسيمأحلّ٤م
اِّمسوءموأحؾفومإديمآم،مصعشيّ٤ضيمغشيوصِّٝػي،مسشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسصيؿشيّٕشيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشي:م
َّ٧ماظؾِّ٥متشيعشيوظَّ٧م
َّ
ضَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَِّّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م:م(أَحشيىؽيماْظلَدضيؿشيوءِمإغيظ
صيماظؾ،ِّ٥موشيسشيؾضيّٓصيماظّٕؼيحضيؿشيّ٤غيم)م(دـّ٤مأبّ٨مداود)موسيمرواؼيماإلعوممعلؾّ٣م،مسشيّ٤غيم
سشيؾضيّٓ َّ
ابضيّ٤غي مسصيؿشيّٕشي ،مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآِ م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾَقضي ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) م :م(إغينؼي مأَحشيىؼيم
أَدضيؿشيوِّ٫ؽُّ٣ضيمإغيظَّ٧مآِمسشيؾضيّٓصيمآِموشيسشيؾضيّٓصيماظّٕؼيحضيؿشيّ٤غيم)م،موطونم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
ؼـفّ٨مسّ٤متلؿقيماِّبـوءمبلمسوءمضؾققيم،مصؼول:م(ظَومتصيلشيّ٣ـيمشُؾَوعشيَّ١مرشيبشيوحطيو،موشيظَوم
ؼشيلشيورطيا،موشيظَومأَصْؾَّّشي،موشيظَومغشيوصِعطيو)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
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واظعؾيمعّ٤ماظـفّ٨مسّ٤ماِّمسوءماظؼؾققيمعّٕاسوةماىوغىماظـػلّ٨مسـّٓم
اظطػّ٢م،محؿّ٧مّٰمتلؾىمظّ٥مأيمغّ٦عمعّ٤مأغّ٦اعماإلؼّٔاءماظـػلّ٨م،مجوءمرجّ٢م
إدي ماظػوروق مسؿّٕ مب ّ٤ماًطوب م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مؼشؽ ّ٦مإظق ّ٥مسؼّ٦ق مابـ ّ٥م،م
صلحضّٕمسؿّٕماظّ٦ظّٓموابـّ٥م،موسوتؾّ٥مسؾّ٧مسؼّ٦ضّ٥مِّبقّ٥م،موغلقوغّ٥ميؼّ٦ضّ٥م،مصؼولم
اظّ٦ظّٓ:مؼومأعريماٌمعـنيمأظقّٗمظؾّ٦ظّٓمحؼّ٦قمسؾّ٧مأبقّ٥م؟مضولم:مبؾّ٧م،مضولم:م
صؿو مػ ّ٨مؼو مأعري ماٌمعـني؟ مضول مسؿّٕ :مأن مؼـؿؼ ّ٨مأع ّ٥م ،موحيل ّ٤مأمس ّ٥م،م
وؼعؾؿ ّ٥ماظؽؿوب م(أي ماظؼّٕآن) م ،مضول ماظّ٦ظّٓ م :مؼو مأعري ماٌمعـني مإن مأب ّ٨مٕم
ؼػعّ٢مذقؽوًمعّ٤مذظّ١م،مأعومأعّ٨مصنغفومزنقيمطوغًمجملّ٦دّ٨م،موضّٓممسوغّ٨م
جصيعٱًّم(أي:مخـػلوء)م،موٕمؼعؾؿينمعّ٤ماظؽؿوبمحّٕصوًمواحّٓاًم،مصوظؿػًمسؿّٕم
إديماظّٕجّ٢موضولمظ:ّ٥مجؽًمإظّ٨متشؽّ٦مسؼّ٦قمابـّ١م،موضّٓمسؼؼؿّ٥مضؾّ٢مأنم
ؼعؼّ١م،موأدلتمإظقّ٥مضؾّ٢مأنمؼلقهمإظقّ١م.مممممممممم(تّٕبقيماِّوّٰدمسيماإلدٱّم)م م
ضولمدػقونماظـّ٦ري:م"حّ٠ماظّ٦ظّٓمسؾّ٧ماظّ٦اظّٓمأنمحيلّ٤مامس،ّ٥موأنم
ؼّٖوجّ٥مإذامبؾ،ّٞموأنمحيلّ٤مأدبّ٥م"م،مصننمحلّ٤ماخؿقورماّٰدّ٣مظؾّ٦ظّٓمؼلـوسّٓمم
سؾــّ٧متـشــؽؿّ٥مسيمحقــوةمطّٕميــيمصقؾعــّٓمســـّ٥ماظلــكّٕؼيمواّٰدــؿفّٖاءم،موؼــّ٦صّٕمظــّ٥م
اظّٕاحــيماظـػلــقيماظــيتمحيؿوجفــومطؾؿــومذظيطــّٕمامســّ٥م،مصوّٰدــّ٣مػــّ٦مســـّ٦انم
اظشكصقي .م
َٚــٔ َظــاٖز عٓاٜــ ١اإلصــالّ بايطفــٌ:مإٔ دعــٌ رضــاعت٘ سكــا
َعًَٛا ي٘م،مضـولمتعـودي:م{وشياظّْ٦شياظِـّٓشياتصيمؼصيّٕضيِّ٬ـعضيّ٤شيمأَوضيظَـودشيػصيّ٤ؼيممحشيـمّ٦ضيظَقضيّ٤غيمطَـوعِؾَقضيّ٤غيم
غيزضُفصيّ٤ؼيموشيطِلضيّ٦شيتصيفصيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِمظَـوم
شيوسيَموشيسشيؾَّ٧ماظْؿشيّ٦ضيظُّ٦دِمظَّ٥صيمر ضي
ظِؿشيّ٤ضيمأَرشيادشيمأَنضيمؼصيؿِّ٣ؼيماظّٕؼي ّ٬شي
شيسؾَـّ٧م
ّٓهِمو شي
ِّ٦ظَـ ِ
شيّ٦ظُـّ٦دظيمظَـّ٥صيمب شي
شيوموظَـومع ضي
ِّ٦ظَـِّٓػ شي
ِـّٓةٌمب شي
صيمغػّْٗظيمإغيظَّـوموصيدضيـعشيفشيومظَـومتصيضشيـورؼيموشياظ شي
صيتؽَؾَّ ّٟشي
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اظْــّ٦شيارغيثِمعِـضيــّ٢صيمذشيظِـَّ١مصَــنغينضيمأَرشيادشيامصِصشيــوظًومسشيــّ٤ضيمتشيــّٕشياضػيمعِـضيفصيؿشيــوموشيتشيششيــووصيرػيمصَؾَــومجصيـشيــوحشيم
سشيؾَقضيفغيؿشيوموشيإغينضيمأَرشيدضيتصيّ٣ضيمأَنضيمتشيلضيؿشيّٕضيِّ٬عصيّ٦امأَوضيظَـودشيطُّ٣ضيمصَؾَـومجصيـشيـوحشيمسشيؾَـقضيؽُّ٣ضيمإغيذشيامدشيـؾَّؿضيؿصيّ٣ضيمعشيـوم
آتشيقضيـــؿصيّ٣ضيمبِـــوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشياتؼيؼُـــّ٦اماظؾَّـــّ٥شيموشياسضيؾَؿصيـــّ٦امأَمنؼيماظؾَّـــّ٥شيمبِؿشيـــومتشيعضيؿشيؾُـــّ٦نشيمبشيصِـــريظيم}م م
ػاظؾؼّٕة:م233ؼم،مصػّ٨ماآلؼيماظؽّٕمييمأعـّٕمظألعفـوتمسيم٭ّـقغيمخـربمواٌعــ:ّ٧م
ؼــومأؼؿفــوماظّ٦اظــّٓاتمأرّ٬ــعّ٤مأوّٰدطــّ٤محــّ٦ظنيمطــوعؾنيم،مصوظطػــّ٢مسيمػــّٔام
اظلـّ٤محيؿـوجمإديمغّ٦سقـيمععقــيمعــّ٤ماظغـّٔاءمتلـوسّٓمسؾـّ٧مبــوءمجلــّٓهم،موّٰم
ؼؽّ٦نمأصضّ٢معّ٤مظنبمأعّ٥ماظّٔيمػقلهمربـومهلـّٔهماٌفؿـيمو٭ّـّٓقمآمحـنيم
ضول:م{أَظَومؼشيعضيؾَّ٣صيمعشيّ٤ضيمخشيؾَّ٠شيموشيػصيّ٦شيماظؾَّطِقّٟصيماظْكشيؾِريصي}ػاٌؾ14:ّ١ؼ.مأعومإنمطوغـًم
اِّممظــّٓؼفومسؾــيمرؾقــيمعشــّٕوسيممتـــّٝمعــّ٤ماظّّٕ٬ــوسيم،مأوماعؿـــّٝماظطػــّ٢معــّ٤م
اظّّٕ٬ــوسيمعــّ٤ماِّمم،مأومتّ٦صقــًماِّممصشــّٕؼعيماإلدــٱّممأوجؾــًمسؾــّ٧مواظــّٓهم
إحضورمعّّٕ٬عيمهلّٔاماظطػّ٢مبلجّٕػيمدٱّعيمظ .ّ٥م
وظؼــّٓمأثؾؿــًمبعــّٚماظّٓرادــوتماظصــققيمواظـػلــقيمأنمصــرتةمرّ٬ــوسيم
اظطػّ٢ماٌؼّٕرةمذّٕسومحبّ٦ظنيمطوعؾنيمّّٕ٬ورؼيمظـؿّ٦ماظطػّ٢ممنّ٦امدـؾقؿومعـّ٤م
اظـــوحقؿني:ماظصــققيمواظـػلــقيم،موتؼــّ٦يمذــعّ٦رماظطػــّ٢مبوظــّٓفءموايـــونم
واِّعونموػّ٦معؾؿصّ٠مبلعّ٥مممومؼلوسّٓمسؾّ٧متـشؽيماظطػّ٢متـشؽيمدـّ٦ؼيموحيقـوم
حقوةمطّٕميي .م
وعّ٤مأدّٗماظؿـشؽيماظلّ٦ؼيمظألرػول :اإلسضإ إيٚ ِٗٝعدّ ايػًظ١
ٚايغدَّ ٠عِٗ ،مصؿّ٤ماٌؼّٕرمذّٕسومأنماظّٕصّ٠مّٰمؼلتّ٨مداّ٫ؿومإّٰمبؽّ٢مخـريم،م
ِشيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مأنماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م
صعّ٤مأمماٌمعـنيمسشيو ّ٫شي
ِشيُمإغينؼيمآَمرشيصِقّ٠ظيمؼصيقِىؽيماظّٕـيصّْ٠شي،موشيؼصيعضيطِّ٨مسشيؾَّ٧ماظّٕـيصّْ٠غيمعشيومظَـومؼصيعضيطِـّ٨م
ضَولشي:م(ؼشيومسشيو ّ٫شي
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سشيؾَّ٧ماظْعصيـضي،ِّٟموشيعشيومظَومؼصيعضيطِّ٨مسشيؾَّ٧معشيومدِّ٦شياهصيم)م(٭ّققّّمعلؾ)ّ٣م،مصوظؼلّ٦ةمواظغؾظيم
سيماظرتبقــيموتؼــّ٦ؼّ٣مدــؾّ٦طقوتماظطػــّ٢متمدعيؼــونمسيمأشؾــىماِّحــّ٦الممإديم
غػـــّ٦رهمعـــّ٤مإٌّبعيـــّ٨م،موطّٕػـــّ٥م،موســـّٓمماّٰغصـــقوعمظؽٱّعـــ.ّ٥موضـــّٓموردمسيم
اِّحودؼــٌماظشــّٕؼػيمأغــّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مطــونمحيؿــّ٢مايلــّ٤م
وايلنيم(رّ٦ّ٬انمآمسؾقفؿوم)سؾّ٧مطؿػقّ٥موؼٱّسؾفؿو،موطـونمعؾـّٓأهم(٭ّـؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيماظرتبقيمػّ٦ماظؾنيمواظّٕصّ٠م،مصعشيّ٤غيمابضيّ٤غيمبصيّٕشيؼضيـّٓشيةَم،مسشيـّ٤ضيمأَبِقـ،ِّ٥م
ضَولشي:مبشيقضيـشيومرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مسشيؾَـّ٧ماظْؿِـضيؾشيـّٕغيمؼشيكضيطُـىصيمإغيذضيمأَضْؾشيـّ٢شيم
حشيلشيـــّ٤ظي،موشيحصيلشيـــقضيّ٤ظي،موشيسشيؾَقضيفغيؿشيـــومضَؿِقصشيـــونغيمأَحضيؿشيـــّٕشيانغيمؼشيؿضيشِـــقشيونغيموشيؼشيعضيـصيـــّٕشيانغيمصَـشيـــّٖشيلشيم
صَقشيؿشيؾَفصيؿشيوموشيضَولشي:م(م٭ّشيّٓشيقشيمآُم{إغيغؼيؿشيومأَعضيّ٦شياظُؽُّ٣ضيموشيأَوضيظَودصيطُّ٣ضيمصِؿشيضيـيٌ}ػاظؿغوب:ّ٤م15ؼم،م
إغيغـيّ٨مرشيأَؼضيًصيمػشئّشيؼضيّ٤غيمؼشيؿضيشِقشيونغي،موشيؼشيعضيـصيّٕشيانغيمصَؾَّ٣ضيمأَ٭ّضيؾِّٕضيمحشيؿؼيّ٧مغشيّٖشيظًْصيمصَقشيؿشيؾْؿصيفصيؿشيو)م م
(دـّ٤ماظـلو .)ّ٨ّ٫م
إنمإٌّبّ٨ماظّٕصقّ٠مـمواظـّٓامطـونمأومععؾؿـومـمػـّ٦ماظـّٔيمؼّٕاسـّ٨مػـّٔام

م

اِّدوسماظعظقّ٣معّ٤مأدّٗماظرتبقيموػـّ٦ماٌعومعؾـيمبّٕصـّ٠موظـنيم،موؼؾؿعـّٓمسـّ٤م
اظغؾظيمواظؼلّ٦ةم،موؼعوجلماِّخطوءمحبؽؿيمورريي،مصوظؼلّ٦ةمتّ٦رثمسيمضؾىم
اظطػّ٢ماًّ٦فمواىنبمصضٱّمسّ٤محوظـيمعـّ٤ماّّٰ٬ـطّٕابماظـػلـّ٨مواًفـّ٢م
مّٰمتؽّ٤مسؾقفّ٣مضُػـٱّم :واظرتددم،مضولماِّحـّٟمبّ٤مضقّٗمسيمإحّٓىمغصوّ٫قّ٥
صقؿؿـعيّ٦امعّ٦تّ١موؼؽّٕػّ٦امضُّٕبّ١موميؾُّّ٦امحقوت .ّ١إنماظؿعوعّ٢مبوظّٕصّ٠مّٰمؼـوسيم
ادؿعؿولماظعؼّ٦بيمسـّٓمايوجيمإظقفوم،مظؽّ٤مجيىمأنمغّٔطّٕمأنعيماظعؼّ٦بيمجيىم
أنمتلؿعؿّ٢محبؽؿيم،مصٱّممتؽّ٤مسؾّ٧مطّ٢مزبوظػيمؼؼّ٦ممبفو.
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طــّٔظّ١معــّ٤مأدــّٗماظؿـشــؽيماظلــّ٦ؼيمظألرػــول:مينعرردو ّيمل رراّية
ً
باٌِن مجاعام،مصوظعّٓلمبنيمذيقـّٝماًؾـّ٠معؾـّٓأمإدـٱّعّ٨مأ٭ّـقّ٢مجيـىم
عّٕاسوتــّ٥م،مضــولمتعــودي{:ؼشيــومأَؼؽيفشيــوماظَّ ـِّٔؼّ٤شيمآَعشيـصيــّ٦امطُّ٦غصيــّ٦امضَــّ٦ؼياعِنيشيمظِؾَّ ـِّ٥مذصيــفشيّٓشياءشيم
شيـكَنصيمضَّ٦ضيمػيمسشيؾَّ٧مأَظَّومتشيعضيِّٓظُّ٦اماسضيِّٓظُّ٦امػصيـّ٦شيمأَضْـّٕشيبصيمظِؾؿؼيؼْـّ٦شيىم
بِوظْؼِلضيِّٛموشيظَومؼشيفضيّٕغيعشيـؼيؽُّ٣ضيمذشي
وشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمخشيـؾِريظيمبِؿشيـومتشيعضيؿشيؾُـمّ٦نشي}ػ اٌوّ٫ـّٓة:م8ؼم،موؼـؾغـّ٨مأنمؼطؾـّ٠م
ػّٔاماٌؾّٓأمخو٭ّيمبنيماظّٕجّ٢موأوّٰدهم .م
وضــّٓموجــّ٥ماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣ماآلبــوءمواِّعفــوتمهلــّٔام
اٌؾّٓأموّّٕ٬ورةماّٰظؿّٖاممبّ٥م،مبّ٢موضّٕنماِّعّٕمبّ٥مبوِّعّٕمبؿؼّ٦ىمآمسّٖموجـّ٢م
،مصعشيّ٤ضيمسشيوعِّٕػيم،مضَولشي:مدشيؿِعضيًصيماظـؽيعضيؿشيونشيمبضيّ٤شيمبشيشِريػيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيـوم)موشيػصيـّ٦شيمسشيؾَـّ٧م
ضيـّٕةُمبِـضيـًصيمرشيوشياحشيـيَ:مَّٰمأَرضيّ٬شيـّ٧م
ِـّ٨مسطِقؼيـيً،م َصؼَوظَـًضيمسشيؿ شي
َسطَـوغِّ٨م َأب شي
غيمؼؼُـّ٦لصي:مأ ضي
اٌِـضيؾشيّٕ شي
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مصَـلَتشيّ٧مرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧م
حشيؿؼيّ٧متصيشضيفغيّٓشيمرشيدصيّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
آُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)،مصَؼَولشي:مإغيغـيّ٨مأَسضيطَقضيًصيمابضيـِّ٨معِّ٤ضيمسشيؿضيـّٕشيةَمبِـضيـًِمرشيوشياحشيـيَمسشيطِقؼيـيً،م
شيماظؾ،ِّ٥مضَولشي:م(مأَسضيطَقضيًشيمدشيوِّّٕ٫شيموشيظَِّٓكَمعِـضيّ٢شيمػشيـّٔشيا؟)م
َصلَعشيّٕشيتضيـِّ٨مأَنضيمأُذضيفغيّٓشيكَمؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
شيدم
،مضَــولشي:مَّٰ،مضَــولشي:م(صَــوتؼيؼُّ٦اماظؾَّــّ٥شيموشياسضي ـِّٓظُّ٦امبشيــقضيّ٤شيمأَوضيَّٰدِمطُــّ٣ضي)،مضَــولشي:مصَّٕشيجشيــّٝشيمصَــّٕ ؼي
سشيطِقؼيؿشيّ٥صي(٭ّققّّماظؾكوري)م،موروىمسؾّٓاظّٕزاقمسيمعصــػّ٥مأَنؼيماظـؼيؾِـّ٨ؼيم(٭ّشيـؾَّّ٧م
ؼيّ٥م
آُمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مدشيسشيــوهصيمرشيجصيــّ٢ظيمعِــّ٤شيماْظلَغضيصشيــورغيم،مصَفشيــوءشيمابضيــّ٤ظيمظَــّ٥صيمصَؼَؾؼيؾَــّ٥صيموشيّ٬شيــؿ صي
وشيأَجضيؾَلشيــّ٥صيمإغيظَقضي ـِّ٥م،مثصيــّ٣ؼيمجشيوءشيتضيــّ٥صيمابضيـشي ـيٌممظَــّ٥صيم َصلَخشيــّٔشيمبِقشي ـِّٓػشيوم َصلَجضيؾَلشيــفشيو،مصَؼَــولشيماظـؼيؾِــّ٨ؽيم م
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(ظَّ٦ضيمسشيّٓشيظًْشيمطَونشيمخشيقضيّٕطيامظََّ١م،مضَورغيبصيّ٦امبشيقضيّ٤شيمأَبضيـشيوِّ٫ؽُّ٣ضيموشيظَّ٦ضيم
صِّ٨ماظْؼُؾشيّ٢غيم) .م
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صوظعــّٓلمبــنيماِّوّٰدمظــّ٥مصّ٦اّ٫ــّٓمسظقؿــيم،مصفــّ٦معــّ٤مأسظــّ٣مأدــؾوبم
اإلسوغــيمسؾــّ٧ماظــربم،موؼلــوسّٓمسؾــّ٧متؼــّٓؼّ٣مجقــّ٢م٭ّــوحلمدــّ٦يمظؾؿفؿؿــّٝم،م
وؼلوسّٓمسؾّ٧مزرعماِّخّ٦ةممبعـوػوموعؾـوػومبنيماإلخّ٦ة.مم
وسؾّ٧ماظـؼقّٚمنّٓماظؿػّٕؼّ٠مبنيماِّوّٰدمعّ٤مأسظّ٣مأدـؾوبماظعؼـّ٦قم
واهلفّٕمواظؽّٕاػقي ،موؼؽّ٦نمدؾؾومطيمسيمزرعماظضغقـيمبنيماِّبـوءم .م
وضّٓمأثؾؿـًمبعـّٚماظؾقـّ٦ثماظـػلـقيمأنعيمزفـّ٦رماإلّ٬ـمّٕابوتماظـػلـقيم
واّٰجؿؿوسقيمسؾّ٧ماظطػـّ٢مؼّٕجـّٝمسيمأشؾؾفـومإديمإحلـوسماظطػـّ٢مبـوظظؾّ٣م
وسّٓمماظعّٓلمعّٝمأضّٕاغّ٥م،موظقّٗمأدلمسؾّ٧مذظّ١معّ٤متصّٕفمإخـّ٦ةمؼّ٦دـّٟم
ععّ٥محنيمخصيقّ٢مإظقفّ٣متػّٕضيمسيماٌعوعؾيمعّ٤مأبـقفّ٣مؼعؼـّ٦بم(سؾقـّ٥ماظلـٱّم)م
وتػضقؾّ٥مظقّ٦دّٟم(سؾقّ٥ماظلٱّم)مسؾقفّ٣م،مضولمتعودي:م{ظَؼَّٓضيمطَـومنشيمصِـّ٨مؼصيّ٦دصيـّٟشيم
وشيإغيخضيّ٦شيتِـِّ٥مآؼشيــوتظيمظِؾلؼيــوِّ٫ؾِنيشيم*مإغيذضيمضَــوظُّ٦امظَقصيّ٦دصيــّٟصيموشيأَخصيــّ٦هصيمأَحشيــىؽيمإغيظَــّ٧مأَبِقـشيــومعِـؼيــوم
وشيغشيقضيّ٤صيمسصيصشيضيؾيٌمإغينؼيمأَبشيوغشيومظَػِّ٨مّ٬شيؾَولػيمعصيـؾِنيػيم*ماضْؿصيؾُـّ٦امؼصيّ٦دصيـّٟشيمأَوغيمارّْٕشيحصيـّ٦هصيمأَرضيّ٬طيـوم
ؼشيكضيّ٢صيمظَؽُّ٣ضيموشيجضيّ٥صيمأَبِقؽُّ٣ضيموشيتشيؽُّ٦غصيّ٦امعِّ٤ضيمبشيعضيِّٓهِمضَّ٦ضيعطيوم٭ّشيوظِقِنيشيم}ػؼّ٦د:ّٟم7مـم9ؼ .م
طّٔظّ١معّ٤ماِّدّٗماظيتموّ٬عفوماإلدٱّممظضؿونمتـشـؽيمدـّ٦ؼيمظألرػـول:م
ينرتباة ّينتْواَ عل أسر

رربعاةم،مصؾؼـّٓمأعـّٕماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼّ٣ماآلبـوءم

واِّعفــوتمبضــّٕورةماظعؿــّ٢مسؾــّ٧موضوؼــيماظـــػّٗمواِّػــّ٢معــّ٤ماظّ٦ضــّ٦عمسيم
اظؿفؾؽــيم،مضــولمتعــودي:م{مؼشيوأَؼؽيفشيــوماظَّ ـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيــّ٦امضُــّ٦امأَغضيػُلشي ـؽُّ٣ضيموشيأَػضيؾِــقؽُّ٣ضيمغشيــورطيام
ؽيٌمشِؾَوزٌمذِّٓشيادظيمظَومؼشيعضيصصيّ٦نشيماظؾَّّ٥شيمعشيومأَعشيـّٕشيػصيّ٣ضيم
وشيضُّ٦دصيػشيوماظـؼيوسصيموشياظْقِفشيورشيةُمسشيؾَقضيفشيومعشيؾَوَ ِّ٫
وشيؼشيػْعشيؾُــّ٦نشيمعشيــومؼصيــمضيعشيّٕصيونشي}ػاظؿقــّٕؼ:ّ٣م6ؼم،موتّٕبقــيماظطػــّ٢موتلدؼؾــّ٥مسؾــّ٧مأدــّٗم
ذّٕسقيمعطؾىمذّٕسّ٨م،موػّ٦مأؼضومحّ٠معّ٤محؼّ٦قماظّ٦ظّٓمسؾـّ٧ماظّ٦اظـّٓم،مصعشيـّ٤غيم
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شيـّ٠م
ضيمسؾِؿضيـشيـومح ؼي
ابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رّ٬ـّ٨مآمسـفؿـو)،مأَغؼيفصيـّ٣ضيمضَـوظُّ٦ا:مؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيمآِ،مضَـّٓ شي
صيقلِـّ٤شيمادضيـؿشيّ٥صي،م
ِمسؾَـّ٧ماظّْ٦شياظِـِّٓ؟مضَـولشي:م(مأَنضيمؼ ضي
ّْ٦ظَـّٓ شي
َّْ٦ظِّٓ،مصَؿشيومحشيـّ٠ؽيماظ شي
ِمسؾَّ٧ماظ شي
اظّْ٦شياِظّٓ شي
َنم
وشيؼصيقضيلِــّ٤شيمأَدشيبشيــّ٥صي)م(ذــعىماإلميــونمظؾؾقفؼــ.)ّ٨موروىماظرتعــّٔيمسيمدــــّ٥مأ ؼي
ضيـّ٢م
ظيموظَـّٓطيامعِـّ٤ضيمغشيق ػي
صيمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مضَـولشي:م(معشيـومغشيقشيـّ٢شيموشياظِـّٓ شي
شيماظؾِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـ ّ٥شي
رشيدصيّ٦ل َّ
أَصْضشيّ٢شيمعِّ٤ضيمأَدشيبٍمحشيلشيّ٤ػي) .م
م م مصؿ ّ٤مأػّ٣عي مأدّٗ ماظؿـشؽي ماظلّ٦ؼي مسـّٓ ماِّرػول متّ٦جقفف ّ٣موتّٕبقؿفّ٣م
تّٕبقي مصوّ٬ؾي م ،موؼـؾغ ّ٨مأن متؽّ٦ن ماظرتبقي مواظؿعؾق ّ٣مبوظؾُعيط ّٟم ،مدون مإحّٕاجم
خو٭ّيمأعومماآلخّٕؼّ٤م،موػّٔامعومطونمحيّٕصمسؾقّ٥ماظـيبماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيمتّٕبقؿّ٥مظألرػولم،مصعشيّ٤ضيمابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشي:م
غيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَ ضيقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيّ٦ضيعطيو،مصَؼَولشي:م(مؼشيومشُؾَومصيمإغيغـيّ٨م
طُـضيًصيمخشيؾّْٟشيمرشيدصيّ٦ل َّ
أُسشيؾِّؿصي َّ١مطَؾِؿشيوتٍ ،ماحضيػَ ِّٜماظؾَّّ٥شي مؼشيقضيػَظْ ،َّ١ماحضيػَ ِّٜماظؾَّّ٥شي متشيفِّٓضيهصي متصيفشيوػشي ،َّ١مإغيذشيام
ُعيَ مظَّ٦ضيم
ِوظؾ ،ِّ٥موشياسضيؾَّ٣ضي مأَنؼي ماِّ ؼي
َودلَلغي ماظؾَّّ٥شي ،موشيإغيذشيا مادضيؿشيعشيـضيًشي مصَودضيؿشيعِّ٤ضي مب َّ
دلَظًْشي مص ضي
شي
اجضيؿشيؿشيعشيًضيمسشيؾَّ٧مأَنضيمؼشيـضيػَعصيّ٦كَمبِششيّ٨ضيءٍمظَّ٣ضيمؼشيـضيػَعصيّ٦كَمإغيظَّومبِششيّ٨ضيءٍمضَّٓضيمطَؿشيؾشيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمظَ،َّ١م
وشيظَّ٦ضي ماجضيؿشيؿشيعصيّ٦ا مسشيؾَ ّ٧مأَنضي مؼشيضصيّٕؽيوكَ مبِششيّ٨ضيءٍ مظَّ٣ضي مؼشيضصيّٕؽيوكَ مإغيظَّو مبِششيّ٨ضيءٍ مضَّٓضي مطَؿشيؾشيّ٥صي ماظؾَّّ٥صيم
سشيؾَقضي،َّ١مرصيصِعشيًِماَِّضْؾَومصيموشيجشيػًَّضيماظصؽيقصيّٟصي)ممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي)م .م
م م م موػومػّ٦ماظـيبماظؽّٕؼّ٣م(م٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)مؼّٕبّ٨موؼّ٦جّ٥مبلدبم
ورصّ٠مّ٬وربومأروعماِّعـؾيمسيمتّ٦جقّ٥ماظطػّ٢موإرذودهم،مصعّ٤مسصيؿشيّٕشيمبضيّ٤غيمأَبِّ٨م
غيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥م
َؿيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿوم)مضَولشي:مطُـضيًصيمصِّ٨محشيفضيّٕغيمرشيدصيّ٦ل َّ
دشيؾ شي
وشيدشيؾَّّ٣شي)موشيطَوغشيًضيمؼشيِّٓيمتشيطِقّ٘صيمصِّ٨ماظصؼيقضي َػيِمصَؼَولشيمظِ:ّ٨م(ؼشيومشُؾَومصيمدشيّ٣ـيماظؾَّّ٥شيموشيطُّ٢ضيم
بِقشيؿِقـِ َّ١موشيطُّ٢ضي معِؿؼيو مؼشيؾِق)َّ١م(رواه معلؾ .)ّ٣مضول ماإلعومماظغّٖاظ ّ٨م(رري ّ٥مآ):م
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واظصيبمأعوغيمسـّٓمواظّٓؼّ٥م،موضؾؾّ٥ماظطوػّٕمجّ٦ػّٕةمغػقليم،مصننمسظيّ٦دماًريم
وسؾؿّ٥مغشلمسؾقّ٥مودعّٓمسيماظّٓغقومواآلخّٕة.م م
وعــّ٤مثــّ٣مؼـؾغــّ٨مسؾــّ٧مإٌّبــّ٨مأنمؼؽــّ٦نمضــّٓوةمِّوّٰدهم،مصقؿقؾــّ٧م
مبؽورمماِّخٱّقمضؾّ٢مأنمؼلعّٕػّ٣مبفوم،مصننماِّبـوءمؼؼؾّٓونماآلبوء .م
وٓمدرمعّ٤مضول:مم م
وؼـشلمغوذهماظػؿقونمعـوممممممممممممسؾّ٧معومطونمسّ٦دهمأبّ٦ه م
جّٓؼّٕمبوظّٔطّٕمأنمتّٕبقيماظــّ٘ءمظقلـًمضو٭ّـّٕةمسؾـّ٧ماظّ٦اظـّٓؼّ٤مصقلـى،م
بــّ٢متشــؿّ٢ماٌعؾــّ٣مبوٌّٓردــيم،مصــوٌعؾّ٣مميـــّ٢مضــقّ٣ماجملؿؿــّٝموسؾقــّ٥معفؿــيم
تـشــؽيماِّرػــول تـشــؽيماجؿؿوسقــيمعّٕتؾطــيمبؼــقّ٣موتؼوظقــّٓماجملؿؿــّٝماظــّٔيم
ؼعقشّ٦نمصقّ٥م،مصننماِّرػولمأعوغيمؼؿقؿّ٢ماجملؿؿّٝمبلدّٕهمعلؽّ٦ظقيمرسوؼؿف،ّ٣م
وحلّ٤متّٕبقؿف;ّ٣موسؾـّ٧مماىؿقـّٝممأنمؼـّٓركممسظـّ٣مماٌلـؽّ٦ظقيمماٌؾؼـوةممسؾـقفّ٣مم
ووهماِّرػول،موظقّٗمأدلمسؾـّ٧ممذظـّ١ممعـّ٤ممضّ٦ظـّ٥مم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥ممودـؾّ٣م)م:م
(طُؾُّؽُــّ٣ضيمرشياعػي،موشيطُؾُّؽُــّ٣ضيمعشيلضيــؽصيّ٦لظيمسشيــّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِـ،ِّ٥ماإلغيعشيــومصيمرشياعػيموشيعشيلضيــؽصيّ٦لظيمسشيــّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِـ،ِّ٥م
وشياظّٕؼيجصيّ٢صيمرشياعػيمصِـّ٨ممأَػضيؾِـِّ٥مموشيػصيـّ٦شيممعشيلضيـؽصيّ٦لظيممسشيـّ٤ضيممرشيسِقؼيؿِـ،ِّ٥مموشياٌَـّٕضيأَةُممرشياسِقشيـيٌممصِـّ٨ممبشيقضيـًِمم
ـولمدشيــقـيِّٓهِموشيعشيلضيــؽصيّ٦لظيمسشيــّ٤ضيم
زشيوضيجِفشيــوموشيعشيلضيــؽصيَّ٦ظيٌمسشيــّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِفشيــو،موشياًَــودِمصيمرشياعػيمصِــّ٨معشيـ غي
شيـولمأَبِقـِّ٥م
رشيسِقؼيؿِـِّ٥م)،مضَـولشيمماظـّٕاويم:موشيحشيلِـؾضيًصيممأَنضيمضَـّٓضيممضَـولشيم:م(وشياظّٕؼيجصيـّ٢صيممرشياعػيمصِـّ٨ممع غيم
وشيعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿ،ِّ٥موشيطُؾُّؽُّ٣ضيمرشياعػيموشيعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿ)ِّ٥م(٭ّققّّماظؾكوري)م .م
إنماإلدٱّممحيؿّ٢ماظّ٦اظّٓؼّ٤معلـؽّ٦ظقيممحػـّٜمماِّبــوءمم،مصعشيـّ٤ضيممضَؿشيـودشيةَ،ممسشيـّ٤غيمم
اظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(مإغينؼيماظؾَّّ٥شيمدشيوّ٢ِّ٫ظيمطُـّ٢ؼيممرشياعػيم
اظْقشيلشيّ٤غي،مأَنؼيمغشيؾِّ٨ؼيم َّ
شيللَلشيماظّٕؼيجصيّ٢شيمسشيّ٤ضيمأَػضيّ٢غيمبشيقضي ِؿ)ِّ٥م(رواهمابّ٤م
سشيؿؼيومادضيؿشيّٕضيسشيوهصي،مأَحشيػََّٜمأَمضيمّ٬شيقؼيّٝشي،محشيؿؼيّ٧مؼ ضي
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حؾون).موسـّٓعومغظّٕمإديماظطػّ٢ماسؿربهمإغلـوغوممظـّ٥ممطوعـّ٢ممايؼـّ٦قمماىلـّٓؼيمم
واظـػلــقيمواٌوظقــيمواظؿعؾقؿقــيمواظرتبّ٦ؼــيم،موأعــّٕمبوبوصظــيمسؾقفــو،مؼلــعّ٧م
بـّٔظّ١ممظؿقؼقـّ٠ممحقـوةممطّٕميـيممظألرػـولمم،محؿـّ٧ممؼؽـّ٦نمماجملؿؿـّٝممعؿقضــّٕام،م
تلّ٦دهمروحماِّظػيمواٌّ٦دةموابؾيمواظّٕريي.

* * *
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حن ٛعالقات أصز ١ٜصَ ١ٜٛضتكز٠
أٚال :ايعٓاصز:

 .1عـّٖظيماِّدّٕةمسيماإلدٱّم.
 .2عـفٍماإلدٱّممسيمادؿؼّٕارماِّدّٕةم :م
مأ -حلّ٤ماّٰخؿقور.
ب-مرسوؼيمايؼّ٦قمواظّ٦اجؾوت .م
جم-مهؼقّ٠ماٌّ٦دةمواظّٕريي.
مد-ماٌعوذّٕةمبوٌعّٕوف .م
ػـم-ماظعّٓلمبنيماِّوّٰد .م
 .3أثّٕمادؿؼّٕارماِّدّٕةمسؾّ٧ماجملؿؿ.ّٝ
ثاْٝا :األدي:١
َٔ ايكزإٓ ايهز:ِٜ
 .1ضولمتعودي{:وشيعِّ٤ضيمآؼشيو ِتِّ٥مأَنضيمخشيؾَّ٠شيمظَؽُّ٣ضيمعِّ٤ضيمأَغضيػُلِـؽُّ٣ضيمأَزضيوشياجطيـومظِؿشيلضيـؽُـصيّ٦امإغيظَقضيفشيـوم
ضيؿيًمإغينؼيمصِّ٨مذشيظَِّ١مظَكؼشيوتٍمظِؼَّ٦ضيمػيمؼشيؿشيػَؽَّّٕصيونشيم}
وشيجشيعشيّ٢شيمبشيقضيـشيؽُّ٣ضيمعشيّ٦شيدؼيةًموشيرشيح شي
مػاظّٕوم:م21ؼم.
 .2وضــولمتعــوديم:م{وشياظؾَّــّ٥صيمجشيعشيــّ٢شيمظَؽُــّ٣ضيمعِــّ٤ضيمأَغضيػُلِـؽُّ٣ضيمأَزضيوشياجطيــوموشيجشيعشيــّ٢شيمظَؽُــّ٣ضيمعِــّ٤ضيم
ـّ٢مؼصيمضيعِـصيـــّ٦نشيم
أَزضيوشياجِؽُــّ٣ضيمبشيـــِنيشيموشيحشيػَـــّٓشيةًموشيرشيزشيضَؽُـــّ٣ضيمعِــّ٤شيماظطَّقـيؾشيـــوتِمأَصَؾِوظْؾشيورِــ غيم
ِماظؾِّ٥مػصيّ٣ضيمؼشيؽْػُّٕصيونشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـق:ّ٢م72ؼ.
وشيبِـِعضيؿشيً َّ
 .3مموضولمتعودي:م{وشيأَغضيؽِقصيّ٦اماْظلَؼشيوعشيّ٧معِـضيؽُّ٣ضيموشياظصؼيوظِقِنيشيمعِّ٤ضيمسِؾشيودِطُّ٣ضيموشيإغيعشيوِّ٫ؽُّ٣ضيم
إغينضيمؼشيؽُّ٦غصيّ٦امصُؼَّٕشياءشيمؼصيغضيـِفغيّ٣صيماظؾَّّ٥صيمعِّ٤ضيمصَضضي ِؾِّ٥موشياظؾَّّ٥صيموشيادِّٝظيمسشيؾِقّ٣ظي}ػاظـّ٦ر32:ؼ.م
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شيجيٌم
 .4موضولمتعودي{:وشيظَفصيّ٤ؼيمعِـضيّ٢صيماظَِّّٔيمسشيؾَقضيفغيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشيظِؾّٕـيجشيولغيمسشيؾَقضيفغيّ٤ؼيمدشير شي
وشياظؾَّّ٥صيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيؽِقّ٣ظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕةم228:ؼ.م
 .5موضولمتعودي{:وشيسشيوذِّٕصيوػصيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِمصَنغينضيمطَّٕغيػضيؿصيؿصيّ٦ػصيّ٤ؼيمصَعشيلشيّ٧مأَنضيمتشيؽّْٕشيػصيّ٦ام
ذشيقضيؽطيوموشيؼشيفضيعشيّ٢شيماظؾَّّ٥صيمصِقِّ٥مخشيقضيّٕطيامطَـِريطيا}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوءم:م19ؼ.
 .6وضولمتعودي{:وشيإغينضيمخِػْؿصيّ٣ضيمذِؼَوقشيمبشيقضيـِفغيؿشيـومصَـوبضيعشيـصيّ٦امحشيؽَؿطيـومعِـّ٤ضيمأَػضيؾِـِّ٥موشيحشيؽَؿطيـوم
عِّ٤ضيمأَػضيؾِفشيومإغينضيمؼصيّٕغيؼّٓشيامإغي٭ّضيؾَوحطيومؼصيّ٦شيصِّّ٠غيماظؾَّّ٥صيمبشيقضيـشيفصيؿشيومإغينؼيماظؾَّّ٥شيمطَونشيمسشيؾِقؿطيومخشيؾِريطيا}م
ػاظـلوءم35:ؼ.
شيعيٍمعِّ٤ضيمدشيعشي ِؿِّ٥موشيعشيـّ٤ضيمضُـِّٓرشيمسشيؾَقضيـِّ٥مرغيزضيضُـّ٥صيمصَؾْقصيـضيػِـّ٠ضيمعِؿؼيـوم
 .7وضولمتعودي{:ظِقصيـضيػِّ٠ضيمذصيومد شي
آتشيوهصيماظؾَّّ٥صيمظَومؼصيؽَؾِّّٟصيماظؾَّّ٥صيمغشيػْلطيوممإغيظَّومعشيومآتشيوػشيو}ممممممممممممممممممممممممممممممػاظطٱّق:م7ؼم.
َٔ ايضٓ ١ايٓب:١ٜٛ
 .1سّ٤مسؾّٓمآمبّ٤معلعّ٦دم(رّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥مضـول:مضـولمردـّ٦لمآم(٭ّـؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(ؼشيومعشيعضيششيّٕشيماظشؼيـؾشيوبِمعشيـّ٤غيمادضيـؿشيطَوعشيمعِــضيؽُّ٣صيماظْمؾشيـوءشيةَمصَؾْقشيؿشيـّٖشيوؼيجضيم
صَنغيغؼيّ٥صيمأَشَّٚؽيمظِؾْؾشيصشيّٕغيموشيأَحضيصشيّ٤صيمظِؾْػَّٕضيجغيم،موشيعشيّ٤ضيمظَّ٣ضيمؼشيلضيؿشيطِّٝضيمصَعشيؾ ضيَقِّ٥مبِوظصؼيّ٦ضيمغيمصَنغيغؼيّ٥صيمظَّ٥صيم
وغيجشيوءظي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥م م
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م
غيماظـؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
َم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مسشيـ ّ٤ؼي
ضيّٕة شي
 .2وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨م ػصيّٕشيؼ شي
ضَولشيم:م(متصيـضيؽَّّصيماظْؿشيّٕضيأَةُمَِّرضيبشيـّٝػي:مظِؿشيوظِفشيـوموشيظِقشيلشيـؾِفشيوموشيجشيؿشيوظِفشيـوموشيظِـِّٓؼـِفشيوم،مصَـوزْػَّٕضيم
بِّٔشياتِماظّٓـيؼّ٤غيمتشيّٕغيبشيًضيمؼشيّٓشياكمشي).مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري) .م
تم
 .3وسّ٤مأَغشيّٗمبّ٤معشيوظٍِّ١م(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضولم:مجشيوءشيمثشيٱّشيَثيُمرشيػضيٍّٛمإغيظَّ٧مبصيقصيـِ ّ٦
أَزضيوشياجغيماظـؼيؾِـــّ٨ـيم(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ـِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مؼشيلضيـ ـلَظُّ٦نشيمسشيـــّ٤ضيمسِؾشيـــودشيةِماظـؼيؾِـــّ٨ـيم م
ضيـّ٤م
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)،مصَؾَؿؼيومأُخضيؾِّٕصيوام َطلَغؼيفصيّ٣ضيمتشيؼَوظُّّ٦ػشيو،مصَؼَوظُّ٦ا:موشيأَؼضيّ٤شيمغشيق صي
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شيغؾِـِّ٥موشيعشيـوم
شيـومتؼَـّٓؼيمشيمعِـّ٤ضيمذ ضي
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)؟مضَـّٓضيم ُشػِـّٕشيمظَـّ٥صيمع شي
شيماظـؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآ شي
عِ ّ٤ؼي
شيـّٕ:مأَغشيـوم
طيا،موضَـولشيمآخ مصي
شيتلَخؼيّٕشي،مضَولشيمأَحشيـّٓصيػصيّ٣ضي:مأَعؼيـومأَغشيـومصَـنغيغـيّ٨مأُ٭ّشيـؾِّّ٨ماظؾَّقضيـّ٢شيمأَبشيـّٓ شي
أَ٭ّصيّ٦مصيماظّٓؼيػضيّٕشيموشيَّٰمأُصْطِّٕصيم،موشيضَولشيمآخشيّٕصي:مأَغشيـومأَسضيؿشيـّٖغيلصيماظــيلشيـوءشيمصَـٱَّمأَتشيـّٖشيوؼيجصيمأَبشيـّٓطيا،م
ِؼّ٤م
شي)مإظَـقضيفغيّ٣ضيم،م َصؼَـولشي:م(مأَغضيـؿصيّ٣صيماظَّـّٔ شي
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّ ّ٣غي
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
صَفشيوءشيمرشيدصيّ٦ل َّ
صيـّ٦مم
شياظؾِّ٥مإغيغـيّ٨مَظلَخضيششيوطُّ٣ضيمظِؾَّـِّ٥موشيأَتضيؼَـوطُّ٣ضيمظَـّ٥صيم،مظَؽِــيـّ٨مأَ٭ّ صي
ضُؾْؿصيّ٣ضيمطَّٔشياموشيطَّٔشيا،مأَعشيومو َّ
ضيّٗم
صيــؿِّ٨م َصؾَـق شي
ضيمرشِـىشيمسشيـّ٤ضيمد ؼي
صي،موأَتشيـّٖشيوؼيجصيماظــيلشيـوءشي،مصَؿشيـ ّ٤شي
َرضُـّٓ شي
ِّّ٨موأ ضي
صي،موأُ٭ّشيؾ شي
شيو ُأصْطِّٕ شي
عِــي)ّ٨ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري) .م
 .4وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨محشيوتِّ٣ػيماظْؿصيّٖشيغِّ٨ـيمضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي):م م
م(مإغيذشيامجشيوءشيطُّ٣ضيمعشيّ٤ضيمتشيّٕضيّ٬شيّ٦ضينشيمدِؼـشيّ٥صيموشيخصيؾُؼَّ٥صيم َصلَغضيؽِقصيّ٦هصيم،مإغيَّّٰمتشيػْعشيؾُـّ٦امتشيؽُـّ٤ضيمصِؿضيـشيـيٌم
ٓم،موشيإغينضيمطَــونشيمصِق ـِّ٥؟مضَــولشي:مإغيذشيام
صِــّ٨ماَِّرضيضغيموشيصَلشيــودظيم،مضَــوظُّ٦ا:مؼشيــومرشيدصيــّ٦لشيما ِم
جشيــــوءشيطُّ٣ضيمعشيــــّ٤ضيمتشيّٕضيّ٬شيــــّ٦ضينشيمدِؼـشيــــّ٥صيموشيخصيؾُؼَــــّ٥صيمصَــــلَغضيؽِقصيّ٦هصيم،مثشيــــٱَّثشيمعشيــــّٕؼياتٍ.م م
(رواهماظرتعــّٔي).موسيمدـــّ٤ماظؾقفؼــ:ّ٨م(إغيذشيامجشيــوءشيطُّ٣ضيمعشيــّ٤ضيمتشيّٕضيّ٬شيــّ٦ضينشيمدِؼـشيــّ٥صيم
وشيخصيؾُؼَّ٥صيم َصلَغضيؽِقصيّ٦هصي،مإغيظَّومتشيػْعشيؾُّ٦امتشيؽُّ٤ضيمصِؿشيضيـيٌمصِّ٨ماْظلَرضيضغيموشيصَلشيودظيمسشيّٕغيؼّٚظي) .م
 .5وسشيــّ٤ضيمسشيؾضي ـِّٓماظؾَّ ـِّ٥مبضيــّ٤غيمسصيؿشيــّٕشيم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيــو)مأَغؼيــّ٥صي:مدشي ـؿِّٝشيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّ ـ ِّ٥م م
شيـومم
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيؼُّ٦لصي:م(طُؾُّؽُّ٣ضيمرشياعػيموشيعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيـّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِـ،ِّ٥مصَوإلغيع صي
رشياعػيموشيػصيّ٦شيمعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿِّ٥م،موشياظّٕؼيجصيّ٢صيمصِّ٨مأَػضيؾِـِّ٥مرشياعػيموشيػصيـّ٦شيمعشيلضيـؽصيّ٦لظيمسشيـّ٤ضيم
رشيسِقؼيؿِ ـِّ٥م،موشياٌَــّٕضيأَةُمصِــّ٨مبشيقضي ـًِمزشيوضيجِفشيــومرشياسِقشي ـيٌموشيػِــّ٨شيمعشيلضيــؽصيَّ٦ظيٌمسشيــّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِفشيــوم،م
ضيًم
ِقؿِـ،)ِّ٥ضَولشي:مصَلشيـؿِع صي
ضيمرس ؼي
ّٓهِمرشياعػيموشيػصيـّ٦شيمعشيلضيـؽصيّ٦لظيمسشيـ ّ٤شي
شيـق ِ
وشياًَودِمصيمصِّ٨معشيـولغيمد ـي
ـّ٨م م
ػشيـــمصيَّٰءِمعِـــّ٤ضيمرشيدصيـــّ٦لغيماظؾَّــِّ٥م(٭ّشيـــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيــِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)،موشيأَحضيلِـــىصيماظـؼيؾِــ ؼي
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(وشياظّٕؼيجصيّ٢صيمصِّ٨معشيـولغيمأَبِقـِّ٥مرشياعػيموشيػصيـّ٦شيمعشيلضيـؽصيّ٦لظيم
سشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿ،ِّ٥مصَؽُؾُّؽُّ٣ضيمرشياعػيموشيطُؾُّؽُّ٣ضيمعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿِّ٥م)مم(رواهماظؾكوري).
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 .6وسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضول:مضولمردّ٦لمآم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥م
غينم
وشيدشيؾَّّ٣شي)م:م(مادضيؿشيّ٦ضي٭ّصيّ٦امبِوظــيلشيوءِمخريطيام،مصَنغينؼيماظْؿشيـّٕضيأَةَمخصيؾِؼَـًضيمعِـّ٤ضيمِّ٬ـؾّْٝػيم،موشيإ ؼي
أَسضيّ٦شيجشيمذشيّ٨ضيءٍمصِّ٨ماظضـيؾّْٝغيمأَسضيؾَوهصيم،مإغينضيمذشيػشيؾضيًشيمتصيؼِقؿصيّ٥صيمطَلشيّٕضيتشيّ٥صيم،موشيإغينضيمتشيّٕشيطْؿشيّ٥صيمظَّ٣ضيم
ؼشيّٖشيلضيمأَسضيّ٦شيجشيم،مادضيؿشيّ٦ضي٭ّصيّ٦امبِوظــيلشيوءِمخشيقضيّٕطيام)مممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
ضيًم
غيم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيـو)مضَـولشي:مدشيـؿِع صي
ِماظؾِّ٥مبضيّ٤غيمسشيؿضيـّٕغيومبضيـّ٤غيماظْعشيـوص شي
شيؾّٓ َّ
 .7وسشيّ٤ضيمس ضي
شيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيؼُّ٦لصي:م(طَػَّ٧مبِـوظْؿشيّٕضيءِمإغيثضيؿطيـومأَنضيمؼصيضشيـقـيّٝشيم
رشيدصيّ٦ل َّ
عشيــّ٤ضيمؼشيؼُــّ٦تصي)م(رواهمأريــّٓ)موسيمرواؼــيمســـّٓمايــوطّ٣مسيمماٌلــؿّٓرك:م
(طَػَّ٧مبِوظْؿشيّٕضيءِمإغيثضيؿطيومأَنضيمؼصيضشيقـيّٝشيمعشيّ٤ضيمؼشيعصيّ٦لصي) .م
ثايجا :املٛضٛع :م
ممممم

مظؼـّٓمسصيــينماإلدـٱّممبوِّدــّٕةمواػـؿّ٣مبفــوماػمؿؿوعطيـومبوظغطيــوم،مِّغفـوماظؾؾـــيم

اِّوديمسيمبـقونماجملؿؿّٝم،مصؾصٱّحفومؼصؾّّماجملؿؿـّٝم،موبػلـودػومؼػلـّٓم
اجملؿؿــّٝم،مظــّٔظّ١موّ٬ــّٝماإلدــٱّممظألدــّٕةمّ٬ــّ٦ابّٛموععــوؼريمتـــظّ٣مضقوعفــوم،م
وهّٕصمسؾّ٧مدٱّعؿفوموادؿؼّٕارػوم،محػوزوًمسؾّ٧ماإلغلـونمواجملؿؿـّٝم،مِّنم
ادؿؼّٕارماِّدّٕةمػّ٦مادؿؼّٕارمظؾؿفؿؿّٝم .م
وضّٓماعؿّٓتضيمسـوؼيماإلدٱّممبوِّدّٕةمإديمعّٕحؾيمعومضؾّ٢متلدقلـفوممبـوم
حيؼِّّ٠ماظؿٱّؤصيممواّٰغلفوم،مواظؿّ٦ادعيمواظرتاحّ٣مبـنيمذيقـّٝمأصّٕادػـوم،موؼصيؼَؾِّـّ٢م
عّ٤مدواصّٝماهلّٓممواّٰغفقورممظؾـقوغفوم،مصؼّٓمحشيٌؼيماإلدٱّممأتؾوسّ٥مسؾّ٧متؽـّ٦ؼّ٤م
اِّدّٕةمبّ٦دقؾيمعشّٕوسيمتؿؿوذـّ٧معـّٝمايػـوزمسؾـّ٧مطّٕاعـيماإلغلـونموحػـّٜم
آدعقؿّ٥موتؿّ٦اصّ٠معّٝمصطّٕتّ٥ماظلّ٦ؼيم،مأّٰموػّ٨ماظّٖواجم،مإحّٓىمدصيـشيّ٤مآم(سّٖم
وج)ّ٢مسيماًؾّ٠مطؾ،ّ٥مضولمتعودي{:وشيعِّ٤ضيمطُـّ٢ـيمذشيـّ٨ضيءٍم خشيؾَؼْـشيـومزشيوضيجشيـقضيّ٤غيمظَعشيؾَّؽُـّ٣ضيم
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تشئّشيطَّّٕصيونشي}مػاظّٔارؼوت:م49ؼم،موؼؼّ٦لمدؾقوغ{: ّ٥دصيؾضيقشيونشيماظَِّّٔيمخشيؾَّ٠شيماْظلَزضيوشياجشيم
طُؾَّفشيومعِؿؼيومتصيـضيؾًِصي اْظلَرضيضصيموشيعِّ٤ضيمأَغضيػُلِفغيّ٣ضيموشيعِؿؼيومظَومؼشيعضيؾَؿصيـّ٦نشيم}مػؼـّٗ:م36ؼ.مصـوظّٖواجم
دصيـؼييمطّ٦غقؼييم ،مجعؾّ٥مربـومدؾقوغّ٥مدظـقٱّمسؾـّ٧مسظـقّ٣مضّٓرتـّ٥م،موآؼـيمبـوػّٕةمعـّ٤م
آؼوتّ٥مسيمخؾؼّ٥م،مصؼولمتعودي{ :وشيعِّ٤ضيمآؼشيو ِتِّ٥مأَنضيمخشيؾَّ٠شيمظَؽُّ٣ضيمعِّ٤ضيمأَغضيػُلِؽُّ٣ضيمأَزضيوشياجطيوم
ضيمم
ِــّ٨مذظِــَّ١مظَكؼشيــوتٍمِظؼَــ ّ٦ػي
شي
شيدةًموشيرشيحضيؿشيــيًمإغينؼيمص
ضيـــؽُّ٣ضيمعشيــ ّ٦ؼي
صيّ٦امإظَقضيفشيــوموشيجشيعشيــّ٢شيمبشيق شي
ظِؿشيلضيــؽُـ غي
ؼشيؿشيػَؽَّّٕصيونشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٕوم:م21ؼم .م
طؿومرشىماإلدٱّممسيمتؽّ٦ؼّ٤ماِّدّٕةموادؿؼّٕارػومإسؿـورطيامظـألرضم،م
وهؼقؼًــومٌصــؾقيماجملؿؿــّٝموبـــوءماظــّ٦رّ٤م،موو٭ّــًّّٰ٦مإديماظغوؼــوتماظلــوعقيم
اٌؿؿـؾــيمسيم:مغشــّٕماظعػــيمواظػضــقؾيم،موريوؼــيماجملؿؿــّٝمعــّ٤مطــّ٢معظــوػّٕم
اظػلــّ٠مواظّٕزؼؾــيم،موتــّٕابّٛماِّدــّٕمصقؿــومبقـفــومبوٌصــوػّٕةم،مموشــريمذظــّ١معــّ٤م
ايؽّ٣مواظغوؼوتماظـؾقؾـيم،مؼؼـّ٦لمايـّ٠مدـؾقوغ:ّ٥م}وشيأَغضيؽِقصيـّ٦اماْظلَؼشيـوعشيّ٧معِــضيؽُّ٣ضيم
ضيمؼؽُّ٦غصيـّ٦ام ُصؼَـّٕشياءشيمؼصيغضيــِفغيّ٣صيماظؾَّـّ٥صيمعِـّ٤ضيمصَضضيـ ِؾ ِّ٥م
وشياظصؼيوِظقِنيشيمعِّ٤ضيمسِؾشيـو ِدطُّ٣ضيموشيإغيعشيـو ِّ٫ؽُّ٣ضيمإغين شي
َّـّ٥م
وشياظؾَّّ٥صيموشيادِّٝظيمسشيؾِقّ٣ظيم*موشيظْقشيلضيؿشيعضيػِِّٟماظَِّّٔؼّ٤شيمظَـومؼشيفِـّٓصيونشيمغِؽَوحطيـومحشيؿؼيـّ٧مؼصيغضيـِـقشيفصيّ٣صيماظؾ صي
عِّ٤ضيمصَضضي ِؾِّ٥موشياظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيؾضيؿشيغصيّ٦نشيماظْؽِؿشيوبشيمعِؿؼيومعشيؾَؽًَضيمأَؼضيؿشيوغصيؽُّ٣ضيمصَؽَوتِؾصيّ٦ػصيّ٣ضيمإغينضيمسشيؾِؿضيؿصيّ٣ضيم
ضيمسؾَـّ٧م
َـومتؽّْٕغيػصيـّ٦امصَؿشيقشيـو ِتؽُ ّ٣شي
ضيموظ صي
صِقفغيّ٣ضيمخشيقضيّٕطياموشيآتصيّ٦ػصيّ٣ضيمعِـّ٤ضيمعشيـولغيماظؾَّـِّ٥ماظَّـِّٔيمآتشيـوطُ ّ٣شي
اظْؾِغشيوءِمإغينضيمأَرشيدضينشيمتشيقشيصؽيـطيومظِؿشيؾضيؿشيغصيّ٦امسشيّٕشيضشيماظْقشيقشيوةِماظّٓؽيغضيقشيوموشيعشيّ٤ضيمؼصيؽّْٕغيػضيفصيّ٤ؼيمصَـنغينؼيماظؾَّـّ٥شيم
عِـــّ٤ضيمبشيعضيـ ـِّٓمإغيطْـــّٕشياػِفغيّ٤ؼيمشَػُـــّ٦رظيمرشيحِـــقّ٣ظيمم{ػاظــــّ٦رم:م32م-م33ؼم.مبـــّ٢مإنماظــــيبم م
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)محٌؼيماظشؾوبشيمسؾّ٧مهؼقّ٠مدـيماظـّٖواجمعؾقـطيـومعـوصعـّ٥م
وصّ٦آّّ٫هم،محقٌمضول(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(مؼشيومعشيعضيششيّٕشيماظشؼيؾشيوبِمعشيّ٤غيمادضيؿشيطَوعشيم
ِّٝم
ضيـؿط ضي
غيموأَحضيصشيـّ٤صيمِظؾْػَـّٕضيجغيم،موشيعشيـّ٤ضيمظَـّ٣ضيمؼشيل شي
شيوءةَم َصؾْقشيؿشيّٖشيوؼيجضيمصَنغيغؼيّ٥صيم َأشَـّٚؽيمِظؾْؾشيصشيـّٕ شي
ِـؽُّ٣صيماظْؾ شي
ع ضي
صَعشيؾ ضيَقِّ٥مبِوظصؼيّ٦ضيمغيمصَنغيغؼيّ٥صيمظَّ٥صيموغيجشيوءظيم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
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وسيماٌؼوبّ٢مغفّ٧ماإلدٱّممسّ٤مطّ٢ماِّعّ٦رماظيتمتؿعورضمعّٝمسؿورةم
اظؽّ٦نم،موعـفوماظؿؾؿّ٢مواّٰغؼطوعمسّ٤ماظـلوءم،مصؼّٓمعـعّ٥ماظّٕدـّ٦لم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
سشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)موغفــّ٧مســـّ٥م،مضــولمدشيــعضيّٓصيمبضيــّ٤صيمأَبِــّ٨موشيضَّــوصػي(مرشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي):م م
غيمعظْعصيـّ٦نػيماظؿؼيؾشيؿؽيـّ٢شيم،م
شي)مسؾَـّ٧مسصيـضيؿشيـونشيمبضيـ ّ٤شي
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّ ّ٣شي
اظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآ شي
(رشيدؼيمرشيدصيّ٦لصيم َّ
َّـّ٥م
وشيظَّ٦ضيمأَذِنشيمظَّ٥صيمَّٰخضيؿشيصشيقضيـشيوم)م(رواهماظؾكوري)م،موسّ٤مأَغشيّٗمبّ٤معشيوظِـٍّ١م(مرشيِّ٬ـّ٨شيماظؾ صي
سشيـضيّ٥صي)مضولم:مجشيوءشيمثشيٱّشيَثيُمرشيػضيٍّٛمإغيظَّ٧مبصيقصيّ٦تِمأَزضيوشياجغيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م
،مؼشيلضيـلَظُّ٦نشيمسشيــّ٤ضيمسِؾشيــودشيةِماظـؼيؾِــّ٨ـيم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م،مصَؾَؿؼيــومأُخضيؾِــّٕصيوامطَـلَغؼيفصيّ٣ضيم
تشيؼَوظُّّ٦ػشيو،مصَؼَوظُّ٦ا:موشيأَؼضيّ٤شيمغشيقضيّ٤صيمعِّ٤شيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م؟مضَّٓضيمشُػِّٕشيمظَّ٥صيمعشيوم
شيغ ِؾِّ٥موشيعشيومتشيـلَخؼيّٕشي،مضَـولشيمأَحشيـّٓصيػصيّ٣ضي:مأَعؼيـومأَغشيـومصَـنغيغـيّ٨مأُ٭ّشيـؾِّّ٨ماظؾَّقضيـّ٢شيمأَبشيـّٓطيا،م
تشيؼَ ّٓؼيمشيمعِّ٤ضيمذ ضي
ٱّم
صي،موضَـولشيمآخشيـّٕصي:مأَغشيـومأَسضيؿشيـّٖغيلصيماظــيلشيـوءشيمصَـ َ
شيموَّٰم ُأصْطِـّٕ شي
شيوضَولشيمآخشيـّٕصي:مأَغشيـومأَ٭ّصيـّ٦مصيماظـّٓؼيػضيّٕ شي
صيّ٣م
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مإغيظَـقضيفغيّ٣ضي،مصَؼَـولشي:م(أَغضيـؿ صي
أَتشيّٖشيوؼيجصيمأَبشيّٓطيا،مصَفشيوءشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ِؾِّ٥موشيأَتضيؼَوطُّ٣ضيمظَّ٥صي،مظَؽِــيّ٨مأَ٭ّصيّ٦مصيم
شياظؾِّ٥مإغيغـيّ٨مَظلَخضيششيوطُّ٣ضيمظ َّ
اظَِّّٔؼّ٤شيمضُؾْؿصيّ٣ضيمطَّٔشياموشيطَّٔشيا،مأَعشيومو َّ
وشيأُصْطِّٕصي،موشيأُ٭ّشيؾِّّ٨موشيأَرضيضُّٓصي،موشيأَتشيّٖشيوؼيجصيماظــيلشيوءشيم،مصَؿشيّ٤ضيمرشيشِىشيمسشيّ٤ضيمدصيـؼيؿِّ٨مصَؾَقضيّٗشيمعِــي)ّ٨م م
(رواهماظؾكوري) .م
مممموٌَّومطونماّٰدؿؼّٕارماِّدّٕي -مبؽّ٢معومهؿؾّ٥ماظؽؾؿيمعّ٤مععـّ٧مظؾفّٓوءم
واظلؽّ٦ن مواظطؿلغقـي م -معطؾؾطيو مذّٕسقؾيو مودغقّ٦ؼؾيو معـشّ٦دطيا مو ّّٝ٬ماإلدٱّم مأدلطيوم
ذّٕسقي مدؾقؿي موعـففوً مضّ٦ميطيو م ،محؿ ّ٧متّٓوم ماظعشّٕةمواِّظػي مبني ماظّٖوجني م،م
وؼؿقؼّ٠ماّٰدؿؼّٕارم،معّ٤مأػّ٣مػّٔهماِّدّٗ:م
* ماالختٝار ايصشٝض يهٌ َٔ ايشٚد

يآلخز م ،مصؼّٓ مأو٭ّ ّ٧ماظـيبم م

(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مسـّٓ ماخؿقور ماظّٖوج مظّٖوج ّ٥محبل ّ٤ماّٰخؿقور م ،مِّغفوم
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إٌّبقيماظصوييم،مابوصظيمسؾّ٧معوظّ٥موسّّٕ٥ّ٬م،موػّ٨مخريمعؿوعماظّٓغقوم،م
صعّ٤مسؾّٓمآِمبّ٤مسؿّٕػيوم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضول:مضولمردّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآم
ِقيُ) م ،مصعـّٓعو متصيؾـّ٧م
سؾق ّ٥مودؾ(:)ّ٣اظّٓؽيغضيقشيو معشيؿشيوعظي م ،موشيخشيقضيّٕصي معشيؿشيوسِفشيو مإٌَّضيأَةُ ماظصؼيوظ شي
اِّدّٕ مسؾ ّ٧محل ّ٤ماّٰخؿقور مؼؿقؼ ّ٠ماظلؽ ّ٤مواّٰدؿؼّٕار م ،مواظّ٦دعي ماٌؿص ّ٢م،م
واظرتاحّ٣ماٌؿؾودلم،محقـؽّٔمؼؽّ٦نماظّٖواجمأذّٕفماظـع،ّ٣موأبّٕطفومأثّٕطيا.م م
وّٰبّٓموأنمؼؽّ٦نمذظّ١ماّٰخؿقورمسؾّ٧مأدوسمعّ٤ماظّٓؼّ٤مواًؾّ٠م،مصعشيّ٤ضيم
أَبِ ّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) مسشيّ٤غي ماظـؼيؾِّ٨ـي م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾَقضي ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مضَولشي:م م
(متصيـضيؽَّّصيمإٌَّضيأَةُمظِلَرضيبشيّٝػيم:مظِؿشيوظِفشيوموشيظِقشيلشيؾِفشيوموشيجشيؿشيوظِفشيوموشيظِِّٓؼـِفشيوم،مصَوزْػَّٕضيمبِّٔشياتِماظّٓـيؼّ٤غي،م
تشيّٕغيبشيًضيمؼشيّٓشياكَم)م(رواهماظؾكوري).موسيمرواؼيمسـّٓماإلعوممأريّٓمسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مدشيعِقٍّٓم
اظْكصيّٓضيرغييـي م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآِ م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾَقضي ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م م
(متصيـضيؽَّّصيماظْؿشيّٕضيأَةُمسشيؾَّ٧مإغيحضيّٓشيىمخِصشيولػيمثشيؾَوثٍ:متصيـضيؽَّّصيماظْؿشيّٕضيأَةُمسشيؾَّ٧معشيوظِفشيو،موشيتصيـضيؽَّّصيم
اظْؿشيّٕضيأَةُمسشيؾَّ٧مجشيؿشيوظِفشيو،موشيتصيـضيؽَّّصيماظْؿشيّٕضيأَةُمسشيؾَّ٧مدِؼـِفشيو،مصَكصئّضيمذشياتشيماظّٓـيؼّ٤غيموشياظْكصيؾُّ٠غيم
تشيّٕغيبشيًضيمؼشيؿِقـصي)َّ١م(رواهمأريّٓ).مم م
صوظّٖوجيمهلومدورمسظقّ٣مسيمرسوؼيماِّدّٕةم،مصؾصٱّحفومتلؿؼّٕماِّدّٕةم،م
بّ٢مؼلؿؼّٕماجملؿؿّٝمطؾ،ّ٥موبػلودػومتـفورماِّدّٕة .م
ؼؼّ٦لماظشوسّٕم:م م
اِّمؽيمعّٓردــــيٌمإغيذامأسّٓشيدضيتشيفـــــــومممم

أسّٓدضيتشيمذـــــعؾوًمرقىشيماِّســـّٕاق

طّٔظّ١مأو٭ّّ٧ماظـيبم(م٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)مســّٓماخؿقـورماظّٖوجـيم
ظّٖوجفومبلنمؼؽّ٦نماّٰخؿقورمسؾّ٧مأدوسماظـّٓؼّ٤مواًؾـّ٠م،مصعشيـّ٤ضيمأَبِـّ٨محشيـوتِّ٣ػيم
اظْؿصيّٖشيغِّ٨ـيم(رشيِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مضَـولشي:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم):م
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ُـّ٦امتؽُـّ٤ضيمصِؿضيـشيـيٌمصِـّ٨م
ْعؾ شي
َّمتػ شي
شيخ ُؾؼَـّ٥صيمصَـل ضيَغؽِقصيّ٦هصي،مإغيّٰ شي
شيوءطُّ٣ضيمعشيّ٤ضيمتشيّٕضيّ٬شيّ٦ضينشيمدِؼـشيـّ٥صيمو صي
(إغيذشيامج شي
اَِّرضيضغيموشيصَلشيودظيم)،مضَوظُّ٦ا:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِ،موشيإغينضيمطَونشيمصِقِّ٥؟مضَولشي:م(مإغيذشيامجشيوءشيطُّ٣ضيمعشيّ٤ضيم
تشيّٕضيّ٬شيّ٦ضينشيمدِؼـشيّ٥صيموشيخصيؾُؼَّ٥صيم َصلَغضيؽِقصيّ٦هصيم،مثشيٱَّثشيمعشيّٕؼياتٍ)م(رواهماظرتعّٔي).مصفعّ٢ماظـيبم
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)ماظّٓؼّ٤مواًؾّ٠مأػّ٣م٭ّػوتماظّٖوجماظصوحلم،موعّ٤مثّ٣م
صوّٰخؿقــورماظصــققّّمسؾــّ٧مأدــوسماظــّٓؼّ٤محيؼــّ٠مظألدــّٕةماّٰدــؿؼّٕارماظــّٔيم
ؼمديمإديمتؼّٓمماجملؿؿ .ّٝم
ممممممممم م*مٚنذيو َٔ أصط اصتكزار األصـز٠م:مإٔ ٜزاعـ ٞنـٌ فـزد َـٔ
أفزادٖا َا ي٘ َٔ سكٛم َٚا عًٚ َٔ ٘ٝادباتم،مصؼّٓمجعّ٢ماإلدـٱّممظؽـّ٢م
عّ٤ماظّٖوجنيمسؾّ٧ماآلخّٕمحؼّ٦ضًـومتؿلـووىمعـّٝمعـومسؾقـّ٥معـّ٤مواجمؾـوتم،مضـولم
َّـّ٥م
تعودي:م{وشيظَفصيّ٤ؼيمعِـضيّ٢صيماظَِّّٔيمسشيؾَقضيفغيّ٤ؼيمبِـوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشيظِؾّٕـيجشيـولغيمسشيؾَـقضيفغيّ٤ؼيمدشيرشيجشيـيٌموشياظؾ صي
سشيّٖغيؼّٖظيمحشيؽِقّ٣ظي}مػمدّ٦رةماظؾؼّٕةم:م128ؼمصـٱّمؼطؾـىمأيمصـّٕدمعـّ٤مأصـّٕادماِّدـّٕةم
حبُّ٠مضؾّ٢مأنمؼمديمعومسؾقّ٥معّ٤مواجـىم،محؿـّ٧متؿقؼـّ٠ماٌـّ٦دةمواظّٕريـيم
واظلؽقـيماظيتموعّ٢ماِّدّٕةمعلؿؼّٕة .م
وظؼــّٓموّ٬ــّّماإلدــٱّممػــّٔهمايؼــّ٦قمواظّ٦اجؾــوتم،موضلــؿفومبــنيم
ذيقــّٝمأصــّٕادماِّدــّٕةم،موأظــّٖممذيقــّٝمأصّٕادػــومبضــّٕورةمابوصظــيمسؾقفــوم،م
صؿـفومايؼّ٦قماٌودؼيم،موعـفومايؼّ٦قماٌعـّ٦ؼيمواظرتبّ٦ؼيم،موعـفوماٌشورطيم
اظؾـوءةمسيمأداءماٌلؽّ٦ظقوتم،موّّٕ٬ورةماظؿعوونماٌشرتكمبنيمذيقـّٝمأصـّٕادم
اِّدّٕةمسيمأسؾوءمايقوةموعؿطؾؾوتفوم،مصػّ٨مايّٓؼٌمسشيّ٤ضيمسشيؾضيِّٓماظؾَّـِّ٥مبضيـّ٤غيمسصيؿشيـّٕشيم
شيم)مؼؼُـّ٦لصي:م
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّ ّ٣شي
(رّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيو)مأَغؼيـّ٥صي:مدشيـؿِّٝشيمرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
شي
(طُؾُّؽُــّ٣ضيمرشياعػيموشيعشيلضيــؽصيّ٦لظيمسشيــّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِ ـ،ِّ٥مصَوإلغيمعشيــومصيمرشياعػيموشيػصيــّ٦شيمعشيلضيــؽصيّ٦لظيمسشيــّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِ ـ،ِّ٥م

- 196 -

شيوجِفشيـوم
َـّٕ َأةُمصِـّ٨مبشيقضيـًِمز ضي
ِقؿِـ،ِّ٥موشياٌ ضي
ضيمرس ؼي
َػ ِؾِّ٥مرشياعػيموشيػصيّ٦شيمعشيلضيـؽصيّ٦لظيمسشيـ ّ٤شي
وشياظّٕؼيجصيّ٢صيمصِّ٨مأ ضي
ِقيٌموشيػِّ٨شيمعشيلضيؽصيَّ٦ظيٌمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِفشيو،موشياًَودِمصيمصِّ٨معشيولغيمدشيـقـيِّٓهِمرشياعػيموشيػصيـّ٦شيمعشيلضيـؽصيّ٦لظيم
رشياسشي
سشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿ،)ِّ٥مضَولشي:مصَلشيؿِعضيًصيمػشيمصيَّٰءِمعِّ٤ضيمرشيدصيـّ٦لغيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)،م
وشيأَحضيلِىصيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مضَـولشي:م(وشياظّٕؼيجصيـّ٢صيمصِـّ٨معشيـولغيمأَبِقـِّ٥مرشياعػيم
وشيػصيــّ٦شيمعشيلضيــؽصيّ٦لظيمسشيــّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِ ـِّ٥م،مصَؽُؾُّؽُــّ٣ضيمرشياعػيموشيطُؾُّمؽُــّ٣ضيمعشيلضيــؽصيّ٦لظيمسشيــّ٤ضيمرشيسِقؼيؿِ ـ)ِّ٥م(رواهم
غيم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيـو)مضَـولشي:م
ِماظؾِّ٥مبضيـّ٤غيمسشيؿضيـّٕغيومبضيـّ٤غيماظْعشيـوص شي
شيؾّٓ َّ
اظؾكوري(م ،موسشيّ٤ضيمس ضي
دشيؿِعضيًصيمرشيدصيّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مؼشيؼُـّ٦لصي:م)طَػَـّ٧مبِـوظْؿشيّٕضيءِمإغيثضيؿطيـومأَنضيم
ؼصيضشيقـيّٝشيمعشيّ٤ضيمؼشيؼُّ٦تصي(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)رواهمأريّٓ(م .م
وظؼّٓمدللمأحّٓماظصقوبيمردّ٦لمآم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مصؼول:م
ضيجيِمأَحشيِّٓغشيومسشيؾ ضيَقِّ٥؟،مضَولشي:م(مأَنضيمتصيطْعِؿشيفشيـومإغيذشيامرَعِؿضيـمًشيم،م
شيماظؾِّ٥م،معشيومحشيّ٠ؽيمزشيو شي
ؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
وشيتشيؽْلصيّ٦شيػشيومإغيذشياماطْؿشيلشيقضيًشي،مأَوغيماطْؿشيلشيؾضيًشيم،موشيظَومتشيضضيّٕغيبِماظّْ٦شيجضيّ٥شي،موشيظَومتصيؼَـؾـيّّضي،موشيظَـومتشيفضيفصيـّٕضيم
إغيظَّومصِّ٨ماظْؾشيقضيًِ)م(دـّ٤مأَبّ٨مداود).م م
غيؼيِمتلللمردّ٦لم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
وػومػّ٨مأَدضيؿشيوءمبِـضيًمؼشيّٖغيؼّٓماْظلَغضيصشيور ؼي
وشيدشيؾَّّ٣شي)مصؿؼّ٦لم:م(...مإغيغؼيومعشيعضيششيّٕشيماظــيلشيوءِمعشيقضيصصيّ٦رشياتظيمعشيؼْصصيّ٦رشياتظيم،مضَّ٦شياسِّٓصيمبصيقصيـّ٦تِؽُّ٣ضي،م
وشيعشيؼْضشيّ٧مذشيفشيّ٦شياتِؽُّ٣ضيم،موشيحشيوعِؾَوتصيمأَوضيظَودِطُّ٣ضيم،موشيإغيغؼيؽُّ٣ضيمعشيعشيوذِّٕشيماظّٕـيجشيولغيمصُضـيـؾْؿصيّ٣ضيمسشيؾَقضيـشيـوم
شيذــفصيّ٦دِمماظْفشيـشيــوِّّٖ٫غي،موشياظْقشيــٍـيمبشيعضيــّٓشيم
بِوظْفصيؿصيعشي ـيِموشياظْفشيؿشيوسشيــوتِم،موشيسِقشيــودشيةِماظْؿشيّٕضيّ٬شيــّ٧م،مو صي
ِــؽُّ٣ضيمإغيذشيام
ضيمذظِـَّ١ماظْفِفشيـودصيمصِـّ٨مدشيـؾِقّ٢غيمآِم،موشيإغينؼيماظّٕؼيجصيـّ٢شيمع ضي
ـي،مو َأصْضشيـّ٢صيمعِـ ّ٤شي
اظْقشيٍ شي
أُخضيّٕغيجشيمحشيوجؾيومأَوضيمعصيعضيؿشيؿِّٕطياموشيعصيّٕشيابِطًومحشيػِظْـشيـومظَؽُـّ٣ضيمأَعضيـّ٦شياظَؽُّ٣ضيم،موشيشَّٖشيظْـشيـومظَؽُـّ٣ضيمأَثضيّ٦شيابطيـو،م
وشيرشيبؼيقضيـشيومظَؽُّ٣ضيمأَوضيظَودشيطُّ٣ضي،مصَؿشيومغصيششيورغيطُؽُّ٣ضيمصِـّ٨ماظْـلَجضيّٕغيمؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيمآِ؟مضَـولشي:مصَوظْؿشيػَـًشيم
شيـّ٢م
شي)مإظَـّ٧مأَ٭ّضيـقشيو ِبِّ٥مبِّ٦شيجضيفغيـِّ٥مطُؾِّـ،ِّ٥مثصيـّ٣ؼيمضَـولشي":مػ ضي
صيمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّ ّ٣غي
اظـؾِّ٨ؽيم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـ ّ٥شي
ؼي
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شيللَظَؿِفشيومصِّ٨مأَعضيّٕغيمدِؼـِفشيومعِّ٤ضيمػشئِّهِ؟م"مصَؼَوظُّ٦ا:م
دشيؿِعضيؿصيّ٣ضيمعشيؼَوَظيَماعضيّٕشيأَةٍمضَُّّٛمأَحضيلشيّ٤شيمعِّ٤ضيمع ضي
ؼشيــومرشيدصيــّ٦لشيمآِم،معشيــومزَـشيـؼيــومأَنؼيماعضيــّٕشيأَةًمتشيفضيؿشيـِّٓيمإغيظَــّ٧معِـضيــّ٢غيمػشيــّٔشيا،مصَوظْؿشيػَــًشيماظـؼيؾِــّ٨ؽيم
شيّٕصِّ٨مأَؼؼيؿصيفشيـوماظْؿشيـّٕضيأَةُم،موشيأَسضيؾِؿِـّ٨م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مإغيظَقضيفشيو،مثصيّ٣ؼيمضَولشيمظَفشيو:م(ماغضيص غي
عشيّ٤ضيمخشيؾْػَِّ١معِّ٤شيماظــيلشيوءِمأَنؼيمحصيلضيـّ٤شيمتشيؾشيعؽيـّ٢غيمإغيحضيـّٓشياطُّ٤ؼيمظِّٖشيوضيجِفشيـو،موشيرَؾَؾشيفشيـومعشيّٕضيّ٬شيـو ِت،ِّ٥م
وشياتـيؾشيوسشيفشيومعصيّ٦شياصَؼَؿشيّ٥صيمتشيعضيِّٓلصيمذشيظَِّ١مطُؾَّّ٥صيم)م،مضَولشي:م َصلَدضيبشيّٕشيتِماظْؿشيّٕضيأَةُموشيػِّ٨شيمتصيفشيؾِّّ٢صيموشيتصيؽَؾـيّٕصيم
ادضيؿِؾضيششيورطيا)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ذعىماإلميون) .م
وعـــّ٤مثـــّ٣عيمصـــننمنـــوحماِّدـــّٕةماٌلـــؾؿيموادـــؿؼّٕارػومعّٕػـــّ٦نم
بوبوصظـــيمسؾـــّ٧مايؼـــّ٦قمواظّ٦اجؾـــوتمبـــنيمذيقـــّٝمأصّٕادػـــوم،مووــــىم
ووػؾفومأوماظؿػّٕؼّٛمصقفو .م
*مَٚــٔ األَــٛر ايــيت تضــاعد عًــ ٢اصــتكزار األصــز٠م:ماْتغــار
ايزمح ١ب

أفزادٖام،مصننماظّٕرييمعّ٤مأػّ٣مدسوّ٣ّ٫ماظؾقًماظلعقّٓم،موأدوسم

عؿنيمِّيمأدّٕةمغوجقـيمم،موػـّ٨ممعـّ٤مماظؼـقّ٣مماظـيتممؼـؾغـّ٨ممظؽـٱّمماظـّٖوجنيممأنم
ؼؿقؾــّ٧مبفــومسيمسٱّضؿــّ٥معــّٝماآلخــّٕمحؿــّ٧متـــعّ٣ماِّدــّٕةمبوظلــؽقـيمواٌــّ٦دةم
واّٰدؿؼّٕارم،مضولمدؾقوغّ٥م:م{وشيعِّ٤ضيمآؼشيو ِتِّ٥مأَنضيمخشيؾَـمّ٠شيمظَؽُـّ٣ممعِعيـّ٤ضيمأَغػُلِـؽُّ٣مأَزضيوشياجطيـوم
ضيمم
ِــّ٨مذظِــَّ١مظَكؼشيــوتٍمعيِظؼَــ ّ٦ػي
شي
غينعيمص
شيدةًموشيرشيحضيؿشيــيًمإ شي
ُّ٣مععيــ ّ٦عيشي
ضيـــؽ شي
صيّ٦امإظَقضيفشيــوموشيجشيعشيــّ٢شيمبشيق شي
ِظعيؿشيلضيــؽُـ غي
ؼشيؿشيػَؽَعيــّٕصيونشي}ػاظــّٕوم21:ؼ.مصــوظرتاحّ٣مبــنيمذيقــّٝمأصــّٕادماجملؿؿــّٝمعّٕػــّ٦نم
بؿقؼقؼــّ٥مسيماِّدــّٕة.موظـــومسيمردــّ٦لمآم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣ماِّدــّ٦ةم
ايلـيم،مصؼّٓمطونم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممأمنّ٦ذجطيومسيماظّٕرييمبلػّ٢مبقؿـّ٥م
طؾفّ٣مسؾّ٧ماظلّ٦اءم،مأزواجّ٥موأوّٰدهموحؿّ٧مأحػودهموخودع،ّ٥مصؽـونم(٭ّـؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣خريماظـوسمِّػؾ.ّ٥
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صوظّٕريــيمإذامغصيّٖســًمعــّ٤ماظؾقــًمطوغــًمايقــوةماِّدــّٕؼيمذــؼوءم
ودعورطيا،مصقـؾغّ٨مسؾّ٧مطّ٢مأصّٕادماِّدّٕةماظعؿّ٢مجبّٓؼيمسؾّ٧مهؼقّ٠ماظّٕريي .م
*مٚنذيو َٔ أصط اصتكزار األصز٠م:ماملعاعز ٠باملعزٚفم،موػـّٔام
عومأعّٕغومبّ٥مربـومدؾقوغّ٥موتعوديم،موأو٭ّوغومبـّ٥مغؾقــوم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م،م
صؼولمتعوديم{:وشيسشيوذِـّٕصيوػصيّ٤ؼيمبِـوظْؿشيعضيّٕصيوفِمصَـنغينضيمطَّٕغيػضيؿصيؿصيـّ٦ػصيّ٤ؼيمصَعشيلشيـّ٧ممأَنضيمتشيؽّْٕشيػصيـّ٦ام
ذشيقضيؽطيوموشيؼشيفضيعشيّ٢شيماظؾَّّ٥صيمصِقِّ٥مخشيقضيّٕطيامطَـِريطيا}ػدّ٦رةماظـلوء:م19ؼم،مصؽـّ٢معـّ٤ماظـّٖوجنيم
عطوظىمبنحلونماظصؾيمبوآلخّٕمحؿّ٧مؼلّ٦دماِّدّٕةمجّ٦معّ٤ماٌّ٦دؼيةِمواظؿعوونم
ؼؿقؼّ٠مععّ٥معؼصّٓمػّٔهماظعٱّضيم،مضولمتعودي:م{ػصيّ٤ؼيمظِؾشيوسظيمظَؽُـّ٣ضيموشيأَغضيـؿصيّ٣ضيمظِؾشيـوسظيم
ظَفصيّ٤ؼي}ػاظؾؼّٕة:م187ؼم،موضولمدؾقوغ:ّ٥م{وشيعِّ٤ضيمآؼشيو ِتِّ٥مأَنضيمخشيؾَّ٠شيمظَؽُّ٣معـيّ٤ضيمأَغػُلِؽُّ٣ضيم
أَزضيوشياجطيــومظِّؿشيلضي ـؽُـصيّ٦امإغيظَقضيفشيــوموشيجشيعشيــّ٢شيمبشيقضيـــشيؽُّ٣معؼيــّ٦شيدؼيةًموشيرشيحضيؿشي ـيًم}ػاظــّٕوم21:ؼ،موضــولم
دؾقوغ:ّ٥م{وشيجشيعشيّ٢شيمعِـضيفشيومزشيوضيجشيفشيومظِقشيلضيؽُّ٤شيمإغيظَقضيفشيو}مممممممممممممممممممممػاِّسّٕاف:م189ؼ .م
وممومتؿّ٣مبّ٥ماٌعوذّٕةمايلـي:ماظؽؾؿيماظطقؾيم،مواظػعـّ٢مابؿـّ٦دم،م
واظؿلــوعّّم،مواظؿعــوونم،مواّٰحــرتامم،مواظؿشــوورم،موحػــّٜماِّدــّٕارم،مواجؿـــوبم
دواسّ٨ماظـّٖاعمواظشؼوقم،مودوّّٕ٫ماًصولمايؿقّٓة.م م
وظؼــّٓمّ٬ــّٕبمظـــوماظـــيبم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَق ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)موأ٭ّــقوبّ٥ماظؽ ـّٕمامم
(رّ٬ــّ٦انمآمسؾــقف)ّ٣مأسظــّ٣ماِّعـؾــيمسيمحلــّ٤ماظعشــّٕةمم،مصػــّ٨محــّٓؼٌم
ِشيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)معشيومطَونشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥م
شي:مدلَظًْصيمسشيو ّ٫شي
اَِّدضيّ٦شيدِم،مضَول شي
وشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيصضيـشيّٝصيمصِّ٨مبشيقضي ِؿِّ٥؟مضَوظًَضي:م(طَـونشيمؼشيؽُـّ٦نصيمصِـّ٨معِفضيـشيـيِمأَػضيؾِـِّ٥م-متشيعضيـِـّ٨مخِّٓضيعشيـميَم
أَػضي ِؾِّ٥م-مصَنغيذشيامحشيضشيّٕشيتِماظصؼيٱَّةُمخشيّٕشيجشيمإغيظَّ٧ماظصؼيٱَّةِ)م(٭ّـققّّماظؾكـوري)م،موسشيـّ٤غيم
ابضيــّ٤غيمسشيؾؼيــوسػيم(رّ٬ــّ٨مآمسـفؿــو)مضَــولشي:مإغيغـيــّ٨مأُحِــىؽيمأَنضيمأَتشيــّٖشيؼؼيّ٤شيمظِؾْؿشيــّٕضيأَةِم،مطَؿشيــوم
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أُحِـىؽيمأَنضيمتشيؿشيــّٖشيؼؼيّ٤شيمظِــّ٨ماظْؿشيــّٕضيأَةُم،مظِـلَنؼيماظؾَّـّ٥شيمتشيعشيــوظَّ٧مؼشيؼُــّ٦لصيم:م{وشيظَفصيــّ٤ؼيمعِـضيــّ٢صيماظَّـِّٔيم
سشيؾَقضيفغيّ٤ؼيمبِـوظْؿشيعضيّٕصيوفِم}مػاظؾؼـّٕة:م228ؼم،موشيعشيـومأُحِـىؽيمأَنضيمأَدضيـؿشيـضيظِّٟشيمجشيؿِقـّٝشيمحشيؼِّـّ٨م
سشيؾَقضيفشيــوم،مظِ ـلَنؼيماظؾَّــّ٥شيمتشيعشيــوظَّ٧مؼشيؼُــّ٦لصي:م{وشيظِؾّٕـيجشيــولغيمسشيؾَــقضيفغيّ٤ؼيمدشيرشيجشي ـيٌم}ػاظؾؼــّٕة:م228ؼم
(اٌصـّٟمّٰبّ٤مأبّ٨مذقؾي).
وعّ٤مععوغّ٨محلّ٤ماظعشّٕةمبنيماظّٖوجني:مسّٓممإثؼولمأحّٓماظّٖوجنيم
طوػـّ٢مذـّٕؼؽّ٥ممبوٌشـوطّ٢ماظــيتمؼعـوغّ٨معـفـوماآلخــّٕم،ممصقلـّ٤ماظعشـّٕةمطؾؿــيم
جوععيمتضّ٣مطّ٢مععـوغّ٨ماًـريمظؾققـوةماظّٖوجقـيماظطقؾـيم،مواإلدـٱّممحيـّٕصم
طــّ٢مايــّٕصمسؾــّ٧مأنمتؼــّ٦مماظّٕابطــيماظّٖوجقــيمسؾــّ٧مابؾــيم،مواظؿػــوػّ٣م
واّٰغلفومم،موػّٔهمػّ٨مأػّ٣مخطّ٦ةمسيمإ٭ّٱّحماجملؿؿ .ّٝم
*  َٔٚاألَٛر اييت تضاعد عً ٢اصتكزار األصـز٠م:مَغـاٚر ٠نـٌ
َٔ ايشٚد

يآلخز ،مصوظؿشوورمبنيماظّٖوجنيمؼّٖؼّٓماِّظػـيموابؾـيمبقـفؿـوم،م

حؿّ٧مسيمعللظيمضّٓمتؾّٓومأعومماظؾعّٚم٭ّغريةموػّ٨معللظيمصطومماظّّٕ٬قّٝمضؾّ٢م
سوعنيم،مضولمتعودي{:صَنغينضيمأَرشيادشيامصِصشيوظًومسشيـّ٤ضيمتشيـّٕشيامضغيمعِـضيفصيؿشيـوموشيتشيششيـووصيرػيمصَؾَـومجصيـشيـوحشيم
سشيؾقفغيؿشيــو}ػاظؾؼــّٕة233:ؼم،مصوظشــّ٦رىمبــنيماظــّٖوجنيم،مبــّ٢مبــنيمذيقــّٝمأصــّٕادم
اِّدّٕةممتـّ٢معـفٍمحقوةمسيمدؼــوماإلدٱّع،ّ٨مواِّعّٕمبفوموردمبصقغيماظعؿّ٦مم
سيمطؿوبمآمسّٖموجّ٢م،مضـولمدـؾقوغ:ّ٥م{وشياظَّـِّٔؼّ٤شيمادضيـؿشيفشيوبصيّ٦امظِـّٕشيبـيفغيّ٣ضيموشيأَضَـوعصيّ٦ام
اظصؼيؾَوةَموشيأَعضيّٕصيػصيّ٣ضيمذصيّ٦رشيىمبشيقضيـشيفصيّ٣ضيموشيعِؿؼيومرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضيمؼصيـضيػِؼُّ٦نشي}ػدّ٦رةماظشـّ٦رى:م39ؼم،م
وػّٔامعومرؾؼّ٥ماظّٕدّ٦لم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مسؿؾقؾيـوم،موسيماظلــيماظـؾّ٦ؼـيم
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مظـؾعّٚمأزواجـّ٥م،معـفـوم:معـوم
عّ٦اضّٟصيمسـّٓةمٌشـوورتّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
حّٓثمبقـّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موبـنيمزوجـّ٥ماظلـقّٓةمأممدـؾؿيم(رّ٬ـّ٦انم
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آمتعوديمسؾقفـو)مؼـّ٦ممايّٓؼؾقـيم،مصؾعـّٓمأنماغؿفـّ٧ماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣معّ٤مإبّٕاممسفّٓماظصؾّّمبقـّ٥موبـنيمأػـّ٢معؽـيمضَـولشيمَِّ٭ّضيـقشيو ِب:ِّ٥م(ضُّ٦عصيـّ٦ام
اظؾِّ٥معشيومضَومشيمعِـضيفصيّ٣ضيمرشيجصيّ٢ظيمحشيؿؼيّ٧م
صَوغضيقشيّٕصيوامثصيّ٣ؼيماحضيؾِؼُّ٦ا)م،مضَولشيمراويمايّٓؼٌ:مصَّ٦شيم َّ
ضيمؼؼُـّ٣ضيمعِــضيفصيّ٣ضيمأَحشيـّٓظيمدشيخشيـّ٢شيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
شيمذظِـَّ١مثشيـٱَّثشيمعشيـّٕؼياتٍم،م َصؾَؿؼيـومظَـ ّ٣شي
ضَول شي
َؿيَم:مؼشيومغشيؾِّ٨ؼيم
َؿيَمصَّٔشيطَّٕشيمظَفشيومعشيومظَؼِّ٨شيمعِّ٤شيماظـؼيوسغيم،مصَؼَوظًَضيمأُمؽيمدشيؾ شي
ودؾ)ّ٣مسشيؾَّ٧مأُمـيمدشيؾ شي
آِمأَتصيقِىؽيمذشيظَِّ١م؟ماخضيّٕصيجضيمثصيّ٣ؼيمَّٰمتصيؽَؾِّّ٣ضيمأَحشيّٓطيامعِـضيفصيّ٣ضيمطَؾِؿشيـيًمحشيؿؼيـّ٧متشيـضيقشيـّٕشيمبصيـّٓضيغشيَّ١م
ّ١م
شيمذظِـ َ
ضيمؼؽَؾِّـّ٣ضيمأَحشيـّٓطيامعِــضيفصيّ٣ضيمحشيؿؼيـّ٧مصَعشيـ ّ٢شي
شيق ِؾ َؼ،َّ١مصَكشيـّٕشيجشيم َصؾَـ ّ٣صي
وشيتشيّٓضيسصيّ٦شيمحشيوِظ َؼَّ١مصَق ضي
غشيقشيّٕشيمبصيّٓضيغشيّ٥صيموشيدشيسشيومحشيوظِؼَّ٥صيمصَقشيؾَؼَّ٥صيم،مصَؾَؿؼيومرشيأَوضيامذشيظَِّ١مضَوعصيّ٦امصَـشيقشيّٕصيواموشيجشيعشيـّ٢شيمبشيعضيضصيـفصيّ٣ضيم
ضيمؼؼْؿصيـّ٢صيمبشيعضيضطيـومشَؿؾيـو)م(٭ّـققّّماظؾكـوري).مضـولم
شيقؾِّ٠صيمبشيعضيضطيومحشيؿؼيـّ٧مطَـودشيمبشيعضيضصيـفصي ّ٣شي
ؼ ضي
ايلــّ٤ماظؾصــّٕيم(رّ٬ــّ٨مآمســـ:)ّ٥مإنضيمطــونمردــّ٦لمآم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودؾّ٣م)مظػّ٨مشـّ٧مسّ٤معشّ٦رةمأممدؾؿيمم،موظؽـّ٥مأحىعيمأنمؼؼؿّٓيماظــوسمسيم
م
ظّ١مم،موأنمّٰمؼشعّٕماظّٕجّ٢مبليمشضوّ٬يمسيمعشوورةماظـلوء.م م
ذ م
*منذيو َٔ أصط اصتكزار األصز٠م:مايٓفك ١عً ٢مجٝع أفزادٖام،م
صفـــّ٨محـــّ٠معـــّ٤مايؼـــّ٦قماظـــيتمأوجؾفـــوماإلدـــٱّممسؾـــّ٧ماظّٕاســـّ٨م،مضـــولم
تعودي{:اظّٕـيجشيولصيمضَّ٦ؼياعصيّ٦نشيمسشيؾَّ٧ماظــيلشيوءِمبِؿشيومصَضؼيّ٢شيماظؾَّّ٥صيمبشيعضيضشيفصيّ٣ضيمسشيؾَّ٧مبشيعضيّٚػيموشيبِؿشيـوم
صيـّ٤م
أَغضيػَؼُّ٦امعِّ٤ضيمأَعضيّ٦شياظِفغيّ٣ضي}ػاظـلوء34:ؼم،موضولمتعودي:م{وشيسشيؾَّ٧ماظْؿشيّ٦ضيظُّ٦دِمظَـّ٥صيمرغيزضيضُف ؼي
شيوموظَـوم
ِّ٦ظَـِّٓػ شي
ِـّٓةٌمب شي
صيمغػْـّٗظيمإغيظَّـوموصيدضيـعشيفشيومظَـومتصيضشيـورؼيموشياظ شي
َـومتؽَؾَّـ ّٟشي
شيوطِلضيّ٦شيتصيفصيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِمظ صي
عشيّ٦ضيظُـــّ٦دظيمظَـــّ٥صيمبِّ٦شيظَـ ـِّٓهِموشيسشيؾَـــّ٧ماظْـــّ٦شيارغيمثِمعِـضيـــّ٢صيمذشيظِـ ـ}َّ١ػاظؾؼـــّٕةم:م233ؼم،موضـــولم
شيعيٍمعِّ٤ضيمدشيعشي ِؿِّ٥موشيعشيّ٤ضيمضُِّٓرشيمسشيؾ ضيَقِّ٥مرغيزضيضُّ٥صيمصَؾْقصيـضيػِّ٠ضيمعِؿؼيومآتشيوهصيماظؾَّّ٥صيمظَـوم
تعودي{:ظِقصيـضيػِّ٠ضيمذصيومد شي
ؼصيؽَؾِّّٟصيماظؾَّّ٥صيمغشيػْلطيومإغيظَّومعشيومآتشيوػشيو}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظطٱّقم:م7مؼ.م
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*  َٔٚاألَٛر اييت تضاعد عً ٢اصتكزار األصز٠م:ماكٝل ايعـدٍ
بـ

مجٝــع أفزادٖــام،مصقلــّ٤ماظرتبقــيماظّٓؼـقــيمظألبـــوءم،موتعؾــقؿفّ٣مذــعوّّٕ٫م

اظّٓؼّ٤م،مواظعّٓلمبقـفّ٣مسوعّ٢مأدودّ٨مسيمادؿؼّٕارماِّدّٕةم،مصؼّٓمحّٔرماظــيبم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معّ٤ماظؿػّٕؼّ٠مبنيماِّبـوءمسيماٌعوعؾـيم،ممحػوزًـومسؾـّ٧م
ِـريم
غيمبش ػي
اظرتابّٛماِّدـّٕيم،مواظؿـكظّٟمبـنيمذيقـّٝمأصّٕادػـوم،مصعشيـّ٤غيماظـؽيعضيؿشيـونغيمبضيـ ّ٤شي
(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيوم)مضَولشي:م(تشيصشيّٓؼيقشيمسشيؾَّ٨ؼيمأَبِّ٨مبِؾشيعضيّٚغيمعشيوِظ،ِّ٥مصَؼَوظَـًضيمأُعـيـّ٨مسشيؿضيـّٕشيةُم
بِـضيــًصيمرشيوشياحشيـيَ:مظَــومأَرضيّ٬شيــّ٧محشيؿؼيــّ٧متصيشضيــفغيّٓشيمرشيدصيــّ٦لشيمآِم(٭ّشيــؾَّمّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)،م
صَــوغضيطَؾَّ٠شيمأَبِــّ٨مإغيظَــّ٧ماظـؼيؾِــّ٨ـيم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مظِقصيشضيــفغيّٓشيهصيمسشيؾَــّ٧م٭ّشيــّٓشيضَؿِ،ّ٨م
ّٓكَمطُؾِّفغيـّ٣ضي؟)م
ِّ٦ظَـ ِ
َعؾْـًشيمػشيـّٔشيامب شي
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي):م( َأص شي
َصؼَولشيمظَّ٥صيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
ّ١م
َوظَـو ِدطُّ٣ضي)،مصَّٕشيجشيـّٝشيم َأبِـ،ّ٨مصَـّٕشيدؼيم ِتؾْـ َ
ّٓظُّ٦امصِـّ٨مأ ضي
ضَولشي:مظَـو،مضَـولشي:م(اتؼيم ؼُـّ٦امآَموشياسضيـ ِ
اظصؼيّٓشي َضيَ)م(رواهمعلؾ .)ّ٣م
إٕ اإلصالّ قد ْظز إىل األصزْ ٠ظـز ٠تكـدٜز ٚاسـ اّم،مصفـّ٨مسيم
غظــّٕهمربــوطمعؼــّٓؼيس ظــّ٥مشوؼــوتمدــوعقيم،محــّٕصماإلدــٱّممسؾــّ٧مإبؼوّ٫ـّ٥م ضّ٦ؼـوًم
عؿؿودؽوًم،محيؼِّـّ٠مأػّٓاصـّ٥موؼصـؿّٓمأعـوممماظشـّٓآّّ٫موابـّ٤م،موهلـّٔامأَوضيظَوػـوم
اإلدٱّممسـوؼيمصوّ٫ؼيمجبؿؾيمعّ٤ماآلداب عّ٤مأجّ٢مأنمؼؽّ٦نماظؾــوءصيمعؿؿودـؽًوم
ضّ٦ؼؾيوم،محيوصّٜمسؾـّ٧مادـؿؼّٕارماجملؿؿـّٝموريوؼؿـّ٥معـّ٤مطـّ٢معظـوػّٕماظؿطـّٕفم
واظؿشـّٓدمواظعـّٓوان،مصـوػؿّ٣ماإلدـٱّممبوِّدـّٕةموأدـّٗمّٰدـؿؼّٕارػوم،مهؼق ًؼــوم
ظؾرتابّٛمبنيمأصّٕادماِّعيم،موهؼقؼًومظؾؿؼّٓممواظّٕخوءم .م
وإذامادؿؼّٕتماِّدّٕةمذعّٕمذيقّٝمأصّٕادػومبوِّعّ٤مسيمذيقّٝم٭ّّ٦رهمـم
اظـػلّ٨مواظؾّٓغّ٨مواّٰجؿؿوسّ٨مواّٰضؿصوديمـمممومؼــعؽّٗمذظـّ١مسؾـّ٧مأعـّ٤م
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اجملؿؿّٝمودٱّعؿّ٥م،مصوإلدٱّمماسؿربمأنمادؿؼّٕارماِّدّٕةمودقؾيمصععيوظيمظؿقؼقّ٠م
اِّعـّ٤ماجملؿؿعـّ٨معــّ٤ماظػلـودموماظػّ٬ّ٦ـ،ّ٧مصؾّٓاؼـميماِّعـّ٤ماجملؿؿعـّ٨معــّ٤م
اِّدّٕةمأوّٰ،مثّ٣مآٌّردي،مثّ٣ماجملؿؿ .ّٝم
صوِّدــّٕةمػــّ٨مآٌّردــيماِّوديماظــيتمؼــؿعؾّ٣مصقفــوماظطػــّ٢مايــّ٠م
واظؾورــ،ّ٢مواًــريمواظشــّٕ،موؼــؿعؾّ٣مهؿــّ٢ماٌلــؽّ٦ظقي،موحّٕؼــيماظــّٕأي،موسيم
اِّدــّٕةمتؿقــّٓدمسـو٭ّــّٕمذكصــقيماظطػــ،ّ٢موتؿؿقــّٖمعٱّعــّّمػّ٦ؼؿــ،ّ٥موعــّ٤مثــّ٣م
ؼؽّ٦نمعّ٦ارـوم٭ّويومسيمذبؿؿّٝم٭ّوحل.م م
صوِّعّ٤مّٰمؼصيػّٕضمبوظؼّ٦ةمصقلىم،موإمنومؼـؾـّٝمعـّ٤مأصـّٕادماجملؿؿـ،ّٝم
عّ٤مخٱّلمّ٬ؿوّّٕ٫ػ،ّ٣موظألدّٕةماظّٓورماظّّٕ٫قلّ٨مسيمتؽـّ٦ؼّ٤ماظضـؿريموتـشـؽؿّ٥م
سيمغػّ٦سمأصّٕادػو.مم م
م م

* * *
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ايشناٚ ٠أثزٖا يف اكٝل ايتهافٌ االدتُاعٞ
أٚال :ايعٓاصز:
 .1عـّٖظيماظّٖطوةموأػؿقؿفومسيماظشّٕؼعيماإلدٱّعقي.
 .2ايؽؿيمعّ٤معشّٕوسقيماظّٖطوة.
 .3اظّٖطوةموهؼقّ٠معؾّٓأماظؿؽوصّ٢ماّٰجؿؿوس.ّ٨مم
 .4أثّٕماظؿؽوصّ٢مسيمادؿؼّٕارماجملؿؿ.ّٝ
ثاْٝا :األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز:ِٜ

ِني موشياظْعشيوعِؾِنيشي مسشيؾَقضيفشيوم
 .1ضول متعودي{:إغيغؼيؿشيو ماظصؼيّٓشيضَوتصي مظِؾْػُؼَّٕشياءِ موشياظْؿشيلشيوط غي
غيماظؾِّ٥موشيابضيّ٤غيماظلؼيؾِقّ٢غيم
وشياظْؿصيمشيظَّ َػيِمضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضيموشيصِّ٨ماظّٕـيضَوبِموشياظْغشيورغيعِنيشيموشيصِّ٨مدشيؾِقَّ ّ٢
شيماظؾِّ٥موشياظؾَّّ٥صيمسشيؾِقّ٣ظيمحشيؽِقّ٣ظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿّ٦بي:م60ؼ.
غيؼضيًمعَِّ ّ٤
صَّٕ شي
 .2وضول متعودي{:خصئّضي معِّ٤ضي مأَعضيّ٦شياظِفغيّ٣ضي م٭ّشيّٓشي َضيً متصيطَفـيّٕصيػصيّ٣ضي موشيتصيّٖشيطِّقفغيّ٣ضي مبِفشيو موشي٭ّشيّ٢ـيم
سشيؾَقضيفغيّ٣ضيمإغينؼيم٭ّشيؾَوتشيَّ١مدشيؽَّ٤ظيمظَفصيّ٣ضيموشياظؾَّّ٥صيمدشيؿِقّٝظيمسشيؾِقّ٣ظي}مممممممممممممػاظؿّ٦بي:م103ؼ.
 .3وضول متعودي{:ؼشيو مأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا مأَغضيػِؼُّ٦ا معِّ٤ضي مرَقـيؾشيوتِ معشيو مطَلشيؾضيؿصيّ٣ضي موشيعِؿؼيوم
أَخضيّٕشيجضيـشيومظَؽُّ٣ضيمعِّ٤شيماْظلَرضيضغيموشيظَومتشيقشيؿؼيؿصيّ٦اماظْكشيؾِقٌشيمعِـضيّ٥صيمتصيـضيػِؼُّ٦نشيموشيظَلضيؿصيّ٣ضيمبِكخِِّٔؼِّ٥م
إغيظَّومأَنضيمتصيغضيؿِضصيّ٦امصِقِّ٥موشياسضيؾَؿصيّ٦امأَنؼيماظؾَّّ٥شيمشَـِّ٨ؿيمحشيؿِقّٓظي}مممممممممممممػاظؾؼّٕة:م267ؼ.
ِقيً مصَؾَفصيّ٣ضيم
ضي ّ٢موشياظـؼيفشيورغيمدِّٕؾيا موشيسشيؾَوغشي
 .4وضول متعودي{:اظَِّّٔؼّ٤شي مؼصيـضيػِؼُّ٦نشي مأَعضيّ٦شياظَفصيّ٣ضي مبِوظؾَّق غي
أَجضيّٕصيػصيّ٣ضيمسِـضيّٓشيمرشيبـيفغيّ٣ضيموشيظَومخشيّ٦ضيفظيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيموشيظَومػصيّ٣ضيمؼشيقضيّٖشيغصيّ٦نشي}مممممممػاظؾؼّٕة:م274ؼ.مم م
 .5وضولمتعودي{:وشيصِّ٨مأَعضيّ٦شياظِفغيّ٣ضيمحشيّ٠ؿيمظِؾلؼيوّ٢ِّ٫غيموشياظْؿشيقضيّٕصيومغي}ممممػاظّٔارؼوت:م19ؼ.
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 .6وضول متعودي{:وشيتشيعشيووشيغصيّ٦ا مسشيؾَ ّ٧ماظْؾِّٕـي موشياظؿؼيؼّْ٦شيى موشيظَو متشيعشيووشيغصيّ٦ا مسشيؾَ ّ٧ماظْنغيثضيّ٣غيم
ب}مممممممممممممممػدّ٦رةماٌوّّٓ٫ةؼ.
وشياظْعصيّٓضيوشيانغيموشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمذشيِّٓؼّٓصيماظْعِؼَو ِ
األدي َٔ ١ايضٓ ١ايٓب:١ٜٛ
.1

غيمبشِــريػيم(رّ٬ــّ٨مآمسـفؿــو)مضَــولشيم:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّــ ِّ٥م م
سشيــّ٤غيماظـؽيعضيؿشيــونغيمبضيــ ّ٤شي

(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ:)ّ٣م(عشيـشيــّ٢صيماظْؿصيــمضيعِـِنيشيمصِــّ٧متشيــّ٦شيادـيػِّ٣ضيموشيتشيــّٕشياحصيؿِفغيّ٣ضيم
ّٓم
ضيـؿؽَّ٧معِـضيـّ٥صيمسصيضضيـّ٦ظيمتشيـّٓشياسشيّ٧مظَـّ٥صيمدشيـوِّّٕ٫صيماظْفشيلشيـ ِ
رػِفغيّ٣ضيمعشيـشيّ٢صيماظْفشيلشيـِّٓمإغيذشياماذ شي
وشيتشيعشيو ُ
بِوظلؼيفشيّٕغيموشياظْقصيؿؼيّ٧م)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣م
غيماظـؾِـّ٨ـيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
 .2وسشيّ٤ضيم َأبِّ٨معصيّ٦دشيـّ٧م(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مسشيـ ّ٤ؼي
ضَــــولشيم(:إغينؼيماظْؿصيــــمضيعِّ٤شيمظِؾْؿصيــــمضيعِّ٤غيمطَوظْؾصيـضيقشيــــونغيمؼشيشصيــــّٓؽيمبشيعضيضصيــــّ٥صيمبشيعضيضطيــــوموشيذشيــــؾؼيَّ١م
أَ٭ّشيوبِعشيّ٥صي)(رواهماظؾكوري) .م
َّـّ٥م
 .3وسشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسصيؿشيـّٕشيم(رشيِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيـو)مضَـولشيم:مضَـولشيمرشيمدصيـّ٦لصيمآِمم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾ صي
َنم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م:م(مبصيـِّ٨شيشيماإلغيدضيٱَّمصيمسشيؾَّ٧مخشيؿضيـّٗػيمذشيـفشيودشيةِمأَنضيمَّٰمإغيظَـّ٥شيمإغيَّّٰماظؾَّـّ٥صيموشيأ ؼي
عصيقشيؿؼيّٓطيامسشيؾضيّٓصيهصيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيموشيإغيضَومغيماظصؼيـٱَّةِموشيإغيؼؿشيـوءِماظّٖؼيطَـوةِموشيحشيـٍـيماظْؾشيقضيـًِموشي٭ّشيـّ٦ضيمغيم
رشيعشيضشيونشي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
 .4مموسّ٤مابّ٤مسؾوسم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مأنماظـيبم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م
َمتلْتِّ٨مضَّ٦ضيعطيـومأَػضيـّ٢شيم
بعٌمععوذطيام(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مإديماظقؿّ٤مصؼولمظ:ّ٥م(إغيغؼي ّ١شي
طِؿشيوبٍمصَودضيسصيفصيّ٣ضيمإغيظَّ٧مذشيفشيودشيةِمأَنضيمظَومإغيظَّ٥شيمإغيظَّوماظؾَّّ٥صيموشيأَغـيّ٨مرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥ممصَـنغينضيمػصيـّ٣ضيم
ضيــّٗم
شيمسؾَــقضيفغيّ٣ضيمخشيؿ شي
َسؾِؿضيفصيّ٣ضيمأَنؼيماظؾَّــّ٥شيمسشيــّٖؼيموشيجشيــّ٢ؼيماصْؿشيــّٕشيض شي
ِــِّٔظَّ١مصَــل ضي
َأرَــوسصيّ٦كَمظ شي
شيـّٖم
ِـِّٔظَّ١م َصمـلَسضيؾِؿضيفصيّ٣ضيمأَنؼيماظؾَّـّ٥شيمس ؼي
ػيموظ ضيَقؾَـيٍم،مصَـنغينضيم َأرَـوسصيّ٦امظ شي
٭ّؾَّ٦شياتٍمصِّ٨مطُـّ٢ـيمؼشيـّ٦ضيم شي
شي
وشيجشيّ٢ؼيماصْؿشيّٕشيضشيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيم٭ّشيّٓشي َضيًمصِّ٨مأَعضيّ٦شياظِفغيّ٣ضيمتصيمضيخشيـّٔصيمعِـّ٤ضيمأَشْـِقشيـوِّ٫فغيّ٣ضيموشيتصيـّٕشيدؽيمصِـّ٨م
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صُؼَّٕشياِّ٫فغيّ٣ضيم،مصَنغينضيمػصيّ٣ضيمأَرَوسصيّ٦كَمظِـّٔشيظَِّ١مصَنغيؼؼيـوكَموشيطَـّٕشياّ٣ِّ٫شيمأَعضيـّ٦شياظِفغيّ٣ضيموشياتؼيـّ٠غيمدشيسضيـّ٦شيةَم
شيماظؾِّ٥مسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼيمحِفشيوبظي)م(علـّٓمأريّٓ).م
اظْؿشيظْؾُّ٦مغيمصَنغيغؼيفشيومظَقضيّٗشيمبشيقضيـشيفشيوموشيبشيقضيَّ ّ٤
غيماظـؾِـّ٧ـيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
ضيـّٕةَم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مسشيـ ّ٤ؼي
 .5م وسشيّ٤ضيم َأبِّ٧مػصيّٕشيؼ شي
شيوبيٍ:مادضيــّ٠غيم
ضَــولشي:م(مبشيقضيـشيــومرشيجصيــّ٢ظيمبِػَ ـٱَّةٍمعِــّ٤شيماَِّرضيضغيمصَلشي ـؿِّٝشيم٭ّشيــّ٦ضيتطيومصِــّ٧مدشيــق شي
ضيجيٌم
حشيِّٓؼ َؼيَمصُٱَّنػي،مصَؿشيـشيقؼيّ٧مذشيظَِّ١ماظلؼيقشيوبصيم َصلَصّْٕشيغشيمعشيوءشيهصيمصِـّ٧محشيـّٕؼيةٍمصَـنغيذشيامذشيـّٕ شي
عِّ٤ضيمتِؾَّْ١ماظشـيّٕشياجغيمضَِّٓمادضيؿشيّ٦ضيسشيؾشيًضيمذشيظَِّ١ماظْؿشيوءشيمطُؾَّّ٥صيمصَؿشيؿشيؾؼيّٝشيماظْؿشيـوءشيمصَـنغيذشيامرشيجصيـّ٢ظيم
ضَــوّ٣ِّ٫ظيمصِــّ٧محشيِّٓؼؼَؿِ ـِّ٥مؼصيقشيــّ٦ـيلصيماظْؿشيــوءشيمبِؿِلضيــقشيوتِّ٥مِ،مصَؼَــولشيمظَــّ٥صيمؼشيــومسشيمؾضيــّٓشيماظؾَّ ـِّ٥معشيــوم
ضيـّٓم
شيوبيِم،م َصؼَـولشيمظَـّ٥صيمؼشيـومسشيؾ شي
غيماظِّٔىمدشيـؿِّٝشيمصِـّ٨ماظلؼيـق شي
ضيؿَّ١؟مضَولشيم ُصٱَّنظي،مِظٱِّدضيَّ ّ٣
اد صي
بم
اظؾَّـِّ٥مظِــّ٣شيمتشيلضيـلَظُـِّ٨مسشيــّ٤غيمادضيـؿِّ٧؟مصَؼَــولشي:مإغيغـيــّ٧مدشيـؿِعضيًصيم٭ّشيــّ٦ضيتطيومصِــّ٧ماظلؼيــقشيو ِ
اظَِّّٔىمػشئّشيامعشيوؤصيهصيمؼشيؼُّ٦لصيمادضيّ٠غيمحشيِّٓؼ َؼيَمصُٱَّنػيمِّٰدضيؿِ،َّ١مصَؿشيومتشيصضيـشيّٝصيمصِقفشيومضَـولشي:م
ُـّ٢م
أَعؼيومإغيذشيامضُؾًْشيمػشئّشيامصَنغيغـيّ٨مأَغضيظُّٕصيمإغيظَّ٧معشيومؼشيكضيّٕصيجصيمعِـضيفشيوم َصلَتشيصشيـّٓؼيقصيمبِـصيؾُـِـِّ٥م،موشيآط صي
أَغشيوموشيسِقشيوظِّ٨مثصيؾُـطيو،موشيأَرصيدؽيمصِقفشيومثصيؾُـشيّ٥صي)م(رواهمعلؾ.)ّ٣
 .6وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مأَنؼيمرشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
ضَولشيم(:مضَولشيماظؾَّّ٥صيمأَغضيػِّ٠ضيمؼشيومابضيّ٤شيمآدشيمشيمأُغضيػِّ٠ضيمسشيؾَقضي()ّ١رواهماظؾكوري).
 .7وسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضول:مضولمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودــؾ:)ّ٣م(معــومعِــّ٤مؼــّ٦مػيمؼصــؾِّّماظعؾــودصيمصقــّ٥مإّٰمعؾَؽــونمؼـــّّٰٖنم،مصقؼــّ٦لم
أحّٓصيػؿو:ماظؾّفّ٣عيمأسِّٛمعـػؼًومخؾػًو،موؼؼّ٦لماآلخّٕ:ماظؾّفّ٣عيمأسِّٛممملؽًومتؾػًو)م
(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
 .8ومسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مذشيرُم(رّ٨ّ٬مآمسـّ٥م)مضَولشي:ممضَولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
شيجِّ٥مأَخِقَّ١مظََّ١م٭ّشيّٓشي َضيٌموشيأَعضيّٕصيكَمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشيغشيفضيقصيـَّ١م
ودؾ)ّ٣م:م(متشيؾشيلؽيؿصيَّ١مصِّ٧مو ضي
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سشي ـّ٤غيماظْؿصيـضيؽَــّٕغيم٭ّشيــّٓشي َضيٌموشيإغيرضيذشيــودصيكَماظّٕؼيجصيــّ٢شيمصِــّ٧مأَرضيضغيماظضؼي ـٱَّلغيمظَ ـَّ١م٭ّشيــّٓشي َضيٌم
وشيبشيصشيّٕصيكَمظِؾّٕؼيجصيّ٢غيماظّٕؼيدِىءِماظْؾشيصشيـّٕغيمظَـَّ١م٭ّشيـّٓشي َضيٌموشيإغيعشيورَؿصيـَّ١ماظْقشيفشيـّٕشيموشياظشؼيـّ٦ضي َطيَم
ّْ٦كَمصِّ٧مدشيظّْ٦غيمأَخِقَّ١مظََّ١م
وشياظْعشيظّْ٣شيمسشيّ٤غيماظطَّّٕغيؼّ٠غيمظََّ١م٭ّشيّٓشي َضيٌموشيإغيصّْٕشياشَُّ١معِّ٤ضيمدشيظ غي
٭ّشيّٓشي َضيٌ).ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).
ٍم(رِّ٬ـّ٨شيمآُمسشيـضيـّ٥صي)م
شيمسؾِـّ٨ؼيمبضيـّ٤شيم َأبِـّ٨مرَوظِـى شي
غيمس ِؾُّ٨مأَغؼيّ٥صيمدشيـؿِ ّٝشي
شيؿِّٓمبضي ّ٤شي
 .9وسشيّ٤ضيمعصيق ؼي
ضَولشي:م(مإغينؼيمآَمصَّٕشيضشيمسشيؾَّ٧ماْظلَشْـِقشيوءِمصِّ٨مأَعضيّ٦شياظِفغيّ٣ضيمبِؼَّٓضيرغيمعشيومؼشيؽْػِّ٨مصُؼَّٕشياءشيػصيّ٣ضي،م
صَـــنغينضيمجشيـــوسصيّ٦اموشيسشيـــّٕصيوامأَوضيمجشيفشيـــّٓصيوامصَؾِؿشيـضيـــّٝغيماْظلَشْـِقشيـــوءِ،مصَقشيـــّ٠ؿيمسشيؾَـــّ٧مآِمأَنضيم
شيوعيِموشيؼصيعشئّـيبشيفصيّ٣ضيمسشيؾ ضيَق)ِّ٥مممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري) .م
ؼصيقشيودِؾشيفصيّ٣ضيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
ثايجا :املٛضٛع

إنماإلغلونمعّٓغّ٨مبطؾعّ٥م،مّٰمؼلؿطقّٝمأنمؼعقّ٘موحـّٓهمعـمؼطعطيـومسيم

٭ّــقّٕاءم،مأومعـعــًّّٰٖمسيمطفــّٟمبــّ٢مؼعــقّ٘معــّٝمشــريهمسيمذبؿؿــّٝمواحــّٓم
عؿؿودّ١ماظؾـقونم،مؼؿلثّٕمبّ٥موؼمثّٕمصق،ّ٥موؼعطقّ٥مطؿـومؼلخـّٔمعــ،ّ٥موظؼـّٓماسؿــّ٧م
اإلدٱّممسـوؼيمصوّ٫ؼيمبوجملؿؿّٝماإلغلوغّ٨مسوعيم،معّ٤محقٌمتؽّٕميـّ٥مظإلمغلـونم
ضيـّٕم
شيؿؾْـشيـوػصيّ٣ضيمصِـّ٨ماظْؾشيـّٕـيموشياظْؾشيق غي
شيـومبـِـّ٨مآدشيمشيموشيح شي
وهّٕؼّٕه،مضـولمتعـودي:م{ شيوَظؼَـّٓضيمطَّٕؼيعضيـ شي
وشيرشيزشيضْـشيـــوػصيّ٣ضيمعِـــّ٤شيماظطَّقـيؾشيـــوتِموشيصَضؼيـ ـؾْـشيوػصيّ٣ضيمسشيؾَـــّ٧مطَـ ــِريػيمعِؿؼيـــّ٤ضيمخشيؾَؼْـشيـــومتشيػْضِـــق ًؾوم} م
مػاإلدـّٕاء:م 70ؼ.موسـوؼـيماإلدـٱّممبـوظػّٕدمػـّ٨مسيماِّ٭ّـّ٢مسـوؼـيمبـوجمل مؿؿّٝم
طؾــّ٥م،مصوإلدــٱّمممبؾودّ٫ــّ٥ماظلــوعقيموتشــّٕؼعوتّ٥ماظعودظــيموأغظؿؿــّ٥مابؽؿــيم
وتّ٦جقفوتّ٥ماظصودضيمحؼّ٠مظؾؿفؿؿّٝمأرضّ٧م٭ّّ٦رماظؿؽوصّ٢ممبػفّ٦عّ٥ماظشوع .ّ٢م
وإذامطونماإلدٱّممضّٓماسؿـّ٧مبوجملؿؿّٝمسؿّ٦عطيوم،مصنغـّ٥مأسطـّ٧مسـوؼـيم
خو٭ّـــيمبوظػؽـــوتماظضـــعقػيمصقـــّ٥م،مصـــلعّٕمبوإلحلـــونمإديماظقؿـــوعّ٧مواظػؼـــّٕاءم
واٌلوطنيموابّ٤ماظلؾقّ٢م،موحّٕصمسؾّ٧مأنمتؽّ٦نمػّٔهماظػؽوتمدـعقّٓةمسيم
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حقوتفوم،معطؿؽـيمإديمأنمععقشؿفومعؽػّ٦ظيم،موأنمحؼّ٦ضفـومسيماظعـقّ٘ماظؽـّٕؼّ٣م
عضؿّ٦غيم،موعّ٤مػـومصّٕضمآمدؾقوغّ٥موتعوديماظّٖطوةمسؾّ٧مسؾودهماِّشـقـوءم،م
تمخّٔمعـفّ٣موتّٕدمسؾّ٧مصؼّٕاّ٫ف .ّ٣م
إنماظّٖطوةمأحّٓمأرطونماإلدٱّممودسوّ٫ؿّ٥م،مصفّ٨ماظـّٕطّ٤ماظـوظـٌمعـّ٤م
ٓم
أرطونماإلدٱّممم،مصعشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسصيؿشيّٕشيمم(مرشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيوم)مضَولشيمم:مضَولشيمرشيدصيـّ٦لصيما ِ
غيّٰم
َمإظَـّ٥شيمإ َّ
شيودةِمأَنضيمّٰ غي
صيمسؾَـّ٧مخشيؿضيـّٗػي:مذشيـف شي
(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ:)ّ٣م(بـِـّ٨شيماإلغيدضيـٱَّم شي
صي
اظؾَّــّ٥صيم،موشيأَنؼيمعصيقشيؿؼيــّٓطيامرشيدصيــّ٦لصيمآِم،موشيإغيمضَــومغيماظصؼي ـٱَّةِم،موشيإغيؼؿشيــوءِماظّٖؼيطَــوةِموشياظْقشيــٍـيم،م
وشي٭ّشيّ٦ضيمغيمرشيعشيضشيونشي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري).م م
وضــّٓمدلمسؾــّ٧موجّ٦بفــوماظؽؿــوبمواظلـــيمواإلذيــوعم،مضــولمتعــوديم
{:وشيأَضِقؿصيّ٦اْماظصؼيٱَّةَموشيآتصيّ٦اْماظّٖؼيطَوةَموشيارضيطَعصيّ٦اْمعشيّٝشيماظّٕؼياطِعِنيشي}ػاظؾؼـّٕة:م43ؼ.مموضـولم
تعـــــوديم{:وشيآتصيـــــّ٦اْمحشيؼَّـــــّ٥صيمؼشيـــــّ٦ضيمشيمحشيصشيـــــودِهِموشيَّٰمتصيلضيـــــّٕغيصُّ٦اْمإغيغؼيـــــّ٥صيمَّٰمؼصيقِـــــىؽيم
اظْؿصيلضيــــّٕغيصِنيشي}ػاِّغعــــوم:م141ؼ.موضــــولمتعــــودي{:إغيغؼيؿشيــــوماظصؼيــــّٓشيضَوتصيمظِؾْػُؼَــــّٕشياءِم
وشياظْؿشيلشيوطِنيغيموشياظْعشيوعِؾِنيشيمسشيؾَقضيفشيوموشياظْؿصيمشيظَّ َػيِمضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضيموشيصِّ٨ماظّٕـيضَـوبِموشياظْغشيـورغيعِنيشيموشيصِـّ٨م
شيماظؾِّ٥موشياظؾَّـّ٥صيمسشيؾِـقّ٣ظيمحشيؽِـقّ٣ظيم}مػاظؿّ٦بـي:م60ؼ.م
غيؼضيًمعَِّ ّ٤
غيماظؾِّ٥موشيابضيّ٤غيماظلؼيؾِقّ٢غيمصَّٕ شي
دشيؾِقَّ ّ٢
وسّ٤مابّ٤مسؾوسم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مأنماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مبعـٌم
بم
ععوذطيام(رشي ّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مإديماظقؿّ٤مصؼـولمظـ:ّ٥م(إغيغؼيـَّ١متشيـلْتِّ٨مضَّ٦ضيعطيـومأَػضيـّ٢شيمطِؿشيـو ٍ
صَودضيسصيفصيّ٣ضيمإغيظَّ٧مذشيفشيودشيةِمأَنضيمظَومإغيظَّ٥شيمإغيظَّوماظؾَّّ٥صيموشيأَغـيـّ٨مرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥ممصَـنغينضيمػصيـّ٣ضيمأَرَـوسصيّ٦كَم
ظِّٔشيظَِّ١م َصلَسضيؾِؿضيفصيّ٣ضيمأَنؼيماظؾَّّ٥شيمسشيّٖؼيموشيجشيـّ٢ؼيماصْؿشيـّٕشيضشيمسشيؾَـقضيمفغيّ٣ضيمخشيؿضيـّٗشيم٭ّشيـؾَّ٦شياتٍمصِـّ٨مطُـّ٢ـيم
غيّ٣م
شيمسؾَـقضيف ضي
َسؾِؿضيفصيّ٣ضيمأَنؼيماظؾَّـّ٥شيمسشيـّٖؼيموشيجشيـّ٢ؼيماصْؿشيـّٕشيض شي
ِـِّٔظَّ١مصَـل ضي
ػيموظ ضيَق َؾيٍم،مصَنغينضيم َأرَـوسصيّ٦امظ شي
ؼشيّ٦ضيم شي
٭ّشيــّٓشي َضيًمصِــّ٨مأَعضيــّ٦شياظِفغيّ٣ضيمتصيمضيخشيــّٔصيمعِــّ٤ضيمأَشْـِقشيــوِّ٫فغيّ٣ضيموشيتصيــّٕشيدؽيمصِــّ٨مصُؼَــّٕشياِّ٫فغيّ٣ضيم،مصَــنغينضيمػصيــّ٣ضيم
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أَرَوسصيّ٦كَمظِّٔشيظَِّ١مصَنغيؼؼيوكَموشيطَّٕشياّ٣ِّ٫شيمأَعضيّ٦شياظِفغيّ٣ضيموشياتؼيّ٠غيمدشيسضيّ٦شيةَماظْؿشيظْؾُّ٦مغيمصَنغيغؼيفشيومظَقضيّٗشيمبشيقضيـشيفشيوم
شيماظؾِّ٥مسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼيمحِفشيوبظي)م(علــّٓمأريـّٓ)،موسـّ٤مأبـّ٨مػّٕؼـّٕةَم(رّ٬ـّ٨مآم
وشيبشيقضيَّ ّ٤
ســـ)ّ٥مضــول:مضــولمردــّ٦لمآم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ:)ّ٣م(عــومعِــّ٤مؼــّ٦مػيمؼصـؾِّّم
اظعؾــودصيمصقــّ٥مإّٰمعؾَؽــونمؼـــّّٰٖن،مصقؼــّ٦لمأحــّٓصيػؿو:ماظؾّفــّ٣عيمأس ـِّٛمعـػؼًــومخؾػًــو،م
وؼؼّ٦لماآلخّٕ:ماظؾّفّ٣عيمأسِّٛممملؽومتؾػًو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
وضــّٓمجــوءماظّ٦سقــّٓماظشــّٓؼّٓمسيمحــّ٠معــّ٤مخبــّ٢مبفــومأومضصــّٕمسيم
إخّٕاجفوم،مضولمتعودي:م{وشياظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيؽْـِّٖصيونشيماظّٔؼيػشيىشيموشياظْػِضؼيـيَموشيَّٰمؼصيـػِؼُّ٦غشيفشيـومصِـّ٨م
غيماظؾِّ٥مصَؾشيشـيّٕضيػصيّ٣مبِعشئّشيابٍمأَظِقّ٣ػيم*مؼشيّ٦ضيمشيمؼصيقضيؿشيّ٧مسشيؾَقضيفشيومصِّ٨مغشيـورغيمجشيفشيــؼيّ٣شيمصَؿصيؽْـّ٦شيىم
دشيؾِقَّ ّ٢
بِفشيومجِؾشيوػصيفصيّ٣ضيموشيجصيـّ٦بصيفصيّ٣ضيموشيزُفصيّ٦رصيػصيّ٣ضيمػشئّشيامعشيومطَـشيـّٖضيتصيّ٣ضيمَِّغػُلِـؽُّ٣ضيمصَـّٔصيوضُّ٦اْمعشيـومطُــؿصيّ٣ضيم
تشيؽْـِّٖصيونشي}ػاظؿّ٦بي:م34ــ35ؼ.مصؽّ٢معولمّٰمتمدىمزطوتّ٥مبعّٓموجّ٦بفـومصقـّ٥مصفـّ٦م
طـّٖمؼصيعّٔؼيبصيمبّ٥م٭ّوحؾّ٥مؼّ٦مماظؼقوعي .م
وِّػؿقــيماظّٖطــوةمضّٕغفــومربماظعــّٖةم(جــّ٢مجٱّظــ)ّ٥مبــلسظّ٣ماظػــّٕاّّٚ٫م
وأجؾـــفوموأسٱّػـــومعؽوغـــيموػـــّ٨ماظصـــٱّةمسيماظؼـــّٕآنماظؽـــّٕؼّ٣مسيمسشـــّٕاتم
اٌّ٦اّّٝ٬م،متعظقؿطيومظشـلغفوم،موتـّ٦ؼفطيـومبـّٔطّٕػوم،موتّٕشقمؾطيـومسيمأداّ٫فـوم،موتّٕػقؾطيـوم
عّ٤معـعفو،مأوماظؿلـوػّ٢مصقفـوم،موتعـّٓدمذطّٕػـومسيماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼّ٣مبـلطـّٕمعـّ٤م
ظػّٜم،متورةًمبؾػّٜماإلغػوقم،موتورةًمبؾػّٜماظّٖطوةم،موثوظـيًمبؾػـّٜماظصـّٓضيم،مصػـّ٨م
عطؾّٝمدّ٦رةماظؾؼّٕةمؼصّٟمآماٌؿؼنيماظّٔؼّ٤مؼـؿػعّ٦نمبفّٓيمطؿوبّ٥مصقؼـّ٦لم
{:اظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيمضيعِـصيّ٦نشيمبِوظْغشيقضيىِموشيؼصيؼِقؿصيّ٦نشيماظصؼيٱّةَموشيعِؿؼيومرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضيمؼصيـضيػِؼُّ٦نشي}م م
ػاظؾؼّٕة3:ؼم.م م
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موسيمعّ٬ّ٦ــّٝمآخــّٕشيمعــّ٤مغػــّٗماظلــّ٦رةمؼؼــّ٦لمدــؾقوغّ٥م:م{موشيأَضِقؿصيــّ٦اْم
اظصؼيٱَّةَموشيآتصيّ٦اْماظّٖؼيطَوةَموشيعشيومتصيؼَّٓـيعصيّ٦اْمَِّغػُلِؽُّ٣معـيّ٤ضيمخشيقضيّٕػيمتشيفِّٓصيوهصيمسِـّٓشيماظؾّـِّ٥مإغينؼيماظؾّـّ٥شيم
بِؿشيــومتشيعضيؿشيؾُــّ٦نشيمبشيصِــريظيم}ػاظؾؼــّٕة:م110ؼ.موؼؼــّ٦لمدــؾقوغّ٥ميؾقؾــّ٥موعصــطػوهم م
ًمتطَفـيـّٕصيػصيّ٣ضيموشيتصيـّٖشيطِّقفغيّ٣ضيمبِفشيـوم
شيـّٓ َضي صي
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾّ٣م):م{ خصيـّٔضيمعِـّ٤ضيمأَعضيـّ٦شياظِفغيّ٣ضيم٭ّ شي
وشي٭ّشيّ٢ـيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمإغينؼيم٭ّشيؾَوتشيَّ١مدشيؽَّ٤ظيمظَفصيّ٣ضيموشياظؾَّّ٥صيمدشيؿِقّٝظيمسشيؾِقّ٣ظي}مممممممممػاظؿّ٦بي:م103ؼ .م
ومتؿوزمصّٕؼضيماظّٖطوةممبؽوغيمرصقعيمسيماإلدٱّمم،مصؿّٝمأغفومتصيعّٓمأحـّٓمأرطـونم
اظّٓؼّ٤مودسوّ٫ؿّ٥مصفّ٨ماظػّٕؼضيماظيتمتلوسّٓمسيمهؼقّ٠ماظؿؽوصّ٢ماّٰجؿؿوسّ٨م
بنيمذيقّٝمأبـوءماجملؿؿّٝم،مصفّ٨مّٰمتؼّٓممرّ٦اسقيمعّ٤ماِّشـقوءمواظؼودرؼّ٤م،م
بّ٢متؼّٓممسؾّ٧مدؾقّ٢ماإلظـّٖاممعـّ٤مأجـّ٢مهؼقـّ٠ماظؿؽوصـّ٢مبـنيمأصمـّٕادماِّعـيم
ًمتطَفـيـّٕصيػصيّ٣ضيموشيتصيـّٖشيطِّقفغيّ٣ضيمبِفشيـوم
شيـّٓ َضي صي
اظّ٦احّٓةم،ممظؼّ٦ظّ٥متعوديم {:خصيـّٔضيمعِـّ٤ضيمأَعضيـّ٦شياظِفغيّ٣ضيم٭ّ شي
وشي٭ّشيّ٢ـيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمإغينؼيم٭ّشيؾَوتشيَّ١مدشيؽَّ٤ظيمظَفصيّ٣ضيموشياظؾَّّ٥صيمدشيؿِقّٝظيمسشيؾِقّ٣ظي}مممممممػاظؿّ٦بي:م103ؼ .م
وايؽؿــيمعــّ٤معشــّٕوسقيماظّٖطــوةمػــّ٨متطفــريماظـــػّٗماٌلــؾؿيمعــّ٤م
رذؼؾيماظؾكّ٢مواظشّّمواظشّٕهمواظطؿّٝمورصّٝماظّٓرجوتموعّ٦ادوةماظػؼّٕاءمودّٓم
حوجــوتماٌعــّ٦زؼّ٤مواظؾمدــوءموابــّٕوعنيمورفــّٕةمظؾؿــولمعــّ٤ماًؾــٌم
وتـؿقؿّ٥موحػظّ٥معّ٤ماآلصوتم.مصوظّٖطـوةماٌػّٕوّ٬ـيمظقلـًمسيماإلدـٱّممغظـومم
جؾوؼيم،مبّ٢مظؿقؼقّ٠معؾّٓأماظؿؽوص،ّ٢موشّٕسمعشـوسّٕمايــونمواظّٕأصـيموتّ٦رقـّٓم
اظعٱّضوتم،موهؼقّ٠ماِّظػيمبنيمذؿّ٧ماظطؾؼوت.م م
وظؼّٓمغّٙماظؼّٕآنمسؾّ٧ماظغوؼيمعـّ٤مإخـّٕاجماظّٖطـوةمبؼّ٦ظـ:ّ٥م{خصيـّٔضيمعِـّ٤ضيم
صيـّ٣م
َوتَّ١مدشيـؽَّ٤ظيمظَف ضي
ـيمسؾَـقضيفغيّ٣ضيمإغينؼيم٭ّشيـؾ شي
ًمتطَفـيّٕصيػصيّ٣ضيموشيتصيـّٖشيطِّقفغيّ٣ضيمبِفشيـوموشي٭ّشيـ ّ٢شي
شيّٓ َضي صي
أَعضيّ٦شياظِفغيّ٣ضيم٭ّ شي
وشياظؾَّّ٥صيمدشيؿِقّٝظيمسشيؾِقّ٣ظي}مػاظؿّ٦بي:م103ؼ،موؼؼّ٦لمدؾقوغ:ّ٥م{وشيعشيـّ٤ضيمؼصيـّ٦قشيمذصيـّّؼيمغشيػْلِـ ِّ٥م
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َصلُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظْؿصيػْؾِقصيّ٦نشيم}ػايشّٕ:م9ؼ.موسيمايّٓؼٌم:مسشيّ٤ضيمأَغشيّٗػيم(رّ٨ّ٬مآم
صيـّّم
صيف ِؾؽَـوتظي:مذ ؿي
شي):م(ثؾَـوثظيمع ضي
صيمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّ ّ٣شي
سـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـ ّ٥شي
عصيطَوعظيم،موشيػشيّ٦طيىمعصيؿؼيؾشيّٝظيم،موشيإغيسضيفشيوبصيماظْؿشيّٕضيءِمبِـشيػْ ِل)ِّ٥م م
م(رواهماظؾقفؼّ٨مسيمذعىماإلميون).م م
وسيماىوغىماآلخّٕمذّٕسًماظّٖطوةمرفورةمظـػّٗماظػؼـريمعـّ٤مايؼـّٓم
وايلّٓمواظضغقـي،مصؿطفريماظـػّٗمواظؿلـوعّ٨مبـوجملؿؿّٝمإديمعلـؿّ٦ىمأغؾـّ٢م
ػّ٦مايؽؿيماِّودي،موعّ٤مأجّ٢مذظّ١مودـّٝماظــيبمم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
صــّ٧مدّٰظــيمطؾؿــيماظصــّٓضيماظــيتمؼمـؾغــّ٨مأنمؼؾــّٔهلوماٌلــؾّ٣م،مصعشيــّ٤ضيمأَبِــّ٧مذشي ُرم م
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م(:متشيؾشيلؽيـؿصيَّ١م
(مرّ٨ّ٬مآمسـّ٥م)مضَولشي:ممضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيـّٓ َض ٌيم
صيـؽَـّٕغيم٭ّ شي
ضيـّٕكَمبِـوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشيغشيفضيقصيـَّ١مسشيـّ٤غيماظْؿ ضي
ٌموأَع صي
شيـّٓ َضي شي
شيجِّ٥م َأخِقـَّ١مظَـَّ١م٭ّ شي
صِّ٧مو ضي
وشيإغيرضيذشيودصيكَماظّٕؼيجصيـّ٢شيمصِـّ٧مأَرضيضغيمماظضؼيـٱَّلغيمظَـَّ١م٭ّشيـّٓشي َضيٌموشيبشيصشيـّٕصيكَمظِؾّٕؼيجصيـّ٢غيماظـّٕؼيدِى ِءم
اظْؾشيصشيــّٕغيمظَ ـَّ١م٭ّشيــّٓشي َضيٌموشيإغيعشيورَؿصي ـَّ١ماظْقشيفشيــّٕشيموشياظشؼيــّ٦ضي َطيَموشياظْعشيظْــّ٣شيمسشيــّ٤غيماظطَّّٕغيؼــّ٠غيمظَ ـَّ١م
٭ّشيّٓشي َضيٌموشيإغيصّْٕشياشَُّ١معِّ٤ضيمدشيظّْ٦غيكَمصِّ٧مدشيظّْ٦غيمأَخِقَّ١مظََّ١م٭ّشيّٓشي َضيٌ).ممم(رواهماظرتعّٔي) .م
مصوظّٖطــوةمتطف ـريمظؾـــػّٗماظؾشــّٕؼيم،موػــّ٨مدــؾىمظـؿــوءماٌــولموبّٕطؿــّ٥م،م
وػّٔهمحؼقؼيمّٰمعّٕؼيمصقفـوم،مأطـّٓػوماظؽؿـوبماظعّٖؼـّٖم،مواظلــيماظـؾّ٦ؼـيماٌطفـّٕةم،م
ؼؼــّ٦لمتعـــودي:م{وشيعشيــومأَغضيػَؼْـــؿصيّ٣ضيمعِــّ٤ضيمذشيـــّ٨ضيءٍمصَفصيــّ٦شيمؼصيكضيؾِػُـــّ٥صيموشيػصيــّ٦شيمخشيقضيـــّٕصيماظـــّٕؼيازغيضِنيشيم} م
مػدؾل:م39ؼم،موسيمايّٓؼٌمسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٬ـّ٨مآممســ)ّ٥مأنماظــيبم(٭ّشيـؾَّّ٧م
اظؾَّّ٥صيمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضولم:م(معشيومغشيؼَصشيًضيم٭ّشيّٓشيضَيٌمعِّ٤ضيمعشيولػيم،موشيعشيومزشيادشيماظؾَّـّ٥صيمسؾـّٓطيامبِعشيػْـّ٦ػيمإغيظَّـوم
سِّٖؾيام،موشيعشيومتشيّ٦شياّ٬شيّٝشيمأَحشيّٓظيمظِؾَِّّ٥مإغيظَّومرشيصَعشيّ٥صيماظؾَّّ٥صيم).م(رواهمعلؾّ٣مسيم٭ّـققق.)ّ٥موسشيـّ٤ضيمأَبِـّ٧م
ػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيـّ٤غيماظـؼيؾِـّ٧ـيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥ممودـؾ)ّ٣مضَـولشي:م(بشيقضيـشيـومرشيجصيـّ٢ظيم
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شيوبيٍ:مادضيّ٠غيمحشيِّٓؼ َؼيَمصُٱَّنػي،مصَؿشيـشيقؼيّ٧مذشيظَِّ١م
بِػَٱَّةٍمعِّ٤شيماَِّرضيضغيمصَلشيؿِّٝشيم٭ّشيّ٦ضيتطيومصِّ٧مدشيق شي
ضيجيٌمعِّ٤ضيمتِؾْـَّ١ماظشـيـّٕشياجغيمضَـِّٓمامدضيـؿشيّ٦ضيسشيؾشيًضيم
اظلؼيقشيوبصيم َصلَصّْٕشيغشيمعشيوءشيهصيمصِّ٧محشيّٕؼيةٍمصَنغيذشيامذشيّٕ شي
شيـوءم
ِـّ٧محِّٓؼ َؼؿِـِّ٥مؼصيقشيـّ٦ـيلصيماظْؿ شي
شي
شيذِظَّ١ماظْؿشيـوءشيمطُؾَّـّ٥صيمصَؿشيؿشيؾؼيـّٝشيماظْؿشيـوءشيمصَـنغيذشيامرشيجصيـّ٢ظيمضَـوّ٣ِّ٫ظيمص
شيماظؾِّ٥معشيومادضيؿصيَّ١؟مضَولشيم ُصٱَّنظي،مظِٱِّدضيّ٣غيماظَِّّٔىمدشيؿِّٝشيمصِّ٧م
بِؿِلضيقشيو ِت،ِّ٥مصَؼَولشيمظَّ٥صيمؼشيومسشيؾضيّٓ َّ
ضيًم
اظؾِّ٥مظِـّ٣شيمتشيلضيـَل ُظـِّ٨مسشيـّ٤غيمادضيـؿِّ٧؟م َصؼَـولشي:مإغيغـيـّ٧مدشيـؿِع صي
شيوبيِ،مصَؼَولشيمظَّ٥صيمؼشيومسشيؾضيّٓشيم َّ
اظلؼيق شي
٭ّشيّ٦ضيتطيومصِّ٧ماظلؼيقشيوبِماظَِّّٔىمػشئّشيامعشيوؤصيهصيمؼشيؼُّ٦لصيمادضيّ٠غيمحشيِّٓؼ َؼيَمصُـٱَّنػيمِّٰدضيـؿِ،َّ١مصَؿشيـوم
ؼيقم
تشيصضيـشيّٝصيمصِقفشيومضَولشي:مأَعؼيومإغيذشيامضُؾًْشيمػشئّشيامصَنغيغـيّ٨مأَغضيظُّٕصيمإغيظَّ٧معشيـومؼشيكضيـّٕصيجصيمعِـضيفشيـوم َصلَمتشيصشيـّٓ صي
بِـصيؾُ ِـِّ٥م،موشيآطُّ٢صيمأَغشيوموشيسِقشيوظِّ٨مثصيؾُـطيو،موشيأَرصيدؽيمصِقفشيومثصيؾُـشيّ٥صي)ممممم(رواهمعلؾّ٣مسيم٭ّققق.)ّ٥م م
إنماظّٖطوةمهلومصضوّ٢ّ٫معفؿيم،موآثورماجؿؿوسقيمسظقؿيمتؿؿـّ٢مسيمدّٓعيم
حوجيماظػؼّٕاءمورصّٝماظػؼّٕمسـفّ٣م،موغشّٕمابؾيمبنيمأصّٕادماجملؿؿّٝماٌلـؾّ٣م
،مومتؼّ٦ؼيمأوا٭ّّٕمابؾيمواظرتاحّ٣مبقـفّ٣م،موعـّ٤مثـّ٣ؼيمرشَّـىمآممسيمأداّ٫فـوم،م
وأثـّ٧مسؾّ٧ماٌّٖطِّنيمواٌؿصّٓضنيمبوظػَٱَّحمواظـفـوحمسيماظـّٓغقومواآلخـّٕةم،م
صيمعِـصيـّ٦نشيم*ماظَّـِّٔؼّ٤شيمػصيـّ٣ضيمصِـّ٨م٭ّشيـؾَوتِفغيّ٣ضيمخشيوذِـعصيّ٦نشيم*م
صؼولمتعـودي:م{ ضَـّٓضيم َأصْؾَـّّشيماظْؿ ضي
وشياظَّـــِّٔؼّ٤شيمػصيـــّ٣ضيمسشيـــّ٤غيماظؾَّغضيـــّ٦غيمعصيعضيّٕغيّ٬صيـــّ٦نشيمم*موشياظَّـــِّٔؼّ٤شيمػصيـــّ٣ضيمظِؾّٖؼيطَـــوةِمصَـــوسِؾُّ٦نشيم}م
ػاٌمعـــّ٦ن-1:م4ؼ،مثــّ٣ؼيممشيوشيسشيــّٓشيػصيّ٣موغيراثــيماظػِــّٕضيدشيوسماَِّسضيؾَــّ٧م،مصؼــولمتعــودي:م
{أُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظّْ٦شيارغيثصيّ٦نشيم*ماظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيّٕغيثصيّ٦نشيماظْػِّٕضيدشيوضيسشيمػصيّ٣ضيمصِقفشيومخشيوظِّٓصيونشي}م م
ػاٌمعـّ٦ن-10:م11ؼ .م
مم

موٕمتعّٕفماإلغلوغقيمغظوعطيوماػـؿّ٣مبوظّٖطـوةمواظصـّٓضيمعـؾؿـوماػـؿّ٣مبفـوم

اإلدٱّمم،موسيمطؿوبمآمودـيمردّ٦ظّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مآؼـوتظيموحِؽَـّ٣ظيم
تؾنيمطقّٟمؼّٕؼّٓماإلدـٱّممتعؿـقّ٣شيماًـريموإذـوسيَماظـعؿـيم،موعطـوردةَماظؾلدـوءم
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واظضّٕاءم،موردّ٣مبلؿيماظّّٕ٬ومسؾّ٧مطّ٢موجّ٥م،موعّ٤مػـومتـلتّ٨مأػؿقـيماظّٖطـوةم
عّ٤محقٌممشّ٦هلـمومٌعظـّ٣مأصـّٕادماجملؿؿـّٝم،موبوسؿؾورػـوماٌـؾـّٝماِّدودـّ٨م
اِّوشيعيلمظؿغطقــيمجوغــىماظؿؽوصــّ٢مواظؿعــوونم،مواظرتابــّٛمبــنيمأصــّٕادماجملؿؿــّٝم
اإلدــٱّعّ٨م،متؾــّ١ماٌعــوغّ٨ماظــيتمأعــّٕمبفــوماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣م،مضــولمتعــوديم
{:وشيتشيعشيووشيغصيّ٦امسشيؾَّ٧ماظْؾِّٕغيعيموشياظؿشيعيؼّْ٦شيىموشيَّٰمتشيعشيووشيغصيّ٦امسشيؾَـّ٧ماإلغيثضيـّ٣غيموشيماظْعصيـّٓضيوشيانغيموشياتشيعيؼُـّ٦امآَم
إغينشيعيمآَمذشي ـِّٓؼّٓصيماظْعِؼَــوبِم}مضــولماإلعــومماظؼــّٕريبم:مػــّ٦مأَعضيــّٕظيمىؿقــّٝماًَؾْــّ٠غيم
ِـقعِّ٤مبعضـؽّ٣مبعضطيـوم.موضـولماٌـووردي:م
ِـّٕعيمواظؿؼـّ٦ىم،مأيمظ صي
بوظؿعـوونمسؾـّ٧ماظؾ غي
غّٓبمآمدؾقوغّ٥مإديماظؿعوونمبوظؾِّٕغيعيموضَّٕشيغشيّ٥مبوظؿؼّ٦ىمظ;ّ٥مِّنمسيماظؿؼّ٦ىمرّ٬وم
آمتعــودي،موسيماظــربغيعيمرّ٬ــوماظـــوس،موعشيــّ٤ضيمجشيؿشيــّٝشيمبــنيمرّ٬ــومآمتعــوديمورّ٬ــوم
اظـوسمصؼّٓممتَعيًمدعودتّ٥موسؿشيعيًمغعؿؿ .ّ٥م
بم
وضولمتعودي{:ظَّقضيّٗشيماظْؾِّٕؼيمأَنمتصيّ٦شيظُّّ٦اْموصيجصيّ٦ػشيؽُّ٣ضيمضِؾشيّ٢شيماظْؿشيشضيـّٕغيقغيموشياظْؿشيغضيـّٕغي ِ
ِوظؾِّ٥موشياظْقشيّ٦ضيمغيماآلخِّٕغيموشياظْؿشيِّ٫ّ٩ؽَـيِموشياظْؽِؿشيـوبِموشياظـؼيؾِـقـينيشيموشيآتشيـّ٧م
وشيظَؽِّ٤ؼيماظْؾِّٕؼيمعشيّ٤ضيمآعشيّ٤شيمب َّ
اظْؿشيـــولشيمسشيؾَـــّ٧محصيؾـيـ ـِّ٥مذشيوغييماظْؼُّٕضيبشيـــّ٧موشياظْقشيؿشيـــوعشيّ٧موشياظْؿشيلشيـــوطِنيشيموشيابضيـــّ٤شيماظلؼيـ ـؾِقّ٢غيم
وشياظلؼيكِّ٫ؾِنيشيموشيصِّ٨ماظّٕـيضَوبِموشيأَضَومشيماظصؼيٱّةَموشيآتشيّ٧ماظّٖؼيطَـوةَموشياظْؿصيّ٦صُـّ٦نشيمبِعشيفضيـِّٓػِّ٣ضيمإغيذشيام
سشيوػشيــّٓصيواْموشياظصؼيــوبِّٕغيؼّ٤شيمصِــّ٨ماظشيْؾلْدشيــوءمواظضؼيــّٕؼياءموشيحِــنيشيماظْؾشي ـلْسغيمأُوظَؽِ ـَّ١ماظَّــِّٔؼّ٤شيم
٭ّشيــّٓشيضُّ٦اموشيأُوظَؽِـَّ١مػصيــّ٣صيماظْؿصيؿؼيؼُــّ٦نشي}(اظؾؼــّٕة:م)177م،مصوظـصــّ٦صماظلــوبؼيمهــٌم
أ٭ّــقوبماِّعــّ٦الموتــّٔطّٕػّ٣مبــلنمهلــّ٣مإخّ٦اغــوًمعــّ٤ماِّضــوربمواظقؿــوعّ٧م
ّٓم
واٌلوطنيمواظلـوّ٫ؾنيموسيماظّٕضـوبمطـّ٢مأوظؽـمّ١محبوجـيمعودـيمإديمعـّٓـيمؼـ ِ
اظعّ٦نمهلّ٣مظقعقشّ٦امحقوةمغوسؿيمسيمزٱّلماإلدٱّمماظّ٦ارصيم .م
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وتؾنيماآلؼوتمأنمأ٭ّـقوبماِّعـّ٦المإذامصعؾـّ٦امذظـّ١مصفـّ٣محيؼؼـّ٦نم
دسّ٦ةماإلدٱّمماظيتمجوءمبفومظؿقؼقّ٠ماظؿؽوصّ٢ماظعوممبنيمذيقّٝمأصـّٕادماِّعـيم
وأبـوءماجملؿؿّٝم،مظقعقّ٘ماىؿقـّٝمحقـوةمآعــيمػودّ٫ـيمؼـعؿـّ٦نممصقفـومبـوِّعّ٤م
واظّٕخوءم،مواظؿعوونماظصودقمسيمزّ٢ماظعؼقّٓةماإلدٱّعقيماظلؿقي  .م
صشــّٕؼعيماإلدـــٱّممتػــّٕضمسؾـــّ٧مأتؾوسفـــومأنمؼشيلصيــّ٦دمبقــــفّ٣ماظؿعـــوونم
واظؿؽوصـــّ٢مواظؿـــكزرمسيماٌشـــوسّٕمواِّحودـــقّٗ،مصضـــٱًّمســـّ٤ماظؿؽوصـــّ٢مسيم
عيؼوتم،محؿـّ٧مؼؽـّ٦نماٌلـؾؿّ٦نمطوظؾـقـونمإٌّ٭ّـّ٦صمؼشـّٓصيم
عي
ايوجوتمواٌودِ
بعضــّ٥مبعضطيــومطؿــومأخربغــوماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مصعــّ٤مأَبِــّ٨معصيّ٦دشيــّ٧م
(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مسشيــّ٤غيماظـؼيؾِــّ٨ـيم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مضَــولشيم:م(إغينؼيماظْؿصيــمضيعِّ٤شيم
ظِؾْؿصيــمضيعِّ٤غيمطَوظْؾصيـضيقشيــونغيمؼشيشصيــّٓؽيمبشيعضيضصيــّ٥صيمبشيعضيضطيــوموشيذشيــؾؼيَّ١مأَ٭ّشيــوبِعشيّ٥صي)(رواهماظؾكــوري).مأوم
طوىلــّٓماظّ٦احــّٓماظــّٔيمإذاماذــؿؽّ٧معـــّ٥مسضــّ٦متــّٓاسّ٧مظــّ٥مدــوّّٕ٫ماِّسضــوءم
بــويؿّ٧مواظلــفّٕ،مصعشيــّ٤غيماظـؽيعضيؿشيــونغيمبضيــّ٤غيمبشيشِــريػيم(رّ٬ــّ٨مآمسـفؿــو)مضَــولشيم:مضَــولشيم
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م(عشيـشيّ٢صيماظْؿصيمضيعِـِنيشيمصِّ٧متشيّ٦شيادـيػِّ٣ضيموشيتشيـّٕشياحصيؿِفغيّ٣ضيم
رشيدصيّ٦ل َّ
وشيتشيعشيورُػِفغيّ٣ضيمعشيـشيّ٢صيماظْفشيلشيِّٓمإغيذشياماذضيؿشيؽَّ٧معِـضيّ٥صيمسصيضضيّ٦ظيمتشيّٓشياسشيّ٧مظَّ٥صيمدشيوِّّٕ٫صيماظْفشيلشيـِّٓمبِوظلؼيـفشيّٕغيم
وشياظْقصيؿؼي)ّ٧مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣م م
وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مدشيعِقٍّٓماظْكصيّٓضيرغيىـيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيمبشيقضيـشيؿشيومغشيقضيّ٤صيمصِّ٧مدشيـػَّٕػيم
عشيّٝشيماظـؼيؾِّ٧ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مإغيذضيمجشيوءشيمرشيجصيّ٢ظيمسشيؾَّ٧مرشياحِ َؾيٍمظَّ٥صيمضَولشيم:مصَفشيعشيـّ٢شيم
ؼشيصضيــّٕغيفصيمبشيصشيــّٕشيهصيمؼشيؿِقـطيــوموشيذِــؿشيوًّٰم،مصَؼَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـِّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ:)ّ٣ممم م
(معشيّ٤ضيمطَونشيمعشيعشيّ٥صيمصَضضيّ٢صيمزَفضيّٕػيمصَؾْقشيعصيّٓضيم ِبِّ٥مسشيؾَّ٧معشيّ٤ضيمَّٰمزَفضيّٕشيمظَّ٥صيم،موشيعشيّ٤ضيمطَـونشيمظَـّ٥صيمصَضضيـّ٢ظيم
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عِّ٤ضيمزشيادٍمصَؾْقشيعصيّٓضيم ِبِّ٥مسشيؾَّ٧معشيّ٤ضيمَّٰمزشيادشيمظَّ٥صي).مضَولشي:مصَّٔشيطَّٕشيمعِّ٤ضيمأَ٭ّضيـشيوفِماظْؿشيولغيمعشيومذشيطَـّٕشيم
حشيؿؼيّ٧مرشيأَؼضيـشيومأَغؼيّ٥صيمَّٰمحشيّ٠ؼيمَِّحشيٍّٓمعِـؼيومصِّ٧مصَضضيّ٢ػي)ممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣م
ػـــّٔهماظؿّ٦جقفـــوتماظـؾّ٦ؼـــيماظصـــودضيماظـــيتمهـــٌمسؾـــّ٧ماظؿـــّ٦اددم
واظرتاحّ٣مواظؿعوونموتمطّٓمسؾّ٧مإسطوءمصضّ٢معومزادمسـّ٤مّ٬ـّٕوراتماإلغلـونم
اٌمعّ٤مهلّ٨مأطربمدظقّ٢مسؾـّ٧محـّٕصماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مسؾـّ٧م
إجيــودمذبؿؿــّٝمعؿؽوصــّ٢معؿــّ٦ازنمتلــّ٦دهمابؾــيمواإلخــوءم،موؼفــقؿّ٤مسؾقــّ٥م
اإلخــٱّصمواظّ٦صــوءم،موظؼــّٓمهؼــّ٠مظؾّٕدــّ٦لم(٭ّــؾّ٦اتمآمودــٱّعّ٥مسؾقــ)ّ٥معــوم
أرادمإذممتـؾــًمطــّ٢ماظصــػوتمايؿقــّٓةمواِّخــٱّقماظػوّ٬ــؾيمسيماظّٕسقــّ٢م
اِّولماظّٔؼّ٤مدبّٕجّ٦امعّ٤معّٓردـيماظـؾـّ٦ةموتّٕبـّ٦امسؾـّ٧مؼـّٓمػـوديماظؾشـّٕؼيم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ .)ّ٣م
واظؿؽوصّ٢مسيماإلدٱّممظقّٗمعؼصّ٦رطيامسؾـّ٧ماظـػـّٝماٌـودِعييمصقلـىم،م
وإنمطونمذظّ١مرطـطيومأدودقطيعيومصق،ّ٥مبّ٢مؼؿفووزهمإديمذيقّٝمحوجوتماجملؿؿّٝم
عيؼشييًمطوغًمتؾـّ١مايوجـيمأومععـّ٦ؼـيمأومصؽّٕؼـي،مسؾـّ٧م
،مأصّٕادطياموذيوسوتم;معودِ عي
أودّٝمعّٓىمهلّٔهماٌػوػقّ٣م;مصفّ٨مبّٔظّ١متؿضؿّ٤مذيقّٝمايؼّ٦قماِّدودقيم
ظألصّٕادمواىؿوسوتمداخّ٢ماُِّعشيعيي .م
إنمتعــوظقّ٣ماإلدــٱّممطؾــفومتم ِطعيــّٓماظؿؽوصــّ٢ممبػفّ٦عــّ٥ماظشــوعّ٢مبــنيم
اٌلؾؿنيم;موظّٔظّ١موّٓماجملؿؿـّٝماإلدـٱّعّ٨مّٰمؼشيعضيـّٕغيفمصّٕدؼـيمأومأغوغقـيمأوم
دؾؾقي،موإمنومؼعّٕفمإخوءطيم٭ّودضًوم،موسطوءمطّٕميطيوم،موتعووغطيومسؾّ٧ماظؾِـّٕغيعيمواظؿؼـّ٦ىم
داّ٫ؿطيوم،مصوظؿؽوصّ٢مسيماإلدٱّممؼـؿّٕمإجيودمذبؿؿّٝمضّ٦يمعؿؿودـّ١معؿعـوونم،م
ؼؼــّ٦ممسؾــّ٧مايــىمواظعطــوءموصعــّ٢ماًــريمظؾغــريم،موعــّ٤مثــّ٣متلــؿؼقّ٣ماظعؼقــّٓةم
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وتؿفؾــّ٧معؽــورمماِّخــٱّق،مأعــومإذامٕمؼطؿــؽّ٤ماظػــّٕدمسيمحقوتــّ٥موؼشــعّٕمأنم
اجملؿؿّٝماإلدٱّعّ٨مؼؼّٟمجبوغؾّ٥موؼمعـيّ٤مظّ٥محوجوتّ٥ماظضّٕورؼيمسـّٓماظعفّٖمأوم
ايوجيمصٱّمتـؿظّٕمعـّ٥مإّٰمايؼّٓموايلّٓمواظؽّٕاػقيمواظؾغضوء .م
ظؼــّٓمأدــّٗماإلدــٱّممعػفــّ٦مماظؿؽوصــّ٢موصــّ٠معـظّ٦عــيمراّ٫عــيمذيقؾ ـيمم
تضؿّ٤مايقوةماظؽّٕمييمظؽّ٢مصـّٕدمعـّ٤ماٌلـؾؿنيموظـقّٗمػـّٔامسؾـّ٧محلـوبم
أحّٓمدونمأحّٓمصوظػوّّٓ٫ةمتعّ٣ماىؿقّٝمسيماظّٓغقومواآلخّٕة .م
وعّ٤مثّ٣مؼؿضّّمأثّٕماظّٖطوةمسيمدسّ٣محقوةماجملؿؿّٝم،مصفّ٨متشقّٝمصقـّ٥م
اِّعّ٤مواّٰدؿؼّٕارم،موتلفّ٣مسيمهؼقّ٠مرخوءماِّورونم،موتلوسّٓمسؾّ٧مهؼقّ٠م
اظؿؽوصّ٢ماّٰجؿؿوسّ٨م،موولقّٓمععوغّ٨ماظرتاحّ٣مبنيمأصّٕادماجملؿؿ.ّٝ

* * *
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ايتٓافط يف اخلريات ٚخدَ ١األٚطإ
أٚال :ايعٓاصز:
 -1صضّ٢ماظؿـوصّٗمسيماًرياتموأػؿقؿ.ّ٥
 -2أػؿقيماظؿـوصّٗمسيمخّٓعيماظّ٦ر.ّ٤
 -3عقودؼّ٤ماظؿـوصّٗمواظؿلوبّ٠مسيماًريات.
ّ٦ّ٬ -4ابّٛماظؿـوصّٗ.
 -5خّٓعيماِّورونمعطؾىمذّٕسّ٨موواجىمورين.
ثاْٝا :األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ :م
 -1ضولمتعودي:م{موشيصِّ٨مذشيظَِّ١مصَؾْقشيؿشيـشيوصَّٗغيماظْؿصيؿشيـشيوصِلصيّ٦نشيم}مممممممممػاٌطػػني:م26ؼ .م
ؽُّ٢موغيجضيفشييٌمػصيّ٦شيمعصيّ٦شيظِّقفشيومصَودضيؿشيؾِؼُّ٦اماظْكشيقضيّٕشياتِمأَؼضيّ٤شيمعشيومتشيؽُّ٦غصيّ٦ام
 -2وضولمتعودي{:وشيظِ ُ
شيؼلْتِمبِؽُّ٣صيماظؾَّّ٥صيمجشيؿِقعطيومإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيؾَّ٧مطُّ٢ـيمذشيّ٨ضيءٍمضَِّٓؼّٕظي}مممممممممػاظؾؼّٕة:م148ؼ.
شيـيٍ مسشيّٕضيّ٬صيفشيو ماظلؼيؿوواتصيم
 -3وضول متعودي{:وشيدورغيسصيّ٦ا مإغيدي معشيغضيػِّٕشيةٍ معِّ٤ضي مرشيبـيؽُّ٣ضي موشيج ؼي
وشياْظلَرضيضصيمأُسِّٓؼيتضيمظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م133ؼ.
 -4وضول متعودي{:وشياظَِّّٔؼّ٤شي مؼصيمضيتصيّ٦نشي معشيو مآتشيّ٦ضيا موشيضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضي موشيجِ َؾيٌ مأَغؼيفصيّ٣ضي مإغيظَ ّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضيم
رشياجِعصيّ٦نشيم*مأُوظَؽَِّ١مؼصيلشيورغيسصيّ٦نشيمصِّ٨ماظْكشيقضيّٕشياتِموشيػصيّ٣ضيمظَفشيومدشيوبِؼُّ٦نشي}م
ػاٌمعـّ٦ن:م60،61ؼ.
 -5وضولمتعودي:م{إغيغؼيفصيّ٣ضي مطوغصيّ٦ا مؼصيلورغيسصيّ٦نشيمصِ ّ٨ماظْكشيقضيّٕاتِموشيؼشيّٓضيسصيّ٦غشيـو مرشيشَؾوًموشيرشيػشيؾوًم
وشيطوغصيّ٦امظَـومخوذِعِنيشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغؾقوء90:ؼ.
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شيـيٍمسشيّٕضيّ٬صيفشيومطَعشيّٕضيضغيماظلؼيؿشيوءِم
 -6وضولمتعودي{:دشيوبِؼُّ٦امإغيظَّ٧معشيغضيػِّٕشيةٍمعِّ٤ضيمرشيبـيؽُّ٣ضيموشيج ؼي
صيماظؾِّ٥مؼصيمضيتِقِّ٥معشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيم
وشياْظلَرضيضغيمأُسِّٓؼيتضيمظِؾَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امبِوظؾَِّّ٥موشيرصيدصي ِؾِّ٥مذشيظَِّ١مصَضضيَّ ّ٢
وشياظؾَّّ٥صيمذصيوماظْػَضضيّ٢غيماظْعشيظِقّ٣غي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايّٓؼّٓ:م21ؼ.
غيماظؾِّ٥موشيظِؾَِّّ٥معِريشياثصيماظلؼيؿشيووشياتِم
 -7وضولمتعودي {:موشيعشيومظَؽُّ٣ضيمأَظَّومتصيـضيػِؼُّ٦امصِّ٨مدشيؾِقَّ ّ٢
وشياْظلَرضيضغيمظَومؼشيلضيؿشيّ٦غييمعِـضيؽُّ٣ضيمعشيّ٤ضيمأَغضيػَّ٠شيمعِّ٤ضيمضَؾضيّ٢غيماظْػَؿضيّّغيموشيضَوتشيّ٢شيمأُوظَؽَِّ١مأَسضيظَّ٣صيم
شيجيًمعِّ٤شي ماظَِّّٔؼّ٤شيمأَغضيػَؼُّ٦امعِّ٤ضيمبشيعضيّٓصيموشيضَوتشيؾُّ٦اموشيطُؾفيوموشيسشيّٓشيماظؾَّّ٥صي ماظْقصيلضيـشيّ٧موشياظؾَّّ٥صيم
دشير شي
بِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمخشيؾِريظي}مػايّٓؼّٓ:م10ؼ.

م األدي َٔ ١ايضٓ: ١

ٓم
 -1سشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمصُؼَـّٕشياءشيماظْؿصيفشيـوجِّٕغيؼّ٤شيمأَتشيـّ٦ضيامرشيدصيـّ٦لشيما ِ
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مصَؼَـوظُّ٦ا:مذشيػشيـىشيمأَػضيـّ٢صيماظـّٓؽيثصيّ٦رغيمبِوظـّٓؼيرشيجشيوتِماظْعصيؾَـ،ّ٧م
وشياظـؼيعِقّ٣غيماظْؿصيؼِقّ٣غي،مصَؼَولشي:م(وشيعشيومذشياكَ؟)مضَوظُّ٦ا:مؼصيصشيؾُّّ٦نشيمطَؿشيومغصيصشيؾِّ،ّ٨موشيؼشيصصيـّ٦عصيّ٦نشيم
طَؿشيومغشيصصيّ٦مصي،موشيؼشيؿشيصشيّٓؼيضُّ٦نشيموشيظَومغشيؿشيصشيّٓؼيقصي،موشيؼصيعضيؿِؼُّ٦نشيموشيظَومغصيعضيؿِّ٠صي،مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لشيمآِم
ُّ٣م
ضيمدـ شيـؾ َؼؽ ضي
ضيرطُّ٦نشيمبِـِّ٥معشيـ ّ٤شي
ؽــّ٣ضيمذشيـقضيؽطيومتصيـّٓ غي
ِّؿ ُ
ُمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م:م( َأ َصؾَـومأُسشيؾ صي
(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
وشيتشيلضيؾِؼُّ٦نشيم ِبِّ٥معشيّ٤ضيمبشيعضيّٓشيطُّ٣ضي؟موشيظَومؼشيؽُّ٦نصيمأَحشيّٓظيمأَصْضشيّ٢شيمعِـضيؽُّ٣ضيمإغيظَّومعشيـّ٤ضيم٭ّشيــشيّٝشيمعِـضيـّ٢شيم
شيتؽَؾـيــّٕصيونشي،م
ُّ٦ا:مبؾَــ،ّ٧مؼشيــومرشيدصيــّ٦لصيمآِمضَــولشي:م(تصيلشيــؾـيقصيّ٦نشي،مو صي
عشيــوم٭ّشيـــشيعضيؿصيّ٣ضي)مضَــوظ شي
وشيتشيقضيؿشيّٓصيونشي،مدصيبصيّٕشيمطُّ٢ـيم٭ّشيؾَوةٍمثشيؾَوثطيوموشيثشيؾَوثِنيشيمعشيّٕؼيةً)مممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣م
شيـوعيُم
 -2وسشيّ٤ضيمطُّٕشيؼضيىٍمعشيّ٦ضيظَّ٧مابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿـوم)مضَـولشي:محشيـّٓؼيثشيـِّ٨مأُد شي
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم
بضيّ٤صيمزشيؼضيٍّٓم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيـيَمظَومخشيطَّٕشيمظَفشيو،مػِّ٨شيموشيرشيبـيم
شيـيِ؟مصَنغينؼيماظْف ؼي
)مذشياتشيمؼشيّ٦ضيمػيمِظلَ٭ّضيقشيو ِب:ِّ٥م(أَظَومعصيششيؿـيّٕظيمظِؾْف ؼي
شيوغيٌمتشيفضيؿشيّٖؽي،موشيضَصضيّٕظيمعشيشِقّٓظي،موشيغشيفشيّٕظيمعصيطَّّٕغيدظي،موشيصَوطِفشيـيٌمطَــِريشيةٌم
اظْؽَعشيضيؾيِمغصيّ٦رظيمؼشيؿشي َؾلَْظلُ،موشيرشيؼضيق شي
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ضيجيٌمحشيلضيـشيوءصيمجشيؿِق َؾيٌ،موشيحصيؾَّ٢ظيمطَـِريشيةٌمصِّ٨معشيؼَومػيمأَبشيـّٓطيا،مصِـّ٨محشيؾضيـمّٕشيةٍم
ِقفيٌ،موشيزشيو شي
غشيض شي
غيقيٍ)مضَوظُّ٦ا:مغشيقضيّ٤صيماظْؿصيششيؿـيّٕصيونشيمظَفشيو،مؼشيومرشيدصيّ٦لشيم
ِقؿيٍمبشيف ؼي
ِقيٍمدشيؾ شي
وشيغشيضضيّٕشيةٍ،مصِّ٨مدشيارػيمسشيوظشي
اظؾِّ٥مضَولشي:م(ضُّ٦ظُّ٦امإغينضيمذشيوءشيماظؾَّّ٥صي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مرواهمابّ٤معوجيم).
َّ
شيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
 -3وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيّ٦ل َّ
ضَولشيم:م(مظَّ٦ضيمؼشيعضيؾَّ٣صيماظـؼيوسصيمعشيومصِّ٧ماظــيّٓشياءِموشياظصؼيّٟـيماَِّوؼيلغيمثصيّ٣ؼيمظَّ٣ضيمؼشيفِّٓصيوامإغيَّّٰمأَنضيم
ؼشيلضيؿشيفغيؿصيّ٦امسشيؾ ضيَقِّ٥مَّٰدضيؿشيفشيؿصيّ٦اموشيظَّ٦ضيمؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيمعشيـومصِـّ٧ماظـؿؼيفضيفِريغيمَّٰدضيـؿشيؾشيؼُّ٦امإغيظَقضيـِّ٥موشيظَـّ٦ضيم
شيؿيِموشياظصؽيؾضيّّغيمَِّتشيّ٦ضيػصيؿشيوموشيظَّ٦ضيمحشيؾضيّ٦طيام)ممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م.
ؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيمعشيومصِّ٧ماظْعشيؿ شي
ضيـّ٤م
شيؼِّٓمبضيّ٤غيمأَدضيـؾَّ٣شيم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مسشيـّ٤ضيم َأبِقـ،ِّ٥مضَـولشي:مدشيـؿِعضيًصيمسصيؿشيـّٕشيمب شي
 -4وسشيّ٤ضيمز ضي
اًَطَّــوبِم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مؼشيؼُــّ٦لصي:مأَعشيّٕشيغشيــومرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥مم
وشيدشيؾَّّ٣شيم)مأَنضيمغشيؿشيصشيّٓؼيقشيمصَّ٦شياصَّ٠شيمذشيظَِّ١مسِـضيِّٓيمعشيوظًو،مصَؼُؾًْصي:ماظقشيّ٦ضيمشيمأَدضيؾِّ٠صيمأَبشيومبشيؽّْٕػيم
َّـّ٥م
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾ صي
إغينضيمدشيؾشيؼْؿصيّ٥صيمؼشيّ٦ضيعطيو،مضَولشي:مصَفِؽضيًصيمبِـِصضيِّٟمعشيوظِ،ّ٨مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(معشيومأَبضيؼَقضيًشيمِظلَػضيؾِـَّ١؟)مضُؾْـمًصي:معِـضيؾَـّ٥صي،موشيأَتشيـّ٧مأَبصيـّ٦مبشيؽْـّٕػيمبِؽُـّ٢ـيمعشيـوم
سِـضيـّٓشيهصيم،مصَؼَــولشي:م(مؼشيــومأَبشيـومبشيؽْــّٕػيمعشيــومأَبضيؼَقضيـًشيمِظلَػضيؾِـَّ١؟)مضَــولشي:مأَبضيؼَقضيـًصيمظَفصيــّ٣صيماظؾَّــّ٥شيم
وشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صي،مضُؾًْصي:مظَومأَدضيؾِؼُّ٥صيمإغيظَّ٧مذشيّ٨ضيءٍمأَبشيّٓطيا.ممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).
ثايجا :املٛضٛع:
ظؼّٓ مخؾ ّ٠مآ مسّٖ موج ّ٢ماإلغلون موعـق ّ٥مإعؽوغوت مسظقؿي ،مؼؼّ٦مم
سؾقفومععوذّ٥موحقوت،ّ٥موصضؼيؾّ٥مبفومسؾّ٧مدوّّٕ٫ماٌكؾّ٦ضوتم،معـقّ٥ماظعؼّ٢ماظّٔيم
ؼػؽّٕمب،ّ٥موميقّٖمبّ٥مبنيماًريمواظشّٕ،مواظـوصّٝمواظضور،موعـقّ٥مايّ٦اسماظيتم
حيّٗمبفوممبومحّ٦ظّ٥م،موعـقّ٥ماظشعّ٦رمواإلحلوسماظّٔيمتؿقّٕكمبّ٥مسّ٦ارػّ٥م،م
طّ٢مذظّ١مظؿؽؿؿّ٢مذكصقؿّ٥م،موتؿّ٦ازنمعؼّ٦عوتمحقوت.ّ٥موػّٔامطؾّ٥مبٱّمذّ١م
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ع ّ٤مغع ّ٣مآ مدؾقوغ ّ٥مسؾ ّ٧ماإلغلون م ،موظّٔا مسوش ماظـوس مسي مػّٔه ماظّٓغقوم
واعؿّٓتمبفّ٣مايقوة،مو٭ّوروامؼؿـوصلّ٦نمبودؿغٱّلمػّٔهماإلعؽوغوت،مو٭ّورتم
ايقوة معقّٓاغطيو مهلّٔا ماظؿلوب ّ٠ممبكؿؾ ّٟمأغّ٦اع ماٌـوصلوت م ،مصؽؾؿو مضؾىم
اإلغلونمغظّٕهمسيمعشورقماِّرضموعغوربفوموجّٓمأحّ٦الماظـوسمزبؿؾػيم،م
صفـوكمصؽوتمعّ٤ماظـوسمػؿفّ٣ماٌولم،مرطّٖوامجفّ٦دػّ٣مسيمذيعّ٥موإغػوضّ٥م،م
وصؽوت مأخّٕى مػؿف ّ٣ماظؾقٌ مس ّ٤مط ّ٢مجّٓؼّٓ م ،مصؿو مادؿقّٓث مع ّ٤مآظي مإّٰم
واظؿػؽريمأدؾّ٠مإديمعومبعّٓػوم،موصؽوتمأخّٕىموجفّ٦امػؿفّ٣موإعؽوغوتفّ٣مإديم
إرّ٬وءمرشؾوتفّ٣مموإذؾوعمذفّ٦اتفّ٣م،مطّ٢محبلىمعومؼّٕشىموؼفّ٦ىم،معلؿغؾًوم
عومادؿطوعمعّ٤مغعّ٣مآمدؾقوغّ٥موتعودي،موعّ٤ماظـوسمعّ٤مادؿغّ٢مإعؽوغوتّ٥م
اىلؿقي مواظؾّٓغقي ،مصّ٦جففو مإدي معقودؼ ّ٤معـودؾي مهلّٔه ماإلعؽوغوت ،محؿّ٧م
سؾّ٧معلؿّ٦ىماُِّعّ٣موػؽّٔاماظـوسمنّٓمظؽّ٢معـفّ٣موجفيم،موظؽّ٤ماٌلؾّ٣م
داّ٫ؿطيو موجفؿ ّ٥مإدي مصع ّ٢ماًري ،موػّٔا معو مبقـ ّ٥مآ متعودي مسي مضّ٦ظ ّ٥متعودي:م
صيّ٦امؼلْتِمبِؽُّ٣صيماظؾَّّ٥صيم
ضيفيٌمػصيّ٦شيمعصيّ٦شيظِّقفشيومصَودضيؿشيؾِؼُّ٦اماظْكشيقضيّٕشياتِمأَؼضيّ٤شيمعشيومتشيؽُّ٦غ شي
ؽُّ٢موغيج شي
{وشيظِ ُ
جشيؿِقعطيو مإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مسشيؾَ ّ٧مطُّ٢ـي مذشيّ٨ضيءٍ مضَِّٓؼّٕظي}ػاظؾؼّٕة :م148ؼ ،موضّ٦ظ ّ٥متعودي :م
ماظؾ ِّ٥معشيّٕضيجِعصيؽُّ٣ضي مجشيؿِقعطيو مصَقصيـشيؾـيؽصيؽُّ٣ضي مبِؿشيو مطُـضيؿصيّ٣ضي مصِقِّ٥م
{ مصَودضيؿشيؾِؼُّ٦ا ماظْكشيقضيّٕشياتِ مإغيظََّ ّ٧
شيـيٍم
تشيكضيؿشيؾِػُّ٦نشي} مػاٌوّّٓ٫ة م :م48ؼ م ،موضّ٦ظ{:ّ٥وشيدورغيسصيّ٦ا مإغيدي معشيغضيػِّٕشيةٍ معِّ٤ضي مرشيبـيؽُّ٣ضي موشيج ؼي
سشيّٕضيّ٬صيفشيوماظلؼيؿوواتصيموشياْظلَرضيضصيمأُسِّٓؼيتضيمظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشي}مممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م133ؼ .م
وّٰمذّ١مأنماإلدٱّممدؼّ٤ماًريمواظصٱّح،مودؼّ٤ماظلعودةمواظّٕخوء،م
دؼّ٤مؼلعّٕمبؽّ٢معومصقّ٥م٭ّٱّحماظػّٕدمواجملؿؿّٝم،مصلضّٕعيموؼؼّٕمعؾّٓأماٌـوصليم،م
وؼشف ّٝمسؾ ّ٧مادؿغٱّل مإعؽوغوت ماإلغلون ،موؼّ٦ج ّ٥مإدي معو مؼلؿق ّ٠مبّٔلم
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اىفّٓمصق،ّ٥موجعّ٢مسيمعؼّٓعيمعومؼلعّ٧مإظقّ٥ماإلغلونموؼـوصّٗمصق ّ٥عومؼلعّٓهم
سيمدغقوهموآخّٕت،ّ٥مؼؼّ٦لمدؾقوغ:ّ٥م{وشيابضيؿشيّٞغيمصِقؿشيومآتشيوكَماظؾَّّ٥صيماظّٓؼيارشيماآلخِّٕشيةَموشيّٰم
تشيـّٗشي مغشيصِقؾشي َّ١معِّ٤ضي ماظّٓؽيغضيقشيو موشيأَحضيلِّ٤ضي مطَؿشيو مأَحضيلشيّ٤شي ماظؾَّّ٥صي مإغيظَقضي}َّ١ػاظؼص77:ّٙؼ،م
صوهلّٓفمعّ٤ماظلعّ٨مػّ٦ماظّٓارماآلخّٕة عّٝماظؿؿؿّٝمبويقوةمسيماظّٓغقو .م
واظؿـوصّٗ مسيماًريمػّ٦ماظؿـوصّٗماٌشّٕوعمابؿّ٦دمحقـؿومؼصيشؿّٕم
طّ٢ماعّٕىءٍمسّ٤مدوسّٓهمظقصـّٝماٌعّٕوفمأومؼؾّٔلماًريمأومؼصيعؿّٕماِّرضم،م
واظغوؼي مع ّ٤مط ّ٢مذظ ّ١مغق ّ٢مرّ٬و ماظؾوري م(سّٖ موج )ّ٢مواظػّ٦ز مجبـوغ ّ٥مواظظػّٕم
بوظلعودةماِّبّٓؼيماظّٓاّ٫ؿي.م
طؿو مأن ماظؿـوصّٗ مسي مأسؿولغي ماًريغي مع ّ٤مو٭ّوؼو ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ،)ّ٣صػ ّ٨ماظصقققني مسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنشيعي مصُؼَّٕشياءشيم
اظْؿصيفشيوجِّٕغيؼّ٤شيمأَتشيّ٦ضيامرشيدصيّ٦لشي مآم(٭ّؾ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَؼَوظُّ٦ا:م( مذشيػشيىشيمأَػضيّ٢صيم
اظّٓصيعيثصيّ٦رغيمبِوظّٓشيعيرشيجشيوتِماظْعصيؾَّ٧موشياظـشيعيعِقّ٣غيماظْؿصيؼِقّ٣غي،مصَؼَولشي:م(وشيعشيومذشياكَ؟)مضَوظُّ٦ا:مؼصيصشيؾُعيّ٦نشيم
طَؿشيو مغصيصشيؾِعي ،ّ٨موشيؼشيصصيّ٦عصيّ٦نشي مطَؿشيو مغشيصصيّ٦مصي ،موشيؼشيؿشيصشيّٓشيعيضُّ٦نشي موشيظَو مغشيؿشيصشيّٓشيعيقصي ،موشيؼصيعضيؿِؼُّ٦نشي موشيظَوم
غصيعضيؿِّ٠صي ،مصَؼَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م( مأَصَؾَو مأُسشيؾِعيؿصيؽُّ٣ضي مذشيقضيؽطيوم
تصيّٓضيرغيطُّ٦نشي م ِب ِّ٥معشيّ٤ضي مدشيؾشيؼَؽُّ٣ضي ،موشيتشيلضيؾِؼُّ٦نشي م ِب ِّ٥معشيّ٤ضي مبشيعضيّٓشيطُّ٣ضي ،موشيظَو مؼشيؽُّ٦نصي مأَحشيّٓظي مأَصْضشيّ٢شيم
عِـضيؽُّ٣ضي مإغيظَعيو معشيّ٤ضي م٭ّشيـشيّٝشي معِـضيّ٢شي معشيو م٭ّشيـشيعضيؿصيّ٣ضي) مضَوظُّ٦ا :مبشيؾَ ّ٧مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي مآ ،مضَولشي:م م
(متصيلشيؾِعيقصيّ٦نشيموشيتصيؽَؾِعيّٕصيونشيموشيتشيقضيؿشيّٓصيونشيمدصيبصيّٕشيمطُّ٢غيعيم٭ّشيؾَوةٍمثشيؾَوثطيوموشيثشيؾَوثِنيشيمعشيّٕشيعيةًم)م .م
م

مصؿقودؼ ّ٤ماظؿـوصّٗ مطـرية م; مظّٔظ ّ١مأرذّٓػ ّ٣ماظّٕدّ٦ل م(٭ّؾ ّ٧مآم م

سؾقّ٥مودؾّ٣م)مإديمظّ٦نمعّ٤مأظّ٦انماًريمواظعؿّ٢ماظصوحلمؼؽّ٤مهلّ٣مسّ٬ّ٦طيومسّ٤م
عو مصؼّٓوه مع ّ٤ماظؿلؾقّّ مواظؿؽؾري م مواظؿقؿقّٓ مثٱّثطيو موثٱّثني مدبّٕ مط ّ٢م٭ّٱّة،م
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وخيؿؿّ٦نماٌوّ٫يمبٱّمإظّ٥مإّٰ مآم.مػؽّٔامطونماظلؾ ّٟمرّ٦ّ٬انمآمسؾقف،ّ٣م
صفّ٢مظـومأنمغؿشؾّ٥مبفّ٣م؟م م
وظقؿلَعشيعيّ٢ضي مط ّ٢معـو مضَّ٦لشي ماظـيبغيعي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣محشيوثشيؾيو مسؾّ٧م
شي
اٌُؾودشيرشيةِم،مواٌُلشيورشيسيمسيماظطوسوتموسؾّ٧مرأدفومماظصٱّةمسيمذيوسيم،مصعشيّ٤ضيم
أَبِ ّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأن مردّ٦ل م(٭ّؾ ّ٨مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضول م:م م
(ظَّ٦ضيمؼشيعضيؾَّ٣صيماظـشيعيوسصيمعشيومصِّ٨ماظـِعيّٓشياءِ موشياظصشيعيِّٟعيماْظلَوشيعيلغيمثصيّ٣شيعيمظَّ٣ضيمؼشيفِّٓصيوامإغيظَعيومأَنضيمؼشيلضيؿشيفغيؿصيّ٦ام
سشيؾ ضيَقِّ٥مظَودضيؿشيفشيؿصيّ٦ا،موشيظَّ٦ضيمؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيمعشيومصِّ٨ماظؿشيعيفضيفِريغي-مأيماظؿؾؽري -ظَودضيؿشيؾشيؼُّ٦امإغيظ ضيَقِّ٥موشيظَّ٦ضيم
شيؿيِموشياظصصيعيؾضيّّغيمَظلَتشيّ٦ضيػصيؿشيوموشيظَّ٦ضيمحشيؾضيّ٦طيا)،.موؼؼّ٦لم(٭ّؾّ٨مآمسؾقّ٥م
ؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيمعشيومصِّ٨ماظْعشيؿ شي
شيـيَ م) م،م م
ودؾ -)ّ٣مطؿو مسي ماظصققّّ م :-م(عشيّ٤ضي م٭ّشيؾَّ ّ٧ماظْؾشيّٕضيدشيؼضيّ٤غي مدشيخشيّ٢شي ماظْف ؼي
وماظربدانمػؿوماظػفّٕموماظعصّٕم.مم م
وضّٓمدشيودشيتضيمرصيوحصيماٌـوصليِمسيماًرياتِمبنيشيماظصقوبيمرّ٦ّ٬انمآم
سؾقفّ٣م،مموطونشيمأبّ٦مبؽّٕػيماظصّٓؼّ٠م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مدشيؾشيعيوضوًمأَبشيّٓطيا،مصؼّٓمأَخضيّٕشيجشيمأبّ٦م
داودشي مسي مدــ ،ّ٥مواظرتعّٔيصي مس ّ٤مسصيؿشيّٕشي مابضي ّ٤ماظْكشيطَعيوبِ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضول:م
أَعشيّٕشيغشيومرشيدصيّ٦لصيمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيّ٦ضيعطيومأَنضيمغشيؿشيصشيّٓشيعيقشي،مصَّ٦شياصَّ٠شيمذشيظَِّ١معشيوظًوم
سِـضيِّٓي،مصَؼُؾًْصي :ماظْقشيّ٦ضيمشيمأَدضيؾِّ٠صيمأَبشيومبشيؽّْٕػيمإغينضيمدشيؾشيؼْؿصيّ٥صيمؼشيّ٦ضيعطيو،مصَفِؽضيًصيمبِـِصضيِّٟمعشيوظِ،ّ٨م
صَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(عشيومأَبضيؼَقضيًشيمِظلَػضيؾَِّ١؟)مضُؾًْصي:معِـضيؾَّ٥صي،م
ضَولشي :وشيأَتشي ّ٧مأَبصي ّ٦مبشيؽّْٕػي مبِؽُّ٢غيعي معشيو مسِـضيّٓشيهصي ،مصَؼَولشي مظَّ٥صي مرشيدصيّ٦لصي مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣م:م(عشيومأَبضيؼَقضيًشيمظِلَػضيؾَِّ١؟)مضَولشي:مأَبضيؼَقضيًصيمظَفصيّ٣ضيماظؾَعيّ٥شيموشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صي،مضُؾًْصي:مظَومأَدضيؾِؼُّ٥صيم
إغيظَّ٧مذشيّ٨ضيءٍمأَبشيّٓطيا.م م
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وػّٔهم٭ّـّ٦رةمأخـّٕىمعـّ٤م٭ّـّ٦رمتــوصّٗموتلـوبّ٠ماظصـقوبيم(رّ٬ـّ٦انم
ِماظؾِّ٥مبضيّ٤غيمعشيلضيعصيّ٦دٍم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَـولشي:مظَؿؼيـوم
آمسؾقفّ٣م)مبوًريات،مصعشيّ٤ضيمسشيؾضيّٓ َّ
ْكؼيُم{عشيّ٤ضيمذشياماظَِّّٔيمؼصيؼّْٕغيضصيماظؾَّّ٥شيمضَّٕضيّ٬ـوًمحشيلشيــموًمصَقصيضشيـوسِػَّ٥صيمظَـّ٥صيم}مضَـولشيم
غشيّٖشيظًَضيمػشئِّهِماظ شي
شيماظؾ:ِّ٥موشيإغينؼيمآَمظَقصيّٕغيؼّٓصيمعِـؼيوماظْؼَّٕضيضشي؟مضَـولشي:م(م
أَبصيّ٦ماظّٓؼيحضيّٓشياحغيماَِّغضيصشيورغييؽي:مؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
شيووظَـّ٥صيمؼشيـّٓشيهصي،م
شيـّٓكَمؼشيـومردـّ٦لمآمضَـولشي:مصَـ شي
َرغِـّ٨مؼ شي
غشيعشيّ٣ضيمؼشيومأَبشيوماظّٓؼيحضيّٓشياحغيم)م،مضَـولشي:مأ غي
ِوّ٫يِمغشيكضيؾَـيٍ،موشيأُمؽيم
ضَولشي:مصَنغيغـيّ٨مضَّٓضيمأَضّْٕشيّ٬ضيًصيمرشيبـيّ٨محشيـوِّ٫طِّ٨م-موشيظَـّ٥صيمحشيـوٌِّّٛ٫مصِقفشيـومدِـؿؽيؿ شي
اظّٓؼيحضيّٓشياحغيمصِقِّ٥موشيسِقشيوظُفشيو-مضَولشيمصَفشيوءشيمأَبصيّ٦ماظّٓؼيحضيّٓشياحغيمصَـشيودشياػشيو:مؼشيومأُمؼيماظّٓؼيحضيّٓشياحغي،م
ضَوظًَضيمظَؾؼيقضي،َّ١مصَؼَولشي:ماخضيّٕصيجِـّ٨مصَؼَـّٓضيمأَضّْٕشيّ٬ضيـؿصيّ٥صيمرشيبـيـّ٨مسشيـّٖؼيموشيجشيـمّ٢ؼيموشيصِـّ٨مرغيوشياؼشيـيٍمأَغؼيفشيـوم
غينم
شيـومو٭ِّـؾضيقشيوغشيفشيو،موشيإ ؼي
شيغ َؼؾَـًضيمعِـضيـّ٥صيمعشيؿشيوسشيف شي
صي:مربِـّّشيمبشيقضيعصيـَّ١مؼشيـومأَبشيـوماظّٓؼيحضيـّٓشياحغيموشي
ضَوظًَضيمظَـ ّ٥شي
شيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(طَّ٣ضيمسِـّٔضيقغيمرشيدشياحػيمصِـّ٨ماظْفشيـؼيـيِمظِـلَبِّ٨م
رشيدصيّ٦ل َّ
اظّٓؼيحضيـــّٓشياحغي)موشيصِــّ٨مظَػْــٍّٜم(رصيبؼيمغشيكضيؾَــيٍمعصيـــّٓشيّٰةٍم،مسصيّٕصيوضُفشيـــومدصيرؿيموشيؼشيـــوضُّ٦تظيم،مظِــلَبِّ٨م
شيـيِ)م(٭ّققّّمأ٭ّؾّ٥مسيمعلؾّ٣مواظؾػّٜمِّريّٓموشريه).م م
اظّٓؼيحضيّٓشياحغيمصِّ٨ماظْف ؼي
شيـّٕم
رؾْقشيـيَم َأطْـ شي
وسّ٤مأغّٗمبّ٤معوظـّ١م(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مضـول:مطَـونشيمأَبصيـّ٦م َ
ِؼـيِمعشيوظًوم،موشيطَونشيمأَحشيـىؼيمأَعضيّ٦شياظِـِّ٥مإغيظَقضيـِّ٥مبشيقضيّٕصيحشيـوءصي،موشيطَوغشيـًضيمعصيلضيـؿشيؼْؾِ َؾيَم
أَغضيصشيورغييُمبِوظْؿشيّٓ شي
اظْؿشيلضيفِِّٓ،مصَؽَونشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيمؼشيـّٓضيخصيؾُفشيوموشيؼشيشضيـّٕشيبصيمعِـّ٤ضيمعشيـوءٍمصِقفشيـوم
رَقـيىٍ.مضَولشيمأَغشيّٗظي:مصَؾَؿؼيومغشيّٖشيظًَضي:م{ظَّ٤ضيمتشيـشيوظُّ٦اماظْؾِّٕؼيمحشيؿؼيّ٧متصيـضيػِؼُّ٦امعِؿؼيومتصيقِؾؽيّ٦نشي}ػآلم
ْقيَ:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِ،مإغينؼيمآَمؼشيؼُّ٦لصي:م{ظَّ٤ضيمتشيـشيوظُّ٦اماظْؾِّٕؼيم
سؿّٕان:م92ؼم.مضَولشيمأَبصيّ٦مرَؾ شي
ِؾِّ٥م
حشيؿؼيّ٧متصيـضيػِؼُّ٦امعِؿؼيومتصيقِؾؽيّ٦نشي}،موشيإغينؼيمأَحشيىؼيمأَعضيّ٦شياظِّ٨مإغيظَّ٨ؼيمبشيقضيّٕصيحشيوءصي،موشيإغيغؼيفشيوم٭ّشيّٓشي َضيٌمظ َّ
أَرضيجصيّ٦مبِّٕؼيػشيوموشيذصيخضيّٕشيػشيومسِـضيّٓشيمآِ،مصَضشيـعضيفشيومؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيمآِمحشيقضيـٌصيمأَرشياكَمآُ،مصَؼَـولشيم
اظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(بشيّْػي،مذشيظَِّ١معشيولظيمرشيابِّّظيم،مذشياكَمعشيولظيمرشيابِّّظي،موشيضَـّٓضيم
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دشيـؿِعضيًصي،موشيأَغشيــومأَرشيىمأَنضيمتشيفضيعشيؾَفشيــومصِــّ٨ماظْـلَضّْٕشيبِنيشي)مصَؼَــولشيمأَبصيــّ٦مرَؾْقشيـيَ:م(مأَصْعشيــّ٢صيمؼشيــوم
شيؿِّ٥م)م(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
ْقيَمصِّ٨مأَضَورغي ِبِّ٥موشيبشيـِّ٨مس ـي
رشيدصيّ٦لشيمآِم.مضَولشي:مصَؼَلشيؿشيفشيومأَبصيّ٦مرَؾ شي
وظؼـــّٓمتلدـــّ٧ماظصـــويّ٦نمبّٕدـــّ٦لمآم(م٭ّـــؾّ٧مآمسؾقـــّ٥مودـــؾ)ّ٣م
وأ٭ّــــقوبّ٥ماظؽــــّٕامم(رّ٬ــــّ٦انمآمسؾــــقف)ّ٣مسيماٌلــــورسيمإديماًــــرياتم
واٌـوصلــيمسيماظصــويوتم،مضــولموػقــىمبــّ٤ماظــّ٦ردم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥م:مإنم
ادؿطعًمأّٰمؼلؾؼّ١مإديمآمأحّٓمصوصع .ّ٢م
واإلغلونماظعوضّ٢صيمػّ٦ماظّٔيممؼصيلورغيعصيموؼصيؾودرصيمضَؾضيّ٢شيماظعّ٦اّ٠ِّ٫غيمواظعشيّ٦شيارغيض،م
عيقيُمؼشيػْفشيمصيػشيوماظلشيعيؼَ،ّ٣مواظؼّ٦ةُمؼشيعضيؿشيّٕغيؼفشيوم
ضيقيٍموغشيػَّٗضي،مصوظصِ ضي
صَـشيوصِّٗضيمعشيومدصيعضيًشيمسيمصُل شي
اظّ٦شيػشي،ّ٤مواظشؾوبصيمؼشيعضيؼُؾصيّ٥صيماهلَّٕشيمم،مصعؾّ٧ماإلغلونمأنمؼلورعموؼؾودر مإديمصعّ٢م
اًريموّٰمؼمجؾّ٥مصنغّ٥مّٰمؼّٓريمعوذامدققّٓثمشّٓطيا م
ُّ٢عيموشيضًٍْمأَغضيًشيمعصيؼْؿشيِّٓرصي
بشيودِرضيمبِكشيقضيّٕػيمإذامعومطُـضيًشيمعصيؼْؿشيِّٓرشيامم***ممصَؾَقضيّٗشيمسيمط غي
وػّٔا معو مأعّٕ مب ّ٥ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مسي مايّٓؼٌ ماظّٔي مرواهم
ماظؾِّ٥م م
علؾ ّ٣مسي م٭ّققق ّ٥مسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنؼي مرشيدصيّ٦لشي َّ
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم:م(مبشيودِرصيوامبِوَِّسضيؿشيولغيمصِؿشيـطيومطَؼِطَّٝغيماظؾَّقضيّ٢غيماظْؿصيظْؾِّ٣غيم
ؼصيصضيؾِّّصيماظّٕؼيجصيّ٢صيمعصيمضيعِـطيوموشيؼصيؿضيلِّ٧مطَوصِّٕطيامأَوضيمؼصيؿضيلِّ٧معصيمضيعِـطيوموشيؼصيصضيؾِّّصيمطَوصِّٕطيامؼشيؾِقّٝصيمدِؼـشيّ٥صيم
بِعشيّٕشيضػيمعِّ٤شيماظّٓؽيغضيقشيوم).مم م
إنمأبّ٦ابماًريمطـريةم،موعػؿّ٦حيمظؾّٕاشؾني،مواٌمعّ٤ماظعوضّ٢مػّ٦م
اظّٔي مؼؾودر مإدي ماًريات م موؼؼط ّٟمع ّ٤مّٕٔاتفو م ،مصوٓ مآ معو مدام مسيم
اظّ٦ضًمعفؾي،موسيماظعؿّٕمبؼقي،مضؾّ٢مصّ٦اتماِّوان .م
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مػّٔهماٌقودؼّ٤ماظّ٦ادعيمظؾؿلوبّ٠مػّ٨معقودؼّ٤ماٌمعـنيماظصودضني،م
اظّٔؼّ٤مضولمآمسـف:ّ٣م{إغينؼيماظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمعِّ٤ضيمخشيششيضيقيِمرشيبـيفغيّ٣ضيمعصيشضيػِؼُّ٦نشي*موشياظَِّّٔؼّ٤شيم
ػصيّ٣ضيمبِكؼشيوتِمرشيبـيفغيّ٣ضيمؼصيمضيعِـصيّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمبِّٕشيبـيفغيّ٣ضيمظَومؼصيشضيّٕغيطُّ٦نشيم*موشياظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيمضيتصيّ٦نشيم
عشيو مآتشيّ٦ضيا موشيضُؾُّ٦بصيفصيّ٣ضي موشيجِ َؾيٌ مأَغؼيفصيّ٣ضي مإغيظَ ّ٧مرشيبـيفغيّ٣ضي مرشياجِعصيّ٦نشي م* مأُوظَؽِ َّ١مؼصيلشيورغيسصيّ٦نشي مصِّ٨م
اظْكشيقضيّٕشياتِموشيػصيّ٣ضيمظَفشيومدشيوبِؼُّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌمعـّ٦ن:م:57م61ؼم .م
م

ظؼّٓمجعّ٢ماإلدٱّمماظلؾّ٠مإديماًرياتمواٌلورسيمإديماظصويوتم

عشيطْؾَؾطيومذّٕسقؾيومحٌماٌمعـنيمسؾقّ٥موأعّٕػّ٣مبّ٥م،مصؼَولشيمتعودي:م{دشيوبِؼُّ٦امإغيظَّ٧م
شيـشييٍمسشيّٕضيّ٬صيفشيومطَعشيّٕضيضغيماظلشيعيؿشيوءِموشياْظلَرضيضغي}ػايّٓؼّٓ21:ؼ.موضولم
عشيغضيػِّٕشيةٍمعِّ٤ضيمرشيبِعيؽُّ٣ضيموشيج عي
دؾقوغ{:ّ٥صَودضيؿشيؾِؼُّ٦اماظْكشيقضيّٕشياتِ}ػاظؾؼّٕة:م148ؼ.موسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآم
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شيم)م:م(مضولمآمسّٖموجّ٢م:م
سـ)ّ٥مضولم:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
أسّٓدتمظعؾوديماظصوينيمعومّٰمسنيمرأتموّٰمأذنممسعًموّٰمخطّٕمسؾّ٧م
ضؾىمبشّٕم،ماضّٕأوامإنمذؽؿّ٣مضّ٦لمآمتعوظ{ :ّ٨صَؾَومتشيعضيؾَّ٣صيمغشيػّْٗظيمعشيومأُخضيػِّ٨شيمظَفصيّ٣ضيم
عِّ٤ضيمضُّٕؼيةِمأَسضيقصيّ٤ػيمجشيّٖشياءطيمبِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشيم}مػاظلفّٓة:م17ؼم،مطؿومأنماٌلورسيم
واٌلوبؼيمسيماًريغيم٭ّػيٌمعّ٤م٭ّػوتِ ماظّٕدّ٢م(سؾقف ّ٣ماظلٱّمم)مضولمتعودي:م
{إغيغؼيفصيّ٣ضي مطوغصيّ٦ا مؼصيلورغيسصيّ٦نشي مصِ ّ٨ماظْكشيقضيّٕاتِ موشيؼشيّٓضيسصيّ٦غشيـو مرشيشَؾوً موشيرشيػشيؾوً موشيطوغصيّ٦ا مظَـوم
خوذِعِنيشي} مػاِّغؾقوء :م90ؼ .مو٭ّػي مع ّ٤م٭ّػوت ماٌمعـني ماٌّ٦حّٓؼ ّ٤مأػّ٢م
اظػٱّحمسيماظّٓارؼّ٤م،مصؼّٓمعّٓحمآمتعوديماٌؿصػنيمبفوموأذودمبل٭ّقوبفوم،م
وبنيمأنمبؾّ٦غماظّٓرجوتمتؽّ٦نممبومضّٓعّ٥ماإلغلونمعّ٤مخرياتمصؼولمتعودي:مم
ِق}ّ٣م
{وشياظلشيعيوبِؼُّ٦نشي ماظلشيعيوبِؼُّ٦نشي م* مأُوظَؽِ َّ١ماظْؿصيؼَّٕشيعيبصيّ٦نشي م* مصِ ّ٨مجشيـشيعيوتِ ماظـشيعيع غي
غيي م(ر ّ٨ّ٬مآم
ػاظّ٦اضعي12–10:ؼ ،موسي ماظصقققني مس ّ٤مأَبِ ّ٨مدشيعِقٍّٓ ماظْكصيّٓضير غيعي
شيـشييِ مؼشيؿشيّٕشياءشيوضينشيم
سـ )ّ٥مسشيّ٤ضي ماظـشيعيؾِّ٨غيعي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضَولشي :م( مإغينشيعي مأَػضيّ٢شي ماظْف عي
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أَػضيّ٢شيماظْغصيّٕشيفِمعِّ٤ضيمصَّ٦ضيضِفغيّ٣ضيمطَؿشيومؼشيؿشيّٕشياءشيوضينشيماظْؽَّ٦ضيطَىشيماظّٓصيعيرغيعييشيعيماظْغشيوبِّٕشيمصِّ٨ماْظلُصُّ٠غيمعِّ٤ضيم
اظْؿشيشضيّٕغيقغي مأَوضي ماظْؿشيغضيّٕغيبِ; مظِؿشيػَوّ٬صيّ٢غي معشيو مبشيقضيـشيفصيّ٣ضي) مضَوظُّ٦ا :مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي مآ ،متِؾْ َّ١معشيـشيوزغيلصيم
اْظلَغضيؾِقشيوءِمظَومؼشيؾضيؾُغصيفشيومشَقضيّٕصيػصيّ٣ضي؟مضَولشي(:بشيؾَ،ّ٧موشياظَعئِّيمغشيػْلِّ٨مبِقشيِّٓهِ،مرغيجشيولظيمآعشيـصيّ٦امبِوٓم
وشي٭ّشيّٓشيعيضُّ٦اماظْؿصيّٕضيدشيؾِنيشي).م م

وضّٓممتـّ٢م٭ّقوبيمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآ مسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مػّٔاماظؿلوبّ٠م

اظشّٕؼ ّٟمواٌـوصلي ماظعظقؿي مسؾ ّ٧ماٌلؿّ٦ى ماظػّٕدي م ،موسؾ ّ٧ماٌلؿّ٦ىم
اىؿوسّ٨م،مؼؿضّّمذظّ١معّ٤مايّٓؼٌماظّٔيمرواهماإلعوممعلؾّ٣مسيم٭ّقققّ٥م
سشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَِّّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م
(معشيّ٤ضيمأَ٭ّضيؾشيّّشيمعِـضيؽُّ٣صيماظْقشيّ٦ضيمشي م٭ّشيوِّ٫ؿطيوم).مضَولشيمأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيم(رّ٧ّ٬مآمسـ:)ّ٥أَغشيوم،مضَولشيم:م
(صَؿشيّ٤ضي متشيؾِّٝشي معِـضيؽُّ٣صي ماظْقشيّ٦ضيمشي مجشيـشيوزشيةً م؟ م) .مضَولشي مأَبصي ّ٦مبشيؽّْٕػي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ :)ّ٥مأَغشيو ،مضَولشي :م
(مصَؿشيّ٤ضيمأَرْعشيّ٣شيمعِـضيؽُّ٣صيماظْقشيّ٦ضيمشيمعِلضيؽِقـطيوم؟)،مضَولشيمأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ:)ّ٥مأَغشيو،مضَولشيم :م
ّْٕ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ :)ّ٥مأَغشيو ،مصَؼَولشيم
( مصَؿشيّ٤ضي مسشيودشي معِـضيؽُّ٣صي ماظْقشيّ٦ضيمشي معشيّٕغيؼضطيو؟ م) ،مضَولشي مأَبصي ّ٦مبشيؽ ػي
رشيدصيّ٦لصيماظؾَِّّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(معشيوماجضيؿشيؿشيعضيّ٤شيمصِّ٧ماعضيّٕغيئػيمإغيَّّٰمدشيخشيّ٢شيماظْفشيـؼييَم).مممم م
وسشيّ٤ضي مأُبشيّ٧ـي مبضيّ٤غي مطَعضيىٍ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي م :م( مطَونشي مرشيجصيّ٢ظي مَّٰ مأَسضيؾَّ٣صيم
رشيجصيٱًّ مأَبضيعشيّٓشي معِّ٤شي ماظْؿشيلضيفِِّٓ معِـضيّ٥صي موشيطَونشي مَّٰ متصيكضيطِؽصيّ٥صي م٭ّشيٱَّةٌ م -مضَولشي م -مصَؼِقّ٢شي مظَّ٥صي مأَوضيم
ضُؾًْصي مظَّ٥صي م :مظَّ٦غي ماذضيؿشيّٕشيؼضيًشي محِؿشيورطيا متشيّٕضيطَؾصيّ٥صي مصِ ّ٨ماظظَّؾْؿشيوءِ موشيصِ ّ٧ماظّٕؼيعضيضشيوءِ .مضَولشي :معشيوم
ؼشيلصيّٕؽيغِّ٨مأَنؼيمعشيـضيّٖغيظِّ٨مإغيظَ ّ٧مجشيـضيىِماظْؿشيلضيفِِّٓم،مإغيغـيّ٨مأُرغيؼّٓصيمأَنضيمؼصيؽْؿشيىشيمظِّ٨معشيؿضيششيويشيم
ماظؾِّ٥م م
إغيظَ ّ٧ماظْؿشيلضيفِِّٓ موشيرصيجصيّ٦سِ ّ٨مإغيذشيا مرشيجشيعضيًصي مإغيظَ ّ٧مأَػضيؾِ .ّ٨مصَؼَولشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مضَّٓضيمجشيؿشيّٝشيماظؾَّّ٥صيمظََّ١مذشيظَِّ١مطُؾَّّ٥صيم)ممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
إنماظؿـــوصّٗمدشيــؾشيىظيمظّٕصــّٝغيمماهلؿــيِم،موإثــورةِماظْقشيؿشيــوسغي،مؼشيؽْشِــّٟصيمســّ٤ضيم
شيـعػِفغيّ٣م
ُـّ٦ةِمسـّٖا ِّ٫ؿِفّ٣مطؿـومؼصيؾشيـ ِقعيّ٤صيمعشيـّ٦شيارِّ٤شيم ّ٬ضي
عيمغػُّ٦دِـفغي،ّ٣موض عيشي
ُـ ّ٦صي
غي،موسؾ غي
ععودِنغيماظــوس صي
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وضُصصيّ٦رغيػِ،ّ٣موّٰمؼشيلضيؿشيّ٦غييمسيماظـوسغيمعصيؾشيودِرظيمإديماًريموعصيؿشيؾشيـورِه،موعصيلشيـوبِّ٠ظيمسيم
اظػَضضيــّ٢غي،موعصيؿشيـشيوضِــ;ّ٢مضــولمتعــوديم{:وشيعشيـومظَؽُــّ٣ضيمأَظَّــومتصيـضيػِؼُــّ٦امصِــّ٨مدشيـؾِقّ٢غيماظؾَّـِّ٥موشيظِؾَّـِّ٥م
عِريشياثصيماظلؼيؿشيووشياتِموشياْظلَرضيضغيمظَومؼشيلضيؿشيّ٦غييمعِـضيؽُّ٣ضيمعشيّ٤ضيمأَغضيػَّ٠شيمعِّ٤ضيمضَؾضيّ٢غيماظْػَـؿضيّّغيموشيضَوتشيـّ٢شيم
أُوظَؽِـَّ١مأَسضيظَــّ٣صيمدشيرشيجشيـيًمعِــّ٤شيماظَّـِّٔؼّ٤شيمأَغضيػَؼُــّ٦امعِــّ٤ضيمبشيعضيــّٓصيموشيضَــوتشيؾُّ٦اموشيطُؾفيــوموشيسشيــّٓشيماظؾَّــّ٥صيم
اظْقصيلضيـشيّ٧موشياظؾَّّ٥صيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمخشيؾِريظي}مػايّٓؼّٓ:م10ؼ .م
واظؿـوصّٗ مع ّ٤مأػ ّ٣معمذّٕات ماظؼّ٦ة مواظـفّ٦ض مبوظّ٦ر ّ٤م ،مصؿّ٤م
سٱّعوت ماظؿؼّٓم مواظؿقضّٕ مأن متصؾّّ ممسي ماظؿـوصّٗ مبني ماظؼّ٦ى مواِّحّٖابم
واظشكصقوتمواظػؽوتمحّ٦لمخّٓعيماظّ٦رّ٤مواّٰجؿفودمسيماظؾّٔلمواظؿضققيم
عّ٤مأجّ٢مريوؼؿّ٥مورصعيماِّععييم،موتصّٓؼّ٠مذظّ١مبوِّضّ٦المواِّصعولمواظرباعٍم
واًطّ٦اتمواإلجّٕاءاتم .م
وعّ٤مأػّ٣مأسؿولماٌلوبؼيمبوًرياتماظيتمجيىمأنمغفؿّ٣مبفومظّٕصعيم
اظّ٦رّ٤معومؼلؿّ٧مبوٌشورطيماجملؿؿعقيم،ماظيتمميؽّ٤معـّ٤مخٱّهلـوماظـفـّ٦ضم
بوجملؿؿّٝمواّٰرتؼوءمبـّ٥م،مواظعؿـّ٢مسؾـّ٧مهلـنيمعلـؿّ٦ىمحقـوةماٌـّ٦ار مـنيم
اجؿؿوسقؾيومواضؿصودؼؾيوم،مصفّ٨متعّٓمعـّ٤ماظضـّٕورؼوتم،موظقلـًمذـعورطيامتّٕبّ٦ؼطيـوموّٰم
ذـعورطيامذبؿؿعقطيــوم،مإمنــومذـعورمجيــىمأنمؼؿقــّ٦لمإديمواضـّٝم،مصػــّ٨مايــّٓؼٌم
اظصققّّماٌؿػّ٠مسؾقـّ٥مؼؼـّ٦لماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م:م(مأغـؿّ٣مأسؾـّ٣م
بلعّ٦رمدغقوطّ٣م)م،موؼؼّ٦لم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م:م(مواسؿـمّ٢مظـّٓغقوكمطلغـّ١م
تعقّ٘مأبّٓطيامواسؿّ٢مِّخّٕتّ١مطلغّ١ممتّ٦تمشّٓطيام).م
إن ماظشعّ٦ر مبوّٰغؿؿوء مظؾّ٦ر ّ٤مع ّ٤مأػ ّ٣مدسوّ٫ؿ ّ٥ماظيت مهوص ّٜمسؾّ٧م
ادؿؼّٕارهمومنّ٦هم،موػّ٦مؼشريمإديمعّٓىمذعّ٦رماِّصّٕادمبوّٰغؿؿوءمإديمورـف،ّ٣م
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وميؽّ٤مأنمغلؿّٓلمسؾ ّ٧مذظّ١معّ٤مخٱّلماٌشورطيماإلجيوبقيمسيمأغشطيم
اجملؿؿ ّٝم ،مواظّٓصوع مس ّ٤معصوحل ماظّ٦ر ّ٤م ،مواظشعّ٦ر مبوظػكّٕ مواّٰسؿّٖازم
بوّٰغؿؿوءمظ،ّ٥موابوصظيمسؾّ٧مممؿؾؽوتّ٥م،موطّ٢مػّٔهماٌمذّٕاتمميؽّ٤مأنم
تؼوسموؼصيلؿّٓلمسؾقفو.
وعّ٤مثّ٣مصننمعّ٤م٭ّّ٦رماظؿـوصّٗمبوًريمًّٓعيماظّ٦رّ٤ماّٰغؿؿوءمظ ّ٥م،م
واإلخٱّصمسيماظعؿّ٢م،مواظـقيماظصودضيمحيتمؼؽّ٦نماإلغلونمحصـطيومعـقعطيوم
ظّ٦رـ ّ٥م،معّٓاصعطيومسـّ٥موسّ٤مدؼـ،ّ٥مواظؿصّٓيمظؽّ٢م مممممعومؼؾقّ٠مبّ٥ماظضّٕرم،مأوم
ؼصيشقّٝمصقّ٥مإًّاب،مأومؼصيّ٦ضّٜماظػؿـيم،موؼلعّ٧مظؾشؼوقمواًٱّف .م

* * *
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ق ١ُٝايعٌُ ب

بٓا ٠األٚطإ ٚدعا ٠اهلدّ

أٚيًا ايعٓاصز :

-1معػفّ٦مماظعؿّ٢موضقؿؿّ٥مسيماإلدٱّممم.
-2مإتؼونماظعؿّ٢مودقؾيمإل٭ّٱّحماجملؿؿّٝموتؼّٓعّ٥مايضوري.
 -3دسّ٦ةماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مإديماظعؿّ٢م.م
 -4عّٕاسوةمايؼّ٦قمواظّ٦اجؾوتمتؼقّ٣ماظؿّ٦ازنمسيمحقوةماٌلؾ.ّ٣
 -5اظعؿـّ٢مردـوظيم.مم
ثاّْٝا  :األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜ

 -1ضول مآ متعودي م :م{ مؼشيو مأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآَعشيـصيّ٦ا مإغيذشيا مغصيّ٦دِيشي مظِؾصؼيؾَوةِ معِّ٤ضي مؼشيّ٦ضيمغيم
ماظؾ ِّ٥موشيذشيرصيوا ماظْؾشيقضيّٝشي مذشيظِؽُّ٣ضي مخشيقضيّٕظي مظَؽُّ٣ضي مإغينضي مطُـضيؿصيّ٣ضيم
صيعيِ مصَودضيعشيّ٦ضيا مإغيظَ ّ٧مذِطّْٕغي َّ
اظْفصيؿ شي
تشيعضيؾَؿصيّ٦نشي م* مصَنغيذشيا مضُضِقشيًِ ماظصؼيؾَوةُ مصَوغضيؿشيشِّٕصيوا مصِ ّ٨ماْظلَرضيضغي موشيابضيؿشيغصيّ٦ا معِّ٤ضي مصَضضيّ٢غيم
اظؾِّ٥موشياذضيطُّٕصيواماظؾَّّ٥شيمطَـِرياًمظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتصيػْؾِقصيّ٦نشيم}ممممممممممممممممػاىؿعيم:م9م،م10ؼ .م
َّ
 -2وضولمتعوديم:م{ػصيّ٦شي ماظَِّّٔيمجشيعشيّ٢شيمظَؽُّ٣صي ماْظلَرضيضشيمذشيظُّ٦ظًومصَوعضيشصيّ٦امصِّ٨معشيـشيوطِؾِفشيوم
وشيطُؾُّ٦امعِّ٤ضيمرغيزضي ِضِّ٥موشيإغيظ ضيَقِّ٥ماظـؽيشصيّ٦رصي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌؾّ١م:م15ؼم .م
غيماظؾ}ِّ٥
 -3وضولمتعودي{:موشيآخشيّٕصيونشيمؼشيضضيّٕغيبصيّ٦نشيمصِّ٨ماْظلَرضيضغيمؼشيؾضيؿشيغصيّ٦نشيمعِّ٤ضيمصَضضيَّ ّ٢
ػماٌّٖع20:ّ٢ؼ .م
 -4وضولمتعوديم:م{ موشيابضيؿشيّٞغيمصِقؿشيومآَتشيوكَماظؾَعيّ٥صيماظّٓشيعيارشيماْظكَخِّٕشيةَموشيظَومتشيـضيّٗشيمغشيصِقؾشيَّ١معِّ٤شيم
اظّٓصيعيغضيقشيوموشيأَحضيلِّ٤ضيمطَؿشيومأَحضيلشيّ٤شيماظؾَعيّ٥صيمإغيظَقضيَّ١موشيظَومتشيؾضيّٞغيماظْػَلشيودشيمصِّ٨ماْظلَرضيضغيمإغينشيعيماظؾَعيّ٥شيم
ظَومؼصيقِىصيعيماظْؿصيػْلِِّٓؼّ٤شيم}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؼص:ّٙم77ؼ.
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 -5وضولمتعودي{:عشيّ٤ضيمسشيؿِّ٢شيم٭ّشيوظِقطيومعِّ٤مذشيطَّٕػيمأَوضيمأُغـشيّ٧موشيػصيّ٦شيمعصيمضيعِّ٤ظيمصَؾَـصيقضيقِقشيـؼيّ٥صيم
ـيؾيًموشيظَـشيفضيّٖغيؼشيـؼيفصيّ٣ضيمأَجضيّٕشيػصيّ٣م ِبلَحضيلشيّ٤غيمعشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ػاظـق:ّ٢م97ؼ.م م
حشيقشيوةًمرَقشي
 -6مضول متعودي م :م{وشيضُّ٢غي ماسضيؿشيؾُّ٦اْ مصَلشيقشيّٕشيى ماظؾّّ٥صي مسشيؿشيؾَؽُّ٣ضي موشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صي موشياظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيم
وشيدشيؿصيّٕشيدؽيونشيمإغيظَّ٧مسشيوظِّ٣غيماظْغشيقضيىِموشياظشؼيفشيودشيةِمصَقصيـشيؾـيؽصيؽُّ٣مبِؿشيومطُـؿصيّ٣ضيمتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيم}م
ػاظؿّ٦بيمم:م105ؼ .م
األدي َٔ ١ايضــٓ: ١

 -1سّ٤ماٌؼّٓامم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسّ٤مردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م
ضيمؼلْطُّ٢شيمعِّ٤ضيمسشيؿشيّ٢غيمؼشيِّٓهِم،موشيإغينشيعيمغشيؾِّ٨شيعيماظ عيؾَِّ٥م
(معشيومأَطَّ٢شيمأَحشيّٓظيمرَعشيوعطيومضَُّٛعيمخشيقضيّٕطيامعِّ٤ضيمأَن شي
شيمؼلْطُّ٢صيمعِّ٤ضيمسشيؿشيّ٢غيمؼشيِّٓهِم)ممممممممممممممممم(أخّٕجّ٥ماظؾكوري)م .م
دشياوصيدشيمسشيؾ ضيَقِّ٥ماظلشيعيؾَوممطَون شي
 -2وس ّ٤مسؾّٓ مآ مب ّ٤مسؾوس م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضول :مضول مردّ٦ل مآم
شيؼِّ٥مأَعضيلشيّ٧معشيغضيػُّ٦رطيامظَّ٥صي).
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(عشيّ٤ضيمأَعضيلشيّ٧مطوظفيومعِّ٤ضيمسشيؿشيّ٢غيمؼشيّٓ ضي
(ماٌعفّ٣ماِّودّٛم) .م
 -3وسّ٤مأغّٗمبّ٤معوظّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضولم:مضولمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآم
عيوسيُموشيبِقشيِّٓمأَحشيِّٓطُّ٣ضيمصَلِق َؾيٌمصَنغينضيمادضيؿشيطَوعشيمأَنضيمظَومتشيؼُّ٦مشيم
سؾقّ٥مودؾ(:)ّ٣مإغينضيمضَوعشيًضيماظلشي شي
حشيؿشيعيّ٧مؼشيغضيّٕغيدشيفشيومصَؾقغّٕدفو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اِّدبماٌػّٕد)م .م
ِشيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفوم)مأَنشيعيمرشيدصيّ٦لشي مآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
 -4وسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
ضَولشي :م(إغينشيعي مآَ م(سّٖ موج )ّ٢مؼصيقِىصيعي مإغيذشيا مسشيؿِّ٢شي مأَحشيّٓصيطُّ٣ضي مسشيؿشيؾًو مأَنضي مؼصيؿضيؼِـشيّ٥صي م) موسيم
رواؼيم:م(مإنمآمتعوديمؼصيقىمعّ٤ماظعوعّ٢مإذامسؿّ٢ماظعؿّ٢مأنمؼصيقلّ٤م)م
(رواهماظؾقفؼّ٨مسيماظشعى).
 -5وطون مدقّٓغو مسِّٕشياكُ مبضيّ٤صي معشيوظِ ٍّ١م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مإغيذشيا م٭ّشيؾَعي ّ٧ماظْفصيؿصيعشييَم
اغضيصشيّٕشيفشي مصَّ٦شيضَّٟشي مسشيؾَ ّ٧مبشيوبِ ماظْؿشيلضيفِِّٓ مصَؼَولشي :ماظؾَعيفصيّ٣شيعي مإغيغِعي ّ٨مأَجشيؾضيًصي مدشيسضيّ٦شيتشيَّ١م
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وشي٭ّشيؾَعيقضيًصيمصَّٕغيؼضشيؿشي،َّ١موشياغضيؿشيششيّٕضيتصيمطَؿشيومأَعشيّٕضيتشيـِ،ّ٨مصَورضيزصيضْـِّ٨معِّ٤ضيمصَضضيؾَِّ١موشيأَغًشيمخشيقضيّٕصيم
اظّٕشيعيازغيضِنيشيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(تػلريمابّ٤مطـري) .م
 -6وسشيّ٤غي مابضيّ٤غي مسصيؿشيّٕشي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضَولشي :مدصيؽِّ٢شي مرشيدصيّ٦لصي ماظ عيؾَ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآم
صي ّ٢مبِقشيِّٓهِ ،موشيطُّ٢صيعي مبشيقضيّٝػيم
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مسشيّ٤ضي مأَرْقشيىِ ماظْؽَلضيىِ ،مصَؼَولشي :م(سشيؿشيّ٢صي ماظّٕشيعيج غي
عشيؾضيّٕصيورظي)مممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأريّٓمسيمعلـّٓهمواظطرباغّ٨مسيماظؽؾري).م م
 -7وسشيّ٤ضي مأَغشيّٗػي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي م :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآِ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
شيع مزشيرضيسطيوم،مصشيَقلْطُّ٢صيمعِـضيّ٥صيمرَقضيّٕظيم،مأَوضيم
ودؾ:)ّ٣م(معشيومعِّ٤ضيمعصيلضيؾِّ٣ػيمؼشيغضيّٕغيسصيمشَّٕضيدطيوم،مأَوضيمؼشيّٖضير صي
غيقؿيٌمإغيَّّٰمطَونشيمظَّ٥صيم ِبِّ٥م٭ّشيّٓشي َضيٌم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
إغيغضيلشيونظيم،مأَوضيمبشيف شي
ثايجّا :املٛضـــــٛع:

ظؼّٓ مغظّٕ ماإلدٱّم مإدي ماظعؿ ّ٢مغظّٕة متّ٦ضري مومتفقّٓ م ،مصّٕص ّٝمضّٓرم

اظعؿ ّ٢موضقؿؿ ّ٥موجعؾ ّ٥مدؾقٱّ مظؾّٕض ّ٨مواظؿؼّٓم ،موجعؾ ّ٥مسؾودة مؼـوب مسؾقفوم
،وأ٭ّؾّّ ماظؽلّ٢صي موتّٕضيكُ ماظعؿ ّ٢مغؼصطيو مسي مح ّ٠ماإلغلون م ،مصؼّٓ محٌ ماظؼّٕآنم
اظؽّٕؼ ّ٣مع ّ٤مخٱّل مآؼوت ّ٥مسؾ ّ٧ماظلع ّ٨مسؾ ّ٧ماٌعوش مو ماظعؿ ،ّ٢موجوء ماِّعّٕصيم
بوّٰغؿشورم ممممممسيماِّرضمرؾؾطيومظؾّٕزقمايٱّلمبعّٓماِّعّٕمبوظصٱّةمؼؼّ٦لمآم
تعودي م :م{صَنغيذشيا مضُضِقشيًِ ماظصؼيؾَوةُ مصَوغضيؿشيشِّٕصيوا مصِ ّ٨ماْظلَرضيضغي موشيابضيؿشيغصيّ٦ا معِّ٤ضي مصَضضيّ٢غي ماظؾَِّّ٥م
وشياذضيطُّٕصيواماظؾَّّ٥شيمطَـِرياًمظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتصيػْؾِقصيّ٦نشي}ػاىؿعيم10:ؼ،موطونمدقّٓغومسِّٕشياكُمبضيّ٤صيم
صيعيَماغضيصشيّٕشيفشيمصَّ٦شيضَّٟشيمسشيؾَّ٧مبشيوبِماظْؿشيلضيفِِّٓم
عشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مإغيذشيام٭ّشيؾَعيّ٧ماظْفصيؿ شي
صَؼَولشي:ماظؾَعيفصيّ٣شيعيمإغيغِعيّ٨مأَجشيؾضيًصيمدشيسضيّ٦شيتشيَّ١موشي٭ّشيؾَعيقضيًصيمصَّٕغيؼضشيؿشي،َّ١موشياغضيؿشيششيّٕضيتصيمطَؿشيومأَعشيّٕضيتشيـِ،ّ٨م
صَورضيزصيضْـِّ٨معِّ٤ضيمصَضضيؾَِّ١موشيأَغًشيمخشيقضيّٕصيماظّٕشيعيازغيضِنيشي،موضولمتعودي:م{ػصيّ٦شيماظَِّّٔيمجشيعشيّ٢شيم
ظَؽُّ٣صيماْظلَرضيضشيمذشيظُّ٦ظًومصَوعضيشصيّ٦امصِّ٨معشيـشيوطِؾِفشيوموشيطُؾُّ٦امعِّ٤ضيمرغيزضي ِضِّ٥موشيإغيظ ضيَقِّ٥ماظـؽيشصيّ٦رصي} م
ػاٌؾ:ّ١م15ؼم.م م
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وضّٓ موردت مسي ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مسب ّ٦مثٱّٔوّ٫ي مودؿني مآؼي مهّٓثًم
س ّ٤ماظعؿ ،ّ٢مطؿو مأن ماظلـي ماظـؾّ٦ؼي ماٌطفّٕة مزاخّٕةٌ مبـصّ٦ص ماىّٓـيم
واّٰجؿفودموايٌـيمسؾّ٧ماظعؿّ٢مواظؾـوءم،مومتّٕكماًؿّ٦لمواظؽل،ّ٢موبقـًم
أنماظعؿّ٢مدؾقّ٢ميػّٜمعوءماظّ٦جّ٥مواظّٕصعيمواظعّٖة،مصّٕدّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼؼّ٦ل:م(مِّنمحيؿطىمأحّٓطّ٣محّٖعيمسؾّ٧مزفّٕهمخريمظّ٥معّ٤مأنم
ؼلللمأحّٓطيامصقعطقّ٥مأومميـع،)ّ٥موطونمدػقونصيماظـّ٦ريعيم(رريّ٥مآ)مميصيّٕصيعيمبؾعّٚم
اظـوس موػ ّ٣مجؾّ٦سظي مبوٌلفِّٓ مايّٕام ،مصقؼّ٦ل :معو مؼصيفؾِلصيؽّ٣؟ مضوظّ٦ا :مصؿوم
غصـشيّٝ؟!مضول:مارؾُؾّ٦امعّ٤مصضّ٢غيمآ،موّٰمتؽّ٦غّ٦امسقوًّٰمسؾّ٧ماٌلؾؿني .م
ممممم

مإنعي مايقوة معّٖؼٍ مع ّ٤ماظؽػوح مواظؿعى مواظعؿ ّ٢مصٱّ معؽون مصقفوم

ظؾكوعؾنيمواٌؿكؾػنيمسّ٤مرطىمايضورةماظّٔؼّ٤مّٰمؼؾّٔظّ٦نمعّ٤ماىفّٓمإّٰم
اظؼؾق ّ٢مث ّ٣مؼـؿظّٕون مأن ممتـقف ّ٣مايقوة مغعقؿفو ،موإذا مأردغو ماظّ٦٭ّّ٦ل مإديم
ذظّ١ماٌلؿّ٦ىمصٱّبّٓمأنمغؾّٔلمجفّٓطيامعػقّٓطيامعّ٤مأجّ٢ماظّ٦٭ّّ٦لمإديمشوؼيم
ػودصي ،موع ّ٤مؼلع ّ٧مسؾ ّ٧مطلى مععوذ ّ٥مورزق مأوّٰده مع ّ٤محٱّل مصف ّ٦مسيم
درجيماظشفقّٓمأومإٌّابّٛمسيمدؾقّ٢مآ،مصَعشيّ٤ضيمطَعضيىِمبضيّ٤غيمسصيفضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآم
سـ)ّ٥مأَنؼيمرشيجصيٱًّمعشيّٕؼيمسشيؾَّ٧ماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَّٕشيأَىمأَ٭ّضيقشيوبصيمرشيدصيّ٦لغيم
ر ِّ٥معشيو مأَسضيفشيؾشيفصيّ٣ضي م ،مصَؼَوظُّ٦ا م :مؼشيوم
آِ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣معِّ٤ضي مجشيؾَِّٓهِ موشيغشيششيو ِ
رشيدصيّ٦لشيمآِمظَّ٦ضيمطَونشيمػشئّشيامصِّ٨مدشيؾِقّ٢غيمآِ!!مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ :)ّ٣م(إغينضي مطَونشي مؼشيلضيعشي ّ٧مسشيؾَ ّ٧موشيظَِّٓهِ م٭ِّغشيورطيا مصَفصيّ٦شي مصِ ّ٨مدشيؾِقّ٢غي مآِ ،موشيإغينضي مطَونشيم
خشيّٕشيجشيمؼشيلضيعشيّ٧مسشيؾَّ٧مأَبشيّ٦شيؼضيّ٤غيمذشيقضيكشيقضيّ٤غيمطَؾِريشيؼضيّ٤غيمصَػِّ٨مدشيؾِقّ٢غيمآِ،موشيإغينضيمطَونشيمخشيّٕشيجشيم
ؼشيلضيعشيّ٧مسشيؾَّ٧مغشيػْ ِلِّ٥مظِقشيعِػَّفشيومصَػِّ٨مدشيؾِقّ٢غيمآِ،موشيإغينضيمطَونشيمخشيّٕشيجشيمؼشيلضيعشيّ٧مسشيؾَّ٧مأَػضي ِؾِّ٥م
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صَػِ ّ٨مدشيؾِقّ٢غي مآِ ،موشيإغينضي مطَونشي مخشيّٕشيجشي مؼشيلضيعشي ّ٧متشيػَوخصيّٕطيا موشيتشيؽَوثصيّٕطيا مصَػِ ّ٨مدشيؾِقّ٢غيم
اظطَّوشُّ٦تِ)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اٌعفّ٣ماظؽؾريمظؾطرباغ .)ّ٨م
وع ّ٤ماظؼِقشي ّ٣ماًُؾؼقؼيي ماٌمثّٕة مسي مذبول ماظعؿ ّ٢مواإلغؿوج مإتؼونم
اظعؿ ّ٢م ،مذظ ّ١مأنؼي ماإلدٱّم مؼشيقصيّٚؽي مسؾ ّ٧مإحلون ماظعؿ ّ٢موزغيؼودة ماإلغؿوجم
واّٰجؿفود م ،موؼعّٓؽي مذظ ّ١مأعوغي موعلموظقؼيي مسي مسـ ّ٠ماظعوع ّ٢مأو ماٌّ٦ز،ّٟم
صؾقّٗ ماٌطؾّ٦ب مسي ماإلدٱّم ماظؼقوم مبوظعؿ ّ٢مصقلى م ،مب ّ٢مّٰ مبصيّٓؼي معّ٤م
اإلخٱّص مواإلتؼون م مواإلجودة مصق ّ٥موأدا ّ٥ّ٫مبؽ ّ٢مأعوغي; مصّٔظ ّ١مدؾىمم
ظؾّ٦٭ّّ٦لمإديمربؾؼييمآممتعوديم،موعّ٤مأحؾّ٥مآمػّٓاهمواجؿؾوه،مموحػظّ٥م
ووضوهموأدعّٓهممسيماظّٓغقومواآلخّٕةمؼؼّ٦لماظـيبم(م٭ّؾَّّ٧مآمسؾقّ٥مودؾَّّ٣م)م:-م
(إنؼيمآمحيىؽيمإذامسؿِّ٢مأحّٓصيطّ٣مسؿٱًّمأنضيمؼصيؿؼِـ)ّ٥مممممممممممممممممم(رواهماظؾقفؼ .)ّ٨م
وبوظعؿ ّ٢ماٌؿؼ ّ٤مغؿؾّ٦أ ماظصّٓارة مبني ماِّع ،ّ٣موآ مدؾقوغ ّ٥موتعودي محيىم
اظقّٓماظيتمتعؿّ٢مووّٓعيمظؿؼّٓمماًريمظـػلفومودؼـفوموورـفو،موتؼّٓمماِّعيمسيم
اظصـوسوتماٌكؿؾػيمورؼودتفومسيماِّسؿولماٌؾؿؽّٕةمحيؼّ٠مهلومايصوغيمعّ٤م
اِّسّٓاء ماٌرتبصني مبفو م ،مواظطوععني مسي مثّٕواتفو موخرياتفو ،مواظـوزّٕ مسيم
آؼوتماظؼّٕآنماظؽّٕؼ،ّ٣موسيمأحودؼٌمردّ٦ظـوماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ،)ّ٣م
ؼّٕىماظعـوؼيماظؽؾريةمبؽّ٢ممعومؼصؾّّمحقوةماإلغلونممسيمدؼـّ٥مودغقوهموؼصؾّّم
حقوتّ٥مومموتّ٥م.م م
واظـفوح مواإل٭ّٱّح مسي ماظّٓغقو معّٕتؾ ّٛمبوظعؿ ،ّ٢مصورتؾوط ماظلعودة موم
اظػّ٦زمبوظعؿّ٢ماظصوحلمظقّٗمعؼصّ٦رطيامسؾّ٧ماآلخّٕةموحّٓػوم،مصٱّمخيقىمدعّ٨مم
دوع م ،موّٰ مجفّٓ مذبؿفّٓ م ،مؼؼّ٦ل مآ متعودي :م{ مإغينشيعي ماظَعئِّؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا موشيسشيؿِؾُّ٦ام
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اظصشيعيوظِقشيوتمإغيغشيعيومظَومغصيضِقّٝمأَجضيّٕمعشيّ٤ضي مأَحضيلشيّ٤شيمسشيؿشيؾًوم}ػاظؽف 30:ّٟمؼم،ممصؿّ٤مسؿّ٢م
أُجّٕمموعّ٤مضعّٓمحصيّٕم.مم م
واإلغلون مػ ّ٦مأدوس ماظؿـؿقي مواظؿؼّٓم مواّٰزدػور م مبنتؼون ماظعؿ،ّ٢مم
صفّ٦م٭ّوغّٝماظؿغقريمواظؿطّ٦ؼّٕممبنذنمآمتعودي،مصٱّمتؿقؼّ٠متـؿقيمأومازدػورم
إّٰمعّ٤مخٱّلمإغلونمعؾّٓعمعؿؼّ٤مصوسّ٢معـظَّّ٣م،موّٰمؼؿقؼّ٠ممنّ٦ممورخوء ممإّٰم
سرب مذبؿؿ ّٝمغوػ ،ّٚمواِّورون مظ ّ٤متؿفووز مدبؾػفو مإّٰ مإذا مادؿـؿّٕ مأبـوءم
اظّ٦ر ّ٤م مضّٓراتف ّ٣مسي ماإلبّٓاع مواظعؿ ّ٢مواظؾـوء م ،مصٱّ مبّٓ مع ّ٤متعّٖؼّٖ مإرادةم
اظعؿ ّ٢م مبؾّٔل مأضص ّ٧ماظطوضي مواظؼّٓرة م م مع ّ٤مأج ّ٢مبـوء ماظّ٦ر ،ّ٤مو٭ّـوسيمم
اٌلؿؼؾّ٢ماِّصضّ٢مواظعقّ٘ماظّٕشقّٓمم.م م
وضّٓ محٌؼي ماإلدٱّم مسؾ ّ٧ماّٰحرتاف مواظعؿ ّ٢مواإلغؿوج م ،مورشَّى مصقّ٥م
وذفعيّٝمسؾقّ٥م،مو٭ّغؼيّٕمعِّ٤مذلنمعشيّ٤مؼؿفوونمب،ّ٥مأومحيؿؼّٕهم،موممومؼّٓلمسؾّ٧م
ذظّ١مأنماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مدسومإديماظصـوسوتماظيتمػّ٨معّ٤معؼّ٦عوتمايقوةمم
طصـوسيمايّٓؼّٓموعومصقفومعّ٤مصّ٦آّّ٫مسيمايقوةمم،مضولمآمتعوديم:م{وشيأَغضيّٖشيظْـشيوم
اظْقشيِّٓؼّٓشي مصِق ِّ٥م شيبلْسظي مذشيِّٓؼّٓظي موشيعشيـشيوصِّٝصي مظِؾـشيعيوسغي م}ػايّٓؼّٓ :م25ؼ ،مصؿ ّ٤مايّٓؼّٓم
غصـ ّٝماظّٓروع موػ ّ٨معفـي مداوود م(سؾق ّ٥ماظلٱّم) مضول متعودي :م{وشيأَظَـشيعيو مظَّ٥صيم
اظْقشيِّٓؼّٓشي م* مأَنغي ماسضيؿشيّ٢ضي مدشيوبِغشيوتٍ موشيضَِّٓعيرضي مصِ ّ٨ماظلشيعيّٕضيدِ موشياسضيؿشيؾُّ٦ا م٭ّشيوظِقطيو مإغيغـي ّ٨مبِؿشيوم
تشيعضيؿشيؾُّ٦نشي مبشيصِريظي}ػدؾل 10:م ،م11ؼ ،موع ّ٤ماظصـوسوت م ماظيت مّٰ مؼلؿغين مسـفوم
اإلغلونم٭ّـوسيماٌٱّبّٗمواظؽلوء:م{وشيعِّ٤ضيمأَ٭ّضيّ٦شياصِفشيوموشيأَوضيبشيورغيػشيوموشيأَذضيعشيورغيػشيومأَثشيوثطيوم
وشيعشيؿشيوسطيومإغيظَّ٧محِنيػي}ػاظـق:ّ٢م80ؼم،موضولمتعوديمسيم٭ّـوسيماظؽلوء:م{وشيجشيعشيّ٢شيم
ظَؽُّ٣ضي مدشيّٕشيابِقّ٢شي متشيؼِقؽُّ٣صي ماظْقشيّٕشيعي موشيدشيّٕشيابِقّ٢شي متشيؼِقؽُّ٣ضي شيمبلْدشيؽُّ٣ضي م} مػاظـق81:ّ٢ؼ ،موضولم
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شيوم مبصيقصيّ٦تطيوم
ُ ّ٣معِّ٤ضي مجصيؾُّ٦دِ ماَِّغضيع غي
دؾقوغ ّ٥مسي م٭ّـوسي ماىؾّ٦د :م{وشيجشيعشيّ٢شي مظَؽ ضي
تشيلضيؿشيكِػُعيّ٦غشيفشيومؼشيّ٦ضيمشيمزَعضيـِؽُّ٣ضيموشيؼشيّ٦ضيمشيمإغيضَوعشيؿِؽُّ٣ضي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـق:ّ٢م80ؼ.ممم م
وضولمسيمحّ٠مغيب مآمغّ٦حم(مسؾق ّ٥ماظلٱّمم)مسيم٭ّـوسي ماظلػقـي:م
{ َصلَوضيحشيقضيـشيو مإغيظ ضيَق ِّ٥مأَنغي ما٭ّضيـشيّٝغي ماظْػُؾْ َّ١م ِبلَسضيقصيـِـشيو موشيوشيحضيقِـشيو}ػاٌمعـّ٦ن :م27ؼ م ،موضولم
تعوديمسيماظؾـوءماظلؽين:م{وشيبشيّ٦شيعيأَطُّ٣ضيمصِّ٨ماْظلَرضيضغيمتشيؿشيعيكِّٔصيونشيمعِّ٤ضيمدصيفصيّ٦ظِفشيومضُصصيّ٦رطيام
وشيتشيـضيقِؿصيّ٦نشيماظْفِؾشيولشيمبصيقصيّ٦تطيو}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّسّٕاف:م74ؼ .م
وضّٓمحٌماإلدٱّمماٌلؾّ٣مسؾّ٧مأنمؼؽّ٦نمسيمحقوتّ٥مسوعٱّمععطوءمم
وععؿّٕطيامسيمماِّرضمحؿّ٧مؼّٓرطّ٥ماٌّ٦تمأومتلتق ّ٥ماظلوسيم ،مصعشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيم
عشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ )ّ٥مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي م:م(إغينضيمضَوعشيًِم
ؼيوسيُ موشيصِ ّ٨مؼشيِّٓ مأَحشيِّٓطُّ٣ضي مصَلِق َؾيٌ م ،مصَنغينغي مادضيؿشيطَوعشي مأَنضي مَّٰ متشيؼُّ٦مشي محشيؿؼي ّ٧مؼشيغضيّٕغيدشيفشيوم
اظل شي
صَؾْقشيغضيّٕغيدضيفشيو)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓم) .م
وضّٓمطونماظـيبؽيم(م٭ّؾَّّ٧مآمسؾقّ٥مودؾَّّ٣م)مؼعؿّ٢مبـػل،ّ٥موؼؼّ٦ممسؾّ٧م
خّٓعيمأػؾّ٥مم،مضوظًمسوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآمسـفو):م(طونمردّ٦لمآم(م٭ّؾَّّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾَّ ّ٣م) مؼشيكصِّٟصي مغعؾ ،ّ٥موؼشيكق ّٛمثّ٦بشي ،ّ٥موؼعؿ ّ٢مسي مبقؿ ّ٥مطؿو مؼعؿّ٢م
أحّٓصيطّ٣مسيمبقؿ)ّ٥مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(أخّٕجّ٥ممأريّٓمواظرتعّٔي).م م
صوإلدٱّممٕمؼّٓعصي مإديم ماظعؿّ٢م،مأيمسؿّ٢مصقلىم،موإمنومؼطؾىم
اإلجودةمواإلتؼونم،موذظّ١معّٝمّّٕ٬ورةمعّٕاضؾيمآمسّٖموجّ٢مسيماظلّٕمواظعؾّ٤م
،مصنغّ٥معّ٤ماظصعىمبّ٢مرمبومطونمعّ٤ماٌلؿؾعّٓمأوماٌلؿققّ٢مأنمنعّ٢مظؽّ٢م
إغلونمحوردوًمحيّٕدّ٥م،مأومعّٕاضؾوًمؼّٕاضؾّ٥م،موحؿّ٧مظّ٦مصعؾـومذظّ١م،مصويورسم
ضّٓ محيؿوجمإديمعّ٤محيّٕدّ٥م،مموإٌّاضىمضّٓمحيؿوجمإديمعّ٤مؼّٕاضؾّ٥م،موظؽّ٤م
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عّ٤ماظلفّ٢مأنمغّٕبّ٨مسيمطّ٢مإغلونػيمّ٬ؿريطيامحقطيومؼـؾّٚمبويّ٠موؼّٓصّٝمإديم
اًري م ،مِّغ ّ٥مؼّٕاضى مع ّ٤مّٰ متلخّٔه مدـي موّٰ مغّ٦م م ،موسي محّٓؼٌ مجربؼّ٢م
اظطّ٦ؼّ٢محنيمدللماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)مسّ٤ماإلحلونمضولم:م(مأنم
تعؾّٓمآمطلغّ١متّٕاهم،مصننمٕمتؽّ٤متّٕاهم،مصنغّ٥مؼّٕاكم)مم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
وظؾؿلطقّٓمسؾّ٧مأػؿقيماظعؿّ٢مدسوغوماإلدٱّممإديمأنمغعؿّ٢ماديمآخّٕم
يظيمعّ٤محقوتـومحؿّ٧مظّ٦مٕمغّٓركمّٕٔةمػّٔاماظعؿّ٢م،موعومذظّ١مإّٰممظؾقونم
ضقؿيماظعؿّ٢موأػؿقيماإلغؿوجمظألصّٕادمواِّعّ٣م،مصعّ٤مأغّٗمبّ٤معوظّ١م(رّ٨ّ٬م
عيوسيُم
آمسـّ٥م)مضول:ممضولمردّ٦لمآم(م٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)م(إغينضيمضَوعشيًضيماظلشي شي
وشيبِقشيِّٓ مأَحشيِّٓطُّ٣ضي مصَلِق َؾيٌ مصَنغينضي مادضيؿشيطَوعشي مأَنضي مظَو مؼشيؼُّ٦مشي محشيؿشيعي ّ٧مؼشيغضيّٕغيدشيفشيو مصَؾقغّٕدفو م)مم
(اِّدبماٌػّٕدم)م .م
صنتؼونماظعؿّ٢موإحلونمأداّ٥ّ٫معّ٤ماظّ٦اجؾوتماظشّٕسقيماظيتمدسومإظقفوم
اإلدٱّم م م ،مصع ّ٤مسوّ٫شي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفو) مأن مردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مضول:م(مإغينعيماظؾَعيّ٥شيمتشيعشيوديمؼصيقِىعيمإغيذشيامسشيؿِّ٢شيمأَحشيّٓصيطُّ٣ضيمسشيؿشيٱًّمأَنضيمؼصيؿضيؼِـشيّ٥صيم)م م
(رواهماظؾقفؼّ٨مسيماظشعىم).
وعّ٤ماظؼِقشيّ٣ماظيتمؼـؾغّ٨ماّٰظؿِّٖاممبفومسيماظعؿّ٢مأوماٌفـيممايّٕصصيم
سؾ ّ٧مأداء ماظّ٦اجؾوت مضؾّ٢شي ماٌطوظَؾي مبويؼّ٦ق ،مصفّٔا معو مؼـؾغ ّ٨مأنضي مؼؽّ٦نم
سؾق ّ٥مخصيؾُّ٠صي ماٌلؾ ّ٣م ،مدّ٦اء مأطون مسوعٱًّ مأم متوجّٕطيا مأم معّ٦زػًو مأم مزارسطيو م ،مأمم
رؾقؾطيو مأم معفـّٓدطيو مأم مدوّ٫ؼًو مصقمدي معو مسؾق ّ٥مع ّ٤مواجؾوت ،مث ّ٣مؼصيطوظِى مبعّٓم
ذظ ّ١محبؼّ٦ض ّ٥م ،مذظ ّ١مأنؼي م مأداء ماظّ٦اجى مػ ّ٦مسي مايؼقؼي محّ٠ؿي مظؾطّٕفم
اآلخّٕ .م
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مم

موّٰ مح ّ٠مبّٓون مواجى ،موّٰ مطلى مبٱّ متعى موجفّٓ م ،مصؼّٓ مربّٛم

اإلدٱّممبنيمايؼّ٦قمواظّ٦اجؾوتموبنيماٌؽودىمواظؿضققوت،موضّٓممحّٓدم
اإلدٱّم معو م مؼـؾغ ّ٨مسؾ ّ٧ماظعوع ّ٢مأن مؼؿقؾ ّ٧مب ّ٥مع ّ٤ماظؼق ّ٣ماإلميوغقيم
واِّخٱّضقيم،موعـفوماإلميونمبلنماظعؿّ٢مسؾودةموروسيمٓم(دؾقوغّ٥موتعودي)مم
وأنمآمتعوديمدّ٦فمحيودؾّ٥مؼّ٦مماظؼقوعيمسّ٤مسؿؾّ٥مضولمآمتعوديم{:وشيضُّ٢غيم
اسضيؿشيؾُّ٦امصَلشيقشيّٕشيىماظؾَعيّ٥صيمسشيؿشيؾَؽُّ٣ضيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيموشياظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيموشيدشيؿصيّٕشيدصيعيونشيمإغيظَّ٧مسشيوظِّ٣غيماظغشيقضيىِم
وشياظششيعيفشيودشيةِمصَقصيـشيؾِعيؽصيؽُّ٣مبِؿشيومطُـؿصيّ٣ضيمتشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿّ٦بي:م91ؼ.م م
وعّ٤مػـومؼؿضّّمحّٕصماإلدٱّممسؾّ٧ماظلعّ٨مواّٰجؿفودم،مذّٕؼطيمأنم
ؼؽّ٦نماظعؿّ٢مسيم٭ّوحلماظؾٱّدمواظعؾود،مؼؼّ٦لمآمتعوديمظؾلقّٓةمعّٕؼّ٣محنيم
جوءػوماٌكوضموػّ٨مجبّ٦ارماظـكؾي:م{وشيػصيّٖغيعييمإغيظَقضيِّ١مبِفِّٔضيعغيماظـشيعيكضي َؾيِمتصيلشيوضِّْٛم
سشيؾَقضيِّ١مرصيرَؾطيومجشيـِقطيعيو}ػعّٕؼّ٣م25ؼ،مصلعّٕػومآمبوىّٓموبّٔلماىفّٓمأوًّٰم،مصقفىم
سؾّ٧مماإلغلونمذطّٕطيامطونمأومأغـّ٧ممأنمؼلعّ٧موؼـصىم;مظريزضّ٥مآمعّ٤مصضؾّ٥م
وغعؿّ٥مم .م
إن مسؾ ّ٧مأبـوء ماجملؿؿ ّٝماظّ٦احّٓ مأن مؼعؿؾّ٦ا معؿقّٓؼ ّ٤م ّّٓ٬معّ٤م
ؼؿفوونمأو مؼفؿّ٢مأوممؼػلّٓمأومؼّٓعّٕمأومخيّٕبممسيمبـقونمذبؿؿعفّ٣م،موأنم
ؼؾقـّ٦ا مس ّ٤ماِّسؿول مواٌشّٕوسوت موايِّٕشيف مواظصـوسوت ماظيت متػؿؼّٓ مإظقفوم
بٱّدػّ٣مسيمطّ٢مذبول .م
واظعؿ ّ٢ماٌػقّٓ مؼظيفّٖى مسؾق ّ٥م٭ّوحؾ ّ٥مسي ماظّٓغقو مواآلخّٕة م ،مصقصؾّّم
آمذيقّٝمأحّ٦اظّ٥م،مصعّ٤مأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١مرّ٨ّ٬مآمسـ،ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيم
شيـيً ،مؼصيعضيطَ ّ٧مبِفشيو مصِّ٨م
آِ م٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي :م(إغينؼي مآَ مظَو مؼشيظْؾِّ٣صي معصيمضيعِـطيو محشيلشي
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اظّٓؽيغضيقشيو موشيؼصيفضيّٖشيى مبِفشيو مصِ ّ٨ماظْكخِّٕشيةِ )...م(رواه معلؾ )ّ٣م ،موس ّ٤مأب ّ٨مػّٕؼّٕة م(رّ٨ّ٬م
آ مسـ )ّ٥مس ّ٤ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ ّ٣م) مضول :م(اظلوس ّ٨مسؾ ّ٧ماِّرعؾيم
واٌلؽني مطوجملوػّٓ مسي مدؾق ّ٢مآ م -موأحلؾ ّ٥مضول م– موطوظؼو ّ٣ّ٫مّٰ مؼشيػؿصيّٕمم
وطوظصوّ٣ّ٫مّٰمؼصيػطِّٕم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥مم .م
مممممممصوظعؿ ّ٢ماٌػقّٓ مؼّٕؼّّ ماظـػّٗ ،موؼلعّٓ ماظؼؾى موؼصيطقعيى ماظعقّ٘ ،موؼّٔػىم
ايّٖن مواهل ّ٣مواظؼؾ ّ٠م; مصوٌلؾ ّ٣مجيّٓ مصّٕحي موظّٔة م مبعّٓ مإمتوم م مط ّ٢مسؿّ٢م
٭ّوحلمؼعؿؾ،ّ٥موػّٔهماظلعودةمّٰمتصيؾوعموّٰمتصيشرتى،م{عشيّ٤ضيمسشيؿِّ٢شيم٭ّشيوظِقطيومعِّ٤ضيمذشيطَّٕػيم
ـيؾيً}ممممممممممممممممممممممممممممػاظـق:ّ٢م97ؼمم.م م
أَوضيمأُغضيـشيّ٧موشيػصيّ٦شيمعصيمضيعِّ٤ظيمصَؾَـصيقضيقِقشيـؼيّ٥صيمحشيقشيوةًمرَقشي
ممممممممموّٰمؼلؿّ٦يمعّ٤مؼعؿّ٢م٭ّويوموعّ٤مؼعؿّ٢مدقؽطيومأومؼلقهمإديمشريهم،مطؿوم
ّٰمؼلؿّ٦ؼونمسيماٌؿوتم{أَمضيمحشيلِىشيماظَِّّٔؼّ٤شيماجضيؿشيّٕشيحصيّ٦اماظلؼيقـيؽشيوتِمأَنضيمغشيفضيعشيؾَفصيّ٣ضيم
طَوظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا موشيسشيؿِؾُّ٦ا ماظصؼيوظِقشيوتِ مدشيّ٦شياءطي معشيقضيقشيوػصيّ٣ضي موشيعشيؿشيوتصيفصيّ٣ضي مدشيوءشي معشيوم
ؼشيقضيؽُؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاىوثقي:م21ؼم .م

* * *
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اصتجُار ايطاقات ٚاإلَهاْات املعطً١
أٚال  :ايعٓاصز:
 -1إسؿورمماِّرضمعؼصّٓمذّٕس.ّ٨
 -2أػؿقيمادؿـؿورماظطوضوتمواٌّ٦اػىماٌعطؾي.
 -3منوذج مع ّ٤ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣م مواظلـي م ماٌطفّٕة م مّٰدؿـؿور ماظطوضوتم
واإلعؽوغوت.
 -4عّ٤معظوػّٕمتعطقّ٢ماظطوضوتمواإلعؽوغوت .م
 -5أثّٕمادؿـؿورماظطوضوتمواإلعؽوغوتمسيمغفضيماظّ٦رّ٤م.م
ثاْٝا  :األدي١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز:ِٜ

 .1ضولمتعودي{:وشيظَؼَّٓضيمطَّٕؼيعضيـشيومبشيـِّ٧مءشيادشيمشيموشيحشيؿشيؾْـشيوػصيّ٣ضيمصِّ٧ماظْؾشيّٕـيموشياظْؾشيقضيّٕغيموشيرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضيم
عـيّ٤شيماظطَّقـيؾشيوتِموشيصَضؼيؾْـشيوػصيّ٣ضيمسشيؾَّ٧مطَـِريػيمعـيؿؼيّ٤ضيمخشيؾَؼْـشيومتشيػْضِقٱًّ}ممممػاإلدّٕاء70:ؼ.
َغشلَطُّ٣ضيمعـيّ٤شيماّّٰ٪رضيضغيموشيادضيؿشيعضيؿشيّٕشيطُّ٣ضيمصِقفشيو}مممممػػّ٦د:م61ؼ.
 .2وضولمتعودي:م{ػصيّ٦شيمأ شي
 .3وضولمتعوديم:م{مصَوعضيشصيّ٦امصِّ٨معشيـشيوطِؾِفشيوموشيطُؾُّ٦امعِّ٤ضيمرغيزضي ِضِّ٥موشيإغيظ ضيَقِّ٥ماظـؽيشصيّ٦رصي}م
ػاٌؾّ١م:م15ؼم.
 .4وضولمتعوديم{:مضَولشيماجضيعشيؾْـِّ٨مسشيؾَّ٧مخشيّٖشيآّ٤ِّ٫غيماَِّرضيضغيمإغيغـيّ٨محشيػِقٌّٜمسشيؾِقّ٣ظيم}م
ػؼّ٦دّٟم55:ؼ.
شيعلْجصيّ٦جشي معصيػْلِّٓصيونشي مصِّ٧م
 .5وضول متعودي :م{ضَوظُّ٦اْ مؼوذشيا ماظْؼَّٕضيغشيقضيّ٤غي مإغينؼي شيمؼلْجصيّ٦جشي مو شي
اِّرضمصَفشيّ٢ضيمغشيفضيعشيّ٢صيمظََّ١مخشيّٕضيجوًمسشيؾَّ٧مأَنمتشيفضيعشيّ٢شيمبشيقضيـشيـشيوموشيبشيقضيـشيفصيّ٣ضيمدشيّٓؾيام*مضَولشيم
عشيومعشيؽَّــيّ٧مصِقِّ٥مرشيبـيّ٧مخشيقضيّٕظيم َصلَسِقـصيّ٦غِّ٨مبِؼُّ٦ؼيةمٍمأَجضيعشيّ٢ضيمبشيقضيـشيؽُّ٣ضيموشيبشيقضيـشيفصيّ٣ضيمرشيدضيعطيو}م
ػاظؽف:ّٟم٤٩م–م٤٩ؼ.
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 .6وضولمتعودي{:وشيعِّ٤شيماظشؼيقشيورِنيغيمعشيّ٤مؼشيغصيّ٦٭ّصيّ٦نشيمظَّ٥صيموشيؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمسشيؿشيٱًّمدصيونشيمذظَِّ١م
وشيطُـؼيومظَفصيّ٣ضيمحشيوصِظِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغؾقوء:م8٠ؼ.
 .7وضولمتعودي{:إغينؼيمصِّ٨مخشيؾّْ٠غيماظلؼيؿشيووشياتِموشياْظلَرضيضغيموشياخضيؿِؾَوفِماظؾَّقضيّ٢غيموشياظـؼيفشيورغيم
ظَكؼشيوتٍمِظلُوظِّ٨ماْظلَظْؾشيوبِ}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م190ؼم.
 .8وضولمتعوديم{:مؼشيومأَبشيًِمادشيضيؿلْجِّٕضيهصيمإغينؼيمخشيقضيّٕشيمعشيّ٤غيمادشيضيؿلْجشيّٕضيتشيماظْؼَّ٦غييؽيماَِّعِنيصيم}م
ػاظؼص26:ّٙؼم.
يادنة هي ين ٌة:

 .1مسّ٤مسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظىم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضول:مضول مردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(ماسضيؿشيؾُّ٦امصَؽُّ٢ؿيمعصيقشيلؼيّٕظيمظِؿشيومخصيؾِّ٠شيمظَّ٥صيم)م(رواهمعلؾ.)ّ٣م
 .2وسشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظِ ٍّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيجصيٱًّمعِّ٤شيماَِّغضيصشيورغيمأَتشيّ٧ماظـؼيؾِّ٨ؼيم
شيللَظُّ٥صيم،مصَؼَولشيم:م(أَعشيومصِّ٨مبشيقضيؿَِّ١مذشيّ٨ضيءظيم؟مضَولشيم:مبشيؾَّ٧م،م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼ ضي
حِؾّْٗظيمغشيؾْؾشيّٗصيمبشيعضيضشيّ٥صيموشيغشيؾضيلصيُّٛمبشيعضيضشيّ٥صيم،موشيضَعضيىظيمغشيشضيّٕشيبصيمصِقِّ٥معِّ٤شيماظْؿشيوءِم،مضَولشيم:ماّ٫ضيؿِـِّ٨م
بِفغيؿشيو م ،مضَولشي م :م َصلَتشيوهصي مبِفغيؿشيو م ،م َصلَخشئّشيػصيؿشيو مرشيدصيّ٦لصي مآِ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ)ّ٣م
بِقشيِّٓهِ،موشيضَولشي:معشيّ٤ضيمؼشيشضيؿشيّٕغييمػشئّشيؼضيّ٤غيم؟مضَولشيمرشيجصيّ٢ظيم:مأَغشيومآخصئّصيػصيؿشيومبِِّٓرضيػشيّ٣ػيم،مضَولشيم:م
عشيّ٤ضيمؼشيّٖغيؼّٓصيمسشيؾَّ٧مدِرضيػشيّ٣ػيمعشيّٕؼيتشيقضيّ٤غيم،مأَوضيمثشيٱَّثطيوم،مضَولشيمرشيجصيّ٢ظيم:مأَغشيومآخصئّصيػصيؿشيومبِِّٓرضيػشيؿشيقضيّ٤غيم
َصلَسضيطَوػصيؿشيو مإغيؼؼيوهصي م ،موشيأَخشئّشي ماظّٓـيرضيػشيؿشيقضيّ٤غي موشيأَسضيطَوػصيؿشيو ماَِّغضيصشيورغييؼي م ،موشيضَولشي :ماذضيؿشيّٕغيم
ِبلَحشيِّٓػِؿشيومرَعشيوعطيومصَوغضيؾِّٔضيهصيمإغيظَّ٧مأَػضيؾَِّ١م،موشياذضيؿشيّٕغيمبِوآلخشيّٕغيمضَّٓصيوعطيوم َصلْتِـِّ٨م ِبِّ٥م،م َصلَتشيوهصيم
ِبِّ٥م،مصَششيّٓؼي مصِقِّ٥مرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسصيّ٦دطيامبِقشيِّٓهِم،مثصيّ٣ؼيمضَولشيمظَّ٥صيم:م
ضيليَ مسشيششيّٕشي مؼشيّ٦ضيعطيو م ،مصَّٔشيػشيىشي ماظّٕؼيجصيّ٢صيم
اذضيػشيىضي مصَوحضيؿشيطِىضي موشيبِّٝضي م ،موشيَّٰ مأَرشيؼشيـؼي َّ١مخشيؿ شي
ؼشيقضيؿشيطِىصي موشيؼشيؾِقّٝصيم ،مصَفشيوءشي موشيضَّٓضي مأَ٭ّشيوبشي مسشيشضيّٕشيةَمدشيرشياػِّ٣شيم،مصَوذضيؿشيّٕشيى مبِؾشيعضيضِفشيو مثشيّ٦ضيبطيو م،م
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وشيبِؾشيعضيضِفشيومرَعشيوعطيوم،مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:مػشئّشيامخشيقضيّٕظيمظََّ١م
شيللََظيَمَّٰمتشيصضيؾُّّصيم
شيوعيِم،مإغينؼيماظْؿ ضي
شيللََظيُمغصيؽشيْؿيًمصِّ٨موشيجضيفغيَّ١مؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
عِّ٤ضيمأَنضيمتشيفِّ٨ءشيماظْؿ ضي
إغيَّّٰمظِـشيٱّشيَثيٍم:مظِِّٔيمصَؼّْٕػيمعصيّٓضيضِّٝػيم،مأَوضيمظِِّٔيمشُّٕضيمػيمعصيػْظِّٝػيم،مأَوضيمظِِّٔيمدشيمػيمعصيّ٦جِّٝػي)م
(رواهمأبّ٦مداودم)م.
 .3وسشيّ٤غي مابضيّ٤غي مسشيؾؼيوسػي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضَولشي :متصيصصيّٓـيقشي مسشيؾَ ّ٧معشيّ٦ضيَّٰةٍ مظِؿشيقضيؿصيّ٦غشييَم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مصَؼَولشي م:م م
بِششيوةٍ مصَؿشيوتشيًضي مصَؿشيّٕؼي مبِفشيو مرشيدصيّ٦لصي َّ
(مػشيٱَّّمأَخشئّضيتصيّ٣ضيمإغيػشيوبشيفشيومصَّٓشيبشيغضيؿصيؿصيّ٦هصيمصَوغضيؿشيػَعضيؿصيّ٣ضيم ِب)ِّ٥م،مصَؼَوظُّ٦امإغيغؼيفشيومعشيقشيضيؿيٌ.مصَؼَولشي(:مإغيغؼيؿشيوم
حشيّٕصيمشيمأَطْؾُفشيو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾّ٣م)م.م
 .4وس ّ٤مزؼّٓ مب ّ٤مثوبً م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضول م :مذصيػِىشي مبِ ّ٨مإغيظَ ّ٧ماظـؼيؾِّ٨ـيم م
شيماظؾِّ٥مػشئّشيامشُؾَومظيمعِّ٤ضيمبشيـِّ٨م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م َصلُسضيفِىشيمبِّ٨مصَؼَوظُّ٦امؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
اظـؼيفؼيورغي معشيعشيّ٥صي معِؿؼيو مأَغضيّٖشيلشي ماظؾَّّ٥صي مسشيؾَقضي َّ١مبِضضيّٝشي مسشيشضيّٕشيةَ مدصيّ٦رشيةً م َصلَسضيفشيىشي مذشيظِ َّ١ماظـؼيؾِّ٨ؼيم
شياظؾِّ٥معشيوم
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)موشيضَولشي:م(ؼشيومزشيؼضيّٓصيمتشيعشيؾَّّ٣ضيمظِّ٨مطِؿشيوبشيمؼشيفصيّ٦دشيمصَنغيغـيّ٨مو َّ
آعشيّ٤صيمؼشيفصيّ٦دشيمسشيؾَّ٧مطِؿشيوبِّ٨مضَولشيمزشيؼضيّٓظيمصَؿشيعشيؾَّؿضيًصيمطِؿشيوبشيفصيّ٣ضيمعشيومعشيّٕؼيتضيمبِّ٨مخشيؿضيّٗشيمسشيشضيّٕشيةَم
ظَقضي َؾيً محشيؿؼي ّ٧محشئّشيضْؿصيّ٥صي موشيطُـضيًصي مأَضّْٕشيأُ مظَّ٥صي مطُؿصيؾشيفصيّ٣ضي مإغيذشيا مطَؿشيؾصيّ٦ا مإغيظ ضيَق ِّ٥موشيأُجِقىصي مسشيـضيّ٥صي مإغيذشيام
طَؿشيىشي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأريّٓ) .م
ثانثا  :يملْضْع :

ظؼّٓمخؾّ٠مآمتعوديماإلغلونمسيمأحلّ٤متؼّ٦ؼّ٣موطّٕعـّ٥موصضـؾّ٥مسؾـّ٧م

دوّّٕ٫مخؾؼّ٥م،موػقلماظؽّ٦نمودكّٕمظّ٥معومصقّ٥معّ٤ممشّٗموضؿّٕموحبورموأغفورممضولم
تعودي:م{وشيظَؼَّٓضيمطَّٕؼيعضيـشيومبشيـِّ٧مءشيادشيمشيموشيحشيؿشيؾْـشيـوػصيّ٣ضيمصِـّ٧ماظْؾشيـّٕـيموشياظْؾشيقضيـّٕغيموشيرشيزشيضْـشيـوػصيّ٣ضيمعـيـّ٤شيم
اظطَّقـيؾشيوتِموشيصَضؼيـؾْـشيوػصيّ٣ضيمسشيؾَـّ٧مطَــِريػيمعـيؿؼيـّ٤ضيمخشيؾَؼْـشيـومتشيػْضِـقٱًّم}(اإلدـّٕاء:م70م)،موعـّ٤م
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عظــوػّٕماظؿؽــّٕؼّ٣ماإلهلــّ٨مظإلغلــونمادــؿكٱّصّ٥مسيماِّرضمضــولمتعــودي:م{وشيإغيذضيم
ضَولشيمرشيبؽيَّ١مظِؾْؿشيؾَوِّ٫ؽَيمِمإغيغـيّ٨مجشيوسِّ٢ظيمصِّ٧ماَِّرضيضغيمخشيؾِقػَـيمطيمضَـوظُّ٦امأَتشيفضيعشيـّ٢صيمصِقفشيـومعشيـّ٤م
ؼصيػْلِّٓصيمصِقفشيوموشيؼشيلضيػُِّ١ماظّٓـيعشيكءشيموشيغشيقضيّ٤صيمغصيلشيؾـيّّصيمبِقشيؿضيِّٓكَموشيغصيؼَّٓـيسصيمظََّ١مضَولشيمإغيغـيّ٨مأَسضيؾَّ٣صيم
عشيومَّٰمتشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}(اظؾؼّٕة)30:م،مموعـقّ٥معـّ٤ماإلعؽوغـوتماظـيتمتعقــّ٥مسؾـّ٧مػـّٔام
اّٰدؿكٱّفم.م م
وحّٓد مربـو مظإلغلون معفؿي مسظقؿي مسؾ ّ٧ماِّرض مجبوغى معفؿيم
اظعؾودةموػّ٨معفؿيمإسؿورمػّٔاماظؽّ٦نم،موادؿكّٕاجمطـّ٦زهموخوعوتّ٥م،مضولم
َغشلَطُّ٣ضيمعـيّ٤شيماّّٰ٪رضيضغيموشيادضيؿشيعضيؿشيّٕشيطُّ٣ضيمصِقفشيو}(ػّ٦د)61:م،مأيم:مرؾىم
تعودي:م{ػصيّ٦شيمأ شي
عـؽّ٣مسؿورتفوموإ٭ّٱّحفوم،مواظـظّٕمصقؿومأودعمصقفومعّ٤مخرياتموعومضّٓرمصقفوم
ع ّ٤مأضّ٦ات موأعّٕه مبوظلعّ٨مواِّخّٔ مبوِّدؾوب موسّٓم ماظّٕطّ٦ن مإدي ماًؿّ٦لم
واظؽل ،ّ٢مضول متعودي{:صَوعضيشصيّ٦ا مصِ ّ٨معشيـشيوطِؾِفشيو موشيطُؾُّ٦ا معِّ٤ضي مرغيزضي ِض ِّ٥موشيإغيظَقضيِّ٥م
اظـؽيشصيّ٦رصي}ػاٌؾّ١م:م15ؼم،مصوظّٕزقمغؿقفيمظؾلعّ٨مواظعؿّ٢مواظؽّٓم،مطؿومأنماظػؼّٕم
غؿقفيمظؾؾطوظيمواظؽل.ّ٢
وظؼــّٓموػــىمربـــومدــؾقوغّ٥مطــّ٢مإغلــونممبفؿّ٦ســيمعــّ٤ماٌّ٦اػــىم
واإلعؽوغــوتمطــّ٨محيؼــّ٠مبفــومعــّٕادمآمســّٖموجــّ٢م،موبؼــّٓرمإخــٱّصماظػــّٕدم
اٌلؾّ٣موادـؿـؿورهمهلـّٔهمماإلعؽوغـوتممظصـوحلمورــّ٥م بؼـّٓرمعـومتؽـّ٦نماظـؿـّٕةم
إٌّجّ٦ةمخريطيامورصوػقيمودعودةمظؾػّٕدموظؾؿفؿؿّٝمعـّ٤محّ٦ظـّ٥مم،موػـّٔامؼعؿـربم
عؼقودطيومجقّٓطيامؼلؿطقّٝماٌلؾّ٣مأنمؼؼقّٗمبـّ٥معـّٓىم٭ّـّٓضّ٥موإخٱّ٭ّـّ٥موتػوغقـّ٥م
ظـصّٕةمػّٔاماظّٓؼّ٤ممورصعيمورـّ٥م.مم م
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وسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م٭ّّ٦رمعضقؽيمومنوذجمرقؾيمجملؿّ٦سيمعّ٤ماظؾشـّٕم
أغعــّ٣مآمســّٖموجــّ٢مسؾــقفّ٣مبــؾعّٚماظـــعّ٣م،مصودــؿغؾّ٦ػومًّٓعــيمأممفــّ٣م،موٕم
جيعؾّ٦ػـــومضو٭ّـــّٕةمسؾـــّ٧مذواتفـــّ٣م،موٕمؼعطؾّ٦ػـــوم،ممصفـــّٔامغـــيبمآمداودم م
(سؾقّ٥ماظلٱّمم)مأّٰنمآمظّ٥مايّٓؼّٓم،مصودؿكّٓمماظـيبماظؽـّٕؼّ٣مػـّٔهماظطوضـيم
سيم٭ّـوسيماظّٓروعموعٱّبّٗمايـّٕبمواظعؿـودماظمعلـؽّٕيمظقفوػـّٓمسيمدـؾقّ٢م
ضيمبلْدِـؽُّ٣ضيم
ضيعيَمظَؾصيّ٦سػيمظَؽُـّ٣ضيمظِؿصيقضيصِــشيؽُّ٣ضيمعِـ ّ٤شي
آمسّٖموجّ٢مضولمتعوديم(وشيسشيؾَّؿضيـشيوهصيم٭ّشيـ شي
صَفشيّ٢ضيمأَغضيؿصيّ٣ضيمذشيوطِّٕصيونشيم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغؾقوء:م80مؼ.م م
وأسطّ٧مآمسّٖموجّ٢مدقؾؿونم(سؾقّ٥ماظلـٱّمم)مغعؿطيـومطــريةممادـؿطوعم
أنمؼـؿقفوموؼلؿـؿّٕػومسيمبـوءمحضورةمّٰمزاظًماظـّٓغقومتؿقـّٓثمســّ٥مربـّٓثصيوم
دذبًومبنيمطّ٢ماظطوضـوتمإديمنـوحمعؾفـّٕمهـّٓثمســّ٥ماظؼـّٕآنمحـنيموضـّٟم
ؼيـوسم
(سؾقّ٥ماظلٱّمم)مؼـوديمسيماظـوسممعؿقّٓثطيومبػضّ٢مآمسؾقّ٥مم{:ؼشيومأَؼؽيفشيـوماظـ صي
سصيؾِّؿضيـشيــومعشيـضيطِــّ٠شيماظطَّمقضيــّٕغيموشيأُوتِقـشيــومعِــّ٤ضيمطُــّ٢ـيمذشيــّ٨ضيءٍم}ػاظـؿــ:ّ٢م16ؼم،مدــكّٕمآم م
(سّٖموج)ّ٢ممظّ٥ماىّ٤مواظطريمواظّ٦حّ٘م،مصودؿـؿّٕمػّٔهماٌّ٦اػىمسيمعّّٕ٬وةم
آمتعــودي،موادــؿـؿّٕمإعؽوغــوتماهلّٓػــّٓموػــّ٦مأحــّٓمجـــّ٦دهمسيمإردــولم
اظّٕدوّ٢ّ٫مإديمعؾؽيمدؾلمظقّٓسّ٦ػومإديمايّ٠م،موادؿـؿّٕمروضيماىـّ٤مسيمبــوءم
اظصّٕحماٌ ؿّٕدمعّ٤مضّ٦ارؼّٕمماظّٔيمبفّٕمسنيمعؾؽـيمدـؾلمصلدـؾؿًمٌـومسؾؿـًم
أنمعصيؾؽفــومّٰمؼلــوويمذــقؽطيومجبوغــىمعؾــّ١مدــؾقؿونماٌمؼــّٓمعــّ٤مســـّٓمآمم م
(ســـّٖموجـــ)ّ٢ممحؿـــّ٧ماظشـــقورنيمادـــؿـؿّٕمدـــؾقؿونم(سؾقـــّ٥ماظلـــٱّم)مرـــوضؿفّ٣م
وعّ٦اػؾفّ٣م،مضولمتعودي:م{وشيعِّ٤شيماظشؼيـقشيورِنيغيمعشيـّ٤مؼشيغصيّ٦٭ّصيـّ٦نشيمظَـّ٥صيموشيؼشيعضيؿشيؾُـّ٦نشيمسشيؿشيـمٱًّم
دصيونشيمذظَِّ١موشيطُـؼيومظَفصيّ٣ضيمحشيوصِظِنيشيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغؾقوء:م8٠ؼ.
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م

موػّٔامذوماظؼّٕغنيماظّٔيمرّ٦ىمآمظّ٥ماِّرضمصؽونمّٰمميّٕمسؾّ٧مأعيم

عــّ٤ماِّعــّ٣مإّٰمدســوػّ٣مبــّٓسّ٦ةمايــّ٠ممضــولمتعــودي:م{وشيؼشيلضي ـلَظُّ٦غشيَّ١مسشيــّ٤مذِيم
ْمسؾ ضيَقؽُّ٣معـيـضيـّ٥صيم ِذطْـّٕاًمإغيغؼيـومعشيؽَّـؼيـومظَـّ٥صيممصِـّ٧ماّّٰ٪مرضيضغيموشيآتشيقضيـشيـوهصيمعِـّ٤م
ضيمدلَ ضيتؾُّ٦ا شي
اظْؼَّٕضيغشيقضيّ٤غيمضُ ّ٢شي
طُّ٢ـيمذشيّ٧ضيءٍمدشيؾشيؾوًم َصلَتضيؾشيّٝشيمدشيؾشيؾوًم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؽف:ّٟم83ـم84ؼم .م
وٌــوموردمسؾــّ٧ماظؼــّ٦مماظــّٔؼّ٤مّٰمؼؽــودونمؼػؼفــّ٦نمضــًّّٰ٦مّٰدــؿعفومم
طٱّعفّ٣موبعّٓػّ٣مسّ٤ماظـوسموإخٱّدػّ٣مإديماظؽلّ٢موتعطقّ٢ماظػؽّٕموتؾّٓؼـّٓم
اظطوضيموأ٭ّؾّّمحوهلّ٣ماظضعّٟمواٌلؽـيمّٰمحّ٦لمهلّ٣موّٰمضـّ٦ةماذـؿؽّ٦امإظقـّ٥م
عّ٤مزؾّ٣مؼلجّ٦جموعلجّ٦جم،موإشورتفّ٣مسؾقفّ٣موإصلودػّ٣مِّعـّ٦اهلّ٣موزروسفـّ٣م
وأغػلفّ٣مصؿوذامضوظّ٦ام:م{مضَوظُّ٦امؼشيومذشياماظْؼَّٕضيغشيقضيّ٤غيمإغينؼيمؼشيـلْجصيّ٦جشيموشيمعشيـلْجصيّ٦جشيمعصيػْلِـّٓصيونشيم
صِـــّ٨ماظْـــلَرضيضغيمصَفشيـــّ٢ضيمغشيفضيعشيـــّ٢صيمظَـــَّ١مخشيّٕضيجطيـــومسشيؾَـــّ٧مأَنضيمتشيفضيعشيـــّ٢شيمبشيقضيـشيـشيـــوموشيبشيقضيــــشيفصيّ٣ضيم
دشيّٓؾيا}ػاظؽفـّٟم:م94م ؼم،مصوطػــومذـّٕػّ٣مؼـومذاماظؼـّٕغنيموظـّ١ماِّجـّٕمواظعطـوءم،م
ظؽــّ٤ماٌلــؾّ٣ماظــّٔيمؼـــّٓصّٝمبــّٕوحماإلدــٱّمموضــّ٦ةماإلميــونمواإلخــٱّصمٓم
دؾقوغّ٥موتعوديمّٰمؼـؿظّٕماِّجّٕمعّ٤ماظؾشّٕمإمنومؼـؿظّٕهمعّ٤مربماظؾشّٕمدؾقوغّ٥م
وتعوديم،ممصّٔوماظؼّٕغنيماظّٕجّ٢ماظّٔطّ٨ماظّٔيمآتوهمآمعـّ٤ماظؼـّ٦ةممواظؾصـريةمم
ضّٓرطيامطؾريطيامدؾّ١مبفّ٣مرّٕؼؼًومؼلؿـؿّٕمعّ٤مخٱّظّ٥مروضوتفّ٣ماٌفّٓرةموعّ٦اػؾفّ٣م
اٌعطؾيمموجعؾفّ٣مؼؿعؾؿّ٦نمطقّٟمؼعؿؿّٓونمسؾّ٧مأغػلفّ٣موّٰمؼعؿؿّٓونمسؾّ٧م
شريػّ٣مسيمضضوءمعصويفّ٣مصؿقّ٦ظّ٦امبّٔظّ١مأسّ٦اغطيومظّ٥موظقلّ٦امسوظيمسؾقّ٥م .م
إغفّ٣مطوغّ٦امسيمأعّٗمايوجيمإديمعـّ٤مميؾـّ١مإدارةمادـؿـؿورمعـّ٦اردػّ٣م
وروضوتفّ٣ماٌّ٦جّ٦دةمبوظػعّ٢مصقفّ٣م،موادـؿـؿورػومصقؿـومؼــػعفّ٣موؼصـؾقفّ٣موؼلخـّٔم
بلؼّٓؼفّ٣مإديماٌـعيموايصوغيمصضؾًومسّ٤ماظؿـؿقيمواظؿؼّٓممواظّٕخوء .م
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ممممممموسيماظلـيماظشّٕؼػيمأؼضطيومعومؼـّٓلمسؾـّ٧مأنماظّٕدـّ٦لماظؽـّٕؼّ٣م(٭ّـؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مطـونمؼلـؿـؿّٕماظطوضـوتمواٌّ٦اػـىمواإلعؽوغـوتمظـصـّٕةماظـّٓؼّ٤م
وظّٕصعيمذلنماظّ٦رّ٤موهؼقّ٠مماظؿـؿقيمواظّٕصوػقيم،ممصعّ٤مزؼّٓمبّ٤مثوبًمرّ٬ـّ٨م
آمسـّ٥مضولم:مذصيػِىشيمبِّ٨مإغيظَّ٧ماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـمِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)م َصلُسضيفِـىشيمبِـّ٨م
ّ١م
صيمسؾَقضيـ َ
ضيمبـِـّ٨ماظـؼيفؼيـورغيمعشيعشيـّ٥صيمعِؿؼيـومأَغضيـّٖشيلشيماظؾَّـ ّ٥شي
شيماظؾِّ٥مػشئّشيام ُشؾَومظيمعِـ ّ٤شي
َصؼَوظُّ٦امؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
بِضضيــّٝشيمسشيشضيــّٕشيةَمدصيــّ٦رشيةًم َصلَسضيفشيــىشيمذشيظِ ـَّ١ماظـؼيؾِــّ٨ؼيم(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)موشيضَــولشي:م م
شياظؾِّ٥معشيومآعشيّ٤صيمؼشيفصيّ٦دشيمسشيؾَّ٧مطِؿشيـوبِّ٨مضَـولشيمزشيؼضيـّٓظيم
(ؼشيومزشيؼضيّٓصيمتشيعشيؾَّّ٣ضيمظِّ٨مطِؿشيوبشيمؼشيفصيّ٦دشيمصَنغيغـيّ٨مو َّ
َـّ٥م
صَؿشيعشيؾَّؿضيًصيمطِؿشيوبشيفصيّ٣ضيمعشيومعشيّٕؼيتضيمبِّ٨مخشيؿضيّٗشيمسشيشضيّٕشيةَمظَقضي َؾيًمحشيؿؼيّ٧محشئّشيضْؿصيّ٥صيموشيطُـضيـًصيمأَضْـّٕشيأُمظ صي
صيـّ٦لم
طُؿصيؾشيفصيّ٣ضيمإغيذشيامطَؿشيؾصيّ٦امإغيظ ضيَقِّ٥موشيأُجِقىصيمسشيـضيّ٥صيمإغيذشيامطَؿشيىشيم)موسيمرواؼـيم ) ضَـولشيمظِـّ٨مرشيد صي
ِقيَمإغيغؼيفشيــومتشيـلْتِقـِّ٨مطُؿصيــىظي،مضَــولشيم
اظؾَّـِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي):م(تصيقضيلِــّ٤صيماظلؽيــّٕضيؼشيوغ ؼي
ضيعيَمسشيششيّٕشيمؼشيّ٦ضيعطيو)م،موػؽّٔامرأىماظــيبم
ضُؾًْصي:مظَوم،مضَولشي:م(صَؿشيعشيؾَّؿضيفشيو)مصَؿشيعشيؾَّؿضيؿصيفشيومصِّ٨مدشيؾ شي
اظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معومؼؿؿؿّٝمبّ٥مػّٔاماظغـٱّممعـّ٤ماظـّٔطوءمواظػفـّ٣م
عومؼلؿطقّٝمعّ٤مخٱّهلؿـومخّٓعـيمدؼــّ٥موورــّ٥م،مصـلعّٕهمأنمؼـؿعؾّ٣مظغـيماظقفـّ٦دم
ضّٕاءةموطؿوبيمحؿّ٧مؼؿؿؽّ٤ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معـّ٤ماظـّٕدمسؾـّ٧معـوم
سيمطؿؾفّ٣موردوّ٫ؾف.ّ٣م م
وسيمذبــولماظؼضــوءمسؾــّ٧ماظؾطوظــيموربوربــيماظؽلــّ٢مواظــّٓصّٝمسبــّ٦م
ّ١م
اظعؿــّ٢مواإلغؿــوجموادــؿـؿورماٌّ٦اػــىمواظطوضــوتم،مصعشيــّ٤ضيمأَغشيــّٗغيمبضيــّ٤غيمعشيوظِ ـ ٍ
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيجصيٱًّمعِّ٤شيماَِّغضيصشيـورغيمأَتشيـّ٧ماظـؼيؾِـّ٨ؼيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
شيللَظُّ٥صي،مصَؼَولشيم:مأَعشيومصِّ٨مبشيقضيؿَِّ١مذشيّ٨ضيءظيم؟مضَولشيم:مبشيؾَّ٧م،محِؾّْٗظيمغشيؾْـؾشيّٗصيمبشيعضيضشيـّ٥صيموشيغشيؾضيلصيـمُّٛم
ؼ ضي
بشيعضيضشيّ٥صيم،موشيضَعضيىظيمغشيشضيّٕشيبصيمصِقِّ٥معِّ٤شيماظْؿشيوءِم،مضَولشيم:ماّ٫ضيؿِـِّ٨مبِفغيؿشيـوم،مضَـولشيم:م َصلَتشيـوهصيمبِفغيؿشيـوم،م
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َصلَخشيــّٔشيػصيؿشيومرشيدصيــّ٦لصيمآِم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مبِقشي ـِّٓهِ،موشيضَــولشي:معشيــّ٤ضيمؼشيشضيــؿشيّٕغييم
ػشئّشيؼضيّ٤غيم؟مضَولشيمرشيجصيّ٢ظيم:مأَغشيـو،مآخصيـّٔصيػصيؿشيومبِـِّٓرضيػشيّ٣ػيم،مضَـولشيم:ممعشيـّ٤ضيمؼشيّٖغيؼـّٓصيمسشيؾَـّ٧مدِرضيػشيـّ٣ػيم
عشيــّٕؼيتشيقضيّ٤غيم،مأَوضيمثشيٱَّثطيــوم،مضَــولشيمرشيجصيــّ٢ظيم:مأَغشيــومآخصيــّٔصيػصيؿشيوم ِب ـِّٓرضيػشيؿشيقضيّ٤غيم َصلَسضيطَوػصيؿشيــومإغيؼؼيــوهصيم،م
وشيأَخشيــّٔشيماظــّٓـيرضيػشيؿشيقضيّ٤غيموشيأَسضيطَوػصيؿشيــوماَِّغضيصشيــورغييؼي،موشيضَــولشي:ماذضيــؿشيّٕغيم ِبلَحشيــِّٓػِؿشيومرَعشيوعطيــوم
صَوغضيؾِــّٔضيهصيمإغيظَــّ٧مأَػضيؾِـ،َّ١موشياذضيــؿشيّٕغيمبِــوآلخشيّٕغيمضَــّٓصيوعطيومصَـلْتِـِّ٨مبِـ،ِّ٥م َصلَتشيــوهصيمبِـِّ٥م،مصَششيــّٓؼيمصِقـ ِّ٥م
شيــىم
ّٓهِم،مثصيــّ٣ؼيمضَــولشيمظَــّ٥صيم:ماذضيػ ضي
رشيدصيــّ٦لصيمآِم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مسصيــّ٦دطيامبِقشيــ ِ
ـىم
صَوحضيؿشيطِــىضيموشيبِــّٝضيم،موشيَّٰمأَرشيؼشيـؼيـَّ١مخشيؿضيلشيـيَمسشيششيــّٕشيمؼشيّ٦ضيعطيــوم،مصَــّٔشيػشيىشيماظّٕؼيجصيــّ٢صيمؼشيقضيؿشيطِـ صي
شيعضِـفشيوم
طيـوم،موبِؾ ضي
شيعضِـفشيومثشيّ٦ضيب شي
ضيـّٕةَمدشيرشياػِـّ٣شيم،مصَوذضيـؿشيّٕشيىمبِؾ ضي
شيموضَـّٓضيمأَ٭ّشيـوبشيمسشيش شي
وشيؼشيؾِ قّٝصيم،مصَفشيوء شي
َنم
رَعشيوعطيوم،م َصؼَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيمآِم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م:مػشيـّٔشيامخشيقضيـّٕظيمظَـَّ١معِـّ٤ضيمأ ضي
شيللََظيَمَّٰمتشيصضيؾُّّصيمإغيَّّٰمظِـشيٱّشيَثيٍم
شيوعيِ،مإغينؼيماظْؿ ضي
شيللََظيُمغصيؽشيْؿيًمصِّ٨موشيجضيفغيَّ١مؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
تشيفِّ٨ءشيماظْؿ ضي
:مظِِّٔيمصَؼّْٕػيمعصيّٓضيضِّٝػيم،مأَوضيمظِِّٔيمشُّٕضيمػيمعصيػْظِّٝػيم،مأَوضيمظِِّٔيمدشيمػيمعصيّ٦جِّٝػي.م م
صفّٔامؼصيعّٓمعـّ٤مأروعماِّعـؾـيمّٰدـؿـؿورماظطوضـوتماٌعطؾـيم،مصوظلـوّ٢ّ٫م
رجّ٢معـّ٤ماِّغصـورمتؾـّٓومسؾقـّ٥مسٱّعـوتماّٰدـؿطوسيمواظؼـّٓرةمسؾـّ٧ماظعؿـّ٢م،م
وهلّٔامٕمؼؾّّمظّ٥ماظّٕدّ٦لماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)ماٌلـلظيمطؿـومذطـّٕم
سيمآخــّٕمايــّٓؼٌمصفــّ٦مظــقّٗمعــّ٤ماِّ٭ّـــوفماٌــّٔطّ٦رةماظــيتمحيــّ٢مهلــوم
اظصــّٓضي،ممواظّٕجــّ٢مٕمؼؽــّ٤مسيمبقؿــّ٥مإّٰمحؾــّٗمػــّ٦مصّٕاذــّ٥موشطــوؤهمععطيــوم،م
وطّ٦بمؼشّٕبمصقّ٥ماٌـوءموػـّٔانمذـقؽونم–بـٱّمذـّ١م–ّ٬ـّٕورؼونمظؽـفؿـومإذام
ضقلومبويوجيمإديماظطعـوممطوغـًمايوجـيمإديماظطعـوممأوديموهلـّٔامبوسفؿـوم
اظّٕدّ٦لماظؽـّٕؼّ٣م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مظقـّ٦صّٕمظـّ٥ماِّػـّ٣مواِّوديم،مموطـلنم
ردّ٦ظـوماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممؼّ٦جّ٥مردوظيمإديماِّعيماظـيتمسطؾـًم
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عّ٦اػؾفوموروضوتفوم،موؼلعّٕػومبوِّخّٔمبؽّ٢مودوّ٢ّ٫ماظؼّ٦ةمواظعؾّ٣موؼّ٦جففومسبّ٦م
اّٰدؿػودةماٌـؾّ٧معّ٤مطّ٢مذّ٨ءمؼعّ٦دمخريهموغػعّ٥مسؾّ٧ماظػّٕدمواجملؿؿّٝم .م
وضّٓمسؼّٓماظـيبماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣مذبؾـّٗمعـّٖادمظقؾقـّٝم
عومميؿؾؽّ٥ماظّٕجـّ٢م،موطـونماظــؿّ٤ماظػعؾـّ٨مظؾقؾـّٗمواظؼعـىمدرػـّ٣مواحـّٓم،م
وطونمؼؽػّ٨مظطعوعّ٥مِّنماظّٕدّ٦لمأسطوهمدرػؿطيومواحّٓطيامظطعوعّ٥مورعوممأػؾـّ٥م
واظّٓرػّ٣ماظـوغّ٨موػّ٦مميـّ٢مدسّ٣ماجملؿؿّٝماٌلؾّ٣مهلّٔاماظّٕجّ٢مظقـشهمعــّ٥م
ثّٕوةموروضيمدبـّٓمماجملؿؿـّٝمأومسؾـّ٧ماِّضـّ٢محيلـّ٤موـقـّٓػومواّٰدـؿػودةم
عـفو.مواظّٓرػّ٣ماظــوغّ٨م(مواظـّٔيمػـّ٦مدسـّ٣معـّ٤ماجملؿؿـّٝمظؾلـو)ّ٢ّ٫ماذـرتىم
اظّٕجّ٢مبّ٥ماظؼودوممو٭ّورمرأسمعولمػّٔاماظّٔيمجوءمعـّٔمضؾقّ٢مؼلـللماظــوسم
،مصودــؿـؿّٕمروضوتــّ٥موأ٭ّــؾّّمصــّٕدام٭ّــوحىمعــولمّٰم٭ّــوحىمؼــّٓممتــّٓموتلــللم
اظـوس .م
صؽّ٢مإغلونمسـّٓهمعّ٤ماٌّ٦اػىمواظطوضوتمعومؼغـقّ٥م-مظّ٦مادـؿـؿّٕػوم
مسّ٤مذلماظلمالم،ممضولمتعودي:م{مإغينؼيمدشيعضيقشيؽُّ٣ضيمظَششيؿؼيّ٧م}،مومسّ٤مسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظــىم(مرّ٬ــّ٨مآمســـّ٥م)مضــول:مضــولمردــّ٦لمآم(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي):م
(اسضيؿشيؾُّ٦امصَؽُّ٢ؿيمعصيقشيلؼيّٕظيمظِؿشيومخصيؾِّ٠شيمظَّ٥صيم)مموعّ٤مأذيّ٢معـومضوظـّ٥ماإلعـوممعوظـّ١م(رّ٬ـّ٨م
آمسـ)ّ٥مسيماٌللظيموػّ٦مؼّٕدمسؾّ٧مسؾّٓآمبـّ٤مسؾـّٓاظعّٖؼّٖماظعصيؿشيـّٕغييماظعوبـّٓم
حقـؿومطؿىمإظقّ٥محيضّ٥مسؾـّ٧ماّٰغػـّٕادمواظعّٖظـيم،مضـولماإلعـوممعوظـّ١م(رّ٬ـّ٨م
آمسـّ٥م)م:م(إنمآمضلّ٣ماِّسؿـولمطؿـومضملـّ٣ماِّرزاق،مصـّٕبمرجـّ٢مصـؿّّمظـّ٥م
سيماظصٱّة،موٕمؼػؿّّمظّ٥مسيماظصّ٦م،موآخّٕمصؿّّمظّ٥مسيماظصّٓضيموٕمؼػؿّّمظـّ٥م
سيماظصّ٦م،موآخّٕمصؿّّمظّ٥مسيماىفودم،صـشـّٕماظعؾـّ٣معـّ٤مأصضـّ٢مأسؿـولماظـرب،م
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وضّٓمرّ٬قًممبومصؿّّمظّ٨مصق،ّ٥موعومأزّ٤معومأغومصقّ٥مبّٓونمعومأغًمصقـ،ّ٥موأرجـّ٦م
أنمؼؽّ٦نمطٱّغومسؾّ٧مخريموبّٕ) .م
إنماِّعـــيماظقـــّ٦ممّٰمؼـؼصـــفومأســـّٓادمبشـــّٕؼي،موّٰمعـــّ٦اردمعوظقـــي،موّٰم
علوحوتمأرّ٬قي،موّٰمسؼّ٦لمصؽّٕؼي،موّٰمإعؽوغوتمتؽـّ٦ظّ٦جقـي،مإمنـومؼـؼصـفوم:م
ادؿـؿورماظطوضوتموتّٕذقّٓماٌّ٦اردم،موابوصظيمسؾقفو،موػّٔامعـومطـونمؼػعؾـّ٥م
ردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)موؼّ٦جّ٥ماِّعيمإظقّ٥مصقلؿـؿّٕمطّ٢مذّ٨ءمصقّ٥م
غػّٝمؼعّ٦دممبوًريممسؾّ٧م٭ّوحؾّ٥م،مصعشيّ٤غيمابضيـّ٤غيمسشيؾؼيـوسػيمضَـولشيمتصيصصيـّٓـيقشيمسشيؾَـّ٧معشيـّ٦ضيَّٰ ٍةم
صيّ٦غيَمبِششيوةٍمصَؿشيوتشيـًضيمصَؿشيـّٕؼيمبِفشيـومرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م َصؼَـولشي:م
ظِؿشيقضيؿ شي
(ػشيٱَّّمأَخشئّضيتصيّ٣ضيمإغيػشيوبشيفشيومصَّٓشيبشيغضيؿصيؿصيّ٦هصيمصَوغضيؿشيػَعضيؿصيّ٣ضيم ِب،)ِّ٥مصَؼَوظُّ٦ا:مإغيغؼيفشيومعشيقضيؿشيـيٌ.مصَؼَـولشي:م(مإغيغؼيؿشيـوم
حشيّٕصيمشيمأَطْؾُفشيوم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾّ٣م)م .م
صققـؿوممغـظّٕمسيمأحّ٦الماِّعيمسيمػّٔهماِّؼوممغـّٓركمبعـنيماظؾصـّٕمم
أنؼيماِّعيمتعـقّ٘مأزعـيمروضـوتمعفـّٓرة،موجفـّ٦دمعؾعــّٕة،مومإنمايـّٓؼٌمسـّ٤م
روضوتماِّعي،موسؿوممتؿؾؽّ٥معّ٤مإعؽوغوتمهلّ٦مشوؼيمسيماِّػؿقيمصنسودةماظـؼيم
ػّ٨ماِّدوسمسيمتشققّٓماظؾـوءم،مطقّٟمّٰم؟!موسبّ٤مأعيماظعؾّ٣مواظعؿ،ّ٢مواظػؼـّ٥م
واظـضٍ،مواظؿؼّٓممواظّٕض،ّ٨موايضورةمصعؾقـومأنمغلؿـؿّٕمعوّ٬قـومظؾـوءمحوّّٕ٬غوم م
وظعّ٢معّ٤مأدؾوبمإػّٓارماظطوضوتمّ٬عّٟماظرتبقـيممواظؾعـّٓمسـّ٤متعـوظقّ٣ماظـّٓؼّ٤م
اظلؿقيم،موإػؿولماٌؾّٓسنيمسيمطّ٢ماجملوّٰتم.مم م
وعــّ٤معظــوػّٕمتعطقــّ٢ماظطوضــوتمووػؾــفومواظغػؾــيمسـفــومعؿؿـؾــيمسيم
اظـــّٕوةماظؾشــّٕؼيماهلوّ٫ؾــيمواظعؼــّ٦لماظعؾؿقــيمواظؼــّ٦ةماظشــؾوبقيم.موظؽــ:ّ٤معــومػــّ٦م
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اظطّٕؼّ٠مّٰدؿـؿورمػّٔهماظطوضوتمواإلعؽوغوتماٌعطؾيم;مظـقؼـّ٠معـّ٤مخمٱّهلـوم
اظّٕخوءمظّ٦رــوماظغوظّ٨معصّٕموِّعؿـوم؟ م
م

مصعؾقــــوماّٰػؿؿـــومممبوظطوضـــوتمواظؽػـــوءاتماٌّ٦جـــّ٦دةمسيمطوصـــيم

اظؿكصصــوتماظعؾؿقــيمواّٰضؿصــودؼيمواظـؼوصقــيمووّ٬ــّٝماظطوضــيماٌـودــؾيمسيم
عّ٦رـفــوماٌـودــىممطؿــومصعــّ٢مؼّ٦دــّٟم(سؾقــّ٥ماظلــٱّمم)ممبصــّٕموضــًماظؼقــّٛمم
ظقـفّ٨مأعؿّ٥معّ٤مػٱّكمربؼـّ٠م،مبعـّٓمأنمأدــّٓممإظقـّ٥معؾـّ١معصـّٕمإدارةمػـّٔهم
اِّزعيمٌومرأىمصقـّ٥معـّ٤معّ٦اػـىمشـريمعؿقؼؼـيمســّٓمشـريهم،م{ضَـولشيماجضيعشيؾْـِـّ٧م
سشيؾَّ٧مخشيّٖشيآّ٤ِّ٫غيماّّٰ٪رضيضغيمإغيغـيّ٧محشيػِقٌّٜمسشيؾِقّ٣ظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممػؼّ٦د:ّٟم55ؼم .م
وإغـومظـمطّٓمسؾّ٧ماّٰػؿؿومممبومأودسـّ٥مآمسـّٖموجـّ٢مسيمبؾـّٓغومعـّ٤م
خرياتموع ّ٦اردممصـؼّ٦ممبودؿـؿورػومخريمادؿـؿورم;مظقعّ٦دمأثّٕمذظّ١مخريطياموبّٕطيام
ومنوءمورخوءمسؾّ٧مبؾّٓغومايؾقىم،موعـومعشـّٕوعمضــوةماظلـّ٦ؼّٗماىّٓؼـّٓمســوم
بؾعقّٓماظّٔيمأثؾًمصقّ٥ماٌصّٕؼّ٦نمبعـّٓمتّ٦صقـّ٠مآمسـّٖموجـّ٢مأغفـّ٣مضـودرونم
سؾّ٧مدبطّ٨ماظصعوبمواّٰغطٱّقمسبّ٦ماظؿؼّٓممواّٰزدػورمم .م
م
م
م

* * *
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ايهًِ ايطٝب ٚأدب احلٛار
أٚال :ايعٓاصز:م م
 .1ضقؿيماظؽؾؿيماظطقؾيموأثّٕػومسيمادؿؿوظيماظـػّ٦س.
 .2أػؿقيمايّ٦ارمبوظؽؾّ٣ماظطقىمسيمحقوةماإلغلون.م
 .3آدابمايّ٦ارمسيماإلدٱّم.
 .4منوذجمعّ٤مايّ٦ارماإلجيوبّ٨مسيماظؼّٕآن.
 .5آصوتمودؾؾقوتمتػلّٓمايّ٦ار.
ثاْٝا :األدي:١
َٔ ايكزإٓ ايهز:ِٜ
 .1ضـولمتعــودي:م{وعِــّ٤ضيمآؼشيوتِـِّ٥مخشيؾْــّ٠صيماظلؼيــؿشيووشياتِموشياَِّرضيضغيموشياخضيـؿِٱّفصيمأَظْلِـــشيؿِؽُّ٣ضيم
وشيأَظّْ٦شياغِؽُّ٣ضيمإغينؼيمصِّ٨مذشيظَِّ١مآلؼشيوتٍمظِّؾْعشيوظِؿِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممػاظّٕوم:م22ؼ.مم
 .2وضولمتعودي:م{وشيضُّ٦ظُّ٦امظِؾـؼيوسغيمحصيلضيـطيو}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م83ؼ.
شيغم
 .3وضولمتعودي:م{وشيضُّ٢ضيمظِعِؾشيودِيمؼشيؼُّ٦ظُّ٦اماظَّؿِّ٨مػِّ٨شيمأَحضيلشيّ٤صيمإغينؼيماظشؼيـقضيطَونشيمؼشيـضيـّٖ صي
بشيقضيـشيفصيّ٣ضيمإغينؼيماظشؼيقضيطَونشيمطَونشيمظِؾْنغيغضيلشيونغيمسشيّٓصيوؾيامعصيؾِقـطيو}مممممممممممممممممممػاإلدّٕاء:م53ؼ.
 .4وضولمتعودي{:مأَظَّ٣ضيمتشيّٕشيمطَقضيـّٟشيمّ٬شيـّٕشيمبشيماظؾَّـّ٥صيمعشيــشيٱًّمطَؾِؿشيـيًمرَقـيؾشيـيًمطَششيـفشيّٕةٍمرَقـيؾشيـ ٍيم
أَ٭ّضيـؾُفشيومثشيوبِــًظيموشيصَّٕضيسصيفشيــومصِــّ٨ماظلؼيــؿشيوءم*متصيــمضيتِّ٨مأُطُؾَفشيــومطُــّ٢ؼيمحِــنيػيمبِــنغيذضينغيمرشيبـيفشيــوم
وشيؼشيضضيّٕغيبصيماظؾَّّ٥صيماَِّعضيـشيولشيمظِؾـؼيوسغيمظَعشيؾَّفصيّ٣ضيمؼشيؿشئّشيطَّّٕصيونشي}مممممممػإبّٕاػقّ٣م:م24مـ25مؼ.م
 .5وضولمتعودي{:مإغيظ ضيَقِّ٥مؼشيصضيعشيّٓصيماظْؽَؾِّ٣صيماظطَّقـيىصيموشياظْعشيؿشيّ٢صيماظصؼيوظِّّصيمؼشيّٕضيصَعصيّ٥صي}م
ػصورّٕ10:ؼ.مم
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 .6وضــولمتعــودي:م{ادضيعصيمإغيظِــّ٧مدشيــؾِقّ٢غيمرشيبـيــَّ١مبِوظْقِؽْؿشيــيِموشياظْؿشيّ٦ضيسِظَــيِماظْقشيلشيــ شيــ ِيم
وشيجشيودِظْفصيّ٣مبِوظَّؿِّ٨مػِّ٨شيمأَحضيلشيّ٤صيمإغينؼيمرشيبؼيَّ١مػصيّ٦شيمأَسضيؾَّ٣صيمبِؿشيّ٤مّ٬شيّ٢ؼيمسشيّ٤مدشيؾِق ِؾِّ٥موشيػصيّ٦شيم
أَسضيؾَّ٣صيمبِوظْؿصيفضيؿشيِّٓؼّ٤شي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـق:ّ٢م125ؼ.مم
غيمخؾِقػَـ ًيم
 .7وضولمتعودي {:وشيإغيذضيمضَـولشيمرشيبؽيـَّ١مِظؾْؿشيٱّ ِّ٫ؽَـيِمإغيغـيـّ٨مجشيوسِـّ٢ظيمصِـّ٨ماَِّرضيض شي
ضَوظُّ٦امأَتشيفضيعشيّ٢صيمصِقفشيومعشيّ٤مؼصيػْلِّٓصيمصِقفشيوموشيؼشيلضيـػُِّ١ماظـّٓـيعشيوءشيموشيغشيقضيـّ٤صيمغصيلشيـؾـيّّصيمبِقشيؿضيـِّٓكَم
وشيغصيؼَّٓـيسصيمظََّ١مضَولشيمإغيغـيّ٨مأَسضيؾَّ٣صيمعشيومَّٰمتشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة30:ؼ.م
 .8وضولمتعودي{:ضَوظُّ٦امؼشيوغصيّ٦حصيمضَّٓضيمجشيودشيظْؿشيـشيوم َصلَطْـشيّٕضيتشيمجِّٓشياظَـشيوم َصلْتِـشيومبِؿشيومتشيعِّٓصيغشيومإغينضيم
طُـضيًشيمعِّ٤شيماظصؼيودِضِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػػّ٦د32:ؼ.
 .9موضولمتعودي{:ضَولشيمظَّ٥صيم٭ّشيوحِؾصيّ٥صيموشيػصيـّ٦شيمؼصيقشيـووغيرصيهصيمأَطَػَـّٕضيتشيمبِوظَّـِّٔيمخشيؾَؼَـَّ١معِـّ٤م
تصيّٕشيابٍمثصيّ٣ؼيمعِّ٤مغؽيطْ َػيٍمثصيّ٣ؼيمدشيّ٦ؼياكَمرشيجصيٱًّ}مممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؽف37:ّٟؼ.م
َٔ ايضٓ ١ايٓب:١ٜٛ
غيماظـؾِـّ٨ـيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
َم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيفشيـو)مسشيـ ّ٤ؼي
 .1سشيّ٤ضيمأمماٌمعـنيمسشيوِّ٫ششيـي شي
ودؾ)ّ٣مضَولشيم(:مإغينؼيمأَبضيغشيّٚشيماظّٕـيجشيولغيمإغيظَّ٧مآِماَِّظَّٓؽيماظْكشيصِّ٣صي).
م(رواهماظؾكوري).
 .2وسشيّ٤غيماظـؽيعضيؿشيونغيمبضيّ٤غيمدشيعضيٍّٓم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)ممسشيّ٤ضيمسشيؾُِّ٧م(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)ممضَـولشيم
شيـيِمشُّٕشيصًومتصيـّٕشيىمزُفصيّ٦رصيػشيـوم
:مضَولشيماظـؼيؾِّ٧ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مإغينؼيمصِّ٧ماظْف ؼي
شيبطُّ٦غصيفشيـومعِـّ٤ضيمزُفصيّ٦رغيػشيـوم).م َصؼَـومشيمأَسضيّٕشيابِـّ٧ؿيم َصؼَـولشيمظِؿشيـّ٤ضيمػِـّ٧شيمؼشيـوم
ضيمبطُّ٦غِفشيـومو صي
عِ ّ٤صي
اظؾِّ٥م؟مضَولشيم(مظِؿشيّ٤ضيمأَرَوبشيماظْؽَٱَّمشيم،موشيأَرْعشيّ٣شيماظطَّعشيومشيم،موشيأَدشيامشيماظصـيقشيومشيم،م
رشيدصيّ٦لشيم َّ
ِؾِّ٥مبِوظؾَّقضيّ٢غيموشياظـؼيوسصيمغِقشيومظيم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).م
وشي٭ّشيؾَّّ٧مظ َّ

- 251 -

 .3وسشيّ٤ضيمأَبِـّ٨مػصيّٕشيؼضيـّٕشيةَم(رّ٬ـّ٨مآمســّ٥م)مسشيـّ٤غيماظـؼيؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّمّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م
صيـّ٥م
غيماظؾ،ِّ٥مَّٰمؼصيؾْؼِّ٨مظَفشيومبشيوظًـو،مؼشيّٕضيصَع صي
ِؿيِمعِّ٤ضيمرغيّ٬ضيّ٦شيان َّ
ضَولشي:م(إغينؼيماظعشيؾضيّٓشيمظَقشيؿشيؽَؾَّّ٣صيمبِوظؽَؾ شي
ِماظؾ،ِّ٥مَّٰمؼصيؾْؼِّ٨مظَفشيـوم
ِؿيِمعِّ٤ضيمدشيكشيَّ ّٛ
اظؾَّّ٥صيمبِفشيومدشيرشيجشيوتٍ،موشيإغينؼيماظعشيؾضيّٓشيمظَقشيؿشيؽَؾَّّ٣صيمبِوظؽَؾ شي
بشيوظًو،مؼشيفضيّ٦غييمبِفشيومصِّ٨مجشيفشيـؼيّ٣شي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م.
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
 .4وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
وشيدشيــؾَّّ٣شي):م(طُــّ٢ؽيمدصي ـٱَّعشيّ٧معِــّ٤شيماظـؼيــوسغيمسشيؾَقضي ـِّ٥م٭ّشيــّٓشي َضيٌ،مطُ ـمّ٢ؼيمؼشيــّ٦ضيمػيمتشيطْؾُــّٝصيمصِق ـ ِّ٥م
ِـّ٢م
اظشؼيؿضيّٗصي،مؼشيعضيِّٓلصيمبشيقضيّ٤شيماظِوثضيـشيقضيّ٤غيم٭ّشيّٓشي َضيٌ،موشيؼصيعِنيصيماظّٕؼيجصيّ٢شيمسشيؾَـّ٧مدشيابؼيؿِـِّ٥مصَقشيقضيؿ صي
ـيؾيُم٭ّشيّٓشي َضيٌ،موشيطُـّ٢ؽيمخصيطْـّ٦شي ٍةم
ِؿيُماظطَّقشي
سشيؾَقضيفشيو،مأَوضيمؼشيّٕضيصَّٝصيمسشيؾَقضيفشيومعشيؿشيوسشيّ٥صيم٭ّشيّٓشي َضيٌ،موشياظؽَؾ شي
ؼشيكضيطُّ٦ػشيومإغيظَّ٧ماظصؼيٱَّةِم٭ّشيّٓشي َضيٌم،موشيؼصيؿِقُّٛماَِّذشيىمسشيّ٤غيماظطَّّٕغيؼّ٠غيم٭ّشيّٓشي َضيٌ)م
(عؿػّ٠مسؾقّ٥م).
شيوعيَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
 .5وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مأُع شي
َـونم
شيـّٕكَماظْؿِـّٕشياءشيموشيإغينضيمط شي
شيقًٍمصِـّ٧مرشيبشيـّٚغيماظْفشيـؼيـيِمظِؿشيـّ٤ضيمت شي
شيومزسِقّ٣ظيمبِؾ ضي
ودؾ)ّ٣م:م(مأَغ شي
عصيقِؼفيــوم،موشيبِؾشيقضيـًٍمصِــّ٨موشيدشيـِّٛماظْفشيـؼيـيِمظِؿشيــّ٤ضيمتشيــّٕشيكَماظْؽَـِّٔبشيموشيإغينضيمطَــونشيمعشيوزغيحطيــوم،م
شيـيِمظِؿشيّ٤ضيمحشيلؼيّ٤شيمخصيؾُؼَّ٥صيم)م(رواهمأبّ٦مداود) .م
وشيبِؾشيقضيًٍمصِّ٨مأَسضيؾَّ٧ماظْف ؼي
 .6وسشيــّ٤ضيمسشيؾضي ـِّٓماظؾَّ ـِّ٥مبــّ٤معلــعّ٦دم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشي:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـ ِّ٥م م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَ ضيقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(ػشيؾََّ١ماظْؿصيؿشيـشيطِّعصيّ٦نشيمضَوظَفشيومثشيؾَوثطيو)م(رواهمعلؾ .)ّ٣م
َم(رّ٬ـّ٨مآمسـفـوم)مأنماظـؾِـّ٨ؼيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مضَـولشي:م م
ؼي
ِشي
 .7وسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
(مإغينؼيماظّٕـيصّْ٠شيمَّٰمؼشيؽُّ٦نصيمصِّ٧مذشيّ٧ضيءٍمإغيَّّٰمزشياغشيّ٥صيموشيَّٰمؼصيـضيّٖشيعصيمعِّ٤ضيمذشيّ٧ضيءٍمإغيَّّٰمذشيوغشيّ٥صيم)م
(رواهمعلؾ .)ّ٣م م
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ثايجا :املٛضٛع :م
ظؼّٓمخؾّ٠مآم(سّٖموج)ّ٢ماإلغلونمو٭ّشيّ٦ؼيرهمسيمأحلّ٤متؼّ٦ؼّ٣م،موطـونم
عّ٤مآؼوتمآم(سّٖموج)ّ٢ماظؾوػّٕةمسيمخؾّ٠ماإلغلونمتـّ٦عموزـوّّٟ٫ماظؾلـونم،م
ضــولمتعــودي:م{وشيعِــّ٤ضيمآؼشيوتِــِّ٥مخشيؾْــّ٠صيماظلؼيــؿشيووشياتِموشياَِّرضيضغيموشياخضيــؿِٱّفصيمأَظْلِـــشيؿِؽُّ٣ضيم
وشيأَظّْ٦شياغِؽُّ٣ضيمإغينؼيمصِّ٨مذشيظَِّ١مآلؼشيوتٍمظِّؾْعشيوظِؿِنيشي}ػاظّٕوم22:ؼ.موغؿٍمسّ٤مػّٔاماظؿـّ٦عم
سيماخــؿٱّفماِّظلـــيماخــؿٱّفمسيمإدراكماظؽــٱّممــــمعػفّ٦عــّ٥موعـطّ٦ضــّ٥مــــم،م
وػّٔاماّٰخؿٱّفمدـيمعّ٤مدـّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢مسيمخؾؼّ٥م،مضولمتعودي:م{وشيظَـّ٦ضيم
ذشيوءمرشيبؽيَّ١مظَفشيعشيـّ٢شيماظـؼيـوسشيمأُعؼيـيًموشياحِـّٓشيةًموشيمَّٰمؼشيّٖشياظُـّ٦نشيمعصيكضيـؿشيؾِػِنيشيم*مإغيَّّٰمعشيـّ٤مرؼيحِـّ٣شيم
رشيبؽي ـَّ١موشيظِــّٔشيظَِّ١مخشيؾَؼَفصيــّ٣ضيم}{ػــّ٦د:م118مــــم.}119مصــوًٱّفمبــنيماظـــوسمأعــّٕم
رؾقعّ٨مسيمحقـوةماظــوسغيم،مصفـّ٣مزبؿؾػـّ٦نمسيمأظـّ٦اغفّ٣موأظلــؿفّ٣مورؾـوسفّ٣م
وعصيــّٓرطوتفّ٣موععــورصفّ٣موسؼــّ٦هلّ٣م،موّٰمؼــؿّ٣ؽيمإزاظــيمػــّٔاماّٰخــؿٱّفممإّٰمعــّ٤م
خٱّلغيمحّ٦ارغيمػودفِمػودئم،مؼؼّٕـيبصيمبنيموجفوتِماظـظـّٕغيم،موخيورـىماظعؼـّ٦لم
بوظؽؾّ٣ماظطقىمظؿفؿّٓيمإديمرّٕؼّ٠ماًريمواظّٕذودمواظصّ٦اب .م
ٚايهًــِ ايطٝــب ٖــ ٛيػــ ١احلــٛار ايٓــادضم،مظــّٔظّ١مّ٬ــّٕبمآم م
(ســّٖموجــ)ّ٢ماٌـــّ٢مبــّ٥مسيماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣مبشــفّٕةمرقؾــيمعـؿــّٕةم،مضــولم
ـيؾيًمطَششيفشيّٕةٍمرَقـيؾشيـيٍمأَ٭ّضيـؾُفشيومثشيوبِـًظيم
ِؿيًمرَقشي
تعودي{:أَظَّ٣ضيمتشيّٕشيمطَقضيّٟشيمّ٬شيّٕشيبشيماظؾَّّ٥صيمعشيـشيٱًّمطَؾ شي
وشيصَّٕضيسصيفشيومصِّ٨ماظلؼيؿشيوءم*متصيمضيتِّ٨مأُطُؾَفشيومطُّ٢ؼيمحِنيػيمبِنغيذضينغيمرشيبـيفشيوموشيؼشيضضيّٕغيبصيماظؾَّـّ٥صيماَِّعضيـشيـولشيم
ظِؾـؼيــوسغيمظَعشيؾَّفصيــّ٣ضيمؼشيؿشيــّٔشيطَّّٕصيونشيم}ػإبــّٕاػق24:ّ٣مــــ25ؼ.موضــولمتعــودي{:مإغيظَقضي ـِّ٥مؼشيصضيــعشيّٓصيم
اظْؽَؾِـّ٣صيماظطَّقـيــىصيموشيماظْعشيؿشيــّ٢صيماظصؼيـوظِّّصيمؼشيّٕضيصَعصيــّ٥صيم}مػصــورّٕ:م10ؼ.موطـونماظـــيبماظؽــّٕؼّ٣م م
(م٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣محيىماظؽؾّ٣ماظطقىمبّ٢موؼشفّٝمسؾقـّ٥م،ممصعشيـّ٤ضيمأَغشيـّٗغيم
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بضيــّ٤غيمعشيوظِ ـٍّ١م(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)م،مسشيــّ٤غيماظـؼيؾِــّ٨ـيم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾّ٣م)مضَــولشيم:م م
(َّٰمسشيّٓضيوشيىم،موشيَّٰمرِقشيّٕشيةَموشيؼصيعضيفِؾصيـِّ٨ماظْ َػلْلصيمضَوظُّ٦اموشيعشيوماظْػَـلْلصيمضَـولشي:ممطَؾِؿشيـيٌمرَقـيؾشيـيٌ.م)م
(رواهماظؾكوري).موسشيّ٤غيماظـؽيعضيؿشيونغيمبضيّ٤غيمدشيعضيٍّٓم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)ممسشيـّ٤ضيمسشيؾِـُّ٧م(رشيِّ٬ـّ٨شيم
اظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)ممضَولشيم:مضَولشيماظـؼيؾِـّ٧ؽيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـمؾ:)ّ٣م(مإغينؼيمصِـّ٧ماظْفشيـؼيـيِمشُّٕشيصًـوم
تصيّٕشيىمزُفصيّ٦رصيػشيومعِّ٤ضيمبصيطُّ٦غِفشيوموشيبصيطُّ٦غصيفشيومعِّ٤ضيمزُفصيّ٦رغيػشيوم).مصَؼَـومشيمأَسضيّٕشيابِـّ٧ؿيمصَؼَـولشيمظِؿشيـّ٤ضيم
ػِــّ٧شيمؼشيــومرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّ ـِّ٥م؟مضَــولشيم:م(مظِؿشيــّ٤ضيمأَرَــوبشيماظْؽَ ـٱَّمشيموشيأَرْعشيــّ٣شيماظطَّعشيــومشيموشيأَدشيامشيم
اظصـيقشيومشيموشي٭ّشيؾَّّ٧مظِؾَِّّ٥مبِوظؾَّقضيّ٢غيموشياظـؼيوسصيمغِقشيومظي)مممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).
وحلــّ٤ماظؼــّ٦لمورقــىماظؽؾــّ٣معــّ٤مأػــّ٣مأدــؾوبماظؿــّٔطّٕمواًشــقيم
و٭ّٱّحماِّسؿولم،موعغػّٕةماظّٔغّ٦بم،موبـّ٥متؼطـّٝمأدـؾوبماًصـّ٦عيم،موتغؾـّ٠م
أبّ٦ابماظػنتم،موتشقّٝمروحماٌّ٦دةموابؾـيم،مصـوظؽؾّ٣ماظطقـىمجـوعّٝمظمؽـّ٢م
خريمسيماظّٓارؼّ٤م،موضّٓمأعّٕغومآمتعوديمبـلنمغؼـّ٦لماظؽؾؿـيماظطقؾـيمىؿقـّٝم
اظـوسمدونمتػّٕضيمم،مضـولمتعـودي:م{وشيضُّ٦ظُـّ٦امظِؾـؼيـوسغيمحصيلضيــطيو...م}ػاظؾؼـّٕةم:م83ؼم،م
وضول:م{وشيضُّ٢ضيمظِعِؾشيودِيمؼشيؼُّ٦ظُّ٦اماظَّؿِّ٨مػِّ٨شيمأَحضيلشيّ٤صي}مممممممممممممممممممممػاإلدّٕاءم:م53ؼم م
صوظؽؾؿــيمســـّ٦انماإلغلــونم،موبفــومتؽــودمتؽــّ٦نصيمطــّ٢ؼيمذــّ٨ءمسيمحقــوةم
اإلغلــونم،مصفــّ٨مإعــومأنمتؾؾــّٞمبوإلغلــونمأرضــّ٧ماظــّٓرجوت،مأومتفــّ٦يمبــّ٥مسيم
أدػّ٢ماظّٓرطوتم،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(مرّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥مسشيـّ٤غيماظـؼيؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(إغينؼيماظعشيؾضيّٓشيمظَقشيؿشيؽَؾَّّ٣صيمبِوظؽَؾِؿشيـميِمعِـّ٤ضيمرغيّ٬ضيـّ٦شيانغيماظؾَّـ،ِّ٥مَّٰمؼصيؾْؼِـّ٨مظَفشيـوم
بشيوظًو،مؼشيّٕضيصَعصيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمبِفشيومدشيرشيجشيوتٍ،موشيإغينؼيماظعشيؾضيّٓشيمظَقشيـؿشيؽَؾَّّ٣صيمبِوظؽَؾِؿشيـيِمعِـّ٤ضيمدشيـكشيِّٛماظؾَّـ،ِّ٥مَّٰم
ؼصيؾْؼِّ٨مظَفشيومبشيوظًو،مؼشيفضيّ٦غييمبِفشيومصِّ٨مجشيفشيـؼيّ٣شي)م .م
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ٚاحلٛار بايهًِ ايطٝبمؼعـّٓمعـّ٤مأصضـّ٢ماظطـّٕقماظـيتممتـمديمإديم
إزاظيماٌؾفؿـوتم،موػـّ٦مودـقؾيمّ٬ـّٕورؼيمظؾؿّ٦ا٭ّـّ٢مواظؿػـوػّ٣معـّٝماآلخـّٕؼّ٤م،م
وودــقؾيمعــّ٤مأسظــّ٣مودــوّ٢ّ٫ماظؿعــورفمواظؿــكظُّٟمبــنيماظـــوسم،موّٰمخيػــّ٧معــوم
ظؾؽؾؿيمعّ٤مأثّٕممرقىمسيماظعٱّضيمبنيماظـوسم،موايّ٦ارمبوظؽؾّ٣ماظطقـىمػـّ٦م
أحّٓماظطّٕقماٌّ٦٭ّؾيمإديماظّٕجّ٦عمإديمايّ٠عيم،موإّ٬وصيمظؽـّ٢معـوممدـؾّ٠معـّ٤م
أػؿقيمايّ٦ارمصفّ٦مودقؾيمظؿفّٔؼىماظـعيػـّ٦سموتّٕبقؿفـوم،موّٰمشــّ٧مظؾــوسمســّ٥م
بليمحولػيمعّ٤ماِّحّ٦ال.م م
 َٔٚأدٌ إعال ٤ق ١ُٝاحلٛار ٚأُٖٝت٘مأدؼيبمآم(سّٖموج)ّ٢مسؾودهم
سيمذكّٙمردـّ٦ظّ٥ماظؽـّٕؼّ٣م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)ممبـومؼؽػـّ٢مظؾقـّ٦ارمأنم
ؼــمتّ٨مّٕٔتــّ٥مإٌّجــّ٦ةمعــّ٤مخــٱّلمػّٓاؼــيماًؾ ـّ٠ممإديمايــّ٠م،مواٌؿــّٓبّٕم
غيمواظلــيماظـؾّ٦ؼـيماٌطفـّٕةمجيـّٓماظؽــريمعـّ٤ماظـصـّ٦صم
غي
آلؼوتماظؼّٕآنغيماظؽـّٕؼّ٣
اظؿِّ٨متصيّٕذِّٓصيماِّعيمطؾفومإظَّ٧مأػؿقيِمايّ٦ارغيمبوظؽؾّ٣ماظطقىمصِّ٨محقوةِماظــوسغيم،م
وتصيعؾِّؿصيـشيومأ٭ّّ٦لمايـّ٦ارمواٌــوزّٕةم،مواِّخـّٔمبلدـؾوبِماإلضــوعم،مواجملودظـيم
بوظيتمػّ٨مأحلّ٤م،مِّنؼيماهلّٓفمػّ٦مإضـوعصيماآلخّٕمظعؾّ٥مؼفؿـّٓيمإديماظصـّ٦ابم
وصّْ٠مآدابٍموّ٦ّ٬ابَّٛمؼـؾغّ٨معصيّٕاسوتفـو،موّٰمؼؽـّ٦نمذظـّ١مإّٰمبـوظؽؾّ٣ماظطقـىم،م
ؼؼـــّ٦لمدـــؾقوغ:ّ٥م{ادضيعصيمإغيظَـــّ٧مدشيــؾِقّ٢غيمرشيبـيــَّ١مبِوظْقِؽْؿشيــيِموشياظْؿشيّ٦ضيسِظَــيِماظْقشيلشيــ شيــ ِيم
وشيجشيودِظْفصيّ٣ضيمبِوظَّؿِّ٨مػِّ٨شيمأَحضيلشيّ٤صي} ػاظـق:ّ٢م125ؼ،مبّ٢مإنمأػـّ٢ماظؽؿـوبماظـّٔؼّ٤م
خيوظػّ٦غـومسيمأ٭ّّ٦لماظعؼقّٓةموصّٕوسفومؼلعّٕغومربـومحنيمسبـوورػّ٣مونـودهلّ٣م
أنمؼؽــّ٦نمحّ٦ارغــومبويلـــّ٧مواظّٕصــّ٠مواظؾــنيموّٰمؼؽــّ٦نمذظــّ١مإّٰمبــوظؽؾّ٣م
اظطقى،مصوظّٕصّ٠مزؼـيماِّذـقوءم،مصعشيـّ٤ضيمأمماٌـمعـنيمسشيوِّ٫ششيـيَم(رّ٬ـّ٨مآمسـفـو)م
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أنماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم:م(مإغينؼيماظّٕـيصْـّ٠شيمَّٰمؼشيؽُـّ٦نصيمصِـّ٧مذشيـّ٧ضيءٍمإغيَّّٰم
شيـّ٧ءٍمإغيَّّٰمذشيـوغشيّ٥صيم)(رواهمعلـؾ،)ّ٣موؼؼـّ٦لم(سـّٖموجـ )ّ٢م{:وشيظَـوم
صيموَّٰمؼصيـضيـّٖشيعصيمعِـّ٤ضيمذ ضي
زشياغشي ّ٥شي
تصيفشيودِظُّ٦امأَػضيّ٢شيماظْؽِؿشيوبِمإغيظَّومبِوظَّؿِّ٨مػِّ٨شيمأَحضيلشيّ٤صيمإغيظَّوماظَِّّٔؼّ٤شيمزَؾَؿصيـّ٦امعِــضيفصيّ٣ضيموشيضُّ٦ظُـّ٦ام
َــّ٥م
َفؽُــّ٣ضيموشياحِــّٓظيموشيغشيقضيــّ٤صيمظ صي
شيإظ صي
شيإظَفصيـشيــومو غي
َــقؽُّ٣ضيمو غي
شيمإظ ضي
شيــوموأُغضيــّٖغيل غي
شيمإظَقضيـ شي
آَعشيـؼيــوم بِوظَّــِّٔيمأُغضيــّٖغيل غي
عصيلضيؾِؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظعـؽؾّ٦ت:م46ؼم
ٚقَدِ رنَزَ ايكزإُٓ ايهز ُِٜداْبّا َٔ صٛر احلٛارم،موخو٭ّيمحّ٦ارمآم
(سّٖموج)ّ٢معّٝماٌٱّّ٫ؽي،موعّ٤مذظّ١مضّ٦ظّ٥متعودي:م{موشيإغيذضيمضَولشيمرشيبؽيـَّ١مظِؾْؿشيٱَِّّ٫ؽَـ ِيم
ّ١م
شيـّ٤مؼػْلِـّٓصيمصِقفشيـوموشيؼشيلضيـ ِػ ُ
غيمخؾِقػَـيًمضَـوظُّ٦اْمأَتشيفضيعشيـّ٢صيمصِقفشيـومع صي
إغيغـيّ٨مجشيوسِـّ٢ظيمصِـّ٨ماَِّرضيض شي
اظّٓـيعشيوءشيموشيغشيقضيّ٤صيمغصيلشيؾـيّّصيمبِقشيؿضيِّٓكَموشيغصيؼَّٓـيسصيمظَـَّ١مضَـولشيمإغيغـيـّ٨مأَسضيؾَـّ٣صيمعشيـومَّٰمتشيعضيؾَؿصيـّ٦نشيم*م
وشيسشيؾَّّ٣شيمآدشيمشيماَِّدضيؿشيوءشيمطُؾَّفشيومثصيّ٣ؼيمسشيّٕشيّ٬شيـفصيّ٣ضيمسشيؾَـّ٧ماظْؿشيٱَِّّ٫ؽَـيِمصَؼَـولشيمأَغؾِؽصيـّ٦غِّ٨م ِبلَدضيـؿشيوءم
ػشيمصيّٰءمإغينمطُـؿصيّ٣ضيم٭ّشيودِضِنيشيم*مضَوظُّ٦اْمدصيؾضيقشيوغشيَّ١مَّٰمسِؾّْ٣شيمظَـشيومإغيَّّٰمعشيومسشيؾَّؿضيؿشيـشيومإغيغؼيَّ١مأَغًشيم
اظْعشيؾِقّ٣صيماظْقشيؽِقّ٣صيم*مضَولشيمؼشيومآدشيمصيمأَغؾِؽضيفصيّ٣م ِبلَدضيؿشيكِّ٫فغيّ٣ضيمصَؾَؿؼيـومأَغؾشيـلَػصيّ٣ضيم ِبلَدضيـؿشيكِّ٫فغيّ٣ضيمضَـولشيم
أَظَّ٣ضيمأَضُّ٢مظَّؽُّ٣ضيمإغيغـيّ٨مأَسضيؾَّ٣صيمشَقضيىشيماظلؼيؿشيووشياتِمموشياَِّرضيضغيموشيأَسضيؾَّ٣صيمعشيومتصيؾضيّٓصيونشيموشيعشيومطُـؿصيّ٣ضيم
تشيؽْؿصيؿصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م30مـــم33ؼ .م
 َٔٚصٛر احلٛار اييت عزضٗا ايكزإٓ ايهـز:ِٜمحـّ٦ارهم(دـؾقوغ)ّ٥م
عّٝمسقلّ٧م(سؾقّ٥ماظلٱّمم):مضولمتعـودي:م{وشيإغيذضيمضَـولشيماظؾَّـّ٥صيمؼشيـومسِقلشيـّ٧مابضيـّ٤شيمعشيـّٕضيؼشيّ٣شيم
أَأَغًشيمضُؾًشيمظِؾـؼيوسغيماتؼيكِّٔصيوغِّ٨موشيأُعـيّ٨شيمإغيظَفشيقضيّ٤غيمعِـّ٤مدصيونغيماظؾَّـِّ٥مضَـولشيمدصيـؾضيقشيوغشيَّ١معشيـوم
ِقُّ٠مإغينمطُـًصيمضُؾْؿصيّ٥صيمصَؼَّٓضيمسشيؾِؿضيؿشيّ٥صيمتشيعضيؾَّ٣صيمعشيـومصِـّ٨م
ؼشيؽُّ٦نصيمظِّ٨مأَنضيمأَضُّ٦لشيمعشيومظَقضيّٗشيمظِّ٨مب شي
غشيػْلِّ٨موشيَّٰمأَسضيؾَّ٣صيمعشيومصِّ٨مغشيػْلَِّ١مإغيغؼيَّ١مأَغًشيمسشيٱَّّمصيماظْغصيقصيّ٦بِم*معشيـومضُؾْـًصيمظَفصيـّ٣ضيمإغيَّّٰمعشيـوم
أَعشيّٕضيتشيـِّ٨م ِبِّ٥مأَنغيماسضيؾصيّٓصيواْماظؾَّّ٥شيمرشيبـيّ٨موشيرشيبؼيؽُّ٣ضيموشيطُـًصيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمذشيـفغيقّٓطيامعؼيـومدصيعضيـًصيمصِـقفغيّ٣ضيم
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صَؾَؿؼيومتشيّ٦شيصَّقضيؿشيـِّ٨مطُـًشيمأَغًشيماظّٕؼيضِقىشيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيموشيأَغًشيمسشيؾَّ٧مطُـّ٢ـيمذشيـّ٨ضيءٍمذشيـفغيقّٓظيم*مإغينم
َّـّ٥م
تصيعشئّـيبضيفصيّ٣ضيمصَنغيغؼيفصيّ٣ضيمسِؾشيودصيكَموشيإغينمتشيغضيػِّٕضيمظَفصيّ٣ضيمصَنغيغؼيـَّ١مأَغـًشيماظْعشيّٖغيؼـّٖصيماظْقشيؽِـقّ٣صيم*مضَـولشيماظؾ صي
ـورم
ػشيـّٔشيامؼشيــّ٦ضيمصيمؼشيـػَــّٝصيماظصؼيـودِضِنيشيم٭ِّــّٓضيضُفصيّ٣ضيمظَفصيــّ٣ضيمجشيـؼيــوتظيمتشيفضيـّٕغييمعِــّ٤متشيقضيؿِفشيــوماَِّغضيفشيـ صي
خشيوظِِّٓؼّ٤شيمصِقفشيومأَبشيّٓطيامرؼيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيّ٣ضيموشيرشيّ٬صيّ٦اْمسشيـضيّ٥صيمذشيظَِّ١ماظْػَّ٦ضيزصيماظْعشيظِقّ٣صي}م م
م

مػاٌوّّٓ٫ة:م116ــم119ؼ .م

ٚيكد صـذٌ ايكـزإٓ ايهـز ِٜداْبّـا نـبريّا َـٔ سـٛارات ايزصـٌم

(سؾقفّ٣ماظلٱّم)معّٝمأضّ٦اعفّ٣م،مواظـيتمادـؿعؿّ٢ماِّغؾقـوءمصقفـومطـّ٢ماِّدـوظقىم
اظعؼؾقيمواظـؼؾقيمطّ٨مؼصّ٢ماظعؾودمإديمرّٕؼّ٠مايّ٠مواظّٕذود .م
 َٔٚأرٚع صٛر احلٛار ب

األْبٝاٚ ٤أقـٛاَِٗ:معـومدـفؾّ٥ماظؼـّٕآنم

اظؽّٕؼّ٣معّ٤محّ٦ارمردّ٦ظـوماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)معّٝمعشـّٕطّ٨معؽـيم،م
حنيمحوورػّ٣مبويلـّ٧موػّ٣معصّٕونمسؾّ٧مأغفّ٣مسؾّ٧مايّ٠موشريػّ٣مسؾـّ٧م
َّـّ٥م
ضيز ُضؽُّ٣معـيـّ٤شيماظلؼيـؿشيووشياتِموشياَِّرضيضغيمضُـّ٢غيماظؾ صي
ّ٬ٱّلم،ممضـولمتعـوديم:م{ ضُـّ٢ضيمعشيـّ٤مؼشيـّٕ صي
وشيإغيغؼيــومأَوضيمإغيؼؼيــوطُّ٣ضيمظَعشيؾَــّ٧مػصيــّٓطيىمأَوضيمصِ ـمّ٨مّ٬شيــٱّلػيمعؽي ـؾِنيػيم}ػدــؾل:م24ؼم،مصػــّ٨مػــّٔام
ايــّ٦ارمادــؿكّٓمماظّٕدــّ٦لماظؽــّٕؼّ٣م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣معــومؼعــربمســـّ٥م
اظؾٱّشقّ٦نمبلدؾّ٦بماإلغصـوفم(موإغـومأومإؼـوط،)ّ٣موٕمؼؼـّ٢م:م(إغـومسؾـّ٧مػـّٓىم
وأغؿّ٣مسؾّ٧مّ٬ٱّلم)مسؾّ٧ماظّٕشّ٣معـّ٤مسؾـّ٦معؽوغؿـّ٥موذـّٕفمدسّ٦تـّ٥م(٭ّـؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ.)ّ٣موػّٔامأمسّ٧موأبؾّٞموأصصّّممتعؾريمسّ٤ماحرتاممحّٕؼيماآلخّٕمسيم
اّٰخؿقورم،موسّ٤ماحرتامماخؿقورهم،محؿّ٧موظـّ٦مطـونمسؾـّ٧مخطـلم،مبـّ٢موذػـىم
ايــّ٦ارمابؿــّٓيمإديمأبعــّٓمعــّ٤مذظــّ١م،مســـّٓعومضــولماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣مسيم
َلم
اآلؼيماظؿوظقيمعؾوذّٕةمظّ٩ؼـيماظلـوبؼيم:م{مضُـّ٢مَّّٰمتصيلضيـلَظُّ٦نشيمسشيؿؼيـومأَجضيّٕشيعضيـشيـوموشيّٰمغصيلضيـل صي
سشيؿؼيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ػدـؾل:م25ؼ ،صّ٦٭ّـّٟم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣ماخؿقـورهمظؾقـّ٠م
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إجّٕاممـمعّ٤موجفيمغظّٕػّ٣ماظلؼقؿيمـموو٭ّّٟماخؿقورػّ٣مظؾؾورّ٢مسؿـّ٢م،معـّ٤م
أجّ٢مأنمؼلؿؿقّ٢مضؾّ٦بفّ٣م،مثـّ٣مصـّ٦ضماِّعـّٕمٓم(سـّٖموجـ)ّ٢مظـققؽّ٣مبقــفّ٣م،م
ضولمتعودي:م{مضُّ٢ضيمؼشيفضيؿشيّٝصيمبشيقضيـشيـشيومرشيبؽيـشيومثصيّ٣ؼيمؼشيػْؿشيّّصيمبشيقضيـشيـشيومبِوظْقشيّ٠ـيموشيػصيّ٦شيماظْػَؿؼيوحصيماظْعشيؾِقّ٣صي}م م
ػدؾل:م26ؼ .م
نذيو َٔ صٛر احلٛار اهلادف املجُزمعومحّٓثمبنيمدقّٓغومردـّ٦لم
آم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣موزوجـّ٥ماظلـقّٓةمأممدـؾؿيم(رّ٬ـّ٦انمآمسؾقفـو)م
ؼّ٦ممايّٓؼؾقيم،مصؽـونمحـّ٦ارامػودّ٫ـومبـنيمرـّٕصنيمؼّٕؼـّٓانماظّ٦٭ّـّ٦لمظـفـوةم
اظـوسمعّ٤ماهلٱّكم،مصؽونمعّ٤مّٕٔتّ٥مأنماعؿــّ٢ماظصـقوبيمظؽـٱّممردـّ٦لمآم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،مصؾعّٓمأنماغؿفّ٧ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣معـّ٤م
صيـّ٣م
إبّٕاممسفّٓماظصؾّّمبقـّ٥موبنيمأػّ٢معؽيمضَـولشيمَِّ٭ّضيـقشيو ِب:ِّ٥م(ضُّ٦عصيـّ٦امصَـوغضيقشيّٕصيوامث ؼي
شياظؾِّ٥معشيومضَومشيمعِـضيفصيّ٣ضيمرشيجصيّ٢ظيمحشيؿؼيّ٧مضَولشيمذشيظَِّ١مثشيٱَّثشيمعشيّٕؼياتٍم،مصَؾَؿؼيوم
احضيؾِؼُّ٦ام)مضَولشيم:مصََّ ّ٦
َؿيَمصَّٔشيطَّٕشيمظَفشيومعشيومظَؼِّ٨شيمعِّ٤شيماظـؼيوسغيم،مصَؼَوظًَضيم
ظَّ٣ضيمؼشيؼُّ٣ضيمعِـضيفصيّ٣ضيمأَحشيّٓظيمدشيخشيّ٢شيمسشيؾَّ٧مأُمـيمدشيؾ شي
َمتؽَؾِّـّ٣ضيمأَحشيـّٓطيامعِــضيفصيّ٣ضيم َط مِؾؿشيـ ًيم
ؽيمذظِـَّ١ماخضيـّٕصيجضيمثصيـّ٣ؼيمّٰ صي
شيومغؾِـّ٨ؼيمآِمأ صيَتقِـى شي
َؿيَم:مؼ شي
ؽيمدؾ شي
أُم شي
حشيؿؼيّ٧متشيـضيقشيّٕشيمبصيّٓضيغشيَّ١موشيتشيّٓضيسصيّ٦شيمحشيوظِؼََّ١مصَقشيقضيؾِؼَـَّ١مصَكشيـّٕشيجشيمصَؾَـّ٣ضيمؼصيؽَؾِّـّ٣ضيمأَحشيـّٓطيامعِــضيفصيّ٣ضيم
حشيؿؼيّ٧مصَعشيّ٢شيمذشيظَِّ١مغشيقشيّٕشيمبصيّٓضيغشيّ٥صيموشيدشيسشيومحشيوظِؼَّ٥صيمصَقشيؾَؼَّ٥صي،مصَؾَؿؼيومرشيأَوضيامذشيظَِّ١مضَوعصيّ٦امصَـشيقشيّٕصيوام
وشيجشيعشيّ٢شيمبشيعضيضصيفصيّ٣ضيمؼشيقضيؾِّ٠صيمبشيعضيضطيومحشيؿؼيّ٧مطَودشيمبشيعضيضصيفصيّ٣ضيمؼشيؼْؿصيّ٢صيمبشيعضيضطيومشَؿؾيو)م م
(رواهماظؾكوري).م م
وسيمػــّٔامطؾــّ٥مدرضيسظيمسظــقّ٣ظيم،موتّٕبقــيٌمربوغق ـيٌم،مغصيــّٓرغيكُمعِــّ٤ضيمخٱّظِفــوم
أػؿقيَمايّ٦ارغيمصِّ٨محقوتِـشيوم،موغؿعؾَّّ٣صيمأنمحصيلضيّ٤شيماإل٭ّغوءِمظّ٩خّٕؼّ٤شيمــمموظَـّ٦ضيمطـوغصيّ٦ام
شقضيــّٕشيمعصيقِؼِّــنيشيمعــّ٤موجفــيمغظّٕغــومــــم،مصؿف ـّٕمدمحلــّ٤ماإل٭ّــغوءِمإظــقفّ٣م،مجيعؾـــوم
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سبؿّ٦يمطّ٢عيمعومظّٓؼفغيّ٣ضيمعّ٤مايُفشيـٍغيم،مواِّسـّٔارغيمواظؿـلوؼٱّتم،مظؾّ٦ضـّ٦فِمسؾـّ٧م
دـؾىِماًـٱّفِموسٱّجــّ٥م،موظؽـّ٨مؼعؾــّ٣شيماظطـّٕفصيماآلخـّٕصيماظــّٔيمهـوورهمأغـَّ١م
تصيشورغيطُّ٥صيمػؿّ٦عشيّ٥صيم،موأغَّ١متلعّ٧مإلؼصولماًريمظ .ّ٥م
ٚيهٜ ٞه ٕٛسٛارْا َجُزّا ٖادفًا البد ٚإٔ ْزاع ٞف ٘ٝعد ٠آدابمَٗٓ،ا:م م
 ماإلخالص هلل ( معش ٚدٌ م) :ممبعـ ّ٧مأن مؼؾؿعّٓ مابوور مواٌـوزّٕ مسّ٤م
اظّٕؼوءمواظلؿعيم،
وجيع ّ٢مػّٓص ّ٥مع ّ٤محّ٦اره مايّٕص مسؾ ّ٧مرؾى ماي ّ٠مّٰ ماظؿػّ٦ق مسؾّ٧م
اآلخّٕؼ ّ٤م ،مواّٰغؿصور مظؾـػّٗ ،مواغؿّٖاع ماإلسفوب مواظــوء م ،مضول ماإلعومم
اظشوصعّ٨م(رّ٨ّ٬مآمسـ:)ّ٥م(معومغوزّٕتمأحّٓطيامإّٰممتـقًمظّ٦مأنمآمأزفّٕم
ايّ٠مسؾّ٧مظلوغ.)ّ٥
 ايتذزد يًشل ٚاالْتصار ي٘م:مصوٌمعّ٤مّ٬وظؿّ٥مػّ٨مايّ٠مصؿؿـّ٧مو٭ّـّ٢م
إظقفومصفّ٨مظّ٥م،موظّ٤مؼصّ٢مإظقفومإّٰمإذاموّٕدمظؾقّ٠م.
 ايعدٍ ٚاإلْصاف:مصؿّ٤ممتومماإلغصوفمضؾّ٦لمايّ٠معّ٤ماًصّ٣م،موضـّٓم
ذطّٕماظؼـّٕآنممنـوذجمظؾعـّٓلمواإلغصـوفمعـومذطـّٕهمآم-مدـؾقوغّ٥م-مسيم
و٭ّّٟمأػّ٢ماظؽؿوب:م{ظَقضيلصيّ٦امدشيّ٦شياءطيمعِّ٤ضيمأَػضيّ٢غيماظْؽِؿشيـوبِمأُعؼيـيٌمضَوِّ٫ؿشيـيٌمؼشيؿضيؾُـّ٦نشيم
ِماظؾِّ٥مآغشيوءشيماظؾَّقضيّ٢غيموشيػصيّ٣ضيمؼشيلضيفصيّٓصيونشي}ممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان113:ؼم.
آؼشيوت َّ
 وعـّ٥معوموردمسيمحّ٦ارماظـؿؾيمعـّٝمبـينمجـلـفومحـنيمأغصـػًمدـؾقؿونم
وجـّ٦دهموو٭ّػؿفّ٣مبلغفّ٣مّٰمؼشعّٕونمبوظـؿّ٢م،موػّٔهمحؼقؼيمعمطّٓةموضـّٓم
دفّ٢ماظؼّٕآنماظؽـّٕؼّ٣مػـّٔامايـّ٦ارماٌـصـّٟم،مصؼـولمتعـودي:محشيؿؼيـّ٧مإغيذشيام
أَتشيّ٦ضيامسشيؾَّ٧موشيادِيماظـؼيؿضيّ٢غيمضَوظًَضيمغشيؿضي َؾيٌمؼشيـومأَؼؽيفشيـوماظـؼيؿضيـّ٢صيمادضيخصيؾُـّ٦امعشيلشيـوطِـشيؽُّ٣ضيمّٰم
ؼشيقضيطِؿشيـؼيؽُّ٣ضيمدصيؾَقضيؿشيونصيموشيجصيـصيّ٦دصيهصيموشيػصيّ٣ضيمّٰمؼشيشضيعصيّٕصيونشيم}ممممممممممممممممػاظـؿّ٢م18:ؼم.
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 مااليتشاّ باهلد ٤ٚإليشاّ اآلخز باحلذ١م،مصؽؾؿومسٱّماظصّ٦تمطونمدظـقٱّم
سؾّ٧مّ٬عّٟمحفيم٭ّوحؾ،ّ٥موممومؼّٔطّٕمسيمػّٔاماِّعّٕمعومجـوءمعـّ٤محـّ٦ارم
حربماِّعيمدقّٓغومسؾّٓآمبّ٤مسؾوسم(مرّ٨ّ٬مآمسـفؿوم)معّٝماًـّ٦ارجم،م
تؾّ١ماظػؽيماظضوظيماظيتمابؿؾقًمبفوماِّعيم،مصودؿؾوحّ٦اماظّٓعوءمواِّسّٕاضم
جملّٕدماهلّ٦ىمواىفّ٢م،مصؾؼّٓمأوصّٓمدقّٓغومسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظـىم(رّ٬ـّ٨م
آمسـّ٥موطّٕممآموجف)ّ٥ممدقّٓغومسؾّٓآمبّ٤مسؾوسم(رّ٬ـّ٨مآمسـفؿـو)م
إديماًّ٦ارجماٌعّٕوصنيمبويّٕورؼيم،مصّٔػىمإظقفّ٣مابّ٤مسؾـوسم(رّ٬ـّ٨م
آمسـ)ّ٥موسؾقـّ٥محؾـيمذيقؾـي،م صؾؿـومأضؾـ،ّ٢مضـوظّ٦امظـ:ّ٥مؼـومابـّ٤مسؾـوس،معـوم
اظّٔيمجوءمبّ١؟موعومػّٔهماظـقوبماظيتمسؾقّ١؟-مصؼولم:مأعوماظـقوبماظيتم
سؾّ٨ؼي،مصؿومتـؼؿّ٦نمعين؟مصّ٦آم،مظؼّٓمرأؼًمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
وآظـّ٥مودـؾ)ّ٣م،موسؾقـّ٥محؾـيمظـقّٗمأحـّٓمأحلـّ٤معــ،ّ٥مثـّ٣متـٱّمسؾـقفّ٣مضّ٦ظـّ٥م
تعــودي:م{مضُــّ٢ضيمعشيــّ٤ضيمحشيــّٕؼيمشيمزغيؼـشيـيَماظؾَّـِّ٥ماظَّؿِــّ٨مأَخضيــّٕشيجشيمظِعِؾشيــودِهِموشياظطَّقـيؾشيــوتمعــّ٤شيم
شيوعيِ}م
شيوظصيًمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼق شي
اظّٕـيزضيقمضُّ٢ضيمػِّ٨شيمظؾَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امصِّ٨ماظْقشيقشيوةِماظّٓؽيغضيقشيومخ شي
ػاِّسّٕاف32:ؼ.م م
مضوظّ٦ا:معوماظّٔيمجوءمبّ١مؼومابّ٤مسؾوس؟م ممضول:مجؽؿؽّ٣معّ٤مسـّٓمأ٭ّقوبماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥موآظّ٥مودؾ)ّ٣م،موظقّٗمصقؽّ٣مأغؿّ٣مؼومععشّٕماًّ٦ارجمواحّٓمعّ٤مأ٭ّقوبماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥موآظـّ٥مودـؾ)ّ٣م،م
وجؽؿؽّ٣معّ٤مسـّٓمابّ٤مسّ٣مردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼعـين:م-مسؾـّ٨مبـّ٤م
أبّ٨مروظى، -موسؾقفّ٣مغّٖلماظؼـّٕآنم،موػـّ٣مأسؾـّ٣مبؿلوؼؾـ،ّ٥مجؽـًمِّبؾغؽـّ٣مســفّ٣م،م
وأبؾغفّ٣مسـؽ،ّ٣مصلغومردّ٦ل-مأيمودق-ّٛمبقـؽّ٣موبقـف.ّ٣م م
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مضولمبعضف:ّ٣مّٰمهووروامابّ٤مسؾوسم،مّٰمدبو٭ّؿّ٦هم،مصننمآمتعـوديمؼؼـّ٦لمسـّ٤مضّٕؼّ٘:م{بشيّ٢ضيمػصيّ٣ضيمضَّ٦ضيمظيمخشيصِؿصيّ٦نشي}مػاظّٖخّٕف58:ؼ،مصؾؿومخوصّ٦امعـّ٤ماهلّٖميـيمضـوظّ٦ا:م
اتّٕطّ٦امػّٔا،مػّٔامجّٓلمإغلونمخصِـ!ّ٣موضـولمبعضـف:ّ٣مبـّ٢مغؽؾؿـ،ّ٥موظــظـّٕمعـوذام
شي
ؼؼّ٦ل؟ م
مضولمابّ٤مسؾوسم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو):مصؽؾؿينمعـفّ٣ماثــونمأومثٱّثـيم،مصؼـولمهل:ّ٣معوذامتـؼؿّ٦نمسؾّ٧مسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظىم(رّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥؟ممضـوظّ٦ا:مغــؼّ٣م
سؾقّ٥مثٱّثيمأعّ٦رم،مضول:مػوتّ٦ا.م م
مضوظّ٦ا:ماِّول:مأنمسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظىم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥محؽَّّ٣ماظّٕجولمسيمطؿوبمآم،مؼعين:مبعٌمحؽؿطيوممعـّ٥م،موحؽؿطيوممعّ٤مععووؼيم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥م،م
وضصــــيماظؿقؽــــقّ٣مععّٕوصــــي،موآمتعــــوديمؼؼــــّ٦ل:م(إغينغيماظْقصيؽْــــّ٣صيمإّٰمظِؾَّــــ)ِّ٥م
ػاِّغعوم57:ؼ.م-مضول:مػّٔهمواحّٓةم،مصؿوماظـوغقي؟م
ىم
مضوظّ٦ا:ماظـوغقيم:مأنمسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظىم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مضوتـّ٢موٕمؼلضيـ ِمأيمضوتؾفّ٣موعومديبمغلوءػ،-ّ٣مصؾؽّ٤مطوغّ٦امعلؾؿنيمصؼؿوظّ٥محـّٕامم،موظـؽّ٤مطوغّ٦امطػورطيامصؾؿوذامٕمؼلؾفّ٣؟ممضول:موػّٔهمأخّٕىم،مصؿوماظـوظـي؟م م
مضوظّ٦ام:ماظـوظـي:مأغّ٥مغّٖعمغػلّ٥معّ٤مإعّٕةماٌمعـنيمٌــؼيومطؿـىماظؽؿـوب،مصؾـّ٣مؼؽؿىمأعريماٌمعـني;مبّ٢مضول:مسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظى.م-مضول:مأوضّٓمصـّٕشؿّ٣؟مم
ضوظّ٦ا:مغع.ّ٣م م
مضول:مأعوماِّودي:مصؼّ٦ظؽ:ّ٣محؽَّّ٣ماظّٕجولمسيمطؿـوبمآمتعـودي،مصـننمآمشيـوماظـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيـّ٦امّٰمتشيؼْؿصيؾُـّ٦اماظصؼيــقضيّٓشيم
تعـوديمؼؼـّ٦لمسيمربؽـّ٣ماظؿــــّٖؼ:ّ٢م{مؼشيـومأَؼؽيف َّ
وشيأَغضيؿصيّ٣ضيمحصيّٕصيمظيموشيعشيّ٤ضيمضَؿشيؾَّ٥صيمعِـضيؽُّ٣ضيمعصيؿشيعشيؿـيّٓطيامصَفشيّٖشياءظيمعِـضيّ٢صيمعشيومضَؿشيّ٢شيمعِّ٤شيماظـؼيعشيّ٣غيمؼشيقضيؽُـّ٣صيمبِـ ِّ٥م
ذشيوشيامسشيّٓضيلػي}مػاٌوّ٫ـّٓة:م95ؼم،مصـّٔطّٕمآمتعـوديمحؽـّ٣مذشيوشييضيمسـّٓلمصقؿـومضؿؾـّ٥م
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اإلغلــونمعــّ٤ماظصــقّٓم،مدــلظؿؽّ٣مآمتعــودي!ماظؿقؽــقّ٣مسيمدعــوءماٌلــؾؿنيم
وأعّ٦اهلّ٣مأسظّ٣م،مأمماظؿقؽقّ٣مصقؿومضؿؾّ٥ماإلغلونمعّ٤ماظصقّٓ؟م م
-مضوظّ٦ا:مّٰم;مبّ٢ماظؿقؽقّ٣مسيمدعوءماٌلؾؿنيموأعّ٦اهلّ٣مأسظ.ّ٣م م

مضول:مصننمآمتعوديمؼؼّ٦لمسيمطؿوب:ّ٥م{موشيإغينضيمخِػْؿصيّ٣ضيمذِـؼَوقشيمبشيقضيـِفغيؿشيـومصَـوبضيعشيـصيّ٦امحشيؽَؿطيــومعِــّ٤ضيمأَػضيؾِـِّ٥موشيحشيؽَؿطيــومعِــّ٤ضيمأَػضيؾِفشيــو}مػاظـلــوء35:ؼ،مغوذــّٓتؽّ٣مآمتعــودي!م
اظؿقؽقّ٣مسيمدعوءماٌلؾؿنيموأعّ٦اهلّ٣مأػّ٣م،مأوماظؿقؽقّ٣مسيمبصيضّٝماعّٕأة؟م م
مضوظّ٦ا:مّٰ،ماظؿقؽقّ٣مسيمدعوءماٌلؾؿنيموأعّ٦اهل.ّ٣ممضـول:ماغؿفـًماِّودي؟ممضوظّ٦ا:مغع،ّ٣مصوظـوغقي؟م م
مضــول:مأعــوماظـوغقــي،مصؼــّ٦ظؽ:ّ٣مضوتــّ٢موٕمؼلضي ـىِ،مػــّ٢متلضيــؾّ٦نمأعؽــّ٣مسوّ٫شــيم(رّ٬ــّ٨مآمسـفــوم)ِّغفــومطوغــًمسيماظطــّٕفماآلخ ـّٕم،-موتلــؿقؾّ٦نمعـفــومعــوم
ؼلؿقّ٢ماظّٕجولمعّ٤ماظـلوء،مإنمضؾـؿّ٣مذظـّ١مطػـّٕمت،موإنمضؾـؿّ٣مظقلـًمبلعـيــوم
طػّٕمتمم-أؼضطيو;-مِّغفومأمماٌمعـني،مصودؿققّ٦امعّ٤مذظّ١موخفؾّ٦ا.م م
مضــوظّ٦ا:مصوظـوظـــي؟ممضــول:مأعــومضــّ٦ظؽ:ّ٣مخؾــّٝمغػلــّ٥معــّ٤مإعــورةماٌــمعـني،موإذاممٕمؼؽّ٤مأعريطيامظؾؿمعـنيمصفّ٦مأعريماظؽوصّٕؼ،ّ٤مصننماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥موآظـّ٥مودـؾ)ّ٣م
ٌومسؼّٓمطؿوبماظصـؾّّمعـّٝمأبـّ٨مدـػقونمودـفقّ٢مبـّ٤مسؿـّٕومسيم٭ّـؾّّمايّٓؼؾقـي،م
ض ـول:م(ماطؿــى:مػــّٔامعــوم٭ّــوحلمسؾقــّ٥مربؿــّٓمردــّ٦لمآم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥موآظــّ٥م
ودؾ)ّ٣مضوظّ٦ا:مظّ٦مغعؾّ٣مأغّ١مردّ٦لمآمعـومضوتؾــوكم،ماطؿـىمامسـّ١موادـّ٣مأبقـّ١م،م
صؿقــــــوماظـــــــيبم(٭ّــــــؾّ٧مآمسؾقــــــّ٥موآظــــــّ٥مودــــــؾ)ّ٣مماظؽؿوبــــــي،موضــــــول:م م
(ماطؿى:مػـّٔامعـوم٭ّـوحلمسؾقـّ٥مربؿـّٓمبـّ٤مسؾـّٓمآم،مصّٕجـّٝمعــفّ٣مسـّ٤معـّٔػىم
اًّ٦ارجمأظػون،موبؼقًمبؼقؿفّ٣م،مصؼوتؾفّ٣مسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظىم(رّ٨ّ٬مآمسـ.)ّ٥م م
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صــوغظّٕمطقــّٟمأثؼيــّٕمايــّ٦ارماهلــودئماظؼــّ٦يماظعؿقــّ٠مسيمعـــّ٢مػــّٔهماظــّٕؤوسم
اظقوبلـيم،محؿـّ٧مرجـّٝمعــفّ٣مأظػـونمإديمعـّٔػىمأػـّ٢ماظلــيمواىؿوســيمسيم
ذبؾّٗمواحّٓمبربطيماهلّٓوءمسيمايّ٦ار .م


ايتٛاضــعم:مصــوظؿّٖامماظؿّ٦اّ٬ــّٝمظــّ٥مدورمطــؾريمسيمإضـــوعماآلخــّٕ،موضؾّ٦ظــّ٥م
ظؾقّ٠م،مصؽؾؿومزفّٕمعّ٤مأحّٓماٌؿقوورؼّ٤ماظؿّ٦اّّٝ٬م،مّٰمميؾّ١ماآلخّٕمإّٰمأنم
ؼؾودظــّ٥ممبـؾــّ٥مأومأحلــّ٤معـــّ٥م،مموؼؾؿــّٗمطــٱّماٌؿقــوورؼّ٤مخؾؼًــومطّٕميطيــو،م
وؼلــؿعونمطٱّعطيــومرقؾطيــو،مودــوسؿفومدــقؽّ٦نمايــّ٦ارمعـؿــّٕطيا،موسيمايــّٓؼٌم
اظصققّّ:م(وعومتّ٦اّّٝ٬مأحّٓظيمٓمإّٰمرصعّ٥مآ)م(رواهمعلؾ)ّ٣م،موعّ٤ماظؿّ٦اّ٬ـّٝم
أنمتؼؾّ٢مايّ٠مممّ٤مجـوءمبـّ٥محؿـّ٧موظـّ٦مطـونمأسـّٓىماِّسـّٓاءم،مصـوٌمعّ٤م
ّ٬وظؿّ٥ماٌـشّ٦دةمػّ٨مايؽؿيم،مصفّ٦مبوحٌمسـفومظّٔاتفوم،مأغّ٧ؼيموجّٓػومطونم
أحّ٠ماظـوسمبفو.م م



ايبعد عٔ املُاراٚ ٠اجلدٍ ايذ ٟال طا ٌ٥ات٘ ٚال فا٥دٚ َٔ ٠را٘٥م،م
صؾلؾؾفؿومتؿشؿًماظؽــريمعـّ٤ماظؼؾـّ٦بماظؽــرية،موّٰمؼصيؼصـّٓمعـفؿـومإّٰمإصقـومم
اًصــّ٣مأوماظؿشــفريمبــّ٥مصؼــ،ّٛموظــّٔامحــــومورشؾـــوماظّٕدــّ٦لم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ِشيَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفشيو)مسشيّ٤غيم
ودؾ)ّ٣مسيماظؾعّٓمسّ٤مإٌّاء صعشيّ٤ضيمأمماٌمعـنيمسشيو ّ٫شي
اظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾّ٣م)مضَـولشيم:م(مإغينؼيمأَبضيغشيـّٚشيماظّٕـيجشيـمولغيمإغيظَـّ٧مآِماَِّظَـّٓؽيم
شيوعيَم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥م
اظْكشيصِّ٣صي).م(رواهماظؾكوريمسيم٭ّققق)ّ٥م،موسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مأُع شي
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(مأَغشيومزشيسِقّ٣ظيمبِؾشيقضيًٍمصِـّ٧مرشيبشيـّٚغيم
ضَولشي:ممضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيـيِمظِؿشيّ٤ضيمتشيّٕشيكَماظْؿِّٕشياءشيموشيإغينضيمطَونشيمعصيقِؼفيوموشيبِؾشيقضيًٍمصِـّ٧موشيدشيـِّٛماظْفشيـؼيـيِمظِؿشيـّ٤ضيمتشيـّٕشيكَم
اظْف ؼي
شيـيِمظِؿشيّ٤ضيمحشيلؼيّ٤شيمخصيؾُؼَّ٥صيم)
اظْؽَِّٔبشيموشيإغينضيمطَونشيمعشيوزغيحطيوموشيبِؾشيقضيًٍمصِّ٧مأَسضيؾَّ٧ماظْف ؼي
م(رواهمأبّ٦مداوود) .م
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صوٌّٕاءمواىّٓلمسيمايّ٦ارمؼعّٓانمعّ٤ماظؿـطّٝمسيماظّٓؼّ٤م،موضّٓمحّٔرمعــّ٥م
ِماظؾِّ٥مبّ٤معلعّ٦دم(مرّ٨ّ٬مآم
اظـيبماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،مصعشيّ٤ضيمسشيؾضيّٓ َّ
صيـّ٦نم
شي):م(ػؾَـَّ١ماظْؿصيؿشيـشيطِّع شي
صيمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّ ّ٣شي
سـّ٥م)مضَولشي:ممضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـ ّ٥شي
ضَوظَفشيومثشيؾَوثطيو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مرواهمعلؾ.)ّ٣
رد االخـتالف إىل نتــاب اهلل ٚصــٓ ١رصــٛي٘م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م



عصّٓاضًومظؼّ٦ظّ٥متعودي{:مصَنغينمتشيـشيوزشيسضيؿصيّ٣ضيمصِّ٨مذشيّ٨ضيءٍمصَّٕصيدؽيوهصيمإغيظَـّ٧ماظؾَّـِّ٥موشياظّٕؼيدصيـّ٦لغيم
ِوظؾِّ٥موشياظْقشيّ٦ضيمغيماآلخِّٕغيمذشيظَِّ١مخشيقضيـّٕظيموشيأَحضيلشيـّ٤صيمتشيـلْوغيؼٱًّم}(اظـلـوء:م
إغينمطُـؿصيّ٣ضيمتصيمضيعِـصيّ٦نشيمب َّ
)59م،مذــّٕؼطيمأنمغلــؿـؾّٛماِّحؽــوممبــوظطّٕقماظــيتمادــؿـؾّٛمبفــومسؾؿوؤغــوم
اظلوبؼّ٦ن،موظقّٗمبوِّػّ٦اء.


اإلصػاٚ ٤سضٔ االصتُاع:مصلطـّٕغومجيقّٓمصّ٤مايـّٓؼٌمأطــّٕمعـّ٤مصـّ٤م
اّٰدــؿؿوعم،مسؾــّ٧ماظــّٕشّ٣معــّ٤مأنمآم(ســّٖموجــ)ّ٢مجعــّ٢مظإلغلــونمظلــوغطيوم
واحّٓطيام،موجعّ٢مظـّ٥مأُذغـنيمحؿـّ٧مؼلـؿّٝمأطــّٕمممـومؼـؿؽؾّ٣م،موظؽـّ٤م:م{وشيعشيـوم
ؼشيعضيؼِؾُفشيـــومإغيَّّٰماظْعشيـــوظِؿصيّ٦نشي}(اظعـؽؾـــّ٦ت:م)43مصٱّبـــّٓمأنمغلـــؿؿّٝمجقـــّٓطيا،موأنم
تلؿّ٦سىمعومؼؼّ٦ظّ٥ماآلخّٕون.م م

واإل٭ّغوءمإديماٌؿقّٓثمػّ٦مدأبماظــيبماظؽـّٕؼّ٣م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
صّٕمبومهّٓؼيثمععّ٥مبعّٚماٌشّٕطنيمطعؿؾـيمبـّ٤مأبـّ٨مربقعـيمبؽـٱّممّٰمؼلـؿقّ٠م
أنمؼصيلؿ،ّٝمصقصغّ٨ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،محؿّ٧مإذاماغؿفـّ٧ماظّٕجـّ٢م
وصــّٕغمعــّ٤مطٱّعــّ٥مضــولمظــّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ:)ّ٣م(مأوضــّٓمصّٕشــًمؼــومأبــوم
اظّ٦ظقـّٓ؟)مضـولم:مغعــ،ّ٣مضـولم:م(صــومسّٝمعـين)م،مضــولم:مأصعـ،ّ٢مصؼول(٭ّــؾّ٧مآم
سؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م:م{مبلــّ٣مآماظــّٕريّ٤ماظــّٕحقّ٣م*محــّ٣م*متشيـّٖغيؼــّ٢ظيمعـيــّ٤شيماظــّٕؼيحضيؿشيّ٤غيم
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اظــّٕؼيحِقّ٣غيم*مطِؿشيــوبظيمصُصـي ـؾًَضيمآؼشيوتصيــّ٥صيمضُّٕضيآغطيــومسشيّٕشيبِقؾيــومظِّؼَــّ٦ضيمػيمؼشيعضيؾَؿصيــّ٦نشيم*مبشيشِــريطياموشيغشي ـِّٔؼّٕطيام
صَ ـلَسضيّٕشيضشيمأَطْـشيــّٕصيػصيّ٣ضيمصَفصيــّ٣ضيمظَــومؼشيلضيــؿشيعصيّ٦نشيم*موشيضَــوظُّ٦امضُؾُّ٦بصيـشيــومصِــّ٨مأَطِـؼي ـيٍمعـيؿؼيــومتشيــّٓضيسصيّ٦غشيوم
إغيظ ضيَق}ِّ٥ػصصؾً:م1م:م5ؼ.مثّ٣معضّ٧مردّ٦لمآمصقفوم،مؼؼّٕؤػومسؾق،ّ٥ممصؾؿوممسعفـوم
عـّ٥مسؿؾيمأغصًمظّ٥م،موأظؼّ٧مؼّٓؼّ٥مخؾّٟمزفّٕهمععؿؿّٓطيامسؾقفؿوم،مؼلؿّٝمعـ .ّ٥م
صؾفّٔهماآلدابمواٌؾودئمغصّ٢مذيقعطيومإديمحـّ٦ارمبــوءمّٰمؼػلـّٓمظؾـّ٦دمضضـقيم
وّٰمؼمديمإديماظؿـوزعمواظشؼوقم،مغري إٔ ٖٓاى آفات يف احلٛار جتعٌ َٓـ٘
سٛارّا عكُّٝا د ٕٚدد ٣ٚأ ٚفا٥د،٠معـفوم :م
رفع ايصٛت بايهالّم:موطلنمابوورمؼّٕىمأنماغؿصورهمسيمايـّ٦ارم
ظّ٤مؼؽّ٦نمإّٰمسّ٤مرّٕؼّ٠معؾوظغؿّ٥مسيمرصّٝماظصّ٦تمسؾّ٧مخصؿّ٥م،موآمتعـوديم
ؼؼّ٦ل:م{مإغينؼيمأَغضيؽَّٕشيماَِّشي٭ّضيّ٦شياتِمظَصشيّ٦ضيتصيماظْقشيؿِريغي}مػظؼؿون19:ؼ .م
تَٗ ٌٜٛكاي ١ايطزف اآلخز ٚاًُٗٝا َا ال اتٌُ َٔ املعـاْٞم،م
بّ٢مؼصّ٢مبّ٥مايولمأنمؼصّٟمطٱّمماآلخّٕمبوظؽػّٕ،مأوماظػل،ّ٠مأوماّٰبؿّٓاع .م
املبايػ ١يف ٚصل ايطزف اآلخز بايصفات ايذَ١ُٝماظيتمتـولمعّ٤م
ذكصّ٥مواتفوعّ٥مبوظؾور،ّ٢مصقصػّ٥ممبومّٰمؼؾقّ٠معّ٤ماِّو٭ّوف.م
إنمأدبمايـّ٦ارمحيؿــوجمإظقــّ٥ماإلغلــونمحؿــّ٧معــّٝمعــّ٤مخيؿؾــّٟمععــّ٥مم
ظققػّٜمظّ٥محؼّ٥م،مطؿـومحػـّٜماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣محمؼـّ٦قماظــوسم
طؾفّ٣م،موحيؿوجمإظقّ٥ماظعوٕمظققػّٜمحؼّ٦قماظطـٱّبم،موؼعـّٓلمبقــف،ّ٣موؼػـؿّّم
هلّ٣م٭ّّٓرهم،موحيؿوجمإظقـّ٥ماِّبمهؾصيؾطيـومإديمضؾـّ٦بمأوّٰدهم،موّٰمؼؽـّ٦نمذظـّ١م
إّٰمبوظؽؾّ٣ماظطقى.م م
م
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خطٛر ٠ايٓفام ٚايهذب
ٚضزٚر ٠ايتٓغ ١٦عً ٢ايصدم َٚهارّ األخالم
أٚال  :ايعٓاصز :

 -1حؼقؼيماظـػوقموأغّ٦اس .ّ٥م
 -2٭ّػوتماٌـوصؼني.
 -3خطّٕماظـػوقمسؾّ٧ماِّعي.
 -4آثورماظؽّٔبمسؾّ٧ماظػّٕدمواجملؿؿ.ّٝ
ّّٕ٬ -5ورةماظؿـشؽيمسؾّ٧ماظصّٓقموعؽورمماِّخٱّق.

ثاّْٝا  :األديـ: ١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜ

شيـوءكَماظْؿصيـشيـو ِصؼُّ٦نشيمضَـوظُّ٦امغشيشضيـفشيّٓصيمإغيغؼيـَّ١مظَّٕشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـ مِّ٥م
 -1ضولمآمتعودي:م{ إغيذشيامج شي
وشياظؾَّّ٥صيمؼشيعضيؾَّ٣صيمإغيغؼيَّ١مظَّٕشيدصيّ٦ظُّ٥صيموشياظؾَّـّ٥صيمؼشيشضيـفشيّٓصيمإغينؼيماظْؿصيـشيـوصِؼِنيشيمظَؽَـوذِبصيّ٦نشيم*ماتؼيكشيـّٔصيوام
غيماظؾِّ٥مإغيغؼيفصيّ٣ضيمدشيوءشيمعشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}م
صيـيًمصَصشيّٓؽيوامسشيّ٤ضيمدشيؾِقَّ ّ٢
أَؼضيؿشيوغشيفصيّ٣ضيمج ؼي
ػاٌـوصؼّ٦ن:م،1م2ؼ .م
 -2وضولمتعودي{:إغينؼيماظْؿصيـشيوصِؼِنيشيمصِّ٨ماظّٓؼيرضيكِماْظلَدضيػَّ٢غيمعِّ٤شيماظـؼيورغيموشيظَّ٤ضيمتشيفِـّٓشيمظَفصيـّ٣ضيم
غشيصِريطيا}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء145:ؼ.
 -3وضولمتعودي:م{ػصيّ٣صيماظْعشيّٓصيوؽيمصَوحضئّشيرضيػصيّ٣ضيمضَوتشيؾَفصيّ٣صيماظؾَّّ٥صيمأَغؼيّ٧مؼصيمضيصَؽُّ٦نشي}م
ػاٌـوصؼّ٦ن:م4ؼم.
 -4وضولمتعوديم:م{ؼصيكشيودِسصيّ٦نشيماظؾَّّ٥شيموشياظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيـّ٦اموشيعشيـومؼشيكضيـّٓشيسصيّ٦نشيمإغيظَّـومأَغضيػُلشيـفصيّ٣ضيم
وشيعشيومؼشيشضيعصيّٕصيونشيم*مصِّ٨مضُؾُّ٦بِفغيّ٣ضيمعشيّٕشيضظيمصَـّٖشيادشيػصيّ٣صيماظؾَّـّ٥صيمعشيّٕشيّ٬طيـوموشيظَفصيـّ٣ضيمسشيـّٔشيابظيمأَظِـقّ٣ظيم
بِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيؽِّْٔبصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة10-9:ؼ.
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صيـمعِّ٤صيمطَؿشيـوم
 -5وضولمتعودي:م{ وشيإغيذشيامضِقّ٢شيمظَفصيـّ٣ضيمآعِـصيـّ٦امطَؿشيـومآعشيـّ٤شيماظـؼيـوسصيمضَـوظُّ٦امأَغ ضي
آعشيّ٤شيماظلؽيػَفشيوءصيمأَظَومإغيغؼيفصيّ٣ضيمػصيّ٣صيماظلؽيػَفشيوءصيموشيظَؽِّ٤ضيمظَومؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}ػاظؾؼّٕة:م13ؼم .م
 -6وضــولمتعــودي:م{وشيإغيذشيامضِقــّ٢شيمظَفصيــّ٣ضيمظَـومتصيػْلِــّٓصيوام ِصــّ٨ماظْـلَرضيضغيمضَــوظُّ٦امإغيغؼيؿشيــومغشيقضيــّ٤صيم
عصيصضيؾِقصيّ٦نشيم*مأَظَومإغيغؼيفصيّ٣ضيمػصيّ٣صيماظْؿصيػْلِّٓصيونشيموشيظَؽِّ٤ضيمظَومؼشيشضيعصيّٕصيونشي}
ػاظؾؼّٕة:م-11م12ؼ.
ػيمؼلْعصيّٕصيونشيمبِـوظْؿصيـضيؽَّٕغيم
 -7وضولمتعودي:م{اظْؿصيـشيوصِؼُّ٦نشيموشياظْؿصيـشيوصِؼَوتصيمبشيعضيضصيفصيّ٣ضيمعِّ٤ضيمبشيعضي ّٚشي
وشيؼشيـضيفشيّ٦ضينشيمسشيّ٤غيماظْؿشيعضيّٕصيوفِموشيؼشيؼْؾِضصيّ٦نشيمأَؼضيِّٓؼشيفصيّ٣ضيمغشيلصيّ٦اماظؾَّّ٥شيمصَـشيلِقشيفصيّ٣ضيمإغينؼيماظْؿصيـشيوصِؼِنيشيم
ػصيّ٣صيماظْػَودِؼُّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿّ٦بي:م67ؼ.
 -8وضــولمتعــودي:م{ؼشيوأَؼؽيفشيــوماظـؼيؾِــّ٨ؽيمجشيوػِ ـِّٓماظْؽُػَّــورشيموشياظْمؿصيـشيــوصِؼِنيشيموشياشْؾُ ـّْٜمسشيؾَــقضيفغيّ٣ضيم
شيعلْوشياػصيّ٣ضيمجشيفشيـؼيّ٣صيموشيبِؽضيّٗشيماظْؿشيصِريصي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿّ٦بي:م73ؼ .م
و شي
 -9وضولمتعوديم{:ؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيطُّ٦غصيّ٦امعشيّٝشيماظصؼيودِضِنيشي}م
ػاظؿّ٦بي:م119ؼ.
 -11وضــولمتعــودي:م{إغؼيؿشيــومؼشيػْؿشيــّٕغييماظْؽَ ـِّٔبشيماظَّ ـِّٔؼّ٤شيمظَــومؼصيمضيعِـصيــّ٦نشيمبِكؼشيــوتِماظؾَّ ـ ِّ٥م
وشيأُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظْؽَوذِبصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـق:ّ٢م105ؼ.
يادنرة هي ين ررٌة :
 -1سّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسّ٤ماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)مأغـّ٥م
ضول:م(مآؼيُماظْؿصيـشيوصِّ٠غيمثشيٱَّثظيم:مإغيذشيامحشيـّٓؼيثشيمطَـّٔشيبشيم،موشيإغيذشياموشيسشيـّٓشيمأَخضيؾَـّٟشيم،موشيإغيذشيام
شي
اؤضيتصيؿِّ٤شيمخشيونشي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
 -2وسشيّ٤ضيمسشيؾضيِّٓمآِمبضيّ٤غيمسشيؿضيّٕػيوم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿـوم)مأَنؼيمماظـؼيؾِـّ٨ؼيم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
وشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشيم:م(أَرضيبشيّٝظيمعشيـّ٤ضيمطُـّ٤ؼيمصِقـِّ٥مطَـونشيمعصيـشيو ِصؼًـومخشيوظِصطيـوم،موشيعشيـّ٤ضيمطَوغشيـًضيمصِقـ ِّ٥م
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خشيصضيـ َؾيٌمعِــضيفصيّ٤ؼيمطَوغشيــًضيمصِقـِّ٥مخشيصضيـ َؾيٌمعِـّ٤شيماظــيػَـوقغيمحشيؿؼيــّ٧مؼشيـّٓشيسشيفشيوم،مإغيذشياماؤضيتصيؿِــّ٤شيم
خشيونشيم،موشيإغيذشيامحشيّٓؼيثشيمطَّٔشيبشيم،موشيإغيذشيامسشيوػشيّٓشيمشَّٓشيرشيم،موشيإغيذشيامخشيو٭ّشيّ٣شيمصَفشيّٕشي)م
(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
شيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
 -3وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ )ّ٥أَغؼيّ٥صيمدشيؿِّٝشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ّٰءِمبِّ٦شيجضيـ ٍّ٥م
شيـم َ
وشيدشيؾَّّ٣شي)مؼؼـّ٦ل:م(مإغينؼيمذشيـّٕؼيماظـؼيـوسغيمذصيوماظْـّ٦شيجضيفشيقضيّ٤غيماظَّـِّٔيمؼشيـلْتِّ٨مػ صي
شيج)ٍّ٥ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
وشيػشيمصيَّٰءِمبِ ّ٦ضي
شيماظؾِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
 -4وسشيّ٤ضيمسصيؿشيّٕشيمبضيّ٤غيماظْكشيطَّوبِم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيّ٦ل َّ
وشيدشيؾَّّ٣شيم)مضَولشي:م(إغينؼيمأَخضيّ٦شيفشيممعشيومأَخشيوفصيمسشيؾَّ٧مأُعؼيؿِّ٨مطُّ٢ؽيمعصيـشيوصِّ٠ػيمسشيؾِقّ٣غيماظؾِّلشيونغي)م
(علـّٓمأريّٓ).
شيوعيَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
 -5وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مأُع شي
شيوغيَموشياظْؽَِّٔبشي)م
وشيدشيؾَّّ٣شي)م:م(مؼصيطْؾشيّٝصيماظْؿصيمضيعِّ٤صيمسشيؾَّ٧ماظْكِٱَّلغيمطُؾِّفشيومإغيَّّٰماظْكِق شي
(علـّٓمأريّٓ).
 -6وسشيّ٤ضيم٭ّشيػّْ٦شيانشيمبضيّ٤غيمدصيؾَقضيّ٣ػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَغؼيّ٥صيمضولم:مضِقّ٢شيمظؾـيبم(٭ّشيـؾّ٧مآم
ُـّ٦نم
سشيؾَقّ٥موشيدشيؾ:)ّ٣مأَؼشيؽُّ٦نصيماظْؿصيمضيعِّ٤صيمجشيؾشيوغوًم؟مصَؼَولشيم:م(مغشيعشيّ٣ضيم؟).مصَؼِقـّ٢شيمظَـّ٥صيم:مأَؼشيؽ صي
اظْؿصيمضيعِّ٤صيمبشيكِقٱًّم؟مصَؼَولشي:م(مغشيعشيّ٣ضيم).مصَؼِقّ٢شيمظَّ٥صيم:مأَؼشيؽُّ٦نصيماظْؿصيمضيعِّ٤صيمطَـّٔؼيمابوًم؟مصَؼَـولشيم
)َّٰ(:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعوظّ١مسيماٌّ٦رل).
 -7موسشيــّ٤ضيمسشيؾضي ـِّٓماظؾَّ ـِّ٥مبــّ٤معلــعّ٦دم(رشيِّ٬ــّ٨شيمآُمسشيـضيــّ٥صي)مضَــولشي:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـ ِّ٥م م
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(سشيؾَقضيؽُّ٣ضيمبِوظصـيّٓضيقغيمصَنغينؼيماظصـيّٓضيقشيمؼشيفضيِّٓيمإغيظَّ٧ماظْؾِـّٕـيم،م
شيـيِم،موشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيصضيّٓصيقصيموشيؼشيؿشيقشيـّٕؼيىماظصـيـّٓضيقشيم
وشيإغينؼيماظْؾِّٕؼيمؼشيفضيِّٓيمإغيظَّ٧ماظْف ؼي
شيماظؾِّ٥م٭ِّّٓـيؼؼًوم،موشيإغيؼؼيوطُّ٣ضيموشياظْؽَِّٔبشيمصَنغينؼيماظْؽَِّٔبشيمؼشيفضيِّٓيمإغيظَّ٧م
حشيؿؼيّ٧مؼصيؽْؿشيىشيمسِـضيّٓ َّ
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ِبم
اظْػُفصيــّ٦رغيم،موشيإغينؼيماظْػُفصيــّ٦رشيمؼشيفضيــِّٓيمإغيظَــّ٧ماظـؼيــورغيم،موشيعشيــومؼشيــّٖشيالصيماظّٕؼيجصيــّ٢صيمؼشيؽْــّٔ صي
شيماظؾِّ٥مطَّٔؼيابطيو)مممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
وشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظْؽَِّٔبشيمحشيؿؼيّ٧مؼصيؽْؿشيىشيمسِـضيّٓ َّ
 -8وسشيــّ٤ضيماظْؿصيغِــريشيةمبضيــّ٤مذصيــعضيؾشييم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشي:مدشي ـؿِعضيًمرشيدصيــّ٦لماظؾَّــّ٥م م
(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مؼشيؼُــّ٦ل:م(مإغينؼيمطَ ـِّٔبطيومسشيؾَــّ٨ؼيمظَــقضيّٗشيمطَؽَ ـِّٔبٍمسشيؾَــّ٧م
شَقضيّٕغيي،مصَؿشيّ٤ضيمطَّٔشيبشيمسشيؾَّ٨ؼيمعصيؿشيعشيؿـيّٓطيامصَؾْقشيؿشيؾشيّ٦ؼيأْمعشيؼْعشيّٓهمعِّ٤ضيماظـؼيور)م(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
ّ٨مؼشيّ٦ضيعطيـوم
شيؿـِـّ٨مأُعـيـ م
 -9وسشيّ٤ضيمسشيؾضيـِّٓمآِمبضيـّ٤غيمسشيـوعِّٕػيم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مأَغؼيـّ٥صيمضَـولشيم:مدشيس ضي
وشيرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَوسِـّٓظيمصِـّ٨مبشيقضيؿِـشيـوم،مصَؼَوظَـًضيم:مػشيـومتشيعشيـولشيم
أُسضيطَِّ١م،مصَؼَولشيمظَفشيومرشيدصيـّ٦لصيمآِم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م:م(وشيعشيـومأَرشيدضيتِمأَنضيم
تصيعضيطِقـِّ٥م؟م)مضَوظَــًضيم:مأُسضيطِقـِّ٥متشيؿضيــّٕطيام،مصَؼَــولشيمظَفشيــومرشيدصيــّ٦لصيمآِم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
طِّ٥مذشيقضيؽطيومطُؿِؾشيًضيمسشيؾَقضيِّ١مطِّٔشيضيبيٌم)م
ودؾ)ّ٣م:م(أَعشيومإغيغؼيِّ١مظَّ٦ضيمظَّ٣ضيمتصيعضي ِ
(رواهمأبّ٦مداود).
ثايجّا :املـــٛضــــــٛع:
إنمعّ٤مسظؿيماظّٓؼّ٤ماإلدٱّعّ٨مأغّ٥معومتّٕكمخصؾيمعّ٤مخصولماًريم
وّٰمروسيمعّ٤ماظطوسوتمتؼّٕبـومعّ٤مررييمآم-سّٖموجـّ٢م-موجـؿـّ٥مورّ٬ـّ٦اغّ٥م
إّٰموأعّٕغومبفومورشؾـومصقفوم،موعومتّٕكمخصيؾؼًومذعقؿطيوموّٰمخصـؾيمعـّ٤مخصـولماظشـّٕم
تؾعّٓغومسّ٤مرريـيمآم-متعـوديم-مإّٰموغفوغـومسـفـوموحـّٔرغومعـفـوم،مصفـّ٦مدؼـّ٤م
جيؿـّٝمبــنيماظؼـقّ٣مواٌـــّ٢ماإلغلــوغقيماظّٕاّ٫عـيماظــيتمولـّٓماظصــّ٦رةماٌـؾــّ٧م
ظألخٱّقماظػوّ٬ؾي.م م
َٚــٔ اخلصــاٍ ايذَُٝــ١مواِّعــّٕاضماًطــريةماظــيتمغفوغــومسـفــوم
وحّٔرغومعـفوم:معّٕضماظـػوقم،مصفّ٦معّٕضمعّ٤ماِّعّٕاضماّٰجؿؿوسقيموآصيمعّ٤م
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اآلصـــوتماًطـــريةماظـــيتماغؿشـــّٕتمسيمأودـــوطماٌلـــؾؿنيموذـــوسًمسيم
ذبؿؿعــوتفّ٣موسٱّضــوتفّ٣موععــوعٱّتفّ٣م،مواظــيتمتفــّٓدمطقــونماِّعــيموتّٖســّٖعم
سؼقّٓتفوماظيتمتؼّ٦ممسؾّ٧ماإلخٱّصمسيمسؾودةماًوظّ٠مواظصّٓقمسيمععوعؾـيم
اٌكؾّ٦ضني .م
ٚسكٝك ١ايٓفام :مأنمؼظفـّٕماإلغلـونمخـٱّفمعـومؼـؾطّ٤م،مصؼـّٓمؼـؾطّ٤م
اظؽػــّٕموؼظفــّٕماإلميــونم،موضــّٓمؼــؾطّ٤ماظؽّٕاػقــيموؼظفــّٕماٌــّ٦دةم،مأومؼــؾطّ٤م
ايؼّٓموؼظفّٕماظػّٕحموايـىم،مأومؼـؾطّ٤ماظشـّٕموؼظفـّٕماًـريمإديمشـريمذظـّ١م
عّ٤ماٌظوػّٕماظيتمؼعّٕصفوماظـوس.مم م
وضـــّٓمزفـــّٕماظـػـــوقمسيماظعفـــّٓماٌــمّٓغّ٨م،مصقـــنيمػـــوجّٕماظّٕدـــّ٦لم م
(٭ّشيـــؾَّّ٧ماظؾَّـــّ٥صيمسشيؾَقضيـ ـِّ٥موشيدشيـــؾَّّ٣شي)مإديمآٌّؼــــيموسشيؾَـــًمطؾؿـــيماإلدـــٱّمموأ٭ّـــؾّّم
ظؾؿلؾؿنيمضّ٦ةم،مٕمؼعّٓمبنعؽونمبعـّٚماظؽـوصّٕؼّ٤ماٌّ٦جـّ٦دؼّ٤مسيمآٌّؼــيم
اىفــّٕمبوظعــّٓاءمظــّٓسّ٦ةماظـــيبم(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شيم)م،مصلّ٬ــؿّٕواماظؽػــّٕم
وأزفّٕواماإلدٱّممحػوزًومسؾـّ٧موجـّ٦دػّ٣موعصـويفّ٣م،مصلـؿوػّ٣مآمتعـوديم
بوٌـوصؼني.م م
وضّٓمذطّٕػّ٣مدؾقوغّ٥مسيمسّٓةمدّ٦رمسيماظؼّٕآنماظؽـّٕؼّ٣معــّٓدطيامبفـ،ّ٣م
وربــّٔرطيامعــّ٤مخطــّٕػّ٣م،موخشيــّٙؼيمآمتعــوديمدــّ٦رةمبــومسفّ٣م،موػــّ٨مدــّ٦رةم
صيـّ٦لم
(اٌـوصؼّ٦ن)م،مضولمتعوديم{:إغيذشيامجشيوءشيكَماظْؿصيـشيوصِؼُّ٦نشيمضَـوظُّ٦امغشيشضيـفشيّٓصيمإغيغؼيـَّ١ممظَّٕشيد صي
اظؾِّ٥موشياظؾَّّ٥صيمؼشيعضيؾَّ٣صيمإغيغؼيَّ١مظَّٕشيدصيّ٦ظُّ٥صيموشياظؾَّّ٥صيمؼشيشضيـفشيّٓصيمإغينؼيماظْؿصيـشيـوصِؼِنيشيمظَؽَـوذِبصيّ٦نشيم*ماتؼيكشيـّٔصيوام
َّ
غيماظؾِّ٥مإغيغؼيفصيّ٣ضيمدشيوءشيمعشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}م م
صيـيًمصَصشيّٓؽيوامسشيّ٤ضيمدشيؾِقَّ ّ٢
أَؼضيؿشيوغشيفصيّ٣ضيمج ؼي
ػاٌـوصؼّ٦ن:م،1م2ؼ .م
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ّينٌفاق ًْعاى :أكرب ّ ،أصغب.

ينٌررْع ياّو:مايٓفــام األنــربموػــّ٦مأخطــّٕماظـــّ٦سنيم،موػــّ٦ماظـػــوقم

اّٰسؿؼوديماظّٔيمؼظفّٕم٭ّوحؾّ٥ماإلدٱّمموؼؾطّ٤ماظؽػّٕم-موػّٔاماظـّ٦عمزبّٕجم
عــّ٤ماظــّٓؼّ٤مبوظؽؾقــيم،موخيؾــّٓم٭ّــوحؾّ٥مسيماظـــورمبــّ٢مجيعؾــّ٥مسيماظــّٓرطوتم
اظلػؾّ٧معـّ٤ماظــورم،مضـولمدـؾقوغّ٥م:م{إغينؼيماظْؿصيـشيـوصِؼِنيشيمصِـّ٨ماظـّٓؼيمرضيكِماْظلَدضيـػَّ٢غيمعِـّ٤شيم
اظـؼيورغيموشيظَّ٤ضيمتشيفِّٓشيمظَفصيّ٣ضيمغشيصِريطيا}ػاظـلوء:م145ؼ.م م
ينٌْع ينثاًي:مينٌفاق ياصغب:موػّ٦ماظـػوقماظعؿؾّ٨م،موػّ٦ماسبّٕافم
سيماظلؾّ٦كم،مواظؿؾؾّٗمبشّ٨ءمعّ٤مسٱّعوتماٌـوصؼنيمطوظؽّٔبمسيمايّٓؼٌم
،مواًؾّٟمسيماظّ٦سّٓم،مواظغّٓرمواًقوغيموسبّ٦ػو،موذظّ١مبلنمؼظفـّٕمماإلغلـونم
سٱّغقيم٭ّوييموؼؾطّ٤معومخيوظػفوم،موػّٔاماظـّ٦عمّٰمخيّٕجمعّ٤ماظّٓؼّ٤مبوظؽؾقي;م
إّٰمأغّ٥مرّٕؼّ٠مإدي اظـػوقماِّطربم.م م
وػّٔاماظـّ٦عمعّ٤ماظـػوقمحـّٔرتمعــّ٥ماظلؽيــؼييم،مواِّ٭ّـّ٢مصقـّ٥معـومثؾـًم
سيماظصقققنيمعّ٤محّٓؼٌمسؾّٓمآمبّ٤مسؿّٕوم،موأبّ٨مػّٕؼّٕةموشريػؿومعـّ٤م
اظصــقوبيم(رّ٬ــّ٨مآمســـفّ٣م)مسيمذطــّٕمآؼــيماٌـــوصّ٠م،مصعــّ٤مأبــّ٨مػّٕؼــّٕةم م
(رّ٨ّ٬مآمسـّ٥م)مسّ٤ماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مأغّ٥مضـول:م(مآؼشيـيُماظْؿصيـشيـوصِّ٠غيم
ثشيـٱَّثظيم:مإغيذشيامحشيــّٓؼيثشيمطَــّٔشيبشيم،موشيإغيذشياموشيسشيــّٓشيمأَخضيؾَــّٟشيم،موشيإغيذشياماؤضيتصيؿِــّ٤شيمخشيــونشي)م(عؿػــّ٠م
َّـّ٥م
سؾق.)ّ٥موسشيـّ٤ضيمسشيؾضيـِّٓمآِمبضيـّ٤غيمسشيؿضيـّٕػيموم(رّ٬ـّ٨مآمسـفؿـوم)مأَنؼيماظـؼيؾِـّ٨ؼيم(م٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾ صي
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشيم:م(مأَرضيبشيّٝظيمعشيّ٤ضيمطُّ٤ؼيمصِقِّ٥مطَونشيمعصيـشيوصِؼًـومخشيوظِصطيـوم،موشيعشيـّ٤ضيمطَوغشيـًضيمصِقـ ِّ٥م
خشيصضي َؾيٌمعِـضيفصيّ٤ؼيمطَوغشيًضيمصِقِّ٥مخشيصضي َؾيٌمعِّ٤شيماظــيػَوقغيمحشيؿؼيّ٧مؼشيـّٓشيسشيفشيوم،مإغيذشياماؤضيتصيؿِـّ٤شيمخشيـونشيمم،م
وشيإغيذشيامحشيّٓؼيثشيمطَّٔشيبشيم،موشيإغيذشيامسشيوػشيّٓشيمشَّٓشيرشيم،موشيإغيذشيامخشيو٭ّشيّ٣شيمصَفشيّٕشي)مممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م

- 271 -

صؿّ٤ماجؿؿعًمصقّ٥مػّٔهماًصولمصؼّٓماجؿؿّٝمصقّ٥ماظشّٕ،موخؾصـًمصقـّ٥م
غعّ٦تماٌـوصؼني،موعّ٤مطوغًمصقّ٥مواحّٓةمعـفوم٭ّورمصقّ٥مخصؾيمعّ٤ماظـػوق.م م
واٌـوصّ٠مأذّٕماظـوس;مِّغّ٥مؼؾوظّٞمسيمعّٓحماظـوسمبوظؾورّ٢معّ٤مأجّ٢م
اٌكربمواٌصوحلماظشكصقيم،موؼؿشيؾّ٦ؼينمحلىماظطؾىم،مصقؼوبّ٢مػمّٰءمبّ٦جّ٥م
،موػمّٰءمبّ٦جّ٥مآخّٕ،موضّٓمذمماإلدٱّممذاماظّ٦جفني،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬م
ـّٕم
آمســ)ّ٥م أَغؼيـّ٥صيمدشيـؿِّٝشيمرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(م٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شيم)مؼؼـّ٦ل:م(مإغينؼيمذشيـ ؼي
شيج)ٍّ٥م(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
شيجٍّ٥موشيػشيمصيَّٰءِمبِ ّ٦ضي
ِيمؼلْتِّ٨مػشيمصيَّٰءِمبِ ّ٦ضي
اظـؼيوسغيمذصيوماظّْ٦شيجضيفشيقضيّ٤غيماظَّّٔ شي
ػّٔاماظـػوقماِّ٭ّغّٕمػّ٦ماظـػوقماظّٔيمطونمخيوصّ٥ماظلـؾّٟماظصـوحلم-م
رريفّ٣مآم-مسؾّ٧مغػّ٦دف،ّ٣معّٝمسؿّ٠مإميوغفّ٣موطؿولمسؾؿفّ٣م،مصؼّٓمأخّٕجم
ؽيَم(رريّ٥مآ)مضولم:م(مأَدضيرشيطًْصيمثشيٱّثِـنيشيم
اظؾكوريم:متعؾقؼًوم–مأنمابّ٤مأَبِّ٨معصيؾَقضي َ
عِّ٤ضيمأَ٭ّضيقشيوبِماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مطُؾُّفصيّ٣ضيمؼشيكشيوفصيماظــيػَوقشيمسشيؾَّ٧مغشيػْلِـِّ٥م،م
عشيومعِـضيفصيّ٣ضيمأَحشيّٓظيمؼشيؼُّ٦لصيم:مإغيغؼيّ٥صيمسشيؾَّ٧مإغيميشيونغيمجِؾضيّٕغيؼّ٢شيموشيعِقؽَوِّ٫قّ٢شي).
ظؼّٓماذؿّٓمخّ٦فماظلؾّٟماظصوحلمسؾّ٧مأغػلفّ٣مأنمؼؽّ٦غّ٦امعّ٤مذيؾـيم
اٌـوصؼنيمم،مصعشيّ٤ضيمحصئّشيؼضي َػيَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مدصيسِّ٨شيمسصيؿشيّٕصيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)م
ظِفِـشيـــوزشيةٍ،مصَكشيـــّٕشيجشيمصِقفشيـــومأَوضيمؼصيّٕغيؼـــّٓصيػشيوم،مصَؿشيعشيؾَّؼْـــًصيمبِــِّ٥مصَؼُؾْـــًصي:ماجضيؾِـــّٗضيمؼشيـــومأَعِـــريشيم
اظْؿصيمضيعِـِنيشي،مصَنغيغؼيّ٥صيمعِّ٤ضيمأُوظَؽِ،َّ١مصَؼَولشي:م(غشيششيّٓضيتصيَّ١ماظؾَّّ٥شيمأَغشيومعِــضيفصيّ٣ضيم؟)م،مضَـولشي:م(ّٰم،موشيّٰم
أُبشيّٕـيئصيمأَحشيّٓطيامبشيعضيّٓشيكَ)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓماظؾّٖار) .م
صؿلعّ٢معومطونمسؾقّ٥ماظصقوبيماِّبـّٕارمعـّ٤مخـّ٦فمذـّٓؼّٓمعـّ٤ماظـػـوقم
ودواسقّ٥م،مثّ٣ماغظّٕمإديمحولماِّطــّٕؼّ٤معــومسيمػـّٔاماظّٖعـونم،مصؿـّٝمّ٬ـعّٟم
اإلميونموّٓماِّعّ٤معّ٤ماظـػوقمواظغػؾيمسـ .ّ٥م
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وإنماٌؿلعــّ٢مسيمطؿــوبمآمتعــوديمودـــيمردــّ٦ظّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥م
صيـّ٣م
وشيدشيؾَّّ٣شي)ممجيّٓمأنمآمتعوديمحّٔرمعّ٤ماٌــوصؼنيمسوعـيم،مصؼـولمتعـوديم:م{ػ صي
اظْعشيّٓصيوؽيمصَوحضئّشيرضيػصيّ٣ضيمضَوتشيؾَفصيّ٣صيماظؾَّّ٥صيمأَغؼيّ٧مؼصيمضيصَؽُّ٦نشي}مػاٌـوصؼّ٦ن:م4ؼم.م م
ظؼّٓمصضقفّ٣مآمدؾقوغّ٥م،موطشّٟمأدّٕارػّ٣مسيماظؼـّٕآنم اظؽـّٕؼــّ٣م،م
وجشيؾَّــّ٧مظعؾــودهم٭ّــػوتفّ٣م;مظقؽّ٦غــّ٦امعـفــوموعــّ٤مأػؾــفومسؾــّ٧محــّٔرم،مصؽــونم
ايّٓؼٌمسّ٤ماظـػوقمواٌـوصؼنيمسيماظؼّٕآنمصـّ٨مدـؾــّٝمسشّٕةمدـّ٦رةمعّٓغقـيم
عّ٤مثٱّثنيمدّ٦رة،موادؿغّٕقمذظ ّ١ضّٕابيمثٱّٔوّ٫يموأربعنيمآؼي،محؿـّ٧مضــــولم
ابـــّ٤ماظؼقّ٣م(رريّ٥مآ):م(طودماظؼّٕآنمأنمؼؽّ٦نمطؾـّ٥مسيمذـلغف)ّ٣م(عـّٓارجم
اظلــوظؽني)،موذظــّ١مظؽـــّٕتفّ٣موسؿــّ٦مماّٰبــؿٱّءمبفــّ٣م،موذــّٓةمصؿـــؿفّ٣مسؾــّ٧م
اإلدٱّمموأػؾّ٥م،مإغفـّ٣مظؾلـّ٦امثقـوبمأػـّ٢ماإلميـونمسؾـّ٧مضؾـّ٦بمأػـّ٢ماظّٖؼـّٞم
واًلّٕانم،مرأسمعوهلّ٣مآًّؼعي واٌؽّٕ،موبضوسؿفّ٣ماظؽّٔبم،م{ؼصيكشيـودِسصيّ٦نشيم
اظؾَّّ٥شيموشياظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اموشيعشيومؼشيكضيّٓشيسصيّ٦نشيمإغيظَّومأَغضيػُلشيفصيّ٣ضيموشيعشيومؼشيشضيعصيّٕصيونشيم*مصِّ٨مضُؾُّ٦بِفغيّ٣ضيمعشيّٕشيضظيم
صَّٖشيادشيػصيّ٣صيماظؾَّّ٥صيمعشيّٕشيّ٬طيوموشيظَفصيّ٣ضيمسشئّشيابظيمأَظِقّ٣ظيمبِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيؽِّْٔبصيّ٦نشي}ػاظؾؼّٕة:م9،10ؼ .م
وطــّٔظّ١محــّٔرماظّٕدــّ٦لم(م٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شيم)معــّ٤ماظّ٦ضــّ٦عمسيمذــعىم
اظـػـــوقم،موأغـــّٔرمعـــّ٤مدـــؾّ٦كماٌــــوصؼنيم،مخّ٦صًـــومسؾـــّ٧مأعؿـــّ٥معـــّ٤ماظـػـــوقم
واٌـــوصؼنيم،مصعشيــّ٤ضيمسصيؿشيــّٕشيمبضيــّ٤غيماظْكشيطَّــوبِم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّــ ِّ٥م م
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شيم)مضَولشي:م(إغينؼيمأَخضيّ٦شيفشيمعشيومأَخشيـوفصيمسشيؾَـّ٧مأُعؼيؿِـّ٨مطُـّ٢ؽيمعصيـشيـوصِّ٠ػيم
ِـّ٢م
سشيؾِقّ٣غيماظؾِّلشيونغي)م(علـّٓمأريّٓ).موععــّ٧م(سشيؾِـقّ٣غيماظؾِّلشيـونغي):مسشيـوظِّ٣صيماظؾِّلشيـونغيمجشيوػ صي
اظْؼَؾْىِموشياظْعشيؿشيّ٢غي .م
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و٭ّّٓقمردّ٦لمآم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)مصـننمأخطـّٕماٌصـوّ٫ىم
سيمتورؼّْماِّعيماإلدٱّعقيمضّٓميطيوموحـّٓؼـطيومتـلتّ٨معـّ٤مرّٕؼـّ٠ماٌــوصؼنيم،موّٰم
غؽودمغّٕىمسصّٕطيامعّ٤ماظعصّ٦رمسيمتورؼّْماٌلؾؿنيمإّٰمونـّٓمظؾؿــوصؼنيمصقـّ٥م
دورطيامخطريطيام،مصؼّٓمأصلّٓوامسؼوّّٓ٫مطـريمعّ٤ماظـوسم،مصوٌـوصؼّ٦نمضّ٦ممأظلـؿفّ٣م
أحؾّ٧معّ٤ماظعلـّ٢موضؾـّ٦بفّ٣مأعـّٕمعـّ٤ماظصـرب،مؼؾؾلـّ٦نمظؾــوسمعصيلصيـّ٦كماظضـلنم
وضؾــّ٦بفّ٣مضؾــّ٦بماظــّّٔ٫وبم.مإغفــّ٣مؼلــؿكػّ٦نمعــّ٤ماظـــوسموّٰمؼّٕاضؾــّ٦نمســوٕم
اظلّٕا،ّّٕ٫موحيّٕ٭ّّ٦نمسؾّ٧متّٖؼنيمزّ٦اػّٕػّ٣مبوِّضّ٦المواِّصعولموخيػـّ٦نمسيم
بّ٦ارـفّ٣ماظلّ٦ء .م
وًطّ٦رةمػّٔاماظصـّٟمعّ٤ماظـوسمذطّٕمآمتعوديمظؾؿـوصؼنيم٭ّػوتم
طـريةم،مأخطّٕػوم:ماظؽػّٕمبوٓ ،مضولمتعوديم:م{وشيإغيذشيامضِقّ٢شيمظَفصيّ٣ضيمآعِـصيّ٦امطَؿشيـومآعشيـّ٤شيم
صيموَظؽِــّ٤ضيمظَــوم
صيماظل ـػَفشيوء شي
َؿــومآعشيــّ٤شيماظلؽيــػَفشيوءصيم َأَظــومإغيغؼيفصيــّ٣ضيمػصيــ ّ٣ؽي
صيــمعِّ٤صيمط شي
اظـــوسصيمضَــوظُّ٦امأَغ ضي
ؼي
ؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م13ؼم .م
وعّ٤م٭ّػوتف:ّ٣ماظػلودمسيماِّرضمبوظؽػّٕمواظـػوق،مضولمتعـودي:م{وشيإغيذشيام
صيـّ٣م
َومتػْلِّٓصيوامصِّ٨ماظْـلَرضيضغيمضَـوظُّ٦امإغيغؼيؿشيـومغشيقضيـّ٤صيمعصيصضيـؾِقصيّ٦نشيم*م َأظَـومإغيغؼيفصيـّ٣ضيمػ صي
ضِقّ٢شيمظَفصيّ٣ضيمظ صي
اظْؿصيػْلِّٓصيونشيموشيظَؽِّ٤ضيمظَومؼشيشضيعصيّٕصيونشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة،11:م12ؼ .م
وعــّ٤م٭ّــػوتفّ٣م:ماِّعــّٕمبــوٌـؽّٕمواظـفــّ٨مســّ٤ماٌعــّٕوفم،مواظؾك ـّ٢م
بوٌولم،مطؿومأخربمآمســفّ٣مبؼّ٦ظـّ٥م:م{اظْؿصيـشيـوصِؼُّ٦نشيموشياظْؿصيـشيوصِؼَـوتصيمبشيعضيضصيـفصيّ٣ضيمعِـّ٤ضيم
َّـّ٥م
شيؼؼْؾِضصيـّ٦نشيمأَؼضيـِّٓؼشيفصيّ٣ضيمغشيلصيـّ٦اماظؾ شي
صيـؽَّٕغيموشيؼشيـضيفشيـّ٦ضينشيمسشيـّ٤غيماظْؿشيعضيـّٕصيوفِموشي
ػيمؼلْعصيّٕصيونشيمبِوظْؿ ضي
بشيعضي ّٚشي
صَـشيلِقشيفصيّ٣ضيمإغينؼيماظْؿصيـشيوصِؼِنيشيمػصيّ٣صيماظْػَودِؼُّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿّ٦بي:م67ؼ .م
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وعّ٤م٭ّػوتفّ٣م:ماظؾفؿونمواظؽّٔبم،مطؿومأخربمآمتعوديمسـف ّ٣بؼّ٦ظّ٥م:م
ِوظؾِّ٥مإغيغؼيفصيّ٣ضيمظَؿِـضيؽُّ٣ضيموشيعشيومػصيّ٣ضيمعِـضيؽُّ٣ضيموشيظَؽِـؼيفصيّ٣ضيمضَـّ٦ضيمظيمؼشيػّْٕشيضُـّ٦نشيم}مػاظؿّ٦بـيم:م
{وشيؼشيقضيؾِػُّ٦نشيمب َّ
56ؼ.مصوظؽــّٔبمسٱّعــيمواّ٬ــقيمتشــفّٓمسؾــّ٧م٭ّــوحؾفومبوظـػــوقم،مطؿــوموردمسيم
حّٓؼٌمأبّ٨مػّٕؼّٕةم(مآؼيُماظْؿصيـشيوصِّ٠غيمثشيؾَوثظيمإغيذشيامحشيّٓؼيثشيمطَّٔشيبشيموشيإغيذشياموشيسشيـّٓشيمأَخضيؾَـّٟشيم
شي
وشيإغيذشياماؤ صيضيتؿِّ٤شيمخشيونشيم)مػماظؾكـوري،معلـؾّ٣ؼ.مإديمشـريمذظـّ١معـّ٤ماظصـػوتماظـيتم
وردتمسيماظؽؿوبمواظلـي.
إنمأطــربمخط ـّٕمتفــّٓدتمبــّ٥ماِّعــيماإلدــٱّعقيمسؾــّ٧معــّٕماظعصــّ٦رمػــّ٦م
اظـػـوقم،مصـنذامغظّٕغـومسيمعلـريةماظؿـورؼّْماإلغلـوغّ٨م ظّ٦جـّٓغومأنماظـػـوقمػـّ٦م
اظعوعّ٢ماِّخطّٕمسيمتؼّ٦ؼّٚماظّٓوظـيماإلدـٱّعقي،مِّغـّ٥مؼـّٓبمسيمجلـّٓماِّعـيم
طؿومؼّٓبماظلّٕرونمسيمجلّٓماظـوس،موّٰمؼشعّٕونمبّ٥مإّٰموػّ٣مجـيمػوعـّٓةم،م
وػـّٔامعوحيّٓثـّ٥ماظـػـوقممسيموحــّٓةماِّعـي،محقـٌمجيعؾــفومجــيمػوعـّٓةمسـّ٤مم
رّٕؼّ٠مإحّٓاثماظػؿـيمواّّٰ٬طّٕابوتمواظػّٕضـي،مواظعؿوظـيمعـّٝمأسـّٓاءماإلدـٱّمم
سيمػّٓمماإلدٱّممواٌلؾؿني.
صوظـػوقمداءماِّعيماظعضولم،مخطّٕهمسظقّ٣م،مواٌـوصؼّ٦نمأذّٓمخطـّٕطيام
سؾّ٧ماٌلؾؿني;مِّغفـّ٣مخيـوظطّ٦غفّ٣م وؼعؾؿـّ٦نمأحـّ٦اهلّ٣م ،موبؾقـيماٌلـؾؿنيم
بفّ٣مأسظّ٣معّ٤مبؾقؿفّ٣مبوظؽػورماجملوػّٕؼ،ّ٤موهلّٔامضـولمتعـوديم:م{ػصيـّ٣صيماظْعشيـّٓصيوؽيم
صَوحضئّشيرضيػصيّ٣ضيمضَوتشيؾَفصيّ٣صيماظؾَّّ٥صيمأَغؼيّ٧مؼصيمضيصَؽُّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌـوصؼّ٦ن:م4ؼم .م
وممـومؼمطـّٓمخطـّٕماظـػـوقم:مأنماظؽـــريمعـّ٤مذـعىماظـػـوقماِّ٭ّــغّٕم–م
اظّٔيمّٰمخيّٕجمسّ٤ماٌؾيم–مضّٓمسؿًمواغؿشّٕمتمسيمذبؿؿعوتماٌلؾؿنيم،م
طوظؽّٔبم،موخؾّٟماظّ٦سّٓمواظغّٓرمواًقوغيم،موشريمذظّ١م،مبّ٢مادؿػقّ٢ماِّعـّٕم
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وسظّ٣ماظـػوقمحؿّ٧م٭ّّٕغومغشوػّٓم٭ّّ٦رطيامأومأغّ٦اسطيومعّ٤ماظـػوقماِّطربممسيمبٱّدم
اٌلؾؿني .م
وٌومطونمخطّٕماظؽػورمواٌـوصؼنيمسؾّ٧ماِّعيماإلدـٱّعقيم سظقؿطيـومأعـّٕم
آمردــّ٦ظّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شيم)ممبفوػــّٓتفّ٣مواظغؾظــيمسؾــقفّ٣م،مصؼــولم
تعــوديم:م{ؼشيوأَؼؽيفشيــوماظـؼيؾِــّ٨ؽيمجشيوػِـِّٓماظْؽُػَّــورشيموشياظْؿصيـشيــوصِؼِنيشيموشياشْؾُـّْٜمسشيؾَــقضيفغيّ٣ضيموشيعشيـلْوشياػصيّ٣ضيم
جشيفشيـؼيّ٣صيموشيبِؽضيّٗشيماظْؿشيصِريصيم}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿّ٦بي:م73ؼ .م
وظؽّ٤مطوغًمو٭ّقيمربـومدؾقوغّ٥مظـومعٱّزعـيماظؿؼـّ٦ىمواظؿـّٖامماظصـّٓقم
ظؽّ٦غفؿومرّٕؼّ٠معّّٕ٬وة آموسـّ٦انماظػّ٦زمجبـوتماظـعقّ٣مم،مطؿـومضـولمتعـودي:م
{ؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيطُّ٦غصيّ٦امعشيّٝشيماظصؼيودِضِنيشي}ػاظؿّ٦بـي:م119ؼم،مصـننم
عّ٤مأضؾّّماظصػوتموأذـّٝماًصولم٭ّػيماظؽّٔب .م
صوظؽّٔبمعّ٤ماظلؾّ٦طقوتمأٌّعّ٦عيماظيتمحّٔرمعـفوماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م،م
أعّٕهمخطريموذّٕهمعلؿطريم،مصفّ٦مذيوعمطّ٢مذُّٕموأ٭ّّ٢مطّ٢مذمُمظلّ٦ءمسّ٦اضؾـّ٥م
وخؾٌمغؿوّ٫فّ٥م،موإنمطونمسٱّعـيموخصـؾيمعـّ٤مخصـولماظـػـوقمإّٰمأغـّ٥مأوديم
٭ّػوتماٌـوصّ٠م،مورطّ٤معـّ٤مأرطـونماظـػـوق،مصـنمذامذصيطـّٕماظـػـوقمممسيماظؼـّٕآنم
ذصيطّٕمععـّ٥ماظؽـّٔبم،موإذامذصيطـّٕماظؽـّٔبمذصيطـّٕمععـّ٥ماظـػـوقم،مضـولمتعـودي م{:إغيذشيام
صيماظؾِّ٥موشياظؾَّّ٥صيمؼشيعضيؾَّ٣صيمإغيغؼيَّ١مظَّٕشيدصيّ٦ظُّ٥صيموشياظؾَّّ٥صيم
جشيوءشيكَماظْؿصيـشيوصِؼُّ٦نشيمضَوظُّ٦امغشيشضيفشيّٓصيمإغيغؼيَّ١مظَّٕشيدصيّ٦ل َّ
ؼشيشضيفشيّٓصيمإغينؼيماظْؿصيـشيـوصِؼِنيشيمظَؽَـوذِبصيّ٦نشيم}مػاٌــوصؼّ٦ن:م1ؼ،موضـولمتعـودي:م{ؼصيكشيـودِسصيّ٦نشيم
اظؾَّّ٥شيموشياظَِّّٔؼّ٤شيمآَعشيـصيّ٦اموشيعشيومؼشيكضيّٓشيسصيّ٦نشيمإغيظَّومأَغضيػُلشيفصيّ٣ضيموشيعشيومؼشيشضيعصيّٕصيونشيم*مصِّ٨مضُؾُّ٦بِفغيّ٣ضيمعشيّٕشيضظيم
صَّٖشيادشيػصيّ٣صيماظؾَّّ٥صيمعشيّٕشيّ٬طيوموشيظَفصيّ٣ضيمسشئّشيابظيمأَظِقّ٣ظيمبِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيؽِّْٔبصيّ٦نشي}مػاظؾؼّٕة10-9:ؼ .م
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صوظؽّٔبمسـّ٦انماظـػوقم،مإّ٬وصيمإديمأنموجّ٦دهمسيماظشكّٙمدظقـّ٢م
سؾّ٧مّ٬ـعّٟماإلميـونم،مظـّٔظّ١مأثـّٕمسـّ٤مردـّ٦لمآم(م٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)م
شيوغيَموشياظْؽَـِّٔبشيم)م،مموظؼـّٓمغػـّ٧م
ضّ٦ظ:ّ٥م(ؼصيطْؾشيّٝصيماظْؿصيمضيعِّ٤صيمسشيؾَّ٧ماظْكِٱَّلغيمطُؾِّفشيومإغيَّّٰماظْكِق شي
سـّ٤ماٌـمعّ٤مأنمؼؽـّ٦نمطـّٔابومم،محـنيم
طي
ردّ٦لمآم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيمدشيـؾَّّ٣شيم)م
ِّ٤م
دؽ:ّ٢م(مأَؼشيؽُّ٦نصيماظْؿصيمضيعِّ٤صيمجشيؾشيوغطيوم؟مصَؼَولشيم(:مغشيعشيـّ٣ضيم؟).مصَؼِقـّ٢شيمظَـّ٥صيم:مأَؼشيؽُـّ٦نصيماظْؿصيـمضيع صي
بشيكِــقٱًّم؟مصَؼَــولشي:م(مغشيعشيــّ٣ضيم).مصَؼِقــّ٢شيمظَــّ٥صيم:مأَؼشيؽُــّ٦نصيماظْؿصيــمضيعِّ٤صيمطَــّٔؼيابطيوم؟مصَؼَــولشيم:م(مَّٰم)م م
(مرواهمعوظــّ١مسيماٌّ٦رــلؼ.موعــومذاكمإّٰمِّنماظؽــّٔبم٭ّــػيمذعقؿــي،متفــّٓمم
ذكصقيماٌلؾّ٣مبنيماظصودضني ،وتعّّٕ٥ّ٬مظعؼوبمآمسّٖموجّ٢م،مضولمتعـودي:م
{إغينؼيماظؾَّّ٥شيمظَومؼشيفضيِّٓيمعشيّ٤ضيمػصيّ٦شيمعصيلضيّٕغيفظيمطَّٔؼيابظي}ػشوصّٕ:م28ؼ ،موضولمدؾقوغ:ّ٥م{إغؼيؿشيوم
ظؾِّ٥موشيأُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظْؽَوذِبصيّ٦نشي}م م
ؼشيػْؿشيّٕغييماظْؽَِّٔبشيماظَِّّٔؼّ٤شيمظَومؼصيمضيعِـصيّ٦نشيمبِكؼشيوتِما َّ
ػاظـق:ّ٢م105ؼ .م
إنمظؾؽّٔبمأذؽوظًوموأظّ٦اغطيـومأخطّٕػـوموأضؾقفـوم:ماظؽـّٔبمسؾـّ٧مآم–م
ســّٖموجــّ٢م–مصؼــّٓمو٭ّــػّ٥مآم–متعــوديم-ممبلبشــّٝماظظؾــ،ّ٣موتّ٦ســّٓمسؾقــّ٥مأظــقّ٣م
اظعؼوبمودّ٦ءماٌصريم،مضولمدـؾقوغ:ّ٥م {صَؿشيـّ٤ضيمأَزْؾَـّ٣صيمعِؿؼيـّ٤ضيمطَـّٔشيبشيمسشيؾَـّ٧ماظؾَّـ ِّ٥م
وشيطَّٔؼيبشيمبِوظصـيّٓضيقغيمإغيذضيمجشيوءشيهصيمأَظَقضيّٗشيمصِّ٨مجشيفشيـؼيّ٣شيمعشيـضيـّ٦طيىمظِؾْؽَـوصِّٕغيؼّ٤شيم}مػاظّٖعـّٕ:م32ؼ.م
صوظؽّٔبمحّٕاممبؽّ٢مأذؽوظّ٥موأظّ٦اغ،ّ٥موإنماظؽّٔابنيماِّصوطنيمّٰمعؽونمهلـّ٣م
سيماإلدٱّم،موّٰمخٱّقمهلّ٣مسـّٓ آ،موظقّٗمهلّ٣مسيماآلخّٕةمإّٰماظـورموبـؽّٗم
اظؼّٕار .م
إنماظــّٔؼّ٤مؼؽــّٔبّ٦نمسؾ ـمّ٧مآم-معــّ٤ماٌؿطــووظنيمواٌؿعــوٌنيم-م
وؼـلــؾّ٦نمظشــّٕسّ٥معــومظــقّٗمعـــّ٥مهؾقؾًــوموهّٕميطيــومعــّ٤مأجــّ٢متربؼــّٕمعصــويفّ٣م
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وتصــّٕصوتف،ّ٣مؼلــؾؽّ٦نمعلــؾؽًومخطــريطيامؼــمديمإديماظعؾــٌممبصــوحلماِّعــيم،م
ودػّ١مدعوّ٫فوم،موبٌماظػّٕضيمواظشؿوتمسيم٭ّػّ٦صفوم،مظّٔامحّٔرغومربـومدـؾقوغّ٥م
عّ٤مػّٔاماٌلؾّ١مسيمضّ٦ظ:ّ٥م{وشيظَـمومتشيؼُّ٦ظُـّ٦امظِؿشيـومتشيصِـّٟصيمأَظْلِــشيؿصيؽُّ٣صيماظْؽَـِّٔبشيمػشيـّٔشيام
حشيؾَولظيموشيػشئّشيامحشيّٕشيامظيمظِؿشيػْؿشيّٕصيوامسشيؾَّ٧ماظؾَّـِّ٥ماظْؽَـِّٔبشيمإغينؼيماظَّـِّٔؼّ٤شيمؼشيػْؿشيـّٕصيونشيمسشيؾَـّ٧ماظؾَّـ ِّ٥م
اظْؽَِّٔبشيمظَومؼصيػْؾِقصيّ٦نشيم*معشيؿشيوعظيمضَؾِقّ٢ظيموشيظَفصيّ٣ضيمسشئّشيابظيمأَظِقّ٣ظي}مػاظـق:ّ٢م،116م117ؼ .م
طــّٔظّ١معــّ٤ممأخطــّٕماظؽــّٔبموأذـــعّ٥م:ماظؽــّٔبمسؾــّ٧مردــّ٦لمآم م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)،موًطّ٦رةمسّ٦اضؾّ٥محّٔرمعـّ٥ماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
وشيدشيؾَّّ٣شي)موو٭ّّٟم٭ّوحؾّ٥مبلغّ٥مؼشرتيمبّٔظّ١معؼعّٓهمسيماظـور،مصعشيّ٤ضيماظْؿصيغِريشيةمبضيّ٤م
ذصيعضيؾشييمضَولشي:مدشيؿِعضيًمرشيدصيـّ٦لماظؾَّـّ٥م(م٭ّشيـؾَّّ٧ماظمؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)مؼشيؼُـّ٦لم:م(مإغينؼيمطَـِّٔبطيوم
سشيؾَّ٨ؼيمظَقضيّٗشيمطَؽَِّٔبٍمسشيؾَّ٧مشَقضيّٕغيي،مصَؿشيّ٤ضيمطَّٔشيبشيمسشيؾَّ٨ؼيمعصيؿشيعشيؿـيّٓطيامصَؾْقشيؿشيؾشيّ٦ؼيأْمعشيؼْعشيّٓهمعِـّ٤ضيم
اظـؼيور).مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥م م
إنماظؽــّٔبمبوإلّ٬ــوصيمإديمطّ٦غــّ٥مربّٕعطيــومذــّٕسطيومصؾــّ٥مسّ٦اضــىموخقؿــيم
سؾّ٧ماِّصّٕادمواجملؿؿعوتمسيماظّٓغقومواآلخّٕة،مصؿّ٤مخؾقـٌمٔـورهمووخـقّ٣م
شيـّٕم
سّ٦اضؾّ٥مأغّ٥مخيؾ ّٟسيماظػّ٣مغؿـطيـومجيعـّ٢ماٌٱّّ٫ؽـيمتـػـّٕمعــ،ّ٥مصعـّ٤مابـّ٤غيمسصيؿ شي
ضيـّٓم
(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مأنماظـيبعيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضولشي:م(مإذامطَّٔشيبشيماظعشيؾ صي
تشيؾشيوسشيّٓشيمسشيـضيّ٥صيماٌَؾَُّ١معِقٱًّمعِّ٤ضيمغشينتغيمعـومجـوءشيمبـّ٥م)(دــّ٤ماظرتعـّٔيم)،موؼؼـّ٦لمآم
تعودي:م{ػشيّ٢ضيمأُغشيؾـيؽصيؽُّ٣ضيمسشيؾَّ٧معشيّ٤ضيمتشيـشيّٖؼيلصيماظشؼيقشيورِنيصيم*متشيـشيّٖؼيلصيمسشيؾَّ٧مطُـّ٢ـيمأَصَّـوكٍمأَثِـقّ٣ػيم
*مؼصيؾْؼُّ٦نشيماظلؼيؿضيّٝشيموشيأَطْـشيّٕصيػصيّ٣ضيمطَوذِبصيّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممػاظشعّٕاء:م221م-م223ؼ .م
وعّ٤مآثورموسّ٦اضىماظؽّٔبمسيماآلخّٕةمأنمعكلم٭ّوحؾ ّ٥ؼّ٦مماظؼقوعـيم
غينم
غورمجفــّ٣مواظعقـوذمبـوٓم،مطؿـومجـوءمسيمايـّٓؼٌ:م(موشيإغيؼؼيـوطُّ٣ضيموشياظْؽَـِّٔبشيمصَـن ؼي
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شيالم
اظْؽَ ـِّٔبشيمؼشيفضي ـِّٓيمإغيظَــّ٧ماظْػُفصيــّ٦رغيم،موشيإغينؼيماظْػُفصيــّ٦رشيمؼشيفضي ـِّٓميمإغيظَــّ٧ماظـؼيــورغيم،موشيعشيــومؼشيــّٖ صي
شيماظؾِّ٥مطَّٔؼيابطيوم) .م
اظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيؽِّْٔبصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظْؽَِّٔبشيمحشيؿؼيّ٧مؼصيؽْؿشيىشيمسِـضيّٓ َّ
وػؽّٔامبؼقيمذصيعشيىماظـػوقماظعؿؾقي ،معّ٤مإخٱّفماظّ٦سّٓم،موصفـّ٦رمسيم
طيوموػـّ٨مرّٕؼـّ٠م
صي
اًصّ٦عيم،موخقوغيمسيماِّعوغيموشريػو،مضّٓمغؿلوػ ّ٢بفومأحقوغ
اظضٱّلغيمواظـػوقغيماِّطربم،مصؾققّٔرماظعوضّ٢صيمعّ٤مذصيعشيىِماظـػوقمطُؾِّفوموؼؿفّ٣مغػلـّ٥م
طؿوماتفّ٣ماظلوبؼّ٦نمأغػلفّ٣م،موظقطقـيىمأسؿوظّ٥مطؿومرقؼيؾفوماظلوبؼّ٦ن،مصننمآم
رقىمّٰمؼؼؾّ٢مإّٰمرقؾطيوم،مصؾـقـّٔرمذاماظـّ٦جفنيمػـّ٦معـّ٤مذـّٕارماًؾـّ٠م،مطؿـوم
ضولماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(وّٓونمذّٕماظـوسمذاماظـّ٦جفنيماظـّٔيم
ؼـلتّ٨مػـمّٰءمبّ٦جـّ٥م،موػـمّٰءم بّ٦جـ)ّ٥م(رواهماظؾكـوري)م،مصفـّٔاماظصــقّٝموإنم
طـونمسيمسـّٕفماٌؿـلخّٕؼّ٤مدػـوءظيموظؾوضـيم صفـّ٦مسيمسـّٕفماٌؿؼـّٓعنيمطـّٔبم
وغػوقموخقوغيم.م م
ظّٔظّ١مصنغـومحبوجيمذـّٓؼّٓةمإديماجؿــوثمػـّٔام اًؾـّ٠ماظشــقّٝمعـّ٤م
بقــومومتطفـريماجملؿؿـّٝمعـّ٤معظـوػّٕهم،موأنمغؿقؾـّ٧مخبؾـّ٠ماظصـّٓقماظـّٔيم
أعّٕغومبّ٥مربـومدؾقوغّ٥موتعوديم،مصؼول{:ؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُـّ٦اماظؾَّـّ٥شيموشيطُّ٦غصيـّ٦ام
عشيّٝشيماظصؼيودِضِنيشي}ػاظؿّ٦بي:م119ؼم،موطّٔظّ١مو٭ّوغومبـّ٥مردـّ٦ظـوم(م٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
وشيدشيــؾَّّ٣شي)مصؼــولم:م(سشيؾَــقضيؽُّ٣ضيمبِوظصـيــّٓضيقغيمصَــنغينؼيماظصـيـّٓضيقشيمؼشيفضيـِّٓيمإغيظَــّ٧ماظْؾِــّٕـيم،موشيإغينؼيماظْؾِــّٕؼيم
شيـيِم،موشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيصضيّٓصيقصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظصـيّٓضيقشيمحشيؿؼيّ٧مؼصيؽْؿشيـىشيم
ؼشيفضيِّٓيمإغيظَّ٧ماظْف ؼي
غينم
شيماظؾِّ٥م٭ِّّٓـيؼؼًوم،موشيإغيؼؼيوطُّ٣ضيموشياظْؽَِّٔبشيمصَـنغينؼيماظْؽَـِّٔبشيمؼشيفضيـِّٓيمإغيظَـّ٧ماظْػُفصيـّ٦رغيم،موشيإ ؼي
سِـضيّٓ َّ
اظْػُفصيّ٦رشيمؼشيفضيِّٓيمإغيظَّ٧ماظـؼيورغيم،موشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيؽِّْٔبصيموشيؼشيؿشيقشيـّٕؼيىماظْؽَـِّٔبشيمحشيؿؼيـّ٧م
شيماظؾِّ٥مطَّٔؼيابطيو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥م م
ؼصيؽْؿشيىشيمسِـضيّٓ َّ
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طؿومجيىمسؾقـومأنمغغّٕسمصضقؾيماظصّٓقمسيمغػّ٦سمأرػوظـوم،محؿّ٧م
ضيـّ٤م
ؼشؾّ٦امسؾقفوم،موضّٓمأظػّ٦ػـومسيمأضـّ٦اهلّ٣موأحـّ٦اهلّ٣مطؾـفوم،مصعشيـّ٤ضيمسشيؾضيـِّٓمآِمب غي
سشيوعِّٕػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَغؼيّ٥صيمضَـولشيم:مدشيسشيؿضيـِـّ٨مأُعـيـّ٨مؼشيّ٦ضيعطيـوموشيرشيدصيـّ٦لصيمآِم(٭ّـؾّ٧مآم
ٓم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَوسِّٓظيمصِّ٨مبشيقضيؿِـشيوم،مصَؼَوظًَضيم:مػشيومتشيعشيولشيمأُسضيطَِّ١م،مصَؼَولشيمظَفشيومرشيدصيـّ٦لصيما ِ
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:موشيعشيومأَرشيدضيتِمأَنضيمتصيعضيطِقِّ٥م؟مضَوظًَضيم:مأُسضيطِقـِّ٥متشيؿضيـّٕطيام،مصَؼَـولشيم
شيـًم
صيعطِـِّ٥مذشيـقضيؽطيوم ُطؿِؾ ضي
ظَفشيومرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣م:مأَعشيـومإغيغؼيـِّ١مظَـّ٦ضيمظَـّ٣ضيمت ضي
سشيؾَقضي ـِّ١مطِّٔضيبشي ـيٌم)م(رواهمأبــّ٦مداود).مومسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مػصيّٕشيؼضي ـمّٕشيةَم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مسشيــّ٤ضيم
غيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مأَغؼيّ٥صيمضَولشي:م(معشيـّ٤ضيمضَـولشيمظِصشيـؾِ:ُّ٨متشيعشيـولشيمػشيـوكَ،م
رشيدصيّ٦ل َّ
طِّ٥مصَفغيّ٨شيمطَّٔشيضيبيٌم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأريّٓ) .م
ثصيّ٣ؼيمظَّ٣ضيمؼصيعضي ِ
صؾــظّٕمطقّٟمسؾَّّ٣ماظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣ماِّعفـوتمواآلبـوءم
أنمؼصيـشؽّ٦امأوّٰدػّ٣متـشؽيمؼؼّٓدّ٦نمصقفوماظصّٓقم،موؼؿـّٖػّ٦نمسـّ٤ماظؽـّٔبم،م
وظّ٦مأغّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موووزمسّ٤مػّٔهماِّعّ٦رموحلـؾفومعـّ٤ماظؿّ٦اصـّ٥م
اهلقـيمًشّ٨مأنمؼؽربماِّرػولموػّ٣مؼعؿربونماظؽّٔبمذغؾطيوم٭ّغريطياموػـّ٦مســّٓم
آمسظق .ّ٣م
م

* * *
م
م
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م

أٚال :ايعٓاصز:

آفات ينل اى ّضبّةة حفظَ

 .1غعؿيماظؾلونموّّٕ٬ورةم٭ّقوغؿّ٥م،مواظؿقّٔؼّٕمعّ٤ماظؿلوػّ٢مسيمأعّٕهم .م
 .2خطّٕ اظؾلونمسؾّ٧مبؼقيماىّ٦ارح.م
 .3٭ّّ٦رمعّ٤مآصوتماظؾلونم(اظؽّٔبم-ماظغقؾيم-ماظـؿقؿي-ماظلىمواظؼّٔف).
 .4اظطّٕؼّ٠مإديمطّٟماظؾلونمسّ٤مابّٕعوت.مم
 .5خطّٕماظؼؾّ٣مّٰمؼؼّ٢مسّ٤مخطّٕماظؾلون.
ثاْٝا األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز:ِٜ

ضي}ّ٤مممممػاظؾؾّٓ:م8مــم9ؼم .م
 .1ضولمتعودي{:مأَظَّ٣ضيمغشيفضيعشيّ٢مظَّّ٥صيمسشيقضيـشيقضيّ٤غيم*موشيظِلشيوغطيوموشيذشيػَؿشيق غي
شيؼِّ٥مرشيضِقىظيمسشيؿِقّٓظي}مممممممممممػق:م18ؼم.
 .2وضولمتعودي:م{عشيومؼشيؾْػُِّٜمعِّ٤مضَّ٦ضيلػيمإغيَّّٰمظَّٓ ضي
 .3وضولمتعودي:م{وشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمسشيّ٤غيماظؾَّغضيّ٦غيمعصيعضيّٕغيّ٬صيّ٦نشي}مممممممممممػاٌمعـّ٦ن:م3ؼم.
 .4وضــولمتعــودي:م{ؼشيــومأَؼؽيفشيــوماظَّـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيــّ٦اماتؼيؼُــّ٦اماظؾَّــّ٥شيموشيضُّ٦ظُــّ٦امضَــّ٦ضيًّٰمدشيـِّٓؼّٓطيام*م
َـّٓمصَـوزشيم
شيـّ٤مؼطِـّٝغيماظؾَّـّ٥شيموشيرشيدصيـّ٦ظَّ٥صيم َصؼ مضي
صيـّ٦بؽُّ٣ضيموشيع صي
شيغػِـّٕضيمَظؽُـّ٣ضيمذصيغ شي
صيصؾِّّضيمَظؽُّ٣ضيمأَسضيؿشيوَظؽُّ٣ضيموشيؼ ضي
ؼ ضي
صَّ٦ضيزطيامسشيظِقؿطيو}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّحّٖاب:م70مــ71ؼم.
 .5وضولمتعودي:م{وشيَّٰمتشيؼّْٟصيمعشيومظَقضيّٗشيمظََّ١م ِبِّ٥مسِؾْـّ٣ظيمإغينؼيماظلؼيـؿضيّٝشيموشياظْؾشيصشيـّٕشيموشياظْػُـمشيادشيم
طُّ٢ؽيمأُوظؽَِّ١مطَونشيمسشيـضيّ٥صيمعشيلضيمصيوًّٰ}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاإلدّٕاء:م70مــ71ؼم.
 .6وضولمتعودي:م{مؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماجضيؿشيـِؾصيـّ٦امطَــِريطيامعـيـّ٤شيماظظَّـّ٤ـيمإغينؼيمبشيعضيـّٚشيم
ُـّ٢م
َنمؼلْط شي
شيـّٓطُّ٣ضيمأ شي
اظظَّّ٤ـيمإغيثضيـّ٣ظيموشيّٰمتشيفشيلؼيلصيـّ٦اموشيّٰمؼشيغضيؿشيـىمبؼيعضيضصيـؽُّ٣مبشيعضيضطيـومأ صيَؼقِـىؽيمأَح صي
ظَقضيّ٣شيمأَخِقِّ٥معشيقضيؿطيومصَؽَّٕغيػضيؿصيؿصيّ٦هصيموشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمتشيّ٦ؼيابظيمرؼيحِقّ٣ظي}م
ػايفّٕات:م12ؼم.
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 .7وضولمتعودي:م{إغينؼيماظَِّّٔؼّ٤شيمؼشيّٕضيعصيّ٦نشيماظْؿصيقضيصشيـشيوتِماظْغشيـوصِٱّتِماظْؿصيمضيعِـشيـوتِمظُعِـصيـّ٦ام
صِّ٨ماظّٓؽيغضيقشيوموشياآلخِّٕشيةِموشيظَفصيّ٣ضيمسشئّشيابظيمسشيظِقّ٣ظي*مؼشيّ٦ضيمشيمتشيشضيفشيّٓصيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمأَظْلِـشيؿصيفصيّ٣ضيموشيأَؼضيـِّٓؼفغيّ٣ضيم
وشيأَرضيجصيؾُفصيّ٣مبِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ػاظـّ٦ر:م23ؼم.
األدي َٔ ١ايضٓ ١ايٓب:١ٜٛ
 .1سشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧مآمسشيؾقضيـ ِّ٥م
ِوظؾِّ٥موشياظْقشيّ٦ضيمغيماآلخِـّٕغيمصَـٱَّمؼصيـمضيذِمجشيـورشيهصيم،موشيعشيـّ٤ضيمطَـونشيم
ودشيؾَّّ٣شيم):م(معشيّ٤ضيمطَونشيمؼصيمضيعِّ٤صيمب َّ
ضيمم
صيـمعِّ٤صيمبِوظؾَّـِّ٥موشياظْقشيـ ّ٦غي
شيـقػَّ٥صيم،موشيعشيـّ٤ضيمطَـونشيمؼ ضي
ِوظؾِّ٥موشياظْقشيّ٦ضيمغيماآلخِّٕغيم َصؾ صيْقؽْـّٕغيمضيم ّ٬ضي
صيمعِّ٤صيمب َّ
ؼ ضي
اآلخِّٕغيمصَؾْقشيؼُّ٢ضيمخشيقضيّٕطيام،مأَوضيمظِقشيصضيؿصيًضي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري).م م
 .2وسشيّ٤ضيمعصيعشيوذِمبضيّ٤غيمجشيؾشيّ٢ػيم(مرّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥مضَـولشي:مطُـضيـًصيمعشيـّٝشيماظـؼيؾِـّ٧ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآم
صيمغلِـريصيم َص ُؼؾْـًصي:مؼشيـوم
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شيم)مصِـّ٧مدشيـػَّٕػيم َصلَ٭ّضيـؾشيقضيًصيمؼشيّ٦ضيعطيـومضَّٕغيؼؾطيـومعِـضيـّ٥صيموشيغشيقضيـ ّ٤شي
س ضي
شيماظؾِّ٥مأَخضيؾِّٕضيغِـّ٧مبِعشيؿشيـّ٢ػيمؼصيـّٓضيخِؾُـِّ٧ماظْفشيـؼيـيَموشيؼصيؾشيوسِـّٓصيغِمّ٧معِـّ٤شيماظـؼيـورغي.مضَـولشي:م م
رشيدصيّ٦ل َّ
ضيمدلَظْؿشيـِّ٧مسشيّ٤ضيمسشيظِقّ٣ػيموشيإغيغؼيّ٥صيمظَقشيلِريظيمسشيؾَّ٧معشيّ٤ضيمؼشيلؼيـّٕشيهصيماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥م،متشيعضيؾصيـّٓصيماظؾَّـّ٥شيم
(مظَؼَّٓ شي
صيـٍم
ِّ٧ماظّٖطَـوةَموشيتشيصصيـّ٦مصيمرشيعشيضشيـونشيموشيتشيق ؽي
ؼي
صيـمت
ٱّةَموشيت ضي
شيتؼِـقّ٣صيماظصؼيـ َ
ضيّٕكُمبِـِّ٥مذشيـقضيؽطيومو صي
شيوَّٰمتصيش غي
اظْؾشيقضيًشيم)،مثصيّ٣ؼيمضَولشي:م(مأََّٰمأَدصيظَُّّ١مسشيؾَـّ٧مأَبضيـّ٦شيابِماظْكشيقضيـّٕغيماظصؼيـّ٦ضيمصيمجصيـؼيـيٌموشياظصؼيـّٓشي َضيُم
ِقؽيَمطَؿشيومؼصيطْػِهصيماظْؿشيوءصيماظـؼيورشيموشي٭ّشيٱَّةُماظّٕؼيجصيّ٢غيمعِّ٤ضيمجشيّ٦ضيفِماظؾَّقضيـّ٢غيم)،م
تصيطْػِهصيماظْكشيط شي
صيـّ٣م
ضَولشيمثصيّ٣ؼيمتشيٱَّم(تشيؿشيفشيوصَّ٧مجصيـصيّ٦بصيفصيّ٣ضيمسشيـّ٤غيماظْؿشيضشيـوجِّٝغي)محشيؿؼيـّ٧مبشيؾَـّٞشيم:م(ؼشيعضيؿشيؾُـّ٦نشي)مث ؼي
ضَولشيم:م(مأََّٰمأُخضيؾِّٕصيكَمبِّٕشيأْسغيماَِّعضيّٕغيمط ُِّؾِّ٥موشيسشيؿصيّ٦دِهِموشيذِرضيوشيةِمدشيـشيو ِعِّ٥م).مضُؾًْصيمبشيؾَّ٧مؼشيـوم
شيماظؾِّ٥م،مضَولشيم:م(مرشيأْسصيماَِّعضيّٕغيماإلغيدضيـٱَّمصيموشيسشيؿصيـّ٦دصيهصيماظصؼيـٱَّةُموشيذِرضيوشيةُمدشيــشيو ِع ِّ٥م
رشيدصيّ٦ل َّ
ِـّ٧م
شيـومغؾ ؼي
صيم:مبؾَـّ٧مؼ شي
ِمذظِـَّ١مطُؾِّـِّ٥م؟)م ُضؾْـً شي
ٱّك شي
ِّٕكَمبِؿشيـ َ
ُخؾ صي
اظْفِفشيودصيم)،مثصيّ٣ؼيمضَولشي:م(م َأَّٰمأ ضي
اظؾِّ٥م،مضَولشي:م َصلَخشئّشيمبِؾِلشيو ِغِّ٥موضَولشيم:م(مطُّٟؼيمسشيؾَقضيَّ١مػشئّشيام).مصَؼُؾًْصي:مؼشيـومغشيؾِـّ٧ؼيماظؾَّـ ِّ٥م
َّ
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وشيإغيغؼيومظَؿصيمشياخشئّصيونشيمبِؿشيومغشيؿشيؽَؾَّّ٣صيم ِبِّ٥؟مصَؼَولشيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآمسشيؾقضيـِّ٥مودشيـمؾَّّ٣شيم):م(مثشيؽِؾَؿضيـَّ١م
أُعؽي ـَّ١مؼشيــومعصيعشيــوذصيموشيػشيــّ٢ضيمؼشيؽُــىؽيماظـؼيــوسشيمصِــّ٧ماظـؼيــورغيمسشيؾَــّ٧موصيجصيــّ٦ػِفغيّ٣ضيمأَوضيمسشيؾَــّ٧م
عشيـشيوخِّٕغيػِّ٣ضيمإغيَّّٰمحشيصشيوِّّٓ٫صيمأَظْلِـشيؿِفغيّ٣ضي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).
 .3وسشيّ٤ضيمسشيؾضيِّٓمآِمبضيّ٤غيمسشيؿضيّٕػيوم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّـّ٥صيممسشيـضيفصيؿشيـو)مسشيـّ٤غيماظـؼيؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآمسشيؾقضيـ ِّ٥م
ودشيؾَّّ٣شي)مضَولشيم:م(ماظْؿصيلضيؾِّ٣صيمعشيّ٤ضيمدشيؾِّ٣شيماظْؿصيلضيؾِؿصيّ٦نشيمعِّ٤ضيمظِلشيو ِغِّ٥موشيؼشيِّٓهِموشياظْؿصيفشيوجِّٕصيمعشيّ٤ضيم
ػشيفشيّٕشيمعشيومغشيفشيّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري).
شيؾقِّ٥مودشيـؾَّّ٣شي)م
شيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآمس ضي
 .4وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيّ٦ل َّ
ِقؾيُم)مضَوظُّ٦اماظؾَّّ٥صيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيمأَسضيؾَّ٣صيم،مضَولشي:م(مذِطْـّٕصيكَمأَخشيـوكَم
ضَولشيم:م(مأَتشيّٓضيرصيونشيمعشيوماظْغ شي
بِؿشيومؼشيؽّْٕشيهصيم)،مضِقّ٢شي:مأَصَّٕشيأَؼضيًشيمإغينضيمطَونشيمصِـّ٧مأَخِـّ٧معشيـومأَضُـّ٦لصي؟مضَـولشي:م(مإغينضيمطَـونشيم
صِقِّ٥معشيومتشيؼُّ٦لصيمصَؼَِّٓماشْؿشيؾضيؿشيّ٥صيموشيإغينضيمظَّ٣ضيمؼشيؽُّ٤ضيمصِقِّ٥مصَؼَّٓضيمبشيفشيؿؼيّ٥صيم)مممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣
ِماظؾِّ٥م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَـولشي:ممضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآمسشيؾقضيـ ِّ٥م
 .5وسشيّ٤ضيمسشيؾضيّٓ َّ
ودشيؾَّّ٣شيم):م(مسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمبِوظصـيّٓضيقغيمصَنغينؼيماظصـيّٓضيقشيمؼشيفضيِّٓىمإغيظَـّ٧ماظْؾِـّٕـيموشيإغينؼيماظْؾِـّٕؼيمؼشيفضيـِّٓىم
شيـيِموشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيصضيّٓصيقصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظصـيّٓضيقشيمحشيؿؼيـّ٧مؼصيؽْؿشيـىشيمسِـضيـّٓشيم
إغيظَّ٧ماظْف ؼي
اظؾَّ ـِّ٥م٭ِّــّٓـيؼؼًوم،موشيإغيؼؼيــوطُّ٣ضيموشياظْؽَ ـِّٔبشيمصَــنغينؼيماظْؽَ ـِّٔبشيمؼشيفضي ـِّٓىمإغيظَــّ٧ماظْػُفصيــّ٦رغيموشيإغينؼيمم
اظْػُفصيّ٦رشيمؼشيفضيِّٓىمإغيظَّ٧ماظـؼيورغيموشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيؽِّْٔبصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظْؽَِّٔبشيمحشيؿؼيّ٧م
شيماظؾِّ٥مطَّٔؼيابطيوم).مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣
ؼصيؽْؿشيىشيمسِـضيّٓ َّ
 .6وسّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآمسشيؾقضيـ ِّ٥م
ودشيؾَّّ٣شي):م(معِّ٤ضيمحصيلضيّ٤غيمإغيدضيٱَّمغيماظْؿشيّٕضيءِمتشيّٕضيطُّ٥صيمعشيومَّٰمؼشيعضيـِق)ِّ٥ممممممممم(رواهماظرتعّٔي) .م
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شي)مضَـولشيم
 .7وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآمس ضي
َّـّ٥م
ِؿيِمعِّ٤ضيمرغيّ٬ضيّ٦شيانغيمآِمَّٰمؼصيؾْؼِـّ٨مظَفشيـومبشيـوًّٰمؼشيّٕضيصَـّٝصيماظؾ صي
:م(مإغينؼيماظْعشيؾضيّٓشيمظَقشيؿشيؽَؾَّّ٣صيمبِوظْؽَؾ شي

- 283 -

ّٰم
َمؼؾْؼِـّ٨مظَفشيـومبشيـو ً
شيـكِّٛمآِمّٰ صي
ؽؾِؿشيـيِمعِـّ٤ضيمد شي
شيـؿؽَؾَّّ٣صيمبِوظْ َ
بِفشيومدشيرشيجشيوتٍموشيإغينؼيماظْعشيؾضيّٓشيمظَق شي
ؼشيفضيّ٦غييمبِفشيومصِّ٨مجشيفشيـؼيّ٣شي)م(رواهماظؾكوري) .م
ثايجا :املٛضٛع:
ظؼّٓمخؾّ٠مآم(سّٖموج)ّ٢ماإلغلونمسيمأحلّ٤متؼّ٦ؼّ٣م،مو٭ّـّ٦رهمسيمأبـّٓعم
٭ّّ٦رةموأبفّ٧معظفّٕم،موأودعمصقّ٥معّ٤مذيولماًؾؼـيمعـومؼؾفـّٕماظعؼـّ٦لم،مصؽـّ٢م
سضّ٦مسيماإلغلونمآؼيمعّ٤مآؼـوتمآم(مسـّٖموجـ)ّ٢مداظـيمسؾـّ٧مطؿـولمضّٓرتـّ٥م،م
وسظؿيمحؽؿؿّ٥م،موؼـلتّ٨ماظؾلـونمسؾـّ٧مرأسمػـّٔهماِّسضـوءماظـيتماعـنتمآم
(سّٖموج)ّ٢مبفومسؾّ٧ماإلغلونم،مصؼـولمتعـودي:م{أَظَـّ٣ضيمغشيفضيعشيـّ٢مظَّـّ٥صيمسشيقضيـشيـقضيّ٤غيم*موشيظِلشيـوغطيوم
وشيذشيػَؿشيقضيّ٤غي}ػاظؾؾّٓ:م8مــم 9ؼم.مصفّ٦معـّ٤مأجـّ٢ماظــعّ٣ماظعظقؿـيماظـيتمأغعـّ٣مآمبفـوم
سؾّ٧ماإلغلونم،مصؾـّ٥ماٌـطـّ٠مواظؾقـونم،موبـّ٥متؿضـّّمايفـيمواظربػـونم،مضـولم
شيــــــّ٥م
تعــــــودي:م{اظــــــّٕؼيحضيؿشيّ٤صيم*مسشيؾَّــــــّ٣شيماظْؼُــــــّٕضيآنشيم*مخشيؾَــــــّ٠شيماظْنغيغضيلشيــــــونشيم*مسشيؾَّؿ صي
اظْؾشيقشيونشي}ػاظّٕري-1:ّ٤م4ؼم،مصفّ٦مجّٖءم٭ّغريممظؽـّ٥مسيمجصيّٕعّ٥مأوم٭ّـٱّحّ٥مطـؾريم،م
إذمػّ٦متّٕذيونماظؼؾّ٦بمواِّصؽورم،مظّ٥مسيماًـريمذبـولم،موظـّ٥مسيماظشـّٕمأؼضـوم
ذبول.م م
صؿّ٤مادؿكّٓعّ٥مسيمروسيمآمطؼّٕاءةماظؼّٕآنم،مواظؽؾـّ٣ماظطقـىماظــوصّٝم،م
وضقـّٓهمبؾفـومماظشـّٕعمصـٱّمؼمؿقــّٓثمإّٰمبـوًريم،موّٰمؼـؿؽؾّ٣مإّٰممبـومبّّٕ٬ــّ٨مآم م
(سّٖموج)ّ٢مصؼّٓمأضّٕمبوظـعؿيمظصوحؾفوم،موطونمػّٔامذؽّٕاًمٓمسؾّ٧مػّٔهماظـعؿـيم،م
وحقـؽــّٔمهصــّ٢مظــّ٥ماظلــعودةمسيماظــّٓغقومواظـفــوةمسيماآلخــّٕةم،مضــولمتعــودي:م
{ؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّـّ٥شيموشيضُّ٦ظُـّ٦امضَـّ٦ضيًّٰمدشيـِّٓؼّٓطيامم*مؼصيصضيـؾِّّضيمظَؽُـّ٣ضيمأَسضيؿشيـوظَؽُّ٣ضيم
وشيؼشيغضيػِـــّٕضيمظَؽُـــّ٣ضيمذصيغصيـــّ٦بشيؽُّ٣ضيموشيعشيـــّ٤مؼصيطِـــّٝغيماظؾَّـــّ٥شيموشيرشيدصيـــّ٦ظَّ٥صيمصَؼَـــّٓضيمصَـــوزشيمصَـــّ٦ضيزطيامسشيظِقؿطيــوم} م
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ػاِّحـّٖاب:م70مـــم71ؼم،موطـونمذظـّ١مسٱّعــيمسؾـّ٧مطؿـولمإميوغـّ٥م،مصعـّ٤مأَبِــّ٨م
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شيم):م(عشيـّ٤ضيم
ػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآمس ضي
ِوظؾِّ٥موشياظْقشيّ٦ضيمغيماآلخِّٕغيمصَٱَّمؼصيمضيذِمجشيورشيهصيم،موشيعشيّ٤ضيمطَونشيمؼصيـمضيعِّ٤صيمبِوظؾَّـِّ٥موشياظْقشيـّ٦ضيمغيم
طَونشيمؼصيمضيعِّ٤صيمب َّ
اآلخِّٕغيمصَؾْقصيؽّْٕغيمضيمّ٬شيقضيػَّ٥صيم،موشيعشيّ٤ضيمطَونشيمؼصيمضيعِّ٤صيمبِوظؾَّـِّ٥موشياظْقشيـّ٦ضيمغيماآلخِـّٕغيمصَؾْقشيؼُـّ٢ضيمخشيقضيـّٕطيام،مأَوضيم
ظِقشيصضيؿصيًضي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري).م م
أعــومعــّ٤مأرؾــّ٠مظلــوغّ٥موأػؿؾــّ٥معّٕخــّ٨ماظعـــونم،موادــؿكّٓعّ٥مسيمروســيم
اظشـــقطونم،مواظؿػّٕؼـــّ٠مبـــنيماٌلـــؾؿني،مواظؽـــّٔبموضـــّ٦لماظـــّٖورم،مواظغقؾـــيم
واظـؿقؿي،مواغؿفوكمأسّٕاضماٌلؾؿنيموشـريممذظـّ١مممـومحّٕعـّ٥مآموردـّ٦ظّ٥م،م
طونمػّٔامطػّٕاغوًمهلّٔهماظـعؿـيماظعظقؿـيم،موحقـؽـّٔمؼؽـّ٦نماهلـٱّكمواًلـّٕانم
عكظّ٥م،موجفـّ٣مسّٔابّ٥م،مصعشيّ٤ضيمعصيعشيوذِمبضيّ٤غيمجشيؾشيّ٢ػيم(رّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥مضَـولشيم:مطُـضيـًصيمعشيـّٝشيم
ِـريم
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شي)مصِّ٨مدشيػَّٕػيم َصلَ٭ّضيؾشيقضيًصيمؼشيّ٦ضيعطيومضَّٕغيؼؾطيومعِـضيّ٥صيموشيغشيقضيـّ٤صيمغشيل صي
اظـؼيؾِّ٧ـيم(٭ّشيؾَّّ٧مآمس ضي
شيماظؾِّ٥مأَخضيؾِّٕضيغِّ٧مبِعشيؿشيّ٢ػيمؼصيـّٓضيخِؾُـِّ٧ماظْفشيـؼيـيَموشيؼصيؾشيوسِـّٓصيغِّ٧معِـّ٤شيماظـؼيـورغي.م
صَؼُؾًْصيم:مؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
ضيمدلَظْؿشيـِّ٧مسشيّ٤ضيمسشيظِقّ٣ػيموشيإغيغؼيّ٥صيمظَقشيلِريظيمسشيؾَّ٧معشيّ٤ضيمؼشيلؼيّٕشيهصيماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥م،متشيعضيؾصيّٓصيماظؾَّّ٥شيم
ضَولشي:م(مظَؼَّٓ شي
وشيَّٰمتصيشضيــّٕغيكُمبِ ـِّ٥مذشيــقضيؽطيوم،موشيتصيؼِــقّ٣صيماظصؼي ـٱَّةَموشيتصيــمضيتِّ٧ماظّٖؼيطَــوةَموشيتشيصصيــّ٦مصيمرشيعشيضشيــونشيموشيتشيقصيــٍؽيم
اظْؾشيقضيــًشي)،مثصيــّ٣ؼيمضَــولشي:م(مأََّٰمأَدصيظُّـَّ١مسشيؾَــّ٧مأَبضيــّ٦شيابِماظْكشيقضيــّٕغيم:ماظصؼيــّ٦ضيمصيمجصيـؼيـيٌموشياظصؼيــّٓشي َضيُم
ِقؽيَمطَؿشيومؼصيطْػِهصيماظْؿشيـوءصيماظـؼيـورشيموشيم٭ّشيـٱَّةُماظّٕؼيجصيـّ٢غيمعِـّ٤ضيمجشيـّ٦ضيفِماظؾَّقضيـّ٢غيم)،م
تصيطْػِهصيماظْكشيط شي
ضَولشيمثصيّ٣ؼيمتشيٱَّم(تشيؿشيفشيوصَّ٧مجصيـصيّ٦بصيفصيّ٣ضيمسشيّ٤غيماظْؿشيضشيوجِّٝغي)محشيؿؼيّ٧مبشيؾَّٞشي:م(ؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي)مثصيّ٣ؼيمضَولشيم:م
(مأََّٰمأُخضيؾِّٕصيكَمبِّٕشيأْسغيماَِّعضيّٕغيمط ُِّؾِّ٥موشيسشيؿصيّ٦دِهِموشيذِرضيوشيةِمدشيــشيو ِعِّ٥م).مضُؾْـًصيمبشيؾَـّ٧مؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيم
اظؾَِّّ٥م،مضَولشيم:م(رشيأْسصيماَِّعضيّٕغيماإلغيدضيٱَّمصيموشيسشيؿصيّ٦دصيهصيماظصؼيٱَّةُموشيذِرضيوشيةُمدشيـشيو ِعِّ٥ماظْفِفشيودصيم)،مثصيّ٣ؼيم
ضَولشي:م(مأََّٰمأُخضيؾِّٕصيكَمبِؿشيٱَّكِمذشيظَِّ١مط ُِّؾِّ٥؟م)مضُؾًْصيم:مبشيؾَّ٧مؼشيومغشيؾِّ٧ؼيماظؾَّـِّ٥م،مضَـولشي:مم َصلَخشيـّٔشيم
شيـومغؾِـّ٧ؼيماظؾَّـِّ٥موشيإغيغؼيـومظَؿصيمشياخشيـّٔصيونشيمبِؿشيـوم
بِؾِلشيو ِغِّ٥مضَولشي:م(مطُّٟؼيمسشيؾَقضيـَّ١مػشيـّٔشيم ا).م َص ُؼؾْـًصي:مؼ شي
- 285 -

غشيـؿشيؽَؾَّّ٣صيمبِـِّ٥؟مصَؼَــولشيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآمسشيؾقضيـِّ٥مودشيــؾَّّ٣شيم):م(مثشيؽِؾَؿضيـَّ١مأُعؽيـَّ١مؼشيــومعصيعشيــوذصيم،موشيػشيــّ٢ضيم
ؼشيؽُىؽيماظـؼيوسشيمصِّ٧ماظـؼيورغيمسشيؾَّ٧موصيجصيّ٦ػِفغيّ٣ضيمأَوضيمسشيؾَّ٧معشيـشيوخِّٕغيػِّ٣ضيمإغيَّّٰمحشيصشيوِّّٓ٫صيمأَظْلِـشيؿِفغيّ٣ضي)م م
(رواهماظرتعّٔي).
وعّ٤مػـومصننؼيماظؾلونمإعومأنمؼّ٦٭ّـّ٢م٭ّـوحؾّ٥مإديمسؾـقنيم،موإعـومأنمؼـّٖظـّ٥م
إديمأدػّ٢ماظلوصؾنيم،مصّٕبمطؾؿيمؼـطّ٠مبفوماإلغلونمتؽّ٦نمدـؾؾومسيمنوتـّ٥م،م
وربم طؾؿيمؼؿؾػّٜمبفوماإلغلـونمّٰمؼؾؼـّ٨مهلـومبـوّٰم،موّٰمؼعـّٕفمهلـومضقؿـيمتؽـّ٦نم
دؾؾومسيمػٱّطّ٥م،مصعّ٤مأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيـّٕشيةَم(مرّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مسشيـّ٤غيماظـؼيؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآم
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شيم)مضَولشيم:م(مإغينؼيماظْعشيؾضيّٓشيمظَقشيؿشيؽَؾَّّ٣صيمبِوظْؽَؾِؿشيـيِمعِـّ٤ضيمرغيّ٬ضيـّ٦شيانغيمآِمَّٰمؼصيؾْؼِـّ٨مظَفشيـوم
س ضي
ِؿيِمعِّ٤ضيمدشيكشيِّٛمآِمَّٰمؼصيؾْؼِّ٨م
بشيوًّٰمؼشيّٕضيصَّٝصيماظؾَّّ٥صيمبِفشيومدشيرشيجشيوتٍموشيإغينؼيماظْعشيؾضيّٓشيمظَقشيؿشيؽَؾَّّ٣صيمبِوظْؽَؾ شي
ظَفشيومبشيوًّٰمؼشيفضيّ٦غييمبِفشيومصِّ٨مجشيفشيـؼيّ٣شي)م(رواهماظؾكوري).مصٱّمؼـفـّ٦معـّ٤مذـّٕماظؾلـونمإّٰم
عّ٤مضقّٓهمبؾفومماظشّٕعم،مصٱّمؼطؾؼّ٥مإّٰمصقؿومؼـػعّ٥مسيماظّٓغقومواآلخّٕة .م
وظؼّٓمبنيمايّ٠مدؾقوغّ٥موتعوديمسيماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مخطّ٦رةماظؾلونمسؾّ٧م
اإلغلونم،محقٌمجوءماِّعّٕماإلهلّ٨محبػّٜماظؾلونم،مصؼولمتعودي{:وشيظَؼَّٓضيمخشيؾَؼْـشيـوم
اظْنغيغضيلشيونشيموشيغشيعضيؾَّ٣صيمعشيومتصيّ٦شيدضيّ٦غيسصيم ِبِّ٥مغشيػْلصيّ٥صيموشيغشيقضيّ٤صيمأَضّْٕشيبصيمإغيظ ضيَقِّ٥معِـّ٤ضيمحشيؾضيـّ٢غيماظّْ٦شيرغيؼـِّٓم*مإغيذضيم
شيؼِّ٥م
ؼشيؿشيؾَؼَّّ٧ماظْؿصيؿشيؾَؼِّقشيونغيمسشيّ٤غيماظْقشيؿِنيغيموشيسشيّ٤غيماظشـيؿشيولغيمضَعِقّٓظيم*معشيومؼشيؾْػُِّٜمعِّ٤ضيمضَّ٦ضيلػيمإغيظَّومظَّٓ ضي
رشيضِقىظيمسشيؿِقّٓظي}مػق:م-16م18ؼ.مموتشؿّٓمخطّ٦رةماظؾلونمسؾّ٧مجـّ٦ارحماإلغلـونم
غيىم م
،مصؽؾفومعّٕتؾطـيمبـّ٥مسيماّٰدـؿؼوعيمواّٰسّ٦جـوجم،مصعشيـّ٤ضيم َأبِـّ٧مدشيـعِقٍّٓماظْكصيـّٓضير ـي
(مرّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مـــمرشيصَعشيـّ٥صيمـــممضَـولشي:مٯّمإغيذشيامأَ٭ّضيـؾشيّّشيمابضيـّ٤صيمآدشيمشيمصَـنغينؼيماَِّمسضيضشيـوءشيمطُؾَّفشيـوم
تصيؽَػِّّٕصيماظؾِّلشيونشيمصَؿشيؼُّ٦لصيماتؼيّ٠غيماظؾَّّ٥شيمصِقـشيومصَنغيغؼيؿشيومغشيقضيّ٤صيمبَِّ١مصَنغينغيمادضيؿشيؼَؿضيًشيمادضيؿشيؼَؿضيـشيوموشيإغينغيم
اسضيّ٦شيجشيفضيًشيماسضيّ٦شيجشيفضيـشيومٮّ(.رواهماظرتعّٔي)م،م م
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وظؼّٓمصطـّ٤ماظصـويّ٦نمًطـّ٦رةماظؾلـونمصضـّٕبّ٦امأروعماِّعـؾـيمسيم
حػظفــّ٣مِّظلـــؿفّ٣م،موخــّ٦صفّ٣معــّ٤مآصوتــ،ّ٥مصفــّٔامدــقّٓغومأبــّ٦مبؽــّٕماظصــّٓؼّ٠م م
شيدغِـّ٨ماظْؿشيـّ٦شيارغيدشيم،مم
(مرّ٨ّ٬مآمســّ٥م)مميلـّ١مبؾلـوغّ٥موؼؼـّ٦لم:مػشيـّٔشياماظَّـِّٔيمأَوضير شي
صيـّ٦م
َم:مرأَؼضيًمابضيـّ٤شيمسشيؾؼيـوسػيم(رّ٬ـّ٨مآمسـفؿـو)مأَخشيـّٔشيم ِبؾِلشيـو ِغِّ٥موشيػ شي
ضيّٓة شي
شيوضَولشيمابضيّ٤صيمبصيّٕشيؼ شي
ؼشيؼُّ٦لصيم:م"موشيؼضيقشيّ١مضُّ٢ضيمخشيقضيّٕطيامتشيغضيـشيّ٣ضيمأَوضيماُدضيؽًُضيمسشيّ٤ضيمذشيـُّٕمتشيلضيـؾَّ٣ضيم،موشيإغيّٰمصَـوسضيؾَّ٣ضيمأَغؼيـّ١م
َنم
دشيــؿشيـضيّٓشيمصيم"مصَؼِقــّ٢شيمظَــّ٥صيم:مؼشيــومأَبشيــومسشيؾؼيــوسػيمظِــّ٣شيمتشيؼُــّ٦لصيمػشيــّٔشيام؟مضَــولشي:م"مإغؼيــّ٥صيمبشيؾَغشيـِــّ٨مأ ؼي
اإلغيغضيلشيونشي-مأُرشياهصيمضَولشي-مظَقضيّٗشيمسشيؾَّ٧مذشيّ٨ضيءٍمعِـّ٤ضيمجشيلشيـِّٓهِمأَذشيـّٓؼيمحشيـشيؼًـومأَوضيمشَقضيظًـومؼشيـّ٦ضيمشيم
شيوعيِمعِـضيّ٥صيمسشيؾَّ٧مظِلشيو ِغِّ٥مإّٰمضَولشيم ِبِّ٥مخشيقضيّٕطيامأَوضيمأَعضيؾَّ٧م ِبِّ٥مخشيقضيّٕطيام".م م
اظْؼِق شي
وضولماإلعوممسؾّ٨عيمبّ٤مأبّ٨مروظىم(رّ٨ّ٬مآمسـ:)ّ٥مٯّاظؾّلونمضّ٦امم
اظؾّٓنم،مصنذامادؿؼومماظؾّلونمادؿؼوعًماىّ٦ارحم،موإذاماّ٬طّٕبماظؾّلونمٕم
تؼّ٣مظّ٥مجورحيٮّ.م م
اِحػَّٜمظلوغشيَّ١مأؼؽيفـوماإلغلـونصيمممممممممممممممّٰمؼشيؾـّٓشَـؼيـَّ١مإغؼيـّ٥مثصيعؾـونصي
ممممممطّ٣مسيماٌؼوبِّٕغيمعّ٤مظّٓؼّٞغيمظِلوغِّ٥مممممممممممممطوغًمتفـوبصيمغِّٖاظَّ٥صيماظشصيفعونصي م
وػّٔامسؾّٓمآمبّ٤معلعّ٦دم(ر ّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼؼّ٦ل:م(وعومعّ٤مذّ٨ءم
أحّ٦ج مإدي مرّ٦ل مدف ّ٤مع ّ٤ماظؾلون) .موشيضَولشي ماظْقشيلشيّ٤صي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥م:م
اظؾِّلشيونصيمأَعِريصيماظْؾشيّٓشينغيمإذشيامجشيـشيّ٧مسشيؾَّ٧ماَِّسضيضشيوءِمذشيقضيؽطيومجشيـشيًضي،موشيإغيذشيامسشيّٟؼيمسشيػًَّضيم.م
وع ّ٤مثّ٣ؼي مؼؿضّّ مأن م٭ّقوغي ماظؾلون مدظق ّ٢مسؾ ّ٧مطؿول ماإلميون م ،موحلّ٤م
اإلدٱّم م ،مودؾق ّ٢ماظّ٦٭ّّ٦ل مإدي ماظػّٕدوس ماِّسؾ ّ٧م ،مضول متعودي{:وشياظَِّّٔؼّ٤شيم
ػصيّ٣ضيمسشيّ٤غيماظؾَّغضيّ٦غيمعصيعضيّٕغيّ٬صيّ٦نشي}ػاٌمعـّ٦ن3:ؼمإديمأنمضول{:أُوضيظَؽَِّ١مػصيّ٣صيماظّْ٦شيارغيثصيّ٦نشيم
* ماظَِّّٔؼّ٤شي مؼشيّٕغيثصيّ٦نشي ماظْػِّٕضيدشيوضيسشي مػصيّ٣ضي مصِقفشيو مخشيوظِّٓصيونشي}ػاٌمعـّ٦ن10:ــ11ؼ.م م
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ماظؾ ِّ٥م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مضَولشي :م(عشيّ٤ضيم
وسشيّ٤ضي مدشيفضيّ٢غي مبضيّ٤غي مدشيعضيٍّٓ م ،مسشيّ٤ضي مرشيدصيّ٦لغي َّ
شيقِّ٥موشيعشيومبشيقضيّ٤شيمرغيجضيؾ ضيَقِّ٥مأَّ٬ضيؿشيّ٤ضيمظَّ٥صيماى ؼيَـيَ) م
ؼشيضضيؿشيّ٤ضيمظِّ٨معشيومبشيقضيّ٤شيمظَقضيق ضي
(٭ّققّّماظؾكوري).م م
ٚيًضإ آفات نجريٚ ٠عظ ١ُٝسذرْا َٓٗا دٜٓٓا احلٓٝل ،مَٓٗام:م م
* َٓٗــام:مايهــذبم،موػــّ٦مزبوظػــيماًــربمظؾّ٦اضــّٝم،مصفــّ٦معــّ٤مضؾــوّّّ٫م
اظّٔغّ٦بموصّ٦احّ٘ماظعقـّ٦بم،موػـّ٦معـّ٤ماًصـولماظّٔعقؿـيماظـيتمحـّٔرمعـفمـوم
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شي)مخصؾيمعـّ٤م
اإلدٱّممأذّٓمهّٔؼّٕم،محؿّ٧مسّٓؼيػوماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧مآمس ضي
غيماظـؾِـّ٨ـيم(٭ّشيـؾَّّ٧مآم
ضيـّٕةَم(مرّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مسشيـ ّ٤ؼي
خصولماظـػوقم،مصعشيّ٤ضيم َأبِـّ٨مػصيّٕشيؼ شي
سشيؾقضيــِّ٥مودشيــؾَّّ٣شي)مضَــولشي:م(مآؼشيــيُماظْؿصيـشيــوصِّ٠غيمثشيــٱَّثظيم:مإغيذشيامحشيــّٓؼيثشيمطَــّٔشيبشيم،موشيإغيذشياموشيسشيــّٓشيم
أَخضيؾَّٟشي،موشيإغيذشياماؤضيتصيؿِّ٤شيمخشيونشي)م(رواهماظؾكوري).مصوظؽّٔبمسٱّعـيمواّ٬ـقيمتشـفّٓم
سؾّ٧م٭ّوحؾفومبوظـػوقم،موعّ٤مثّ٣ؼيمصوظؽّٔبمدؾىمظؾـفٱّكم،مصعـّ٤مسشيؾضيـِّٓماظؾَّـِّ٥مبـّ٤م
علــعّ٦دم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشي:ممضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآمسشيؾقضيـِّ٥مودشيــؾَّّ٣شي):م م
(مسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمبِوظصـيّٓضيقغيمصَنغينؼيماظصـيّٓضيقشيمؼشيفضيِّٓىمإغيظَّ٧ماظْؾِّٕـيم،موشيإغينؼيماظْؾِّٕؼيمؼشيفضيِّٓىمإغيظَّ٧ماظْفشيـؼيـ ِيم
،موشيعشيومؼشيّٖشيالصيماظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيصضيّٓصيقصيموشيؼشيؿشيقشيّٕؼيىماظصـيّٓضيقشيمحشيؿؼيّ٧مؼصيؽْؿشيىشيمسِـضيّٓشيماظؾَّـِّ٥م٭ِّـّٓـيؼؼًوم،م
وشيإغيؼؼيوطُّ٣ضيموشياظْؽَِّٔبشيمصَنغينؼيماظْؽَِّٔبشيمؼشيفضيِّٓىمإغيظَّ٧ماظْػُفصيّ٦رغيم،موشيإغينؼيماظْػُفصيّ٦رشيمؼشيفضيـِّٓىمإغيظَـّ٧م
ؼيـّ٧مؼؽْؿشيـىشيمسِـضيـّٓشيماظؾَّـ ِّ٥م
صيمؼؽْـِّٔبصيموشيؼشيؿشيقشيـّٕؼيىماظْؽَـِّٔبشيمحشيؿ صي
اظـؼيورغيم،موشيعشيـومؼشيـّٖشيالصيماظّٕؼيجصيـ ّ٢شي
طَّٔؼيابطيوم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣م م
ـّ٢مذمعيم،مظلــّ٦ءمسوضؾؿــ،ّ٥موخؾــٌم
ػي
إنماظؽــّٔبمذيــوعمطــّ٢مذــّٕم،موأ٭ّــّ٢مطـ
غؿوّ٫ف،ّ٥مِّغّ٥مؼـؿٍماظـؿقؿيَ،مواظـؿقؿيُمتـؿٍماظؾغضوءشيم،مواظؾغضوءصيمتمولمإديماظعّٓاوةم
،موظقّٗمعّٝماظعّٓاوةمأعّ٤موّٰمراحيم;موظّٔظّ١مضق:ّ٢م"معّ٤مضّ٢ؼيم٭ّّٓضُّ٥مضّ٢ؼيم٭ّّٓؼؼُ ."ّ٥م
- 288 -

وأصقّ٘مأغّ٦اعماظؽّٔبمعومطونمسؾّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢موردّ٦ظّ٥ماظؽّٕؼّ٣م
(م٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)موخو٭ّيمصقؿومؼؿعؾّ٠مبشـّٕعمآمودــيمحؾقؾـّ٥م(٭ّـؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معّ٤مخٱّلماظؽٱّممواظػؿقومبغريمسؾ،ّ٣موإرـٱّقماظعــونمظؾلـونم
سيماظؿقؾقّ٢مواظؿقّٕؼّ٣م،مأوماّٰسرتاضمسؾّ٧ماظـصّ٦صماظشّٕسقيماظـوبؿيمواظيتم
تؾؼؿفوماِّعيمبوظؼؾّ٦لم،مضولمتعوديم{:وشيظَومتشيؼُّ٦ظُـّ٦امظِؿشيـومتشيصِـّٟصيمأَظْلِــشيؿصيؽُّ٣صيماظْؽَـِّٔبشيم
ػشئّشيامحشيؾَولظيموشيػشئّشيامحشيّٕشيامظيمظِؿشيػْؿشيّٕصيوامسشيؾَّ٧ماظؾَّـِّ٥ماظْؽَـِّٔبشيمإغينؼيماظَّـِّٔؼّ٤شيمؼشيػْؿشيـّٕصيونشيمسشيؾَـّ٧م
اظؾِّ٥ماظْؽَِّٔبشيمظَومؼصيػْؾِقصيّ٦نشيم*معشيؿشيوعظيمضَؾِقّ٢ظيموشيظَفصيّ٣ضيمسشئّشيابظيمأَظِقّ٣ظي} م
َّ
ػاظـق:ّ٢م،116م117ؼ.م م
وطّٔامعّ٤مأصقّ٘مأغّ٦اعماظؽّٔبمعـومأدىمإديمصّٕضـيماٌلـؾؿنيمسـّ٤م
رّٕؼّ٠مغشّٕماِّخؾورماظؽوذبيمواظشـوّ٫عوتماظؾورؾـيم،موػـّٔامسؿـّ٢مّٰمجيقـّٓهمإّٰم
طّ٢معـوصّ٠مّٰمحيىمدؼـّ٥موّٰمورــّ٥موّٰمإخّ٦اغـّ٥م;مظـّٔا:مطـونمحـّٕيؿيمبوٌلـؾّ٣م
أنمؼشيقـّٔرمطـّ٢مايـّٔرمعـّ٤ماظؼـّ٦لمسؾـّ٧مآمتعـوديمبغـريمسؾـّ٣محؿـّ٧مّٰمؼؼــّٝم
هًماظّ٦سقّٓماإلهلّ٨مٌـّ٤مؼػعـّ٢مذظـّ١م،مضـولمتعـودي:م{وشيؼشيـّ٦ضيمشيماظْؼِقشيوعشيـيِمتشيـّٕشيىم
اظَّــِّٔؼّ٤شيمطَـــّٔشيبصيّ٦اْمسشيؾَـــّ٧ماظؾَّــِّ٥موصيجصيـــّ٦ػصيفصيّ٣معؽيلضيـــّ٦شيدؼيةٌمأَظَـــقضيّٗشيمصِـــّ٨مجشيفشيــــؼيّ٣شيمعشيـضيـــّ٦طيىم
ظِّؾْؿصيؿشيؽَؾـيّٕغيؼّ٤شي}ػاظّٖعّٕ:م60ؼم.
اظؽّٔبصيمسورموخريماظؼّ٦لمأ٭ّّٓض ***** ّ٥وايّ٠معومعلّ٥صيمعّ٤مبورّ٢ػيمزػؼو م
وؼؾقّ٠مبوظؽّٔبمضّ٦لماظّٖورموذفودةماظّٖورم،مؼؼّ٦لماظـيبم(٭ّؾّ٧مآم
شيوجيٌمصِّ٨مأَنضيم
ِؾِّ٥مح شي
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(معشيّ٤ضيمظَّ٣ضيمؼشيّٓشيعضيمضَّ٦ضيلشيماظّٖؽيورغيموشياظْعشيؿشيّ٢شيم ِبِّ٥مصَؾَقضيّٗشيمظ َّ
ؼشيّٓشيعشيمرَعشيوعشيّ٥صيموشيذشيّٕشيابشيّ٥صيم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري) .م
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م*  َٔٚآفات ايًضإ املًٗه:١مايضدزٚ ١ٜاالصتٗشا٤م:مصؼّٓمغفّ٧مآم
تعوديمماٌلؾّ٣مسـّ٤ماظلـكّٕؼيمواّٰدـؿفّٖاءمبنخّ٦اغـّ٥م،مواظـؿقؼريمعـّ٤مذـلغفّ٣م،م
صؼّٓمؼؽّ٦نماٌلؿفّٖشيأمبـّ٥مأطـّٕممســّٓمآمتعـوديمعـّ٤ماٌلـؿفّٖئم،مصقؽـّ٦نمضـّٓم
زؾّ٣مغػلّ٥مبؿقؼريمعّ٤موضَّّٕهمآم(تعودي)موطّٕؼيعّ٥م،مضولمتعوديم{:ؼشيوأَؼؽيفشيـوماظَّـِّٔؼّ٤شيم
آعشيـصيّ٦امظَومؼشيلضيكشيّٕضيمضَّ٦ضيمظيمعِّ٤ضيمضَّ٦ضيمػيمسشيلشيّ٧مأَنضيمؼشيؽُّ٦غصيّ٦امخشيقضيّٕطيامعِـضيفصيّ٣ضيموشيظَـومغِلشيـوءظيمعِـّ٤ضيمغِلشيـو ٍءم
ضيّٗم
شيـــوبشيّٖصيوامبِوظَْلظْؼَـوبِم ِبــؽ شي
ضيموظَـومتشي
َـومتؾْ ِؿــّٖصيوامأ ضيَغػُلشيـؽُ ّ٣شي
ؼيموظ شي
شيقــّٕطيامعِــضيفصي ّ٤شي
ضيمؼؽُـّ٤ؼيمخ ضي
سشيلشيـّ٧مأَن شي
صيـــــّ٣م
اظِودضيـــــّ٣صيماظْػُلصيـــــّ٦قصيمبشيعضيـــــّٓشيماظْنغيميشيـــــونغيموشيعشيـــــّ٤ضيمظَـــــّ٣ضيمؼشيؿصيـــــىضيم َصلُوظَؽِـــــَّ١مػ صي
اظظَّوظِؿصيّ٦نشي}ػايفّٕات11:ؼم.موسشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظِـٍّ١م(رشيِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)مضَـولشي:م
شيماظؾِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مؼشيؼُـّ٦لصي:م(مرصيبؼيمأَذضيـعشيٌشيمأَشْؾشيـّٕشيمذِيم
دشيؿِعضيًصيمرشيدصيّ٦ل َّ
َّ٧ماظؾِّ٥مَظلَبشيّٕؼيهصي)م م
َّ
رِؿضيّٕشيؼضيّ٤غيمتشيـضيؾصيّ٦مسشيـضيّ٥صيمأَسضيقشيّ٤صيماظـؼيوسغيمظَّ٦ضيمأَضْلشيّ٣شيمسشيؾ
(اٌلؿّٓركمسؾّ٧ماظصقققنيمظؾقوط.)ّ٣م م
*  َٔٚصٛر آفات ايًضإم :ايػٝب١م:موػّ٨مذطّٕماٌلؾّ٣مأخوهمبلّ٦ءم
سيمشقوبــّ٥م;مظــّٔظّ١ممسقــًمبوظغقؾــيم،مصعشيــّ٤ضيمأَبِــّ٧مػصيّٕشيؼضيــّٕشيةَم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأَنؼيم
َّـّ٥م
شيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مضَـولشي:م(أَتشيـّٓضيرصيونشيمعشيـومماظْغِقؾشيـيُم).مضَـوظُّ٦ا:ماظؾ صي
رشيدصيّ٦ل َّ
وشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيمأَسضيؾَّ٣صيم،مضَولشي:م(ذِطّْٕصيكَمأَخشيوكَمبِؿشيومؼشيؽْـّٕشيهصيم)،مضِقـّ٢شي:مأَصَّٕشيأَؼضيـًشيمإغينضيمطَـونشيمصِـّ٨م
أَخِّ٨معشيومأَضُّ٦لصيم،مضَولشيم:م(مإغينضيمطَونشيمصِقِّ٥معشيومتشيؼُّ٦لصيمصَؼَـِّٓماشْؿشيؾضيؿشيـّ٥صيموشيإغينضيمظَـّ٣ضيمؼشيؽُـّ٤ضيمصِقـ ِّ٥م
صَؼَّٓضيمبشيفشيؿؼيّ٥صيم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣م م
وضّٓموردماظـفّ٨مسـفومسيماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼّ٣م;مِّغفـومتـمديمإديمتؼطقـّٝم
روابــّٛماِّظػــيموابؾــيمبــنيماظـــوس،مصؼــولمتعــودي:م{ؼشيــومأَؼؽيفشيــوماظَّـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيــّ٦ام
اجضيؿشيـِؾصيّ٦امطَـِريطيامعـيّ٤شيماظظَّّ٤ـيمإغينؼيمبشيعضيّٚشيماظظَّّ٤ـيمإغيثضيّ٣ظيموشيّٰمتشيفشيلؼيلصيّ٦اموشيّٰمؼشيغضيؿشيىمبؼيعضيضصيـؽُّ٣م
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غينم
شياتؼُـّ٦اماظؾَّـّ٥شيمإ ؼي
َنمؼلْطُـّ٢شيمظَقضيـّ٣شيم َأخِقـِّ٥معشيقضيؿطيـوم َصؽَّٕغيػضيؿصيؿصيـّ٦هصيمو ؼي
شيّٓطُّ٣ضيمأ شي
بشيعضيضطيومأ صيَؼقِىؽيمأَح صي
اظؾَّّ٥شيمتشيّ٦ؼيابظيمرؼيحِقّ٣ظي}ػايفّٕات12:ؼم،مصؾؼّٓمعـعيّ٢مآم(سّٖموجـ)ّ٢ماظغقؾـميمبلطـّ٢م
اٌقؿــيمِّنماٌقــًمّٰمؼعؾــّ٣مبلطــّ٢ميؿــّ٥مطؿــومأنمايــّ٨مّٰمؼعؾــّ٣مبغقؾــيمعــّ٤م
اشؿوبّ٥م،موضولمابّ٤مسؾوسم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)م:م"مإمنومّّٕ٬بمآمػـّٔاماٌــّ٢م
ظؾغقؾيمِّنمأطّ٢ميّ٣ماٌقًمحـّٕاممعلـؿؼّٔرموطـّٔاماظغقؾـيمحـّٕاممسيماظـّٓؼّ٤م
وضؾقّّمسيماظـػّ٦س".م م
وعــّ٤مػـــومجيــىمسؾــّ٧ماٌلــؾّ٣مأنمميلــّ١مظلــوغمّ٥محؿــّ٧مّٰمؼؼــّٝمسيم
أسّٕاضماظـوسمصقؽّ٦نمعّ٤ماهلوظؽني،مصعّ٤مأغّٗمبّ٤معوظـّ١م(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥م
ضول:مضولمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٨مآمسؾقّ٥مودـؾ:)ّ٣م(مظَؿؼيـومسصيـّٕغيجشيمبِـّ٨معشيـّٕشيرضيتصيمبِؼَـّ٦ضيمػيم
ظَفصيّ٣ضيمأَزْػَورظيمعِّ٤ضيمغصيقشيوسػيمؼشيكضيؿِشصيّ٦نشيموصيجصيّ٦ػشيفصيّ٣ضيموشي٭ّصيّٓصيورشيػصيّ٣ضيمصَؼُؾْـًصيمعشيـّ٤ضيمػشيـمصيَّٰءِمؼشيـوم
شيؼؼَعصيـّ٦نشيمصِـّ٨مأَسضيّٕشياِّ٬ـفغيّ٣ضيم)م
ّٰءِماظَّـِّٔؼّ٤شيمؼشيـلْ ُطؾُّ٦نشيمظُقصيـّ٦مشيماظـؼيـوسغيموشي
شيـم َ
جِؾضي ّٕغيؼّ٢صيمضَولشيمػ صي
(رواهمأبــّ٦مداود)م.موظققــّٔرماٌلــؾّ٣معــّ٤مآصــوتماظؾلــونم،موحيػظــّ٥مإّٰمعــّ٤م
اظؼّ٦لماظطقىم،مصعشيّ٤ضيمسصيؼْؾشييمبضيّ٤مسشيوعِّٕػيمضول:مضُؾًْصي:مؼشيومرشيدصيـّ٦لشيمآِم،معشيـوماظـؼيفشيـوةُم؟م
ضَولشي:م(مأَعضيؾِّْ١مسشيؾَقضيَّ١مظِلشيوغشيَّ١م،موشيظْقشيلشيعضيَّ١مبشيقضيؿصيَّ١م،موشيابضيِّ١مسشيؾَّ٧مخشيطِقؽشيؿَِّ١م)م م
(علـّٓمأريّٓ)م.م م
وظقعؾّ٣ماإلغلونمأنماغؿؼوممآمتعوديمعّ٤ماٌغؿوبمؼؽّ٦نمعـّ٤مجــّٗم
سؿؾــّ٥موذغؾــّ٥م،مصؿــّ٤ماشؿــوبماظـــوسمضــقّٚمآمظــّ٥معــّ٤مؼغؿوبــّ٥م،موعــّ٤متؿؾــّٝم
سّ٦راتماظـوسمضقّٚمآمظـّ٥معـّ٤مؼؿؿؾـّٝمسّ٦رامتـّ٥م،مصعشيـّ٤ضيمأَبِـّ٧مبشيـّٕضيزشيةَماَِّدضيـؾَؿِّ٧ـيم
صيماظؾِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ:)ّ٣م(مؼشيـومعشيعضيششيـّٕشيم
(رّ٨ّ٬مآمسـّ٥م)مضَولشي:ممضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيؿؾِعصيـّ٦ام
شيموَّٰمت ؼي
ِموظَـّ٣ضيمؼشيـّٓضيخصيّ٢غيماإلغيميشيـونصيم َضؾْؾشيـّ٥صيمَّٰمتشيغضيؿشيـوبصيّ٦اماظْؿصيلضيـ ِؾؿِني شي
عشيّ٤ضيمآعشيّ٤شيم ِبؾِلشيـو ِغ ّ٥شي

- 291 -

شيـّ٥م
شيؿؾِـّٝغيماظؾَّـّ٥صيمسشيّ٦ضيرشيت صي
شيؿؾِـّٝغيماظؾَّـّ٥صيمسشيّ٦ضيرشيتشيـّ٥صيموشيعشيـّ٤ضيمؼ ؼي
سشيّ٦ضيرشياتِفغيّ٣ضيمصَنغيغؼيـّ٥صيمعشيـم ّ٤غيماتؼيؾشيـّٝشيمسشيـّ٦ضيرشياتِفغيّ٣ضيمؼ ؼي
ؼشيػْضشيقضيّ٥صيمصِّ٧مبشيقضي ِؿِّ٥م)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأبّ٦مداوود).م م
إّ٬ـوصيمإديمأغـّ٥مؼـلتّ٨مؼـّ٦مماظؼقوعـيموّٰمحلــيمظـّ٥م،مِّنمعـّ٤ماشؿـ موبفّ٣م
أخّٔوامعّ٤محلـوتّ٥محؿّ٧مو٭ّّ٢مظّٓرجيماإلصٱّسم،مصعشيـّ٤ضيمأَبِـّ٧مػصيّٕشيؼضيـّٕشيةَم(رّ٬ـّ٨م
ِـّٗم
شيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي:مٯّمأَتشيّٓضيرصيونشيمعشيوماظْؿصيػْؾ صي
آمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيّ٦ل َّ
ٮّ.مضَوظُّ٦اماظْؿصيػْؾِّٗصيمصِقـشيومعشيـّ٤ضيمَّٰمدِرضيػشيـّ٣شيمظَـّ٥صيموشيَّٰمعشيؿشيـوعشي.مصَؼَـولشيم:م(مإغينؼيماظْؿصيػْؾِـمّٗشيمعِـّ٤ضيم
شيفم
شياموضَـّٔ شي
شيزطَـوةٍموشيؼشيـلْتِّ٧مضَـّٓضيمذشيـؿشيّ٣شيمػشيـّٔ شي
ٍمو٭ِّـقشيومػيمو شي
ٱّة شي
ِّ٧مؼلْتِّ٧مؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِقشيوعشيـيِمبِصشيـ َ
ُعؿ شي
أ ؼي
ػشئّشياموشيأَطَّ٢شيمعشيولشيمػشئّشياموشيدشيػََّ١مدشيمشيمػشئّشياموشيّ٬شيّٕشيبشيمػشئّشيامصَقصيعضيطَّ٧مػشئّشيامعِّ٤ضيمحشيلشيــشيو ِت ِّ٥م
وشيػشيـّٔشيامعِــّ٤ضيمحشيلشيــشيو ِتِّ٥مصَــنغينضيمصَـِقشيـًضيمحشيلشيـ شيــومتصيّ٥صيمضَؾضيــّ٢شيمأَنضيمؼصيؼْضشيـّ٧معشيــومسشيؾَقضيـِّ٥مأُخِــّٔشيمعِــّ٤ضيم
خشيطَوؼشيوػصيّ٣ضيمصَطُّٕغيحشيًضيمسشيؾ ضيَقِّ٥مثصيّ٣ؼيمرُّٕغيحشيمصِّ٨ماظـؼيورغيم)مممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣
* ٚنذيو َٔ آفـات ايًضـإ أٜطّـا  :ايُُٓٝـ، ١موػـّ٨مغؼـّ٢ماظؽـٱّممبـنيم
اظـــوسمبؼصــّٓماإلصلــودمبقـــفّ٣م،ماِّعــّٕماظــّٔيمؼــمديمإمديمتؼطقــّٝماِّوا٭ّــّٕم
واظعٱّضيمبنيماظـوسم،موضّٓموردماظـفّ٨مسـفـومسيماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼ،ّ٣مضـولمتعـوديم
ِق}ّ٣ػاظؼؾ10،11:ّ٣ؼم،موضّٓمبنيم
{:وشيظَومتصيطِّٝضيمطُّ٢ؼيمحشيؾَّوفٍمعشيفغينيػيم*مػشيؿؼيوزػيمعشيشؼيوءٍمبِـشيؿ ػي
اظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣مأنماظـؿـوممعـّ٤مذـّٕارمخؾـّ٠مآم(سـّٖموجـ)ّ٢م،م
صعشيّ٤ضيمأَدضيؿشيوءشيمبِـضيًِمؼشيّٖغيؼّٓشيمأَنؼيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(مأَظَـومأُخضيؾِـّٕصيطُّ٣ضيم
بِكِقشيــورغيطُّ٣ضيم)مضَــوظُّ٦ا:مبشيؾَــّ٧مؼشيــومرشيدصيــّ٦لشيمآِم،مضَــولشي:م(ماظَّ ـِّٔؼّ٤شيمإغيذشيامرصيؤصيوا،مذصيطِــّٕشيمآُم
تشيعشيوظَّ٧م)مثصيّ٣ؼيمضَولشي:م(مأَظَومأُخضيؾِـّٕصيطُّ٣ضيمبِشِـّٕشيارغيطُّ٣ضي؟ماظْمؿشيشؼيـوءصيونشيمبِوظـؼيؿِقؿشيـيِم،ماظْؿصيػْلِـّٓصيونشيم
ِؾيِ،ماظْؾشيوشُّ٦نشيمظِؾْؾصيّٕشيآءِماظْعشيـشيًشيم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ) .م
بشيقضيّ٤شيماْظلَح ؼي
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*  َٔٚآفات ايًضإ املًٗه:١مايضب ٚايكـذف ألعـزاا ايغـزفا٤م،م
وػّ٦مأعّٕمؼفّٓدمبـقونماجملؿؿّٝموؼمديمّٰغؿشورماظػّ٬ّ٦ـّ٧مبـنيمأبــوءماظـّ٦رّ٤م
اظّ٦احّٓم،مظّٔامجوءماِّعّٕمبـوظـفّ٨مســّ٥موإجيـوبمايـّٓمسؾـّ٧مصوسؾـّ٥م،مواظّ٦سقـّٓم
اظشــّٓؼّٓمبــوظؾعّ٤مظــّ٥مسيماظــّٓغقومواآلخــّٕةم،مضــولمتعــودي:م{وشياظَّــِّٔؼّ٤شيمؼشيّٕضيعصيــّ٦نشيم
شيعيِمذصيفشيّٓشياءشيمصَوجضيؾِّٓصيوػصيّ٣ضيمثشيؿشيوغِنيشيمجشيؾْـّٓشيةًموشيّٰمتشيؼْؾشيمؾُـّ٦ام
ضيمؼلْتصيّ٦ام ِبلَرضيب شي
اظْؿصيقضيصشيـشيوتِمثصيّ٣ؼيمظَ ّ٣شي
ظَفصيــّ٣ضيمذشيــفشيودشيةًمأَبشيــّٓطياموشيأُوضيظَؽِـَّ١مػصيــّ٣صيماظْػَودِـؼُّ٦نشي}ػاظـــّ٦ر:م3مؼم،موضــولمتعــودي:م{إغينؼيم
ِـّٕ ِةم
صيمعِـشيـوتِم ُظعِـصيـّ٦امصِـّ٨ماظـّٓؽيغضيقشيوموشياآلخ شي
اظِّٔؼّ٤شيمؼشيّٕضيعصيـّ٦نشيماظْؿصيقضيصشيــشيوتِماظْغشيـوصِٱّتِماظْؿ ضي
َّ
وشيظَفصيّ٣ضيمسشئّشيابظيمسشيظِقّ٣ظي*مؼشيّ٦ضيمشيمتشيشضيفشيّٓصيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمأَظْلِـشيؿصيفصيّ٣ضيموشيأَؼضيِّٓؼفغيّ٣ضيموشيأَرضيجصيؾُفصيّ٣مبِؿشيومطَـوغصيّ٦ام
ؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشيم*مؼشيّ٦ضيمشيمتشيشضيفشيّٓصيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمأَظْلِـشيؿصيفصيّ٣ضيموشيأَؼضيِّٓؼفغيّ٣ضيموشيأَرضيجصيؾُفصيّ٣مبِؿشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُـّ٦نشيم*م
ؼشيّ٦ضيعشيؽٍِّٔمؼصيّ٦شيصِّقفغيّ٣صيماظؾَّّ٥صيمدِؼـشيفصيّ٣صيماظْقشيّ٠ؼيموشيؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشيمأَنؼيماظؾَّّ٥شيمػصيّ٦شيماظْقشيّ٠ؽيماظْؿصيؾِنيصي}م م
ػاظـّ٦ر23:مـم24مـم25ؼ .م
وضّٓمغفّ٧ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسّ٤ماظلىعيموجعؾّ٥مغّ٦سطيـومعـّ٤م
ظيم،موضِؿشيوظُــّ٥صيم ُطػْــّٕظي)م(٭ّــققّّم
أغــّ٦اعماظػلــّ٦قم،مصؼَــولشي:م(دِــؾشيوبصيماٌُلضيــؾِّ٣غيمصُلصيــّ٦ق شي
اظؾكوري)م،موطّٔظّ١مجعّ٢ماظؼّٔفمأحّٓماظلؾّٝماٌفؾؽوت،مصعشيّ٤ضيمأَبِـّ٨مػصيّٕشيؼضيـّٕشيةَم
ضيّٝم
غيماظـؾِـّ٨ـيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مضَـولشي:م(اجشيضيؿـِؾصيـّ٦اماظلؼيـؾ شي
(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيم سشيـضيّ٥صي)مسشي ّ٤ؼي
ـّ٢م
اظْؿصيّ٦بِؼَــوتِمضَــوظُّ٦ا:مؼشيــومرشيدصيــّ٦لشيمآِموشيعشيــومػصيــّ٤ؼيمضَــولشيماظشـيــّٕضيكُمبِوظؾَّـِّ٥موشياظلـيــقضيّٕصيموشيضَؿضيـ صي
اظـؼيػّْٗغيماظَّؿِّ٨محشيّٕؼيمشيماظؾَّّ٥صيمإغيَّّٰمبِوظْقشيّ٠ـيموشيأَطّْ٢صيماظّٕـيبشيوموشيأَطّْ٢صيمعشيولغيماظْقشيؿِقّ٣غيموشياظؿؼيّ٦شيظِّّ٨مؼشيّ٦ضيمشيم
اظّٖؼيحضيــِّٟموشيضَــّٔضيفصيماظْؿصيقضيصشيـــشيوتِماظْؿصيمضيعِـشيــوتِماظْغشيــو ِصٱَّتِم)م(رواهمعلــؾ.)ّ٣مصّٕعــّ٨م
اِّبّٕؼوءمبوظؾورّ٢م٭ّــوسيم اىؾــوءمظؽـومماظطؾـوعم،معّّٕ٬ـّ٧ماظـػـّ٦سم،معّٕوجفـوم
ذبّٕممسيمحّ٠مدؼـّ٥موذبؿؿعّ٥موأعؿ،ّ٥معـريظيمظٱّّ٬طّٕابمواظػّ٧ّ٬ّ٦مسيماِّعي .م
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صوظؾلونمغعؿيموغؼؿيمسيمآنمواحّٓم،مصنذامدـكّٕهماإلغلـونمسيمروسـيم

آم(سّٖموج)ّ٢مأو٭ّؾّ٥مإديمرّ٦ّ٬انمآمتعوديموعّّٕ٬وتّ٥موغعقؿّ٥ماٌؼـق،ّ٣موإنم
دكّٕهمصقؿومّٰمؼّّٕ٨ّ٬مآمتعـوديمطـونمذظـّ١مدـؾؾوًمسيمػٱّطـّ٥موخلـّٕاغّ٥مسيم

اظــّٓغقومواآلخــّٕةم،مو٭ّــّٓقماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣محقــٌمضــولم:مٯّم

اٌُلضيؾِّ٣صيمعشيّ٤ضيمدشيؾِّ٣شيماٌُلضيؾِؿصيّ٦نشيمعِّ٤ضيمظِلشيو ِغِّ٥موشيؼشيـِّٓهِم،موشياٌُفشيـوجِّٕصيمعشيـّ٤ضيمػشيفشيـّٕشيمعشيـومغشيفشيـّ٧م
ٓم
اظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صيٮّم(٭ّققّّماظؾكوري).موسيم٭ّققّّماإلعوممعلـؾّ٣م"دصيـؽِّ٢شيمرشيدصيـّ٦لصيما ِ
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مأَيؽيماظْؿصيلضيؾِؿِنيشيمأَصْضشيّ٢صي؟مضَـولشي:م(معشيـّ٤ضيمدشيـؾِّ٣شيماظْؿصيلضيـؾِمؿصيّ٦نشيم

عِّ٤ضيمظِلشيو ِغِّ٥موشيؼشيِّٓهِم).م م

صقّٕيمبوٌلؾّ٣مأنمؼضؾّٛمظلوغّ٥م،موؼلللمغػلّ٥مضؾّ٢مأنمؼؿقّٓثمسّ٤م

جّٓوىمايّٓؼٌموصوّّٓ٫تّ٥؟ممصننمطونمخرياًمتؽؾّ٣موإّٰمدـؽًمواظلـؽّ٦تمسيم
ػّٔهمايوظيمسؾودةمؼمجّٕمسؾقفوم،مو٭ّّٓقمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣م

حقٌممضول:م(موعّ٤مطونمؼمعّ٤مبوٓمواظقّ٦مماآلخّٕمصؾقؼّ٢مخرياًمأومظقصؿً)م م

(رواهماظؾكوريموعلؾ .)ّ٣م

وطؿــومأنمظؾلــونمزّٰتمتــّٓعّٕماجملؿؿــّٝم،مطــّٔظّ١مأؼضــومظؾؼؾــّ٣مآصــوتم

وزّٰتمتّٓعّٕماِّعيمبلدّٕػوم،محقٌمإنماظؼؾـّ٣ماظـّٔيمؼعـربمبـّ٥م٭ّـوحؾّ٥مسـّ٤معـوم

بّٓاخؾّ٥معّ٤مأصؽورمػّ٦متّٕذيونماظؾلونم،مصؼّٓمؼظّ٤ماظـؾعّٚمأنماظؾلـونمصؼـّٛم

ػــّ٦ممرّٕؼــّ٠مسؾــّ٦رماظؽؾؿــيموعـومهؿؾــّ٥معــّ٤مععؾّ٦عــوتم،مواظصــّ٦ابمأنماظؼؾــّ٣م
رّٕؼّ٠مذظّ١مأؼضو،موطؿومضولماىوح:ّٜم(ماظؼؾّ٣مأحّٓماظؾلوغنيم،مواظؼؾّ٣مأبؼّ٧م

أثّٕاًم)م،مبّ٢مػّ٦مأحّٓعيمعّ٤ماظلقّٟمسيمضّ٦ت،ّ٥موؼصـّ٢مإديمأبعـّٓمممـومؼصـّ٢مإظقـّ٥م
اظؾلون.مم م

صكطّ٦رةماظؽؾؿيمبوظؼؾّ٣مّٰمتؼّ٢مسـّ٤مخطـّ٦رةماظؽؾؿـيمبوظؾلـونم،معـّ٤م

ػـوموجىممسؾّ٧مطّ٢م٭ّوحىمضؾّ٣مأنمؼعطّ٨ماظؼؾّ٣محؼّ٥موؼمدؼّ٥مطؿومؼـؾغّ٨م،م
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وحيّٕصمسؾقّ٥معّ٤ماظّ٦ضّ٦عمسيماظّٖظّ٢م،مصفّ٦مؼعؽّٗمخصيؾؼّ٥مموآراءهم،موؼلـؿعؿؾّ٥م

سيمعـو٭ّّٕةماي،ّ٠ممواٌـوداةمظؾػضقؾيم،مصوظؼؾّ٣مأعوغيمجيىمأنمتظيصون .م

أضلّ٣مآمتعوديمبّ٥مصؼول{:نموشياظْؼَؾَّ٣غيموشيعشيومؼشيلضيـطُّٕصيونشيم}ػاظؼؾـ:ّ٣م1ؼم،موبـّ٥م

ؼؽؿــىماٌٱّّ٫ؽــيمأضــّ٦الماٌؽؾػــنيموأصعــوهلّ٣م،مضــولمتعــودي:م{وشيإغينؼيمسشيؾَــقضيؽُّ٣ضيم
ظَقشيــوصِظِنيشيم*مطِّٕشياعطيــومطَــوتِؾِنيشي}ػاّٰغػطــور10:ـــــ11ؼم،موبــّ٥مدصيوغــًماظعؾــّ٦مموبــّ٥م

حصيػظًم،موبلـؾؾّ٥مارتؼـّ٧مأضـّ٦اممظي،موخصيؾـّٓمأسـٱّمم،موصـوزمطـّٕامم،موخلـّٕمظؽـومم،م

صؽّ٣معّ٤مّ٬ولماػؿـّٓىمبـلغّ٦ارهم،موطـّ٣معـّ٤مسوضـّ٢مّ٬ـوعمبشـطقوت مّ٥م،مصفـّ٦م-م

اظؼؾــ-ّ٣مسيمؼــّٓماِّعـــوءمودــقؾيمظؾكــريموذيــّٝمطؾؿــيماٌلــؾؿنيم،موسيمؼــّٓم
اظلػفوءمدؾىمظؿػّٕؼّ٠ماظؽؾؿي.م م

وعــّ٤م٭ّــّ٦رمآصــوتماظؼؾــّ٣موزّٰتــّ٥م:مغشــّٕماِّخؾــورماظؽوذبــيم،موتشــّ٦ؼّ٥م

ايؼوّ٠ّ٫مأومتّٓظقلفوم،مواظـقّ٢معّ٤مأسّٕاضماظشّٕصوءم،موطّ٢معـومؼؿصـّ٢مبـشـّٕمعـوم

ؼشقّٝماظػوحشيم .م

إنماِّعيمسيمحوجيمعوديمإديمطّ٢مضؾـّ٣م٭ّـودقمأعـنيم،مؼـشـّٕمايـّ٠م

وؼّٓاصّٝمسـّ٥م،موؼّٕذّٓماظـوسمإديمعومصقّ٥مخـريمدؼــفّ٣مودغقـوػّ٣م،موظـقعؾّ٣مطـّ٢م

٭ّوحىمضؾّ٣مأغّ٥مدقػـّ٧موؼؾؼّ٧مضؾؿّ٥مذوػّٓطيامسؾق،ّ٥مصؾقؽؿىمعومؼلّٕهمأنمؼـّٕاهم

سيماآلخّٕة.م م

ورحّ٣مآماظشوسّٕمحنيمضول :م

عومعّ٤مطوتىمإّٰمدقػـّ٧ممممممممممممموؼؾؼّ٨ماظّٓػّٕمعومطؿؾًمؼّٓاه م

ممممممصٱّمتؽؿىمبؽػّ١مشريمذّ٨ءمممممممممؼلّٕكمسيماظؼقوعيمأنمتّٕاه م
م

* * *
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م

سل املزأ ٠يف املرياخ ٚاحلٝا ٠ايهزمي١
أٚيًا :ايعٓاصز:
-1

عؽوغيمإٌّأةمسيماإلدٱّم.

-2

تؽّٕؼّ٣ماإلدٱّممظؾؿّٕأةم(أعطيوم،موبـؿطيوم،مأخؿطيوم،موزوجي).

-3

حٌ ماإلدٱّم مسؾ ّ٧مح ّ٠ماظؾـً مسي ماظرتبقي ماظلّ٦ؼي مطوظّ٦ظّٓ مدّ٦اءم

بلّ٦اء.
-4

حّ٠مإٌّأةمسيماٌرياثم.

ثاْٝا :األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜ
ضيّ٤مصَنغينضيم
َّٕمعِـضيّ٢صيمحشيِّّٜماْظلُغضيـشيقشيق غي
 -1ؼؼّ٦لمتعودي{:ؼصيّ٦٭ِّقؽُّ٣صيماظؾَّّ٥صيمصِّ٨مأَوضيظَودِطُّ٣ضيمظِؾّٔؼيط غي
طُّ٤ؼيمغِلشيوءطيمصَّ٦ضيقشيماثضيـشيؿشيقضيّ٤غيمصَؾَفصيّ٤ؼيمثصيؾُـشيومعشيومتشيّٕشيكَموشيإغينضيمطَوغشيًضيموشياحِّٓشيةًمصَؾَفشيوماظــيصضيّٟصيم
شيؼ ِّ٥مظِؽُّ٢ـي موشياحٍِّٓ معِـضيفصيؿشيو ماظلؽيّٓصيسصي معِؿؼيو متشيّٕشيكَ مإغينضي مطَونشي مظَّ٥صي موشيظَّٓظي مصَنغينضي مظَّ٣ضيم
وشيِظلَبشي ّ٦ضي
ُعِّ٥ماظـؽيؾٌُصيمصَنغينضيمطَونشيمظَّ٥صيمإغيخضيّ٦شيةٌمصَ ِؾلُعـيِّ٥ماظلؽيّٓصيسصيم
ؼشيؽُّ٤ضيمظَّ٥صيموشيظَّٓظيموشيوشيرغيثشيّ٥صيمأَبشيّ٦شياهصيمصَ ِؾل ـي
ِقيٍ مؼصيّ٦٭ِّ ّ٨مبِفشيو مأَوضي مدشيؼضيّ٤ػي مآبشيوؤصيطُّ٣ضي موشيأَبضيـشيوؤصيطُّ٣ضي مظَو متشيّٓضيرصيونشي مأَؼؽيفصيّ٣ضيم
 ّ٤مبشيعضيِّٓ موشي٭ّ ؼي
عِ ضي
اظؾِّ٥مإغينؼيماظؾَّّ٥شيمطَونشيمسشيؾِقؿطيو}مممممممممممػاظـلوء11:ؼ .م
غيؼضيًمعِّ٤شيم َّ
أَضّْٕشيبصيمظَؽُّ٣ضيمغشيػْعطيومصَّٕ شي
 -2وؼؼّ٦لمتعودي:م{وشيظَؽُّ٣ضيمغِصضيّٟصيمعشيومتشيّٕشيكَمأَزضيوشياجصيؽُّ٣ضيمإغينضيمظَّ٣ضيمؼشيؽُّ٤ضيمظَفصيّ٤ؼيموشيظَّٓظيمصَنغينضيم
ِقيٍمؼصيّ٦٭ِّنيشيمبِفشيومأَوضيمدشيؼضيّ٤ػيم
طَونشيمظَفصيّ٤ؼيموشيظَّٓظيمصَؾَؽُّ٣صيماظّٕؽيبصيّٝصيمعِؿؼيومتشيّٕشيطّْ٤شيمعِّ٤ضيمبشيعضيِّٓموشي٭ّ ؼي
وشيظَفصيّ٤ؼي ماظّٕؽيبصيّٝصي معِؿؼيو متشيّٕشيطْؿصيّ٣ضي مإغينضي مظَّ٣ضي مؼشيؽُّ٤ضي مظَؽُّ٣ضي موشيظَّٓظي مصَنغينضي مطَونشي مظَؽُّ٣ضي موشيظَّٓظي مصَؾَفصيّ٤ؼيم
ِقيٍ متصيّ٦٭ّصيّ٦نشي مبِفشيو مأَوضي مدشيؼضيّ٤ػي موشيإغينضي مطَونشي مرشيجصيّ٢ظيم
اظـؽيؿصيّ٤صي معِؿؼيو متشيّٕشيطْؿصيّ٣ضي معِّ٤ضي مبشيعضيِّٓ موشي٭ّ ؼي
ؼصيّ٦رشيثصيمطَؾَوَظيً مأَوغي ماعضيّٕشيأَةٌ موشيظَّ٥صي مأَخظي مأَوضي مأُخضيًظي مصَؾِؽُّ٢ـي موشياحٍِّٓ معِـضيفصيؿشيو ماظلؽيّٓصيسصي مصَنغينضيم
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ِقيٍ مؼصيّ٦٭ّشي ّ٧مبِفشيوم
طَوغصيّ٦ا مأَطْـشيّٕشي معِّ٤ضي مذشيظِ َّ١مصَفصيّ٣ضي مذصيّٕشيطَوءصي مصِ ّ٨ماظـؽيؾٌُِ معِّ٤ضي مبشيعضيِّٓ موشي٭ّ ؼي
ِقّ٣محشيؾِقّ٣ظي}مممممممممػاظـلوء:م12ؼ.م م
اظؾِّ٥موشياظؾَّّ٥صيمسشيؾ ظي
ِقيًمعِّ٤شيم َّ
أَوضيمدشيؼضيّ٤ػيمشَقضيّٕشيمعصيضشيورُموشي٭ّ ؼي
اظؾِّ٥موشيعشيّ٤ضيمؼصيطِّٝغيماظؾَّّ٥شيموشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صيمؼصيّٓضيخِؾّْ٥صيمجشيـؼيوتٍم
 -3وؼؼّ٦لمتعودي:م{تِؾَّْ١محصيّٓصيودصيم َّ
تشيفضيّٕغيي معِّ٤ضي متشيقضيؿِفشيو ماْظلَغضيفشيورصي مخشيوظِِّٓؼّ٤شي مصِقفشيو موشيذشيظِ َّ١ماظْػَّ٦ضيزصي ماظْعشيظِقّ٣صي م* موشيعشيّ٤ضيم
ْ ّ٥مغشيورطيا مخشيوظِّٓطيا مصِقفشيو موشيظَّ٥صي مسشئّشيابظيم
ؼشيعضيّٙغي ماظؾَّّ٥شي موشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صي موشيؼشيؿشيعشيّٓؼي محصيّٓصيودشيهصي مؼصيّٓضيخِؾ صي
عصيفغينيظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م،13م14ؼ.مم م
 -4وؼؼّ٦ل متعودي م:م{ظِؾّٕـيجشيولغي مغشيصِقىظي معِؿؼيو متشيّٕشيكَ ماظّْ٦شياظِّٓشيانغي موشياْظلَضّْٕشيبصيّ٦نشي موشيظِؾــيلشيوءِم
غشيصِقىظيمعِؿؼيومتشيّٕشيكَماظّْ٦شياظِّٓشيانغيموشياْظلَضّْٕشيبصيّ٦نشيمعِؿؼيومضَّ٢ؼيمعِـضيّ٥صيمأَوضيمطَـصيّٕشيمغشيصِقؾطيومعشيػّْٕصيوّ٬طيو}م
ػاظـلوء:م7ؼ .م
 -5وؼؼّ٦ل متعودي{:ؼشيوأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا مظَو مؼشيقِّ٢ؽي مظَؽُّ٣ضي مأَنضي متشيّٕغيثصيّ٦ا ماظــيلشيوءشي مطَّٕضيػطيوم
ـيـيٍم
ِشيٍ معصيؾشيقشي
وشيظَو متشيعضيضصيؾُّ٦ػصيّ٤ؼي مظِؿشئّضيػشيؾصيّ٦ا مبِؾشيعضيّٚغي معشيو مآتشيقضيؿصيؿصيّ٦ػصيّ٤ؼي مإغيظَّو مأَنضي مؼشيلْتِنيشي مبِػَوح شي
شيّ٢م
وشيسشيوذِّٕصيوػصيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِمصَنغينضيمطَّٕغيػضيؿصيؿصيّ٦ػصيّ٤ؼيمصَعشيلشيّ٧مأَنضيمتشيؽّْٕشيػصيّ٦امذشيقضيؽطيوموشيؼشيفضيع شي
اظؾَّّ٥صيمصِقِّ٥مخشيقضيّٕطيامطَـِريطيا}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م19ؼ .م
 -6وؼؼّ٦ل متعودي م{:وشيضَضشي ّ٧مرشيبؽي َّ١مأَظَّو متشيعضيؾصيّٓصيوا مإغيظَّو مإغيؼؼيوهصي موشيبِوظّْ٦شياظِّٓشيؼضيّ٤غي مإغيحضيلشيوغطيو مإغيعؼيوم
ؼشيؾضيؾُغشيّ٤ؼي مسِـضيّٓشيكَ ماظْؽِؾشيّٕشي مأَحشيّٓصيػصيؿشيو مأَوضي مطِؾَوػصيؿشيو مصَؾَو متشيؼُّ٢ضي مظَفصيؿشيو مأُفُ موشيظَو متشيـضيفشيّٕضيػصيؿشيوم
ضيؿيِ موشيضُّ٢ضيم
وشيضُّ٢ضي مظَفصيؿشيو مضَّ٦ضيظًو مطَّٕغيميطيو م* موشياخضيػِّٚضي مظَفصيؿشيو مجشيـشيوحشي ماظّٔؽيلـي معِّ٤شي ماظّٕؼيح شي
ُ ّ٣مأَسضيؾَّ٣صي مبِؿشيو مصِ ّ٨مغصيػُّ٦دِؽُّ٣ضي مإغينضيم
رشيبـي مارضيحشيؿضيفصيؿشيو مطَؿشيو مرشيبؼيقشيوغِ ّ٨م٭ّشيغِريطيا م* مرشيبؽيؽ ضي
تشيؽُّ٦غصيّ٦ام٭ّشيوظِقِنيشيمصَنغيغؼيّ٥صيمطَونشيمظِ ْؾلَوؼيابِنيشيمشَػُّ٦رطيا}ممممممممممػاإلدّٕاء:م23م-م25ؼ .م

شيؼ ِّ٥محشيؿشيؾَؿضيّ٥صي مأُعؽيّ٥صي موشيػضيـطيو مسشيؾَ ّ٧موشيػضيّ٤ػيم
 -7وؼؼّ٦ل متعودي:م{وشيوشي٭ّؼيقضيـشيو ماظْنغيغضيلشيونشي مبِّ٦شياظِّٓ ضي
وشيصِصشيوظُّ٥صيمصِّ٨مسشيوعشيقضيّ٤غيمأَنغيماذضيؽُّٕضيمظِّ٨موشيظِّ٦شياظِّٓشيؼضيَّ١مإغيظَّ٨ؼيماظْؿشيصِريصيم}م

ػظؼؿون:م14ؼ.م م
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شيؼ ِّ٥مإغيحضيلشيوغطيو محشيؿشيؾَؿضيّ٥صي مأُعؽيّ٥صي مطُّٕضيػطيوم
 -8وؼؼّ٦ل متعودي{:وشيوشي٭ّؼيقضيـشيو ماظْنغيغضيلشيونشي مبِّ٦شياظِّٓ ضي
َّٞم
وشيوشيّ٬شيعشيؿضيّ٥صي مطُّٕضيػطيو موشيحشيؿضيؾُّ٥صي موشيصِصشيوظُّ٥صي مثشيؾَوثصيّ٦نشي مذشيفضيّٕطيا محشيؿؼي ّ٧مإغيذشيا مبشيؾَّٞشي مأَذصيّٓؼيهصي موشيبشيؾ شي
شيـيً مضَولشي مرشيبـي مأَوضيزغيسضيـِ ّ٨مأَنضي مأَذضيؽُّٕشي مغِعضيؿشيؿشي َّ١ماظَّؿِ ّ٨مأَغضيعشيؿضيًشي مسشيؾَّ٨ؼيم
أَرضيبشيعِنيشي مدشي
وشيسشيؾَ ّ٧موشياظِّٓشييؼي موشيأَنضي مأَسضيؿشيّ٢شي م٭ّشيوظِقطيو متشيّٕضيّ٬شيوهصي موشيأَ٭ّضيؾِّّضي مظِ ّ٨مصِ ّ٨مذصيرـيؼؼيؿِ ّ٨مإغيغـيّ٨م
تصيؾضيًصيمإغيظَقضيَّ١موشيإغيغـيّ٨معِّ٤شيماظْؿصيلضيؾِؿِنيشي}مممممممممممممممممممممممممممممممػاِّحؼوف:م15ؼ.م م
األدي َٔ ١ايضّٓ ١يآلثاة:م
 -1سشيّ٤ضي مأَبِ ّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) مضَولشي م :مجشيوءشي مرشيجصيّ٢ظي مإغيظَ ّ٧مرشيدصيّ٦لغي ماظؾَِّّ٥م
شيماظؾِّ٥معشيّ٤ضيمأَحشيّ٠ؽيماظـؼيوسغيمبِقصيلضيّ٤غيم
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مصَؼَولشي:ممؼشيو مرشيدصيّ٦ل َّ
٭ّشيقشيوبشيؿِّ٨؟ممضَولشيم:م(أُعؽي)َّ١مضَولشي:مثصيّ٣ؼيمعشيّ٤ضيم؟مضَولشي:م(ثصيّ٣ؼيمأُعؽي)َّ١مضَولشي:مثصيّ٣ؼيمعشيّ٤ضيم؟م
ضَولشي:م(ثصيّ٣ؼيمأُعؽي)َّ١م،مضَولشي:مثصيّ٣ؼيمعشيّ٤ضي؟مضَولشيم:م(ثصيّ٣ؼيمأَبصيّ٦كَ)ممممممم(٭ّققّّماظؾكوري) .م
 -2وسشيّ٤ضي مابّ٤غي مسؾوس م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضول :مضول مردّ٦لصي مآ م(٭ّؾ ّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(عشيّ٤ضيمطَوغشيًضيمظَّ٥صيمأُغضيـشيّ٧مصَؾَّ٣ضيمؼشيؽِّٓضيػشيوموشيظَّ٣ضيمؼصيفغيـضيفشيوموشيظَّ٣ضيمؼصيمضيثِّٕضيموشيظَّٓشيهصيم
شيـيَ)ممممممممم(دـّ٤مأبّ٨مداود).م م
سشيؾَقضيفشيوم-مضَولشيمؼشيعضيـِّ٧ماظّٔؽيطُّ٦رشيم-مأَدضيخشيؾَّ٥صيماظؾَّّ٥صيماظْف ؼي
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
 -3وسشيّ٤ضيمسشيّ٦ضيفِمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م :م(عشيّ٤ضي مطُّ٤ؼي مظَّ٥صي مثشيؾَوثصي مبشيـشيوتٍ مأَوضي مثشيؾَوثصي مأَخشيّ٦شياتٍ مأَوضي مبِـضيؿشيونغي مأَوضيم
أُخضيؿشيونغيماتؼيؼَّ٧ماظؾَّّ٥شيمصِقفغيّ٤ؼيموشيأَحضيلشيّ٤شيمإغيظَقضيفغيّ٤ؼيمحشيؿؼيّ٧مؼشيؾِّ٤ؼيمأَوضيمؼشيؿصيؿضيّ٤شيمطُّ٤ؼيمظَّ٥صيمحِفشيوبطيوم
عِّ٤ضيماظـؼيورغيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ) .م
 -4وسّ٤مسصيؼشيْؾيَمبضيّ٤شي مسشيوعِّٕػيماظْفصيفشيـِّ٨ؼيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضولم:مدشيؿِعضيًصيمرشيدصيّ٦لشيماظؾَِّّ٥م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصيم(:عشيّ٤ضيمطَوغشيًضيموشيضَولشيمعشيّٕؼيةًمعشيّ٤ضيمطَونشيمظَّ٥صيمثشيؾَوثصيم
بشيـشيوتٍ مصَصشيؾشيّٕشي مسشيؾَقضيفغيّ٤ؼي م َصلَرْعشيؿشيفصيّ٤ؼي موشيدشيؼَوػصيّ٤ؼي موشيطَلشيوػصيّ٤ؼي معِّ٤ضي مجِّٓؼي ِت ِّ٥مطُّ٤ؼي مظَّ٥صيم
حِفشيوبطيومعِّ٤ضيماظـؼيورغي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ).
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صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م
 -5وسشيّ٤ضيمسِؿضيّٕشيانشيمبضيّ٤غيمدصيؾَقضيّ٣ػي،مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيـيِ)م
(عشيّ٤ضيمضَطَّٝشيمعِريشياثطيومصَّٕشيّ٬شيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمضَطَّٝشيماظؾَّّ٥صيمعِريشياثشيّ٥صيمصِّ٨ماظْف ؼي
(دـّ٤مدعقّٓمبّ٤معـصّ٦ر).م
 -6وؼؼّ٦ل مأعري ماٌمعـني مسؿّٕ مب ّ٤ماًطوب م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ :)ّ٥م(طُـؼيو مصِّ٨م
ِقيِمظَومغشيعصيّٓؽيماظــيلشيوءشيمذشيقضيؽطيومصَؾَؿؼيومجشيوءشيماظْنغيدضيؾَومصيموشيذشيطَّٕشيػصيّ٤ؼيماظؾَّّ٥صيمرشيأَؼضيـشيومظَفصيّ٤ؼيم
اظْفشيوػِؾ ؼي
بِّٔشيظَِّ١مسشيؾَقضيـشيومحشيؼفيو)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري) .م
ثايجّا :املٛضـــــــٛع :

ظؼّٓماػؿّ٣ماإلدٱّممبوٌّٕأةماػؿؿوعطيومبوظغطيوم،مصّٕصّٝمعؽوغؿفوموسظَّّ٣معـّٖظؿفوم،م

وجعؾفو معّٕصّ٦سي ماظّٕأس مسوظقي ماظؼّٓر م ،متؿؿؿ ّٝمبشكصقي مربرتعي موحؼّ٦قم
عؼّٕرةموواجؾوتمععؿربةم،موبوىؿؾيمأطّٕعفومأميومإطّٕام،مصصونمذكصقؿفوموردعيم
سـفومأظّ٦اغطيومعّ٤ماظظؾّ٣متّٕاطؿًمسؾقفومسربمضّٕونػيمرّ٦ؼؾيم،موبٌمروحماِّعّ٢م
سي مغػّ٦س ماظـلوء مصلووى مبقـف ّ٤موبني ماظّٕجول مسي ماظـّ٦اب مواىّٖاء مسؾّ٧م
اظعؿ ّ٢ماظصوحل م ،مؼؼّ٦ل متعودي{:صَودضيؿشيفشيوبشي مظَفصيّ٣ضي مرشيبؽيفصيّ٣ضي مأَغـي ّ٨مظَو مأُِّ٬قّٝصي مسشيؿشيّ٢شيم
ضي}ّٚػآل مسؿّٕان :م195ؼ م،م
سشيوعِّ٢ػي معِـضيؽُّ٣ضي معِّ٤ضي مذشيطَّٕػي مأَوضي مأُغضيـشي ّ٧مبشيعضيضصيؽُّ٣ضي معِّ٤ضي مبشيع ػي
وؼؼّ٦ل مدؾقوغ{:ّ٥عشيّ٤ضي مسشيؿِّ٢شي م٭ّشيوظِقطيو معِّ٤ضي مذشيطَّٕػي مأَوضي مأُغضيـشي ّ٧موشيػصيّ٦شي معصيمضيعِّ٤ظي مصَؾَـصيقضيقِقشيـؼيّ٥صيم
ـيؾيًموشيظَـشيفضيّٖغيؼشيـؼيفصيّ٣ضيمأَجضيّٕشيػصيّ٣ضيم ِبلَحضيلشيّ٤غيمعشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ممممممػاظـق:ّ٢م97ؼم .م
حشيقشيوةًمرَقشي
وظؼّٓمبؾّٞمعّ٤متؽّٕؼّ٣ماإلدٱّممظؾؿّٕأةمأنمخصّٙمهلومدّ٦رةمعّ٤ماظؼّٕآنم
مسوػومٯّمدّ٦رةماظـلوءمٮّم،مصّٓلؼيمذظّ١مسؾّ٧ماػؿؿومماإلدٱّممبوٌّٕأةماػؿؿوعوًم
طؾرياًم،مخبٱّفمعومطونمسؾقّ٥مأعّٕػومسيماىوػؾقيمضؾّ٢ماإلدٱّمم،مصؼّٓمزؾؿًم
إٌّأةمسيماىوػؾقيمزؾؿوًمذّٓؼّٓاًم،مصؾؿومجوءماإلدٱّممرصّٝمعؽوغؿفوم،موأسؾّ٧م
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ذلغفوم،موأسّٖػوموأطّٕعفوم،مؼؼّ٦لمأعريماٌمعـنيمسؿّٕمبّ٤ماًطوبم(رّ٨ّ٬مآم
ِقيِمظَومغشيعصيّٓؽيماظــيلشيوءشيمذشيقضيؽطيومصَؾَؿؼيومجشيوءشيماظْنغيدضيؾَومصيموشيذشيطَّٕشيػصيّ٤ؼيماظؾَّّ٥صيم
سـ:)ّ٥م(طُـؼيومصِّ٨ماظْفشيوػِؾ ؼي
رشيأَؼضيـشيومظَفصيّ٤ؼيمبِّٔشيظَِّ١مسشيؾَقضيـشيومحشيؼفيو)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري) .م
وطؿو محّٕص ماإلدٱّم مسؾ ّ٧محػ ّٜمطّٕاعي مإٌّأة م ،مواحرتام مذكصقؿفوم
اٌعـّ٦ؼيم،مأثؾًمهلومحؼفومسيماظؿصّٕفموعؾوذّٕةمذيقّٝمايؼّ٦قمطقّ٠ماظؾقّٝم
 ،موح ّ٠ماظشّٕاء م ،موشري مذظ ّ١م ،مضول متعودي م{:ظِؾّٕـيجشيولغي مغشيصِقىظي معِؿؼيو ماطْؿشيلشيؾصيّ٦ام
وشيظِؾــيلشيوءِمغشيصِقىظيمعِؿؼيوماطْؿشيلشيؾضي}ّ٤ػاظـلوء32:ؼم،موػؽّٔامصوٌّٕأةُمسيمزّ٢متعوظقّ٣م
اإلدٱّم ماظؼّ٦ميي موتّ٦جقفوتِ ّ٥مايؽقؿي متعقّ٘ محقوةً مطّٕميي مسي مذبؿؿعفوم
اٌلؾّ٣م،محقوةًمعِؾمػومايػووةُمواظؿؽّٕؼّ٣معّ٤مأوؼيلمؼّ٦ممتؼّٓصيممصقّ٥مإديمػّٔهم
ايقوة،معصيّٕورطيامبؽّ٢محولمعّ٤مأحّ٦المحقوتفوم،مأعوًمطوغًم،مأومبـؿوًم،مأومأخؿوَم،م
أومزوجيم،مأوماعّٕأةمعّ٤مدوّّٕ٫مأصّٕادماجملؿؿ.ّٝم م
أَا تهز ِٜاإلصالّ يًُزأ ٠أًَّا ،مصؼّٓمدسومإديمإطّٕاعفومإطّٕاعطيومخو٭ّؾيوم،م
واإلحلون مإظقفو م ،موحٌؼي مسؾ ّ٧ماظعـوؼي مبفو م ،مصؼول متعودي{:وشيضَضشي ّ٧مرشيبؽي َّ١مأَظَّوم
تشيعضيؾصيّٓصيوا مإغيظَّو مإغيؼؼيوهصي موشيبِوظّْ٦شياظِّٓشيؼضيّ٤غي مإغيحضيلشيوغطيو مإغيعؼيو مؼشيؾضيؾُغشيّ٤ؼي مسِـضيّٓشيكَ ماظْؽِؾشيّٕشي مأَحشيّٓصيػصيؿشيو مأَوضيم
طِؾَوػصيؿشيومصَؾَومتشيؼُّ٢ضيمظَفصيؿشيومأُفُموشيظَومتشيـضيفشيّٕضيػصيؿشيوموشيضُّ٢ضيمظَفصيؿشيومضَّ٦ضيظًومطَّٕغيميطيوم*موشياخضيػِّٚضيمظَفصيؿشيوم
ضيؿيِ موشيضُّ٢ضي مرشيبـي مارضيحشيؿضيفصيؿشيو مطَؿشيو مرشيبؼيقشيوغِّ٨م
جشيـشيوحشي ماظّٔؽيلـي معِّ٤شي ماظّٕؼيح شي
شيؼِّ٥محشيؿشيؾَؿضيّ٥صيم
٭ّشيغِريطيا}ػاإلدّٕاء،23:م24ؼم،موضولمدؾقوغ:ّ٥م{وشيوشي٭ّؼيقضيـشيوماظْنغيغضيلشيونشيمبِّ٦شياظِّٓ ضي
أُعؽيّ٥صي موشيػضيـطيو مسشيؾَ ّ٧موشيػضيّ٤ػي موشيصِصشيوظُّ٥صي مصِ ّ٨مسشيوعشيقضيّ٤غي مأَنغي ماذضيؽُّٕضي مظِ ّ٨موشيظِّ٦شياظِّٓشيؼضي َّ١مإغيظَّ٨ؼيم
اظْؿشيصِريصيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػظؼؿون:م14ؼ .م
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صليمتؽّٕؼّ٣مأسظّ٣صيمعّ٤مأنمؼؼّٕنمآمحؼفومحبؼّ٥م،موجيعؾفوماٌصطػّ٧م
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مأحّ٠ؼي ماظـوس محبل ّ٤ماظصقؾي موإدّٓاء ماٌعّٕوف م،م
صعّ٤مأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشيم:مجشيوءشيمرشيجصيّ٢ظيمإغيظَّ٧مرشيدصيّ٦لغيمآم(٭ّؾّ٧م
آ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مصَؼَولشي :مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي مآ! معشيّ٤ضي مأَحشيّ٠ؽي مبِقصيلضيّ٤غي م٭ّشيقشيوبشيؿِّ٨؟ مضَولشي:م
(أُعؽي)َّ١مضَولشي:مثصيّ٣ؼيمعشيّ٤ضي؟مضَولشي:م(أُعؽي)َّ١مضَولشي:مثصيّ٣ؼيمعشيّ٤ضي؟مضَولشي:م(أُعؽي)َّ١مضَولشي:مثصيّ٣ؼيمعشيّ٤ضي؟م
ضَولشيم:م(ثصيّ٣ؼيمأَبصيّ٦كَ)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥م م
ٚأَا تهز ِٜاإلصالُّ يًُزأ ٠بٓتاً م:مصّٕصّٝمذلغشيفوم،موسّٓؼيػومغعؿيًمسظقؿيًم
ضيض مؼشيكضيؾُّ٠صي معشيو مؼشيششيوءصيم
ِؾ ِّ٥معصيؾْ ُّ١ماظلؼيؿشيووشياتِ موشياظْلَر غي
وػِؾيً مطّٕميي م ،مصؼول متعودي م :م{ظ َّ
ؼشيفشيىصي مظِؿشيّ٤ضي مؼشيششيوءصي مإغيغشيوثطيو موشيؼشيفشيىصي مظِؿشيّ٤ضي مؼشيششيوءصي ماظّٔؽيطُّ٦رشي م* مأَوضي مؼصيّٖشيوـيجصيفصيّ٣ضي مذصيطّْٕشياغطيو موشيإغيغشيوثطيوم
وشيؼشيفضيعشيّ٢صي معشيّ٤ضي مؼشيششيوءصي مسشيؼِقؿطيو مإغيغؼيّ٥صي مسشيؾِقّ٣ظي مضَِّٓؼّٕظي}ػاظشّ٦رى :م50-49ؼ م م ،مثّ٣ؼي مأعّٕ مآم
بنطّٕاعفومرػؾيًم،موبنيمحؼفومسيماظّّٕ٬وسيمطوظّ٦ظّٓمدّ٦اءمبلّ٦اءم،موحٌؼيمسؾّ٧م
رسوؼؿفومواإلحلونمإظقفومعـّٔمغعّ٦عيمأزػورػوم،مضولمتعودي{:وشياظّْ٦شياظِّٓشياتصيمؼصيّٕضيِّ٬عضيّ٤شيم
أَوضيظَودشيػصيّ٤ؼي محشيّ٦ضيظَقضيّ٤غي مطَوعِؾَقضيّ٤غي مظِؿشيّ٤ضي مأَرشيادشي مأَنضي مؼصيؿِّ٣ؼي ماظّٕؼيّ٬شيوسشييَ موشيسشيؾَ ّ٧ماظْؿشيّ٦ضيظُّ٦دِ مظَّ٥صيم
رغيزضيضُفصيّ٤ؼيموشيطِلضيّ٦شيتصيفصيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِمظَومتصيؽَؾَّّٟصيمغشيػّْٗظيمإغيظَّوموصيدضيعشيفشيومظَومتصيضشيورؼيموشياظِّٓشيةٌمبِّ٦شيظَِّٓػشيوم
وشيظَومعشيّ٦ضيظُّ٦دظيمظَّ٥صيمبِّ٦شيظَِّٓهِ}ػاظؾؼّٕة:م233ؼم،موضّٓمحٌطيماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
سؾّ٧متّٕبقيماظؾـًمسيمجّ٦معّ٤ماظعؾودة،موتعؾقؿفومآدابماإلدٱّمم،مواإلغػوقم
سؾقفو م ،مووسّٓ مسؾ ّ٧مذظ ّ١مبوظـّ٦اب ماظعظق ّ٣م ،مصػ ّ٨معلـّٓ مأريّٓ مع ّ٤محّٓؼٌم
سصيؼْؾشييَمبضيّ٤غيمسشيوعِّٕػيماظْفصيفشيـِّ٨ـيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضولم:مدشيؿِعضيًصيمرشيدصيّ٦لشيماظؾَِّّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصي:م(عشيّ٤ضيمطَوغشيًضي -موشيضَولشيمعشيّٕؼيةًم -معشيّ٤ضيمطَونشيمظَّ٥صيمثشيؾَوثصيمبشيـشيوتٍمصَصشيؾشيّٕشيم
سشيؾَقضيفغيّ٤ؼيمصَلَرْعشيؿشيفصيّ٤ؼيموشيدشيؼَوػصيّ٤ؼيموشيطَلشيوػصيّ٤ؼيمعِّ٤ضيمجِّٓؼيتِِّ٥مطُّ٤ؼيمظَّ٥صيمحِفشيوبطيومعِّ٤ضيماظـؼيورغي) .م
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وبعّٓ مرسوؼؿفو موتّٕبقؿفو محـؼيـو ماإلدٱّم مسؾ ّ٧مععوعؾؿفو مبوظعّٓل موسّٓمم
اظؿػّٕضي مبقـفو موبني مإخّ٦تفو مع ّ٤ماظّٔطّ٦ر مواإلغوث م ،مصع ّ٤ماظـصيعيعضيؿشيونغي مبضيّ٤غي مبشيشِريم
(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مؼشيؼُّ٦لصيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظ عيؾَِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(اسضيِّٓظُّ٦ام
بشيقضيّ٤شيمأَبضيـشيوِّ٫ؽُّ٣ضيماسضيِّٓظُّ٦امبشيقضيّ٤شيمأَبضيـشيوِّ٫ؽُّ٣ضيماسضيِّٓظُّ٦امبشيقضيّ٤شيمأَبضيـشيوِّ٫ؽُّ٣ضيمضوهلومثٱّثوً)م(اظؾكوريم
وعلؾ،)ّ٣موٌومطونمأحّٓماظـوسمجشيوظِلطيومعشيّٝشيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م،م
شيقيٌ مظَّ٥صي م،م
صَفشيوءشي مبصيـشيّ٨ؿي مظَّ٥صي م ،م َصلَخشئّشيهصي مصَؼَؾؼيؾَّ٥صي موشيأَجضيؾَلشيّ٥صي مصِ ّ٨محِفضيّٕغيهِ م ،مثصيّ٣ؼي مجشيوءشيتضي مبصيـ ؼي
َصلَخشئّشيػشيو موشيأَجضيؾَلشيفشيو مإغيظَ ّ٧مجشيـضي ِؾ ِّ٥م ،مصَؼَولشي ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) م :م(صَؿشيوم
سشيّٓشيظًَضي مبشيقضيـشيفصيؿشيو) م(ذعى ماإلميون مظؾؾقفؼ )ّ٨م ،مأي مأغ ّ٥مطؿو مو ّّٝ٬ماظّ٦ظّٓ مسؾّ٧م
صكّٔهمطونمؼـؾغّ٨مأنمؼػعّ٢معّٝماظؾـًمصقفعؾفومسؾّ٧مصكّٔهماآلخّٕ.
أَا تهز ِٜاإلصالّ يًُزأ ٠أختّا م ،مصؼّٓمحٌعيمسؾّ٧مإطّٕاعفومواإلحلونم
إظقفوم،ممووسّٓمعّ٤مأحلّ٤متّٕبقؿفومبوِّجّٕماظعظقّ٣م،مصعـّٓماظرتعّٔيمعّ٤محّٓؼٌم
أَبِّ٨مدشيعِقٍّٓمآًُّضيرغييـيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
َوث مأَخشيّ٦شياتٍ مصَقصيقضيلِّ٤صي مإغيظَقضيفغيّ٤ؼي مإغيظَّوم
ضَولشي :م(ظَو مؼشيؽُّ٦نصي مِظلَحشيِّٓطُّ٣ضي مثشيؾَوثصي مبشيـشيوتٍ مأَوضي مثشيؾ صي
دشيخشيّ٢شيماى ؼيَـيَ).موسيمعلـّٓمأريّٓمع ّ٤محّٓؼٌمسشيّ٦ضيفِمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(ر ّ٨ّ٬مآم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م :م( معشيّ٤ضي مطُّ٤ؼي مظَّ٥صي مثشيؾَوثصيم
سـ )ّ٥مضَولشي م :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
بشيـشيوتٍمأَوضيمثشيؾَوثصيمأَخشيّ٦شياتٍمأَوضيمبِـضيؿشيونغيمأَوضيمأُخضيؿشيونغيماتؼيؼَّ٧ماظؾَّّ٥شي مصِقفغيّ٤ؼيموشيأَحضيلشيّ٤شيمإغيظَقضيفغيّ٤ؼيم
حشيؿؼيّ٧مؼشيؾِّ٤ؼيمأَوضيمؼشيؿصيؿضيّ٤شيمطُّ٤ؼيمظَّ٥صيمحِفشيوبطيومعِّ٤ضيماظـؼيورغي).م م
 َٔٚتهز ِٜاإلصالّ يًُزأ ٠سٚد ١مم:مصؼّٓمحصيػًَّمإٌّأةمبلقوجمسظقّ٣م
عّ٤ماظؿؽّٕؼّ٣م،مواٌؿلعّ٢مسيمذّٕؼعيماإلدٱّمماظلؿقيمجيّٓمأغفومضّٓمأوجؾًم
ظؾؿّٕأةمسؾّ٧مزوجفومحؼّ٦ضًومعودؼيم ،مطوظصّٓاقمواظـػؼيم،موشريمذظّ١م،متؽّٕميوًم

- 312 -

هلومورصعيمظشلغفوم،مصؼولمتعودي{:وشيآتصيّ٦اماظــيلشيوءشيم٭ّشيّٓصيضَوتِفغيّ٤ؼيمغِقضي َؾيًمصَنغينضيمرِؾضيّ٤شيمظَؽُّ٣ضيم
سشيّ٤ضي مذشيّ٨ضيءٍ معِـضيّ٥صي مغشيػْلطيو مصَؽُؾُّ٦هصي مػشيـِقؽطيو معشيّٕغيؼؽطيو}ػاظـلوء:م4ؼ،مصوآلؼي ماظؽّٕميي مسربتم
سّ٤ماٌفّٕمبلدؾّ٦بمػّ٦مشوؼيمسيمتؽّٕؼّ٣مإٌّأةم،مصفعؾؿّ٥محؼًومثوبؿطيومهلوم،موٕم
وعؾ ّ٥مٔـطيو مظؾؿؿؿ ّٝمبفو م ،موع ّ٤مثّ٣ؼي مّٰ مجيّ٦ز مِّحّٓ مأطْ ّ٢م٭ّّٓاق مإٌّأة مأوم
اظؿصّٕفمصقّ٥مبغريمإذغفومورّ٬وػومايؼقؼ.ّ٨م م
وطّٔظ ّ١مسؾ ّ٧ماظّٖوج مأن مؼـػ ّ٠مسؾ ّ٧مزوج ّ٥م ،مواظـػؼي متشؿ ّ٢ماظطعومم
واظشّٕابمواٌؾؾّٗمواٌلؽ،ّ٤موعومهؿوجمإظقّ٥ماظّٖوجيمظؼّ٦اممحقوتفو م،مظؼّ٦ظّ٥م
شيعيٍمعِّ٤ضيمدشيعشي ِؿِّ٥موشيعشيّ٤ضيمضُِّٓرشيمسشيؾ ضيَقِّ٥مرغيزضيضُّ٥صيمصَؾْقصيـضيػِّ٠ضيمعِؿؼيومآتشيوهصيماظؾَّّ٥صي}م م
تعودي:م{ظِقصيـضيػِّ٠ضيمذصيومد شي
ػاظطٱّق7:ؼ .م
طؿو مأوجؾً ماظشّٕؼعي ماإلدٱّعقي مظؾؿّٕأة محؼّ٦ضوً مععـّ٦ؼي مسظقؿيً م ،معّ٤م
اٌعوذّٕةمبوٌعّٕوفم،مواإلحلون،مواظّٕصّ٠م،مواإلطّٕامم،مٌومتؼّ٦ممبّ٥معّ٤مسؿّ٢م
سظقّ٣مسيمبقؿفوم،معّ٤متّٕبقيمأوّٰدػوم،موعلؽّ٦ظقؿفومووهمزوجفوم،موشريمذظّ١م
عّ٤ماِّعّ٦رماظيتمتؼّ٦ممبفومإٌّأةمووهمأدّٕتفوم،مضولمدؾقوغ:ّ٥م{وشيسشيوذِّٕصيوػصيّ٤ؼيم
بِوظْؿشيعضيّٕصيوفِمصَنغينضيمطَّٕغيػضيؿصيؿصيّ٦ػصيّ٤ؼيمصَعشيلشيّ٧مأَنضيمتشيؽّْٕشيػصيّ٦امذشيقضيؽطيوموشيؼشيفضيعشيّ٢شيماظؾَّّ٥صيمصِقِّ٥مخشيقضيّٕطيام
طَـِريطيا}ػاظـلوء :م19ؼ م ،موضول متعودي :م{صَنغيعضيلشيوكٌ مبِؿشيعضيّٕصيوفٍ مأَوضي متشيلضيّٕغيؼّّظيم
بِنغيحضيلشيونػي}ػاظؾؼّٕة229:ؼم،موػّٔامعومو٭ّّ٧مبّ٥ماظـيبم(٭ّؾ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
سيمخطؾؿّ٥مسيمحفيماظّ٦داعم،محقٌمضولم:م(ماتؼيؼُّ٦امآَمصِّ٨ماظــيلشيوءِم،مصَنغيغؼيفصيّ٤ؼيم
ِؿيِمآِ)م
شيوغيِمآِ،موشيادضيؿشيقضيؾَؾْؿصيّ٣ضيمصُّٕصيوجشيفصيّ٤ؼيمبِؽَؾ شي
سشيّ٦شيانظيمسِـضيّٓشيطُّ٣صي،ماتؼيكشئّضيتصيؿصيّ٦ػصيّ٤ؼيم ِبلَع شي
(ذعى ماإلميون) م ،موس ّ٤مأَبِ ّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مسشيّ٤غي ماظـؼيؾِّ٨م م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممضَولشي:م(عشيّ٤ضيمطَونشيمؼصيمضيعِّ٤صيمبِوِٓموشياظْقشيّ٦ضيمغيماآلخِّٕغيمصَٱَّمؼصيمضيذِم
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جشيورشيهصي ،موشيادضيؿشيّ٦ضي٭ّصيّ٦ا مبِوظــيلشيوءِمخشيقضيّٕطيا مصَنغيغؼيفصيّ٤ؼي مخصيؾِؼّْ٤شي معِّ٤ضي مِّ٬ؾَّٝػي ،موشيإغينؼي مأسضيّ٦شيجشي مذشيّ٨ضيءٍم
صِ ّ٨ماظضـيؾَّٝغي مأسضيٱَّهصي ،مصَنغينضي مذشيػشيؾضيًشي متصيؼِقؿصيّ٥صي مطَلشيّٕضيتشيّ٥صي ،موشيإغينضي متشيّٕشيطْؿشيّ٥صي مظَّ٣ضي مؼشيّٖشيلضي مأَسضيّ٦شيجشي،م
صَودضيؿشيّ٦ضي٭ّصيّ٦امبِوظــيلشيوءِمخشيقضيّٕطيا)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّماظؾكوري) .م
م

وسيمذلنمإٌّأةمبصػيمسوعيمأعؾيومطوغًمأومأخؿطيومأومزوجطييمأومابـطييمأوم

شريمذظّ١م،مصؼّٓمغفّ٧مدؼــومسّ٤مسضؾفّ٤موزؾؿفّ٤موخبلفّ٤م،محؼّ٦ضفّ٤م،مبّ٢م
جعّ٢ماظعّٓلمععفّ٤موسّٓمماظؿػّٕضيمبنيماظؾـًمواّٰبّ٤مدؾقٱًّموادعطيومٌّّٕ٬وةم
آمورّٕؼؼًومظّّٕ٦ّ٬اغّ٥موجـؿّ٥م،مصعشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشيم:مضَولشيم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م :م(عشيّ٤ضي مطَوغشيًضي مظَّ٥صي مأُغضيـشي ّ٧مصَؾَّ٣ضي مؼشيؽِّٓضيػشيو موشيظَّ٣ضيم
رشيدصيّ٦لصي َّ
شيـيَ)م(رواهم
ؼصيفغيـضيفشيوموشيظَّ٣ضيمؼصيمضيثِّٕضيموشيظَّٓشيهصيمسشيؾَقضيفشيوم -مضَولشيمؼشيعضيـِّ٧ماظّٔؽيطُّ٦رشيم -مأَدضيخشيؾَّ٥صيماظؾَّّ٥صيماظْف ؼي
أبّ٦مداود)م،مصػّ٨مػّٔامايّٓؼٌمععونمراضقيموبٱّشيمسوظقيم،محقٌمسربماظـيب
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ )ّ٣مسيم٭ّّٓرمايّٓؼٌمبوّٰدّ٣ماٌّ٦٭ّّ٦لم(عشيّ٤ضي)ماظّٔىم
ؼػقّٓماظعؿّ٦ممواظشؿّ٦ل،موسربمبؾػّٜماِّغـّ٧مدونماظؾـًم،مِّغّ٥مأسّ٣م،مصؾػّٜم
اِّغـّ٧مؼشؿّ٢مطّ٢مأغـّ٧مدّ٦اءمأطوغًمبـؿطيوم،مأممأخؿطيوم،مأممبـًمابّ٤م،مأممبـًم
بـًم،مأممشريمذظ .ّ١م
ممموإّ٬وصيمإديمػّٔهمايؼّ٦قماظيت مأضّٕػوماإلدٱّممظؾؿّٕأةمصؼّٓمجعّ٢مهلوم
حؼفيومسيماٌرياثمعّٝماظّٕجّ٢مجـؾطيومإديمجـىم،مصؼولمتعودي:م{ظِؾّٕـيجشيولغيمغشيصِقىظيم
عِؿؼيومتشيّٕشيكَماظّْ٦شياظِّٓشيانغيموشياظْلَضّْٕشيبصيّ٦نشيموشيظِؾــيلشيوءِمغشيصِقىظيمعِؿؼيومتشيّٕشيكَماظّْ٦شياظِّٓشيانغيموشياظْلَضّْٕشيبصيّ٦نشيمعِؿؼيوم
ضَّ٢ؼي معِـضيّ٥صيمأَوضيمطَـصيّٕشيمغشيصِقؾطيو معشيػّْٕصيوّ٬طيو}ػاظـلوء:م7ؼ،مصؼضقيماٌرياثمتعّٓمواحّٓةمعّ٤م
أػ ّ٣ماظؼضوؼو ماظيت مأطّٓ مسؾقفو مدقّٓغو مردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ)ّ٣م م
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سيمخطؾؿّ٥ماىوععيمسيمحفيماظّ٦داعمحقٌمضولم:م(إغينؼيماظؾَّّ٥شيمسّٖموجّ٢مضَّٓضيم
ِقيَمظِّ٦شيارغيثٍ)م(دـّ٤مابّ٤معوجي) .م
ِيمحُّ٠محشيؼَّّ٥صيم،مأَظَومظَوموشي٭ّ ؼي
أَسضيطَّ٧مطُّ٢ؼيمذ شي
وضّٓ محّٓد ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥موتعودي مبـػل ّ٥مأغصؾي ماظّ٦ارثني موٕ مؼرتطفوم
ِّحّٓمعّ٤مخؾؼّ٥م،محقٌمؼؼّ٦لمدؾقوغّ٥موتعوديم:م{ؼصيّ٦٭ِّقؽُّ٣صيماظؾَّّ٥صيمصِّ٨مأَوضيظَودِطُّ٣ضيم
ظِؾّٔؼيطَّٕغيمعِـضيّ٢صيمحشيِّّٜماْظلُغضيـشيقشيقضيّ٤غيمصَنغينضيمطُّ٤ؼي مغِلشيوءطيمصَّ٦ضيقشيماثضيـشيؿشيقضيّ٤غيمصَؾَفصيّ٤ؼيمثصيؾُـشيومعشيومتشيّٕشيكَموشيإغينضيم
شيؼِّ٥مظِؽُّ٢ـيموشياحٍِّٓمعِـضيفصيؿشيوماظلؽيّٓصيسصيمعِؿؼيومتشيّٕشيكَمإغينضيم
طَوغشيًضيموشياحِّٓشيةًمصَؾَفشيوماظــيصضيّٟصيموشيِظلَبشي ّ٦ضي
ُعِّ٥ماظـؽيؾٌُصيمصَنغينضيمطَونشيمظَّ٥صيمإغيخضيّ٦شيةٌم
طَونشيمظَّ٥صيموشيظَّٓظيمصَنغينضيمظَّ٣ضيمؼشيؽُّ٤ضيمظَّ٥صيموشيظَّٓظيموشيوشيرغيثشيّ٥صيمأَبشيّ٦شياهصيمصَ ِؾل ـي
ِقيٍمؼصيّ٦٭ِّّ٨مبِفشيومأَوضيمدشيؼضيّ٤ػيمآبشيوؤصيطُّ٣ضيموشيأَبضيـشيوؤصيطُّ٣ضيمظَومتشيّٓضيرصيونشيم
ُعِّ٥ماظلؽيّٓصيسصيمعِّ٤ضيمبشيعضيِّٓموشي٭ّ ؼي
صَ ِؾل ـي
ماظؾ ِّ٥مإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مطَونشي مسشيؾِقؿطيو محشيؽِقؿطيو}م
غيؼضيً معِّ٤شي َّ
أَؼؽيفصيّ٣ضي مأَضّْٕشيبصي مظَؽُّ٣ضي مغشيػْعطيو مصَّٕ شي
ػاظـلوء11:ؼ م ،موبفّٔا ماٌقّٖان ماإلدٱّع ّ٨ماظّٓضق ّ٠مطون مغصقى مإٌّأة مسيم
بع ّٚمأحّ٦ال ماٌرياث مغص ّٟمغصقىماظّٕج ،ّ٢موذظ ّ١مِّغفو مّٰ متؿقؿ ّ٢معّ٤م
اِّسؾوءماٌودؼيمعومؼؿقؿؾّ٥ماظّٕج.ّ٢م م
وٕمؼؼّٟماِّعّٕمسـّٓمحّٓمهّٓؼّٓماِّغصؾيم،موإمنومرتىماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م
اظّ٦سقّٓ ماظشّٓؼّٓ مظؽ ّ٢مع ّ٤متلّ٦ل مظ ّ٥مغػل ّ٥ماّٰسؿّٓاء مسؾ ّ٧مػّٔه مايؼّ٦ق م،م
صؼولمدؾقوغّ٥مسيمخؿوممايّٓؼٌمسّ٤مهّٓؼّٓماِّغصؾي:م{تِؾَّْ١محصيّٓصيودصيماظؾَِّّ٥م
وشيعشيّ٤ضيمؼصيطِّٝغيماظؾَّّ٥شيموشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صيمؼصيّٓضيخِؾّْ٥صيمجشيـؼيوتٍمتشيفضيّٕغييمعِّ٤ضيمتشيقضيؿِفشيوماْظلَغضيفشيورصيمخشيوظِِّٓؼّ٤شيمصِقفشيوم
وشيذشيظَِّ١ماظْػَّ٦ضيزصيماظْعشيظِقّ٣صيم*موشيعشيّ٤ضيمؼشيعضيّٙغيماظؾَّّ٥شيموشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صيموشيؼشيؿشيعشيّٓؼي محصيّٓصيودشيهصيمؼصيّٓضيخِؾّْ٥صيمغشيورطيام
خشيوظِّٓطيا مصِقفشيو موشيظَّ٥صي مسشئّشيابظي معصيفغينيظي} مػاظـلوء :م ،13م14ؼ م ،موذظ ّ١مظقعؾ ّ٣مط ّ٢معّ٤م
جيرتئ موؼؼرتب مع ّ٤محّٓود مآ موؼلط ّ٢ماٌرياث مأو مؼعؾٌ مبوِّغصؾي مإمنوم
ؼؼرتبمعّ٤ماظـورم،مبّ٢مؼلطّ٢ماظـورموؼؿعوروػومبقّٓؼّ٥م،مصؽقّٟمبّ٥محنيمؼصيفوءم
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شيتلْطُؾُّ٦نشيماظؿؽيّٕشياثشيمأَطْؾًومظَؿؾيوم*موشيتصيقِؾؽيّ٦نشيماظْؿشيولشيمحصيؾؾيومجشيؿؾيوم*مطَؾَّوم
جبفـّ٣؟!!م{...وشي
إغيذشيامدصيطًَِّماْظلَرضيضصيمدشيطفيومدشيطفيوم*موشيجشيوءشيمرشيبؽيَّ١موشياظْؿشيؾَُّ١م٭ّشيػفيوم٭ّشيػفيوم*موشيجِّ٨ءشيمؼشيّ٦ضيعشيؽٍِّٔم
بِفشيفشيـؼيّ٣شيمؼشيّ٦ضيعشيؽٍِّٔمؼشيؿشئّشيطَّّٕصيماظْنغيغضيلشيونصيموشيأَغؼيّ٧مظَّ٥صيماظّٔـيطّْٕشيى}ممممممممممممممػاظػفّٕ-19:م23ؼ.م م
إن مع ّ٤مأسظ ّ٣معؽؿلؾوت مإٌّأة مسي ماإلدٱّم مإغصوصفو مسي مضضقيم
اٌرياث م ،مصؾؼّٓ مطون مأػ ّ٢ماىوػؾقي مّٰ مؼّٕون مهلو محؼًو مسي ماٌرياث م ،مبّ٢م
طوغّ٦ا مؼعؿربوغفو مغػلفو معرياثطيو مؼؿّٓاوظّ٦غ ّ٥مخؾػًو مس ّ٤مدؾ ّٟم ،مصفوء ماإلدٱّمم
بوظـفّ٨مسّ٤مذظّ١مواظؿقّٔؼّٕمعـ،ّ٥موغعّ٧مسؾّ٧مأػّ٢ماىوػؾقيمأطؾفّ٣محؼّ٦قم
بعّٚماظّ٦رثيمبغريمحّ٠م،مصؼولمدؾقوغ:ّ٥م{ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امظَومؼشيقِّ٢ؽيمظَؽُّ٣ضيمأَنضيم
ضيمؼلْتِنيشيم
تشيّٕغيثصيّ٦اماظــيلشيوءشيمطَّٕضيػطيوموشيظَومتشيعضيضصيؾُّ٦ػصيّ٤ؼيمظِؿشئّضيػشيؾصيّ٦امبِؾشيعضيّٚغيمعشيومآتشيقضيؿصيؿصيّ٦ػصيّ٤ؼيمإغيظَّومأَن شي
ـيـيٍ موشيسشيوذِّٕصيوػصيّ٤ؼي مبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِ مصَنغينضي مطَّٕغيػضيؿصيؿصيّ٦ػصيّ٤ؼي مصَعشيلشي ّ٧مأَنضي متشيؽّْٕشيػصيّ٦ام
ِشيٍ معصيؾشيقشي
بِػَوح شي
ذشيقضيؽطيو موشيؼشيفضيعشيّ٢شي ماظؾَّّ٥صي مصِق ِّ٥مخشيقضيّٕطيا مطَـِريطيا}ػاظـلوء :م19ؼ م ،موػّٔا معو مأطّٓه ماظـيبم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣محقٌمرػىمعّ٤معـّٝمإٌّأةمحؼفومسيماٌرياثم،م
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(عشيّ٤ضيم
صعشيّ٤ضيمسِؿضيّٕشيانشيمبضيّ٤غيمدصيؾَقضيّ٣ػي،مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيـيِ)م(دـّ٤مدعقّٓمبّ٤معـصّ٦ر)م
ضَطَّٝشيمعِريشياثطيومصَّٕشيّ٬شيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمضَطَّٝشيماظؾَّّ٥صيمعِريشياثشيّ٥صيمصِّ٨ماظْف ؼي
،موسيمرواؼيم:م(عشيّ٤ضيمضَطَّٝشيمعِريشياثطيومصَّٕشيّ٬شيّ٥صيمآُموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيمضَطَّٝشيمآُم ِبِّ٥معِريشياثطيومعِّ٤شيم
شيـيِ)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ذعىماإلميونمظؾؾقفؼ)ّ٨م.م م
اظْف ؼي
ث ّ٣مإن محّٕعون ماظـلوء مع ّ٤ماٌرياث مؼؽّ٦ن مظعؾ ّ٢مواػقي مأو مسوداتم
وتؼوظقّٓمبوظقيمّٰمأ٭ّّ٢مهلومسيماظشّٕعم،موطلنماظّٔيمؼعؾٌمبوٌرياثمصققّٕمم
ذكصوموؼمثّٕمآخّٕموصّ٠معومؼؼؿضقّ٥مػّ٦اه مؼظّ٤مغػلّ٥مأسؾّ٣مبوٌصوحلم،موأسؾّ٣م
مب ّ٤مؼلؿقّ٠موعّ٤مّٰمؼلؿقّ٠معّ٤مربماظعوٌنيموأحؽّ٣مايوطؿنيم،مخوظّ٠م
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اًؾ ّ٠موعوظ ّ١ماٌؾ ّ١م ،موطلن مظلون محول مػّٔا ماٌػؿؽً مسؾ ّ٧مآم م
(سّٖ موج )ّ٢مسي متشّٕؼع ّ٥مؼؼّ٦ل م :متؼلق ّ٣مآ مّٰ مؼعفؾين ،مأو مطلغ ّ٥مؼؼّ٦ل :مأغوم
أضلعيّ٣متؼلقؿومأحلّ٤معّ٤متؼلقّ٣مآ-مواظعقوذمبوٓم-م،مإذمظّ٦مطونمعمعـومبلنم
تؼلقّ٣مآمسيمطؿوبّ٥ماظعّٖؼّٖمػّ٦ماِّصضّ٢مواِّعـّ٢م ،مٌومتّٓخّ٢مبنؼـورمػّٔام
وحّٕعونمذاك .م
مظؼّٓ مأو٭ّ ّ٧ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣ممبعوعؾي ماظـلوء مبصػي مسوعي م ،مواإلحلونم
إظقف ّ٤موعٱّرػؿف ّ٤موعماغلؿف ّ٤موتطققى ماظؼّ٦ل مهل ّ٤م ،مبعقّٓاً مس ّ٤ماظشؿّ٣م
صي ّ٤مبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِ}أي م٭ّوحؾّ٦ػّ٤م
واظضّٕب مواإلػوغي م ،مضول متعودي :م{وشيسشيوذِّٕصيوػ ؼي
مبومأعّٕطّ٣مآمبّ٥معّ٤مرقىماظؼّ٦لمواٌعوعؾيمبوإلغيحلون.مم م
م م

* * *
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اهلذز ٠ايٓب ١ٜٛب

ايتدطٝط ايبغزٚ ٟايتأٜٝد اإلهل.ٞ

أٚال  :ايعٓاصز :
 .1اهلفّٕةمواِّخّٔمبوِّدؾوب .م
 .2اظؿكطقّٛمّّٕ٬ورةٌمعّ٤مّّٕ٬وراتمايقوةِ .م
 .3تلؼقّٓمآمتعوديمظـؾقّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ.)ّ٣م
 .4ععقيمآمتعوديمظعؾودهماٌمعـني .م
 .5اهلفّٕةمواظعؾّ٦رموبـوءماظّٓوظي .
ثاّْٝا :األديـ:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز: ِٜ

 .1ضولمتعودي{:وشيإغيذضيمؼشيؿضيؽُّٕصيمبَِّ١ماظَِّّٔؼّ٤شيمطَػَّٕصيوامظِقصيـضيؾِؿصيّ٦كَمأَوضيمؼشيؼؿصيؾُّ٦كَمأَوضيمؼصيكضيّٕغيجصيّ٦كَم
وشيؼشيؿضيؽُّٕصيونشيموشيؼشيؿضيؽُّٕصيماظؾَّّ٥صيموشياظؾَّّ٥صيمخشيقضيّٕصيماظْؿشيوطِّٕغيؼّ٤شيم}ممممممممممممممممممممػاِّغػول:م30ؼ .م
ؼيـّ٥م
 .2وضولمتعوديم{:معشيّ٤ضيمسشيؿِّ٢شيم٭ّشيوظِقطيومعِّ٤ضيمذشيطَّٕػيمأَوضيمأُغضيـشيّ٧موشيػصيـّ٦شيمعصيـمضيعِّ٤ظيمصَؾَـصيقضيقِقشيـ صي
ـيؾيًموشيظَـشيفضيّٖغيؼشيـؼيفصيّ٣ضيمأَجضيّٕشيػصيّ٣ضيم ِبلَحضيلشيّ٤غيمعشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ػاظـق97:ّ٢ؼ.ممم
حشيقشيوةًمرَقشي
 .3وضــولمتعــودي{:وشيأَسِــّٓؽيوامظَفصيــّ٣ضيمعشيــومادضيــؿشيطَعضيؿصيّ٣ضيمعِــّ٤ضيمضُــّ٦ؼيةٍموشيعِــّ٤ضيمرغيبشيــوطِماظْكشيقضيــّ٢غيم
ؼيماظؾِّ٥موشيسشيّٓصيوؼيطُّ٣ضي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػماِّغػول60:ؼ.
تصيّٕضيػِؾصيّ٦نشيم ِبِّ٥مسشيّٓصيو َّ
 .4وضـــولمتعـــودي{:موشيجشيعشيؾْـشيـــومعِــّ٤مبشيـــقضيّ٤غيمأَؼضيــِّٓؼفغيّ٣ضيمدشيـــّٓؾياموشيعِـــّ٤ضيمخشيؾْػِفغيـــّ٣ضيمدشيـــّٓؾيام
َصلَشْششيقضيـشيوػصيّ٣ضيمصَفصيّ٣ضيمَّٰمؼصيؾضيصِّٕصيونشيم}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػؼّٗم:م9مؼ.
ِّ٨م
 .5وضولمتعودي:م{إغيظَّومتشيـضيصصيّٕصيوهصيمصَؼَّٓضيمغشيصشيّٕشيهصيماظؾَّّ٥صيمإغيذضيمأَخضيّٕشيجشيّ٥صيماظَِّّٔؼّ٤شيمطَػَـّٕصيوامثشيـوغ شيم
اثضيـشيقضيّ٤غيمإغيذضيمػصيؿشيومصِّ٨ماظْغشيورغيمإغيذضيمؼشيؼُّ٦لصيمظِصشيـوحِ ِؾِّ٥مظَـومتشيقضيـّٖشينضيمإغينؼيماظؾَّـّ٥شيمعشيعشيـشيـومصَـلَغضيّٖشيلشيم
ِموأَؼؼيـّٓشيهصيمبِفصيـصيـّ٦دٍمظَـّ٣ضيمتشيّٕشيوضيػشيـوموشيجشيعشيـّ٢شيم َطؾِؿشيـيَماظَّـِّٔؼّ٤شيم َطػَـّٕصيوام
صيمسؾَقضيـ ّ٥شي
صيمدؽِقـشيؿشي ّ٥شي
اظؾَّ ّ٥شي
ُماظؾِّ٥مػِّ٨شيماظْعصيؾْقشيوموشياظؾَّّ٥صيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيؽِقّ٣ظي}مممممممممممػاظؿّ٦بيم40:مؼ.
ِؿي َّ
اظلؽيػْؾَّ٧موشيطَؾ شي
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ضيمم
 .6وضولمتعـودي:م{ إغيغؼيـومظَـشيـصصيـّٕصيمرصيدصيـؾَـشيوموشياظَّـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيـّ٦امصِـّ٨ماظْقشيقشيـوةِماظـّٓؽيغضيقشيوموشيؼشيـ ّ٦شي
ؼشيؼُّ٦مصيماْظلَذضيفشيودصي}ػشوصّٕ51:ؼ.
 .7وضولمتعودي:م{:إغينؼيماظؾَّّ٥شيمعشيّٝشيماظَِّّٔؼّ٤شيماتؼيؼَّ٦ضياموشياظَِّّٔؼّ٤شيمػصيّ٣ضيمعصيقضيلِـصيّ٦نشي}م
ػاظـق128:ّ٢ؼ.
يادنرة هي ين ررٌة :
صيماظؾِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآم
 .1سشيّ٤ضيمسصيؿشيّٕشيمبضيّ٤غيماظْكشيطَّوبِم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيز َضؽُّ٣ضيمطَؿشيـوم
شيطؾِـِّ٥م،مظَـّٕ شي
شيمسؾَـّ٧مآِمحشيـّ٠ؼيمتشيُّ ّ٦
شيطؾُـّ٦ن شي
سؾقّ٥مودؾّ٣م):م(مظَـّ٦ضيمأ ؼيَغؽُـّ٣ضيمتشيؿشيَّ ّ٦
ؼشيّٕضيزصيقصيماظطَّقضيـّٕشيم،متشيغضيـّٓصيومخِؿشيو٭ّطيـومموشيتشيـّٕصيوحصيمبِطَوغطيـو).متغـّٓو:متـّٔػىمأولماظـفـور،م
وتّٕوح:متّٕجّٝمآخّٕماظـفور.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).م م
شيماظـؾِـّ٨ؼيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ضيـؿلْذشين ؼي
َم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيفشيـوم)،مضَوظَـًِماد شي
ِشي شي
 .2وسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
ودؾ)ّ٣مأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيمصِّ٨ماظْكصيّٕصيوجغيمحِنيشيماذضيؿشيّٓؼيمسشيؾ ضيَقِّ٥ماَِّذشيىمصَؼَولشيمظَّ٥صيم(أَضِّ٣ضي)مصَؼَولشيم
ؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمأَتشيطْؿشيّٝصيمأَنضيمؼصيمضيذشينشيمظََّ١م،مصَؽَونشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
صيـّ٦لم
ودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصيمإغيغـيّ٨مَِّرضيجصيّ٦مذشيظَِّ١م،مضَوظَـًضيم:مصَـوغضيؿشيظَّٕشيهصيمأَبصيـّ٦مبشيؽْـّٕػيم َصلَتشيـوهصيمرشيد صي
آِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مذشياتشيمؼشيّ٦ضيمػيمزُفضيّٕطيام،مصَـشيودشياهصيمصَؼَـولشي:م(أَخضيـّٕغيجضيمعشيـّ٤ضيم
سِـضيّٓشيكَ)،مصَؼَولشيمأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيم:مإغيغؼيؿشيومػصيؿشيومابضيـشيؿشيويشي)...ممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري).
 .3وسّ٤مسؾـّٓمآمبـّ٤مسؾـوسم(رّ٬ـّ٨مآمسـفؿـو)مضـولم:متشيششيـووشيرشيتضيمضُـّٕشيؼضيّ٘ظيمظَقضيؾَـ ًيم
بِؿشيؽَّيَ،مصَؼَولشيمبشيعضيضصيفصيّ٣ضي:مإغيذشيامأَ٭ّضيؾشيّّشي،مصَـلَثضيؾِؿصيّ٦هصيمبِوظّْ٦شيثشيـوقغي،مؼصيّٕغيؼـّٓصيونشيماظـؼيؾِـّ٨ؼيم(٭ّشيـؾَّّ٧م
آُمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)،موشيضَولشيمبشيعضيضصيفصيّ٣ضي:مبشيّ٢غيماضْؿصيؾُّ٦هصي،موشيضَـولشيمبشيعضيضصيـفصيّ٣ضي:مبشيـّ٢ضيمأَخضيّٕغيجصيـّ٦هصي،م
صَـلَرْؾَّٝشيماظؾَّــّ٥صيمسشيــّٖؼيموشيجشيــّ٢ؼيمغشيؾِقؼيــّ٥صيمسشيؾَــّ٧مذشيظِـ،َّ١مصَؾشيــوتشيمسشيؾِــّ٨ؿيمسشيؾَــّ٧مصِــّٕشياشغيماظـؼيؾِــّ٨ـيم
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(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)متِؾَّْ١ماظؾَّقضيؾَيَ،موشيخشيّٕشيجشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مم
ـّ٨م
حشيؿؼيــّ٧مظَقِــّ٠شيمبِوظْغشيــورغي،موشيبشيــوتشيماظْؿصيشضيــّٕغيطُّ٦نشيمؼشيقضيّٕصيدصيــّ٦نشيمسشيؾِقؾيــو،مؼشيقضيلشيــؾصيّ٦غشيّ٥صيماظـؼيؾِـ ؼي
َّـّ٥م
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)،مصَؾَؿؼيومأَ٭ّضيؾشيقصيّ٦امثشيورصيوامإغيظ ضيَق،ِّ٥مصَؾَؿؼيومرشيأَوضيامسشيؾِقؾيـو،مرشيدؼيماظؾ صي
عشيؽّْٕشيػصيّ٣ضي،مصَؼَوظُّ٦ا:مأَؼضيّ٤شيم٭ّشيوحِؾصيَّ١مػشئّشيا؟مضَولشي:مظَومأَدضيرغيي،مصَوضْؿشيصؽيّ٦امأَثشيـّٕشيهصي،مصَؾَؿؼيـوم
بشيؾَغصيّ٦اماظْفشيؾشيّ٢شيمخصيؾَِّّٛمسشيؾَقضيفغيّ٣ضي،مصَصشيعِّٓصيوامصِّ٨ماظْفشيؾشيّ٢غي،مصَؿشيّٕؽيوامبِوظْغشيورغي،مصَّٕشيأَوضيامسشيؾَـّ٧م
تم
بشيو ِبِّ٥مغشيلضيٍشيماظْعشيـضيؽَؾصيّ٦تِ،مصَؼَوظُّ٦ا:مظَّ٦ضيمدشيخشيّ٢شيمػشيوػصيـشيـو،مظَـّ٣ضيمؼشيؽُـّ٤ضيمغشيلضيـٍصيماظْعشيـضيؽَؾصيـِ ّ٦
سشيؾَّ٧مبشيو ِب،ِّ٥مصَؿشيؽٌَشيمصِقِّ٥مثشيؾَوثشيمظَقشيولػي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأريّٓ).
ضيّٗم
 .4وسّ٤مأبّ٨مبؽّٕم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضول:م(...مصَورضيتشيقشيؾْـشيومبشيعضيّٓشيمعشيومزشياظَـًِماظشؼيـؿ صي
وشياتؼيؾشيعشيـشيومدصيّٕشيا َضيُمبضيّ٤صيمعشيوظِـٍّ١م-مضَـولشيم-موشيغشيقضيـّ٤صيمسيمجشيؾَـٍّٓمعِـّ٤شيماَِّرضيضغيم(٭ّـؾؾي)م
شيومسؾَقضيـ ِّ٥م
شيماظؾِّ٥م ُأتِقـشيـوم،م َصؼَـولشيم(مَّٰمتشيقضيـّٖشينضيمإغينؼيماظؾَّـّ٥شيمعشيعشيـشيـوم).مصَـّٓشيس شي
َص ُؼؾًْصيمؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَورضيتشيطَؿشيًضيمصَّٕشيدصيـّ٥صيمإغيظَـّ٧مبشيطْـِفشيـوم،مأُرشيىم،م
رشيدصيّ٦ل َّ
صَؼَولشيم:مإغيغـيّ٧مضَّٓضيمسشيؾِؿضيًصيمأَغؼيؽُؿشيومضَّٓضيمدشيسشيّ٦ضيتصيؿشيومسشيؾَّ٧ؼيمصَودضيسصيّ٦شيامظّ٨مصَوظؾَّّ٥صيمظَؽُؿشيـومأَنضيم
أَرصيدؼيمسشيـضيؽُؿشيوماظطَّؾَىشي.مصَّٓشيسشيوماظؾَّّ٥شيمصَـشيفشيـّ٧مصَّٕشيجشيـّٝشيمَّٰمؼشيؾْمؼَـّ٧مأَحشيـّٓطيامإغيَّّٰمضَـولشيمضَـّٓضيم
طَػَقضيؿصيؽُّ٣ضيمعشيومػشيومػصيـشيومصَٱَّمؼشيؾْؼَّ٧مأَحشيّٓطيامإغيَّّٰمرشيدؼيهصيم-مضَولشيم-موشيوشيصَّ٧مظَـشيو)م
(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
 .5وسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مبشيؽْــّٕػيم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صيم)مضَــولشيم:مضُؾْــًصيمظِؾـؼيؾِــّ٨ـيم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودؾ)ّ٣موشيأَغشيومصِّ٨ماظْغشيورغي:مظَّ٦ضيمأَنؼيمأَحشيّٓشيػصيّ٣ضيمغشيظَـّٕشيمتشيقضيـًشيمضَّٓشيعشيقضيـِّ٥مَِّبضيصشيـّٕشيغشيوم،مصَؼَـولشيم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م):م(عشيومزَـؽيَّ١مؼشيومأَبشيومبشيؽّْٕػيمبِوثضيـشيقضيّ٤غيماظؾَّّ٥صيمثشيوظِـصيفصيؿشيو).
(معصيؿؼيػَّ٠ظيمسشيؾَق.)ِّ٥
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ثايجّا :املـــٛضــــــٛع:

سيمعـــّ٢مػــّٔهماِّؼــومماٌؾورطــيمعــّ٤مطــّ٢مســوممحيؿػــّ٢ماٌلــؾؿّ٦نممسيم

عشورقماِّرضموعغوربفومبّٔطّٕىمػفّٕةماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣ممعـّ٤م
عؽيماٌؽّٕعـيمإديمآٌّؼــيماٌــّ٦رة،موسبـّ٤محـنيمسبؿػـّ٢مبفـّٔهماظـّٔطّٕىم
اظعطّٕةمإمنومؼؽّ٦نمذظّ١مظؾعربةمواظؿلدّ٨موأخـّٔماظـّٓروسماٌلـؿػودةمعـفـوم،م
صوٌؿّٓبّٕمٌعوغّ٨ماهلفّٕةماظشّٕؼػيمؼلؿـؾّٛمعـفـومدرودطيـومسظقؿـيم،موؼلـؿكؾمّٙم
عـفومصّ٦آّّ٫مذيي،موؼؾقّٜمصقفومحِؽؿطيـومبـوػّٕةمؼلـؿػقّٓمعـفـوماظػـّٕدمواجملؿؿـّٝم
سيمذـؿّ٧مذبـوّٰتمايقـوةم،مصـموهلفّٕة عـّٝماظؿكطـقّٛمواِّخـّٔمبوِّدـؾوبمٕم
دبّ٢صيمعّ٤معظوػّٕماظؿلؼقّٓ اإلهل،ّ٨موايػّٜماظّٕبوغ،ّ٨مؼؿضّّمذظّ١مممومؼؾّ٨م:مم م


اهلذزٚ ٠األخذ باألصباب :مصقنيموضّٟماٌشّٕطّ٦نمسيمرّٕؼـّ٠مدسـّ٦ةم
اظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)موغشّٕمردوظؿّ٥معلؿكّٓعنيمطـّ٢مأدـوظقىماظؼؿـّٝم
واظؾطّ٘مواظؿـؽقّ٢مواظؿعّٔؼىمظقــّ٦همسـفوم،موميـعّ٦همعّ٤مأداّ٫فوم،محؿّ٧مو٭ّّ٢م
بفّ٣ماىـّ٦نمإديماظعؿّ٢مسؾّ٧مضؿؾّ٥مواًٱّصمعــّ٥مضـولمتعـوديم:م{موشيإغيذضيمؼشيؿضيؽُـّٕصيم
بَِّ١ماظَِّّٔؼّ٤شيمطَػَّٕصيوامظِقصيـضيؾِؿصيّ٦كَمأَوضيمؼشيؼْؿصيؾُّ٦كَمأَوضيمؼصيكضيّٕغيجصيّ٦كَموشيؼشيؿضيؽُّٕصيونشيموشيؼشيؿضيؽُّٕصيماظؾَّّ٥صيموشياظؾَّـّ٥صيم
خشيقضيـــّٕصيماظْؿشيـــوطِّٕغيؼّ٤شي}مػاِّغػـــول30:ؼم،مأخـــّٔماظــــيبم(٭ّـــؾّ٧مآمسؾقـــّ٥مودـــؾّ٣م)م
بوِّدؾوبماظيتمعؽــًمظّٓسّ٦تـّ٥مودـوسّٓتمسؾـّ٧مغشـّٕمردـوظؿّ٥مدونمتؼصـريمأوم
تؽودّ٢م،مصننماإلدٱّممدؼّ٤مّٰمؼعّٕفماظؿّ٦اطّ٢م،مبّ٢محيوربّ٥موؼـؾّٔهم،موّٰمؼعّٕفم
اظؿّ٦اغّ٨مواظؽلّ٢مواًؿّ٦لم،موإمنومػّ٦مدؼّ٤ماِّخّٔمبوِّدؾوبمواظؿّ٦طّ٢مسؾّ٧م
آم،مضولمتعودي{:معشيّ٤ضيمسشيؿِّ٢شيم٭ّشيوظِقطيومعِّ٤ضيمذشيطَّٕػيمأَوضيمأُغضيـشيـّ٧موشيػصيـّ٦شيمعصيـمضيعِّ٤ظيمصَؾَـصيقضيقِقشيـؼيـّ٥صيم
حشيقشيــوةًمرَقـيؾشيـيًموشيظَـشيفضيــّٖغيؼشيـؼيفصيّ٣ضيمأَجضيــّٕشيػصيّ٣ضيمبِلَحضيلشيــّ٤غيمعشيــومطَــوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُــّ٦نشيم}ػاظـقــ97:ّ٢ؼ.م م
وسيمايــــــّٓؼٌمسشيــــــّ٤ضيمسصيؿشيــــــّٕشيمبضيــــــّ٤غيماظْكشيطَّــــــوبِم(رّ٬ــــــّ٨ممآمســـــــ)ّ٥م م
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ضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ:)ّ٣م(مظَـّ٦ضيمأَمغؼيؽُـّ٣ضيمتشيؿشيّ٦شيطَّؾُـّ٦نشيمسشيؾَـّ٧م
آِمحشيّ٠ؼيمتشيّ٦شيطُّؾِِّ٥م،مظَّٕشيزشيضَؽُّ٣ضيمطَؿشيومؼشيّٕضيزصيقصيماظطَّقضيـّٕشيم،متشيغضيـّٓصيومخِؿشيو٭ّطيـوموشيتشيـّٕصيوحصيمبِطَوغطيـوم).م
تغّٓو:متّٔػىمأولماظـفور،موتّٕوح:متّٕجّٝمآخّٕماظـفور.م
(رواهماظرتعّٔي).م م
م

مصفّ٦م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معّٝمسؾؿّ٥ماظؽوعّ٢مبّٕب(،ّ٥وػّ٦ماظؼوّ٢ّ٫مسّ٤

غػلــ ّ٥مـمطؿــومسيم٭ّــققّّمابــّ٤مخّٖميــي مـمصلغــوموآمأسؾــّ٣مبــوٓموأتؼــوطّ٣مظــ،)ّ٥م
وتقؼـ ّ٥اظؿوممسؾّ٧موسّٓهمبـصّٕتّ٥مظّٓؼـّ٥موتلؼقـّٓهمظـ،ّ٥مإّٰمأغـّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣مأسّٓ يودثيماهلفّٕةمسّٓتفو،موادبّٔمهلومعومؼؼـّٓرمسؾمقـّ٥معـّ٤ماِّدـؾوبم،م
صوِّخــّٔمبوِّدــؾوبمػــّ٦مرّٕؼــّ٠مايصــّ٦لمسؾــّ٧معــومســـّٓمآمســّٖموجــ،ّ٢معــّٝم
عّ٦ا٭ّؾيماظعؿّ٢ماىودمابؽّ٣موضّ٦ةماظعّٖم وإخٱّصماظـقيمو٭ّّٓضفوم.
هلّٔامرأؼـومردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)مؼؿكّٔمعّ٤ماِّدـؾوبم عـوم
ؼؼّٓرمسؾقّ٥م،مسيمإسّٓادهمظّٕحؾيماهلفّٕة،موتّٕتقىمطّ٢معومؼؾّٖممهلوم،محقٌمطـونم
(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣محّٕؼصطيــومسؾــّ٧مضضــوءمحوجؿــّ٥مدــّٕؾيا،موضــّٓمزفــّٕمذظــّ١م
واّ٬ــقطيومحقـؿــومجــوءمظقكــربماظصــّٓؼّ٠م(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مبــلنمآمضــّٓمأذنمظــّ٥م
بوهلفّٕة،متؼّ٦لماظلقّٓة سوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)م-مطؿومسيم٭ّققّّماظؾكـوريم
وشريه-م:م(ادضيؿشيلْذشينشيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيمصِـّ٨ماظْكصيـّٕصيوجغيمحِـنيشيم
اذضيؿشيّٓؼيمسشيؾَقضيِّ٥ماَِّذشيىمصَؼَولشيمظَّ٥صيم(أَضِّ٣ضي)مصَؼَـولشيمؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيمآِمأَتشيطْؿشيـّٝصيمأَنضيمؼصيـمضيذشينشيمظَـَّ١م
صَؽَونشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصيم:م(إغيغـيّ٨مَِّرضيجصيّ٦مذشيظِ)َّ١م،مضَوظَـًضيم:م
صَوغضيؿشيظَّٕشيهصيمأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيمصَلَتشيوهصيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مذشياتشيمؼشيـّ٦ضيمػيمزُفضيـّٕطيا)م،م
(وسيمبعّٚماظّٕواؼوتم:م(أغّ٥مجوءمعؿؼـعطيـو)ممصَـشيـودشياهصيمصَؼَـولشيم:م(مأَخضيـّٕغيجضيمعشيـّ٤ضيمسِـضيـّٓشيكَ،مم
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صَؼَولشيمأَبصيّ٦مبشيؽْـّٕػيم:مإغيغؼيؿشيـومػصيؿشيـومابضيـشيؿشيـويشي.)...ممصؾـؿلعـّ٢محـّٕصماظــيبمسيمأنمؼـلتّ٨م
إديمأب ّ٨بؽّٕمعؿؼـعطيومحؿّ٧مّٰمؼصيعّٕشيفم،مومطونمحّٕؼصطيومسؾـّ٧مأنمّٰمؼـّٓريمأحـّٓم
حبّٕطؿّ٥موتّ٦جفوت .ّ٥م
 ايتدطــٝط ضــزٚرَ ٠ــٔ ضــزٚرات احلٝــاٚ ِ٠صــبب َــٔ أصــباب
ايٓذاح:

ٌومأذنمآم-متعوديم-مظّٕدّ٦ظّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)مبـوهلفّٕةمأسـّٓم

اظّٕدّ٦لماظؽّٕؼّ٣م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممظؽّ٢مأعّٕمسّٓتـّ٥مبـوظّٕشّ٣معـّ٤مسصـؿيم
آمظّ٥م،موذظّ١مبوخؿقورهماظّ٦ضًماٌـودىم،مواظّٕصقـّ٠ماٌـودـىم،موأدـوظقىم
اظؿعؿقــيمواظؿؿّ٦ؼــّ٥مسؾــّ٧ماظؼــّ٦مم،مصؽــونم(م٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾّ٣م)مأمنّ٦ذجطيــوم
ظؾؼوّ٫ــّٓمواٌعؾِّـــّ٣م،مصـــرتاهمؼضـــّٝمخطـــيماهلفـــّٕةممبـؿفـــّ٧ماظّٓضـــيموايؽؿـــيم
علؿكّٓعطيوماظػؽّٕمواظعؼّ٢م،موؼـّ٠مسيمغصّٕمآم(سّٖعيموجّ٢عي)مأوًّٰموأخريطيا.
وؼؿفؾّ٧مذظّ١مسيمتّ٦زؼّٝماِّدوارموسّٓمماحؿؽورماٌفومم،مصقلـؿّٓسّ٧م
ابّ٤مسؿّ٥مسؾّ٨مبّ٤مأبّ٨مروظىم(مرّ٨ّ٬مآمسـّ٥م)مظقـوممسؾ ّ٧صّٕاذـّ٥ماظشـّٕؼّٟم
;مسؾّ٧مدؾقّ٢ماظؿؿّ٦ؼّ٥مظؾؿرتبصـنيمبلغـّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣معـوزالمسيم
صّٕاذّ٥م،موؼلؾّ١م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مرّٕؼؼًوموسِّٕطيامشـريمعـلػّ٦لموّٰمععؿـودم;م
ظؿضــؾقّ٢ماٌطــوردؼّ٤م،مثــّ٣مؼؿفــّ٥مغوحقــيماىـــّ٦بمعــّٝمأغــّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودؾ)ّ٣مطونمؼؼصّٓمآٌّؼـيماٌـّ٦رةممشوًّٰم،موسيماخؿقورمهم(م٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾّ٣م)معّ٤مؼفّٓؼّ٥ماظطّٕؼّ٠مادؿعونمبّٔويماظؽػوءةمعّ٤مأػّ٢ماٌـّٕوءة،موػـّ٦م
سؾّٓمآمبّ٤مأرؼؼّٛماًؾريممبفوػّ٢ماظصقّٕاءم .م
م

موعّ٤مدبطقطّ٥مابؽّ٣مأغّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)معؽٌمبغورمثّ٦رم

ثٱّثمظقولمضؾّ٢ماظؿّ٦جّ٥مسبّ٦مؼـّٕبمحؿّ٧مؼفّٓأماظطؾىمسؾقّ٥موسؾّ٧م٭ّوحؾّ٥م،م
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ودبّٕ مع ّ٤مؼلتق ّ٥مسي ماظغور مبوظطعوم مواظشّٕاب م ،موػ ّ٨مأمسوء مبـً مأب ّ٨مبؽّٕم
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥م،موؼـؿؼّ٨مسؾّٓمآمبّ٤مأبّ٨مبؽّٕمصقلـّٓمظّ٥معفؿيمغؼّ٢مأخؾورم
ضّٕؼّ٘ م ،موسوعّٕ مب ّ٤مصفرية معّ٦دي مأب ّ٨مبؽّٕ ماظصّٓؼ ّ٠م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مراسقطيوم
ظؾغـّ٣م;مظقكػّ٨مآثورمسؾّٓمآمبّ٤مأبّ٨مبؽّٕ ،محؿّ٧مّٰمتعّٕفمضّٕؼّ٘مأؼّ٤مذػىم
،مصؽونم(م٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)محيلّ٤ماغؿؼوءمعّ٤مؼؼّ٦ممبؽّ٢معفؿيم،موػصيّ٦م
سيمػشئّامطؾّّ٥معؿّ٦طّ٢ظيمسؾّ٧مآم– متعودي -معصيعؾـطيومأغّ٥مسيمععقيمآم،مصقؼّ٦لم
ظصوحؾّ٥م:م{م..ظَومتشيقضيّٖشينضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمعشيعشيـشيو}..مممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿّ٦بي40:ؼم.م م
إنمػــّٔاماظؿكطــقّٛماٌُقؽــّ٣مبفــّٔهماظّٓضــيمعــّ٤ماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودؾّ٣م)م،مظقصيعؾّ٣مأعؿّ٥مأنمػّٔاماظّٓؼّ٤ماظؼّ٦ؼّ٣مػّ٦مدؼّ٤ماظؿكطقّٛمِّيمأعّٕػيمعـّ٤م
اِّعّ٦رم،مصوٌمعّ٤مإذامطونمضّ٦يماإلميـونمبـوٓمؼعمؿؿـّٓممتـومماّٰسؿؿـودمسؾـّ٧م
آ،مّٰمبــّٓمظــّ٥معــّ٤مإجــودةماظؿكطــقّٛمسيمأيمأعــّٕػيمؼّٕؼــّٓمأنمؼؾؾغــّ٥مسيمػــّٔهم
ايقوةمطؿومصعّ٢مردّ٦لمآم(٭ّؾّّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾّ)ّ٣م،محقـٌمطـونمععـّ٥مغصـّٕم
آموععــّ٥مرسوؼــيمآموععــّ٥متـؾقــًمآموععــّ٥مطػوظــيمآمظؽــّ٤مّٰمبــّٓمظــّ٥معــّ٤م
اظؿكطـــقّٛماظـــّٓضق،ّ٠مػؽـــّٔامؼصيعؾؿــــومردـــّ٦لمآم(٭ّــؾّّ٧مآمسؾقـــّ٥مودــؾّ)ّ٣م
اظّٓرس.مصؿّ٤مأرادمأنمؼـؿعؾّ٣ماظؿكطـقّٛمصؾقؿلعـّ٢مػفـّٕةماظــيبمم(٭ّـؾّ٧مآم
سؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣ماظــيتمأطــّٓتمأنماإلدــٱّممدؼــّ٤ماإلســّٓادماىقــّٓم،مواظؿكطــقّٛم
اظلـــــؾقّ٣م،موضـــــّٓمأعّٕغـــــومآمبوإلســـــّٓادمسيماظؼـــــّٕآنماظؽـــــّٕؼّ٣مسيمضّ٦ظـــــّ٥م
تعودي{:وشيأَسِّٓؽيوامظَفصيّ٣ضيمعشيـومادضيـؿشيطَعضيؿصيّ٣ضيمعِـّ٤ضيممضُـّ٦ؼيةٍموشيعِـّ٤ضيمرغيبشيـوطِماظْكشيقضيـّ٢غيمتصيّٕضيػِؾصيـّ٦نشيمبِـ ِّ٥م
سشيـّٓصيوؼيماظؾَّـِّ٥موشيسشيــّٓصيوؼيطُّ٣ضيم}ػماِّغػـول:م60ؼ.موعــّ٤مثــّ٣مطـونماظؿكطــقّٛمّ٬ــّٕورةًمعــّ٤م
ّّٕ٬وراتمايقوةِمودؾؾطيومعّ٤مأدؾوبماظـفوحم،موسيمذظّ١مدرسظيمبؾقّٞموحؽؿـيم

- 314 -

سظقؿــي;مإذمإنمحلــّ٤ماظؿكطــقّٛموروســيماظؿــّٓبريمّٰمتعــّٓومأنمتؽــّ٦نمأدــؾوبطيوم
أُعّٕغومأنمنؿفـّٓمسيمإسـّٓادػومدونماظؿعؾـّ٠مبفـوم،مإذمإنمايـوصّٜمواظـو٭ّـّٕموم
اٌّ٦صّ٠مػّ٦مآمدؾقوغّ٥موتعودي .م
 تأٜٝد اهلل تعاىل يٓب( ٘ٝصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ):
إنماٌؿلعــّ٢مسيماهلفــّٕةماظـؾّ٦ؼــيماظشــّٕؼػيمجيــّٓمأغفــومعظفــّٕمعــّ٤معظــوػّٕم
تلؼقّٓمآمتعوديمظّٕدّ٦ظّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣مواظـّٓصوعمســ،ّ٥ممصلحـّٓاثفومّٰم
دبؾّ٦معّ٤معظوػّٕماظؿلؼقّٓماإلهلّ٨م،موايػّٜماظّٕبـوغ.ّ٨موظعـّ٢معـّ٤مأسظـّ٣متؾـّ١م
اٌظوػّٕمسيمتلؼقّٓمآمتعوديمظّٕدّ٦ظّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موحػظّ٥مظّ٥م:معوم
وضّٝمظّ٥مسـّٓ خّٕوجّ٥معّ٤معؽي،موضّٓمتكعّٕمبّ٥مطػورمضّٕؼّ٘مظقؼؿؾّ٦همبضـّٕبيمرجـّ٢م
واحّٓمظقؿػّٕقمدعّ٥مسيماظؼؾوّ٢ّ٫مسؿٱًّممبشّ٦رةمأبّ٨مجف،ّ٢مؼؼّ٦لمتعودي حوطقطيوم
سّ٤مطقّٓػّ٣موتكعّٕػ{:ّ٣وشيإغيذضيمؼشيؿضيؽُـّٕصيمبِـَّ١ماظَّـِّٔؼّ٤شيمطَػَـّٕصيواممظِقصيـضيؾِؿصيـّ٦كَمأَوضيمؼشيؼْؿصيؾُـّ٦كَمأَوضيم
ؼصيكضيّٕغيجصيّ٦كَموشيؼشيؿضيؽُّٕصيونشيموشيؼشيؿضيؽُّٕصيماظؾَّّ٥صيموشياظؾَّّ٥صيمخشيقضيّٕصيماظْؿشيوطِّٕغيؼّ٤شي}مممممممممممػاِّغػول30:ؼ .م
وػـومتؿفؾّ٧ماظعـوؼـيماظّٕبوغقـيمواظؿلؼقـّٓماإلهلـّ٨مظّٕدـّ٦ظّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣م،محقٌمخيّٕجم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معـّ٤مبقؿـّ٥م-محبػـّٜمآمتعـوديم
ظــّ٥م،موسيمرسوؼؿــّ٥موسـوؼؿــّ٥م-موػــّ٦مخيــرتقم٭ّــػّ٦فماٌشــّٕطنيم،موسيمؼــّٓهم
اظشّٕؼػيمحػـيمعّ٤ماظرتابم،مصفعّ٢مؼّٔرهمسؾّ٧مرؤودف،ّ٣موػـّ٦مؼؿؾـّ٦مضـّ٦لمآم
تعودي:م{موشيجشيعشيؾْـشيومعِّ٤مبشيقضيّ٤غيمأَؼضيِّٓؼفغيّ٣ضيمدشيّٓؾياموشيعِّ٤ضيمخشيؾْػِفغيّ٣ضيمدشيّٓؾيام َصلَشْششيـقضيـشيوػصيّ٣ضيمصَفصيـّ٣ضيمَّٰم
ؼصيؾضيصِّٕصيونشي}ػؼّٗم:م9مؼم،مصؼّٓمأسؿّ٧مآمأبصورمضّٕؼّ٘مسّ٤معؼـّٕهمصـٱّمؼّٕوغـّ٥معـّٝم
دعقفّ٣ماظّٓاّ٫ىمسيماظؾقٌمسـّ٥م،موٕمؼؾّ٠معــفّ٣مرجـّ٢مإّٰموضـّٓموّ٬ـّٝممسؾـّ٧م
رأدّ٥متّٕابطيو .م
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أخّٕجماإلعوممأريّٓمسيمعلــّٓهم،مسـّ٤مسؾـّٓمآمبـّ٤مسؾـوسم(رّ٬ـّ٨مآم
سـفؿو)مضول:م تشوورتمضـّٕؼّ٘مظقؾـيممبؽـي،مصؼـول:مبعضـفّ٣مإذامأ٭ّـؾّّمصـلثؾؿّ٦هم
بوظّ٦ثوقمؼّٕؼّٓون اظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،موضول:مبعضـفّ٣مبـّ٢ماضؿؾـّ٦ه،م
وضـولمبعضـفّ٣م :بـّ٢مأخّٕجـّ٦هم،م صـلرؾّٝمآم-مسـّٖموجـّ٢م-مغؾقـمّ٥مسؾـّ٧مذظـّ١م
صؾــوتمسشيؾُّــّ٨مسيمصــّٕاشماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣متؾــّ١ماظؾقؾــيموخــّٕجم
اظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣محؿّ٧ميّ٠مبوظغورموبوت اٌشـّٕطّ٦نمحيّٕدـّ٦نم
سؾقؾيومحيلؾّ٦غّ٥ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،مصؾؿومأ٭ّـؾقّ٦امثـوروام إظقـّ٥مصؾؿـوم
رأوامسؾقؾيـــومردمآمعؽـــّٕػّ٣مصؼـــوظّ٦ام:مأؼـــّ٤م٭ّـــوحؾّ١مػـــّٔام؟مضـــولمّٰمأدريم،م
صوضؿصّ٦امأثّٕه،مصؾؿـومبؾغـّ٦اماىؾـّ٢مخصيؾِّـّٛمسؾـقفّ٣مصصـعّٓوامسيماىؾـّ٢مصؿـّٕوام
بوظغور صّٕأوامسؾّ٧مبوبّ٥مغلٍماظعـؽؾّ٦ت،مصؼوظّ٦ا:مظّ٦مدخـّ٢مػفــومٕمؼؽـّ٤مغلـٍم
اظعـؽؾّ٦ت سؾّ٧مبوبّ٥مصؿؽٌمصقّ٥مثٱّثمظقولم) .م
وعظفّٕمآخّٕمعّ٤معظوػّٕمذظـّ١مماظؿلؼقـّٓمماظّٕبـوغ،ّ٨موايػـّٜماإلهلـّ٨مؼؿفؾـّ٧م
واّ٬قطيوم،مسيمخربمممممممدـّٕاضيمبـّ٤معوظـّ١موػـّ٦مؼؾقـّ٠مبـوظـيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣ممو٭ّوحؾ،ّ٥مصققـؿوماضرتبمعـفؿو،موػّ٦مسؾّ٧مصّٕسمظ،ّ٥مورآهمأبّ٦مبؽّٕموضـّٝم
سيمغػلّ٥ماًّ٦فموايّٖن،مصوظؿػًمأبّ٦مبؽّٕ،مصؼول:مؼومردّ٦لمآمػّٔاماظطؾىم
ضــّٓميؼـــو،مصؼــولماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ:)ّ٣مم(مّٰمهــّٖنمإنمآمععـــو).مم
وسيمذظ،ّ١مؼؼّ٦لمأبّ٦مبؽّٕم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مـمطؿومسيم٭ّققّّمعلـؾّ٣مـم(...ممضَـولشيم
صَورضيتشيقشيؾْـشيومبشيعضيّٓشيمعشيومزشياظًَِماظشؼيؿضيّٗصيموشياتؼيؾشيعشيـشيومدصيّٕشياضَيُمبضيـّ٤صيمعشيوظِـٍّ١م-مضَـولشيم-موشيغشيقضيـّ٤صيمصِـّ٧م
جشيؾَـــ ـٍّٓمعِـــ ـّ٤شيماَِّرضيضغيم(٭ّـــــؾؾي)مصَؼُؾْـــــًصيمؼشيـــــومرشيدصيـــــّ٦لشيماظؾَّـــ ـِّ٥مأُتِقـشيـــــوم،مصَؼَـــــولشيم م
(مَّٰمتشيقضيــّٖشينضيمإغينؼيماظؾَّــّ٥شيمعشيعشيـشيــوم).مصَــّٓشيسشيومسشيؾَقضي ـِّ٥مرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـِّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م
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صَورضيتشيطَؿشيًضيمصَّٕشيدصيّ٥صيمإغيظَّ٧مبشيطْـِفشيوم،مأُرشيىم،مصَؼَولشيم:مإغيغـيّ٧مضَّٓضيمسشيؾِؿضيًصيمأَغؼيؽُؿشيومضَـّٓضيممدشيسشيّ٦ضيتصيؿشيـوم
سشيؾَّ٧ؼيمصَودضيسصيّ٦شيامظّ٨مصَوظؾَّّ٥صيمظَؽُؿشيومأَنضيمأَرصيدؼيمسشيـضيؽُؿشيوماظطَّؾَىشي.مصَّٓشيسشيوماظؾَّّ٥شيمصَـشيفشيّ٧مصَّٕشيجشيـّٝشيمَّٰم
ؼشيؾْؼَّ٧مأَحشيّٓطيامإغيَّّٰمضَولشيمضَّٓضيمطَػَقضيؿصيؽُّ٣ضيمعشيومػشيـومػصيـشيـومصَـٱَّمؼشيؾْؼَـّ٧مأَحشيـّٓطيامإغيَّّٰمرشيدؼيهصيم-مضَـولشيم-م
وشيوشيصَّ٧مظَـشيو)م.مصؽونمطـمّٔظّ١مإذم٭ّـّٓمآمدـّٕاضي،موسـودمأدراجـّ٥مبعـّٓمأنمأسطـّ٧م
اِّعونمظّٕدّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،موسّٕضمسؾقّ٥ماظّٖادمواٌؿـوع،مبـّ٢م
وسودمؼصّٓموؼّٕدمطّ٢معّ٤مؼؾؼوهممسيمرّٕؼؼّ٥مؼطؾىمربؿّٓطيامو٭ّوحؾ .ّ٥م
طؿــومغــّٕىمعــّ٤معظــوػّٕمذظــّ١ماظؿلؼقــّٓماظّٕبــوغ،ّ٨موايػــّٜماإلهلــّ٨م
ظؾّٕدـّ٦لم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودــؾ،)ّ٣محـنيمخـّٕجمبصــقؾيمأبـّ٨مبؽـّٕماظصــّٓؼّ٠م
وأضوعومسيمشورمثّ٦رمثٱّثمظقول،موضّٕؼّ٘متؾقـٌمسـفؿـومسيمربـّ٦عماظصـقّٕاءم،م
ووعّ٢مٌّ٤مؼلتّ٨مبفؿـومعوّ٫ـيمعـّ٤ماإلبـ،ّ٢محؿـّ٧مسظـّ٣ماًطـىم،موٌـومبؾـّٞم
اٌشــّٕطّ٦نمبــوبماظغــور،مػـــوكمضــولمأبــّ٦مبؽــّٕم(رّ٬ــّ٨م مآمســـ)ّ٥مظؾّٕدــّ٦لم م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م ظَّ٦ضيمأَنؼيمأَحشيّٓشيػصيّ٣ضيمغشيظَـّٕشيمتشيقضيـًشيمضَّٓشيعشيقضيـِّ٥مَِّبضيصشيـّٕشيغشيوم،مصَؼَـولشيم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضّ٦ظيماٌـمعّ٤ماظّ٦اثـّ٠معـّ٤مععقـيمآمتعـوديموتلؼقـّٓهم
ظ:ّ٥م(عشيومزَـؽيَّ١مؼشيومأَبشيومبشيؽّْٕػيمبِوثضيـشيقضيّ٤غيماظؾَّّ٥صيمثشيوظِـصيفصيؿشيو)ممممممممممممممممممممم(م٭ّققّّماظؾكوري) .م
ـّ٥م
و٭ّـّٓقمآماظعظــقّ٣محقـٌمضــولم:م{إغيظَّــومتشيـضيصصيـّٕصيوهصيمصَؼَــّٓضيمغشيصشيـّٕشيهصيماظؾَّــّ٥صيمإغيذضيمأَخضيّٕشيجشيـ صي
غينم
اظَِّّٔؼّ٤شيمطَػَّٕصيوامثشيوغِّ٨شيماثضيـشيقضيّ٤غيمإغيذضيمػصيؿشيومصِـّ٨ماظْغشيـورغيمإغيذضيمؼشيؼُـّ٦لصيمظِصشيـوحِ ِؾِّ٥مظَـومتشيقضيـّٖشينضيمإ ؼي
صيـــّ٦دٍمظَــّ٣ضيمتشيّٕشيوضيػشيــوموشيجشيعشيــّ٢شيمطَؾِؿشيـيَم
اظؾَّـّ٥شيمعشيعشيـشيــومصَـلَغضيّٖشيلشيماظؾَّــّ٥صيمدشيـؽِمقـشيؿشيّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيأَؼؼيــّٓشيهصيمبِف صي
ُماظؾِّ٥مػِّ٨شيماظْعصيؾْقشيوموشياظؾَّّ٥صيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيؽِقّ٣ظي} م
ِؿي َّ
اظَِّّٔؼّ٤شيمطَػَّٕصيواماظلؽيػْؾَّ٧موشيطَؾ شي
ػاظؿّ٦بيم40:ؼ .م
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سيمػــّٔهماٌعــوٕمعــّ٤مػفّٕتــّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م،مؼؼــرتنماإلســّٓادم
اظؾشّٕيمبوظؿلؼقّٓماإلهل،ّ٨موسيمذظّ١مسربةموسظيمظؾؿلؾؿنيمعـّ٤مبعـّٓ،مبـلغفّ٣م
عؽؾػــّ٦نمبــلنمؼؿكــّٔوامعــّ٤ماِّدــؾوبمعــومؼلــؿطقعّ٦غّ٥موؼؼــّٓرونمسؾقــ،ّ٥مدونم
تؼصريمأومتؽود،ّ٢مثّ٣ماظؿفّٕدمعّ٤ماِّدؾوبموتػّ٦ؼّٚماِّعّٕمظـّٕبماِّدؾوب .م
َ ع ١ٝاهلل تعاىل يعباد ٙاملؤَٓ :
طــّٔظّ١مؼـؾغــّ٨مظإلغلــونمأنمؼعؾــّ٣مأنمععقــيمآمتعــوديمػــّٔهماظــيتم
غلؿػقّٓػومعّ٤محّٓثماهلفّٕةماظـؾّ٦ؼيمظقلًمخو٭ّيمبوظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣م،مبّ٢مإغفومسوعيمظؽّ٢معمعّ٤متؼّ٨مأخؾّٙمٓمتعوديمسيمروسؿّ٥موأحلّ٤م
اظعؿــّ٢م،مضــولمتعــودي{:إغينؼيماظؾَّــّ٥شيمعشيــّٝشيماظَّ ـِّٔؼّ٤شيماتؼيؼَــّ٦ضياموشياظَّ ـِّٔؼّ٤شيمػصيــّ٣ضيمعصيقضيلِـــصيّ٦نشيم}م
ػاظـق128:ّ٢ؼ.وضولم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(ماحػّٜمآمحيػظـ.)ّ١ممصؿـّ٤م
طونمسيمععقيماًوظّ٠مدؾقوغّ٥موتعوديمظّ٤مؼضـّٕهمأذىم،موحوذـومٓمأنمؼـرتكم
أغؾقوءهموأوظقوءهمأومؼؿكؾـّ٧مســفّ٣م،مصفـّ٦ماظؼوّ٫ـّ٢مدـؾقوغ:ّ٥م{إغيغؼيـومظَـشيـضيصصيـّٕصيمرصيدصيـؾَـشيوم
وشياظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امصِّ٨ماظْقشيقشيوةِماظّٓؽيغضيقشيوموشيؼشيّ٦ضيمشيمؼشيؼُّ٦مصيماْظلَذضيفشيودصي}مػشوصّٕ51:ؼ.م م
واغطٱّضًــومعــّ٤مربــّٛماٌوّ٬ــّ٨مبويوّ٬ــّٕموحــّٕصماإلدــٱّممسؾــّ٧مبـــوءم
دوظيمضّ٦ؼيمعلؿؼّٕةمعؿؿودـؽيمذـّٕعماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)مسيمبــوءم
اظّٓوظيمبعّٓمػفّٕتّ٥مإديمآٌّؼـيماٌـّ٦رةم،مصكخّ٧مبنيماٌفوجّٕؼّ٤مواِّغصـورم
،مووّّٝ٬موثقؼيمظؾؿعوؼّ٘ماظلؾؿّ٨مبنيمدـؽونمآٌّؼــيمذيقعطيـومسؾـّ٧ماخـؿٱّفم
أدؼوغفّ٣موضؾوّ٫ؾفّ٣متعّٓمأسظّ٣موثقؼـيمبشـّٕؼيمسيمتـورؼّْماإلغلـوغقيمتم٭ّـّ٢مظػؼـّ٥م
اظعقّ٘ماٌشرتكمبنيماظـوسمذيقعطيوم .م
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مطؿومأنمسؾّ٦رمضّ٦اتـوماٌلـؾقيمظؼــوةماظلـّ٦ؼّٗموخـّٛمبّٕظقـّٟمسيماظعوذـّٕم
عّ٤مرعضونم1393ػـم–ماظلودسمعّ٤مأطؿّ٦بّٕم1973ممطونمغؼطيمهّ٦لمعفؿيم
سيمتورؼّْماظّٓوظيماٌصّٕؼيم.موإغـوماآلنمأعوممغؼطيمهّ٦لمتورخيقيمصو٭ّؾيمسيم
اووهمبـوءماظّٓوظيماٌصّٕؼيماظؼّ٦ؼـيمايّٓؼــيم،موػـّٔامعـومؼؿطؾـىمعــومذيقعطيـوم
بــّٔلمجفــّ٦دمطــؾريةم٭ّــودضيمزبؾصــيم:مسيماظعؿــّ٢مواإلغؿــوجم،مسيماظؿؿلــّ١م
بــوظؼقّ٣مواِّخــٱّقماظلــوعقيم،مسيمغشــّٕماٌؾــودئماإلدــٱّعقيماظلــؿقيمواظؼــقّ٣م
اإلغلــوغقيموايضــورؼيماظّٕاضق ـميم اظــيتمتؿػــّ٠مودؼــــومايـقــّٟم،مسيماظؿعــوونم
واظؿؽوتّٟمعّ٤مأجّ٢مبـوءمػّٔهماظّٓوظيم.بفّٔامتؽّ٦نماهلفّٕةمضّٓمأسطًمدردطيـوم
تطؾقؼقطيومسيمحؼقؼيماإلميونمبوٓم-مسّٖموجّ٢م-موعو ؼؿطؾؾّ٥معّ٤مإسّٓادمعـوديم
وتلػقّ٢مضؾيبماطؿلوبطيومظؾؿعقيماإلهلقيمم،مواظؿلؼقّٓماظّٕبوغ .ّ٨م

* * *
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األخذ باألصباب يف ض ٤ٛاهلذز ٠ايٓب ١ٜٛايغزٜف١
أٚال :ايعٓاصز:
 .1اهلفّٕةممنّ٦ذجمّٰغؿصورمايّ٠مسؾّ٧ماظؾور .ّ٢م
 .2عّ٤معظوػّٕماِّخّٔمبوِّدؾوبماظؿكطقّٛماىقّٓم.
 .3اِّغؾقوءمودـيماِّخّٔمبوِّدؾوب.
 .4اِّخّٔمبوِّدؾوبمّٰمؼـوسيماإلميونمبوظؼضوءمواظؼّٓر.
ثاْٝا :األدي:١
َٔ ايكزإٓ ايهز:ِٜ

ِّ٨م
 .1ضولمتعودي:م{إغيَّّٰمتشيـصصيّٕصيوهصيمصَؼَّٓضيمغشيصشيّٕشيهصيماظؾَّّ٥صيمإغيذضيمأَخضيّٕشيجشيـّ٥صيمماظَّـِّٔؼّ٤شيممطَػَـّٕصيواْممثشيـوغ شيم
شيلم
اثضيـشيقضيّ٤غيمإغيذضيمػصيؿشيومصِّ٨ماظْغشيورغيمإغيذضيمؼشيؼُّ٦لصيمظِصشيـوحِ ِؾِّ٥ممَّٰمتشيقضيـّٖشينضيممإغينؼيماظؾَّـّ٥شيممعشيعشيـشيـوممصَـلَغّٖ شيم
اظؾَّّ٥صيمدشيؽِقـشيؿشيّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥مموشيأَؼؼيـّٓشيهصيممبِفصيـصيـّ٦دٍممظَّـّ٣ضيممتشيّٕشيوضيػشيـومموشيجشيعشيـّ٢شيممطَؾِؿشيـيَمماظَّـِّٔؼّ٤شيممطَػَـّٕصيو ْمام
اظؾِّ٥مػِّ٨شيماظْعصيؾْقشيوموشياظؾَّّ٥صيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيؽِقّ٣ظي}مممممممممممممممػاظؿّ٦بي40:ؼ .م
ِؿيُم َّ
اظلؽيػْؾَّ٧موشيطَؾ شي
 .2وضــولممتعــودي:مم{موشيإغيذضيمؼشيؿضيؽُــّٕصيممبِــَّ١مماظَّــِّٔؼّ٤شيممطَػَــّٕصيواممظِقصيـضيؾِؿصيــّ٦كَممأَوضيمؼشيؼْؿصيؾُـــّ٦كَمأَوضيم
ؼصيكضيّٕغيجصيّ٦كَموشيؼشيؿضيؽُّٕصيونشيموشيؼشيؿضيؽُّٕصيماظؾَّّ٥صيموشياظؾَّّ٥صيمخشيقضيّٕصيماظْؿشيوطِّٕغيؼّ٤شي}مممممػاِّغػول30:ؼ.
 .3وضولمتعوظ:ّ٨م{ َصلَوضيحشيقضيـشيومإغيظَقضيـِّ٥ممأَنغيما٭ّضيــشيّٝغيمماظْػُؾْـَّ١مم ِبلَسضيقصيـِـشيـومموشيوشيحضيقِـشيـوممصَـنغيذشياممجشيـوءمم
ضيّ٤موشيأَػضيؾَـَّ١ممإغيَّّٰمعشيـّ٤مم
ضيّ٤ماثضيـشيـق غيم
أَعضيّٕصيغشيوموشيصَورشيماظؿؼيـؽيـّ٦رصيممصَودضيـؾُّْ١ممصِقفشيـوممعِـّ٤ممطُـُّ٢ممزشيوضيجشيـق غيم
دشيؾشيّ٠شيمسشيؾ ضيَقِّ٥ماظْؼَّ٦ضيلصيمعِـضيفصيّ٣ضيموشيّٰمتصيكشيورِؾضيـِّ٨مصِّ٨ماظَِّّٔؼّ٤شيمزَؾَؿصيّ٦امإغيغؼيفصيّ٣معؽيغضيّٕشيضُـّ٦نشيمم*م
ِؾِّ٥ماظَِّّٔيمغشيفؼيوغشيـومم
ُّ٢ماظْقشيؿضيّٓصيمظ َّ
صَنغيذشيامادضيؿشيّ٦شيؼضيًشيمأَغًشيموشيعشيّ٤معؼيعشيَّ١مسشيؾَّ٧ماظْػُؾِّْ١مصَؼ غي
بمأَغّٖغيظْـِــّ٨معصيـــّٖشيًّٰمعؽيؾشيورشيطًــوموشيأَغــًشيمخشيقضيــّٕصيم
عِــّ٤شيماظْؼَــّ٦ضيمغيماظظَّــوظِؿِنيشيم*مموشيضُــّ٢مرؼي ـي
اظْؿصيـّٖغيظِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاٌمعـّ٦ن-27:م29ؼم
م
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 .4وضولمتعودي:م{موشيػصيّٖـييمإغيظَقضيِّ١مبِفِّٔضيعغيماظـؼيكضي َؾيِمتصيلشيوضِّْٛمسشيؾَقضيِّ١مرصيرَؾطيومجشيـِقؾيو}م
ػعّٕؼ:ّ٣مم25ؼ.
 .5وضولمتعودي:م{م َصلَتضيؾشيّٝشيمدشيؾشيؾطيو}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؽف:ّٟمم85ؼ
اظؾِّ٥مصَؾْقشيؿشيّ٦شيطَّّ٢غيماظْؿصيؿشيّ٦شيطِّؾُّ٦نشي}ممممممممممممػإبّٕاػق:ّ٣م12ؼ
 .6وضولمتعودي{:موشيسشيؾَّ٧م َّ
 .7ومضولمتعوظ}:ّ٨عِعيّ٤شيماظْؿصيمضيعِـِنيشيمرغيجشيولظيم٭ّشيّٓشيضُّ٦امعشيومسشيوػشيّٓصيواماظؾَّـّ٥شيمسشيؾ ضيَقِّ٥مصَؿِــضيفصيّ٣مم

عؼيّ٤مضَضشيّ٧مغشيقضيؾشيّ٥صيموشيعِـضيفصيّ٣معؼيّ٤مؼشيـؿشيظِّٕصيموشيعشيومبشيّٓؼيظُّ٦امتشيؾضيِّٓؼؾًو}ػماِّحّٖاب23:ؼ.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
َٔ ايضٓ ١ايٓب:١ٜٛ
صيماظؾِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآم
 -1سشيّ٤ضيمسصيؿشيّٕشيمبضيّ٤غيماظْكشيطَّوبِم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
سؾقّ٥مودؾّ٣م):م(ظَّ٦ضيمأَغؼيؽُّ٣ضيمتشيؿشيّ٦شيطَّؾُّ٦نشيمسشيؾَّ٧مآِمحشيّ٠ؼيمتشيّ٦شيطُّ ِؾِّ٥مظَّٕشيزشيضَؽُّ٣ضيمطَؿشيومؼشيّٕضيزصيقصيم
اظطَّقضيّٕشيم،متشيغضيّٓصيومخِؿشيو٭ّطيوموشيتشيّٕصيوحصيمبِطَوغطيوم).متغّٓو:متّٔػىمأولماظـفـور،موتـّٕوح:م
تّٕجّٝمآخّٕماظـفور.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي) .م
 -2وســّ٤ضيمأَبِــّ٨مبشيؽْــّٕػيم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صيم)مضَــولشيم:مضُؾْــًصيمظِؾـؼيؾِــّ٨ـيم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
َـولم
شيغومم،مصَؼ شيم
ودؾ)ّ٣موشيأَغشيومصِّ٨ماظْغشيورغي:م(ظَّ٦ضيمأَنؼيمأَحشيّٓشيػصيّ٣ضيمغشيظَّٕشيمتشيقضيًشيمضَّٓشيعشيقضيـِّ٥ممَِّبضيصشيـّٕشي
ضيّ٤ماظؾَّّ٥صيمثشيوظِـصيفصيؿشيو)
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(عشيومزَـؽيَّ١مؼشيومأَبشيومبشيؽّْٕػيمبِوثضيـشيق غي
م(رواهماظؾكوري).مم
 -3وسّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيجصيـّ٢ظي:ممؼشيـوممرشيدصيـّ٦لشيمماظؾَّـِّ٥مم،م
أَسضيؼِؾُفشيوموشيأَتشيّ٦شيطَّّ٢صيمأَوضيمأَرْؾِؼُفشيوموشيأَتشيّ٦شيطَّّ٢صي؟مضَولشي:م(اسضيؼِؾْفشيوموشيتشيّ٦شيطَّّ٢ضي)م
(رواهماظرتعّٔي).
 -4وسشيـــّ٤مسشيـــّ٦ضيفِمبضيـــّ٤غيمعشيوظِـ ـٍّ١م(رّ٬ـــّ٨مآمســــ)ّ٥مأَغؼيـــّ٥صيمحشيـــّٓؼيثشيفصيّ٣ضيم،مأَنؼيماظـؼيؾِـــّ٨ؼيم م
ضيّ٤م،مصَؼَــولشيماظْؿشيؼْضِــّ٨ؽيمسشيؾَقضي ـِّ٥م:م
(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مضَضشيــّ٧مبشيــقضيّ٤شيمرشيجصيؾَــق غي
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حشيلضيؾِّ٨شيماظؾَّّ٥صيموشيغِعضيّ٣شيماظّْ٦شيطِقّ٢صيم،مصَؼَـولشيممرشيدصيـّ٦لصيممآِم(٭ّشيـمؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيممسشيؾَقضيـِّ٥مموشيدشيـؾَّّ٣شي)مم:م
ضيـّ٣م
(رصيدؽيوامسشيؾَّ٨ؼيماظّٕؼيجصيـّ٢شيممصَؼَـولشيمم:معشيـوممضُؾْـًشيمم؟)مضَـولشيمم:مضُؾْـًصيمم:محشيلضيـؾِّ٨شيمماظؾَّـّ٥صيمموشيغِع شيم
اظّْ٦شيطِقّ٢صيم،مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م:م(إغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼشيؾُـّ٦مصيممسشيؾَـّ٧مم
ضيـّ٣م
اظْعشيفضيّٖغيم،موشيظَؽِّ٤ضيمسشيؾَقضيَّ١مبِوظْؽَقضيّٗغيم،موشيإغيذشيامشَؾَؾشيَّ١مأَعضيّٕظيمصَؼُّ٢ضيم:محشيلضيـؾِّ٨شيمماظؾَّـّ٥صيمموشيغِع شيم
اظّْ٦شيطِقّ٢صي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظـلو.)ّ٨ّ٫
شياعيَمسشيّ٤ضيمأَبِقـِّ٥مم،مضَـولشيمم:مدشيـلَظًْصيممرشيدصيـّ٦لشيمماظؾَّـِّ٥مم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥مم
 -5وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مخصيّٖ شي
ِقفومموشيدشيوشياءطيمغشيؿشيـّٓشياوشيىممبِـِّ٥مم
ودؾ)ّ٣مصَؼُؾًْصيم:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيماظؾَّـِّ٥ممأَرشيأَؼضيـًشيممرصيضًـّ٧ممغشيلضيـؿشيّٕضيض شي
اظؾ)ِّ٥
شيرم َّ
اظؾِّ٥مذشيقضيؽطيوم؟مضَولشي:م(ػّ٨معِّ٤ضيمضَّٓ غي
وشيتصيؼَوةًمغشيؿؼيؼِقفشيومػشيّ٢ضيمتشيّٕصيدؽيمعِّ٤ضيمضَّٓشيرغيم َّ
(رواهماظرتعّٔي).
 -6وسشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيجصيٱًّمعِـّ٤شيمماَِّغضيصشيـورغيممأَتشيـّ٧مماظـؼيؾِـمّ٨ؼيم
شيللَظُّ٥صيمصَؼَولشيم:م(أَعشيومصِّ٧مبشيقضيؿَِّ١مذشيّ٧ضيءظيم؟).مضَولشيمبشيؾَـّ٧مم،م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼ ضي
ـولم م
حِؾْــّٗظيمغشيؾْــؾشيّٗصيمبشيعضيضشيــّ٥صيموشيغشيؾضيلصي ـُّٛمبشيعضيضشيــّ٥صيموشيضَعضيــىظيمغشيشضيــّٕشيبصيمصِق ـِّ٥معِــّ٤شيماظْؿشيــوءِ.مضَـ شي
(ماّ٫ضيؿِـِّ٧مبِفغيؿشيوم،م َصلَتشيوهصيمبِفغيؿشيوم َصلَخشئّشيػصيؿشيومرشيدصيّ٦لصيماظؾَّـِّ٥مم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥ممودـؾ)ّ٣مم
َولم
بِقشيِّٓهِموشيضَولشيم:م(عشيّ٤ضيمؼشيشضيؿشيّٕغيىمػشئّشيؼضيّ٤غي)؟مضَولشيمرشيجصيّ٢ظي:مأَغشيومآخصئّصيػصيؿشيومبِِّٓرضيػشيّ٣ػي.مض شي
صيؿومم
:م(معشيـّ٤ضيممؼشيّٖغيؼـّٓصيممسشيؾَـّ٧ممدِرضيػشيـّ٣ػي؟مم)معشيـّٕؼيتشيقضيّ٤غيممأَوضيمثشيٱَّثطيـومم،مضَـولشيممرشيجصيـّ٢ظي:ممأَغشيـوممآخصيـّٔصيػ شي
َولم
ضيّ٤موشيأَسضيطَوػصيؿشيوماِّغصوريموشيض شي
بِِّٓرضيػشيؿشيقضيّ٤غي.م َصلَسضيطَوػصيؿشيومإغيؼؼيوهصيموشيأَخشئّشيماظّٓـيرضيػشيؿشيق غي
صيوعوممصَـلْتِـِّ٨مم
شيّٕمضَـّٓ طي
:م(ماذضيؿشيّٕغيم ِبلَحشيِّٓػِؿشيومرَعشيوعطيومصَوغضيؾِّٔضيهصيمإغيظَّ٧مأَػضيؾَِّ١موشياذضيؿشيّٕغيمبِـوآلخ غيم
اظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسصيّ٦دطيامبِقشيِّٓهِمثصيـّ٣ؼيمم
ِبِّ٥م)،م َصلَتشيوهصيم ِبِّ٥مصَششيّٓؼيمصِقِّ٥مرشيدصيّ٦لصيم َّ
شيىم
ضيليَمسشيششيّٕشيمؼشيّ٦ضيعطيـومم)،مصَـّٔشيػ شيم
ضَولشيمظَّ٥صيم:م(ماذضيػشيىضيمصَوحضيؿشيطِىضيموشيبِّٝضيموشيَّٰمأَرشيؼشيـؼيَّ١مخشيؿ شي
ِـفومم
اظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيقضيؿشيطِىصيموشيؼشيؾِقّٝصيمصَفشيوءشيموشيضَّٓضيمأَ٭ّشيوبشيمسشيششيّٕشيةَمدشيرشياػِـّ٣شيممصَوذضيـؿشيّٕشيىممبِؾشيعضيض شي
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ثشيّ٦ضيبطيوموشيبِؾشيعضيضِفشيومرَعشيوعطيو.مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَّـِّ٥مم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥ممودـؾ:)ّ٣مم(ػشيـّٔشياممخشيقضيـّٕظيمم
ظََّ١معِـّ٤ضيممأَنضيمتشيفِـّ٧ءشيمماظْؿشيلضيـلَظَيُممغصيؽْؿشيـيًممصِـّ٧مموشيجضيفغيـَّ١ممؼشيـّ٦ضيمشيمماظْؼِقشيوعشيـيِممإغينؼيماظْؿشيلضيـلَظَيَممَّٰم
ِّٝمأَوضيمظِِّٔىمدشيمػيمعصيّ٦جِّٝػيم)مم
تشيصضيؾُّّصيمإغيَّّٰمظِـشيٱَّثشييٍمظِِّٔىمصَؼّْٕػيمعصيّٓضيضِّٝػيمأَوضيمظِِّٔىمشُّٕضيمػيمعصيػْظ ػي
(رواهمأبّ٦مداود).
ثايجا :املٛضٛع:
إنماٌؿّٓبّٕمٌعوغّ٨ماهلفّٕةماظـؾّ٦ؼيماظشّٕؼػيمعـّ٤معؽـيماٌؽّٕعـيمإديم
آٌّؼـيماٌـّ٦رةمؼلؿـؾّٛمعـفومدرودوًمسظقؿيم،موؼلؿكؾّٙمعـفومصّ٦آّّ٫مذيـي،م
وؼؾقّٜمصقفومحؽؿوًمبوػّٕةمؼلؿػقّٓمعـفوماظػّٕدمواجملؿؿـّٝمسيمذـؿّ٧مذبـوّٰتم
ايقوةم،مصففّٕةماظّٕدّ٦لم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥ممودـؾ)ّ٣ممٕمتؽـّ٤ممػفـّٕةمعؽوغقـي مـم
ذبّٕدماغؿؼولمعّ٤معؽونمإديمعؽونمـمصقلىمطؿومؼعؿؼـّٓماظؽــريمعـّ٤ماظــوس،م
بّ٢مطوغًمسيمحؼقؼؿفـومحؾؼـيمعـّ٤محؾؼـوتماظصـّٕاعماظـّٓاّ٣ّ٫مواٌلـؿؿّٕمبـنيم
ايّ٠مواظؾورّ٢م،موػّٔاماظصـّٕاعمواظؿـّٓاصّٝمبـنيمايـّ٠مواظؾورـّ٢مدــيمإهلقـيم
غوصّٔةم،مضّٓمؼظّ٤ماظؾعّٚمصقفومضّ٦ةماظؾورـّ٢م،مظؽـّ٤ماظغؾؾـيمدوعـوًمتؽـّ٦نمِّػـّ٢م
ايّ٠م،موعومذظّ١مإّٰمظقؿؿقّٖمأ٭ّقوبماظصربمواهلؿّ٣م،مضولمدؾقوغ:ّ٥م{ماظَّـِّٔؼّ٤شيم
غيمحُّ٠مإغيَّّٰمأَنمؼشيؼُّ٦ظُّ٦امرشيبؽيـشيومآُموشيظَّ٦ضيَّٰمدشيصّْٝصيمآِماظـؼيـوسشيم
أُخضيّٕغيجصيّ٦امعِّ٤مدِؼشيورغيػِّ٣مبِغشيقضيّٕ شي
ٓم
بشيعضيضشيفصيّ٣ضيمبِؾشيعضيّٚػيمظَّفصيّٓـيعشيًضيم٭ّشيّ٦شياعِّٝصيموشيبِقشيّٝظيموشي٭ّشيؾَّ٦شياتظيموشيعشيلشيوجِّٓصيمؼصئّضيطَّٕصيمصِقفشيـومادـّ٣صيما ِ
طَــِريطياموشيظَقشيـصصيــّٕشينؼيمآُمعشيــّ٤مؼشيـصصيــّٕصيهصيمإغينؼيمآَمظَؼَــّ٦غييؿيمسشيّٖغيؼــّٖظيم}مػايــٍ:م40ؼ.موضــولم
تعودي:م{وشيظَؼَّٓضيمدشيـؾشيؼًَضيممطَؾِؿشيؿصيـشيـوممظِعِؾشيودِغشيـومماظْؿصيّٕضيدشيـؾِنيشيمم*مإغيغؼيفصيـّ٣ضيممظَفصيـّ٣صيمماظْؿشيـصصيـمّ٦رصيونشيم*م
شيـىم
وشيإغينؼيمجصيـّٓشيغشيومظَفصيّ٣صيماظْغشيـوظِؾصيّ٦نشيمم}ػماظصـوصوت:م171ـــمم173ؼ.موضـولممتعـوديمم:م{مطَؿ شيم
آُمَِّشْؾِــؾشيّ٤ؼيمأَغشيــوموشيرصيدصي ـؾِّ٨مإغينؼيمآَمضَــّ٦غييؿيمسشيّٖغيؼــّٖظيم}مػاجملودظــي:م21ؼم،مصفــوءتم
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اهلفّٕةمظؿعؾّ٤ماغؿصورمايّ٠مسؾّ٧ماظؾورّ٢م،مواغؿصورمايّٕؼيمسؾّ٧ماظعؾّ٦دؼـيمم،م
واغؿصورماإلميونمسؾّ٧ماظؽػّٕ،مصؽوغًماهلفّٕةمحّٕبطيـوممسؾـّ٧مماظضـعّٟمماإلغلـوغّ٨مم
سيمذؿؼيّ٧م٭ّّ٦رهموأظّ٦اغ،ّ٥مواغؿصـورطياممظؾقـّ٠ممعفؿـوممبطشـًضيممبـّ٥ممضـّ٦ةمماظؾورـ،ّ٢مموم
تلدقلطيــومِّولمدوظـيٍمدسوّ٫ؿصيفــوماظعــّٓلصيمواظعؾــ،ّ٣موايّٕؼـيُموايضــورة،مواإلخــوءصيم
واٌلوواة،مواظّٕرييمواظؿّ٦ادعيم،مظؿظّ٢ماهلفّٕةمخـريمدظقـّ٢مسؾـّ٧مأنمأ٭ّـقومبم
اهلؿّ٣مواظعّٖمييمّٰمتؿّ٦ضّٟمعلريتف .ّ٣م
وٕ تؽــّ٤ماهلفــّٕةماظـؾّ٦ؼــيمععفــّٖةمربوغقــيمصقلــى،موّٰمسؿـٱًّمبشــّٕؼؾيوم
ذبّٕدطيامصقلىم،مصؾؼّٓماجؿؿّٝمصقفوماِّعّٕانماظؿلؼقّٓماإلهلّ٨مبعـوؼؿّ٥مورسوؼؿـّ٥مم،م
واظؿكطقّٛماظؾشّٕيمعؿؿـٱًّمسيماِّخّٔمبوِّدـؾوبمماٌعقــيممسؾـّ٧ممإمتـوممماِّعـّٕمم
بـفوح .م
واِّخــّٔمبوِّدــؾوبمدونماّٰسؿؿــودمسؾقفــومسؾــودةمواجؾــيمؼؿؼــّٕبمبفــوم
اظعؾّٓمإديمآم(تعودي)،موػّ٨مدـيمعّ٤مدـّ٤مآماظؽّ٦غقيم،مصوظّٓغقوممبومأَوضيدسّ٥م
آمصقفومعّ٤ماٌـوصّٝمواظلعّ٨مصقفومعـوممػـّ٨ممإّٰمدـؾىمممظؾـفـوحممسيماآلخـّٕةمم،م
وإردولماظّٕدّ٢موإغّٖالماظؽؿـىمموتشـّٕؼّٝمماظشـّٕاّّٝ٫ممطؾـفوممأدـؾوبممعّ٦٭ّـؾيممإديم
اظغوؼـيمماظعظؿــّ٧موػــّ٨مرّ٬ــّ٦انغيمآم(ســّٖموجــ)ّ٢م،مواظــّٓواءمعــومػــّ٦مإّٰمدــؾىم
ظؾشػوءم،موآٌّارديمدؾىمظؾـفوحم،موػؽّٔامجعّ٢مآمظؽّ٢مذّ٨ءمدؾؾطيو.مم م
وظؼـــّٓمرؾـــّ٠مغؾقــــوماظؽـــّٕؼّ٣م(٭ّـــؾّ٧مآمسؾقـــّ٥مودـــؾ)ّ٣مدــــيماِّخـــّٔم
بوِّدؾوبمسيماهلفّٕةمتطؾقؼًومسؿؾقطيومسيمأبفّ٧م٭ّّ٦رهموأطؿؾّ٥م،محقـٌممخطـّٛمم
ظؾؿفؿيمدبطقطًومجقّٓطيام،مسؾّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤مؼؼقـّ٥مأنمآمطوصقّ٥م;مظقؽـّ٦نممذظـّ١مم
دردطيــومظألعــيمأنمحلــّ٤ماظؿكطــقّٛمعــّ٤مدســوّ٣ّ٫ماظؿّ٦طــّ٢مسؾــّ٧مآمواِّخــّٔم
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بوِّدــؾوب،مصودبــّٔمطــّ٢ماظّ٦دــوّ٢ّ٫ماظــيتمتعقـــّ٥مسؾــّ٧مإنــوحماهلفــّٕةم،موسيم
اظّ٦ضــًمغػلــّ٥مطــونمعــّٝمآم(ســّٖموجــ)ّ٢مؼــّٓسّ٦هموؼلؿـصــّٕهمأنمؼؽؾــّ٢مدــعقّ٥م
بوظـفوحم،موطونمطّ٢مأعّٕمعّ٤مأعّ٦رماهلفّٕةمعّٓرودوًمبعـوؼـيمصوّ٫ؼـيمعـّ٤مردـّ٦لم
آم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مم،مصعـصـّٕمماظؿّ٦ضقـًمماٌـودـىممظؾكـّٕوجممظؾـففّٕةمم
طــونمزبؿــورامبعـوؼــيمعــّ٤مردــّ٦لمآم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م،محقــٌمجــوءم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ممإديمبقـًممأبـّ٨ممبؽـّٕمماظصـّٓؼّ٠مم(رّ٬ـّ٨ممآمســ)ّ٥ممسيم
وضًمذّٓؼّٓمايّٕمحؿّ٧مّٰمؼّٕاهمأحّٓم،موأعّٕم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مأبـومبؽـّٕم
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأنمؼصيكّٕغيجمعشيّ٤ضيمسـّٓهم،موٌومتؽؾّ٣مٕمؼؾنيمإّٰماِّعّٕمبـوهلفّٕةم
ِشيَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيفشيـو)مضَوظَـًضيم:مظَؼَـّ٢ؼيمؼشيـّ٦ضيمظيمطَـونشيم
دونمهّٓؼّٓماّٰووه،مصعشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
شيؼلْتِّ٨مسشيؾَّ٧ماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مإغيَّّٰمؼشيـلْتِّ٨ممصِقـِّ٥مبشيقضيـًشيمأَبِـّ٨مبشيؽْـّٕػيمأَحشيـّٓشيم
ِؼـيِمِمظَّ٣ضيمؼشيّٕصيسضيـشيـومإغيَّّٰموشيضَـّٓضيمأَتشيوغشيـوم
رَّٕشيصَّ٨غيماظـؼيفشيورغيمصَؾَؿؼيومأُذِنشيمظَّ٥صيمصِّ٨ماظْكصيّٕصيوجغيمإغيظَّ٧ماظْؿشيّٓ شي
زُفضيّٕطيامصَكصيؾـيّٕشيم ِبِّ٥مأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيم،مصَؼَولشي:معشيومجشيوءشيغشيوماظـؼيؾِـّ٨ؽيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مصِـّ٨م
شيـّ٤م
ِـّ٨مبؽْـّٕػي:مأَخضيـّٕغيجضيمع ضي
ِّب شي
شيمسؾَقضيـِّ٥مضَـولشيم َ
ػشئِّهِماظلؼي و ِسيِمإغيَّّٰمَِّعضيّٕػيمحشيّٓشيثشيم،م َصؾَؿؼيومدشيخشيـ ّ٢شي
سِـضيّٓشيكَم،مضَولشي:مؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمإغيغؼيؿشيومػصيؿشيـومابضيـشيؿشيـويشي،مؼشيعضيـِـّ٨مسشيوِّ٫ششيـيَموشيأَدضيـؿشيوءشيم،مضَـولشي:م
أَذشيعشيّٕضيتشيمأَغؼيّ٥صيمضَّٓضيمأُذِنشيمظِّ٨مصِّ٨ماظْكصيّٕصيوجغيم،مضَـولشي:ماظصؽيـمقشيضيؾيَمؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيمآِم،مضَـولشي:م
اظصؽيقشيضيؾيَ)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوريمسيم٭ّققق .)ّ٥م
صؾؾّٞماّٰحؿقوطمسـّٓماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣معـّٓاهم،مبودبـوذم
رّٕقمشريمعلظّ٦صيمظؾؼـّ٦م،مواّٰدـؿعوغيمبشكصـقوتمسوضؾـيمظؿؼـّ٦ممبوٌعووغـيمسيم
ذـؽّ٦نماهلفــّٕةم،مومتموّ٬ــّٝمطــّ٢مصــّٕدمسيمسؿؾــّ٥ماٌـودــىم،ماظــّٔيمحيلــّ٤م
اظؼقوممبّ٥مسؾّ٧ماظّ٦جّ٥ماِّطؿّ٢م،مصعؾّ٨عيمبّ٤مأبّ٨مروظىم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مؼــومم
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عؽونماظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م،مصؽـونمدـؾؾطيومظؾؿؿّ٦ؼـّ٥مسؾـّ٧ماٌشـّٕطنيم
وخّٓاسفّ٣م،محؿّ٧مخّٕجماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مهّٕدـّ٥مسـوؼـيمآموػـّ٣م
غوّ٫ؿّ٦ن،موأبصورماٌشّٕطنيممععؾؼيممبضفّٝماظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ .)ّ٣م
وسؾّٓمآمبّ٤مأبّ٨مبؽّٕم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مودورهماظعظـقّ٣مسيمادـؿطٱّعم
اِّخؾورمور٭ّّٓػوم،مموأمسـوءمذاتماظـطـوضنيم(رّ٬ـّ٨مآمسـفـو)موريؾـفوماظغـّٔاءم
ظؾـــيبم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣موأبقفــوماظصــّٓؼّ٠م(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥م،موســومرمبــّ٤م
صفــريةمراســّ٨ماظغـــّ٣م،موضوّ٫ــّٓمدــٱّحماظؿؿّ٦ؼــّ٥مواظــّٔيمضــوممبــّٓورهموبلشـوعــّ٥م
بؿؾّٓؼّٓمآثورمدريماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣مو٭ّـوحؾّ٥ماظصـّٓؼّ٠م(رّ٬ـّ٦انم
آمسؾق،)ّ٥مطقٱّمؼؿػّٕدفوماظؼّ٦مم،موسؾّٓمآمبّ٤مأرؼؼّٛمدظقّ٢ماهلفّٕةماِّعـني،م
وخــؾريماظصــقّٕاءماظؾصــري،مؼلخــّٔماظّٕطــىماٌؾــوركممعــّ٤مشــورمثــّ٦رممإديمؼـــّٕبم
عّٓؼـيمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ .)ّ٣م
إنمعومصعؾّ٥ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معّ٤متّٓبريمظألعّ٦رمسؾّ٧مسبّ٦م
راّّٝ٫مودضق،ّ٠موبلدؾّ٦بمحؽق،ّ٣مووّ٬عّ٥مظؽّ٢مذـكّٙمعـّ٤مأذـكوصماهلفـّٕةم
سيمعؽوغّ٥ماٌـودىم،مواضؿصورهمسؾّ٧ماظعّٓدماظٱّزممعّ٤ماِّذـكوصمعـّ٤مشـريم
زؼــودةموّٰمإدــّٕافم،مهلــّ٦مأطــربمدظقــّ٢مسؾــّ٧مأخــّٔهم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣م
ِـّ٨م
بوِّدؾوبم،مثّ٣ماسؿؿودهموثؼؿـّ٥مسيمآم(سـّٖموجـ)ّ٢م،موسشيـّ٤ضيممأَبِـّ٨ممبشيؽْـّٕػيمم(رشي ّ٬شيم
اظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشيم:مضُؾًْصيمظِؾـؼيؾِـّ٨ـيمم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥ممودـؾ)ّ٣مموشيأَغشيـوممصِـّ٨مماظْغشيـورغي:ممظَـّ٦ضيممأَنؼيم
ْـّٕمبِـوثضيـشيقضيّ٤غيمماظؾَّـّ٥صيمم
شيقِّ٥مَِّبضيصشيّٕشيغشيوم،مصَؼَولشيم:معشيومزَـؽيَّ١مؼشيومأَبشيـوممبشيؽ ػيم
أَحشيّٓشيػصيّ٣ضيمغشيظَّٕشيمتشيقضيًشيمضَّٓشيع ضي
ثشيوظِـصيفصيؿشيــو)م(مرواهماظؾكــوري).موعــّ٤مثــّ٣ؼيمطوغــًمسـوؼــيمآمهــقّٛمبــّ٥مسيمطــّ٢م
عؽون .م
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إنمادبوذماِّدؾوبمأعّٕمّ٬ـّٕوريموواجـىمسيمحقـوةماٌلـؾّ٣م،موػـّ٦م
عّ٤مسٱّعوتمحلّ٤ماظؿّ٦طّ٢مسؾّ٧مآمسّٖموجّ٢م،مواظّّٕ٬ومبؼضوّ٥ّ٫موضـّٓرهم،مصـٱّم
ؼ عينماظّّٕ٬ومبوظؼضـوءمواظؼـّٓرمأنمغضـعّٟمأعـوممابـ،ّ٤مأومغلؿلـؾّ٣مظؾقـلسم،م
وظؽــّ٤مســنيماظّّٕ٬ــومػــّ٦ماظؿّ٦طــّ٢مسؾــّ٧مآم(ســّٖموجــ)ّ٢مواِّخــّٔمبوِّدــؾوبم،م
صطؾىماظشػوءم٭ّّ٦رةمعّ٤م٭ّّ٦رماظؿّ٦طّ٢مسؾـّ٧مآمواِّخـّٔمبلدـؾوبماظـّٓواءم،م
َـولم
شياعيَمسشيّ٤ضيمأَبِقِّ٥مض شيم
وسيمغػّٗماظّ٦ضًمّٰمؼّٕدمعّ٤مضّٓرمآمذقؽوم،ممصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مخصيّٖ شي
ضيـًم
اظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَؼُؾًْصيم:مؼشيـوممرشيدصيـّ٦لشيمماظؾَّـِّ٥مم،مأَرشيأَؼ شيم
دلَظًْصيمرشيدصيّ٦لشيم َّ
:م شي
شيرماظؾَّـِّ٥ممذشيـقطيضيؽومم
رصيضًّ٧مغشيلضيؿشيّٕضيضِقفشيوموشيدشيوشياءطيمغشيؿشيّٓشياوشيىم ِبِّ٥موشيتصيؼَـوةًممغشيؿؼيؼِقفشيـوممػشيـّ٢ضيممتشيـّٕصيدؽيممعِـّ٤ضيممضَـّٓ غيم
اظؾِّ٥م)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي) .م
ضَولشيم:م(ػّ٨معِّ٤ضيمضَّٓشيرغيم َّ
وٕمؼّٕضماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبلنمؼؼّٟماإلغلونمسوجّٖامّٰم
ؼّٓصّٝمسّ٤مغػلّ٥موؼعؿؼـّٓممأنمػـّٔاممعـّ٤مممتـوممماظّّٕ٬ـومم،موظؽــّ٥مم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥مم
ودؾ)ّ٣مؼـفّ٧مسّ٤ماظعفّٖمواظضعّٟم،مٌومصقفؿومعّ٤معظوػّٕمذلمّٰمتؾقّ٠ممبلـؾّ٣مم
أبــّٓام،مسشيــّ٤ضيمسشيــّ٦ضيفِمبضيــّ٤غيمعشيوظِــٍّ١م(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأَغؼيــّ٥صيمحشيــّٓؼيثشيفصيّ٣ضيم،مأَنؼيماظـؼيؾِــّ٨ؼيم م
ِّ٨م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَضشيّ٧مبشيـقضيّ٤شيممرشيجصيؾَـقضيّ٤غيمم،مصَؼَـولشيمماظْؿشيؼْضِـّ٨ؽيممسشيؾَقضيـِّ٥مم:محشيلضيـؾ شيم
اظؾَّّ٥صيموشيغِعضيّ٣شيماظّْ٦شيطِقّ٢صيم،مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧مماظؾَّـّ٥صيممسشيؾَقضيـمِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مم:م(رصيدؽيوامسشيؾَـّ٨ؼيمم
َـولم
اظّٕؼيجصيّ٢شيم،مصَؼَولشيم:معشيومضُؾْـًشيمم؟مضَـولشي:ممضُؾْـًصيمم:محشيلضيـؾِّ٨شيمماظؾَّـّ٥صيمموشيغِعضيـّ٣شيمماظّْ٦شيطِقـّ٢صيمم،مصَؼ شيم
ـّٖم،موشيظَؽِــّ٤ضيم
رشيدصيــّ٦لصيمآِم(٭ّشيــؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م:م(إغينؼيماظؾَّــّ٥شيمؼشيؾُــّ٦مصيمسشيؾَــّ٧ماظْعشيفضيـ غي
سشيؾَقضيَّ١مبِوظْؽَقضيّٗغي،موشيإغيذشيامشَؾَؾشيَّ١مأَعضيّٕظيمصَؼُّ٢ضيم:محشيلضيؾِّ٨شيماظؾَّّ٥صيموشيغِعضيّ٣شيماظّْ٦شيطِقّ٢صي)م م
(رواهماظـلو .)ّ٨ّ٫م
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وٌومجوءهم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مرجّ٢مؼشـؽّ٦ممحوظـيممصؼـّٕهمم-موطلغـّ٥مم
طونمععطٱّمظألدؾوب-ممصلرذّٓهم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥ممودـؾ)ّ٣ممسؿؾقؾيـوممإديمّ٬ـّٕورةمم
اظلعّ٨موّّٕ٬ورةماِّخّٔمبوِّدؾوب،مسشيّ٤ضيممأَغشيّٗغيم ضيبّ٤غيمعشيوظِـٍّ١مم(رّ٬ـّ٨ممآمســ)ّ٥ممأَنؼيم
رشيجصيٱًّمعِّ٤شيماَِّغضيصشيورغيمأَتشيّ٧ماظـؼيؾِّ٧ؼيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيلضيـلَظُّ٥صيممصَؼَـولشيمم:م(أَعشيـوممصِـّ٧مم
بشيقضيؿَِّ١مذشيّ٧ضيءظيم؟م)مضَولشيم:مبشيؾَّ٧م‘محِؾّْٗظيمغشيؾْؾشيّٗصيمبشيعضيضشيّ٥صيموشيغشيؾضيلصيُّٛمبشيعضيضشيـّ٥صيمموشيضَعضيـىظيممغشيشضيـّٕشيبصيمم
صِق ـِّ٥معِــّ٤شيماظْؿشيــوءِ.مضَــولشيم:م(اّ٫ضيؿِـِــّ٧مبِفغيؿشيــوم،م َصلَتشيــوهصيمبِفغيؿشيــوم َصلَخشيــّٔشيػصيؿشيومرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـ ِّ٥م
ضيّ٤م؟)مضَـولشيممرشيجصيـّ٢ظي:مم
شيّٕىممػشيـّٔشيؼ غيم
م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبِقشيِّٓهِم،موشيضَـولشيمم:م(معشيـّ٤ضيممؼشيشضيـؿ غي
َـولم
ضيّ٤مأَوضيمثشيٱَّثطيـوممض شيم
أَغشيومآخصئّصيػصيؿشيومبِِّٓرضيػشيّ٣ػي.مضَـولشي:مم(معشيـّ٤ضيممؼشيّٖغيؼـّٓصيممسشيؾَـّ٧ممدِرضيػشيـّ٣ػيمم).معشيـّٕؼيتشيق غيم
رشيجصيّ٢ظي:مأَغشيومآخصئّصيػصيؿشيومبِِّٓرضيػشيؿشيقضيّ٤غي.م َصلَسضيطَوػصيؿشيومإغيؼؼيوهصيموشيأَخشئّشيماظّٓـيرضيػشيؿشيقضيّ٤غيموشيأَسضيطَوػصيؿشيـومم
شيّٕمبِـوآلخشيّٕغيمم
اِّغصوريموشيضَولشيم:م(اذضيؿشيّٕغيم ِبلَحشيِّٓػِؿشيومرَعشيوعطيومصَوغضيؾِـّٔضيهصيممإغيظَـّ٧ممأَػضيؾِـَّ١مموشياذضيـؿ غيم
ضَّٓصيوعطيوم َصلْتِـِّ٧م ِبِّ٥م)م‘م َصلَتشيـوهصيممبِـِّ٥ممصَششيـّٓؼيممصِقـِّ٥ممرشيدصيـّ٦لصيمماظؾَّـِّ٥مم(٭ّـؾّ٧ممآمسؾقـّ٥ممودـؾ)ّ٣مم
ضيليَمسشيششيّٕشيمؼشيّ٦ضيعطيـو)مم
سصيّ٦دطيامبِقشيِّٓهِمثصيّ٣ؼيمضَولشيمظَّ٥صيم:م(اذضيػشيىضيمصَوحضيؿشيطِىضيموشيبِّٝضيموشيَّٰمأَرشيؼشيـؼيَّ١مخشيؿ شي
‘مصَّٔشيػشيىشيماظّٕؼيجصيّ٢صيمؼشيقضيؿشيطِىصيموشيؼشيؾِقّٝصيمصَفشيوءشيموشيضَـّٓضيممأَ٭ّشيـوبشيممسشيششيـّٕشيةَممدشيرشياػِـّ٣شيممصَوذضيـؿشيّٕشيىمم
اظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(ػشئّشيام
بِؾشيعضيضِفشيومثشيّ٦ضيبطيوموشيبِؾشيعضيضِفشيومرَعشيوعطيو.مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيم َّ
شيللََظيَمَّٰم
شيوعيِمإغينؼيماظْؿ ضي
شيللََظيُمغصيؽشيْؿيًمصِّ٧موشيجضيفغيَّ١مؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
خشيقضيّٕظيمظََّ١معِّ٤ضيمأَنضيمتشيفِّ٧ءشيماظْؿ ضي
تشيصضيؾُّّصيمإغيَّّٰمظِـشيٱّشيَثيٍمظِِّٔىمصَؼّْٕػيمعصيّٓضيضِّٝػيمأَوضيمظِِّٔىمشُّٕضيمػيمعصيػْظِّٝػيمأَوضيمظِِّٔىمدشيمػيمعصيّ٦جِّٝػي)م م
(رواهمأبّ٦مداود) .م
وطونم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼلعّٕمأ٭ّقوبّ٥مبوِّخّٔمبوِّدـؾوبممحؿـّ٧مم
سيماِّعّ٦رماظيتمضّٓمؼّٕاػـومماظـؾعّٚممدونمجـّٓوىممأومصوّ٫ـّٓةمم،مصعـّ٤ضيممأَغشيـّٗغيممبضيـّ٤غيمم
عشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيجصيـّ٢ظي:ممؼشيـوممرشيدصيـّ٦لشيمماظؾَّـ،ِّ٥ممأَسضيؼِؾُفشيـموموشيأَتشيّ٦شيطَّـّ٢صيممأَوضيم
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أَرْؾِؼُفشيــوموشيأَتشيّ٦شيطَّــّ٢صي؟م(ؼؼصــّٓمغوضؿــ)ّ٥مضَــولشي:م(اسضيؼِؾْفشيــوموشيتشيّ٦شيطَّــّ٢ضي)م(رواهماظرتعــّٔي).م
وهلّٔامسـوبممدـقّٓغوممسؿـّٕصيممبـّ٤مماًطـوبمم(رّ٬ـّ٨ممآمســ)ّ٥ممسؾـّ٧مممذيوسـيممعـّ٤مم
أػّ٢ماظقؿ،ّ٤مطوغّ٦امحيفّ٦نمبٱّمزادمصّٔعف;ّ٣مضولمععووؼيمبّ٤مضـّٕة:ممظؼـّ٨ممسؿـّٕمم
بـــّ٤ماًطـــوبمغودــوًمعـــّ٤مأػـــّ٢ماظـــقؿ،ّ٤مصؼـــول:معـــّ٤مأغـــؿّ٣؟مضـــوظّ٦ا:مسبـــّ٤م
اٌؿّ٦طؾّ٦ن،مضول:مبّ٢مأغـؿّ٣مماٌؿّ٦اطؾـّ٦ن،ممإمنـومماٌؿّ٦طـّ٢مماظـّٔيممؼؾؼـّ٨ممحشيؾؼيـّ٥مم
سيماِّرضمثّ٣مؼؿّ٦طّ٢مسؾّ٧مآ(.مرواهمابّ٤مأبّ٨ماظـّٓغقو).ممورأىم(رّ٬ـّ٨ممآم
سـ)ّ٥مضّ٦عطيومضوبعنيمسيمرصيطّ٤ماٌلفّٓمبعّٓشيم٭ّٱّةماىؿعي،مصلـلهل:ّ٣ممعـّ٤ممأغـؿّ٣؟مم
ضــوظّ٦ا:مسبــّ٤ماٌُؿّ٦شيطِعيؾ ـّ٦نمسؾــّ٧مآ،مصعشيٱّػــّ٣مسؿــّٕم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مبِّٓرشيعيتــّ٥م
وغشيفشيّٕشيػ،ّ٣موضول:مّٰمؼشيؼعصيّٓنشيعيمأحّٓصيطّ٣مسّ٤مرؾىماظّٕزق،موؼؼّ٦ل:ماظؾفّ٣مارزضين،م
وضّٓمسؾِّ٣شيمأنماظلؿوءشيمّٰمتصيؿطِّٕصيمذػؾطيوموّٰمصضعيـي،مموإنمآمؼؼـّ٦ل:مم{صَـنغيذشياممضُضِـقشيًِمم
اظصشيعيٱَّةُمصَوغؿشيشِّٕصيوامصِّ٨ماَِّرضيضغيموشيابضيؿشيغصيّ٦امعِّ٤مصَضضيّ٢غيماظ عيؾَ}ِّ٥ػاىؿعيم10:ؼ.
إنماإلدٱّممدؼّ٤مّٰمؼعّٕفماظؿّ٦اطـّ٢م،مبـّ٢محيوربـّ٥موؼـؾـّٔهم،موّٰمؼعـّٕفم
اظؿّ٦اغّ٨مواظؽلّ٢مواًؿّ٦لم،موإمنومػّ٦مدؼّ٤ماِّخّٔمبوِّدؾوبمواظؿّ٦طـّ٢مسؾـّ٧م
ؼيـّ٥م
آم،مضولمتعودي{:معشيّ٤ضيمسشيؿِّ٢شيم٭ّشيوظِقطيومعِـّ٤ضيمذشيطَـّٕػيمأَوضيمأُغضيـشيـّ٧موشيػصيـّ٦شيمعصيـمضيعِّ٤ظيمصَؾَـصيقضيقِقشيـ صي
حشيقشيوةًمرَقـيؾشييًموشيظَـشيفضيّٖغيؼشيـؼيفصيّ٣ضيمأَجضيّٕشيػصيّ٣ضيمبِلَحضيلشيّ٤غيمعشيومطَوغصيّ٦امؼشيعضيؿشيؾُـّ٦نشيم}ػاظـقـ:ّ٢م97ؼ.موسيم
ايّٓؼٌمسشيّ٤ضيمسصيؿشيّٕشيمبضيّ٤غيماظْكشيطَّوبِم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَِّّ٥م(٭ّؾّ٧م
آمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م):م(مظَــّ٦ضيمأَغؼيؽُـّ٣ضيمتشيؿشيّ٦شيطَّؾُــّ٦نشيمسشيؾَـّ٧مآِمحشيـّ٠ؼيمتشيّ٦شيطُّمؾِـِّ٥م،مظَـّٕشيزشيضَؽُّ٣ضيمطَؿشيــوم
ؼشيــّٕضيزصيقصيماظطَّقضيــّٕشي،متشيغضيــّٓصيومخِؿشيو٭ّطيــوموشيتشيــّٕصيوحصيمبِطَوغطيــوم).مم(تغــّٓو):متــّٔػىمأولماظـفــور،م
(وتّٕوح):متّٕجّٝمآخّٕماظـفور.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).م م
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واِّخّٔمبوِّدؾوبمأؼضطيومدـيمسّ٤ماِّغؾقوءمواظّٕدـّ٢مم(سؾـقفّ٣مماظلـمٱّم)م،م
صفّٔامغيبمآمعّ٦دّ٧م(سؾقّ٥ماظلٱّمم)مأعـّٕهمربـّ٥م(دـؾقوغ)ّ٥مأنمؼضـّٕبماظؾقـّٕم
بعصوهمحقٌمأتؾعّ٥مصّٕسّ٦نموجــّ٦دهمؼّٕؼـّٓونمإيـوقماظضـّٕرمبـّ٥مومبـّ٤مآعـّ٤م
ععــّ٥م،موعــوماظعصــّ٧مإّٰمدــؾىمعــّ٤مأدــؾوبماظـصــّٕمواظؿلؼقــّٓماإلهلــّ٨م،مضــولم
تعودي{:وشيأَوضيحشيقضيـشيومإغيظَّ٧معصيّ٦دشيّ٧مأَنضيمأَدضيّٕغيمبِعِؾشيودِيمإغيغؼيؽُّ٣معؽيؿؼيؾشيعصيّ٦نشيم*م َصلَرضيدشيّ٢شيمصِّٕضيسشيّ٦ضينصيم
ِعيٌمضَؾِقؾُّ٦نشيم*موشيإغيغؼيفصيـّ٣ضيمظَـشيـومظَغشيـوِّ٫ظُّ٦نشيم*م
صِّ٨ماظْؿشيّٓشياّ٤ِّ٫غيمحشيوذِّٕغيؼّ٤شيم*إغينؼيمػشيمصيّٰءمظَشِّٕضيذ شي
وشيإغيغؼيومظَفشيؿِقّٝظيمحشيوذِرصيونشيم*م َصلَخضيّٕشيجضيـشيوػصيّ٣معـيّ٤مجشيـؼيوتٍموشيسصيقصيّ٦نػيم*موشيطُـصيّ٦زػيموشيعشيؼَومػيمطَّٕغيؼّ٣ػيم
*مطَــّٔشيظَِّ١موشيأَوضيرشيثضيـشيوػشيــومبشيـِــّ٨مإغيدضيــّٕشياِّ٫قّ٢شيم*مصَ ـلَتضيؾشيعصيّ٦ػصيّ٣معؽيشضيــّٕغيضِنيشيم*ممصَؾَؿؼيــومتشيــّٕشياءىم
اظْفشيؿضيعشيــونغيمضَــولشيمأَ٭ّضيــقشيوبصيمعصيّ٦دشيــّ٧مإغيغؼيــومظَؿصيــّٓضيرشيطُّ٦نشيم*مضَــولشيمطَــٱَّّمإغينؼيمعشيعِــّ٨شيمرشيبـيــّ٨م
دشيقشيفضيِّٓؼّ٤غيم*مم َصلَوضيحشيقضيـشيومإغيظَّ٧معصيّ٦دشيّ٧مأَنغيماّ٬ضيّٕغيبمبـيعشيصشيوكَماظْؾشيقضيّٕشيمصَوغػَؾَّ٠شيمصَؽَـونشيمطُـّ٢ؽيم
ـّ٥م
صِــّٕضيقػيمطَــوظطَّّ٦ضيدِماظْعشيظِــقّ٣غيم*موشيأَزضيظَػْـشيــومثشيــّ٣ؼيماآلخشيــّٕغيؼّ٤شيم*موشيأَنَقضيـشيــومعصيّ٦دشيــّ٧موشيعشيــّ٤معؼيعشيـ صي
أَجضيؿشيعِــنيشيم*مثصيــّ٣ؼيمأَشّْٕشيضْـشيــوماآلخشيــّٕغيؼّ٤شيم*مإغينؼيمصِــّ٨مذشيِظ ـَّ١مآلؼشي ـيًموشيعشيــومطَــونشيمأَطْـشيــّٕصيػصيّ٣م
عؽيمضيعِـِنيشيم*موشيإغينؼيمرشيبؼيَّ١مظَفصيّ٦شيماظْعشيّٖغيؼّٖصيماظّٕؼيحِقّ٣صيم}مػاظشعّٕاء:م52مــم68ؼ ،موظّ٦مذوءمآم
أنمؼمؼّٓمغؾقّ٥معّ٦دّ٧م(سؾقـّ٥ماظلـٱّمم)مبوظـصـّٕمدونمأنمؼـلعّٕهمبضـّٕبماظعصـّ٧م
ظػعّ٢م،موظؽـّ٥مؼصيعؾِّّ٣مأغؾقوءهموسؾودهماظصوينيمدـيماِّخّٔمبوِّدؾوبم،مظؿلخـّٔم
اِّدؾوبمغصقؾفومعّ٤محقوةماإلغلونم .م
وعّٕؼّ٣مبـًمسؿّٕانم(سؾقفوماظلٱّم)مأعّٕػومربفومتؾـوركموتعـوديموػـّ٨مسيم
أذــّٓمحــوّٰتماظضــعّٟمواظــّ٦ػّ٤موطوغــًمسيمحوظــيماٌكــوضم،مأنمتفــّٖماظـكؾــيم
ّٛم
ظؿلــؼّٛمسؾقفــومررؾطيــومجـقطيــو،مضــولمتعــودي:م{وشيػصيــّٖـييمإغيظَقضيـِّ١مبِفِــّٔضيعغيماظـؼيكضيؾَـيِمتصيلشيــوضِ ْ
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سشيؾَقضيِّ١مرصيرَؾطيومجشيـِقؾيو}ػعّٕؼّ٣م:م25ؼ.م وعّ٤ماٌعؾـّ٦ممأغـّ٥مظـّ٦مػـّٖماظـكؾـيمسشـّٕةمرجـولم
عّ٤مجّٔسفومٌومتلوضطًمّٕٔةمواحّٓةموظؽـفومدـيماِّخّٔماِّدؾوب.م م
إٔمتّٕمأنمآمأوحّ٧مٌّٕؼّ٣م*** وػّٖيمإظقّ١ماىّٔعمتلؼيوضّٛماظّٕرىم م
وظّ٦مذوءمأنموـقّ٥معّ٤مشريمػّٖػوم*** جـؿّ٥موظؽّ٤مطّ٢مذّ٨ءمظّ٥مدؾى م
إنماإلميونمبوظؼضوءمواظؼّٓرمّٰمؼؿعورضمبليمحولمعّ٤ماِّحـّ٦الممعـّٝمم
دـيماِّخّٔمبوِّدؾوب،موػّٔهمسؼقّٓةمجيىمأنمتّٕدـّْممسيماِّذػـونممظـؼضـّ٨مم
بفومسؾّ٧معػفّ٦مماظلؾؾقيمواظؿّ٦اطّ٢موؼؿلطـّٓممععــّ٧مماإلجيوبقـي،ممومؼعؿـّ٠ممعػفـّ٦ممم
اظؿّ٦طــّ٢مســـّٓماظعؾــّٓموســّٓمماّٰشــرتارمحبّ٦ظــّ٥موضّ٦تــ،ّ٥مصــوِّعّ٦رمعؼــّٓرة مأزّٰمم
بلدؾوبفوماظشّٕسقيمواظّٓغقّ٦ؼيممبشقؽيمآمتعوديموحّٓهم .م
إنماٌلــؾؿنيماظقــّ٦مموػــّ٣محيؿػؾــّ٦نممبؼــّٓممســوممػفــّٕيمجّٓؼــّٓم
حّٕيمبفّ٣مأنمؼػفؿّ٦اماإلدٱّممصفؿطيوم٭ّقققطيومبعقّٓطيامسـّ٤مماِّصؽـورمماٌغؾّ٦رـيمم،م
صوإلدٱّممأعّٕمأتؾوسّ٥مبوظعؿـّ٢ممواظلـعّ٨ممظعؿـورةمماِّرضم،موّٰمؼعـّٕفمماظؽلـّ٢ممأوم
اظضــعّٟم،مصفــّ٦مدؼــّ٤محضــورةم،موظــّ٤متؿــلتّ٧مايضــورةمإّٰمبوِّخــّٔمبلدــؾوبفوم
ععؿؿّٓؼّ٤مسؾّ٧مآمسّٖموج.ّ٢
م

* * *
م
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م

درٚظ ٚعرب َٔ اإلصزاٚ ٤املعزاز
أٚالً  :ايعٓاصز:
 .1رحؾيماإلدّٕاءمواٌعّٕاجمودورػومسيمتّٕدقّْماإلميون.
 .2عؽوغيماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موعـّٖظؿّ٥م.
 .3عشوػّٓمعّ٤مرحؾيماإلدّٕاءمواٌعّٕاج.
 .4اظصٱّةموسظؿؿفوموعـّٖظؿفومسيماإلدٱّم.
 .5عؽوغيماٌلفّٓماِّضصّ٧مسيماإلدٱّم.

م

ثاّْٝا  :األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ:

 -1ضولمتعوديم{:دصيؾضيقشيونشيماظَِّّٔيمأَدضيّٕشيىمبِعشيؾضيِّٓهِمظَقضيؾًومعِّ٤شيماظْؿشيلضيفِِّٓماظْقشيـّٕشيامغيمإغيظَـّ٧م
ِقّٝم
شيّ٦ظَـّ٥صيمظِـصيّٕغيؼشيـّ٥صيمعِـّ٤ضيمآؼشيوتِـشيـومإغيغؼيـّ٥صيمػصيـّ٦شيماظلؼيـؿ صي
شيورطْـشيـومح ضي
فِّٓماظَْلضْصشيّ٧ماظَّـِّٔيمب شي
شيل ِ
اظْؿ ضي
اظْؾشيصِريصي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاإلدّٕاء:م1ؼ .م
ِؾؽُّ٣ضيموشيعشيـومشَـّ٦شيىم*موشيعشيـوم
 -2وضولمتعوديم {:وشياظــؼيفضيّ٣غيمإغيذشيامػشيـّ٦شيىم*معشيـومّ٬شيـّ٢ؼيم٭ّشيـوح صي
ؼشيـضيطِّ٠صيمسشيّ٤غيماظْفشيّ٦شيىم*مإغينضيمػصيّ٦شيمإغيظَّوموشيحضيّ٨ظيمؼصيّ٦حشيّ٧م*مسشيؾَّؿشيّ٥صيمذشيِّٓؼّٓصيماظْؼُـّ٦شيىم*مذصيوم
عِــّٕؼيةٍمصَودضيــؿشيّ٦شيىم*موشيػصيــّ٦شيمبِوظْ ـلُصُّ٠غيماظْ ـلَسضيؾَّ٧م*مثصيــّ٣ؼيمدشيغشيــومصَؿشيــّٓشيظَّّ٧م*مصَؽَــونشيمضَــوبشيم
ّٓهِمعشيـومأَوضيحشيـّ٧م*معشيـومطَـّٔشيبشيماظْػُـمشيادصيمعشيـوم
شيّ٧مإظَّ٧مسشيؾضيـ ِ
ضَّ٦ضيدشيقضيّ٤غيمأَوضيمأَدضيغشيّ٧م*م َصلَوضيح غي
رشيأَىم*مأَصَؿصيؿشيورصيوغشيــّ٥صيمسشيؾَــّ٧معشيــومؼشيــّٕشيىم*موشيظَؼَــّٓضيمرشيآهصيمغشيّٖضيظَـيًمأُخضيــّٕشيىم*مسِـضيــّٓشيمدِــّٓضيرشيةِم
ْؿلْوشيىم*مإغيذضيمؼشيغضيششيـّ٧ماظلـيـّٓضيرشيةَمعشيـومؼشيغضيششيـّ٧م*معشيـومزشياغشيم
شيـيُماظ شي
اظْؿصيـضيؿشيفشيّ٧م*مسِـضيّٓشيػشيومج ؼي
شيبِّ٥ماظْؽُؾضيّٕشيىم}مػاظـف:ّ٣م1م-م18ؼ .م
اظْؾشيصشيّٕصيموشيعشيومرَغشيّ٧م*مظَؼَّٓضيمرشيأَىمعِّ٤ضيمآؼشيوتِمر ـي

- 332 -

 -3وضولمتعودي:م{وشيعشيومأَرضيدشيؾْـشيومعِّ٤ضيمضَؾضيؾَِّ١معِّ٤ضيمرشيدصيّ٦لػيمإغيظَّومغصيّ٦حِّ٨مإغيظ ضيَقِّ٥مأَغؼيّ٥صيمظَـومإغيظَـّ٥شيم
إغيظَّومأَغشيومصَوسضيؾصيّٓصيونغي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاِّغؾقوء:م25ؼ.
 -4وضولمتعودي:م{ َصلَضِّ٣ضيموشيجضيفشيَّ١مظِؾِّٓعيؼّ٤غيمحشيـِقػًومصِطّْٕشيتشيماظؾَعيـِّ٥ماظَعيؿِـّ٨مصَطَـّٕشيماظـشيعيـوسشيم
سشيؾَقضيفشيــومظَــومتشيؾضيـِّٓؼّ٢شيمظِكشيؾْــّ٠غيماظؾَعيـِّ٥مذشيظِـَّ١ماظـِّٓعيؼّ٤صيماظْؼَـقِعيّ٣صيموشيظَؽِــّ٤شيعيمأَطْـشيــّٕشيماظـشيعيــوسغيمظَــوم
ؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٕومم30:ؼ.
األدي َٔ ١ايضٓ: ١
 -1سشيــّ٤ضيمأَغشيــّٗغيمبضيــّ٤غيمعشيوظِـٍّ١م(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودـؾ)ّ٣مضَـولشيم(:مأُتِقـًصيمبِـوظْؾصيّٕشياقغيم-موشيػصيـّ٦شيمدشيابؼيـيٌمأَبضيـقشيّٚصيمرَّ٦غيؼـّ٢ظيمصَـّ٦ضيقشيماظْقِؿشيـورغيم
ضيـًم
وشيدصيونشيماظْؾشيغضيّ٢غيمؼشيضشيّٝصيمحشيوصِّٕشيهصيمسِـضيّٓشيمعصيـضيؿشيفشيّ٧مرَّٕضيصِـِّ٥م-مضَـولشيمصَّٕشيطِؾضيؿصيـّ٥صيمحشيؿؼيـّ٧مأَتشيق صي
بشيقضيًشيماظْؿشيؼِّْٓسغيم-مضَولشيم-مصَّٕشيبشيطْؿصيّ٥صيمبِوظْقشيؾْ َؼيِماظَّؿِّ٧مؼشيّٕضيبُِّٛم ِبِّ٥ماَِّغضيؾِقشيوءصيم-مضَـولشيم-م
غيؼـّ٢م م
ثصيّ٣ؼيمدشيخشيؾًْصيماظْؿشيلضيفِّٓشيمصَصشيؾَّقضيًصيمصِقِّ٥مرشيطْعشيؿشيـقضيّ٤غيمثصيـّ٣ؼيمخشيّٕشيجضيـًصيمصَفشيـوءشيغِّ٧مجِؾضيّٕ صي
(مسشيؾَقضي ـِّ٥ماظلؼي ـٱَّمصيم)مبِنغيغشيــوءٍمعِــّ٤ضيمخشيؿضيــّٕػيموشيإغيغشيــوءٍمعِــّ٤ضيمظَــؾشيّ٤ػيمصَــوخضيؿشيّٕضيتصيماظؾَّــؾشيّ٤شيمصَؼَــولشيم
جِؾضيّٕغيؼّ٢صيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ماخضيؿشيّٕضيتشيماظْػِطّْٕشيةَ)..مممممممممممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣م
َّـّ٥م
ضيـّٕةَم(رّ٬ـّ٨مآمســّ٥م)مضَـولشيم:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾ صي
 -2وسشيّ٤ضيم َأبِّ٨مػصيّٕشيؼ شي
سشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م(مظَؼَــّٓضيمرشيأَؼضيؿصيـِــّ٨مصِــّ٨ماظْقِفضيــّٕغيموشي ُضــّٕشيؼضيّ٘ظيمتشيلضي ـلَظُـِّ٨مسشيــّ٤ضيمعشيلضيــّٕشيايشيم
ضيـًم
َللَظَؿضيـِّ٨مسشيّ٤ضيمأَذضيقشيوءشيمعِّ٤ضيمبشيقضيًِماظْؿشيؼِّْٓسغيمظَّ٣ضيمأُثضيؾِؿضيفشيومصَؽُّٕغيبضيًصيمطُّٕضيبشيـيًمعشيـومطُّٕغيب صي
ص شي
شيللَظُّ٦غِّ٨مسشيّ٤ضيمذشيـّ٨ضيءٍمإغيظَّـومأَغضيؾشيـلْتصيفصيّ٣ضيم
عِـضيؾَّ٥صيمضَُّّٛمضَولشيمصَّٕشيصَعشيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمظِّ٨مأَغضيظُّٕصيمإغيظ ضيَقِّ٥معشيومؼ ضي
ِبِّ٥موشيضَّٓضيمرشيأَؼضيؿصيـِـّ٨مصِـّ٨مجشيؿشيوسشيـيٍمعِـّ٤ضيماْظلَغضيؾِقشيـومءِمصَـنغيذشيامعصيّ٦دشيـّ٧مضَـوّ٣ِّ٫ظيمؼصيصشيـؾِّّ٨مصَـنغيذشيام
رشيجصيــّ٢ظيمّ٬شيــّٕضيبظيمجشيعضيــّٓظيم َطلَغؼيــّ٥صيمعِــّ٤ضيمرغيجشيــولغيمذشيـــصيّ٦ءشيةَم،موشيإغيذشيامسِقلشيــّ٧مابضيــّ٤صيمعشيــّٕضيؼشيّ٣شيم م
(سشيؾ ضيَقِّ٥ماظلؼيؾَوم)مضَوّ٣ِّ٫ظيمؼصيصشيؾِّّ٨مأَضّْٕشيبصيماظـؼيوسغيم ِبِّ٥مذشيؾشيفطيومسصيّٕضيوشيةُمبضيّ٤صيمعشيلضيعصيّ٦دٍماظـؼيؼَػِّ٨ؽيم،م
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وشيإغيذشيامإغيبضيّٕشياػِقّ٣صيم(سشيؾ ضيَقِّ٥ماظلؼيؾَوم)مضَوّ٣ِّ٫ظيمؼصيصشيؾِّّ٨مأَذضيؾشيّ٥صيماظـؼيـوسغيمبِـِّ٥م٭ّشيـوحِؾصيؽُّ٣ضيمؼشيعضيـِـّ٨م
غشيػْلشيــّ٥صيمصَقشيوغشيــًضيماظصؼي ـؾَوةُمصَـلَعشيؿضيؿصيفصيّ٣ضيمصَؾَؿؼيــومصَّٕشيشْــًصيمعِــّ٤ضيماظصؼيـؾَوةِمضَــولشيمضَوِّ٫ــّ٢ظيمؼشيــوم
ؽيمإظَقضيــِّ٥مصَؾشيــّٓشيأَغِّ٨م
عصيقشيؿؼيــّٓصيمػشيــّٔشيامعشيوظِــٌّ١م٭ّشيــوحِىصيماظـؼيــورغيمصَلشيــؾِّّ٣ضيمسشيؾَقضيــِّ٥مصَوظْؿشيػَــً غيم
بِوظلؼيؾَومغي).مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣
ٓم م
 -3وسشيــــّ٤ضيمأَبِـــــّ٨مػصيّٕشيؼضيـــــّٕشيةَم(رّ٬ـــــّ٨مآمســــــّ٥م)مضَـــــولشيم:مضَـــــولشيمرشيدصيـــــّ٦لصيما ِ
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مأَغشيومأَوضيظَّ٧ماظـؼيـوسغيمبِعِقلشيـّ٧مابضيـّ٤غيمعشيـّٕضيؼشيّ٣شيمصِـّ٨ماظـّٓؽيغضيقشيوم
وشياآلخِّٕشيةِموشياَِّغضيؾِقشيوءصيمإغيخضيّ٦شيةٌمظِعشيٱَّّتٍمأُعؼيفشيوتصيفصيّ٣ضيمذشيؿؼيّ٧موشيدِؼـصيفصيّ٣ضيموشياحِّٓظيم)
(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
غيماظـؾِـّ٧ـيم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م م)م
ضيـّٕةَم(مرّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مسشيـ ّ٤ؼي
 -4وسشيّ٤ضيم َأبِّ٧مػصيّٕشيؼ شي
ّٓم
ضَولشي:م(مَّٰمتصيششيّٓؽيماظّٕـيحشيولصيمإغيَّّٰمإغيظَّ٧مثشيٱَّ شيثيِمعشيلشيوجِّٓشيماظْؿشيلضيـفِِّٓماظْقشيـّٕشيامغيم،موشيعشيلضيـفِ ِ
اظّٕؼيدصيّ٦لغيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)موشيعشيلضيفِِّٓماَِّضْصشي)ّ٧ممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
 -5وسشيّ٤ضيمأَغشيّٗغيمبضيّ٤غيمعشيوظٍِّ١م(مرّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(معشيّٕشيرضيتصيمظَقضي َؾيَمأُدضيّٕغييشيمبِّ٨مسشيؾَّ٧مضَّ٦ضيمػيمتصيؼّْٕشيضصيمذِػَوػصيفصيّ٣ضيمبِؿشيؼَورغيؼّٚشيم
عِّ٤ضيمغشيورػي.مضَولشي:مضُؾًْصيمعشيّ٤ضيمػشيمصيظَوءِ؟مضَوظُّ٦ا:مخصيطَؾشيوءصيمعِّ٤ضيمأَػضيّ٢غيماظّٓؽيغضيقشيومعِؿؼيّ٤ضيمطَوغصيّ٦ام
شيؼلْعصيّٕصيونشيماظـؼيوسشيمبِوظْؾِّٕـيمموشيؼشيـضيلشيّ٦ضينشيمأَغضيػُلشيفصيّ٣ضي،موشيػصيّ٣ضيمؼشيؿضيؾُّ٦نشيماظْؽِؿشيوبشيمأَصَؾَومؼشيعضيؼِؾُّ٦نشيم)م
(رواهماإلعوممأريّٓ).
ثايجّا  :املٛضٛع:

تلتّ٨مذطّٕيماإلدّٕاءمواٌعّٕاجمسؾـّ٨ماِّعـيماإلدـٱّعقيمػـّٔاماظعـومم،م

وضّٓمعّٕتمبفومبعّٚماِّحّٓاثموابّ٤ماظيتمتّٔطّٕغومبوظشّٓآّّ٫ماظيتمدـؾؼًم
ععفّٖةماإلدّٕاءمواٌعّٕاجم،محقٌمطونمردـّ٦لمآم(٭ّـؾّ٨مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)م
واٌلؾؿّ٦نمععّ٥مؼعوغّ٦نمأذّٓماٌعوغوةمعّ٤مأسّٓاءماإلدٱّممبلدـوظقىمزبؿؾػـيم
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ورّٕقمعؿـّ٦سيمم،مصفوءتمرحؾيماإلدّٕاءمواٌعـّٕاجمتػّٕجيًـومظؾؽـّٕوبموذـّٕحطيوم
ظؾصّٓورمموضّٕبطيومعّ٤مآمسٱّمماظغقـّ٦بم;مظؿـؾـًمضؾـىمردـّ٦لمآم(٭ّـؾّ٨مآم
سؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣موتطؿؽـــّ٥م،موتـؾــًمطــّٔظّ١مضؾــّ٦بماٌــمعـنيماظــّٔؼّ٤ماتؾعــّ٦هم،م
وتؾعٌمصـقفّ٣مام ظطؿلغقــيمصقّ٦ضــّ٦نمبـلغفّ٣مسؾـّ٨مايـّ٠م،موأنمدؼــفّ٣مايـّ٠م،م
وأنمآمغو٭ّّٕمايّ٠مّٰمربوظيم .م
واإلدّٕاءمواٌعـّٕاجمعـّ٤ماٌعفـّٖاتماظـيتمأؼـّٓمآمبفـومغؾقــوم(سؾقـّ٥م
اظصـٱّةمواظلـٱّمم)،مواإلميـونمبفـّٔهماٌعفــّٖةمجـّٖءمعـّ٤ماظعؼقـّٓةماإلدــٱّعقي،م
وبفّٔامطونماظؿصّٓؼّ٠ممبعفّٖةماإلدّٕاءمواٌعّٕاجمتّٕدقكوًمإلميـونماٌـمعـنيم
واعؿقوغوًمظؾـػوقمواٌـوصؼنيماظّٔؼّ٤مارتّٓوامسّ٤ماظّٓؼّ٤مظضعّٟمإميـوغفّ٣موضؾـيم
ؼؼقـف،ّ٣موصوزمبوظصّٓقمواظصّٓؼؼقيمأبّ٦مبؽـّٕم(رّ٬ـّ٨مآمســّ٥م)مصلـؿّ٨م٭ّـّٓؼؼوً،م
إلميوغّ٥موتصّٓؼؼّ٥ماىوزمممبعفّٖةماإلدّٕاءمواٌعّٕاج،موعـؾّ٥ماظصقوبيماظؽّٕامم
ممــّ٤ماعــؿقّ٤مآمضؾــّ٦بفّ٣مبــوظؿؼّ٦ىم،مصػــوزومامبوإلميــونماظّٕادــّْمواظعؼقــّٓةم
اظـوبؿيماظيتممتـّ٢مجّٖءاًمػوعؾيومعـفوم،موعّ٤مثّ٣مطوغـًمرحؾـيماإلدـّٕاءماخؿؾـور ًام
جّٓؼّٓاًمظؾؿلـؾؿنيمسيمإميـوغفّ٣موؼؼقــفّ٣م،م وصّٕ٭ّـيمٌشـوػّٓةماظــيبم(٭ّـؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسفوّ٫ـىماظؼـّٓرةماإلهلقـيم،م واظّ٦ضـّ٦فمسؾـّ٧محؼقؼـيماٌعـوغّ٨م
اظغقؾقعيي،مواظؿشّٕؼّٟممبـوجوةمآمسيمعّ٦رّ٤ػيمٕ ؼصـّ٢مإظقـّ٥مبشـّٕظيمضـّّٛم،مإّ٬ـوص ًيم
إديمطّ٦غفومدؾؾوًمسيمدبػقّٟمأحّٖاغّ٥موػؿّ٦عّ٥م ،ووّٓؼّٓمسّٖعّ٥مسؾـّ٧معّ٦ا٭ّـؾيم
دسّ٦تّ٥مواظؿصّٓعييمِّذىمضّ٦ع . ّ٥م
وعــّ٤مػـــومصــٱّمسفــىمأنمؼؼــّٟماظعؼــّ٢ماظؾشــّٕيمســوجّٖطيامأعــوممػــّٔهم
اٌعفّٖةم،محقٌمأتّ٧ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مععؾـطيومأنماِّعّٕمؼؿعؾّ٠مبؼّٓرةمآمتعوديم
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اظّٔيمأدّٕىمبعؾّٓه،مضولمسّٖموج:ّ٢م{دصيؾضيقونشيماظَِّّٔيمأَدضيـّٕىمبِعشيؾضيـِّٓهِمظَقضيؾًـومعِـّ٤شيم
اظْؿشيلضيفِِّٓماظْقشيّٕامغيمإغيظَّ٧ماظْؿشيلضيفِِّٓماْظلَضْصشيّ٧ماظَِّّٔيمبورشيطْـومحشيّ٦ضيظَـّ٥صيمظِـصيّٕغيؼشيـّ٥صيمعِـّ٤ضيمآؼوتِــوم
إغيغؼيّ٥صيمػصيّ٦شيماظلؼيؿِقّٝصيماظْؾشيصِريصي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاإلدّٕاء1:ؼ
م

مإغـــومنــّٓممسيمػــّٔهماآلؼــيماظؽــربىمواٌعفــّٖةماظعظؿــّ٧م-ماإلدــّٕاءم

واٌعّٕاجم-ممتؽّٕؼّ٣شيمآمتعوديمظـؾقـّ٥مربؿـٍّٓم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)موسؾـّ٦م
عـّٖظؿّ٥موتـؾقؿّ٥موزؼودةمؼؼقــّ٥م،موسـربةمومتققصـوًموػـّٓىمورريـيموثؾوتـوًمٌـّ٤م
آعّ٤مو٭ّّٓقموطـونمعـّ٤مأعـّٕمآمسؾـمّ٧مؼؼـنيم،موّٰمأدلمسؾـّ٧مذظـّ١معـّ٤مأغـّ٥م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣محقـؿومسودمعّ٤مرحؾؿّ٥موأ٭ّـؾّّمسيماٌلـفّٓمايـّٕامم
جؾّٗمواذيوًمدوطـوًمصفوءهمأبـّ٦مجفـّ٢مسؾقـّ٥م-مظعــيمآم-مصؼـول:معـومبـّ١مؼـوم
ابّ٤مأخّ٨؟مصلخربهماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبوِّعّٕمصؼولمظ:ّ٥مظّ٦مذيعًم
ظّ١مضّٕؼشوًمدبربػّ٣؟مضول:مغعـ،ّ٣مصفؿعفـّ٣مصـلخربػّ٣ماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ّٰم
ودــؾ)ّ٣مصلخــّٔوامسيماظضــقّ١مواظصــػريمواظؿصــػق،ّ٠مصــوزدادوامطػــّٕاًموّ٬ــٱّ ً
واظعقوذمبوٓم،وارتّٓمّ٬عػوءماظـػّ٦س،مأعوماظصّٓؼّ٠مصؼـول:مإغـّ٨مأ٭ّـّٓضّ٥مخبـربم
اظلؿوء!ممأّٰمأ٭ّّٓضّ٥مسيماإلدّٕاء..مصكعّ٤معّ٤مآعّ٤موػّ٦مسؾّ٧مؼؼـنيمعـّ٤مربـّ٥م،م
وطػّٕمعّ٤مطػّٕمبعّٓمأنمضوعًمسؾقّ٥مايفي .م
ظؼّٓمجوءتمععفّٖةماإلدـّٕاءمواٌعـّٕاجمسيموضـًمصَؼَـّٓشيمصقـّ٥ماظّٕدـّ٦لم
(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣ماظـو٭ّــّٕمعــّ٤ماِّػــّ٢مم،مإّٰمأغــّ٥مٕمؼػؼــّٓمسّٖميؿــّ٥مسيم
عّ٦ا٭ّؾيماظّٓسّ٦ة،م صؿّ٦جّ٥مإديمربـّ٥مداسقـوً:م(اظؾـفّ٣مإظقـّ١مأذـؽّ٦مّ٬ـعّٟمضـّ٦تّ٨م
وضؾـــيمحـــقؾيتموػـــّ٦اغّ٨مسؾـــّ٧ماظــــوس،مؼـــومأرحـــّ٣ماظـــّٕاريني،مأغـــًمربم
اٌل ؿضعػنيموأغًمربـ)ّ٨م،مصفـوءتمّ٬ـقوصيماإلدـّٕاءمواٌعـّٕاجمبعـّٓمذظـ;ّ١م
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تؽّٕميوًصيمعّ٤مآمتعوديمظ،ّ٥مووّٓؼّٓاًمظعّٖميؿـّ٥موثؾوتـ،ّ٥مثـّ٣مجـوءتمدظـقٱًّمسؾـّ٧م
أنمػّٔاماظّٔيمؼٱّضقّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣معّ٤مضّ٦عّ٥مظـقّٗمبلـؾىمأنمآم
تعوديمضّٓمدبؾّ٧مسـ،ّ٥مأومأغّ٥متعوديمضّٓمشضىمسؾق،ّ٥موإمنـومػـّ٨مدصيــؼييمآممعـّٝم
ربؾق.ّ٥م م
إنمرحؾــيماإلدــّٕاءمواٌعــّٕاجمبقــونمظػضــّ٢مغؾقـــوم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودؾ)ّ٣ماظّٔيمؼؿفؾّ٧مسيمػّٔاماظؾؼوءماظعظقّ٣ماظّٔيمعشيـؼيّ٢شيمصقّ٥مطّ٢صيمغـيبمأعؿشيـ،ّ٥م
إغّ٥معممتّٕماِّضصّ٧ماظـّٔيممذيـّٝمآمتعـوديمصقـّ٥ماِّغؾقـوءمذيقعطيـو،مواظعفـىم
اظعفــوبمحــنيمتــلتّ٨ماظصــٱّةمصقـؿظــّٕماِّغؾقــوءمأؼؽيفــّ٣مؼصــؾّ٨ممإعوعطيــو،مصقلخــّٔم
جربؼّ٢م(سؾقّ٥ماظلٱّم)مبقّٓماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصقؼّٓعّ٥مععؾـطيـومإعوعـيم
اظــــيبمربؿـــّٓم(٭ّـــؾّ٧مآمسؾقـــّ٥مودـــؾ)ّ٣مّٰممِّعؿـــّ٥مصؼـــّٛم،موإمنـــومظألغؾقـــوءم
صيـّ٦لم
ضيـّٕةَم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مضَـولشي:مضَـولشيمرشيد صي
وإٌّدؾنيمأذيعني،مصعشيّ٤ضيم َأبِـّ٧مػصيّٕشيؼ شي
اظؾَّ ـِّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ:)ّ٣م(...صَقشيوغشي ـًِماظصؼي ـٱَّةُمصَ ـلَعشيؿضيؿصيفصيّ٣ضيمم)...م(٭ّــققّّم
علؾ،)ّ٣موطلنمآمسّٖموجّ٢مبّٔظّ١مؼّٕؼّٓمأنمؼّٕدـّ٢مبٱّشًـومإديمسؾـودهمذيقعطيـوم
أنمدؼّ٤ماِّغؾقوءمواحّٓ،مصؾؼّٓمجوءمذيقّٝماِّغؾقوءمبوظؿّ٦حقـّٓماًـوظ،ّٙمضـولم
تعودي:م{وشيعشيومأَرضيدشيؾْـشيومعِّ٤ضيمضَؾضيؾَِّ١معِّ٤ضيمرشيدصيـّ٦لػيمإغيظَّـومغصيـّ٦حِّ٨مإغيظَقضيـمِّ٥مأَغؼيـّ٥صيمظَـومإغيظَـّ٥شيمإغيظَّـومأَغشيـوم
صَوسضيؾصيّٓصيونغي}مػاِّغؾقوء:م25ؼ،موسيمايّٓؼٌمسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيـّٕشيةَم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥م
ضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيـّ٦لصيمآِم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)م:م(مأَغشيـومأَوضيظَـّ٧ماظـؼيـوسغيمبِعِقلشيـّ٧م
ابضيــّ٤غيمعشيــّٕضيؼشيّ٣شيمصِــّ٨ماظــّٓؽيغضيقشيوموشياآلخِــّٕشيةِ،موشياَِّغضيؾِقشيــوءصيممإغيخضيــّ٦شيةٌمظِعشيــٱَّّتٍ،مأُعؼيفشيــوتصيفصيّ٣ضيمذشيــؿؼيّ٧م
وشيدِؼـصيفصيّ٣ضيموشياحِّٓظيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري)م م
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وسيمإعوعؿــّ٥م(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مظألغؾقــوءمإذــورةمإديمأنؼيمأعــّٕم
اظـؾــّ٦ةمضــّٓمخــؿ،ّ٣موأنؼيمػــّٔاماظـــيبماظؽــّٕؼّ٣مػــّ٦مخــومتمف،ّ٣مطؿــومجــوءمسيم
ايّٓؼٌمسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودــؾ)ّ٣مضَــولشيم:م(معشيـشيؾِــّ٧موشيعشيـشيــّ٢صيماَِّغضيؾِقشيــوءِمعِــّ٤ضيمضَؾضيؾِــّ٨مطَؿشيـشيــّ٢غيمرشيجصيــّ٢ػيمبشيـشيــّ٧مبصيـضيقشيوغطيــوم
غيؼيٍمعِّ٤ضيمزشيوشياؼشيوهصيمصَفشيعشيّ٢شيماظـؼيوسصيمؼشيطُّ٦صُّ٦نشيم
ِـيٍمعِّ٤ضيمزشياوشي
َصلَحضيلشيـشيّ٥صيموشيأَجضيؿشيؾَّ٥صيمإغيَّّٰمعشيّ٦ضيِّّٝ٬شيمظَؾشي
ِبِّ٥موشيؼشيعضيفشيؾصيّ٦نشيمظَّ٥صيموشيؼشيؼُّ٦ظُّ٦نشيمػشيٱَّّموصيِّ٬عشيًضيمػشيـِّٔهِماظؾَّؾِـشيـيُم-مضَـولشيم-م َصلَغشيـوماظؾَّؾِـشيـيُموشيأَغشيـوم
خشيوتشيّ٣صيماظـؼيؾِقـينيشي)م(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥موِّنؼيمػّٔامحـّٓثمسيماٌلـفّٓماِّضصـّ٧معفـؾّٛم
اظّٕدوّٰتموعؾعٌماِّغؾقوء،مصػـّ٨م ذظـّ١مإذـورةمعـّ٤مآمسـّٖموجـّ٢مأغـّ٥موّ٬ـّٝم
ريوؼيماٌؼّٓدوتمسيماِّرضمسيمؼّٓمػّٔاماظـيبماظؽّٕؼّ٣موأعؿّ٥معّ٤مبعّٓه .م
وضــّٓمبــنيماظـــيبم(م٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مجوغؾـوًمعــّ٤مػــّٔهماظّٕحؾــيم
شياقم-موشيػصيـّ٦شيمدشيابؼيـيٌم
وطقّٟمطونمسؾـّ٧مسبـّ٦معـّ٤ماظؿػصـقّ٢مصؼـول:مم(م ُأتِقـًصيمبِـوظْؾصيّٕ غي
أَبضيقشيّٚصيمرَّ٦غيؼّ٢ظيمصَّ٦ضيقشيماظْقِؿشيورغيموشيدصيونشيماظْؾشيغضيـّ٢غيمؼشيضشيـّٝصيمحشيـوصِّٕشيهصيمسِـضيـّٓشيمعصيـضيؿشيفشيـّ٧مرَّٕضيصِـِّ٥م-م
ضَــولشيمصَّٕشيطِؾضيؿصيــّ٥صيمحشيؿؼيــّ٧مأَتشيقضيــًصيمبشيقضيــًشيماظْؿشيؼْـِّٓسغيم-مضَــولشيم-مصَّٕشيبشيطْؿصيــّ٥صيمبِوظْقشيؾْؼَـيِماظَّؿِــّ٧م
صيـّ٣م
ؼشيّٕضيبُِّٛمبِـِّ٥ماَِّغضيؾِقشيـوءصيم-مضَـولشيم-مثصيـّ٣ؼيمدشيخشيؾْـًصيماظْؿشيلضيـفِّٓشيمصَصشيـؾَّقضيًصيمصِقـِّ٥مرشيطْمعشيؿشيـقضيّ٤غيمث ؼي
خشيّٕشيجضيًصيمصَفشيوءشيغِّ٧مجِؾضيّٕغيؼّ٢صيم-مسشيؾ ضيَقِّ٥ماظلؼيـٱَّمصيم-مبِنغيغشيـوءٍمعِـّ٤ضيمخشيؿضيـّٕػيموشيإغيغشيـوءٍمعِـّ٤ضيمظَـؾشيّ٤ػيم
صَوخضيؿشيّٕضيتصيماظؾَّؾشيّ٤شيمصَؼَولشيمجِؾضيّٕغيؼّ٢صيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣ماخضيؿشيّٕضيتشيماظْػِطّْٕشيةَ)موبفـّٔام
،موعـّٔمػّٔهماظؾقؾيمتلطّٓتماظصػيماِّوديمهلّٔاماظّٓؼّ٤موػّ٦مأغّ٥مدؼّ٤ماظػطّٕة.مم م
صؾقعؾّ٣ماظؼو٭ّّ٨مواظّٓاغّ٨مأنمدٱّعيماظػطّٕةمظىماإلدـٱّم،موؼلـؿققّ٢م
أنمتصيػؿّّمأبـّ٦ابماظلـؿوءمظّٕجـّ٢مصودـّٓماظلـّٕؼّٕةمسؾقـّ٢ماظؼؾـى،مصـننماظػطـّٕةم
اظّٕدؼؽيمطوظعنيمايؿؽيمّٰمتلقّ٢مإّٰمضّٔرطيامودّ٦ادطيا،مورمبومأُخػّ٧مػّٔاماظلّ٦ادم
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اظؽّٕؼــّ٥موراءمأظــّ٦انمزاػقــي،موعظــوػّٕمعّٖوضــي،موؼــّ٦ممتؽـّ٦نماظعؾــوداتممغػلــفوم
دؿورطيامظػطّٕةمصودّٓةمصننمػّٔهماظعؾـوداتماًؾقــيم-موايـولمطـّٔظّ١م-متعؿـربم
أغّٖلمرتؾيمعّ٤ماٌعو٭ّّ٨ماظػوجّٕة،..موٕمّٰمواإلدٱّممػّ٦ماظّٓؼّ٤ماظّٔيمؼؾـيبم
غّ٦ازعماظػطّٕةمسيمتّ٦ازنمبنيماظّٕوحمواىلّٓممواظـّٓغقوموماآلخـّٕة،موضـّٓمطـونم
ػّٔامعّ٤مأػّ٣مأدّٕارمدّٕسيماغؿشورماإلدٱّمموإضؾولماظـوسمسؾقـ،ّ٥مسؾـّ٧ماظـّٕشّ٣م
ممومؼّّٝ٬ّ٦مأعوعّ٥معّ٤مسّ٦اّ٫ـّ٠موسؼؾـوت؟ممضـولمتعـودي:م{صَـلَضِّ٣ضيموشيجضيفشيـَّ١مظِؾـِّٓعيؼّ٤غيم
عيؼّ٤م
حشيـِقػًومصِطّْٕشيتشيماظ عيؾَِّ٥ماظَعيؿِّ٨مصَطَّٕشيماظـشيعيوسشيمسشيؾَقضيفشيومظَومتشيؾضيِّٓؼّ٢شيمظِكشيؾّْ٠غيماظؾَعيـِّ٥مذشيظِـَّ١ماظـِّٓ صي
اظْؼَقِعيّ٣صيموشيظَؽِّ٤شيعيمأَطْـشيّٕشيماظـشيعيوسغيمظَومؼشيعضيؾَؿصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٕومم30:ؼ .م
جــّٓؼّٕمبوظــّٔطّٕمأنمععفــّٖةماإلدــّٕاءمواٌعــّٕاجمجــوءتمسيممعـؿصــّٟم
صـرتةماظّٕدـوظيماظـيتمعؽــًمثٱّثـيموسشـّٕؼّ٤مسوعـو،محقـٌمطوغـًمسيمغفوؼــوتم
اظعفّٓماٌؽّ٨موسؾّ٧معشـورفماظعفـّٓماٌـّٓغّ٨مظؾـّٓسّ٦ةماإلدـٱّعقي،موهّٓؼـّٓ ًام
شيـّّم
طوغًمضؾقـّ٢ماهلفـّٕةماظم ـؾّ٦ؼـيمبـقـّ٦مسـوم،موبـّٔظّ١مصؼـّٓمطوغـًمسٱّجـوًمعشيل شي
عؿوسىماٌوّ٨ّ٬مووّّٝ٬مبّٔورماظـفوحمظؾؿلؿؼؾ .ّ٢م
إنمرؤؼـــيمرـــّٕفمعـــّ٤مآؼـــوتمآماظؽـــربىمسيمعؾؽـــّ٦تماظلـــؿّ٦اتم
واِّرضمظــّ٥مأثــّٕهمايودــّ٣ممسيمتــّ٦ػنيمطقــّٓماظؽــوصّٕؼّ٤موتصــغريمذيــّ٦سفّ٣م
وععّٕصيمسؼؾوػ.ّ٣موضّٓمسّٕفمربؿّٓم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيمػـّٔهماظّٕحؾـيم
أنمردوظؿّ٥مدؿـؿشّٕمسيماِّرضموتؿّ٦رّ٤ماِّودؼيماًصؾيمسيماظـقّ٢مواظػّٕاتم
وتـــّٖعمػــّٔهماظؾؼــوعمعــّ٤مذبّ٦دــقيماظػــّٕسموتـؾقــٌماظــّٕومم،مصؽــونماإلدــّٕاءم
واٌعــّٕاجمصَؿضيقطيــومِّبــّ٦ابماظلــؿوءمظؾرتحقــىمبوظّٕدــّ٦لمسيمػــّٔهماظّٕحؾــيم
ضيرهِموعـّٖظؿــّ٥مسيماِّرضموامظلــؿوء،م
ُّٓدِــقعيي،موتؽّٕميطيــومظــ،ّ٥موبقوغطيــومظعؾــّ٦عيمضَــّٓ غي
اظؼ ضي
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وإعوعؿّ٥مىؿقّٝماِّغؾقوءماظّٔؼّ٤ماظؿؼوػّ٣مسيمرحوبماٌلفّٓماِّضص،ّ٧مإؼّٔاغطيوم
بلنؼيمغؾّ٦عيتّ٥مخومتيمظؽّ٢ماظّٕدوّٰت،موأنؼيمعـرياثماظّٕدـّ٢مضـّٓماغؿؼـّ٢مإظقـّ٥موإديم
ُـّ٦نم
شيؼؽ شي
شيمسؾَـّ٧ماظـؼيـوسغيموشي
ِؿؽُّ٦غصيـّ٦امذصيـفشيّٓشياء شي
شيعؾْـشيـوطُّ٣ضيمأُعؼيـيًموشيدشيـطًومظشي
َِّٔظَّ١مج شي
أععيؿ{:ّ٥م شيوط شي
اظّٕؼيدصيّ٦لصيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيمذشيفغيقّٓطيا}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة143:ؼ .م
سؾّ٧مأنمعّ٤مأػّ٣معومإّٔٔتّ٥مػّٔهماظؾقؾيماٌؾورطيممتؾّ١ماهلّٓؼيماظـيتم
رجّٝمبفوماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،مأّٰموػّ٨ماظصـٱّةم،مشـّٕةماظطوسـوتم،م
ورأسماظؼّٕبـوتم،موسؿـودماظــّٓؼ،ّ٤موسصـومماظــقؼنيمم،موضـّٓمأرادمآمتعــوديمأنم
تصيػّٕضماظصٱّةمعؾوذّٕةمدونمودـوريمجربؼـّ٢م(سؾقـّ٥ماظلـٱّم)مأومشـريهمظؿؽـّ٦نم
اظصؾيَماظّٓاّ٫ؿيمبنيماٌلؾّ٣موبنيمرب،ّ٥موإسٱّغطيومبعظـقّ٣معـّٖظؿفـوموسؾـّ٦مضـّٓرػو،م
وإظػوتطيومِّغظورماظـوسمجبٱّلمضّٓرػوموأنمعّ٤مأضوعفومصؼّٓمأضومماظّٓؼ .ّ٤م
م

موسيمصــّٕضماظصــٱّةمسيمػــّٔهماظؾقؾ ـيممدّٰظــيمسؾــّ٧مسظــقّ٣مصضــّ٢مآم

تعوديمسؾّ٧مسؾوده،مصؼّٓماغؿفّ٧ماِّعّٕمبؽّ٦غفومزيلطيومسيماظعؿّ٢موزيلـنيمسيم
اظـّ٦اب،مصفّ٢مػـوكمصضّ٢موؼلّٕمأسظّ٣معّ٤مذظـ!!ّ١مبـّ٢مإنمػــوكمإذـورةمإديم
ذظّ١مسيمضّ٦لمآمتعوديمظـؾقّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣مسيمدـّ٦رةماإلدـّٕاء:م
{أَضِّ٣غيماظصؼيؾَوةَمظِّٓصيظُّ٦كِماظشؼيؿضيّٗغيمإغيظَّ٧مشَلشيّ٠غيماظؾَّقضيّ٢غيموشيضُّٕضيآنشيماظْػَفضيّٕغيمإغينؼيمضُـّٕضيآنشيماظْػَفضيـّٕغيم
طَونشيمعشيشضيفصيّ٦دطيام*موشيعِّ٤شيماظؾَّقضيّ٢غيمصَؿشيفشيفؼيّٓضيم ِبِّ٥مغشيوصِ َؾيًمظََّ١مسشيلشيّ٧مأَنضيمؼشيؾضيعشيـشيَّ١مرشيبؽيَّ١معشيؼَوعطيـوم
عشيقضيؿصيّ٦دطيام}ػاإلدّٕاء:م،78م79ؼم،موضولمتعودي{ :صَلصيؾضيقشيونشيماظؾَّـِّ٥محِـنيشيمتصيؿضيلصيـّ٦نشيم
ِــنيم
ؾيوموح شي
شيسشِــق شي
شيم*موظَــّ٥صيماظْقشيؿضيــّٓصيمصِــّ٨ماظلؼيــؿشيووشياتِموشياظْــلَرضيضغيمو شي
وشي حِــنيشيمتصيصضيــؾِقصيّ٦ن شي
تصيظْفغيّٕصيونشيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٕوم:م،17م18ؼ .م
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وؼعؿربمصّٕضماظصٱّةمبفقؽوتفـوموأسـّٓادػوموأوضوتفـوماظقّ٦عقؼيـيماٌعّٕوصـيمم
سؾّ٧ماٌلؾؿنيمسيمرحؾيماٌعّٕاجمدظـقٱًّمسؾـّ٧مأنماظصـٱّةم٭ّـؾيمبـنيماظعؾـّٓم
ورب،ّ٥موػّ٨مععّٕاجّ٥ماظّٔيمؼعّٕجمسؾقّ٥مإديمآمبّٕوح،ّ٥موأغفوماظّ٦ضـًماظـّٔيم
ؼـوجّ٨ماظعؾّٓمصقّ٥مرب،ّ٥مصوظصٱّةمإذنمسؿودماظّٓؼ;ّ٤معّ٤متّٕطفوموأػؿؾفومصؽلغـّ٥م
ػّٓممدؼـّ٥موأّ٬وس .ّ٥م
م

مصؾؾصٱّةمعـّٖظؿفـوماظؽـؾريةمسيماإلدـٱّمم،موممـمومزادػـومأػؿقـيموصضـٱّم

أغفومصًّّٕ٬مسيمظقؾيماإلدّٕاءمواٌعّٕاجم،موسيمػّٔاماسؿــوءمبفـوم،موزؼـودةمسيم
تشّٕؼػفوم،موعّ٤مثّ٣مطوغًمآخّٕمعومو٭ّّ٧مبّ٥مردّ٦لمآم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م
َؿيَم،ممضَوظَــًضي:مطَــونشيمعِــّ٤ضيمآخِــّٕغيموشي٭ِّـ ؼيـق ِيم
ضؾــّ٢معّ٦تــّ٥م،مصػــّ٨مايــّٓؼٌمسشيــّ٤ضيمأُمـيمدشي ـؾ شي
رشيدصيّ٦لغيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(اظصؼيؾَوةَماظصؼيـؾَوةَ،موشيعشيـومعشيؾَؽَـًضيمأَؼضيؿشيـوغصيؽُّ٣ضيم)م
حشيؿؼيــّ٧مجشيعشيــّ٢شيمغشيؾِــّ٨ؽيمآِم(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مؼصيؾَفضيؾِفصيفشيــومصِــّ٨م٭ّشيــّٓضيرغيهِم،موشيعشيــوم
ؼصيػْصِّّصيمبِفشيومظِلشيوغصيّ٥صي.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماإلعوممأريّٓ) .م
وظؼـــّٓمربطـــًمػـــّٔهماٌعفـــّٖةمبـــنيماٌلـــفّٓمايـــّٕاممسيمعؽـــيم
واٌلفّٓماِّضصّ٧مسيماظؼّٓسم،محقٌمطونمابؿّٓاؤػومعّ٤ماٌلـفّٓمايـّٕامم
مبؽيماٌؽّٕعـيمواغؿفوؤػـومبوٌلـفّٓماِّضصـّ٧معـّ٤ماِّرضماٌؾورطـي،موػـّٔام
ممومؼّٓلمسؾّ٧مضّٓدقيمػّٔؼّ٤ماٌلفّٓؼّ٤موعومحيقّٛمبفؿومعّ٤مأرضمذـفّٓتم
عؾعٌماظـؾّ٦اتموطوغًمعفّٓماظّٕدوّٰتم،موهلّٔامطونماٌلفّٓماِّضصّ٧ماظؼؾؾـيم
اِّوديماظــيتمّٰمتـلــّ٧مظؾؿلــؾؿني،موطــونماٌلــفّٓمايــّٕامماظؼؾؾــيماظّٓاّ٫ؿــيم
اظيتمؼؿّ٦جفّ٦نمإظقفومطّ٢مؼّ٦مم،موحيفّ٦نمإظقفومطّ٢مسومم .م
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وإذامطونماٌلفّٓمايّٕاممػّ٦مأولمبقًموصيِّّٝ٬مظؾــوسمسيماِّرضم;م
صننماٌلفّٓماِّضصّ٧مػّ٦مماٌلفّٓماظـوغّ٨مواظؼؾؾيماِّودي.مجوءمسيم٭ّققّّم
اظؾكــوريمسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مذشيرُمم(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيمسشيـضيــّ٥صي)م،مضَــولشيم:مضُؾْــًصيمؼشيــومرشيدصيــّ٦لشيمآِمأَيؽيم
عشيلضيفٍِّٓموصيِّّٝ٬شيمصِّ٨ماَِّرضيضغيمأَوؼيلصيمضَولشي:م(اظْؿشيلضيفِّٓصيماظْقشيّٕشيامصي)مضَولشيم:مضُؾْـًصيم:مثصيـّ٣ؼيمأَيؿيم
صيـّ٣م
شيــيًم)مث ؼي
ِّضْصشي)ّ٧م ُضؾًْصيمطَـّ٣ضيمطَـونشيمبشيقضيـشيفصيؿشيـومضَـولشي(:مأَرضيبشيعصيـّ٦نشيمد شي
شيلفِّٓصيما َ
؟مضَولشيم :م(اظْؿ ضي
أَؼضيـشيؿشيومأَدضيرشيطَؿضيَّ١ماظصؼيٱَّةُمبشيعضيّٓصيمصَصشيؾِّّ٥ضيمصَنغينؼيماظْػَضضيّ٢شيمصِق )ِّ٥م
وإذامطــونماٌلــؾؿّ٦نمؼؿّ٦جعيفــّ٦نمسيم٭ّــٱّتفّ٣مإديماظؽعؾــيماٌشــّٕعيصيم
سيماظقــّ٦ممزيــّٗمعــّٕاتمِّداءماظػّٕؼضــيم،مصؿــّ٤ماٌفــّ٣مأنمؼــّٓركمػــمّٰءم
اٌلؾؿّ٦نمأنمػّٔهماظػّٕؼضيماظعظقؿيممماظيتمػـّ٨مسؿـّ٦دماظـّٓؼّ٤مضـّٓمصّّٕ٬ـفوم
آمتعــوديمعــّ٤مصــّ٦قممســوءمبقــًماٌؼــّٓسماظــيتمػــّ٨مبّ٦عيابــيماِّرضمإديم
اظلؿوء،موسيمػـّٔامعـومؼؽػـّ٨مظؿـّٔطريماٌلـؾؿنيمبلػؿقـيماٌلـفّٓماِّضصـّ٧م
وعؽوغؿّ٥مسيمسؼقّٓةماٌلؾؿنيم،مإذمإغـّ٥معشيلـّٕىمردـّ٦لمآمم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودــؾ)ّ٣موععّٕاجــّ٥مإديماظلــؿوواتماظعؾــّ٧م،موطــونماظؼؾؾــيماِّوديماظــيتم٭ّــؾّ٧م
اٌلــؾؿّ٦نمإظقفــومسيماظػــرتةماٌؽقــيم،موأحــّٓماٌلــوجّٓماظـٱّثــيماظــيتمتشــّٓم
غيماظـؾِـّ٧ـيم(٭ّـؾّ٧مآم
ضيـّٕةَم(مرّ٬ـّ٨مآمســّ٥م)مسشيـ ّ٤ؼي
اظّٕحولمإظقفـوم،مصعشيـّ٤ضيم َأبِـّ٧مػصيّٕشيؼ شي
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم:م(مَّٰمتصيششيّٓؽيماظّٕـيحشيولصيمإغيَّّٰمإغيظَّ٧مثشيٱّشيَثيِمعشيلشيوجِّٓشيماظْؿشيلضيفِِّٓماظْقشيـّٕشيامغيم،م
وشيعشيلضيفِِّٓماظّٕؼيدصيّ٦لغيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣موشيعشيلضيـفِِّٓماَِّضْصشيـّ٧م)م(معؿػـّ٠مسؾقـ،)ّ٥م
وسيمذظــّ١متّ٦جقــّ٥مظؾؿلــؾؿنيمبــلنمؼعّٕصــّ٦امعـّٖظؿــّ٥م،موؼلؿشــعّٕوامعلــؽّ٦ظقؿفّ٣م
سبّ٦هم،موػـّٔامؼؼؿضـّ٨موجـّ٦بمابوصظـيمعـّ٤مضؾـّ٢ماٌملـؾؿنيمسؾـّ٧مػـّٔهم
اٌلوجّٓمورسوؼؿفو .م
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اصتكباٍ رَطإ بايعبادٚ ٠ايعٌُ ال ايبطايٚ ١ايهضٌ
أٚالً  :ايعٓاصز:-

 .1اظؿلػىمواّٰدؿعّٓادمظؼّٓوممذفّٕمرعضـون.
 .2ايٌمسؾّ٧ماشؿـوممعّ٦ادّ٣ماظطوسوت.
 .3رعضـونمذفّٕماظؿّ٦بيمواظغػّٕان.
 .4عّ٤مصضوّ٢ّ٫مذفّٕمرعضون.
 .5أػؿقيمأطّ٢مايٱّلمواظؾعّٓمسّ٤مايّٕاممسيمرعضونموشريه.
 .6رعضونمذفّٕمسؾودةموسؿّ٢مّٰمبطوظيموطل.ّ٢

ثاْٝاً :األديـــ:-١
األديــَ ١ـٔ ايكـزإٓ:-

 .1ضولمتعودي:م{ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امطُؿِىشيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضي اظصـيقشيومصيمطَؿشيومطُؿِىشيمسشيؾَّ٧م
اظَِّّٔؼّ٤شي معِّ٤ضي مضَؾضيؾِؽُّ٣ضي مظَعشيؾَّؽُّ٣ضي تشيؿؼيؼُّ٦نشي م* مأَؼؼيوعطيو معشيعضيّٓصيودشياتٍ مصَؿشيّ٤ضي مطَونشي معِـضيؽُّ٣ضيم

عشيّٕغيؼضطيو مأَوضي سشيؾَ ّ٧مدشيػَّٕػي مصَعِّٓؼيةٌ معِّ٤ضي مأَؼؼيومػي مأُخشيّٕشي موشيسشيؾَ ّ٧ماظَِّّٔؼّ٤شي ؼصيطِقؼُّ٦غشيّ٥صي مصِّٓضيؼشييٌم
رَعشيومصيمعِلضيؽِنيػيمصَؿشيّ٤ضيمتشيطَّ٦ؼيعشيمخشيقضيّٕطيامصَفصيّ٦شي خشيقضيّٕظيمظَّ٥صيموشيأَنضيمتشيصصيّ٦عصيّ٦امخشيقضيّٕظيمظَؽُّ٣ضيمإغينضيم

طُـؿصيّ٣ضي متشيعضيؾَؿصيّ٦نشي * ذشيفضيّٕصي مرشيعشيضشيونشي ماظَِّّٔي مأُغّٖغيلشي مصِق ِّ٥ماظْؼُّٕضيآنصي مػصيّٓطيى مظِؾـؼيوسغي

وشيبشيقـيـشيوتٍمعِّ٤ضيماظْفصيّٓشيىموشياظْػُّٕضيضَونغيمصَؿشيّ٤ضيمذشيفغيّٓشيمعِـضيؽُّ٣ضي اظشؼيفضيّٕشيمصَؾْقشيصصيؿضيّ٥صيموشيعشيّ٤ضيمطَونشيم

عشيّٕغيؼضطيومأَوضيمسشيؾَّ٧مدشيػَّٕػيمصَعِّٓؼيةٌ عِّ٤ضيمأَؼؼيومػيمأُخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشي موشيّٰمؼصيّٕغيؼّٓصي

بِؽُّ٣صي ماظْعصيلضيّٕشي موشيظِؿصيؽْؿِؾُّ٦ا ماظْعِّٓؼيةَ موشيظِؿصيؽَؾـيّٕصيوا ماظؾَّّ٥شي مسشيؾَ ّ٧عشيو مػشيّٓشياطُّ٣ضي موشيظَعشيؾَّؽُّ٣ضيم

تشيشضيؽُّٕصيونشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة185-183:ؼ.

 .2وضولمتعودي {:مضُّ٢ضيمؼشيومسِؾشيودِيشيماظَِّّٔؼّ٤شيمأَدضيّٕشيصُّ٦امسشيؾَ ّ٧أَغضيػُلِفغيّ٣ضيمظَومتشيؼْـشيطُّ٦امعِّ٤ضيم
ِماظؾِّ٥مإغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼشيغضيػِّٕصي اظّٔؽيغصيّ٦بشيمجشيؿِقعطيومإغيغؼيّ٥صيمػصيّ٦شيماظْغشيػُّ٦رصيماظّٕؼيحِقّ٣صيم*موشيأَغِقؾصيّ٦ا
ضيؿي َّ
رشيح شي

ضيمؼلْتِقشيؽُّ٣صي اظْعشئّشيابصيمثصيّ٣ؼيمظَومتصيـضيصشيّٕصيونشيم}م
إغيظَّ٧مرشيبـيؽُّ٣ضيموشيأَدضيؾِؿصيّ٦امظَّ٥صيمعِّ٤ضيمضَؾضيّ٢غيمأَن شي

ػاظّٖعّٕ:م،53م54ؼ.
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َّ٧ماظؾِّ٥مجشيؿِقعطيومأَؼؽيّ٥شيماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيمظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتصيػْؾِقصيّ٦نشي}م
َّ
 .3موضولمتعوديم{:وشيتصيّ٦بصيّ٦امإغيظ
ػاظـّ٦ر:م31ؼ
 .4وضول متعودي م{:ؼشيو مأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا متصيّ٦بصيّ٦ا مإغيظَ ّ٧ماظؾَّ ِّ٥تشيّ٦شيضيبيً مغشيصصيّ٦حطيو مسشيلشيّ٧م
رشيبؽيؽُّ٣ضي مأَنضي مؼصيؽَػِّّٕشي مسشيـضيؽُّ٣ضيمدشيقـيؽشيوتِؽُّ٣ضي وشيؼصيّٓضيخِؾَؽُّ٣ضيمجشيـؼيوتٍمتشيفضيّٕغيي معِّ٤ضي متشيقضيؿِفشيو ماْظلَغضيفشيورصيم
ؼشيّ٦ضيمشي مظَو ؼصيكضيّٖغيي ماظؾَّّ٥صي ماظـؼيؾِّ٨ؼي موشياظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا معشيعشيّ٥صي مغصيّ٦رصيػصيّ٣ضي مؼشيلضيعشي ّ٧بشيقضيّ٤شي مأَؼضيِّٓؼفغيّ٣ضيم
وشي ِبلَؼضيؿشيوغِفغيّ٣ضيمؼشيؼُّ٦ظُّ٦نشيمرشيبؼيـشيومأَتضيؿِّ٣ضيمظَـشيو غصيّ٦رشيغشيوموشياشْػِّٕضيمظَـشيومإغيغؼيَّ١مسشيؾَّ٧مطُّ٢ـيمذشيّ٨ضيءٍمضَِّٓؼّٕظي}م
ػاظؿقّٕؼ8: ّ٣ؼم.
 .5وضولمتعودي{:وشيعشيّ٤ضيمؼشيعضيؿشيّ٢ضيمدصيّ٦ءطيامأَوضيمؼشيظْؾِّ٣ضيمغشيػْلشيّ٥صيمثصيّ٣ؼي ؼشيلضيؿشيغضيػِّٕغيماظؾَّّ٥شيمؼشيفِِّٓماظؾَّّ٥شيم
شَػُّ٦رطيامرشيحِقؿطيو}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء110:ؼم.
 .6وضولمتعوديم:م{صَؼُؾًْصيمادضيؿشيغضيػِّٕصيوامرشيبؼيؽُّ٣ضيمإغيغؼيّ٥صيمطَونشيمشَػَّورطيام}ػغّ٦ح:م10ؼم.
األديــَ ١ـٔ ايضٓ:-١

 .1سشيّ٤غي مدشيؾْؿشيونشي ماظْػَورغيدِّ٨ؼي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :مخشيطَؾشيـشيو مرشيدصيّ٦لصي اظؾَِّّ٥م م
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شيم)مصِّ٨مآخِّٕغيمؼشيّ٦ضيمػيمعِّ٤ضي ذشيعضيؾشيونشي،مصَؼَولشي:م(مأَؼؽيفشيوماظـؼيوسصيمضَّٓضيم
أَزَؾَّؽُّ٣ضيمذشيفضيّٕظيمسشيظِقّ٣ظي ،ذشيفضيّٕظيمعصيؾشيورشيكٌ،مذشيفضيّٕظيمصِقِّ٥مظَقضي َؾيٌمخشيقضيّٕظيمعِّ٤ضيمأَظِّْٟمذشيفضيّٕػي ،جشيعشيّ٢شيم
غيؼضيً،موشيضِقشيومشيمظَقضي ِؾِّ٥متشيطَّ٦ؽيسطيوم،معشيّ٤ضي تشيؼَّٕؼيبشيمصِقِّ٥مبِكشيصضي َؾيٍمعِّ٤شيماظْكشيقضيّٕغيم
اظؾَّّ٥صيم٭ِّقشيوعشيّ٥صيمصَّٕ شي
غيؼضيًمطَونشيمطَؿشيّ٤ضيم
طَونشيمطَؿشيّ٤ضيمأَدؼيىمصَّٕغيؼضشييً صِقؿشيومدِّ٦شياهصيم،موشيعشيّ٤ضيمأَدؼيىمصِقِّ٥مصَّٕ شي
غيؼضيًمصِقؿشيومدِّ٦شياهصيم،موشيػصيّ٦شيمذشيفضيّٕصيماظصؼيؾضيّٕغي ،وشياظصؼيؾضيّٕصيمثشيّ٦شيابصيّ٥صيماظْفشيـؼييُم
أَدؼيى دشيؾضيعِنيشيمصَّٕ شي
…)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّصيمابّ٤مخصيّٖشيمييم)م.م
 .2وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مظَؿؼيومحشيضشيّٕشي رشيعشيضشيونصي،مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيم
اظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَّٓضيمجشيوءشيطُّ٣ضيمرشيعشيضشيونصيم،مذشيفضيّٕظيمعصيؾشيورشيكٌم،ماصْؿشيّٕشيضشيم
َّ
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اظؾَّّ٥صي سشيؾَقضيؽُّ٣ضيم٭ِّقشيوعشيّ٥صيم،متصيػْؿشيّّصيمصِقِّ٥مأَبضيّ٦شيابصيماظْفشيـؼييِم،موشيتصيغضيؾَّ٠صي صِقِّ٥مأَبضيّ٦شيابصيماظْفشيقِقّ٣غيم
،موشيتصيغشيّ٢ؽيمصِقِّ٥ماظشؼيقشيورِنيصيم،مصِق ِّ٥ظَقضي َؾيٌمخشيقضيّٕظيمعِّ٤ضيمأَظِّْٟمذشيفضيّٕػيم،معشيّ٤ضيمحصيّٕغيمشيمخشيقضيّٕشيػشيوم
صَؼَّٓضي حصيّٕغيمشي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علـّٓمأريّٓ).
 .3وسشيّ٤ضيمأَبِ ّ٧معصيّ٦دشيّ٧مسشيّ٤غيماظـيبـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي( :مإغينؼي اظؾَّّ٥شيمسشيّٖؼيم
وشيجشيّ٢ؼيمؼشيؾضيلصيُّٛمؼشيّٓشيهصيمبِوظؾَّقضيّ٢غيمظِقشيؿصيّ٦بشيمعلّ٨ء اظـؼيفشيورغيم،موشيؼشيؾضيلصيُّٛمؼشيّٓشيهصيمبِوظـؼيفشيورغيمظِقشيؿصيّ٦بشيم
علّ٨ءماظؾَّقضيّ٢غي حشيؿؼيّ٧متشيطْؾُّٝشيماظشؼيؿضيّٗصيمعِّ٤ضيمعشيغضيّٕغيبِفشيو) ممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ)ّ٣م.م
 .4وس ّ٤مأَغشيّٗ مبضي ّ٤معشيوظِ ٍّ١م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي :مدشيؿِعضيًصي مرشيدصيّ٦لشي مآِ م
)٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مؼشيؼُّ٦لصي :م(ضَولشي ماظؾَّّ٥صي متشيؾشيورشيكَ وشيتشيعشيوظَ :ّ٧مؼشيو مابضيّ٤شي مآدشيمشيم
إغيغؼيَّ١معشيومدشيسشيّ٦ضيتشيـِّ٨موشيرشيجشيّ٦ضيتشيـِ ّ٨شَػَّٕضيتصيمظََّ١مسشيؾَّ٧معشيومطَونشيمعـَّ١موشيَّٰمأُبشيوظِ،ّ٨مؼشيوم
ابضيّ٤شيمآدشيمشيمظَّ٦ضي بشيؾَغشيًضيمذصيغصيّ٦بصيَّ١مسشيـشيونشيماظلؼيؿشيوءِمثصيّ٣ؼيمادضيؿشيغضيػَّٕضيتشيـِّ٨مشَػَّٕضيتصي ظََّ١موشيَّٰم
أُبشيوظِّ٨م،مؼشيومابضيّ٤شيمآدشيمشيمإغيغؼيَّ١مظَّ٦ضيمأَتشيقضيؿشيـِّ٨مبِؼُّٕشيابِ اَِّرضيضغيمخشيطَوؼشيومثصيّ٣ؼيمظَؼِقؿشيـِّ٨مَّٰم
تصيشضيّٕغيكُمبِّ٨مذشيقضيؽطيومَِّتشيقضيؿصي َّ١بِؼُّٕشيابِفشيومعشيغضيػِّٕشيةًم)مممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤ماظرتعّٔي)م.
 .5وس ّ٤مسؾودة مب ّ٤ماظصوعً م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأن ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣مإذا أضؾ ّ٢مذفّٕ مرعضون مضوم مخطقؾوً م ،مصؼول :م(أَتشيوطُّ٣ضي مرشيعشيضشيونصي مذشيفضيّٕصيم
ضيؿيَ موشيؼشيقصي ُّّٛمصِقفشيو ماظْكشيطَوؼشيو،م
بشيّٕشي َطيٍ م ،مصِق ِّ٥مخشيقضيّٕظي مؼشيغضيششيوطُّ٣صي ماظؾَّّ٥صي مصَقصيـضيّٖغيلصي ماظّٕؼيح شي
ؽيٍ،م
وشيؼصيلضيؿشيقشيىؽي مصِقفشيو ماظّٓؼيسضيّ٦شيةُ ،مؼشيـضيظُّٕصي ماظؾَّّ٥صي مإغيظَ ّ٧متشيـشيوصُلِؽُّ٣ضي موشيؼصيؾشيوػِقؽُّ٣ضي مبِؿشيؾَوَ ِّ٫
َصلَرصيواماظؾَّّ٥شيمعِّ٤ضيمأَغضيػُلشيؽُّ٣ضيمخشيقضيّٕطيا،مصَنغينؼيماظشؼيؼِّ٨ؼيمطُّ٢ؼيماظشؼيؼِّ٨ـيمعشيّ٤ضيمحصيّٕغيمشيمصِقِّ٥مرشيحضيؿشييَم
اظؾ)ِّ٥ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ذبؿّٝماظّٖوا.)ّّٓ٫
َّ
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شيماظؾِّ٥م(٭ّؾ ّ٧آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
 .6وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيـيِ موشيشُؾِّؼًَضي مأَبضيّ٦شيابصي ماظـؼيورغيم
ضَولشي :م( مإغيذشيا مجشيوءشي مرشيعشيضشيونصي مصُؿـيقشيًضي مأَبضيّ٦شيابصي اظْف ؼي
وشي٭ّصيػِّّٓشيتِماظشؼيقشيورِنيصي )م(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م.
 .7وسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٧معصيّ٦دشي ّ٧م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مسشيّ٤غي ماظـؼيؾِّ٧ـي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥ودؾ)ّ٣م
ضَولشي:م( مإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼيمؼشيؾضيلصيُّٛمؼشيّٓشيهصيمبِوظؾَّقضيّ٢غي ظِقشيؿصيّ٦بشيمعصيلقّ٧ءصيماظـؼيفشيورغيموشيؼشيؾضيلصيُّٛم
ؼشيّٓشيهصيمبِوظـؼيفشيورغيمظِقشيؿصيّ٦بشي عصيلِّ٧ءصيماظؾَّقضيّ٢غيمحشيؿؼيّ٧متشيطْؾُّٝشيماظشؼيؿضيّٗصيمعِّ٤ضيمعشيغضيّٕغيبِفشيوم)م
(٭ّققّّ علؾ.)ّ٣
 .8وسّ٤مسؾودةمبّ٤ماظصوعًم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأغّ٥مطونمايؾقىم(٭ّؾّ٧مآم
سؾق ّ٥ودؾ)ّ٣مإذامأضؾّ٢مذفّٕمرعضونمؼؼّ٦ل:م( مأَتشيوطُّ٣ضيمرشيعشيضشيونصيمذشيفضيّٕصيمبشيّٕشي َطيٍم،
صِق ِّ٥مخشيقضيّٕظي مؼشيغضيششيوطُّ٣صي ماظؾَّّ٥صي مصَقصيـضيّٖغيلصي ماظّٕؼيحضي شيؿيَ موشيؼشيقصي ُّّٛمصِقفشيو اظْكشيطَوؼشيو م ،موشيؼصيلضيؿشيقشيىؽيم
ؽيٍم،م َصلَرصيواماظؾَّّ٥شيمعِّ٤ضي
صِقفشيوماظّٓؼيسضيّ٦شيةُم،مؼشيـضيظُّٕصيماظؾَّّ٥صيمإغيظَ ّ٧تشيـشيوصُلِؽُّ٣ضيموشيؼصيؾشيوػِقؽُّ٣ضيمبِؿشيٱََّ ِّ٫
ماظؾ)ِّ٥م
ضيؿيَ َّ
أَغضيػُلشيؽُّ٣ضي مخشيقضيّٕطيا م ،مصَنغينؼي ماظشؼيؼِّ٨ؼي مطُّ٢ؼي ماظشؼيؼِّ٨ـي معشيّ٤ضي محصيّٕغيمشي صِق ِّ٥مرشيح شي
(اظطرباغّ٨مسيماٌعفّ٣ماظؽؾري).
 .9وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأنمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُ سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م
صيعيِ موشيرشيعشيضشيونصي مإغيظَّ٧م
طون مؼؼّ٦ل :م( ماظصؼيؾَّ٦شياتصي ماظْكشيؿضيّٗصي موشياظْفصيؿصيعشي ُي إغيظَ ّ٧ماظْفصيؿ شي
رشيعشيضشيونشيمعصيؽَػِّّٕشياتظيمعشيو بشيقضيـشيفصيّ٤ؼيمإغيذشياماجضيؿشيـشيىشيماظْؽَؾشيوِّّٕ٫شيم)ممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣
 .11وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـّ٥م)مأَنؼيمرشيدصيّ٦لشيماظؾَِّّ٥م(٭ّؾ ّ٧آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
ضَولشي:م(عشيّ٤ضيم٭ّشيومشيمرشيعشيضشيونشيمإغيميشيوغطيوموشياحضيؿِلشيوبطيو شُػِّٕشيمظَّ٥صيمعشيومتشيؼَّٓؼيمشيمعِّ٤ضيمذشيغضيؾِِّ٥م)م،موسشيـضيّ٥م
(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنؼي رشيدصيّ٦لشي ماظؾَّ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضَولشي (:معشيّ٤ضي مضَومشيم
رشيعشيضشيونشي إغيميشيوغطيوموشياحضيؿِلشيوبطيومشُػِّٕشيمظَّ٥صيمعشيومتشيؼَّٓؼيمشيمعِّ٤ضيمذشيغضيؾِِّ٥م)مممممممممممممممممممممم(عؿػ ّ٠سؾق)ّ٥
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 .11وسشيّ٤ضي مغشيوصِّٝػي ،مسشيّ٤غي مابضيّ٤غي مسصيؿشيّٕشي م( مر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي مآِ
)٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م( مرصيبؼيم٭ّشيوّ٣ِّ٫ػيمحشيظُّّ٥صيمعِّ٤ضي ٭ِّقشيو ِعِّ٥ماظْفصيّ٦عصي،موشياظْعشيطَّ٘صيم،م
وشيرصيبؼيمضَوّ٣ِّ٫ػيمحشيظُّّ٥صيمعِّ٤ضيمضِقشيو ِع ِّ٥اظلؼيفشيّٕصي)مممممممممممممممممممممممم(اٌعفّ٣ماظؽؾريمظؾطرباغ)ّ٨
ثايجاً :املـٛضـــٛع:-

عّ٤مغعّ٣مآمسّٖموجّ٢مسؾّ٧مسؾودهمأنمجعّ٢مهل ّ٣عّ٦ادّ٣مظؾكرياتم

واظربطوت م ،موعشيّ٤ؼي مسؾقف ّ٣مصقفو مبوظـػقوت مواٌّٖؼّٓ مع ّ٤مايلـوت م ،صقعؿؾّ٦نم
صيماظؾِّ٥م
ضؾقٱًّموؼمجّٕونمطـريطيام،موؼـػؼّ٦نمزػقّٓطياموجيّٖونمعّٖؼّٓطيام،م{ذشيظِ َّ١صَضضيَّ ّ٢
ؼصيمضيتِقِّ٥معشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيموشياظؾَّّ٥صيمذصيوماظْػَضضيّ٢غي اظْعشيظِقّ٣غي}مػايّٓؼّٓ. [ 21:
وعّ٤مػّٔهماٌّ٦ادّ٣ماظعظقؿيمعومسبّ٤معؼؾؾّ٦ن سؾقّ٥معّ٤مأؼوممعؾورطيم
وظقول مصوّ٬ؾي م ،موػ ّ٦مذفّٕ مرعضون ماٌؾورك م ،مذفّٕ مجع ّ٢مآ ٭ّقوم مغفورهم
صّٕؼضيم،موضقوممظقؾّ٥مدـيم،مضولمدؾقوغّ٥م:م{ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شي آعشيـصيّ٦امطُؿِىشيمسشيؾَقضيؽُّ٣ضيم
اظصـيقشيومصيمطَؿشيومطُؿِىشيمسشيؾَّ٧ماظَِّّٔؼّ٤شيمعِّ٤ضي ضَؾضيؾِؽُّ٣ضيمظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتشيؿؼيؼُّ٦نشيم* مأَؼؼيوعطيومعشيعضيّٓصيودشياتٍم
ؼيوم مأُخشيّٕشي وشيسشيؾَ ّ٧ماظَِّّٔؼّ٤شيم
صَؿشيّ٤ضي مطَونشي عِـضيؽُّ٣ضي معشيّٕغيؼضطيو مأَوضي مسشيؾَ ّ٧مدشيػَّٕػي مصَعِّٓؼيةٌ معِّ٤ضي مأَؼ ػي
ؼصيطِقؼُّ٦غشيّ٥صيمصِّٓشيضيؼيٌمرَعشيومصيمعِلضيؽِنيػيمصَؿشيّ٤ضي تشيطَّ٦ؼيعشيمخشيقضيّٕطيامصَفصيّ٦شيمخشيقضيّٕظيمظَّ٥صيموشيأَنضيمتشيصصيّ٦عصيّ٦امخشيقضيّٕظيم
ظَؽُّ٣ضيمإغينضي طُـؿصيّ٣ضيمتشيعضيؾَؿصيّ٦نشيم*مذشيفضيّٕصيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمأُغّٖغيلشيمصِقِّ٥ماظْؼُّٕضيآنصي ػصيّٓطيىمظِؾـؼيوسغيم
وشيبشيقـيـشيوتٍ معِّ٤ضي ماظْفصيّٓشيى موشياظْػُّٕضيضَونغي مصَؿشيّ٤ضي مذشيفغيّٓشي عِـضيؽُّ٣ضي ماظشؼيفضيّٕشي مصَؾْقشيصصيؿضيّ٥صي موشيعشيّ٤ضي مطَونشيم
عشيّٕغيؼضطيومأَوضيمسشيؾَّ٧مدشيػَّٕػي صَعِّٓؼيةٌمعِّ٤ضيمأَؼؼيومػيمأُخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشيموشيّٰ ؼصيّٕغيؼّٓصيمبِؽُّ٣صيم
اظْعصيلضيّٕشيموشيظِؿصيؽْؿِؾُّ٦اماظْعِّٓؼيةَموشيظِؿصيؽَؾـيّٕصيوا اظؾَّّ٥شيمسشيؾَّ٧معشيومػشيّٓشياطُّ٣ضيموشيظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتشيشضيؽُّٕصيونشي} م
]اظؾؼّٕة .[185-183:م
وسبّ٤مغلؿؼؾّ٢مػّٔاماظضقّٟماظؽّٕؼّ٣مسؾقـومأن غلؿشعّٕمعـّٖظؿّ٥موعؽوغؿّ٥م
 ،موغؿلػى مّٰدؿؼؾوظ ّ٥م ،مصف ّ٦مذفّٕ متؿطؾ ّٝمإظق ّ٥مضؾّ٦ب اٌمعـني م ،موتؿشّ٦فم
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ظؾؾّ٦شّ٥مأصؽّٓةماٌؿؼنيم،مغفورصيهصيمعصّ٦نظيمبوظصقومم،موظقؾُّ٥صي ععؿّ٦رظيمبوظؼقومم،متفىؽيم
صقّ٥مرؼوحصيماِّغّٗمبوٓم،مووّ٦دماِّغػّٗصيممبومسـّٓػو سبّ٦مآمسّٖموجّ٢م،مإغّ٥م
عـقيمربوغقيمهلّٔهماِّعيم،مصفّ٦مذفّٕظيمسظَّؿّ٥مآُ وطّٕؼيعّ٥م،موأَسضيظّ٣شيماظـّ٦ابمصقّ٥م
ظصصيّ٦ؼياعّ٥موضّ٦ؼياعّ٥م،موػّ٦ممبـوبيمدّ٦ق ؼصيؿققصي ّ٥مآمسّٖموجعّ٢مظعؾودهمطّ٢مسومم
عّٕةمظقؿوجّٕوامصقّ٥معّٝمربفّ٣ماظؿفورة اظّٕاحبي.
موظؼّٓ محّٕص ماظّٕدّ٦ل م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥وشيدشيؾَّّ٣شي م) مسؾ ّ٧متفقؽي مأ٭ّقوبّ٥م
ّٰدؿؼؾولمػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼّ٣م،مواشؿـوممأؼوع ّ٥وظقوظقّ٥مبوٌلورسيمإديماًرياتم
 ،مورؾى ماٌغػّٕة مواظّٕريوت مع ّ٤مرب ماِّرض واظلؿّ٦ات م ،مصعشي ّ٤مدشيؾْؿشيونشيم
اظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شيم)م
اظْػَورغيدِّ٨ؼيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مخشيطَؾشيـشيومرشيدصيّ٦لصي َّ
صِّ٨مآخِّٕغيمؼشيّ٦ضيمػيمعِّ٤ضي ذشيعضيؾشيونشي،مصَؼَولشي:م( مأَؼؽيفشيوماظـؼيوسصيمضَّٓضيمأَزَؾَّؽُّ٣ضيمذشيفضيّٕظيمسشيظِقّ٣ظي ،ذشيفضيّٕظيم
غيؼضيً،موشيضِقشيومشيمظَقضي ِؾِّ٥م
عصيؾشيورشيكٌ،مذشيفضيّٕظيمصِقِّ٥مظَقضي َؾيٌمخشيقضيّٕظيمعِّ٤ضيمأَظِّْٟمذشيفضيّٕػي ،جشيعشيّ٢شيماظؾَّّ٥صيم٭ِّقشيوعشيّ٥صيمصَّٕ شي
تشيطَّ٦ؽيسطيوم،معشيّ٤ضي تشيؼَّٕؼيبشيمصِقِّ٥مبِكشيصضي َؾيٍمعِّ٤شيماظْكشيقضيّٕغيمطَونشيمطَؿشيّ٤ضيمأَدؼيىمصَّٕغيؼضشييً صِقؿشيومدِّ٦شياهصيم
غيؼضيً مصِقؿشيو مدِّ٦شياهصي م ،موشيػصيّ٦شيم
غيؼضيً مطَونشي مطَؿشيّ٤ضي مأَدؼيى دشيؾضيعِنيشي مصَّٕ شي
 ،موشيعشيّ٤ضي مأَدؼيى مصِق ِّ٥مصَّٕ شي
شيـيُم…)م(٭ّققّّصيمابّ٤مخصيّٖشيميي)م
ذشيفضيّٕصيماظصؼيؾضيّٕغيم ،وشياظصؼيؾضيّٕصيمثشيّ٦شيابصيّ٥صيماظْف ؼي
موطون ماظـيب م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥وشيدشيؾَّّ٣شي) مإذا مػؾً مغلو ّ٣ّ٫مذفّٕ مرعضونم
اٌؾوركمؼصيشقّٝماظؾِشّٕشيموؼشيـشصيّٕماظؾففي واظلّٕورم،موحيٌمسؾّ٧ماظعؿّ٢م،موحئّرم
عّ٤ماظؽلّ٢مواظؿػّٕؼّٛم،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مظَؿؼيومحشيضشيّٕشي
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي( ):ضَّٓضيمجشيوءشيطُّ٣ضيمرشيعشيضشيونصيم،مذشيفضيّٕظيم
رشيعشيضشيونصي،مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيـيِ م ،موشيتصيغضيؾَّ٠صي صِقِّ٥م
عصيؾشيورشيكٌ م ،ماصْؿشيّٕشيضشي ماظؾَّّ٥صي سشيؾَقضيؽُّ٣ضي م٭ِّقشيوعشيّ٥صي م ،متصيػْؿشيّّصي مصِق ِّ٥مأَبضيّ٦شيابصي ماظْف ؼي
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أَبضيّ٦شيابصيماظْفشيقِقّ٣غيم،موشيتصيغشيّ٢ؽيمصِقِّ٥ماظشؼيقشيورِنيصيم،مصِق ِّ٥ظَقضي َؾيٌمخشيقضيّٕظيمعِّ٤ضيمأَظِّْٟمذشيفضيّٕػيم،معشيّ٤ضيم
حصيّٕغيمشيمخشيقضيّٕشيػشيومصَؼَّٓضي حصيّٕغيمشي)م(علـّٓمأريّٓ)
وظؼّٓ مطون ماظصقوبي م(رّ٦ّ٬ان مآ متعودي سؾقف )ّ٣مأدّٕع ماظـوسم
ادؿفوبي مظؾؿّ٦جقفوتماظـؾّ٦ؼي ماظؽّٕميي م ،موأحّٕص ماظـوس مسؾ ّ٧اّٰعؿـول مهلوم
واظعؿّ٢ممبّ٦جؾفوم،مصؽوغّ٦امؼّٓسّ٦نمآمتعوديمدؿيمأذفّٕمأنمؼؾؾغف ّ٣رعضونم،م
ثّ٣مؼّٓسّ٦غّ٥مدؿيمأذفّٕمأخّٕىمأنمؼؿؼؾّ٢معـفّ٣م،موطونمعّ٤مدسوّ٫ف:ّ٣م”ماظؾفّ٣
دؾؿينمإديمرعضونمودؾّ٣مظّ٨مرعضونموتلؾؿّ٥معينمعؿؼؾٱّم،مصؽوغّ٦امرّ٦الم
اظعوم سيمرحوبمرعضونم،مؼلؿؼؾؾّ٦غّ٥مبوظّٓسوءمواظعؾودةم،موؼؿفقلونمّٰشؿـوعّ٥م،
وؼّ٦دسّ٦غّ٥مبوظؼّٕآنموبوظعؾودة.
وسب ّ٤مسؾ ّ٧مأسؿوب مذفّٕ ماًري موجى مسؾقـو مأن غؿلد ّ٧مبصقوبيم
ردّ٦لمآم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م،موأنمغلؿؼؾ ّ٢ػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼّ٣مبؿّ٦بيم
٭ّودضيمخوظصيم،موسبودىمأغػلـومسؾّ٧ماظؿؼصريمسيمصع ّ٢اظطوسوتم،موطّٔظّ١م
ابودؾي مسؾ ّ٧مصع ّ٢ماٌعو٭ّ ّ٨مواتؾوع ماظشفّ٦ات م ،ممبـ ّٝمأغػلـو معّ٤
اّٰدؿؿّٕارمسؾقفوم،مواظعّٖممسؾّ٧مسّٓمماظعّ٦دمإظقفوم،مإغفومدسّ٦ةمظؿّ٦بيمخوظصي
٭ّودضيم،مطؿومضولماظعؾؿوءماظعوعؾّ٦نم:م”ماظؿكؾقيمضؾّ٢ماظؿقؾقي.
ػؽّٔا مؼـؾغ ّ٨مسؾ ّ٧مط ّ٢معلؾ ّ٣مأن مؼصيعّٓؼي مغػلشي ّ٥وجيفّٖػو موؼمػؾفوم
ّٰدؿؼؾول ماظـػقوت مواظّٕريوت مواًريات ،مبؿّ٦بي مغصّ٦ح متغل ّ٢ذغّ٦بـو م،م
وتطفّٕمضؾّ٦بـوم،موظقؽّ٤مغصىمأسقــومأنمآمؼؾلّٛمؼّٓهمبوظـفورمظقؿّ٦ب علّ٨ءم
اظؾقّ٢موؼؾلّٛمؼّٓهمبوظؾقّ٢مظقؿّ٦بمعلّ٨ءماظـفورم،مطؿومروىماإلعوممعلؾّ٣مسي
٭ّققق ّ٥مسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٧معصيّ٦دشي ّ٧مسشيّ٤غي ماظـيبـي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضَولشي :م
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( مإغينؼي اظؾَّّ٥شي مسشيّٖؼي موشيجشيّ٢ؼي مؼشيؾضيلصي ُّٛمؼشيّٓشيهصي مبِوظؾَّقضيّ٢غي مظِقشيؿصيّ٦بشي معلّ٨ء اظـؼيفشيورغي م ،موشيؼشيؾضيلصي ُّٛمؼشيّٓشيهصيم
بِوظـؼيفشيورغيمظِقشيؿصيّ٦بشيمعلّ٨ءماظؾَّقضيّ٢غي حشيؿؼيّ٧متشيطْؾُّٝشيماظشؼيؿضيّٗصيمعِّ٤ضيمعشيغضيّٕغيبِفشيو ( م
(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
صؿفؿو مأدّٕف ماإلغلون مسي ماٌعو٭ّ ّ٨م ،موعفؿو سظؿً مذغّ٦ب ّ٥مصٱّم
ؼقلس مع ّ٤مرريي مآ مسّٖ موج ّ٢مصؾوب ماظؿّ٦بي معػؿّ٦ح م ،مضول متعودي  {:مضُّ٢ضيم
ِماظؾِّ٥مإغينؼيماظؾَّّ٥شيمؼشيغضيػِّٕصيم
ضيؿي َّ
ؼشيوسِؾشيودِيشيماظَِّّٔؼّ٤شيمأَدضيّٕشيصُّ٦امسشيؾَّ٧مأَغضيػُلِفغيّ٣ضيمظَو تشيؼْـشيطُّ٦امعِّ٤ضيمرشيح شي
اظّٔؽيغصيّ٦بشي جشيؿِقعطيو مإغيغؼيّ٥صي مػصيّ٦شي ماظْغشيػُّ٦رصي ماظّٕؼيحِقّ٣صي م} مػاظّٖعّٕ :م53ؼ م .موسي مايّٓؼٌ
اظؼّٓدّ٨م:مسّ٤م مأَغشيّٗمبضيّ٤معشيوظٍِّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مدشيؿِعضيًصيمرشيدصيّ٦لشيمآِ
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيؼُّ٦لصي:م(مضَولشيماظؾَّّ٥صيمتشيؾشيورشيكَ وشيتشيعشيوظَ:ّ٧مؼشيومابضيّ٤شيمآدشيمشيمإغيغؼيَّ١معشيوم
دشيسشيّ٦ضيتشيـِّ٨موشيرشيجشيّ٦ضيتشيـِ ّ٨شَػَّٕضيتصيمظََّ١مسشيؾَّ٧معشيومطَونشيمعـَّ١موشيَّٰمأُبشيوظِ،ّ٨مؼشيومابضيّ٤شيمآدشيمشيمظَّ٦ضي
بشيؾَغشيًضي مذصيغصيّ٦بصي َّ١مسشيـشيونشي ماظلؼيؿشيوءِ مثصيّ٣ؼي مادضيؿشيغضيػَّٕضيتشيـِ ّ٨مشَػَّٕضيتصي ظَ َّ١موشيَّٰ مأُبشيوظِ ّ٨م ،مؼشيو مابضيّ٤شيم
ضيّٕكُ مبِ ّ٨مذشيقضيؽطيوم
آدشيمشي مإغيغؼي َّ١مظَّ٦ضي مأَتشيقضيؿشيـِ ّ٨مبِؼُّٕشيابِ اَِّرضيضغي مخشيطَوؼشيو مثصيّ٣ؼي مظَؼِقؿشيـِ ّ٨مَّٰ متصيش غي
َِّتشيقضيؿصي َّ١بِؼُّٕشيابِفشيومعشيغضيػِّٕشيةًم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دـّ٤ماظرتعّٔي)
صوظؿّ٦بي مواظّٕجّ٦ع مإدي مآ متعودي مع ّ٤مأوجى اظّ٦اجؾوت م ،موضّٓم
جوءت ماظّٓسّ٦ة ماإلهلقي مىؿق ّٝماٌمعـني مروّ٫عف ّ٣موسو٭ّقف ّ٣مبوظؿّ٦بي
ماظؾ ِّ٥مجشيؿِقعطيو أَؼؽيّ٥شيم
واظّٕجّ٦ع مإدي مآ مسّٖ موج ّ٢م ،مضول متعودي م{:وشيتصيّ٦بصيّ٦ا مإغيظََّ ّ٧
اظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشي مظَعشيؾَّؽُّ٣ضي متصيػْؾِقصيّ٦نشي} مػاظـّ٦ر :م31ؼ م ،مطّٔظ ّ١مجوء اِّعّٕ مبوظؿّ٦بي معّ٤م
ماظؾِّ٥م
أج ّ٢متؽػري ماظلقؽوت م ،مصؼول متعودي :م{ؼشيو مأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي آعشيـصيّ٦ا متصيّ٦بصيّ٦ا مإغيظََّ ّ٧
تشيّ٦شيضيبيًمغشيصصيّ٦حطيومسشيلشيّ٧مرشيبؽيؽُّ٣ضيمأَنضي ؼصيؽَػِّّٕشيمسشيـضيؽُّ٣ضيمدشيقـيؽشيوتِؽُّ٣ضيموشيؼصيّٓضيخِؾَؽُّ٣ضيمجشيـؼيوتٍمتشيفضيّٕغييم
عِّ٤ضي تشيقضيؿِفشيوماْظلَغضيفشيورصيمؼشيّ٦ضيمشيمظَومؼصيكضيّٖغييماظؾَّّ٥صيماظـؼيؾِّ٨ؼيموشياظَِّّٔؼّ٤شي آعشيـصيّ٦امعشيعشيّ٥صيمغصيّ٦رصيػصيّ٣ضيمؼشيلضيعشيّ٧م
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بشيقضيّ٤شيمأَؼضيِّٓؼفغيّ٣ضيموشي ِبلَؼضيؿشيوغِفغيّ٣ضي ؼشيؼُّ٦ظُّ٦نشيمرشيبؼيـشيومأَتضيؿِّ٣ضيمظَـشيومغصيّ٦رشيغشيوموشياشْػِّٕضيمظَـشيومإغيغؼي َّ١سشيؾَّ٧مطُّ٢ـيم
ذشيّ٨ضيءٍ مضَِّٓؼّٕظي} مػاظؿقّٕؼ :ّ٣م8ؼ .مإغفو ماظؿّ٦بي ماًوظصي ماظصودضي اىوزعي ماظيتم
متق ّ٦معو مضؾؾفو مع ّ٤ماظلقؽوت م ،مضول ماب ّ٤مطـري م– مرري ّ٥مآ  -:وهلّٔا مضولم
اظعؾؿوء م :ماظؿّ٦بي ماظـصّ٦ح مػ ّ٨مأن مؼصيؼؾّٝشي مس ّ٤ماظّٔغى مسي مايو ّّٕ٬م ،وؼـّٓمشيم
سؾّ٧معومدؾّٟمعـّ٥مسيماٌوّ٨ّ٬م،موؼعّٖغيممسؾّ٧مأّٰمؼػعّ٢مسيماٌلؿؼؾّ٢م،مثّ٣
إنمطونمايّ٠مآلدعّ٨مردعيهمإظق.ّ٥
إنماظؿّ٦بيمإٌّج ّ٦مضؾّ٦هلو مع ّ٤مآمتعودي ػّ٨ماظيتمؼؼّٟم٭ّوحؾفوم
دوسي ماظؿّ٦بي مغودعطيو مسوزعطيو م– مبصّٓق مبقـ ّ٥موبني مآ متعودي – أّٰ مؼعّ٦د مإديم
اٌعو٭ّّ٨مأبّٓطيام،موظّٔامصوٌطؾّ٦بمأنمؼؽّ٦نماإلغلونمدوسي اظؿّ٦بيمسوزعطيومسؾّ٧م
تّٕكماٌعصقيموسّٓمماظّٕجّ٦عمإظقفو،مضولمتعودي{:وشيعشيّ٤ضي ؼشيعضيؿشيّ٢ضيمدصيّ٦ءطيامأَوضيمؼشيظْؾِّ٣ضيم
غشيػْلشيّ٥صي مثصيّ٣ؼي مؼشيلضيؿشيغضيػِّٕغي ماظؾَّّ٥شي مؼشيفِِّٓ اظؾَّّ٥شي مشَػُّ٦رطيا مرشيحِقؿطيو} مػاظـلوء110:ؼ م ،مبفّٔهم
ابودؾيموبوظؿّ٦بي واّٰدؿغػورمجيىمسؾقـومأنمغلؿؼؾّ٢مرعضونم،مصؿومأحّ٦جـوم
إديمررييمآمتعودي وعغػّٕت.ّ٥
موسؾقـومأنمغغؿـّ٣مػّٔا ماظشفّٕماظؽّٕؼ ّ٣بوظعؾودةمواظطوسيم،موطـّٕة ماظصٱّةم
وضّٕاءة ماظؼّٕآن مواظّٔطّٕ ،مصػ ّ٨ماظصقققني مع ّ٤حّٓؼٌ مأَبِ ّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم م
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضَولشي :م( معشيّ٤ضي مضَومشيم
(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنؼي رشيدصيّ٦لشي َّ
رشيعشيضشيونشي إغيميشيوغطيوموشياحضيؿِلشيوبطيومشُػِّٕشيمظَّ٥صيمعشيومتشيؼَّٓؼيمشيمعِّ٤ضيمذشيغضي ِؾ)ِّ٥مممممممممممممممممممم(عؿػ ّ٠سؾق.)ّ٥م م
موسيمػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼّ٣منّٓمعّ٤مأبّ٦ابماًري اظؽـريمواظؽـريم;محقٌم
ررييمآماظؼّٕؼؾيمعّ٤مسؾوده م،موإجوبيمدسّ٦اتفّ٣موتؾؾقي حوجوتفّ٣م،مواظعوضّ٢م
عّ٤مضوممسؾّ٧مأبّ٦ابماًريموصعّ٢ماظرب،محقٌمؼـظّٕمآ تعوديمإديماظؿـوصّٗم
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بنيماظعؾودمسيمأبّ٦ابماًريم،مصنؼوكمأنمهّٕممغػلّ١مسي رعضونمعّ٤مررييم
آ متعودي م ،مصؼّٓ مطوغً مو٭ّقي مغؾقـو مربؿّٓ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾِّ )ّ٣عؿّ٥م
بوشؿـومماظػّٕ٭ّيمواظؿـوصّٗمسيماًريم،موػّٔامواّّّ٬ظيمسيمو٭ّقؿّ٥ماظيتمرواػو
اظطرباغ ّ٨مع ّ٤محّٓؼٌ مسؾودة مب ّ٤ماظصوعً م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأغ ّ٥مطونم
ايؾقى م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥ودؾ )ّ٣مإذا مأضؾ ّ٢مذفّٕ مرعضون مؼؼّ٦ل :م( مأَتشيوطُّ٣ضيم
ضيؿيَ موشيؼشيقصي ُّّٛمصِقفشيو
رشيعشيضشيونصي مذشيفضيّٕصي مبشيّٕشي َطيٍ م ،صِق ِّ٥مخشيقضيّٕظي مؼشيغضيششيوطُّ٣صي ماظؾَّّ٥صي مصَقصيـضيّٖغيلصي ماظّٕؼيح شي
اظْكشيطَوؼشيو م ،موشيؼصيلضيؿشيقشيىؽي مصِقفشيو ماظّٓؼيسضيّ٦شيةُ ،مؼشيـضيظُّٕصي ماظؾَّّ٥صي مإغيظَ ّ٧تشيـشيوصُلِؽُّ٣ضي موشيؼصيؾشيوػِقؽُّ٣ضيم
ؽيٍم،م َصلَرصيواماظؾَّّ٥شيمعِّ٤ضي أَغضيػُلشيؽُّ٣ضيمخشيقضيّٕطيام،مصَنغينؼيماظشؼيؼِّ٨ؼيمطُّ٢ؼيماظشؼيؼِّ٨ـيمعشيّ٤ضيمحصيّٕغيمشي
بِؿشيٱََّ ِّ٫
ضيؿيَماظؾَّ)ِّ٥م(اظطرباغّ٨مسيماٌعفّ٣ماظؽؾري)
صِقِّ٥مرشيح شي
م َٔٚفطاٖ ٌ٥ذا ايغٗز ايهز:ِٜ

* مأغّ٥متضوسّٟمصقّ٥مايلـوتم،موتّٖدادمصق ّ٥أدؾوبماٌغػّٕة م،مواىـيمتؿّٖؼّ٤م
وتؿفقلمّٰدؿؼؾولماظصوّ٫ؿنيمواظؼوّ٫ؿني م،متصيػؿؼيّّ أبّ٦ابفوم،مواظـورمتغؾّ٠مأبّ٦ابفو،م
وتصيلؾلّ٢ماظشقورنيم،موؼؿلوبّ٠ماظعؾودمإديماًرياتم،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬م
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧آ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضَولشي :م( مإغيذشيا مجشيوءشي مرشيعشيضشيونصيم
آ مسـ )ّ٥مأَنؼي مرشيدصيّ٦لشي َّ
شيـيِموشيشُؾِّؼًَضيمأَبضيّ٦شيابصيماظـؼيورغيموشي٭ّصيػِّّٓشيتِماظشؼيقشيورِنيصي(.م(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥
صُؿـيقشيًضيمأَبضيّ٦شيابصي اظْف ؼي
إنمظشفّٕمرعضونمصضوّ٢ّ٫مسظقؿيموعؽوغيمطؾريةم ،ؼـؾغّ٨مأنمغعقفوموأنم
غعقّ٘ مسي مطـػفو م ،مصف ّ٦مذفّٕ ماظؼّٕآن مواظصقوم مواظّٔطّٕ واظؼقوم م ،مضول متعودي:م
{ذشيفضيّٕصي مرشيعشيضشيونشي ماظَِّّٔي مأُغضيّٖغيلشي مصِق ِّ٥ماظْؼُّٕضيآنصي ػصيّٓطيى مظِؾـؼيوسغي موشيبشيقـيـشيوتٍ معِّ٤شي ماظْفصيّٓشيىم
َّٕ
وشياظْػُّٕضيضَونغي مصَؿشيّ٤ضي مذشيفغيّٓشي عِـضيؽُّ٣صي ماظشؼيفضيّٕشي مصَؾْقشيصصيؿضيّ٥صي موشيعشيّ٤ضي مطَونشي معشيّٕغيؼضطيو مأَوضي مسشيؾَ ّ٧مدشيػ ػي
صَعِّٓؼيةٌمعِّ٤ضيمأَؼؼيومػيمأُخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشيموشيظَو ؼصيّٕغيؼّٓصيمبِؽُّ٣صيماظْعصيلضيّٕشيموشيظِؿصيؽْؿِؾُّ٦اماظْعِّٓؼيةَم
وشيظِؿصيؽَؾـيّٕصيوا اظؾَّّ٥شيمسشيؾَّ٧معشيومػشيّٓشياطُّ٣ضيموشيظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتشيشضيؽُّٕصيونشي}مممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م185ؼ.
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موسي مايّٓؼٌ مسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأن مرشيدصيّ٦لصي مآِم م
صيعيُ إغيظَّ٧م
(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ سشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي) مطون مؼؼّ٦ل :م( ماظصؼيؾَّ٦شياتصي ماظْكشيؿضيّٗصي موشياظْفصيؿ شي
صيعيِ موشيرشيعشيضشيونصي مإغيظَ ّ٧مرشيعشيضشيونشي معصيؽَػِّّٕشياتظي معشيو بشيقضيـشيفصيّ٤ؼي مإغيذشيا ماجضيؿشيـشيىشي ماظْؽَؾشيوِّّٕ٫شي م)م م
اظْفصيؿ شي
(رواهمعلؾ )ّ٣مصفّ٦مصّٕ٭ّيمٌغػّٕةماظّٔغّ٦بموبّ٦ماظلقؽوتم ،صعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم
(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مأَنؼي مرشيدصيّ٦لشي ماظؾَّ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضَولشي :م( معشيّ٤ضي مضَومشيم
رشيعشيضشيونشي إغيميشيوغطيوموشياحضيؿِلشيوبطيومشُػِّٕشيمظَّ٥صيمعشيومتشيؼَّٓؼيمشيمعِّ٤ضيمذشيغضي ِؾِّ٥م) م(عؿػ ّ٠سؾق،)ّ٥مصعؾقـومأنم
غغؿـ ّ٣مػّٔه ماظػّٕ٭ّي م ،محؿ ّ٧مّٰ مغؽّ٦ن مم ّ٤مذطّٕػ ّ٣ماٌصطػ ّ٧م(٭ّؾ ّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣سي مايّٓؼٌ ماظّٔي مرواه أَبِ ّ٦مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م ،مأَنؼي ماظـؼيؾِّ٨ؼي م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صيم
اظؾ،ِّ٥م
سشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م ٭ّشيعِّٓشي ماظْؿِـضيؾشيّٕشي ،مصَؼَولشي :م(آعِنيشي مآعِنيشي مآعِنيشي) مضِقّ٢شي :مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي َّ
إغيغؼيَّ١محِنيشيم٭ّشيعِّٓضيتشيماظْؿِـضيؾشيّٕشيمضُؾًْشي:مآعِنيشيمآعِنيشي آعِنيشي،مضَولشي:م(إغينؼيمجِؾضيّٕغيؼّ٢شيمأَتشيوغِ،ّ٨م
صَؼَولشي :معشيّ٤ضي مأَدضيرشيكَ مذشيفضيّٕشي رشيعشيضشيونشي موشيظَّ٣ضي مؼصيغضيػَّٕضي مظَّ٥صي مصَّٓشيخشيّ٢شي ماظـؼيورشي م َصلَبضيعشيّٓشيهصي ماظؾَّّ٥صي ،ضُّ٢ضي:م
شيؼ ِّ٥مأَوضي أَحشيّٓشيػصيؿشيو مصَؾَّ٣ضي مؼشيؾشيّٕؼيػصيؿشيو ،مصَؿشيوتشيم
آعِنيشي ،مصَؼُؾًْصي :مآعِنيشي ،موشيعشيّ٤ضي مأَدضيرشيكَ مأَبشي ّ٦ضي
صَّٓشيخشيّ٢شيماظـؼيورشيم َصلَبضيعشيّٓشيهصي اظؾَّّ٥صي،مضُّ٢ضي:مآعِنيشي،مصَؼُؾًْصي:مآعِنيشي،موشيعشيّ٤ضيمذصيطِّٕضيتصيمسِـضيّٓشيهصيمصَؾَّ٣ضي
ؼصيصشيّ٢ـيمسشيؾَقضيَّ١مصَؿشيوتشيمصَّٓشيخشيّ٢شيماظـؼيورشيم َصلَبضيعشيّٓشيهصيماظؾَّّ٥صي،مضُّ٢ضي :آعِنيشي،مصَؼُؾًْصي:مآعِنيشي)م م
(٭ّققّّمابّ٤محؾون).
إنمذفّٕمرعضونمعّٓرديمترتبّ٧مصقفوماِّعي اإلدٱّعقيم،متؿعؾّ٣معـفوماظصربم
وتؼّ٦ؼي ماإلرادة م ،مصقفّٓ ماٌلؾؿّ٦ن مسي مغفوره ّٕٔة ماظصرب مواّٰغؿصور مسؾّ٧م
اظشفّ٦ات م ،موجيّٓون مسي مظقؾ ّ٥مظّٔة ماٌـوجوة مواظّ٦ضّ٦ف بني مؼّٓي مربف ّ٣م،م
وتؿفلّٓ مصق ّ٥معٱّعّّ ماظؿٱّح ّ٣مبني ماٌلؾؿني مسوعؿف ّ٣موخو٭ّؿف ّ٣م ،سؾؿوّ٫فّ٣م
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وسوععيؿفّ٣مطؾريػّ٣مو٭ّغريػّ٣م،مظقؽّ٦نماىؿقّٝمؼّٓطيامواحّٓةًم،موبـوءطي عؿؽوعٱًّم،م
ظّٓصّٝمتقوراتماظػنتم،موأعّ٦اجماب.ّ٤
صؾـقّٕص مسي مرعضون مطؾ ّ٥مب ّ٢موسي مط ّ٢محقوتـو وأوضوتـو مسؾ ّ٧مأنم
غمديماظصٱّةمسيمذيوسيمسيمبقّ٦تمآمسّٖموجّ٢م،موّٰمؼؽّ٤محوظـو طقولم
اٌـوصؼنيماظّٔؼّ٤مو٭ّػفّ٣مآمتعوديمبؼّ٦ظّ٥م:م{إغينؼيماظْؿصيـشيوصِؼِنيشي ؼصيكشيودِسصيّ٦نشيماظؾَّّ٥شيم
وشيػصيّ٦شي مخشيودِسصيفصيّ٣ضي موشيإغيذشيا مضَوعصيّ٦ا مإغيظَ ّ٧ماظصؼيؾَوةِ ضَوعصيّ٦ا مطُلشيوظَ ّ٧مؼصيّٕشياءصيونشي ماظـؼيوسشي موشيظَوم
ؼشئّضيطُّٕصيونشيماظؾَّّ٥شيمإغيظَّو ضَؾِقؾًو}مػاظـلوء:م142ؼ .وأنمغـػّ٠مسيمدؾقّ٢مآم،موّٰمؼؾكّ٢م
أحّٓ معـو  ،موّٰ مخيّ٘ ماظػؼّٕ مو ماظػوضي م ،مصػ ّ٨ماظصقققني مسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم
(رشيّ٨ِّ٬شي اظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مأَنؼيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي:م(معشيومعِّ٤ضي ؼشيّ٦ضيمػيمؼصيصضيؾِّّصيم
اظْعِؾشيودصيمصِقِّ٥مإغيَّّٰمعشيؾَؽَونغيمؼشيـضيّٖغيَّٰنغيمصَقشيؼُّ٦لصي أَحشيّٓصيػصيؿشيوماظؾَّفصيّ٣ؼيمأَسضيِّٛمعصيـضيػِؼًومخشيؾَػًوموشيؼشيؼُّ٦لصيم
اآلخشيّٕصي اظؾَّفصيّ٣ؼيمأَسضيِّٛمعصيؿضيلِؽًومتشيؾَػًو ).
وظـعؾّ٣مأنمظـومإخّ٦اغوًمصؼّٕاءمسؾقـومأن غؿّٔطّٕػّ٣م،مصؿّ٤معؾّ١ماظّٖادم
وأرع ّ٣مصؼّٓ مصوز مبلجّٕ مطؾري موثّ٦اب مسظق ّ٣م ،مصعشيّ٤ضي زشيؼضيِّٓ مبضيّ٤غي مخشيوظٍِّٓ ماىُفشيـِّ٨ـي م،م
ضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّ ّ٧اظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(عشيّ٤ضيمصَطَّّٕشيم٭ّشيوِّ٫ؿطيومطَونشيمظَّ٥صيمعِـضيّ٢صي
أَجضيّٕغيهِم،مشَقضيّٕشيمأَغؼيّ٥صيمَّٰمؼشيـضيؼُّٙصيمعِّ٤ضيمأَجضيّٕغيماظصؼيوّ٣ِّ٫غيمذشيقضيؽطيو )ممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي)م.
وظؼّٓمطونمايؾقىماٌصطػّ٧م(٭ّؾّ٧مآمسؾق ّ٥ودؾ)ّ٣مأجّ٦دمبوًريم
ع ّ٤ماظّٕؼّّ مإٌّدؾي مسي مرعضون ،موعو معـ ّٝماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ سؾق ّ٥مودؾ)ّ٣م
دوّ٫ٱًّمأبّٓاً،مسشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي :طَونشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧م
آ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مأَجضيّ٦شيدشي ماظـؼيوسغي م ،موشيطَونشي أَجضيّ٦شيدصي معشيو مؼشيؽُّ٦نصي مصِ ّ٨مرشيعشيضشيونشي محِنيشيم
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ؼشيؾْؼَوهصي مجِؾضيّٕغيؼّ٢صي م ،موشيطَونشي ؼشيؾْؼَوهصي صِ ّ٨مطُّ٢ـي مظَقضي َؾيٍ معِّ٤ضي مرشيعشيضشيونشي مصَقصيّٓشيارغيدصيّ٥صي ماظْؼُّٕضيآنشي
صَؾَّٕشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م(أَجضيّ٦شيدصيمبِوظْكشيقضيّٕغيمعِّ٤شي اظّٕـيؼّّغيماظْؿصيّٕضيدشي َؾيِم)م م
(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥
أّٰ مصؾـلؿؼؾ ّ٢مػّٔا ماظشفّٕ ماظؽّٕؼ ّ٣مبؼؾّ٦ب سوعّٕة موغػّ٦س مروػّٕة م ،م
وتّ٦بي م٭ّودضي مخوظصي م ،مصضوسػّ٦ا مصق ّ٥ماظطوسوت م ،موحوصظّ٦ا سؾ ّ٧محّٕعوت ّ٥م،م
وتّٖودوامصقّ٥مآلخّٕتؽّ٣م،محؿّ٧مؼشؿؾؽّ٣مآمبّٕسوؼؿّ٥موسـوؼؿ ّ٥ورريؿّ٥موعغػّٕتّ٥م
،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٨مغشيضضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مدشيؿِعضيًصي جشيوبِّٕشيمبضيّ٤شيمسشيؾضيِّٓمآِم(رّ٨ّ٬م
آمسـفؿو)مؼشيؼُّ٦لصيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِ (٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(أُسضيطِقشيًضيمأُعؼيؿِّ٨م
صِّ٨مذشيفضيّٕغي رشيعشيضشيونشيمخشيؿضيلطيومظَّ٣ضيمؼصيعضيطَفصيّ٤ؼيمغشيؾِّ٨ؿيمضَؾضيؾِ،ّ٨مأَعؼيوموشياحِّٓشيةٌ  :صَنغيغؼيّ٥صيمإغيذشيامطَونشيم
ُمإظ ضيَقِّ٥مظَّ٣ضي
أَوؼيلصيمظَقضي َؾيٍمعِّ٤ضيمذشيفضيّٕغيمرشيعشيضشيونشيمغشيظَّٕشي آُمسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼيمإغيظَقضيفغيّ٣ضيم،موشيعشيّ٤ضيمغشيظَّٕشيمآ غي
ِقيُم:مصَنغينؼيمخصيؾُّ٦فشي أَصّْ٦شياػِفغيّ٣ضيمحِنيشيمؼصيؿضيلصيّ٦نشيمأُرَقـيىصيمسِـضيّٓشيم
ؼصيعشئّـيبضيّ٥صيمأَبشيّٓطيا،موشيأَعؼيوماظـؼيوغشي
ؽيَمتشيلضيؿشيغضيػِّٕصي ظَفصيّ٣ضيمصِّ٨مطُّ٢ـيمؼشيّ٦ضيمػيم
ِـيُم:مصَنغينؼيماظْؿشيؾَوَ ِّ٫
آِمعِّ٤ضيمرغيؼّّغي اظْؿِلضيِّ١م،موشيأَعؼيوماظـؼيوظشي
ؼيمؼلْعصيّٕصيمجشيـؼيؿشيّ٥صيمصَقشيؼُّ٦لصيمظَفشيوم:مادضيؿشيعِّٓـيي
ِعيُم:مصَنغينؼي آَمسشيّٖؼيموشيجشي ّ٢شي
وشيظَقضي َؾيٍم،موشيأَعؼيوماظّٕؼياب شي
وشيتشيّٖشيؼؼيـِّ٨مظِعِؾشيودِيمأَوضيذشيَّ١مأَنضيمؼشيلضيؿشيّٕغيحيُّ٦امعِّ٤ضيمتشيعشيىِ اظّٓؽيغضيقشيومإغيظَّ٧مدشيارغييموشيطَّٕشياعشيؿِّ٨م،م
وشيأَعؼيو ماظْكشيوعِلشييُم:مصَنغيغؼيّ٥صي إغيذشيامطَونشيمآخِّٕصيمظَقضي َؾيٍمشَػَّٕشيمظَفصيّ٣ضيمجشيؿِقعطيوم) مصَؼَولشي مرشيجصيّ٢ظيمعِّ٤شي
اظْؼَّ٦ضيمغي:مأَػِّ٨شيمظَقضي َؾيُماظْؼَّٓضيرغي؟مصَؼَولشي:م(مظَوم،مأَظَّ٣ضيمتشيّٕشي إغيظَّ٧ماظْعصيؿؼيولغيمؼشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمصَنغيذشيامصَّٕشيشُّ٦ام
عِّ٤ضيمأَسضيؿشيوظِفغيّ٣ضي وصيصُّّ٦امأُجصيّ٦رشيػصيّ٣ضيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ذعىماإلميون)
وظقّٗمعّ٤مايؽؿيمظعوضّ٢مأنمميلّ١مسّ٤مايٱّل سيمغفورمرعضونم
اعؿـوًّٰ مِّعّٕ مآ مث ّ٣مؼػطّٕ مسؾ ّ٧محّٕام مؼضق ّٝمب ّ٥م٭ّقوع ّ٥موضقوع ّ٥م ،صويّ٠م
دؾقوغّ٥موتعوديمأعّٕغوممبومأعّٕمبّ٥مإٌّدؾنيمبوِّطّ٢معّ٤ماظطقؾوتم،مصؿو دامم
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اِّط ّ٢محٱًّّٰ مرقؾوً مصوظعؿ ّ٢م٭ّوحل معؼؾّ٦ل ،مصنذا مطون ماِّط ّ٢مشري محٱّل،م
صؽق ّٟؼؽّ٦نماظعؿّ٢معؼؾًّّٰ٦م؟مصعّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضول:مضولم
ردّ٦لمآ (٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مإنمآمرقىمّٰمؼؼؾّ٢مإّٰمرقؾوًم،موإنم
آمتعودي أعّٕماٌمعـنيممبومأعّٕمبّ٥مإٌّدؾني،مصؼول:م{ؼشيومأَؼصيعيفشيوماظّٕصيعيدصيّ٢صيمطُؾُّ٦ا
عِّ٤شي ماظطَعيقِعيؾشيوتِ موشياسضيؿشيؾُّ٦ا م٭ّشيوظِـقطيو مإغيغـي ّ٧مبِؿشيو متشيعضيؿشيؾُّ٦نشي سشيؾِقّ٣ظي} مػاٌمعـّ٦ن51:ؼ م،م
وضول متعودي :م{ؼشيو مأَؼصيعيفشيو ماظَعئِّؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا طُؾُّ٦ا معِ ّ٤مرَقِعيؾشيوتِ معشيو مرشيزشيضْـشيوطُّ٣ضي}ػاظؾؼّٕة:م
شيؼِّ٥مإغيظَ ّ٧اظلؼيؿشيوءِمؼشيوم
172ؼ.مثصيّ٣ؼيمذشيطَّٕشي اظّٕؼيجصيّ٢شيمؼصيطِقّ٢صي ماظلؼيػَّٕشيمأَذضيعشيٌشيمأَشْؾشيّٕشيمؼشيؿصيّٓؽيمؼشيّٓ ضي
رشيبـي مؼشيو مرشيبـي موشيعشيطْعشيؿصيّ٥صي محشيّٕشيامظي موشيعشيشضيّٕشيبصيّ٥صي محشيّٕشيامظي وشيعشيؾْؾشيلصيّ٥صي محشيّٕشيامظي موشيشُِّٔىشي مبِوظْقشيّٕشيامغيم
َصلَغؼي ّ٧مؼصيلضيؿشيفشيوبصي ظِّٔشيظِ َّ١م) م(٭ّققّّ معلؾ .)ّ٣مصنذا معو م٭ّوم ماإلغلون موأصّٕ مسؾّ٧م
ايّٕاممصٱّمثّ٦اب ظصقوعّ٥معصّٓاضوً مظؼّ٦لماظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)م
سيمايّٓؼٌ:م(رصيبؼي ٭ّشيوّ٣ِّ٫ػيمحشيظُّّ٥صيمعِّ٤ضيم٭ِّقشيو ِعِّ٥ماظْفصيّ٦عصي،موشياظْعشيطَّ٘صي،موشيرصيبؼيمضَوّ٣ِّ٫ػي
حشيظُّّ٥صيمعِّ٤ضيمضِقشيو ِعِّ٥ماظلؼيفشيّٕصيم) .م
إن مػّٔا ماظشفّٕ ماظؽّٕؼ ّ٣مذفّٕ مسؾودة موسؿ ّ٢م ،مصوظعؿ ّ٢مظصوحل اظّٓؼ ّ٤مسؾودةم
وتؼّٕبمٓم(سّٖموج)ّ٢م،مواظعؿّ٢مظصوحلماظّ٦رّ٤مأؼضومسؾودةموتؼّٕبمٓ )سّٖموج)ّ٢م م
صّٕعضونمذفّٕماظؼّٕآنم،مرعضونمذفّٕماىّ٦د واظؽّٕمم،مرعضونمذفّٕماظصربم،م
رعضون مذفّٕ ماظّٕريي م ،مرعضون مذفّٕ ماظرب مواظصؾي م ،رعضون مذفّٕ ماظّٓسوءم
واإلجوبي م ،موػ ّ٦مطّٔظ ّ١مسي مط ّ٢معو مذطّٕ ،مشري مأن مػـوك مجوغؾطيو ػوعؾيو معّ٤م
اىّ٦اغىمضّٓمؼصيػفّ٣مسؾّ٧مشريموجفّ٥ماظصققّّم،مأومّٰمؼؽّ٦نمصقّ٥ماظؿطؾق ّ٠سؾّ٧م
علؿّ٦ىماظػفّ٣م،محقٌمؼّٕطّ٤مبعّٚماظـوسمإديماظّٕاحيمواظؽلّ٢م،مأوماظؿػّٕغ
اظؽوعّ٢مرّ٦الماظشفّٕمظؾعؾودةمسؾّ٧محلوبماظعؿّ٢م ،أوماظؿؼصريمسيماظّ٦اجىم
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اٌفين أوماظّ٦زقػ،ّ٨مأومإرجوءماِّسؿولمإديمعومبعّٓمرعضون،مصقؽّ٦نماظؿلجقّ٢م
واظؿلّ٦ؼ ّٟواظرتحق ّ٢م ،مأو مذغ ّ٢ماظّ٦ضً ماٌكص ّٙمظؾعؿ ّ٢موخّٓعي ماظـوسم
مبّٖؼّٓمعّ٤ماظصٱّةموضّٕاءة اظؼّٕآنمسيمدوسوتماظعؿّ٢ماظّٕمسقيم،محؿّ٧مظّ٦مطونم
ذظّ١مسؾّ٧محلوبمضضوءمحّ٦اٍّ٫ماظـوس أومتعطقؾفوم،مأومريّ٢مبعّٚماظـوسم
سؾّ٧مايضّ٦رمإديماٌصؾقيماظّ٦احّٓةماظقّ٦ممتؾ ّ٦اآلخّٕمتؾّ٦ماظّٔيمؼؾق.ّ٥
وغمطّٓمأنماإلدٱّممضّٓموازنمبنيمحوجي اظّٕوحمواىلّٓمدونمأنمتطغّ٧م
إحّٓاػؿو مسؾ ّ٧ماِّخّٕى م ،محقٌ مؼؼّ٦ل ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥وتعودي م {:مؼشيو مأَؼؽيفشيوم
ّْٕ ماظؾَِّّ٥م
صيعيِ مصَودضيعشيّ٦ضيا مإغيظَ ّ٧مذِط غي
اظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا مإغيذشيا مغصيّ٦دِي مظِؾصؼيٱّةِ معِ ّ٤ؼشيّ٦ضيمغي ماظْفصيؿ شي
وشيذشيرصيوا ماظْؾشيقضيّٝشي ذشيظِؽُّ٣ضي مخشيقضيّٕظي مظَّؽُّ٣ضي مإغين مطُـؿصيّ٣ضي متشيعضيؾَؿصيّ٦نشي م* مصَنغيذشيا مضُضِقشيًِ اظصؼيٱّةُم
صَوغؿشيشِّٕصيوا مصِ ّ٨ماِّرضيضغي موشيابضيؿشيغصيّ٦ا معِ ّ٤مصَضضيّ٢غي ماظؾَّ ِّ٥وشياذضيطُّٕصيوا ماظؾَّّ٥شي مطَـِرياً مظَّعشيؾَّؽُّ٣ضيم
تصيػْؾِقصيّ٦ن}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاىؿعيم:م،9م10ؼم.
صوظعؿ ّ٢مضّٓ مؼؽّ٦ن مصّٕض مسني م ،موضّٓ مؼؽّ٦ن صّٕض مطػوؼي م ،موضّٓ مؼؽّ٦نم
عـّٓوبطيو مأو معلؿقؾطيو مأو معؾوحطيو م ،موػ ّ٦مربؿّ٦د مسؾ ّ٧مط ّ٢محول روٌو مأغ ّ٥مسيم
ذبولماظؿـؿقيمواإلغؿوجم،مّٰماهلّٓممواظؿكّٕؼىم،مؼؼّ٦لمغؾقـو )٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣مسي مايٌ مسؾ ّ٧ماظعؿ ّ٢م :م(ع ّ٤مأعل ّ٧مطوّٰفي مع ّ٤مسؿ ّ٢مؼّٓه أعلّ٧م
عغػّ٦رطيامظ)ّ٥م،موؼؼّ٦لم(م٭ّؾ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م)م:م(معشيومأَطَّ٢شيمأَحشيّٓظي رَعشيوعطيومضَُّّٛم
ضيمؼلْطُّ٢شيمعِّ٤ضيمسشيؿشيّ٢غيمؼشيِّٓهِموشيإغينؼي غشيؾِّ٨ؼيمآِمدشياوصيدشيم–مسشيؾَقضيِّ٥ماظلؼيٱَّمصيم–مطَونشيم
خشيقضيّٕطيامعِّ٤ضيمأَن شي
شيؼلْطُّ٢صيمعِّ٤ضيمسشيؿشيّ٢غي ؼشيِّٓهِم) م،موغيبمآمداودم(سؾقّ٥ماظلٱّمم)مطؿومأخربمسـّ٥مغؾقـوم م
(م٭ّؾّ٧مآ سؾقّ٥مودؾّ٣م)مطونمؼصّ٦ممؼّ٦عطيوموؼػطّٕمؼّ٦عطيوم،موٕمميـعّ٥م٭ّقوعّ٥معّ٤م
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اظعؿّ٢م،مب ّ٢اظعؿّ٢ماظشوقمسيم٭ّـوسيمايّٓؼّٓم،محقٌمؼؼّ٦لمايّ٠مدؾقوغ:ّ٥م
ـيّ٤مبلْدِؽُّ٣ضيمصَفشيّ٢ضيمأَغؿصيّ٣ضي ذشيوطِّٕصيونشي } م
ضيعيَمظَؾصيّ٦سػيمظَّؽُّ٣ضيمظِؿصيقضيصِـشيؽُّ٣مع شي
{موشيسشيؾَّؿضيـشيوهصي ٭ّشيـ شي
ػماِّغؾقوءم80:ؼ.
وإذا مطون مع ّ٤مأخ ّٙم٭ّػوت ماظصو ّ٣ّ٫مإٌّاضؾي ٓ مسّٖ موج ّ٢مصنن مذظّ١م
ؼؼؿض ّ٨معّٕاضؾي مآ مسّٖ موج ّ٢مسي ماظّ٦صوء محب ّ٠ماظعؿ ّ٢م ،مصوظّٔي ؼّٕاضىم
٭ّٱّتّ١مو٭ّقوعّ١موإعلوطّ١مسّ٤ماظطعوممواظشّٕابمػّ٦مػّ٦معّ٤مؼّٕاضىموصوءكم
حب ّ٠اظعؿّ٢مأومتػؾؿّ١معـّ٥موتؼصريكمسيمحؼ.ّ٥
وإذا مطون مع ّ٤مأػ ّ٣معو مجيى مأن محيّٕص مسؾق ّ٥اظصو ّ٣ّ٫مأط ّ٢مايٱّلم
وادؿفوبيماظّٓسوءم،مصعؾقّ٥مأنمؼّٓركمأغّ٥مإذامأخّٔماِّجّٕموٕ ؼمدمحّ٠ماظعؿّ٢م
صنغّ٥مإمنومؼلطّ٢مدقؿوموحّٕاعطيوم،مِّغّ٥مؼؽّ٦نمضّٓمأخّٔمأجّٕطيامبٱّ سؿّ٢م،مأومأخّ٢م
بوظعؼّٓ مواظعفّٓ مواظشّٕوط ماظيت مؼؿطؾؾفو ماظعؿ ّ٢م ،مدّ٦اء مأطون مذظ ّ١سؿٱًّم
حؽّ٦عقطيو مأم مخو٭ّطيو م ،مسؾ ّ٧مأن محّٕعي ماٌول ماظعوم مأذّٓ م ،مِّغ ّ٥مح ّ٠مِّصّٕاد
اظشعى مذيقعطيو م ،موػ ّ٣مدقكؿصؿّ٦ن مع ّ٤مؼػؿلت مسؾ ّ٧محؼف ّ٣مأعوم مآ مسّٖم
وجّ٢مؼّ٦م اظؼقوعي.
وإذامطونمربماظعّٖةمّٰمؼؼؾّ٢م٭ّّٓضيمع ّ٤شؾّ٦لمصننمأػّ٢ماظعؾّ٣مبّ٢مإنمأيم
سوض ّ٢مؼّٓرك مأغ ّ٥مإذا مأتعى مغػل ّ٥مبوىّ٦ع مواظعطّ٘ مث ّ٣أصطّٕ مسؾ ّ٧مايّٕامم
اًؾقٌمصؿوماغؿػّٝمبصٱّةموّٰم٭ّقومموّٰمدسوءموّٰمحٍم،مِّن غؾقـوم(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼؼّ٦لم:م(طّ٢مجلّٓمغؾًمعّ٤مدقًمصوظـورمأوديمب.)ّ٥
وضّٓموّٓمعّ٤مؼؼّ٦ل مظّ١م:مػومسبّ٤معؼؾؾّ٦ن سؾ ّ٧مرعضونمصوجعّ٢مػّٔام
اِّعّٕمأومذاكمإديمعومبعّٓماظعقّٓم،موبعضفّ٣مضّٓمؼصّٓع ّ١بؼّ٦ظّ٥م:موػّ٢مػّٔام
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وضؿّ٥م،مإذامسًّّٕ٬مسؾقّ٥مأعّٕطيامؼؿطؾىمجفّٓطيامطؾريطيامأومتّٕطقّٖ اًمسيماظعؿّ٢م،م
وطون ماظصقوم ماظّٔي مؼـؾغ ّ٨مأن مؼّٓص ّٝمإدي معّٖؼّٓ مع ّ٤ماظـشوط مواظعؿ ّ٢٭ّورم
ؼّٓصّٝماظؾعّٚمإديماًؾّ٦دمإديماظّٕاحيمواظؽل.ّ٢
رعضون مذفّٕ ماظعّٖميي موذفّٕ ماإلرادة م ،وؼـؾغ ّ٨مظؿؾ ّ١ماظعّٖميي ماظؼّ٦ؼيم
واإلرادة ماظػّّٰ٦ذؼي ماظيت متؼفّٕ ماىّ٦ع مواظعطّ٘ م ،ب ّ٢متؼفّٕ مدو ّّٕ٫ماظشفّ٦اتم
واٌّ٦بؼوت مواًصول ماظّٔعقؿي مأن متؼفّٕ ماظؾطوظي مواظؽل ّ٢م ،طؿو مؼـؾغ ّ٨مأنم
تؼفّٕماظعوداتماظلقؽيم،موخبو٭ّيمظّٓىمآٌّخـنيمأوماٌؿعورنيمأو آٌّعـنيم
 ،مصفّٔه مصّٕ٭ّؿف ّ٣مظإلضٱّع مس ّ٤مػّٔه ماظعودات ماظلقؽي مواِّوبؽي مواظلؿّ٦م
آٌّعّٕةماظؼوتؾي.

* * *
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رَطإ عٗز اإلْفام ٚايرب ٚايصً١
أٚالً  :ايعٓاصز -:
 -1صضّ٢ماإلغػوقمواظؽّٕممسيمرعضونم .م
 -2جّ٦دماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موسطوؤهمم .م
 -3رعضـونمذفّٕماظربمظألضوربمواظصـؾيمظألرحومم.
ثاْٝاً :األديـــ-:١
األديــَ ١ـٔ ايكـزإٓ-:
 -1ضولمتعوديم:م{مذشيفضيّٕصيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمأُغضيّٖغيلشيمصِقِّ٥ماظْؼُّٕضيآنصيمػصيّٓطيىمظِؾـؼيوسغيموشيبشيقـيـشيوتٍم
عِّ٤شيماظْفصيّٓشيىموشياظْػُّٕضيضَونغيمصَؿشيّ٤ضيمذشيفغيّٓشيمعِـضيؽُّ٣صيماظشؼيفضيّٕشيمصَؾْقشيصصيؿضيّ٥صيموشيعشيّ٤ضيمطَونشيمعشيّٕغيؼضطيومأَوضيم
سشيؾَّ٧مدشيػَّٕػيمصَعِّٓؼيةٌمعِّ٤ضيمأَؼؼيومػيمأُخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشيموشيظَومؼصيّٕغيؼّٓصيمبِؽُّ٣صيماظْعصيلضيّٕشيم
وشيظِؿصيؽْؿِؾُّ٦اماظْعِّٓؼيةَموشيظِؿصيؽَؾـيّٕصيواماظؾَّّ٥شيمسشيؾَّ٧معشيومػشيّٓشياطُّ٣ضيموشيظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتشيشضيؽُّٕصيونشيم}م
ػاظؾؼّٕة:م185ؼ.
 -2وضولمتعودي:م{ مظَّ٤ضيمتشيـشيوظُّ٦ا ماظْؾِّٕؼيمحشيؿؼيّ٧متصيـضيػِؼُّ٦امعِؿؼيومتصيقِؾؽيّ٦نشيموشيعشيومتصيـضيػِؼُّ٦امعِّ٤ضيم
ذشيّ٨ضيءٍمصَنغينؼيماظؾَّّ٥شيم ِبِّ٥مسشيؾِقّ٣ظيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م92ؼم.
 -3وضولمتعودي {:موشيؼصيطْعِؿصيّ٦نشيماظطَّعشيومشيمسشيؾَّ٧مح ـيصيؾِّ٥معِلضيؽِقـوًموشيؼشيؿِقؿوًموشيأَدِرياًم*مإغيغؼيؿشيوم
غصيطْعِؿصيؽُّ٣ضيمظِّ٦شيجضيِّ٥ماظؾَِّّ٥مّٰمغصيّٕغيؼّٓصيمعِـضيؽُّ٣ضيمجشيّٖشياءطيموشيّٰمذصيؽُّ٦راًمإغيغؼيومغشيكشيوفصيمعِّ٤ضيمرشيبـيـشيومؼشيّ٦ضيعوًم
سشيؾصيّ٦دوًمضَؿضيطَّٕغيؼّٕاًمصَّ٦شيضَوػصيّ٣ضيماظؾَّّ٥صيمذشيّٕؼيمذشيظَِّ١ماظْقشيّ٦ضيمغيموشيظَؼَّوػصيّ٣ضيمغشيضضيّٕشيةًموشيدصيّٕصيوراًم}مم
ػاإلغلون8:م-م11ؼ .م
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شيؾيٍم
غيماظؾِّ٥مطَؿشيـشيّ٢غيمح ؼي
 -4وضولمتعودي:م{ معشيـشيّ٢صيماظَِّّٔؼّ٤شيمؼصيـػِؼُّ٦نشيمأَعضيّ٦شياظَفصيّ٣ضيمصِّ٨مدشيؾِقَّ ّ٢
شيؾيٍ موشياظؾَّّ٥صي مؼصيضشيوسِّٟصي مظِؿشيّ٤ضي مؼشيششيوءصيم
وّ٫يُ مح ؼي
أَغضيؾشيؿشيًضي مدشيؾضيّٝشي مدشيـشيوبِّ٢شي مصِ ّ٨مطُّ٢ـي مدصيـضيؾصي َؾيٍ معِ شي
وشياظؾَّّ٥صيموشيادِّٝظيمسشيؾِقّ٣ظيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة261:ؼم.
 -5وضَولمتعودي{:موشيآتِمذشياماظْؼُّٕضيبشيّ٧محشيؼَّّ٥صيموشياظْؿِلضيؽِنيشيموشيابضيّ٤شيماظلؼيؾِقّ٢غيم}
ػاإلدّٕاء:م26ؼم.م
 -6وشيضَولشي متعودي :م{ م ...موشيبِوظّْ٦شياظِّٓشيؼضيّ٤غي مإحضيلشيوغطيو موشيبِِّٔي ماظْؼُّٕضيبشي ّ٧موشياظْقشيؿشيوعشيّ٧م
وشياظْؿشيلشيوطِنيغي موشياظْفشيورغي مذِي ماظْؼُّٕضيبشي ّ٧موشياظْفشيورغي ماظْفصيـصيىِ موشياظصؼيوحِىِ مبِوظْفشيـضيىِم
وشيابضيّ٤غيماظلؼيؾِقّ٢غيموشيعشيومعشيؾَؽًَضيمأَؼضيؿشيوغصيؽُّ٣ضيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء36:ؼم.
األديــَ ١ـٔ ايضٓ-:١

شيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
 -1سشيّ٤مسصيؼْؾشييَمبضيّ٤مسشيوعِّٕػيمم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضول:مدشيؿِعضيًصيمرشيدصيّ٦ل َّ
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصي:م(طُّ٢ؽيماعضيّٕغيئػيمصِّ٧مزِّ٢ـيم٭ّشيّٓشيضَ ِؿِّ٥محشيؿؼيّ٧مؼصيػْصشيّ٢شيمبشيقضيّ٤شيماظـؼيوسغيم
)مأَوضيمضَولشي:م(محشيؿؼيّ٧مؼصيقضيؽَّ٣شيمبشيقضيّ٤شيماظـؼيوسغيم)مممممم(علـّٓمأريّٓمبندـودم٭ّققّّ)م.
ْقيَمأَطْـشيّٕشيماْظلَغضيصشيورغيمم
 -2وسّ٤مأَغشيّٗمبضيّ٤معشيوظٍِّ١م(رشيّ٨ِّ٬شيمآُمسشيـضيّ٥صي)مضول:مطَونشيمأَبصيّ٦مرَؾ شي
ِؼـيِمعشيوظًوموشيطَونشيمأَحشيىؼيمأَعضيّ٦شياِظِّ٥مإغيظ ضيَقِّ٥مبِقضيّٕصيحشيوءشيموشيطَوغشيًضيمعصيلضيؿشيؼْؾِ َؾيَماظْؿشيلضيفِِّٓم
بِوظْؿشيّٓ شي
وشيطَونشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُ مسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مؼشيّٓضيخصيؾُفشيوموشيؼشيشضيّٕشيبصيمعِّ٤ضيمعشيوءٍمصِقفشيوم
رَقـيىٍم،مضولمأغّٗ:مصَؾَؿؼيومغشيّٖشيظًَضيمػّٔهماآلؼيم:م{ظَّ٤ضيمتشيـشيوظُّ٦اماظْؾِّٕؼيمحشيؿؼيّ٧متصيـضيػِؼُّ٦ام
ْقيَ مإغيظَ ّ٧مرشيدصيّ٦لغي مآِ م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م
عِؿؼيو متصيقِؾؽيّ٦نشي}ضَومشي مأَبصي ّ٦مرَؾ شي
صَؼَولشيمؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمإغينؼيمآَمتشيعشيوظَّ٧مأغّٖلمسؾق:ّ١م{ مظَّ٤ضيمتشيـشيوظُّ٦اماظْؾِّٕؼيمحشيؿؼيّ٧م
تصيـضيػِؼُّ٦ا معِؿؼيو متصيقِؾؽيّ٦نشي م} موشيإغينؼي مأَحشيىؼي مأَعضيّ٦شياظِ ّ٨مإغيظَّ٨ؼي مبشيقضيّٕصيحشيوءشي موشيإغيغؼيفشيو م٭ّشيّٓشي َضيٌ مظِؾِّ٥م
أَرضيجصيّ٦مبِّٕؼيػشيوموشيذصيخضيّٕشيػشيومسِـضيّٓشيمآِمتعوديمصَضشيعضيفشيومؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمحشيقضيٌصيمأراكمآم
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صَؼَولشيمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مبشيّْػيم،مذشيظَِّ١معشيولظيمرشيابِّّظيم،مذشيظَِّ١م
عشيولظيمرشيابِّّظيمضَّٓضيمدشيؿِعضيًصيمعشيومضُؾًْشيموإغّ٨مأَرشيىمأَنضيمتشيفضيعشيؾَفشيومصِّ٨ماْظلَضّْٕشيبِنيشيمصؼَولشيم
شيؿِّ٥م)م
أبّ٦مرؾقي:مأَصْعشيّ٢صيمؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمصَؼَلشيؿشيفشيومأَبصيّ٦مرَؾْقشييَمصِّ٨مأَضَورغي ِبِّ٥موشيبشيـِّ٨مس ـي
(معؿػّ٠مسؾق)ّ٥م .م
 -3وسشيّ٤ضيمزشيؼضيِّٓمبضيّ٤غيمخشيوظٍِّٓم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسّ٤ماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م
ضَولشي :م( معشيّ٤ضي مصَطَّّٕشي م٭ّشيوِّ٫ؿطيو مصَؾَّ٥صي معِـضيّ٢صي مأَجضيّٕصيهصي م ،مع ّ٤مشري مأن مؼصيـؼَّٙشي معِّ٤ضي مأَجضيّٕغيم
اظصؼيوّ٣ِّ٫غيمذشيّ٨ضيءظيم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔيموابّ٤معوج.)ّ٥
 -4وسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضولم:مضولمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ :)ّ٣م(عو مع ّ٤مؼّ٦م مؼصؾّّ ماظعؾود مصق ّ٥مإّٰ موعؾؽون مؼـّّٰٖن مصقؼّ٦لم
أحّٓػؿو:ماظؾفّ٣مأسّٛمعـػؼوًمخؾػوً،موؼؼّ٦لماآلخّٕ:ماظؾفّ٣مأسّٛممملؽوًمتؾػوً)م
(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م .م
 -5وسشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيو)مضَولشيم:م(طَونشيماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣مأَجضيّ٦شيدشي ماظـؼيوسغي م ،موشيطَونشي مأَجضيّ٦شيدشي معشيو مؼشيؽُّ٦نصي مصِ ّ٨مرشيعشيضشيونشي محِنيشي مؼشيؾْؼَوهصيم
جِؾضيّٕغيؼّ٢صيمصقّٓاردّ٥ماظؼّٕآنم،موشيطَونشيمجِؾضيّٕغيؼّ٢صيمؼشيؾْؼَوهصيمصِّ٨مطُّ٢ـيمظَقضي َؾيٍمعِّ٤ضيمرشيعشيضشيونشيم
صَقصيّٓشيارغيدصيّ٥صي ماظْؼُّٕضيآنشي م ،مصَؾَّٕشيدصيّ٦لصي مآِ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣محِنيشي مؼشيؾْؼَوهصيم
جِؾضيّٕغيؼّ٢صيمأَجضيّ٦شيدصيمبِوظْكشيقضيّٕغيمعِّ٤شيماظّٕـيؼّّغيماظْؿصيّٕضيدشي َؾيِم)ممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م .م
 -6وسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأنمردّ٦لشيمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
ضول:م(معّ٤مأحشيىؼيمأنمؼصيؾلشيَّٛمظّ٥مسيمرزضِّ٥م،موؼصيـللمظّ٥مسيمأثّٕغيهم;مصؾْقشيصِّ٢ضيم
رشيحِؿشيّ٥م)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
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 -7وسشيّ٤ضيمسشيؾضيِّٓمآِمبضيّ٤غيمسشيؿضيّٕػيوم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مسّ٤ماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مضَولشيم:م(مظَقضيّٗشيماظّْ٦شيا٭ِّّ٢صيمبِوظْؿصيؽَوصِهغيموشيظَؽِّ٤غيماظّْ٦شيا٭ِّّ٢صيماظَِّّٔيمإغيذشيامضَطَعشيًضيم
رشيحِؿصيّ٥صيموشي٭ّشيؾَفشيوم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(أخّٕجّ٥ماظؾكوري)م.
ثايجاً :املـٛضـــٛع-:
إن مذفّٕ مرعضون ماظؽّٕؼ ّ٣مصّٕ٭ّي مسظقؿي مظؾؿؼّٕب مإدي مآ مدؾقوغّ٥م
وتعودي م ،محقٌ مجعؾ ّ٥مآ متعودي مٌضوسػي مايلـوت م ،موعغػّٕة ماظّٔغّ٦بم
واظّّٰٔت م ،موظّٔا متؽـّٕ مصق ّ٥ماِّسؿول ماظصويوت مع ّ٤متٱّوة ماظؼّٕآن م ،موسؾودةم
آ موضقوم ماظؾق ّ٢م ،مواإلحلون مإدي ماظػؼّٕاء مواٌلوطني م ،مضول متعودي{:ذشيفضيّٕصيم
رشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمأُغضيّٖغيلشيمصِقِّ٥ماظْؼُّٕضيآنصيمػصيّٓطيىمظِؾـؼيوسغيموشيبشيقـيـشيوتٍمعِّ٤شيماظْفصيّٓشيىموشياظْػُّٕضيضَونغيم
صَؿشيّ٤ضيمذشيفغيّٓشيمعِـضيؽُّ٣صيماظشؼيفضيّٕشيمصَؾْقشيصصيؿضيّ٥صيموشيعشيّ٤ضيمطَونشيمعشيّٕغيؼضطيومأَوضيمسشيؾَّ٧مدشيػَّٕػيمصَعِّٓؼيةٌمعِّ٤ضيمأَؼؼيومػيم
أُخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشيموشيظَومؼصيّٕغيؼّٓصيمبِؽُّ٣صيماظْعصيلضيّٕشيموشيظِؿصيؽْؿِؾُّ٦اماظْعِّٓؼيةَموشيظِؿصيؽَؾـيّٕصيواماظؾَّّ٥شيم
سشيؾَ ّ٧معشيو مػشيّٓشياطُّ٣ضي موشيظَعشيؾَّؽُّ٣ضي متشيشضيؽُّٕصيونشي م} مػاظؾؼّٕة :م185ؼ .مصفّٔه ماآلؼي ماظؽّٕمييم
تؾنيمظـومصضّ٢مػّٔاماظشفّٕماظعظقّ٣م،موصضّ٢ماظعؿّ٢مصقّ٥م .م
وإنمعّ٤ماِّسؿولماظػوّ٬ؾيمسيمػّٔاماظشفّٕماإلغػوقمواىّ٦دمواظؽّٕمم،م
بفو مغّٕس ّ٧ماظػؼّٕاء مابؿوجني م ،موغلع ّ٧مسي ماإلغػوق مواظؾّٔل موظؼّٓ محٌم
اإلدٱّم مايـق ّٟمسؾ ّ٧ماىّ٦د مواإلغػوق مسي مدؾق ّ٢مآ موابؿغوء معّّٕ٬وت ّ٥م،م
وتضوصّٕت ماآلؼوت مواِّحودؼٌ مايوثي مسؾ ّ٧مذظ ّ١م :مضول مآ متعودي:م م
{ م ظَّ٤ضيمتشيـشيوظُّ٦اماظْؾِّٕؼيمحشيؿؼيّ٧متصيـضيػِؼُّ٦امعِؿؼيومتصيقِؾؽيّ٦نشيموشيعشيومتصيـضيػِؼُّ٦امعِّ٤ضيمذشيّ٨ضيءٍمصَنغينؼيماظؾَّّ٥شيم ِبِّ٥م
سشيؾِقّ٣ظيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػآلمسؿّٕان:م92ؼ .م
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واغظّٕ مإدي مسصّٕ ماظصقوبي مطق ّٟمتعوعؾّ٦ا مع ّٝماآلؼوت ماظيت مهٌم
وتّٕذّٓمإديماإلغػوقم،مصعّ٤مأَغشيّٗمبضيّ٤معشيوظٍِّ١م(رشيّ٨ِّ٬شيمآُمسشيـضيّ٥صي)مضول:مطَونشيمأَبصيّ٦م
ِؼـيِمعشيوظًوموشيطَونشيمأَحشيىؼيمأَعضيّ٦شياِظِّ٥مإغيظ ضيَقِّ٥مبِقضيّٕصيحشيوءشيموشيطَوغشيًضيم
ْقيَمأَطْـشيّٕشيماْظلَغضيصشيورغيممبِوظْؿشيّٓ شي
رَؾ شي
عصيلضيؿشيؼْؾِ َؾيَماظْؿشيلضيفِِّٓموشيطَونشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شيم)مؼشيّٓضيخصيؾُفشيوموشيؼشيشضيّٕشيبصيم
عِّ٤ضيمعشيوءٍمصِقفشيومرَقـيىٍم،مضول مأغّٗ:مصَؾَؿؼيومغشيّٖشيظًَضي مػّٔهماآلؼيم:م{ مظَّ٤ضيمتشيـشيوظُّ٦ا ماظْؾِّٕؼيم
ْقيَمإغيظَّ٧مرشيدصيّ٦لغيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيِّ٥م
حشيؿؼيّ٧متصيـضيػِؼُّ٦امعِؿؼيومتصيقِؾؽيّ٦نشيم} مضَومشيمأَبصيّ٦مرَؾ شي
وشيدشيؾَّّ٣شي)مصَؼَولشيمؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمإغينؼيمآَمتشيعشيوظَّ٧مأغّٖلمسؾق:ّ١م{ظَّ٤ضيمتشيـشيوظُّ٦اماظْؾِّٕؼيمحشيؿؼيّ٧م
تصيـضيػِؼُّ٦امعِؿؼيومتصيقِؾؽيّ٦نشيم} موشيإغينؼيمأَحشيىؼيمأَعضيّ٦شياظِّ٨مإغيظَّ٨ؼيمبشيقضيّٕصيحشيوءشيموشيإغيغؼيفشيوم٭ّشيّٓشي َضيٌمظِؾِّ٥مأَرضيجصيّ٦م
بِّٕؼيػشيو موشيذصيخضيّٕشيػشيو مسِـضيّٓشي مآِ متعودي مصَضشيعضيفشيو مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي مآِ محشيقضيٌصي مأراك مآ مصَؼَولشيم
ردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م( مبشيّْػي م ،مذشيظِ َّ١معشيولظي مرشيابِّّظي م ،مذشيظِ َّ١معشيولظيم
رشيابِّّظي مضَّٓضي مدشيؿِعضيًصي معشيو مضُؾًْشي موإغ ّ٨مأَرشيى مأَنضي متشيفضيعشيؾَفشيو مصِ ّ٨ماْظلَضّْٕشيبِنيشي مصؼَولشي مأبّ٦م
شيؿِّ٥م)م م
ْقيَمصِّ٨مأَضَورغي ِبِّ٥موشيبشيـِّ٨مس ـي
رؾقي:مأَصْعشيّ٢صيمؼشيومرشيدصيّ٦لشيمآِمصَؼَلشيؿشيفشيومأَبصيّ٦مرَؾ شي
(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
وػّٔامسؿّٕمبّ٤ماًطوبم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مٌومجوءتّ٥مدفوعّ٥معّ٤مخقربم
جعؾفو مسي مدؾق ّ٢مآ متعودي م; مصع ّ٤ماب ّ٤مسؿّٕ م(ر ّ٧ّ٬مآ مسـفؿو) مأن مسؿّٕم
أ٭ّوبمأرّ٬ومخبقربم،مصلتّ٧ماظـؾّ٧م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼلؿلعّٕهمصقفوم،مصؼولم
ؼومردّ٦لمآم،مإغّ٧مأ٭ّؾًمأرّ٬ومخبقربم،مٕمأ٭ّىمعوًّٰمضّٛمأغػّٗمسـّٓيم
عـّ٥م،مصؿومتلعّٕمبّ٥مضول:م(مإنمذؽًمحؾلًمأ٭ّؾفوم،موتصّٓضًمبفومٮّم;مضولم
صؿصّٓقمبفومسؿّٕمأغّ٥مّٰمؼؾوعموّٰمؼّ٦ػىموّٰمؼّ٦رثم،موتصّٓقمبفومسيماظػؼّٕاءم
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وصّ٧ماظؼّٕبّ٧م،موصّ٧ماظّٕضوبم،موصّ٧مدؾقّ٢مآم،موابّ٤ماظلؾقّ٢م،مواظضقّٟم،مّٰم
جـوحمسؾّ٧معّ٤موظقفومأنمؼلطّ٢معـفومبوٌعّٕوفم،موؼطعّ٣مشريمعؿؿّ٦لم)م م
(رواهماظؾكوريموعلؾ)ّ٣م .م
ماظؾِّ٥م
وس ّ٤مسصيؼشيْؾيَ مبضي ّ٤مسشيوعِّٕػي م م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضول :مدشيؿِعضيًصي مرشيدصيّ٦لشي َّ
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصي:م(طُّ٢ؽيماعضيّٕغيئػيمصِّ٨مزِّ٢ـيم٭ّشيّٓشيضَ ِؿِّ٥محشيؿؼيّ٧مؼصيػْصشيّ٢شيمبشيقضيّ٤شيم
اظـؼيوسغيمأَوضيمضَولشيمحشيؿؼيّ٧مؼصيقضيؽَّ٣شيمبشيقضيّ٤شيماظـؼيوسغي)م(علـّٓمأريّٓ)،م موععـّ٧مذظّ١مأنم
اظصّٓضيمهؿّ٧م٭ّوحؾفومعّ٤محّٕ ماظشؿّٗمسيمأرضمابشّٕمحؿّ٧ماغؼضوءم
اظػصّ٢مبنيماظـوسم .م
وهلّٔا مصنن مع ّ٤مأسظ ّ٣ماظطوسوت موأج ّ٢ماظؼّٕبوت م مسي مذفّٕ مرعضونم
اإلغػوق موإرعوم ماىوّ٫عني م ،موتؼّٓؼ ّ٣ماظصّٓضوت م ،موتػطري ماظصوّ٫ؿني م ،مصؿوم
أسظّ٣معّ٤مأنمؼغؿـّ٣ماظعؾّٓمػّٔهماظػرتةمسيمصعّ٢ماًريموأسؿولماظربم،مؼؼّ٦لم
(سؾقّ٥ماظصٱّةمواظلٱّم)مصقؿوم٭ّّّمسـّ٥م،مسشيّ٤ضيمزشيؼضيِّٓمبضيّ٤غيمخشيوظٍِّٓم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥م
أَنؼيمرشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)مضَولشي:م(معشيّ٤ضيمصَطَّّٕشيم٭ّشيوِّ٫ؿطيومصَؾَّ٥صيمعِـضيّ٢صيمأَجضيّٕصيهصيم
،معّ٤مشريمأنمؼشيـضيؼّٙمعِّ٤ضيمأَجضيّٕغيماظصؼيوّ٣ِّ٫غيمذشيّ٨ضيءظيم) م ،مأي:مأغّ١مإذامصطَّّٕتم٭ّوّ٫ؿوًم
طؿى مآ مظ ّ١مأجّٕاً مطلجّٕ ماظصو ّ٣ّ٫مدون مأن مؼـؼ ّٙمع ّ٤مأجّٕه مذّ٨ء م;م
صويّٕصمسؾّ٧مإصطورماظصوّ٣ّ٫ماظػؼريم،مواٌلؽني،موابؿوجم،ممموموّ٦دمبّ٥م
اظـػّٗ م ،موظ ّ٦مبؼؾق ّ٢مع ّ٤ممتّٕ م ،مأو معّٔضي مظنب م ،مأو مضطعي مخؾّٖ ،مصفّٔا معّ٦دّ٣م
اظصّٓضوتمواِّسطقوتم;مإنماظصّٓضيمتؼّٝمسيمؼّٓماظّٕريّ٤مضؾّ٢مأنمتؼّٝمسيم
ؼّٓماظػؼريمصريبقفومآمتعوديمظصوحؾفوم،مطؿومؼّٕبّ٨مأحّٓطّ٣مصؾّ٦ه.م م
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ورويمأنمابّ٤ماٌؾوركمطونمطـريماإلرعوممظؾـوسمِّغّ٥مأدركمعومأسّٓهم
آمتعوديمظعؾودهمعّ٤موضوؼيموريوؼيمعّ٤مػّ٦لماٌّ٦ضّٟمسيمسّٕ٭ّوتماظؼقوعيم
،مبلؾىمإرعوعفّ٣ماظطعومم،موجّ٦دػّ٣مسؾّ٧ماِّغومم،مضولمتعودي {:موشيؼصيطْعِؿصيّ٦نشيم
ِماظؾِّ٥مّٰمغصيّٕغيؼّٓصيم
شيجَّ ّ٥
صيؾِّ٥معِلضيؽِقـوًموشيؼشيؿِقؿوًموشيأَدِرياًم*مإغيغؼيؿشيومغصيطْعِؿصيؽُّ٣ضيمظِ ّ٦ضي
اظطَّعشيومشيمسشيؾَّ٧مح ـي
عِـضيؽُّ٣ضيمجشيّٖشياءطيموشيّٰمذصيؽُّ٦راًم*مإغيغؼيومغشيكشيوفصيمعِّ٤ضيمرشيبـيـشيومؼشيّ٦ضيعوًمسشيؾصيّ٦دوًمضَؿضيطَّٕغيؼّٕاًم*مصَّ٦شيضَوػصيّ٣ضيم
اظؾَّّ٥صيمذشيّٕؼيمذشيظَِّ١ماظْقشيّ٦ضيمغيموشيظَؼَّوػصيّ٣ضيمغشيضضيّٕشيةًموشيدصيّٕصيوراًم}مممممممممممممممممممممػاإلغلون8:م-م11ؼ .م
أعو محني مغـظّٕ مسي مجّٖاء ماظصّٓضوت مواإلغػوق مسي مدؾق ّ٢مآ م،م
واىّ٦دمواظؽّٕممسؾّ٧ماظػؼّٕاءمواٌلوطنيم،منّٓمأنماظصّٓضيمتطػهماًطقؽيم
طؿومؼطػهماٌوءماظـورم،موػّٔامذطّٕمعّ٤محّٓؼٌمععشيوذمضَولشي:مطـًمعشيّٝشيماظـؼيؾِّ٨م
(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّ )ّ٣مصِ ّ٨مدػّٕ م َصلَ٭ّضيؾشيقً مؼشيّ٦ضيعطيو مضَّٕغيؼؾو معِـضيّ٥صي مإغيظَ ّ٧مأَن مضَولشي:م م
(مأَّٰمأدظّ١مسشيؾَّ٧مأَبضيّ٦شيابماظْكشيقضيّٕم؟ماظصؼيّ٦ضيممجـؼييموشياظصؼيّٓشيضَيمتصيطْػِهماظْكشيطِقؽشييمطَؿشيوم
ؼصيطْػِهماٌَوءماظـؼيورم،موشي٭ّشيؾَوةماظّٕجّ٢مصِّ٨مجشيّ٦فماظؾَّقضيّ٢مثّ٣ؼيمضَّٕشيأَمتشيؿشيفشيوصَّ٧مجـصيّ٦بفّ٣م
سشي ّ٤ماظْؿضشيوجِ ّٝم) م(رواه ماظرتعّٔي) .مصويّٕص مط ّ٢مايّٕص مسؾ ّ٧ماظصّٓضي م،م
وعّٕاسوةماظػؼّٕاءموابؿوجنيم،مواّٰشؿـوممبوإلغػوقمسيمدؾقّ٢مآم .م
وسي مايّٓؼٌ ماظصققّّ مسشيّ٤ضي معصيطَّٕـيفٍ مسشيّ٤ضي مأَبِق ِّ٥مضَولشي :ماغضيؿشيفشيقضيًصي مإغيظَّ٧م
اظـؼيؾِّ٨ـيم٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣موشيػصيّ٦شيمؼشيؼُّ٦لصي:م(مأَظْفشيوطُّ٣صيماظؿؼيؽَوثصيّٕصيم،مضَولشي:مؼشيؼُّ٦لصيمابضيّ٤صيم
آدشيمشي معشيوظِ ّ٨م ،موشيعشيو مظَ َّ١معِّ٤ضي معشيوظِ َّ١مإغيّٰ معشيو مأَطَؾًْشي م َصلَصْـشيقضيًشي مأَوضي مظَؾِلضيًشي م َصلَبضيؾَقضيًشي مأَوضيم
تشيصشيّٓؼيضًْشيم َصلَعضيضشيقضيًشيم)مرواهمعلؾّ٣م.مأي:مظقّٗمظّ١مإّٰمظؼؿيمتمطّ٢م،مأومثقوبم
تؾؾّ٧م،مأوم٭ّّٓضيمتؾؼّ٧م .م
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وممو مؼّٓل مسؾ ّ٧مصضقؾي ماإلغػوق موأغفو متؾؼ ّ٧مظ ّ٥مسـّٓ مآ مدؾقوغّ٥م
وتعودي م ،معو مروت ّ٥مسوّ٫شي مأغفو مذحبً مذوة م ،مصللهلو ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣مس ّ٤ماظشوة مصؼوظً :مذػؾً مطؾفو موبؼ ّ٨ماظّٔراع م م ،مصؼول ماظـيب مسؾقّ٥م
اظصٱّةمواظلٱّم:م(مبّ٢مبؼقًمطؾفوموذػىمػّٔاماظّٔراعم)م،مأي:مأنماظّٔيم
تـػؼّ٥مسيمدؾقّ٢مآمبوقمظّ١م،موعّٓخّٕمثّ٦ابّ٥مسـّٓمآمدؾقوغّ٥موتعوديم،مطؿوم
شيماظؾِّ٥مبشيوقػيم}ممممممػاظـق96:ّ٢ؼم .م
ضولمآم(سّٖموج:)ّ٢م{معشيومسِـضيّٓشيطُّ٣ضيمؼشيـػَّٓصيموشيعشيومسِـضيّٓ َّ
وعو مأسظ ّ٣ماإلغػوق مسي مدؾق ّ٢مآ مسي مػّٔا ماظشفّٕ م موشريه م ،محقٌم
ؼؾشّٕماظعؾّٓمبوظّٖؼودةم،موأنمآمتعوديمخيؾّٟمسؾّ٧ماظعؾّٓماٌؿصّٓقمبّ٢موؼّٖؼّٓم
ظ ّ٥مسي مايول م ،مصفّٔا مأحّٓ معػوتقّّ ماظّٕزق ماظيت مؼلؿـّٖل مبفو مرزق مآ مسّٖم
وج ،ّ٢مؼؼّ٦ل مآ متعودي :م{ موشيعشيو مأَغػَؼْؿصيّ٣ضي معِّ٤ضي مذشيّ٨ضيءٍ مصَفصيّ٦شي مؼصيكضيؾِػُّ٥صي موشيػصيّ٦شي مخشيقضيّٕصيم
اظّٕؼيازغيضِنيشيم}مػدؾل39:ؼم،موسيماظصقققنيمعّ٤محّٓؼٌمأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآم
سـ )ّ٥مضول م :مضول مردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م(عو مع ّ٤مؼّ٦م مؼصؾّّم
اظعؾود مصق ّ٥مإّٰ موعؾؽون مؼـّّٰٖن مصقؼّ٦ل مأحّٓػؿو :ماظؾف ّ٣مأس ّٛمعـػؼوً مخؾػوً،م
وؼؼّ٦لماآلخّٕ:ماظؾفّ٣مأسّٛممملؽوًمتؾػوً) .م
إن مآ متعودي محئّرغو مممو مضّٓ مؼؿصّ٦ره ماظؾع ّٚمع ّ٤مغؼ ّٙمظؾؿولم
بوظصّٓضيمواإلغػوقم،موؼؾنيمظـومأنمذظّ١مربّٚمودّ٦ديموتّٖؼنيمعّ٤ماظشقطونم
شيؼلْعصيّٕصيطُّ٣ضيمبِوظْػَقضيششيوءِموشياظؾَّّ٥صيمؼشيعِّٓصيطُّ٣ضيمعشيغضيػِّٕشيةًم
ؼؼّ٦لمتعودي:م{اظشؼيقضيطَونصيمؼشيعِّٓصيطُّ٣صيماظْػَؼّْٕشيموشي
عِـضيّ٥صيموشيصَضضيؾًوموشياظؾَّّ٥صيموشيادِّٝظيمسشيؾِقّ٣ظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة268:ؼم .م
إن مصض ّ٢موأجّٕ ماإلغػوق مسي مدؾق ّ٢مآ مسظق ّ٣م ،مواظـّ٦اب مسؾّ٧م
اظصّٓضيمطؾري م،مإغّ٥مؼضوسّٟمأّ٬عوصومطـريةمم،مضولمسّٖموج:ّ٢م{ معشيـشيّ٢صيماظَِّّٔؼّ٤شيم
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شيؾيٍ مأَغضيؾشيؿشيًضي مدشيؾضيّٝشي مدشيـشيوبِّ٢شي مصِ ّ٨مطُّ٢ـيم
ماظؾ ِّ٥مطَؿشيـشيّ٢غي مح ؼي
ؼصيـػِؼُّ٦نشي مأَعضيّ٦شياظَفصيّ٣ضي مصِ ّ٨مدشيؾِقّ٢غي َّ
شيؾيٍموشياظؾَّّ٥صيمؼصيضشيوسِّٟصيمظِؿشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيموشياظؾَّّ٥صيموشيادِّٝظيمسشيؾِقّ٣ظيم}مػاظؾؼّٕة261:ؼم،م
ِوّ٫يُمح ؼي
دصيـضيؾصي َؾيٍمع شي
إنمذظّ١مظقّٗمزبؿصوًمبّٕعضونمصقلىم،مظؽّ٤مرعضونمصقّ٥معّٖؼّٓمعّ٤مصضّ٢م
آمسّٖموجّ٢موعضوسػيماِّجّ٦رم،مصفّ٢معّ٤معشؿـيّٕم؟موػّ٢معّ٤معـػّ٠موعؿصّٓقم
؟مػّ٢مسبّٕصمسؾّ٧مأنمغؼّ٦ممبلسؿولماًريم،موغػّٖعمإظقفوم،موغّٕتؾّٛمبفوم؟مإنم
ذظ ّ١معومؼـؾغ ّ٨مأنمغؿّ٦ا٭ّ ّ٧مب ّ٥مسي مػّٔا ماظشفّٕماظؽّٕؼ ّ٣م ،مصنن مظؾصّٓضيمسيم
رعضونمخصّ٦٭ّقيمظقلًمسيمشريهم،مصفّ٦مذفّٕماإلغػوقم،موػّ٦مذفّٕماظصّٓضيم .م
وإذا مطـو محبوجي مإدي مطّٕم مآ موجّ٦ده مّٰ مدقؿو مسي مػّٔه ماِّؼومم
اٌؾورطيم،مصعؾقـوماٌلورسيمإديماظؾّٔلمواإلغػوقمواىّ٦دم،مصننمآمسّٖموجّ٢م
ؼؽّٕم مع ّ٤مؼؽّٕم مسؾوده م ،موؼعط ّ٨ماظلك ّ٨مع ّ٤مسؾوده ،مصعشيّ٤ضي مأَبِ ّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم م
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأنؼيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي:م(مضَولشيماظؾَّّ٥صيمتشيؾشيورشيكَم
وشيتشيعشيوظَ ّ٧مؼشيو مابضيّ٤شي مآدشيمشي مأَغضيػِّ٠ضي مأُغضيػِّ٠ضي مسشيؾَقضي َّ١م) م(رواه ماظؾكوري موعلؾ )ّ٣م; مصشفّٕم
رعضونمذفّٕمجيّ٦دمآمصقّ٥مسؾّ٧مسؾودهمبوظّٕرييموماٌغػّٕةموماظعؿّ٠معّ٤ماظـورم
ّٰمدقؿومسيمظقؾيماظؼّٓرم،مصؿّ٤مجودمسؾّ٧مسؾودمآمجودمآمسؾقّ٥مبوظعطوءموم
اظػض ،ّ٢مو ماىّٖاء مع ّ٤مجـّٗ ماظعؿ ّ٢م ،موهلّٔا مطون ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مؼّٖدادمجّ٦دهموبّٔظّ٥مسيمرعضونم .م
فأَا عٔ دٛد( ٙصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ) يف رَطإ:
صؼّٓ مطون ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مأجّ٦د مبوًري مع ّ٤ماظّٕؼّّم
إٌّدؾيم;مطؿومبقعيّ٤مذظّ١مابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفصيؿشيو)محقٌمضَولشي:م(مطَونشيم
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رشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مأَجضيّ٦شيدشيماظـؼيوسغيم،موشيطَونشيمأَجضيّ٦شيدشيمعشيومؼشيؽُّ٦نصيمصِّ٨م
رشيعشيضشيونشيمحِنيشيمؼشيؾْؼَوهصيمجِؾضيّٕغيؼّ٢صيم،موشيطَونشيمجِؾضيّٕغيؼّ٢صيمؼشيؾْؼَوهصيمصِّ٨مطُّ٢ـيمظَقضي َؾيٍمعِّ٤ضيمرشيعشيضشيونشيم
صَقصيّٓشيارغيدصيّ٥صيماظْؼُّٕضيآنشي،مصَؾَّٕشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣محِنيشيمؼشيؾْؼَوهصيمجِؾضيّٕغيؼّ٢صيم
أَجضيّ٦شيدصيمبِوظْكشيقضيّٕغيمعِّ٤شيماظّٕـيؼّّغيماظْؿصيّٕضيدشي َؾيِم)م(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م،مصقـؾغّ٨ماإلطـورمعّ٤ماىّ٦دم
اضؿّٓاءطي مبوظّٕدّ٦ل م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مسي مدو ّّٕ٫ماِّحّ٦ال مسوعي م ،موسيم
رعضونمخو٭ّيم .م
وسيمػّٔامايّٓؼٌمدّٰظيمسؾّ٧مزؼودةمجّ٦دماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣مسي مرعضون مس ّ٤مشريه مع ّ٤ماِّزعون ،موسي متشؾق ّ٥مجّ٦ده م(٭ّؾ ّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مبوظّٕؼّّمإٌّدؾيموتػضقّ٢مجّ٦دهمسؾّ٧مذظّ١مؼؼّ٦لمابّ٤محفّٕم":م
ضول ماظّٖؼ ّ٤مب ّ٤ماٌـري موج ّ٥ماظؿشؾق ّ٥مبني مأجّ٦دؼؿ ّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ)ّ٣م
بوًريموبنيمأجّ٦دؼيماظّٕؼّّمإٌّدؾي:مأنمإٌّادمبوظّٕؼّّمرؼّّماظّٕرييماظيتم
ؼّٕدؾفو مآ متعودي مإلغّٖال ماظغقٌ ماظعوم ماظّٔي مؼؽّ٦ن مدؾؾطيو مإل٭ّوبي ماِّرضم
اٌقؿيموشريماٌقؿيم،مأيمصقعّ٣مخريهموبّٕهمعّ٤مػّ٦مبصػيماظػؼّٕموايوجيموعّ٤م
ػّ٦مبصػيماظغـّ٧مواظؽػوؼيمأطـّٕمممومؼعّ٣ماظغقٌماظـوذؽيمسّ٤ماظّٕؼّّمإٌّدؾيم"م م
وأغّ٦اع مجّ٦ده م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مّٰ متـقصّٕ م ،مواظؽٱّم مسيم
جّ٦دهمؼؾّٓأموّٰمؼـؿفّ٨م،مصفّ٦مأجّ٦دماظـوسمسؾّ٧ماإلرٱّقم،مؼؿػـّ٤م(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيمأغّ٦اعماىّ٦دم،موؼعطّ٨مطّ٢معّ٤مدلظ،ّ٥مّٰمؼّٕدمدوّ٫ٱًّم،محؿّ٧م
إغّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضّٓمؼللظّ٥مرجّ٢مثّ٦بوًمسؾقّ٥مصقّٓخّ٢مبقؿّ٥موخيّٕجم
وضّٓمخؾّٝمثّ٦بّ٥موأسطوهمإؼوهم،مورمبوماذرتىماظشّ٨ءمصلسطّ٧مٔـّ٥موردهمسؾّ٧م
بوّ٫عّ٥م،مورمبوماذرتىموأسطّ٧ماظـؿّ٤موزادهم،مورمبومادؿعورمذقؽوًمصّٕدهمبلطـّٕم
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وأرقىموأطربمعـّ٥م،مورمبومأػّٓىموتصّٓقم،موأسطّ٧م،مورمبومضؾّ٢ماهلّٓؼيم
وأثوبمسؾقفومأطـّٕمعـفوموأسظّ٣موأوصّٕم،موطونم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼػّٕحم
بلنمؼعطّ٨مأطـّٕمممومؼػّٕحماآلخّٔممبومؼلخّٔم،مصػّٕحّ٥م٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣م
بوظعطوءمأسظّ٣معّ٤مصّٕحماآلخّٔمبوِّخّٔم،محؿّ٧مإغّ٥مظقصّٓقمسؾقّ٥موحّٓهمسؾقّ٥م
اظصٱّةمواظلٱّممضّ٦لماظؼو:ّ٢ّ٫م(تّٕاهمإذامعومجؽؿّ٥معؿفؾٱًّمطلغّ١متعطقّ٥ماظّٔيم
أغًمدوّ٫ؾ)ّ٥مصؽونمجيّ٦دم٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣مبـػلّ٥موعوظّ٥م،موؼصػّّمسؿّ٤م
زؾؿّ٥م،موؼعطّ٨معّ٤محّٕعّ٥م،موؼعػّ٦مسؿّ٤مأدوءمإظقّ٥م.م م
ظؼّٓمطونمايؾقىماٌصطػّ٧م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مأجّ٦دمبوًريم
ع ّ٤ماظّٕؼّّ مإٌّدؾي مسي مرعضون م ،موعو معـ ّٝماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ)ّ٣م
دوّ٫ٱًّ مدشيلظّ٥صي مأبّٓاً م ،مب ّ٢مظؼّٓ مورد مسي م٭ّققّّ معلؾ ّ٣مأن مرجٱًّ مجوء مإديم
اٌصطػّ٧مصللظّ٥م،مصـظّٕماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مإديمشـّ٣مبنيمجؾؾنيم
،مصؼول:م(اغظّٕمإديمػّٔهماظغـّ٣م،مدؼفومصفّ٨مظّ١م!مصلوقماظّٕجّ٢ماظغـّ٣مطؾفوم
بنيمؼّٓؼّ٥م،موذػىمإديمضّ٦عّ٥مضوّ٫ٱًّ:مؼومضّ٦مم!مأدؾؿّ٦ام،مصننمربؿّٓاًمؼعطّ٨م
سطوءمعّ٤مّٰمخيشّ٧ماظػؼّٕم)م .م
إنمجّ٦دماظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيمػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼّ٣م،م
واضؿّٓاءغو مب ّ٥مسؾق ّ٥ماظصٱّة مواظلٱّم مسي مذظ ّ١م ،مإغعيؿو مجوء مّ٬ؿ ّ٤مدّّٰٰتم
خو٭ّيمخيؿّٙمبّ٥مػّٔاماظشفّٕماٌؾوركم،مأػؿفوم :م
جّ٦دمآموسظقّ٣مصضؾّ٥مسؾّ٧مسؾودهمسيمرعضونم،موعّٓارديماظؼّٕآنم
وأثّٕػومسؾّ٧ماظـػّٗموشـوػو،موذبوظليماظصوينيموأثّٕػومسيمادؿؼوعيماظلؾّ٦كم
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وس ؾ ّ٦ماهلؿعيي م ،موع ّ٤مذظ ّ١م :مأن مؼؾّٔل ماإلغلون معو مظ ّ٥مصقؿو مؼـػع ّ٥م ،موصضّ٢م
اظصّٓضيمسؿّ٦عوًم،مصؽقّٟمإذامطوغًمسيمرعضونم .م
وٌو مطون مرعضونصي مذفّٕشي ماظّٕرييِ مواىّ٦دِ م ،مصف ّ٦مذفّٕ مبّٕ مو٭ّؾي م ،مصؿوم
أظطّٟشيمأنمؼؿعفّٓماظعؾّٓصيمأػؾَّ٥موأوظّ٨ماِّرحوممعـّ٥مسيمػّٔاماظشفّٕغيماٌؾورشيكم،م
صقصيّٓخِ ّ٢مسؾقف ّ٣ماظػّٕحيَ مواظلؽيّٕور م ،موؼؿؼّٕؼيب مإظقف ّ٣م ،ماحرتاعو مظؾؽؾري موررييًم
ظؾصغريمو٭ّؾيًمظؾّٕحّ٣م.مصوظصوّ٣ّ٫مؼشيؿشؾؼيّ٥مبلخٱّقغيماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
 ،محقٌ مطون م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مؼعؿين مسي مطّ٢ـي مأحّ٦اِظ ِّ٥مبـػّٝغي ماظـوسغيم
وإدّٓاءِماًريغي مهلّ٣م،مطؿومضوظًمظ ّ٥مزوجّ٥مخّٓجييم(ر ّ٨ّ٬مآمسـفو):م(مطٱّم
وآمّٰمؼصيكّٖؼّ١مآُمأبّٓاًم;مإغعيّ١مظَؿشيصِّ٢صيماظّٕؼيحِّ٣م،موهؿِّ٢ماظؽَّ٢ؼيم،موتشيؽْلِىم
اٌعّٓومم،موتشيؼّْٕغييماظضقّٟم،موتصيعنيمسؾّ٧مغّ٦اّ٫ىِمايّ٠م)مرواهماظؾكوريم .م
وّٰمرؼىشيمأنؼيماظصوّ٣ّ٫شيمجيّٓمسيمذفّٕغيمرعضونمصّٕ٭ّيمإديم٭ِّ َؾيِمأرحوعِّ٥م
وزؼورةِمأػؾّ٥موإطّٕاممذويماظؼّٕبّ٧معـّ٥م،موتعفّٓػّ٣مبوظّٖؼورةمواظلمالم،موضّٓم
روىماظشقكونمسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأنمردّ٦لشيمآم(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضول:م(معّ٤مأحشيىؼيمأنمؼصيؾلشيَّٛمظّ٥مسيمرزضِّ٥م،موؼصيـللمظّ٥مسيمأثّٕغيهم;م
صؾْقشيصِّ٢ضيمرشيحِؿشيّ٥م)م.موعومأسظّ٣معّ٤مأنمؼشيؿػؼَّّٓشيماظعؾّٓصيماٌمعّ٤مأػؾّ٥موأضوربّ٥مسيم
رعضونم;مصقصيعني مصؼريشيػّ٣موؼّٕحّ٣مّ٬عقػَفّ٣موؼصيـػِّّٗمطّٕبشيماٌؾؿؾّ٧معـفّ٣م;مصؼّٓم
ُّٕبيًمعِّ٤مطُّٕشيبِم
ضولماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(معشيّ٤ضيمغشيػَّّٗشيمسّ٤معمعّ٤ػيمط شي
اظّٓغقومغشيػَّّٗشيمآمسـّ٥مطُّٕضيبيًمعّ٤مطُّٕشيبمؼّ٦مماظؼقوعيم) .م
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وسشيّ٤ضيمسشيؾضيِّٓ مآِمبضيّ٤غي مسشيؿضيّٕػيوم(ر ّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مسّ٤ماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضَولشي م :م( مظَقضيّٗشي ماظّْ٦شيا٭ِّّ٢صي مبِوظْؿصيؽَوصِهغي موشيظَؽِّ٤غي ماظّْ٦شيا٭ِّّ٢صي ماظَِّّٔي مإغيذشيام
ضَطَعشيًضيمرشيحِؿصيّ٥صيموشي٭ّشيؾَفشيوم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(أخّٕجّ٥ماظؾكوريم) .م
طؿومأخّٕجماإلعوممعلؾّ٣مبلـّٓهمسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيم
شيابيًمأَ٭ِّؾُفصيّ٣ضيموشيؼشيؼْطَعصيّ٦غِينم،موشيأُحضيلِّ٤صيمإغيظَقضيفغيّ٣ضيم
شيماظؾ:ِّ٥مإغينؼيمظِّ٧مضَّٕ شي
رشيجصيٱًّمضَولشيمؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
وشيؼصيلِقؽصيّ٦نشيمإغيظَّ٧ؼيم،موشيأَحضيؾُّ٣صيمسشيـضيفصيّ٣ضيموشيؼشيفضيفشيؾُّ٦نشيمسشيؾَّ٧ؼيم،مصَؼَولشي:م(مظَؽِّ٤ضيمطُـضيًشيمطَؿشيومضُؾًْشيم
ماظؾ ِّ٥مزَفغيريظي مسشيؾَقضيفغيّ٣ضي معشيو مدصيعضيًشي مسشيؾَّ٧م
ؽلَغؼيؿشيو متصيلِػُّفصيّ٣صي ماظْؿشيّ٢ؼي موشيَّٰ مؼشيّٖشيالصي معشيعشي َّ١معِّ٤شي َّ
صَ َ
ذشيظَِّ١م)م،موشيعشيعضيـشيوهصيم َطلَغؼيؿشيومتصيطْعِؿفصيّ٣ضيماظّٕؼيعشيودماظْقشيورعيم،موشيػصيّ٦شيمتشيشضيؾِقّ٥مظِؿشيومؼشيؾْقشيؼفصيّ٣ضيمعِّ٤ضيم
اْظلَظَّ٣مبِؿشيومؼشيؾْقشيّ٠مآطِّ٢ماظّٕؼيعشيودماظْقشيورعيمعِّ٤ضيماْظلَظَّ٣م،موشيظَومذشيّ٨ضيءمسشيؾَّ٧مػشئّشياماظْؿصيقضيلِّ٤م
 ،مبشيّ٢ضي مؼشيـشيوهلُّ٣ضي ماظْنغيثضي ّ٣ماظْعشيظِق ّ٣مصِ ّ٨مضَطِقعشيؿ ّ٥م ،موشيإغيدضيخشيوهلّ٣ضي ماْظلَذشيى مسشيؾ ضيَق ِّ٥م .م موشيضِقّ٢شي م:م
عشيعضيـشيوهصيمإغيغؼيّ١مبِوظْنغيحضيلشيونغيمإغيظَقضيفغيّ٣ضيمتصيكضيّٖغيؼفغيّ٣ضيموشيتصيقشيؼِّّٕػصيّ٣ضيمصِّ٨مأَغضيػُلِفغيّ٣ضيمظِؽَـضيّٕشيةِمإغيحضيلشيوغّ١م
وشيضَؾِقّّمصِعضيؾفّ٣ضيمعِّ٤ضيماظْكِّٖضييموشياظْقشيؼَورشيةمسِـضيّٓمأَغضيػُلفّ٣ضيمطَؿشيّ٤ضيمؼشيلصيّٟؽيماظْؿشيّ٢عيم.مموشيضِقّ٢شيم:م
ذشيظِ َّ١ماظَِّّٔي شيمؼلْطُؾُّ٦غشيّ٥صي معِّ٤ضي مإغيحضيلشيوغ ّ١مطَوظْؿشيّ٢ـي مؼصيقشيّٕـيق مأَحضيششيوءشيػصيّ٣ضي ،موشياَظؾَّّ٥م
أَسضيؾَ("ّ٣ذّٕح م٭ّققّّ معلؾ ّ٣مظإلعوم ماظـّ٦وي) م ،مإذطيا مصوِّذى مواض ّٝمسؾّ٧م
اٌلّ٨ء ماٌؼور ّٝم ،مأعو مابل ّ٤ماظّ٦ا٭ّ ّ٢مصـّ٦اب ّ٥مسؾ ّ٧مآ متعودي ماظّٔيم
ؼعقـ ّ٥موؼؿّ٦دي مأعّٕه موسي مدسّ٦ة م٭ّّٕحيي مظؿػؼّٓ ماِّػ ّ٢م ،موتعوػّٓ ماِّضوربم
وأوظّ٨ماِّرحومم،مأعّٕمآمبنسطوّ٫فّ٣معّ٤مايؼّ٦قماظّ٦اجؾيمهلّ٣مسؾّ٧مأضوربفّ٣م
َولماظؾِّ٥متعودي{:وشيآتِمذشياماظْؼُّٕضيبشيّ٧محشيؼَّّ٥صيموشياظْؿِلضيؽِنيشيم
َّ
اِّشـقوءم،معّ٤مبّٕمو٭ّّٓضيم،مض
وشيابضيّ٤شي ماظلؼيؾِقّ٢غي}ػاإلدّٕاء :م26ؼ م .موشيضَولشي متعودي {:موشيبِوظّْ٦شياظِّٓشيؼضيّ٤غي مإحضيلشيوغطيو موشيبِِّٔيم
اظْؼُّٕضيبشيّ٧موشياظْقشيؿشيوعشيّ٧موشياظْؿشيلشيوطِنيغيموشياظْفشيورغيمذِيماظْؼُّٕضيبشيّ٧موشياظْفشيورغيماظْفصيـصيىِموشياظصؼيوحِىِم
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بِوظْفشيـضيىِ موشيابضيّ٤غي ماظلؼيؾِقّ٢غي موشيعشيو معشيؾَؽًَضي مأَؼضيؿشيوغصيؽُّ٣ضي} مػاظـلوء36:ؼ م ،م َصلَوضيجشيىشي مآم
تشيعشيوظَّ٧محشيؼَوممظّٔشيويماظْؼُّٕضيبشيّ٧مواِّرحومم،موشياصْؿشيّٕشيضشيماإلغيحضيلشيونشيمإظقف،ّ٣موشياإلغيحضيلشيونصيم
ؼشيؼْؿشيضِّ٨ماظؿعوػّٓمبّٖؼورتفّ٣م،مواإلغػوقمسؾقفّ٣م،مواظؼقوممسؾّ٧معصويفّ٣م .م
صؿومأسظّ٣مأنمغلعّ٧مسي مػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼّ٣معّ٤مإضؾولػيمسؾّ٧ماًريم
وحّٕصمسؾّ٧مإصطورماظصوّ٫ؿنيموإطّٕامػيمظألضوربمواِّرحومم;مإنمرعضونمجوءم
ظققّٕكماًريمصقـوم،مصوًريمسيمغػّ٦دـومأ٭ّٱًّمظؽّ٤مرعضونمحّٕكمعومطونمراطّٓطيام
،مودوسّٓمبـػقوتّ٥موجّ٦دهماإلميوغّ٨مسؾّ٧مزفّ٦رهم،مأّٰمصؾقؽّ٤مرعضونمبّٓاؼيمظـوم
ّٰمغفوؼيمظؾفّ٦دمواظؽّٕممواظربمو٭ّؾيماِّرحومم،مواإلضؾولمسؾّ٧ماًريمم .م

* * *
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ي ١ًٝايكدر ٚفطا ٌ٥ايعغز األٚاخز َٔ رَطإ
أٚالً :ايعٓاصز -:
 -1مذفّٕمرعضونموصضّ٢ماظعشّٕماِّواخّٕمعـّ٥م.
 -2ماشؿـومماِّوضوتمحبلّ٤ماظطوسوتم .م
 -3مظقؾيماظؼّٓرموعؽوغؿفوماظعظقؿيموصضؾفوماظؽؾريم .م
 -4ماًؿوممظشفّٕماظصقوممإمنوماِّسؿولمبوًّ٦اتقّ٣م.
ثاْٝاً :األديـــــــــ-: ١
األدي َٔ ١ايكزإٓ :
 -1ضولمتعودي:م{ذشيفضيّٕصيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمأُغضيّٖغيلشيمصِقِّ٥ماظْؼُّٕضيآَنصيمػصيّٓطيىمظِؾـؼيوسغيموشيبشيقـيـشيوتٍم
عِّ٤شيماظْفصيّٓشيىموشياظْػُّٕضيضَونغيمصَؿشيّ٤ضيمذشيفغيّٓشيمعِـضيؽُّ٣صيماظشؼيفضيّٕشيمصَؾْقشيصصيؿضيّ٥صيموشيعشيّ٤ضيمطَونشيمعشيّٕغيؼضطيومأَوضيم
سشيؾَّ٧مدشيػَّٕػيمصَعِّٓؼيةٌمعِّ٤ضيمأَؼؼيومػيمأُخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصي ماظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشيموشيظَومؼصيّٕغيؼّٓصيمبِؽُّ٣صيماظْعصيلضيّٕشيم
وشيظِؿصيؽْؿِؾُّ٦اماظْعِّٓؼيةَموشيظِؿصيؽَؾـيّٕصيواماظؾَّّ٥شيمسشيؾَّ٧معشيومػشيّٓشياطُّ٣ضيموشيظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتشيشضيؽُّٕصيونشيم}م
ػاظؾؼّٕة185:ؼم.
 -2وضول متعودي :م{ مإغيغؼيؿشيو مؼصيمضيعِّ٤صي م ِبكَؼشيوتِـشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مإغيذشيا مذصيطِّّٕصيوا مبِفشيو مخشيّٕؽيوا مدصيفؼيّٓطيام
وشيدشيؾؼيقصيّ٦ا مبِقشيؿضيِّٓ مرشيبـيفغيّ٣ضي موشيػصيّ٣ضي مظَو مؼشيلضيؿشيؽْؾِّٕصيونشي م* متشيؿشيفشيوصَ ّ٧مجصيـصيّ٦بصيفصيّ٣ضي مسشيّ٤غيم
اظْؿشيضشيوجِّٝغيمؼشيّٓضيسصيّ٦نشيمرشيبؼيفصيّ٣ضيمخشيّ٦ضيصًوموشيرَؿشيعطيوموشيعِؿؼيومرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضيمؼصيـضيػِؼُّ٦نشيم}م
ػاظلفّٓة،15:م16ؼم.
 -3وضولمتعودي {:مإغينؼيماظْؿصيؿؼيؼِنيشيمصِّ٨مجشيـؼيوتٍموشيسصيقصيّ٦نػيم*مآَخِِّٔؼّ٤شيمعشيومآَتشيوػصيّ٣ضيمرشيبؽيفصيّ٣ضيم
إغيغؼيفصيّ٣ضي مطَوغصيّ٦ا مضَؾضيّ٢شي مذشيظِ َّ١معصيقضيلِـِنيشي*طَوغصيّ٦ا مضَؾِقؾًو معِّ٤شي ماظؾَّقضيّ٢غي معشيو مؼشيفضيفشيعصيّ٦نشي م*م
وشيبِوْظلَدضيقشيورغيمػصيّ٣ضيمؼشيلضيؿشيغضيػِّٕصيونشيم}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٔارؼوت18-15:ؼم.
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 -4وضول متعودي {:مؼشيو مأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا مضُّ٦ا مأَغػُلشيؽُّ٣ضي موشيأَػضيؾِقؽُّ٣ضي مغشيورطيا موشيضُّ٦دصيػشيوم
اظـؼيوسصيموشياظْقِفشيورشيةُ}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؿقّٕؼ6:ّ٣ؼمم.
 -5وضول متعودي{:وشياظَِّّٔؼّ٤شي مجشيوػشيّٓصيوا مصِقـشيو مظَـشيفضيِّٓؼشيـؼيفصيّ٣ضي مدصيؾصيؾَـشيو موشيإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مظَؿشيّٝشيم
اظْؿصيقضيلِـِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظعـؽؾّ٦ت69:ؼمم.
 -6وضول متعودي{:ؼشيو مأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآَعشيـصيّ٦ا ماتؼيؼُّ٦ا ماظؾَّّ٥شي موشيابضيؿشيغصيّ٦ا مإغيظ ضيَق ِّ٥ماظّْ٦شيدِقؾَيَم
وشيجشيوػِّٓصيوامصِّ٨مدشيؾِق ِؾِّ٥مظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتصيػْؾِقصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممػاٌوّّٓ٫ة35:ؼم.
 -7وضولمتعودي:م{ مإغيغؼيومأَغضيّٖشيظْـشيوهصيمصِّ٨مظَقضي َؾيِماظْؼَّٓضيرغيم*مموشيعشيومأَدضيرشياكَمعشيومظَقضي َؾيُماظْؼَّٓضيرغيم*مم
ؽيُموشياظّٕؽيوحصيمصِقفشيومبِنغيذضينغيمرشيبـيفغيّ٣ضيم
ظَقضي َؾيُماظْؼَّٓضيرغيمخشيقضيّٕظيمعِّ٤ضيمأَظِّْٟمذشيفضيّٕػيم*متشيـشيّٖؼيلصيماظْؿشيؾَوَ ِّ٫
عِّ٤ضيمطُّ٢ـيمأَعضيّٕػيم*مدشيؾَومظيمػِّ٨شيمحشيؿؼيّ٧معشيطْؾَّٝغيماظْػَفضيّٕغي}ممممممممممممممممممػماظؼّٓر:م5-1ؼم.
 -8وضول متعودي{:إغيغؼيو مأَغضيّٖشيظْـشيوهصي مصِ ّ٨مظَقضي َؾيٍ معصيؾشيورشي َطيٍ مإغيغؼيو مطُـؼيو معصيـضئِّرغيؼّ٤شي م* مصِقفشيو مؼصيػّْٕشيقصيم
طُّ٢ؽيمأَعضيّٕػيمحشيؽِقّ٣ػي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٓخون،3:م4ؼم.
 -9وضولمتعودي:م{ م َصلَعؼيومعشيّ٤ضيمأَسضيطَّ٧موشياتؼيؼَّ٧م*موشي٭ّشيّٓؼيقشيمبِوظْقصيلضيـشيّ٧م*ممصَلشيـصيقشيلـيّٕصيهصيم
ظِؾْقصيلضيّٕشيى م* م موشيأَعؼيو معشيّ٤ضي مبشيكِّ٢شي موشيادضيؿشيغضيـشي ّ٧م* موشيطَّٔؼيبشي مبِوظْقصيلضيـشي ّ٧م* م مصَلشيـصيقشيلـيّٕصيهصيم
ظِؾْعصيلضيّٕشيىم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾق10-5:ّ٢ؼم .م
األدي َٔ ١ايضٓ: ١

 -1مس ّ٤مسوّ٫شي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفو) مضوظً :م( مطون ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مإذامدخّ٢ماظعشّٕمأحقوماظؾقّ٢م،موأؼؼّٜمأػؾّ٥م،موجّٓؼيموذّٓؼيماٌؽّٖرم).م
(عؿػّ٠مسؾق ).ّ٥م

 -2وسّ٤مسوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مضوظً:م(مطونمردّ٦لمآم(م٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾّ٣م)مجيؿفّٓصيمسيماظعشّٕغيماِّواخّٕغيمعّ٤مرعضونشيمعومّٰمجيؿفّٓصيمسيمشريغيهم)م
(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
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 -3وسّ٤ماظْؿصيغِريشيةَمبضيّ٤مذصيعشيضيؾيَمضول:مضَومشيماظـؼيؾِّ٨ؽيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)محشيؿؼيّ٧م
تشيّ٦شيرؼيعشيًضي مضَّٓشيعشيوهصي مصَؼِقّ٢شي مظَّ٥صي مؼو مردّ٦ل مآ :مضَّٓضي مشَػَّٕشي ماظؾَّّ٥صي مظَ َّ١معشيو متشيؼَّٓؼيمشي معِّ٤ضيم
شيومتلَخؼيّٕشيمضَولشي:م(مأَصَؾَومأَطُّ٦نصيمسشيؾضيّٓطيامذشيؽُّ٦رطيام) .م(عؿػّ٠مسؾق).ّ٥م،موسشيّ٤ضيم
ذشيغضيؾَِّ١موشيع شي
سشيؾضيِّٓمآِمبضيّ٤غيمسصيؿشيّٕشيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مأَغؼيّ٥صيمدشيؿِّٝشيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣مؼشيؼُّ٦لصي :م( مطُؾُّؽُّ٣ضي مرشياعػي موشيعشيلضيؽصيّ٦لظي مسشيّ٤ضي مرشيسِقؼي ِؿ ِّ٥م ،مصَوإلغيعشيومصي مرشياعػي موشيػصيّ٦شيم
عشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿِّ٥م،موشياظّٕؼيجصيّ٢صيمرشياعػيمسشيؾَّ٧مأَػضي ِؾِّ٥موشيػصيّ٦شيمعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿِّ٥م،م
ِقيٌ مسشيؾَ ّ٧مبشيقضيًِ مزشيوضيجِفشيو موشيػِّ٨شي معشيلضيؽصيَّ٦ظيٌ مسشيّ٤ضي مرشيسِقؼيؿِفشيو م ،موشياظْكشيودِمصيم
وشياظْؿشيّٕضيأَةُ مرشياسشي
صِّ٨معشيولغيمدشيقـيِّٓهِمرشياعػيموشيػصيّ٦شيمعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿِّ٥م).مممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق).ّ٥
 -4وسي ماظصقققني مس ّ٤مسوّ٫شي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفو) مأن ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضول:م(مهّٕوامظقؾيماظؼّٓرمسيماظعشّٕماِّواخّٕمعّ٤مرعضونم).م
 -5وس ّ٤مأب ّ٨مػّٕؼّٕة م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مس ّ٤ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ)ّ٣م
ضول:م(عّ٤مضوممظقؾيماظؼّٓرمإميوغومواحؿلوبومشػّٕمظّ٥معومتؼّٓممعّ٤مذغؾ.)ّ٥م
(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
 -6وس ّ٤مسوّ٫شي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفو) مضوظً :مضؾً مظؾـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ :)ّ٣مأرأؼً مإن مواصؼً مظقؾي ماظؼّٓر معو مأضّ٦ل؟ مضول :م( مضّ٦ظ ّ٨ماظؾفّ٣م
إغّ١مسػّ٦مهىماظعػّ٦مصوسّٟمسينم)مممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي).م م
 -7وس ّ٤مأغّٗ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضول :مضول مردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣م:م(مإنمآمإذامأرادمبعؾّٓمخرياًمادؿعؿؾّ٥م).صؼقّ٢م:مطقّٟمؼلؿعؿؾّ٥م
ؼومردّ٦لمآم؟مضولم(ؼّ٦صؼّ٥مظعؿّ٢م٭ّوحلمضؾّ٢معّ٦ت)ّ٥ممممم(رواهماظرتعّٔي).
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ثايجاً :املــٛضـــــٛع -:
إنمآم-مدؾقوغّ٥موتعودي-ممينتمسؾّ٧مسؾودهمبوظـػقوتم،مبّ٢موؼّٖؼّٓم
هلّ٣مصقفومعّ٤ماظربطوتم،مصفّٔامذفّٕمرعضونم،مضولمسـّ٥مربـومدؾقوغ:ّ٥م{ مذشيفضيّٕصيم
رشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيمأُغضيّٖغيلشيمصِقِّ٥ماظْؼُّٕضيآَنصيمػصيّٓطيىمظِؾـؼيوسغيموشيبشيقـيـشيوتٍمعِّ٤شيماظْفصيّٓشيىموشياظْػُّٕضيضَونغيم
صَؿشيّ٤ضيمذشيفغيّٓشيمعِـضيؽُّ٣صيماظشؼيفضيّٕشيمصَؾْقشيصصيؿضيّ٥صيموشيعشيّ٤ضيمطَونشيمعشيّٕغيؼضطيومأَوضيمسشيؾَّ٧مدشيػَّٕػيمصَعِّٓؼيةٌمعِّ٤ضيمأَؼؼيومػيم
أُخشيّٕشيمؼصيّٕغيؼّٓصيماظؾَّّ٥صيمبِؽُّ٣صيماظْقصيلضيّٕشيموشيظَومؼصيّٕغيؼّٓصيمبِؽُّ٣صيماظْعصيلضيّٕشيموشيظِؿصيؽْؿِؾُّ٦اماظْعِّٓؼيةَموشيظِؿصيؽَؾـيّٕصيواماظؾَّّ٥شيم
سشيؾَّ٧معشيومػشيّٓشياطُّ٣ضيموشيظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتشيشضيؽُّٕصيونشي}ػاظؾؼّٕة185:ؼم،موجعّ٢مآمسيمػّٔاماظشفّٕم
اظؽّٕؼّ٣ماظعشّٕماِّواخّٕم،مصّٕ٭ّيمٌّ٤مأحلّ٤مسيمأولماظشفّٕمأنمؼّٖدادم،موٌّ٤م
أدوء مأن مؼلؿّٓرك معو مصوت م; موؼغؿـ ّ٣مػّٔه ماِّؼوم ماظعشّٕ مسي ماظطوسوت م ،موعوم
ؼؼّٕبّ٥معّ٤مآمتعوديم،مصققـؿومغؿلعّ٢معومطونمسؾقّ٥مدقّٓماًؾّ٠م(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيماظعشّٕماِّواخّٕم،مصنغـومنّٓمأنماظعؾوراتمواِّحودؼٌماظيتم
روؼً مسي مػّٔا ماظشلن مظقّٗ مصقفو مطـري مطٱّم م ،موظقلً مع ّ٤ماِّحودؼٌم
اظطّ٦ؼؾي معطؾؼوً م ،موظؽـفو مأو٭ّوف مأَذيؾً موأَوجّٖت م٭ّػي ماظؼؾى م ،موحقوةم
اظّٕوح م ،موذغ ّ٢ماظعؼ ّ٢م ،موصع ّ٢ماظؾّٓن م ،مجوءت مسي مطؾؿوت مسفقؾي مذطّٕػوم
أ٭ّقوبماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصفّٔهمأمماٌمعـنيمسوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآم
سـفو)مضوظً:م(مطونمردّ٦لمآم٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾّ٣مإذامدخّ٢ماظعشّٕصيمذّٓؼيم
عؽّٖرشيهم،موأحقشيومظقؾّ٥م،موأؼؼَّٜمأػؾَّ٥م)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م .م
وسيمرواؼيمسـفوم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مضوظً:م(مطونمردّ٦لمآم٭ّؾّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ ّ٣مجيؿفّٓصي مسي ماظعشّٕغي ماِّواخّٕغي مع ّ٤مرعضونشي معو مّٰ مجيؿفّٓصي مسي مشريغيه م)م
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(٭ّققّّمعلؾ )ّ٣م،موععـّ٧مذّٓماٌؽّٖر:مأيممشّٕمواجؿفّٓمسيماظعؾوداتم،موضق:ّ٢م
طـوؼيمسّ٤ماسؿّٖالماظـلوءم.م م
صوظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مطون مخيّٙؽي ماظعشّٕ ماِّواخّٕ معّ٤م
رعضونم،معومّٰمخيّٙؽيمشريػوم،مبلسؿولػيمؼعؿؾُفوموحيّٕصمسؾقفومصؿـفو:مإحقوءم
اظؾقّ٢م;موسيماٌلـّٓمعّ٤موجٍّ٥مآخّٕشيمسـفومضوظً:م(طونماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مخيؾُّٛماظعشّٕؼّ٤مبصٱّةٍموغّ٦مػيم،مصنذامطونماظعشّٕصيم-متعينماِّخريشيم-ممشَّّٕشيم
وذشيّٓؼيماٌؽّٖرم)م.موحيؿؿّ٢مأنمؼّٕادمبنحقوءماظؾقّ٢مإحقوءمشوظؾّ٥م;موسيم٭ّققّّم
علؾّ٣مسّ٤مسوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مضوظً:م)معومسؾؿؿصيّ٥صيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
ضوممظقؾيمحؿّ٧ماظصؾوحم)م .م
وٕ مّٰ م؟! مودأب ماٌمعـني ماظصويني مضقوم ماظؾق ّ٢م ،مواظؿففّٓم
واظّ٦ضّ٦فمبنيمؼّٓيمآمدؾقوغ،ّ٥مػّٔامعومبقـّ٥مظـومربـومجّ٢مسيمسٱّهم،مصؼولم
تعودي م :م{ مإغيغؼيؿشيو مؼصيمضيعِّ٤صي م ِبكَؼشيوتِـشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مإغيذشيا مذصيطِّّٕصيوا مبِفشيو مخشيّٕؽيوا مدصيفؼيّٓطيا موشيدشيؾؼيقصيّ٦ام
بِقشيؿضيِّٓمرشيبـيفغيّ٣ضيموشيػصيّ٣ضيمظَومؼشيلضيؿشيؽْؾِّٕصيونشيم*متشيؿشيفشيوصَّ٧مجصيـصيّ٦بصيفصيّ٣ضيمسشيّ٤غيماظْؿشيضشيوجِّٝغيمؼشيّٓضيسصيّ٦نشيم
رشيبؼيفصيّ٣ضيمخشيّ٦ضيصًوموشيرَؿشيعطيوموشيعِؿؼيومرشيزشيضْـشيوػصيّ٣ضيمؼصيـضيػِؼُّ٦نشي}مممممممممممممممممممممػاظلفّٓة،15:م16ؼم .م
وأذورمآمتعوديمإديمسؾودهماٌؿؼنيم،موطقّٟمطونمحوهلّ٣م،معّ٤مضقومم
صيّ٦ن م*م
اظؾق ّ٢موػفّٕ مظؾػّٕش م ،مضول متعودي :م{ مإغينؼي ماظْؿصيؿؼيؼِنيشي مصِ ّ٨مجشيـؼيوتٍ موشيسصيق ػي
آَخِِّٔؼّ٤شي معشيو مآَتشيوػصيّ٣ضي مرشيبؽيفصيّ٣ضي مإغيغؼيفصيّ٣ضي مطَوغصيّ٦ا مضَؾضيّ٢شي مذشيظِ َّ١معصيقضيلِـِنيشي م* مطَوغصيّ٦ا مضَؾِقؾًو معّ٤م
اظؾَّقضيّ٢غيمعشيومؼشيفضيفشيعصيّ٦نشيم*موشيبِوْظلَدضيقشيورغيمػصيّ٣ضيمؼشيلضيؿشيغضيػِّٕصيونشي}مػاظّٔارؼوت18-15:ؼم،موبفّٔام
ادؿقّ٠مػمّٰءماٌمعـّ٦نمجـوتموسقّ٦نم،مطؿوموسّٓمايّ٠مدؾقوغ .ّ٥م
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وأعو مس ّ٤ماهلّٓي ماظـؾّ٦ي مواظؿطؾق ّ٠مابؿّٓي مهلّٔا ماظشلن م; مصؼّٓم
طون ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مؼؼّ٦م مع ّ٤ماظؾق ّ٢محؿ ّ٧متؿّ٦رم مضّٓعوه م،م
صػ ّ٨مايّٓؼٌ مس ّ٤ماظْؿصيغِريشيةَ مبضيّ٤شي مذصيعضي شيؾيَ مضول :مضَومشي ماظـؼيؾِّ٨ؽي م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾَقضيِّ٥م
وشيدشيؾَّّ٣شي)محشيؿؼيّ٧متشيّ٦شيرؼيعشيًضيمضَّٓشيعشيوهصيمصَؼِقّ٢شيمظَّ٥صي:مضَّٓضيمشَػَّٕشيماظؾَّّ٥صيمظََّ١معشيومتشيؼَّٓؼيمشيمعِّ٤ضيمذشيغضيؾَِّ١م
شيومتلَخؼيّٕشيمضَولشي:م(مأَصَؾَومأَطُّ٦نصيمسشيؾضيّٓطيامذشيؽُّ٦رطيام)ممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م .م
وشيع شي
وع ّ٤ماِّسؿول ماظيت مأذور ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مإظقفو م،م
وأرذّٓمإديماظؼقوممبفوم،موطونمحيّٕصموؼّ٦ازىمسؾّ٧مأداّ٫فوم،مإؼؼوزمأػؾّ٥م;م
ظؾعؾودةمواظطوسيم،مواظؿضّٕعمٓمدؾقوغّ٥م ،مواظّ٦ضّ٦فمبنيمؼّٓيمايّ٠مجّ٢م
سيمسٱّهم،مِّنماإلغلونمعلؽّ٦لمسّ٤مأػؾّ٥م،مواظّٕاسّ٨معلؽّ٦لمسؿومادرتسوهم
آمسّٖموجّ٢م،مضولمتعودي{:ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦امضُّ٦امأَغػُلشيؽُّ٣ضيموشيأَػضيؾِقؽُّ٣ضيمغشيورطيام
وشيضُّ٦دصيػشيوماظـؼيوسصيموشياظْقِفشيورشيةُم} مػاظؿقّٕؼ6:ّ٣ؼ م.مصؼّ٦هلو:م(أؼؼّٜمأػؾ)ّ٥مصقّ٥مإذورةم
إديمأنماظّ٦اجىماٌـّ٦طمبؽّ٢مواحّٓمعـومّٰمؼؿعؾ ّ٠مبّ٥موحّٓهم،موّٰمؼؼؿصّٕم
سؾق ّ٥موحّٓه م ،مب ّ٢مؼشؿ ّ٢ماظّٓإّّ٫ة ماِّود ،ّٝموأضّٕبفو موأوّٰػو ماِّػ ّ٢م ،مصننعيم
اظعؾّٓشيمعطوظىظيمأنمؼؼّ٨مغػلّ٥موأػؾّ٥معّ٤مسّٔابمآم،موأنمجيعّ٢مظّ٥موٌّ٤م
ػ ّ٣مسي مرسوؼؿ ّ٥محفوبوً مودرتاً مع ّ٤ماظـور م ،مإغفو ماظّٕسوؼي ماظّ٦اجى مصعؾفو م،م
واظعـوؼيماظيتمؼـؾغّ٨مظّ٥ماظؼقوممبفوم،مصعشيّ٤ضيمسشيؾضيِّٓمآِمبضيّ٤غيمسصيؿشيّٕشيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)م
أَغؼيّ٥صيمدشيؿِّٝشيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾ ّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼشيؼُّ٦لصي:م)مطُؾُّؽُّ٣ضي مرشياعػيموشيعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيم
رشيسِقؼي ِؿِّ٥م،مصَوإلغيعشيومصيمرشياعػيموشيػصيّ٦شيمعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿِّ٥م،موشياظّٕؼيجصيّ٢صيمرشياعػيمسشيؾَّ٧مأَػضي ِؾِّ٥موشيػصيّ٦شيم
عشيلضيؽصيّ٦لظي مسشيّ٤ضي مرشيسِقؼي ِؿ ِّ٥م ،موشياظْؿشيّٕضيأَةُ مرشياسِقشييٌ مسشيؾَ ّ٧مبشيقضيًِ مزشيوضيجِفشيو موشيػِّ٨شي معشيلضيؽصيَّ٦ظيٌ مسشيّ٤ضيم
رشيسِقؼيؿِفشيوم،موشياظْكشيودِمصيمصِّ٨معشيولغيمدشيقـيِّٓهِمرشياعػيموشيػصيّ٦شيمعشيلضيؽصيّ٦لظيمسشيّ٤ضيمرشيسِقؼي ِؿِّ٥مضَولشيم:موشيأَحضيلِؾصيّ٥صيم
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شياع موشيطُؾُّؽُّ٣ضي معشيلضيؽصيّ٦لظي مسشيّ٤ضيم
ضَولشي م :موشياظّٕؼيجصيّ٢صي مرشياعػي مصِ ّ٨معشيولغي مأَبِق ِّ٥م ،مأَّٰ مصَؽُؾُّؽُّ٣ضي مر ػي
رشيسِقؼي ِؿِّ٥م)م(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م .م
ورويمأنمسؿّٕم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مطونمؼصؾّ٨معّ٤ماظؾقّ٢معومذوءمآم،م
حؿّ٧مإذامطونمغصّٟماظؾقّ٢مأؼؼّٜمأػؾّ٥مظؾصٱّةم،مؼؼّ٦لمهل:ّ٣ماظصٱّةماظصٱّةم،م
وؼؿؾّ٦مػّٔهماآلؼي:م{وشيأْعصيّٕضيمأَػضيؾََّ١مبِوظصؼيؾَوةِموشيا٭ّضيطَؾِّٕضيمسشيؾَقضيفشيوم...ماآلؼيم}م م
ػر:ّ٥م132ؼم(اٌّ٦رلم) .م
وٕمؼؼّٟماِّعّٕمسـّٓمذبّٕدمإحقوءماظؾقّ٢م،موإؼؼوزماِّػّ٢م،مبّ٢متعّٓىم
إدي مبقون مايوظي مواهلقؽي ماظيت مؼـؾغ ّ٨مأن مؼؽّ٦ن ماظعؾّٓ مسؾقفو م ،مع ّ٤مجّٓم
واجؿفودم،موػّٔامعومطونمحيّٕصمسؾقّ٥ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصؽونم
جيّٓموجيؿفّٓم،موؼشّٓماٌؽّٖرم– مطـوؼيمسّ٤ماسؿّٖالماظـلوءم– مإغفوماجملوػّٓةم
ظؾـػّٗ م ،مواظؿّ٦ج ّ٥مٓ متعودي م ،مضول مدؾقوغ :ّ٥م م{ موشياظَِّّٔؼّ٤شي مجشيوػشيّٓصيوا مصِقـشيوم
ظَـشيفضيِّٓؼشيـؼيفصيّ٣ضي مدصيؾصيؾَـشيو موشيإغينؼي ماظؾَّّ٥شي مظَؿشيّٝشي ماظْؿصيقضيلِـِنيشي} مػاظعـؽؾّ٦ت69:ؼ م ،موع ّ٤مجفيم
أخّٕىمؼؼولمسيمطٱّمماظعّٕب:ممشّّٕمسّ٤مدوسّٓماىّٓعيمأوممشّّٕمسّ٤ماٌؽّٖرم،مإذام
جشيّٓعيمواجؿفّٓموبؾّٞماظغوؼيماظؼصّ٦ىمسيماظؾّٔلمواظعؿّ٢م .م
بّ٢مػّٔامعومأعّٕمآمتعوديمبّ٥م،معّ٤مذبوػّٓةمسيمدؾقؾّ٥م،موأنمؼؾؿغّ٧م
اظعؾّٓمودقؾيمتؼّٕبّ٥مٓمدؾقوغّ٥م،مضولمتعودي {:مؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآَعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيم
وشيابضيؿشيغصيّ٦امإغيظ ضيَق ِّ٥ماظّْ٦شيدِق َؾيَموشيجشيوػِّٓصيوامصِّ٨مدشيؾِق ِؾِّ٥مظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتصيػْؾِقصيّ٦نشي}ػاٌوّّٓ٫ة35:ؼم;م
إغّ٥ماظػٱّحمواظـفوحم،مواظػّ٦زماظعظقّ٣م،مؼـوظّ٥ماظعؾّٓمبوجملوػّٓةمواظؿّ٦جّ٥مإديم
آمتعوديم .م
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وإذا مطوغً ماظعشّٕ ماِّواخّٕ مع ّ٤مرعضون مأؼوعوً مسظقؿي ماعنت مآ مبفوم
سؾّ٧ماِّعيماٌلؾؿيم،مبلنمأسطوػومغػقوتمربوغقيمسطّٕةم،مصقفوماِّجّٕماظؽؾريم،م
واظـّ٦اب ماظعظق ّ٣م ،مصقفو متؿضوس ّٟمايلـوت م ،موؼغػّٕ مآ متعودي ماظّٔغّ٦بم
واظلقؽوتم،موميقّ٦ماظّّٰٖتم;مصؼّٓمجعّ٢مآمتؾوركموتعوديمسيماظعشّٕماِّواخّٕم
ظقؾيماظؼّٓرم،مإطّٕاعومعّ٤مآمِّعيمربؿّٓم(سؾقّ٥ماظصٱّةمواظلٱّم)محؿّ٧متؽـّٕم
حلـوتفو م ،موتّٕتػ ّٝمبفو مدرجوتفو م ،موّٰ متلؾؼفو ماِّع ّ٣ماِّخّٕى م ،مصؾقؾي ماظؼّٓرم
اظيتمػ ّ٨مخريمعّ٤مأظّٟمذفّٕم..مػّ٨مخٱّ٭ّيمرعضونم،موتوجمرعضونم،موطونم
ردّ٦ل مآ مجيوور مسي ماظعشّٕ ماِّواخّٕ مع ّ٤مرعضون م ،موؼؼّ٦ل م :م) مهّٕوا مظقؾيم
اظؼّٓرمسيماظعشّٕماِّواخّٕمعّ٤مرعضونم)م(م٭ّققّّماظؾكوريم)م .م
وهلّٔا مطون مع ّ٤مدصيـيّ ماظـيب م(٭ّشيؾَّ ّ٧مآُ مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّ )ّ٣ماظؿلػىم
واّٰدؿعّٓادمسيمتؾّ١ماظعشّٕم،موػّٔامصقّ٥معّ٤ماّٰجؿفودمسيماظعؾودةم،موبّٔلم
اظّ٦دّٝمسيمهّٕيمتؾّ١ماظؾقؾيماظػوّ٬ؾيم– مظقؾيماظؼّٓرم– ماظيتمػّ٨مخريظيمعّ٤م
أظّٟمذفّٕم،مصقـؼطّٝمتؾّ١مآٌّةمسّ٤مطّ٢ماًٱّّ٠ّ٫م،معشؿغٱًّمبطوسيماًوظ،ّ٠م
ضّٓ محؾّٗ مغػل ّ٥مسؾ ّ٧مروسؿ ّ٥م ،موذغ ّ٢مظلوغ ّ٥مبّٓسو ّ٥ّ٫موذطّٕه م ،مودبؾ ّ٧مسّ٤م
ذيقّٝمعومؼشغؾّ٥م،موسؽّٟمبؼؾؾّ٥مسؾّ٧مربّ٥موعومؼؼّٕبّ٥معـّ٥م،مصؿومبؼّ٨مظّ٥مدّ٦ىم
آم،موعومذغّ٢مغػلّ٥مإّٰممبومصقّ٥مرّ٬وهم،مرؾؾوً مظػضؾّ٥موثّ٦ابّ٥موإدراطوًمظؾقؾيم
اظؼّٓرم.م م
واٌؼصّ٦د ماِّمس ّ٧مع ّ٤ماّٰجؿفود مسي ماظعشّٕ ماِّواخّٕ مأن مؼؽّ٦نم
اظعؾّٓمعفقؽوًمظؿـّّٰٖتمآمدؾقوغّ٥مسيمظقؾيماظؼّٓرم،مصننمظقؾيماظؼّٓرمظقؾيمذّٕؼػيم
عؾورطي مععظؿي معػضؾي م; مضول مآ متعودي مصقفو{ :ظَقضيؾَيُ ماظْؼَّٓضي غير مخشيقضيّٕظي معـيّ٤ضي مأَظِّْٟم
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ذشيفضيّٕػي} ،واٌعـ :ّ٧مأن ماظعؿ ّ٢مصقفو مخري مع ّ٤ماظعؿ ّ٢مسي مأظ ّٟمذفّٕ مظقّٗ مصقفوم
ظقؾيماظؼّٓرم .م
وظقؾيماظؼّٓرمسيماظّٕواؼوتماظشّٕؼػيمهلومضّٓدقيمخو٭ّيم،موأػؿقيمطربىم
،مصقلؿقىمظؾؿؽؾّٟمأنمؼفؿّ٣مبوظّٞماِّػؿقيمبنحقوءمػّٔهماظؾقؾيماظعظقؿيم;م
صػ ّ٨مػّٔه ماظؾقؾي متؼّٓر معؼودؼّٕ ماًٱّ ّ٠ّ٫مسؾ ّ٧معّٓار ماظعوم م ،مصقؽؿى مصقفوم
اِّحقوءمواِّعّ٦اتم،مواظلعّٓاءمواِّذؼقوءم،مواآلجولمواِّرزاقم،مضولمتعودي:م
{صقفومؼػّٕقمطّ٢مأعّٕمحؽق}ّ٣ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٓخون4:ؼ .م
ومسقًمظقؾيماظؼّٓرمبفّٔاماّٰدّ٣مطؿومضق:ّ٢مِّغّ٥مؼؼّٓرمصقفومعومؼؽّ٦نم
سي متؾ ّ١ماظلـي مع ّ٤مخري موعصقؾي م ،مورزق موبّٕطي م ،مؼّٕوشيى مذظ ّ١مس ّ٤مابّ٤م
سؾوس م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) م; موضّٓ مضول مآ متعودي :م{صِقفشيو مؼصيػّْٕشيقصي مطُّ٢ؽي مأَعضيّٕػيم
حشيؽِقّ٣ػي} مػاظّٓخون4:ؼ .موضق :ّ٢ممسقً مظقؾي ماظؼّٓر مظعظ ّ٣مضّٓرػو مسـّٓ مآ م،م
وضق:ّ٢ماظؼّٓرممبعـّ٧ماظضقّ٠م،مظضقّ٠ماِّرضمسّ٤ماٌٱّّ٫ؽيماظيتمتـّٖلمصقفوم،م
ؽيَم
صّٕوىماإلعوممأريّٓمسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥معّٕصّ٦سوً:م(مإغينؼيماظْؿشيؾَوَ ِّ٫
تِؾَّْ١ماظؾَّقضي َؾيَمصِّ٨ماْظلَرضيضغيمأَطْـشيّٕصيمعِّ٤ضيمسشيّٓشيدِماظْقشيصشيّ٧م)م .م
ومسؼيوػومآمتعوديمعؾورطيم،مصؼولمدؾقوغ:ّ٥م{ مإغيغؼيو مأَغّٖشيظْـشيوهصيمصِّ٨مظَقضي َؾيٍمعؽيؾشيورشي َطيٍمإغيغؼيوم
طُـؼيو معصيـِّٔرغيؼّ٤شي م} .موػ ّ٨مظقؾي ماظؼّٓر مبّٓظق ّ٢مضّ٦ظ ّ٥متعودي :م{إغيغؼيو مأَغّٖشيظْـشيوهصي مصِ ّ٨مظَقضيؾَيِم
اظْؼَّٓضيرغي}.موضولمتعودي:م{ذشيفضيّٕصيمرشيعشيضشيونشيماظَِّّٔيشيمأُغّٖغيلشيمصِقِّ٥ماظْؼُّٕضيآنصي} م(.)185موسشيّ٤ضيم
اِبضيّ٤مسشيؾؼيوسم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشي:م)مأُغضيّٖغيلشيماظْؼُّٕضيآنمجصيؿضيؾَيموشياحِّٓشيةمإغيظَّ٧مدشيؿشيوءم
اظّٓؽيغضيقشيومصِّ٨مظَقضيؾَيماظْؼَّٓضيرم،مثصيّ٣ؼيمأُغضيّٖغيلشيمبشيعضيّٓمذشيظَِّ١مصِّ٨مسِشضيّٕغيؼّ٤شيمدشيـشييم)موشيضَّٕشيأَ:م{ موشيضُّٕضيآغوًم
صَّٕشيضْـشيوهصيمظِؿشيؼّْٕشيأَهصيمسشيؾَّ٧ماظـؼيوسغيمسشيؾَّ٧معصيؽٌٍْم} .م
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وعّ٤محؽؿيمآمدؾقوغّ٥موتعوديمأغّ٥مضّٓمأبفّ٣مػّٔهماظؾقؾيمسؾّ٧ماِّعيم
ظقفؿفّٓوامسيمرؾؾفوم،موجيّٓـيوامسيماظعؾودةمسيماظشفّٕمطؾّ٥مرؿعوًمسيمإدراطفوم،م
طؿومأخػّ٧مدوسيماإلجوبيمسيمؼّ٦مماىؿعيمظقؽـّٕوامعّ٤ماظّٓسوءمسيماظقّ٦ممطؾّ٥م،م
وأخػ ّ٧مامس ّ٥ماِّسظ ّ٣مسي ماِّمسوء م ،مورّ٬وه مسي ماظطوسوت مظقفؿفّٓوا مسيم
ذيقعفوم،موأخػّ٧ماِّجّ٢موضقومماظلوسيمظقفّٓماظـوسمسيماظعؿّ٢محّٔراًمعـفوم .م
وأعومسّ٤ماظعؿّ٢مسيمظقؾيماظؼّٓرمصقـؾغّ٨مسؾّ٧ماٌلؾّ٣ماّٰضؿّٓاءمبوظـيبم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصنغّ٥مػّ٦ماِّدّ٦ةمواظؼّٓوةم،موأّٰمؼضقعيّٝمدوسوتمػّٔهم
اِّؼوممواظؾقوظّ٨م،مصننمإٌّءمّٰمؼّٓريمظعؾّ٥مّٰمؼّٓرطفومعّٕةمأخّٕىم،مسّ٤مأبّ٨م
ػّٕؼّٕة م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مس ّ٤ماظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مضول :م(ع ّ٤مضومم
ظقؾيماظؼّٓرمإميوغومواحؿلوبومشػّٕمظّ٥معومتؼّٓممعّ٤مذغؾ)ّ٥مممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق)ّ٥م .م
إن مظقؾي ماظؼّٓر مسـّٓ مابؾني مظقؾي مايظّ٦ة مبلغّٗ معّّٰ٦ػ ّ٣موضّٕب ّ٥م،م
وإمنو مؼػّٕون مع ّ٤مظقوظ ّ٨ماظؾعّٓ مواهلفّٕ مهلو م ،مبؼقوعفو مو مإحقوّ٫فو مبوظؿففّٓ مصقفوم
واظصٱّةم،موضّٓمأعّٕمسوّ٫شيمبوظّٓسوءمصقفوم;مضوظًمسوّ٫شيم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مظؾـيبم
(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣مأرأؼً مإن مواصؼً مظقؾي ماظؼّٓر معو مأضّ٦ل؟ مضول:م م
(مضّ٦ظّ٨ماظؾفّ٣مإغّ١مسػّ٦مهىماظعػّ٦مصوسّٟمسينم) .م
وايو٭ّ ّ٢مأن ماظلعقّٓ محؼًو مع ّ٤مؼّ٦ص ّ٠مإدي مإدراك مػّٔه ماظؾقؾيم
اٌؾورطيم،موممومّٰمخٱّفمصقّ٥موّٰذّ١موّٰمعّٕؼيمأنمعّ٤مضوممرعضونمطؾّ٥مصؼّٓم
أدرك مظقؾي ماظؼّٓر مّٰ مربوظي م ،موهلّٔا مطون ماظلؾ ّٟماظصوحل معـف ّ٣مع ّ٤مؼّٓخّ٢م
اٌلفّٓمعّ٤مأولمظقؾيمعّ٤مرعضونموّٰمخيّٕجمإّٰمبعّٓم٭ّٱّةماظعقّٓم .م
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إمنو ماِّسؿول مبوًّ٦اتق :ّ٣مإن مآ متعودي محبؽؿؿ ّ٥موسّٓظ ّ٥مإذا مسؾّ٣م
عّ٤مسؾّٓهم٭ّّٓقماظؼؾىموحلّ٤ماظـقيمصنغّ٥مؼّ٦صؼّ٥مظعؿّ٢م٭ّوحلمخيؿّ٣مسؾقّ٥م،م
وظّ٦مسؿّ٢معومسؿّ٢معّ٤مذّٕم،موإذامسؾّ٣معـّ٥مصلوداًمسيمضؾؾّ٥مصنغّ٥مخيؿّ٣مظّ٥مبلّ٦ءم
خومتيم،موظّ٦مسؿّ٢مصقؿومؼؾّٓومظؾـوسمبعؿّ٢مأػّ٢ماىـيم،مبّ٢مضّٓمؼظفّٕمحؼقؼيم
أعّٕهمظؾـوسمسربةموعّ٦سظيمظؾؿمعـنيم،مطؿومسيمحّٓؼٌمدفّ٢مبّ٤مدعّٓمسيم
اظّٕجّ٢ماظّٔيمأبؾّ٧مبٱّءمطيمحلـوًموضوتّ٢ماٌشّٕطنيم،موظؽّ٤مٌومسيمضؾؾّ٥معّ٤م
صلودمّٰمؼعؾؿّ٥مإّٰمآمصنغّ٥مخؿّ٣مظّ٥مخبومتيمدّ٦ءم،موإمنومأخربماظّٕدّ٦لم(٭ّؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣موسؾّ٣محبولمخومتؿّ٥مبّ٦حّ٨معّ٤مآمتعوديمتصّٓؼؼوًمظـؾقّ٥م،م
وبّٕػوغوً مسؾ ّ٧مأغ ّ٥مردّ٦ل مرب ماظعوٌني ،م موهلّٔا مضول ماظصقوب ّ٨ماظّٔي مرآهم
ضؿّ٢مغػلّ٥م:م(ؼومردّ٦لمآم٭ّّٓقمآمحّٓؼـّ١م،مضّٓماغؿقّٕمصٱّنمصؼؿّ٢مغػل)ّ٥م م
(رواهماظؾكوري)م .م
وإن مممو مؼّٓل مسؾ ّ٧مذظ ّ١معو مجوء مسي ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مع ّ٤مضّ٦ظّ٥م
تعودي:م{ م َصلَعؼيومعشيّ٤ضيمأَسضيطَّ٧موشياتؼيؼَّ٧م*موشي٭ّشيّٓؼيقشيمبِوظْقصيلضيـشيّ٧م*مصَلشيـصيقشيلـيّٕصيهصيمظِؾْقصيلضيّٕشيىم*م
وشيأَعؼيو معشيّ٤ضي مبشيكِّ٢شي موشيادضيؿشيغضيـشي ّ٧م* موشيطَّٔؼيبشي مبِوظْقصيلضيـشي ّ٧م* مصَلشيـصيقشيلـيّٕصيهصي مظِؾْعصيلضيّٕشيى م}م
ػاظؾق10-5:ّ٢ؼ م ،موروى ماظؾكوري مسي مطؿوب ماظؿػلري مس ّ٤مسؾ ّ٨م(ر ّ٨ّ٬مآم
سـ )ّ٥مضول :مطـو مسي مجـوزة مسي مبؼق ّٝماظغّٕضّٓ م ،مصلتوغو مردّ٦ل مآ م(٭ّؾ ّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مصؼعّٓ موضعّٓغو محّ٦ظ ّ٥موعع ّ٥مزبصّٕة م ،مصـؽّٗ مصفع ّ٢مؼـؽًم
مبكصّٕتّ٥م،مثّ٣مضول:م(معومعـؽ ّ٣معّ٤مأحٍّٓم،موعومعّ٤مغػّٗػيمعـػّ٦ديمإّٰمطؿىم
عؽوغفومعّ٤ماىـيمأوماظـورم،موطؿؾًمذؼقيمأومدعقّٓةم)م،مضولمرجّ٢م:مؼومردّ٦لم
آم،مأصٱّمغؿؽّ٢مسؾّ٧مطؿوبـوموغّٓعماظعؿّ٢م،مصؿّ٤مطونمعـومعّ٤مأػّ٢ماظلعودةم
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صلقصري مإدي مأػ ّ٢ماظلعودة م ،موع ّ٤مطون معـو مع ّ٤مأػ ّ٢ماظشؼوء مصلقصري مإديم
سؿّ٢مأػّ٢ماظشؼوءم!.مضول:م(مأعومأػّ٢ماظلعودةمصققلّٕونمظعؿّ٢مأػّ٢ماظلعودةم
،موأعومأػّ٢ماظشؼووةمصققلّٕونمظعؿّ٢مأػّ٢ماظشؼوءم)مثّ٣مضّٕأم{ مصلعومعّ٤مأسطّ٧م
واتؼّ٧مو٭ّّٓقمبويلـ}...ّ٧ماآلؼيم .م
وسّ٤مأغّٗم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضول:مضولمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣م:م(مإنمآمإذامأرادمبعؾّٓمخرياًمادؿعؿؾّ٥م)م،مصؼق ّ٢م:مطقّٟمؼلؿعؿؾّ٥مؼوم
ردّ٦لمآم؟مضولم(مؼّ٦صؼّ٥مظعؿّ٢م٭ّوحلمضؾّ٢ماٌّ٦تم)مممممممممم(رواهماظرتعّٔي)م .م
إنؼيماِّسؿولمبوًّ٦اتقّ٣م،مػؽّٔامضولماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م
(إمنو ماِّسؿول مبوًّ٦اتق .)ّ٣موِّج ّ٢مػّٔا مصنن مايؽ ّ٣مسؾ ّ٧ماآلخّٕؼ ّ٤مإمنوم
ؼؽّ٦ن مبظّ٦اػّٕ ماِّعّ٦ر موسؾ ّ٧معو مخيؿ ّ٣مسؾق ّ٥ماظعؾّٓ م ،مواًػوؼو مواظلّٕا ّّٕ٫مإمنوم
ؼرتكمسؾؿفومظؾكؾريماظعؾقّ٣ماظّٔيمؼعؾّ٣ماظلّٕموأخػّ٧م .م
صؿّ٤مخؿّ٣مظّ٥مخبريمصؼّٓمأصؾّّمونّّم،موعّ٤مخؿّ٣مظّ٥مبشّٕمصؼّٓمخوبم
وخلّٕم،مصعؾّ٧مطّ٢معلؾّ٣مأنمخيوفمعّ٤مدّ٦ءماًومتيم،موأنمؼلللمآم-مسّٖم
وجّ٢م -ماظـؾوتمسؾّ٧ماظّٓؼّ٤محؿّ٧ماٌؿوتم،موسؾقّ٥مأنمحيّٕصمسؾّ٧ماظعؿّ٢م
بلدؾوبماظـؾوتم;مسلّ٧مآمأنمؼّ٦صؼّ٥مظّٔظّ١م .م
صوحّٕ٭ّّ٦امسؾّ٧مأنمدبؿؿّ٦امذفّٕطّ٣مبطوسيمآمتعوديمواظؿؼّٕبمإظقّ٥م
بلغّ٦اعماظؼّٕبوتم ،موإحلونماظصؾيمب،ّ٥مو٭ّّٓقماظعؾّٓمسيماظّٕشؾيمصقؿومسـّٓهم
جّ٢ؼيمسيمسٱّهم،مصؿّ٤مطونمعؼصّٕاًمصقؿومعضّ٧مصؾققػّٜمعومبؼّ٨معّ٤مػّٔاماظشفّٕم
بوظطوسي مواإلحلون م ،موع ّ٤مطون مربلـوً مصقؿو معض ّ٧مصؾققّٕص مسؾ ّ٧مدٱّعيم
اظؼصّٓمو٭ّقيماظـقيم .م
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احلر ب

ايضًٛى ٚايٓضو

ٚفطا ٌ٥ايعغز األ َٔ ٍٚر ٟاحلذ١
أٚالً  :ايعٓاصز -:

 .1صضّ٢مايٍموعؽوغؿّ٥مسيماإلدٱّمم م
 .2ايٍممدسّ٦ةمإبّٕاػقّ٣موذّٕؼعيمربؿّٓمسؾقفؿوماظلٱّم م
 .3اظعؾوداتمطؾفومتفّٔبماظلؾّ٦كموتؼّ٦ع ّ٥م
 .4ايٍمأمنّ٦ذجمظؾرتبقيمواظلؾّ٦كم
 .5آثورمايٍماظلؾّ٦طقيمسؾّ٧ماظػّٕدمواجملؿؿّٝم
 .6صضوّ٢ّ٫ماظعشّٕماِّولمعّ٤مذيمايفيممم م
ثاْٝاً  :األدي: ١
األدي َٔ ١ايكزإٓ -:
 .1ضولمتعوديم:م{اظْقشيٍؽيمأَذضيفصيّٕظيمعشيعضيؾُّ٦عشيوتظيمصَؿشيّ٤ضيمصَّٕشيضشيمصِقفغيّ٤ؼيماظْقشيٍؼيمصَؾَومرشيصٌَشيموشيظَوم
غينم
صُلصيّ٦قشيموشيظَومجِّٓشيالشيمصِّ٨ماظْقشيٍـيموشيعشيومتشيػْعشيؾُّ٦امعِّ٤ضيمخشيقضيّٕػيمؼشيعضيؾَؿضيّ٥صيماظؾَّّ٥صيموشيتشيّٖشيوؼيدصيوامصَـن ؼي
خشيقضيّٕشيماظّٖؼيادِماظؿؼيؼّْ٦شيىموشياتؼيؼُّ٦نغيمؼشيوأُوظِّ٨ماْظلَظْؾشيوبِ}مممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م197ؼم .م
 .2وضولمتعوديم:م{وشيأَذـينضيمصِّ٨ماظـؼيوسغيمبِـوظْقشيٍـيمؼشيـلْتصيّ٦كَمرغيجشيوظًـوموشيسشيؾَـّ٧مطُـّ٢ـيمّ٬شيـموعِّٕػيم
شيؼلْتِنيشيمعِّ٤ضيمطُّ٢ـيم َصٍُمسشيؿِقّ٠ػيم*مظِقشيشضيفشيّٓصيوامعشيـشيوصِّٝشيمظَفصيـّ٣ضيموشيؼشيـّٔضيطُّٕصيوامادضيـّ٣شيماظؾَّـِّ٥مصِـّ٨م
شيـومو َأرْعِؿصيـّ٦ام
ؽؾُـّ٦امعِـضيف شي
شيزضَفصيـّ٣ضيمعِـّ٤ضيمبشيفغيقؿشيـيِماظْلَغضيعشيـومغيم َص ُ
ٍمسؾَـّ٧معشيـومر شي
شيعؾُّ٦عشيوت شي
أَؼؼيومػيمع ضي
اظْؾشيوِّّٗ٫شيماظْػَؼِريشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايٍ:م،27م28ؼم .م
 .3وضولمتعوديم:م{مصَنغيذشيامضَضشيقضيؿصيّ٣ضيمعشيـشيودِؽَؽُّ٣ضيمصَوذضيطُّٕصيواماظؾَّّ٥شيمطَِّٔطّْٕغيطُّ٣ضيمآبشيـوءشيطُّ٣ضيمأَوضيم
أَذشيّٓؼيمذِطّْٕطيامصَؿِّ٤شيماظـؼيوسغيمعشيّ٤ضيمؼشيؼُّ٦لصيمرشيبؼيـشيومآتِـشيومصِّ٨ماظّٓؽيغضيقشيوموشيعشيـومظَـّ٥صيمصِـّ٨ماظْـكخِّٕشي ِةم
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ِّٕ ِةم
ًموصِـّ٨ماظْـكخ شي
شيــي شي
ضيمؼؼُـّ٦لصيمرشيبؼيـشيـومآتِـشيـومصِـّ٨ماظـّٓؽيغضيقشيومحشيل شي
ػيم*موعِـضيفصيّ٣ضيمعشي ّ٤شي
عِّ٤ضيمخشي ؾَوق شي
شيـيًموشيضِـشيومسشئّشيابشيماظـؼيورغي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م،200م201ؼم .م
حشيلشي
 .4وضولمتعوديم:م{صَؾَؿؼيومبشيؾَـّٞشيمعشيعشيـّ٥صيماظلؼيـعضيّ٨شيمضَـولشيمؼشيـوبصيـشيّ٨ؼيمإغيغـيـّ٨مأَرشيىمصِـّ٨ماظْؿشيـشيـومغيم
أَغـيّ٨مأَذضيبشيقصيَّ١مصَوغضيظُّٕضيمعشيوذشيامتشيّٕشيىمضَولشيمؼشيوأَبشيـًِماصْعشيـّ٢ضيمعشيـومتصيـمضيعشيّٕصيمدشيـؿشيفِّٓصيغِّ٨مإغينضيم
ذشيوءشيماظؾَّّ٥صيمعِّ٤شيماظصؼيوبِّٕغيؼّ٤شيم}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظصوصوت:م102ؼم .م
 .5وضولمتعوديم:م{مؼشيوأَؼؽيفشيـوماظـؼيـوسصيمإغيغؼيـومخشيؾَؼْـشيـوطُّ٣ضيمعِـّ٤ضيمذشيطَـّٕػيموشيأُغضيـشيـّ٧موشيجشيعشيؾْـشيـوطُّ٣ضيم
شيماظؾِّ٥مأَتضيؼَوطُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيؾِقّ٣ظيمخشيؾِريظي}م
ذصيعصيّ٦بطيوموشيضَؾشيوّ٢ِّ٫شيمظِؿشيعشيورشيصُّ٦امإغينؼيمأَطّْٕشيعشيؽُّ٣ضيمسِـضيّٓ َّ
ػايفّٕات:مم13ؼم.
 .6وضولمتعوديم:م{وشيإغيغشيَّ١مظَعشيؾَّ٧مخصيؾُّ٠ػيمسشيظِقّ٣ػي}مممممممممممممممممممممممممممممػاظؼؾ:ّ٣م4ؼم .م
األدي َٔ ١ايضٓ-: ١
 .1سّ٤مأَبشيّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَعيّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مدشيؿِعضيًصيماظـشيعيؾِّ٨شيعيم(٭ّشيؾَعيّ٧مآُمسشيؾَقضيِّ٥موشيدشيـؾَعيّ٣شي)م
ؼشيؼُّ٦لصي:م(عشيّ٤ضيمحشيٍشيعيمظِؾَعيِّ٥مصَؾَّ٣ضيمؼشيّٕضيصٌُضي،موشيظَّ٣ضيمؼشيػْلصيّ٠ضي،مرشيجشيّٝشيمطَقشيّ٦ضيمغيموشيظَّٓشيتضيّ٥صيمأُعصيعيّ٥صي)م
م(رواهماظؾكوري)م.مم م

م ممم

صيـّ٦لم
 .2وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَعيّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مخشيطَؾشيـشيوموشيضَولشيمعشيّٕؼيةً:مخشيطَىشيمرشيد صي
َـّٓم
ُمسؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـ َؾعيّ٣شي)م َصؼَـولشي:م(أَؼؽيفشيـوماظـؼيـوسصي،مإغينؼيماظؾَّـّ٥شيمسشيـّٖؼيموشيجشيـّ٢ؼيمض ضي
ِم(٭ّ َؾعيّ٧مآ شي
اظؾ ّ٥شي
َّ
صَــّٕشيضشيمسشيؾَــقضيؽُّ٣صيماظْقشيــٍؼيمصَقصيفؽيــّ٦ا)مصَؼَــولشيمرشيجصيـّ٢ظي:مأَطُــّ٢ؼيمسشيــومػيمؼشيــومرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّـِّ٥؟م
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَعيّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيـؾَعيّ٣شي):م(مظَـّ٦ضيم
صَلشيؽًَشي،محشيؿؼيّ٧مضَوظَفشيومثشيؾَوثطيو،مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ضُؾًْصي:مغشيعشيّ٣ضي،مظَّ٦شيجشيؾشيًضي،موشيظَؿشيومادضيؿشيطَعضيؿصيّ٣ضيم)مثصيّ٣ؼيمضَولشي:م(ذشيرصيوغِّ٨معشيومتشيّٕشيطْؿصيؽُّ٣ضي،مصَنغيغؼيؿشيوم
ضيمسؾَـّ٧مأ ضيَغؾِقشيـوِّ٫فغيّ٣ضي،مصَـنغيذشيام
شياخ ِؿؾَـوصِفغي ّ٣شي
ضيـّٕةِمدصيـمشياظِفغيّ٣ضيمو ضي
َـؾ َؾؽُّ٣ضيم ِبؽَـ شي
ػشيؾََّ١معشيـّ٤ضيمم طَـونشيمض ضي
أَعشيّٕضيتصيؽُّ٣ضيمبِششيّ٨ضيءٍ،م َصلْتصيّ٦امعِـضيّ٥صيمعشيومادضيؿشيطَعضيؿصيّ٣ضي،موشيإغيذشيامغشيفشيقضيؿصيؽُّ٣ضيمسشيّ٤ضيمذشيّ٨ضيءٍ،مصَّٓشيسصيّ٦هصي)م
(رواهمعلؾ)ّ٣م.م
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 .3وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَعيّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مأَنشيعيمرشيدصيّ٦لشيماظ عيؾَِّ٥م(٭ّشيؾَعيّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَعيّ٣شي)م
َـّ٥م
َـٍعيماٌَؾضيـّٕصيورصيمظَـقضيّٗشيمظ صي
عيـورةٌمظِؿشيـومبشيقضيـشيفصيؿشيـو،موشياي صي
ضيـّٕةِم َط َػ شي
ُمإظَّ٧ماظعصيؿ شي
ضيّٕة غي
ضَولشي:م(ماظعصيؿ شي
جشيّٖشياءظيمإغيظَعيوماى عيَـشييُ)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣م
ِشيَم(مرّ٨ّ٬مآمسـفوم)مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)مضَـولشيم:م م
 .4وسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
شيجيَماظصؼيوّ٣ِّ٫غيماظْؼَوّ٣ِّ٫غيم)
(مإغينؼيماظّٕؼيجصيّ٢شيمظَقصيّٓضيرغيكُمبِقصيلضيّ٤غيمخصيؾُ ِؼِّ٥م،مدشير شي
م(رواهمأريّٓمسيمعلـّٓه)م .م
شيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم:م
 .5وسشيّ٤ضيمجشيوبِّٕػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مأَنؼيمرشيدصيّ٦ل َّ
(مإغينؼيممعِــّ٤ضيمأَحشيــؾـيؽُّ٣ضيمإغيظَــّ٧ؼيموشيأَضْــّٕشيبِؽُّ٣ضيمعِــيــّ٧معشيفضيؾِلطيــومؼشيــّ٦ضيمشيماظْؼِقشيوعشي ـيِمأَحشيودِـــشيؽُّ٣ضيم
أَخضيٱَّضًوم،موشيإغينؼيمأَبضيغشيضشيؽُّ٣ضيمإغيظَّ٧ؼيموشيأَبضيعشيّٓشيطُّ٣ضيمعِــيّ٧معشيفضيؾِلطيومؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِقشيوعشيـيِماظـؼيّٕضيثشيـورصيونشيم
وشياظْؿصيؿشيششيّٓـيضُّ٦نشيموشياظْؿصيؿشيػَقضيفغيؼُّ٦نشيم)مضَوظُّ٦امؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـِّ٥م:مضَـّٓضيمسشيؾِؿضيـشيـوماظـؼيّٕضيثشيـورصيونشيم
وشياظْؿصيؿشيششيّٓـيضُّ٦نشيمصَؿشيوماظْؿصيؿشيػَقضيفغيؼُّ٦نشي؟مضَولشيم:م(ماظْؿصيؿشيؽَؾـيّٕصيونشيم)مممم(رواهماظرتعّٔي) .م
 .6وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيمآُمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
وشيدشيــؾَّّ٣شيم):م(مإغيغؼيؿشيــومبصيعِـضيــًصيمظِ ـلُتشيؿـيّ٣شيمعشيؽَــورغيمشيماْظلَخضيؾَــوقغيم)مم(رواهماظؾقفؼــ)ّ٨م،موسيم
رواؼيمِّريّٓم(مإغيغؼيؿشيومبصيعِـضيًصيمِظلُتشيؿـيّ٣شيم٭ّشيوظِّّشيماْظلَخضيؾَوقغيم).م
 .7وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيمآُمسشيـضيّ٥صي)مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٨ـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم
:معشيّ٤ضيمظَّ٣ضيمؼشيّٓشيعضيمضَّ٦ضيلشيماظّٖؽيورغيموشياظْعشيؿشيّ٢شيم ِبِّ٥موشياظْفشيفضيّ٢شيمصَؾَقضيّٗشيمظِؾَّـِّ٥محشيوجشيـيٌمأَنضيمؼشيـّٓشيعشيم
رَعشيوعشيّ٥صيموشيذشيّٕشيابشيّ٥صي.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري)م .م
 .8وســّ٤مسشيؾضي ـِّٓماظؾَّ ـِّ٥مبضيــّ٤غيمعشيلضيــعصيّ٦دٍم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشي:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـ ِّ٥م م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:مم(دِؾشيوبصيماظْؿصيلضيؾِّ٣غيمصُلصيّ٦قظيموشيضِؿشيوظُّ٥صيمطُػّْٕظيم)م
(رواهماظؾكوري) .م
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 .9وسشيّ٤غيمابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿوم)مضَـولشيم:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآم
َّ٧ماظؾِّ٥معِـّ٤ضيمػشيـِّٔ ِهم
َّ
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م(معشيومعِّ٤ضيمأَؼؼيومػيماظْعشيؿشيّ٢صيماظصؼيوظِّّصيمصِقفشيومأَحشيىؽيمإغيظ
ِقّ٢م
ِم:موَّٰماظْفِفشيـودصيمسيمدشيـؾ غي
شيعـِّ٧مأَؼؼيومشيماظْعشيشضيـّٕغي.مضَـوظُّ٦امؼشيـومرشيدصيـّ٦لشيماظؾَّـ ّ٥شي
اَِّؼؼيومغيم).مؼ ضي
غيماظؾِّ٥مإغيَّّٰمرشيجصيّ٢ظيمخشيّٕشيجشيمبِـشيػْ ِلِّ٥موشيعشيوظِـِّ٥مصَؾَـّ٣ضيم
اظؾِّ٥؟مضَولشيم:م(موشيَّٰماظْفِفشيودصيمسيمدشيؾِقَّ ّ٢
َّ
ؼشيّٕضيجِّٝضيمعِّ٤ضيمذشيظَِّ١مبشّ٨ءم).مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔي)م.
ثايجاً  :املٛضٛع -:
إنمايٍمعّ٦دّ٣معّ٤معّ٦ادّ٣ماظطوسيم،مومرطـّ٤معـّ٤مأرطـونماإلدـٱّمم،م
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
ورطقّٖةمعّ٤مرطوّّٖ٫هم،مصػّ٨مايّٓؼٌمشيمضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
:م(ماإلغيدضيــٱَّمصيمأَنضيمتشيشضيــفشيّٓشيمأَنضيمَّٰمإغيظَــّ٥شيمإغيَّّٰماظؾَّــّ٥صيموشيأَنؼيمعصيقشيؿؼيــّٓطيامرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّــِّ٥موشيتصيؼِــقّ٣شيم
اظصؼيٱَّةَموشيتصيمضيتِّ٧شيماظّٖؼيطَوةَموشيتشيصصيّ٦مشيمرشيعشيضشيونشيموشيتشيقصيٍؼيماظْؾشيقضيًشيمإغينغيمادضيؿشيطَعضيًشيمإغيظ ضيَقِّ٥مدشيؾِقٱًّم
)مرواهمعلؾّ٣م،مصّّٕ٥ّ٬مآمتعوديمسؾّ٧معّ٤مادؿطوسّ٥معّ٤مسؾودهم،مصؼولم:م{وشيظِؾَّـ ِّ٥م
سشيؾَّ٧ماظـؼيوسغيمحٍِؽيماظْؾشيقضيًِمعشيّ٤غيمادضيؿشيطَوعشيمإغيظ ضيَقِّ٥مدشيؾِقؾًوموشيعشيّ٤ضيمطَػَّٕشيمصَنغينؼيماظؾَّّ٥شيمشَـِّ٨ؿيمسشيـّ٤غيم
اظْعشيــوظَؿِنيشي}مػآلمسؿــّٕان:م97ؼم،موسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مػصيّٕشيؼضيــّٕشيةَمم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشي:م
خشيطَؾشيـشيومرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَعيّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَعيّ٣شي)مصَؼَولشي:م(أَؼصيعيفشيوماظـشيعيوسصيمضَـّٓضيمصَـّٕشيضشيمآُم
سشيؾَقضيؽُّ٣صيماظْقشيٍشيعي،مصَقصيفصيعيّ٦ا)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣م
صػّٕؼضيمايٍمثوبؿيمبوظؽؿوبمواظلــيمواإلذيـوع،معـّ٤مأغؽـّٕمػـومصؼـّٓم
ّ٧مخطـّٕم،مإذمطقـّٟمتطقـىمغػـّٗم
طػّٕم،موعـّ٤مأضـّٕؼيمبفـوموتّٕطفـومتفووغطيـومصفـّ٦مسؾـ م
اٌمعّ٤مأنمؼرتكمايـٍمعـّٝمضّٓرتـّ٥مسؾقـّ٥ممبوظـّ٥موبّٓغـ،ّ٥موػـّ٦مؼعؾـّ٣مأغـّ٥معـّ٤م
صّٕاّّٚ٫ماإلدٱّمموأرطوغ.ّ٥م م
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وايــٍمظــّ٥مصضــّ٢مطــؾريموثــّ٦ابمجّٖؼــّ٢مبقعيـشيــّ٥مردــّ٦لمآم(٭ّــؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مأَنشيعيمرشيدصيـّ٦لشيماظؾَعيـِّ٥مم(٭ّشيـؾَعيّ٧مآُم
سشيؾَ ضيقِّ٥موشيدشيؾَعيّ٣شي)مدصيؽِّ٢شي:مأَيصيعيماظعشيؿشيّ٢غيمأَصْضشيّ٢صي؟مصَؼَـولشي:م(إغيميشيـونظيمبِوظؾَعيـِّ٥موشيرشيدصيـِّ٦ظ)ِّ٥م.مضِقـّ٢شي:م
ثصيّ٣شيعيمعشيوذشيا؟مضَولشي:م(اىِفشيودصيمصِّ٨مدشيؾِقّ٢غيماظ عيؾَ)ِّ٥مضِقـّ٢شي:مثصيـّ٣شيعيمعشيـوذشيا؟مضَـولشي:م(حشيـٍظيعيمعشيؾضيـّٕصيورظيم)م
(رواهماظؾكوري).مورشّ٣مأنمايٍمعّٕةمواحّٓةمسيماظعؿّٕمطؾّ٥م،مإّٰمأنمتـلثريهم
ميؿّٓمبؼقيمسؿّٕماإلغلونمإنمأحلّ٤محفّ٥موأخؾص .ّ٥م
وضّٓمأعّٕمآمسّٖموجّ٢مغؾقّ٥مإبّٕاػقّ٣م(سؾقّ٥ماظلٱّم)مأنمؼـوديمبويٍم
،مصؼــولمتعــودي:م{وشيأَذـينمصِــّ٨ماظـؼيــوسغيمبِــوظْقشيٍـيمؼشيـلْتصيّ٦كَمرغيجشيــوًّٰموشيسشيؾَــّ٧مطُــّ٢ـيمّ٬شيــوعِّٕػيم
ؼشيلْتِنيشيمعِّ٤مطُّ٢ـيم َصٍُمسشيؿِقّ٠ػي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايٍ:م27ؼ .م
واٌؿلعّ٢مسيماظعؾوداتمجيّٓمأنماظغوؼيماٌـشّ٦دةمواظـؿّٕةمإٌّجّ٦عيةم
عـفومػّ٨متّٖطقيماظـػّ٦سمماظؾشّٕؼيموتؼّ٦ؼيم٭ّؾيماإلغلونمبّٕبـّ٥موخوظؼـّ٥م،مومبـّ٤م
ؼعقشّ٦نمععّ٥مسيمذبؿؿعّ٥م،مظؿمتّ٨مأطؾـفومإذام٭ّـّٓضًماظـقـيم،مصوظصـٱّةمتـفـّ٧م
سّ٤ماظػقشوءمواٌـؽّٕم،مضولمتعودي{:اتضيّ٢صيمعشيومأُوحِّ٨شيمإغيظَقضيَّ١معِـّ٤شيماظْؽِؿشيـوبِموشيأَضِـّ٣غيم
صيماظؾِّ٥مأَطْؾشيّٕصيموشياظؾَّّ٥صيمؼشيعضيؾَّ٣صيمعشيوم
اظصؼيؾَوةَمإغينؼيماظصؼيؾَوةَمتشيـضيفشيّ٧مسشيّ٤غيماظْػَقضيششيوءموشياظْؿصيـؽَّٕغيموشيظَِّٔطّْٕ َّ
تشيصضيـــشيعصيّ٦نشي}ػاظعـؽؾــّ٦تم:م54ؼم.موبوظّٖطــوةمتؿــكظّٟماظؼؾــّ٦بموتؿطفــّٕماظـػــّ٦سمم
واِّعــّ٦ال،مضــولمتعــودي:م{خصيــّٔضيمعِــّ٤ضيمأَعضيــّ٦شياظِفغيّ٣ضيم٭ّشيــّٓشي َضيًمتصيطَفـيــّٕصيػصيّ٣ضيموشيتصيــّٖشيطِّقفغيّ٣ضيمبِفشيــوم
وشي٭ّشيّ٢ـيمسشيؾَقضيفغيّ٣ضيمإغينؼيم٭ّشيٱّتشيَّ١مدشيؽَّ٤ظيمظَفصيّ٣ضيموشياظؾَّّ٥صيمدشيؿِقّٝظيمسشيؾِقّ٣ظيم}مممممممممػاظؿّ٦بيم103ؼ .م
وبوظصــّ٦ممؼؿــّٓربماٌلــؾّ٣مسؾــّ٧ماظصــربم،موبــويٍموعـودــؽّ٥متغــّٕسم
اظػضــوّ٢ّ٫مسيمضؾــّ٦مبماٌلــؾؿنيمموتــّٓسّ٦ػّ٣مإديمربودــّ٤ماِّخــٱّقمموإديم
وحّٓةماظصّٟم،موإديماظؿعورفمواظؿعوونمواظرتاحّ٣مواظؿؽوصّ٢مورريـيماظؼـّ٦يم
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بوظضــعقّٟمواإلؼـــورموظــنيماىوغــى،مصوظعؾــوداتمواظطوســوتمذــّٕسًمظٱّرتؼــوءم
بوًؾّ٠ماإلغلوغّ٨موتؼّ٦ؼّ٣ماظلؾّ٦كماظؾشّٕيم،مصؽّ٢مسؾودةمتلخـّٔمبقـّٓم٭ّـوحؾفوم
إديماظطّٕؼّ٠ماٌلؿؼقّ٣م،موعّ٤مذظّ١مصّٕؼضيمايٍم،مواظيتمتلفّ٣مبـّٓورػومسيم
تصققّّمعلورماظلؾّ٦كماإلغلوغّ٨م .م
صؼــّٓمؼظــّ٤مبعــّٚماظـــوسمأنمذبــّٕدماظلــػّٕمإديماِّراّ٬ــّ٨ماٌؼّٓدــيم
ِّداءماظـلــّ١مرحؾــيمذبــّٕدةمســّ٤ماٌعــوغّ٨ماًؾؼقــيم،موػــّٔامزــّ٤مخــورهم،م
صوظعؾوداتمهؿّ٢مسيمرقوتفومطّ٢ماٌعوغّ٨ماًؾؼقيمواإلغلـوغقيم،موهلـومّٕٔتفـوم
اظيت متمثّٕمسيمأخـٱّقم٭ّـوحؾفومودـؾّ٦طقوتّ٥م،موسيمصّٕؼضـيمايـٍمؼؼـّ٦لمربــوم
دــؾقوغ:ّ٥م{ماظْقشيــٍؽيمأَذضيــفصيّٕظيمعشيعضيؾُّ٦عشيــوتظيمصَؿشيــّ٤ضيمصَــّٕشيضشيمصِــقفغيّ٤ؼيماظْقشيــٍؼيمصَؾَــومرشيصَــٌشيموشيظَــوم
غينم
شيعؾَؿضيـّ٥صيماظؾَّـّ٥صيموشيتشيـّٖشيوؼيدصيوامصَـن مؼي
ْعؾُـّ٦امعِـّ٤ضيمخشيقضيـّٕػيمؼ ضي
شيـومتػ شي
شيموظَومجِّٓشيالشيمصِّ٨ماظْقشيٍـيموشيع شي
صُلصيّ٦ق شي
خشيقضيّٕشيماظّٖؼيادِماظؿؼيؼّْ٦شيىموشياتؼيؼُّ٦نغيمؼشيوأُوظِّ٨ماْظلَظْؾشيوبِ}ػاظؾؼّٕة:م197ؼ.موسيمػّٔامإذـورةم
إديمسٱّضــيماِّخــٱّقمواظلــؾّ٦كمبــويٍم،ممصــٱّمؼؿصــّ٦رمأبــّٓاًمأنمؼؽؿؿــّ٢محــٍم
إغلونمدونمأنمؼؿكؾّ٠مبلخٱّضقوتـّ٥م،ممصـويٍمظـقّٗمطؾؿـيم،موإمنـومػـّ٦مدـؾّ٦كم
وعلؽّ٦ظقيموخؾ.ّ٠م م
صوآلؼــيماظؽّٕميــيمجــوءتمحوعؾــيمععفــوماظـفــّ٨مســّ٤مػــّٔهماظلــؾّ٦طقوتم
هّٓؼّٓاًم،مِّنمايٍمذصيّٕعمظقطفـّٕماظـّٕوحمواظــػّٗمعـّ٤مطـّ٢مأذـؽولماظّٕصـٌم
واظػلــّ٦قم،موإنماٌلــؾّ٣مإذامهؼؼــًمصقــّ٥مآثــورماظعؾــوداتموهؾــّ٧مبــوآلدابم
اظشّٕسقيم،موأ٭ّؾقًمأخٱّضّ٥ماغعؽودوًمٌومؼعؾؿـّ٥موؼعؿـّ٢مبـّ٥معـّ٤مدؼـّ٤مآم-م
سّٖموجّ٢م-طونمعّ٤مأػّ٢ماظػٱّحمواظـفوحمسيماظّٓغقومواآلخّٕة .م
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صؿّ٤مبّٓاؼيمرحؾيمايـٍمؼعؾـّ٤مايـوجمسـّ٤محلـّ٤متّ٦طؾـّ٥مسؾـّ٧مآم
وتػــّ٦ؼّٚمطــّ٢مأعــّ٦رهمإظقــّ٥م،موؼــّٕددم:ماظؾَّفصيــّ٣ؼيمأَغضيــًشيماظصؼيــوحِىصيمصِــّ٨ماظلؼيــػَّٕغي،م
صيـّ٣م
َػؾِـشيـو،ماظؾَّف ؼي
شياخ ُؾػْـشيـومصِـّ٨مأ ضي
ْكؾِق َػيُمصِّ٨ماظْلَػضيّ٢غي،ماظؾَّفصيّ٣ؼيما٭ّضيـقشيؾضيـشيومصِـّ٨مدشيـػَّٕغيغشيو،مو ضي
وشياظ شي
َكبيِماظْؿصيـضيؼَؾَـىِ،موشيعِـّ٤شيماظْقشيـّ٦ضيرغيمبشيعضيـّٓشيماظْؽَـّ٦ضينغي،م
إغيغـيّ٨مأَسصيّ٦ذصيمبَِّ١معِّ٤ضيموشيسضيـشيوءِماظلؼيػَّٕغي،موشيط شي
شيول م
وشيعِّ٤ضيمدشيسضيّ٦شيةِماظْؿشيظْؾُّ٦مغي،موشيعِّ٤ضيمدصيّ٦ءِماظْؿشيـضيظَّٕغيمصِّ٨ماْظلَػضيّ٢غيموشياظْؿ غي
إنمايــٍمؼّٕبــّ٨مسيمغػــّٗم٭ّــوحؾّ٥مأخٱّضــومسظقؿــي ،موآدابــومرصقعــي،م
وضقؿومسوظقي،مواظـيتمجيـىمأنمؼؿقؾـّ٧مبفـومايـوجمموتــعؽّٗمسؾـّ٧متصـّٕصوتّ٥م
ودــؾّ٦طّ٥مطؾــّ٥م،بعــّٓمأنمحــّ٢مّ٬ــقػومسؾــّ٧ممأطــّٕمماِّطــّٕعنيم،معؾؿغقــوماِّجــّٕم
واظـّ٦ابم،ممضولم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مم:مم(عـّ٤محـٍمصؾـّ٣مؼّٕصـٌموٕمؼػلـّ٠م
رجّٝمعّ٤مذغّ٦بّ٥مطقّ٦مموظّٓتّ٥مأعّ٥م)م(عؿػّ٠مسؾقـ)ّ٥م،موسشيـّ٤ضيمأَبِـّ٨مػصيّٕشيؼضيـّٕشيةم(رشيِّ٬ـّ٨شيم
اظؾَعيّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)م:مأَنشيعيمرشيدصيّ٦لشيماظ عيؾَِّ٥م(٭ّشيؾَعيّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَعيّ٣شي)مضَولشي:م(ماظعصيؿضيّٕشيةُمإغيظَّ٧ماظعصيؿضيّٕشيةِم
طَػَعيورشيةٌمظِؿشيومبشيقضيـشيفصيؿشيو،موشيايٍَصيعيماٌَؾضيّٕصيورصيمظَقضيّٗشيمظَّ٥صيمجشيّٖشياءظيمإغيظَعيوماى عيَـشييُ)مممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣م
وبـــوءمسؾــّ٧مصضــّ٢مايــٍموثّ٦ابــّ٥ماظعظــق،ّ٣مطــونماّٰغضــؾوطماًؾؼــّ٨م
أذّٓمظّٖوعطيوم،مؼؿطؾىمعـّ٤مايـوجمأنمؼلـؿّ٦م مبعؼؾـّ٥موضؾؾـّ٥مودـؾّ٦طّ٥مإديمعؼـومم
رصقــّٝمعــّ٤ماّٰدــؿؼوعيمواظؿؼــّٓؼّٕمواظؿعظــقّ٣مظشــعوّّٕ٫مآمتعــوديم:م{مذشيظِـَّ١موشيعشيــّ٤م
ؼصيعشيظِعيّ٣ضيمذشيعشيوِّّٕ٫شيماظ عيؾَِّ٥مصَنغيغشيعيفشيومعِّ٤متشيؼّْ٦شيىماظْؼُؾُّ٦بِ}مممممممممممممممممممممممممممممممممػايٍ32:ؼم .م
وحلؾـومأنماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضـّٓمبـنيماظغوؼـيمعـّ٤مبعـؿـّ٥مبؼّ٦ظـّ٥م:م م
(مإمنومبعـًمِّمتّ٣معؽورمماِّخـٱّق)م،مصؼـّٓمعؾـّ١مضؾـّ٦بماظــوسمسيمدسّ٦تـّ٥م
بلــؾّ٦طّ٥ماظؼــّ٦ؼّ٣م،موتعوعؾــّ٥مايلــّ٤م،موخؾؼــّ٥ماظعظــقّ٣ماظــّٔيماعؿّٓحــّ٥مآم
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دؾقوغّ٥موتعوديمبّ٥مسيمضّ٦ظّ٥م:م{وشيإغيغشيَّ١مظَعشيؾَّ٧مخصيؾُـّ٠ػيمسشيظِـقّ٣ػيم}مػاظؼؾـ:ّ٣م4ؼ،ممموعـوم
أذيّ٢مضّ٦لماظشوسّٕ  :م
مممممممإمنوماِّعّ٣ماِّخٱّقمعومبؼقًمممم***ممممصننمػّ٣مذػؾًمأخٱّضفّ٣مذػؾّ٦ا
وظؾقــٍمأثــورهماظؾوظغــيماظــيتمتظفــّٕمسؾــّ٧مدــؾّ٦كماظػــّٕدمسيماظلــؿّ٦م
اِّخٱّضـّ٨م،موؼؿعـّٓىمػـّٔاماِّثــّٕمعـّ٤ماظػـّٕدمإديماجملؿؿــّٝمطؾـّ٥معـّ٤مخــٱّلم
وحّٓت،ّ٥موتصّٕصوت،ّ٥م َٔٚتًو اآلثار:مم م
ممممممممٚسد ٠ايصلم:مصويٍمصّٕ٭ّيمظؿّ٦حقّٓمطؾؿـيماٌلـؾؿنيموذيـّٝممشؾـفّ٣م
هًمراؼيمواحـّٓةم،مذـعورػّ٣ماظؿؾؾقـيمـمظؾقـّ١ماظؾـفّ٣مظؾقـّ١مـم،مواظّ٦ضـّ٦فمسيم
وجّ٥ماإلرػوبم،مواظؿصّٓيمظؽّ٢مدسّ٦اتماظؿكّٕؼىمهؼقؼوًمِّعـّٕمآممتعـوديم:م
غيماظؾِّ٥مجشيؿِقعطيوموشيظَومتشيػَّٕؼيضُّ٦ام}.مم م
{وشياسضيؿشيصِؿصيّ٦امبِقشيؾضيَّ ّ٢
نذيو َـٔ آثـار احلـرم:متبـادٍ املٓـافع ٚايتذـارب ٚاخلـربات يف
اجملاٍ االقتصـادٟم ،مصـٱّمذـّ١مأنمػـّٔاماظؿفؿـّٝمظؾؿلـؾؿنيمعـّ٤مطـّ٢مبؼـوعم
اِّرضمصّٕ٭ّيممظؾقٌماِّعّ٦رماّٰضؿصـودؼيمواّٰجؿؿوسقـيموشريػـومظـّٓىمبعـّٚم
اظؾٱّدممظقؿّ٣مهؼقّ٠ماظؿؽوعّ٢مبنيمذيقّٝمأصّٕادماِّعي.ممممم م
 َٔٚريو أٜطاًم:مايبذٍُ ٚاإلْفامُ يًُشتاد

ٚايفكزاٚ ٤املضان م،م

صٱّمؼؾكّ٢ممبولمأومجفّٓمرشؾيمسيماظـّ٦ابمواِّجّٕم،موعّ٤مأذفّٕمعّ٤مسّٕفمسـّ٥م
ذظّ١ماإلعوممسؾّٓمآمبّ٤ماٌؾوركمـمرريـّ٥مآمتعـوديمـماظـّٔيمطـونمإذامأرادم
ايٍمعّ٤مبؾّٓهم(عّٕوضيم)مذيّٝمأ٭ّقوبّ٥موضولم:معّ٤مؼّٕؼّٓمعـؽّ٣مايٍم؟مصقلخـّٔم
غػؼوتفّ٣م،مصقضعفومسـّٓهمسيم٭ّـّٓوقموؼؼػّ٢مسؾقّ٥م،مثّ٣محيؿؾفّ٣موؼـػّ٠مسؾـقفّ٣م
أودّٝماظـػؼيم،موؼطعؿفّ٣مأرقىماظطعومم،مثّ٣مؼشرتيمهلّ٣معّ٤معؽيمعومؼّٕؼّٓونم
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عّ٤ماهلّٓاؼومواظؿقّٟم،مثّ٣مؼّٕجّٝمإديمبؾّٓهم،مصـنذامو٭ّـؾّ٦ام٭ّــّٝمهلـّ٣مرعوعـوم،م
ثّ٣مذيعفّ٣مسؾقّ٥م،مودسومبوظصـّٓوقماظّٔيمصقّ٥مغػؼوتفّ٣م،مصّٕدمإديمطـّ٢مواحـّٓم
عـفّ٣مغػؼؿ.ّ٥مممممممممممم
وعّ٤مثّ٣مصننمايوجمّٰمبـّٓموأنمؼؿـلثّٕمخبؾـّ٠مايـٍموؼؾؼـّ٧مأثـّٕهمسيم
غػلّ٥م،موؼعّ٦دمعّ٤مايٍموضّٓمهلّ٤محوظّ٥موادؿؼوممأعـّٕهموأضؾـّ٢مسؾـّ٧مروسـيم
ربّ٥م،محؿّ٧مؼؿؼؾـّ٢مآمحفـ،ّ٥مصـوٓمّٰمؼؼؾـّ٢ماظعؿـّ٢مإّٰمعـّ٤ماٌـؿؼنيم،مطؿـوم

ضولمدؾقوغ{:ّ٥إغيغؼيؿشيومؼشيؿشيؼَؾؼيّ٢صيماظؾَّّ٥صيمعِّ٤شيماظْؿصيؿؼيؼِنيشيم}مممممممممممممممممممممممممػاٌوّّٓ٫ة27:ؼ.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
وظـعؾ ّ٣مأن مأسظ ّ٣ماظّٖع ّ٤مبّٕطي م ،مسشّٕ مذي مايفي م; مإذ مهلو معؽوغيم
سظقؿيمسـّٓمآمتعوديم،متّٓلمسؾ ّ٧ربؾؿّ٥موتعظقؿّ٥مهلو،مصفّ٨مسشّٕمعؾورطوتم
 ،موػّ٨مأصضّ٢مأؼومماظعوممطؾّ٥م،محقٌمجيؿؿّٝمصقفومحفوجمبقًمآمايّٕامم
سي مأرفّٕ مبؼعي مع ّ٤ماِّرض م ،محّ٦ل ماظؽعؾي ماٌشّٕصي مؼطّ٦صّ٦ن م ،موإديم
اظطوسوتمؼؿلوبؼّ٦نم،موسيماًرياتمؼؿـوصلّ٦نم،موخبريمزادٍمؼؿّٖودونم،مسؿٱًّم
ُّ٦ن مؼشيو مأُوضيظِّ٨م
بؼّ٦ل مآ متعودي :م{وشيتشيّٖشيوؼيدصيواْ مصَنغينؼي مخشيقضيّٕشي ماظّٖؼيادِ ماظؿؼيؼّْ٦شيى موشياتؼيؼ غي
اَِّظْؾشيوبِ}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م197ؼ .م
 َٔٚفطاًٗ٥ا :م
*مإٔ اهلل تعاىل أقضِ بٗا مصؼول{:وشياظْػَفضيّٕغيم*موشيظَقشيولػيمسشيشضيّٕػي}.موّٰمؼؼلّ٣متعوديم
إّٰ مبعظق ،ّ٣موأن مآ متعودي مضّٕغفو مبلصض ّ٢ماِّوضوت م ،مصؼّٓ مضّٕغفو مبوظػفّٕم
وبوظشػ ّٝمواظّ٦تّٕ موبوظؾق ّ٢م ،موضّٓ محظقً مبفّٔه ماٌؽوغي موتؾ ّ١ماٌـّٖظي م;م
ّٰجؿؿوع مأعفوت ماظعؾودات مصقفو م ،موػ ّ٨ماظصٱّة م ،مواظصقوم م ،مواظصّٓضي م،م
ووضّ٦عمشوظىمعـودّ١مايٍمصقفو،موّٰمؼؿلتّ٧مذظّ١مسيمشريػوم;ميّٓؼٌمابّ٤م
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سشيؾؼيوسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو) مسّ٤غيماظـيبم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)ممضول:م(عومعّ٤م
سشيؿشيّ٢ػيمأَزضيطَّ٧مسِـضيّٓشيمآم-مسّٖموجّ٢م-موّٰمأَسضيظَّ٣مأَجضيّٕطيامعّ٤مخشيقضيّٕػيمؼعؿؾّ٥مسيمسشيشضيّٕغيم
اَِّّ٬ضيقشي،)ّ٧مضِقّ٢شي:موّٰماىِفودمسيمدؾق ّ٢مآ؟مضول:م(وّٰماىِفشيودمسيمدؾقّ٢م
آم-مسّٖموج-ّ٢مإَّّٰمرشيجصيّ٢ظيمخشيّٕشيجشيمبِـشيػْ ِلِّ٥موشيعشيوِظ،ِّ٥مصؾّ٣مؼشيّٕضيجِّٝضيمعّ٤مذظّ١مبِششيّ٨ضيءٍ)م م
(رواهماظّٓارعّ٨م).م م
*مإَّٔ اهللم-متعاىلم-مْصَّ يف نتاب٘ ايعشٜش عً ٢رنز ٙفٗٝام;متعظقؿطيومٓم-م
تعودي م -موإسٱّعطيو مبػضقؾي مػّٔه ماظعشّٕ ،موإزفورطيا مظشعوّّٕ٫ػو م ،محقٌ ممسوػوم
ؼيوم معشيعضيؾُّ٦عشيوتٍم
اِّؼوم ماٌعؾّ٦عوت م ،مصؼول متعودي :م{وشيؼشئّضيطُّٕصيوا مادضيّ٣شي مآِ مصِ ّ٨مأَؼ ػي
غيقؿيِ ماَِّغضيعشيومغي}ػايٍ :م27ؼ .موضول ماب ّ٤مسؾوسم م
سشيؾَ ّ٧معشيو مرشيزشيضَفصيّ٣ضي معِّ٤ضي مبشيف شي
(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو) مػّ٨مأؼومماظعشّٕم.مصوِّؼومماٌعؾّ٦عوتمػّ٨ماظعشّٕمسيمضّ٦لم
أطـّٕمأػّ٢ماظعؾ .ّ٣م
*م َٔٚفطاًٗ٥ا:مأْٗا أفطٌ أٜاّ ايدْٝا عً ٢اإلطالمم،موػّ٨مأحىماِّؼومم
إدي مآ متعودي ،مواظعؿ ّ٢ماظصوحل مصقفو مأحى مإدي مآ متعودي م ،مصعشيّ٤غي مابضيّ٤غيم
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ:)ّ٣م م
سشيؾؼيوسػي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ ّ٥م) مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
َّ٧ماظؾِّ٥معِّ٤ضيمػشئِّهِماَِّؼؼيومغيم).مؼشيعضيـِّ٧م
َّ
(معشيومعِّ٤ضيمأَؼؼيومػيماظْعشيؿشيّ٢صيماظصؼيوظِّّصيمصِقفشيومأَحشيىؽيمإغيظ
ماظؾ ِّ٥م؟ مضَولشي م :م(وشيَّٰم
أَؼؼيومشي ماظْعشيشضيّٕغي .مضَوظُّ٦ا مؼشيو مرشيدصيّ٦لشي ماظؾَّ ِّ٥موشيَّٰ ماظْفِفشيودصي مسي مدشيؾِقّ٢غي َّ
ماظؾ ِّ٥مإغيَّّٰ مرشيجصيّ٢ظي مخشيّٕشيجشي مبِـشيػْ ِل ِّ٥موشيعشيوِظ ِّ٥مصَؾَّ٣ضي مؼشيّٕضيجِّٝضي معِّ٤ضي مذشيظَِّ١م
اظْفِفشيودصي مسي مدشيؾِقّ٢غي َّ
بشّ٨ءم).موعّ٤مػّٔامايّٓؼٌمؼؿضّّمأنمػّٔهماِّؼوممأصضّ٢مأؼومماظلـيمطؾفو،م
وأن ماظعؿ ّ٢ماظصوحل مصقفو م -مأؼؾيو مطون مغّ٦س ّ٥م -مأصض ّ٢معـ ّ٥مسي مشريػو م ،موأنم
اظعوع ّ٢مسي مػّٔه ماظعشّٕ مأصض ّ٢مع ّ٤ماجملوػّٓ مسي مدؾق ّ٢مآ ماظّٔي مرجّٝم
بـػلّ٥موعوظ.ّ٥ممم م
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إديمشريمذظّ١معّ٤ماظػضوّ٢ّ٫م،موؼلؿقىمصقفوماإلطـورمعّ٤ماظعؾوداتم
ع ّ٤م٭ّٱّة مو٭ّقوم موذطّٕ م،موآطّٓػو م٭ّّ٦م مؼّ٦م مسّٕصي مظغري مايوج ،موضّٓ مخّٙم
اظـيب م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ ّ٣م) م٭ّقوم مؼّ٦م مسّٕصي مع ّ٤مبني مأؼوم مسشّٕ مذيم
ايفيممبّٖؼّٓمسـوؼيم،موبقعيّ٤مصضّ٢م٭ّقوعّ٥م،مصؼّٓمثؾًمسّ٤مأبّ٨مضؿودةم(رّ٨ّ٬م
آمسـ)ّ٥مأنمردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مدؽّ٢مسّ٤م٭ّّ٦ممؼّ٦ممسّٕصيم
صؼول:م(مؼؽػّّٕماظلـيماٌوّ٬قيمواظؾوضقيم)مػرواهمعلؾّ٣ؼم.موضولم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
ؼيـيَماظَّؿِّ٨مضَؾضيؾَّ٥صيموشياظلؼيـشييَم
َّ٧ماظؾِّ٥مأَنضيمؼصيؽَػِّّٕشيماظلشي
َّ
ودؾ:)ّ٣م(٭ِّقشيومصيمؼشيّ٦ضيمغيمسشيّٕشيصَيَمأَحضيؿشيلِىصيمسشيؾ
اظَّؿِّ٨مبشيعضيّٓشيهصي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣مم م
*مايتهبري ٚايتشُٝد ٚايتًٗٚ ٌٝايذنز :
وع ّ٤ماِّسؿول ماظيت مورد مصقفو ماظـ ّٙمسؾ ّ٧موج ّ٥ماًصّ٦ص ماإلطـورم
عّ٤مذطّٕمآمسؿّ٦عطيوموعّ٤ماظؿؽؾريمخصّ٦٭ّوًمظؼّ٦لمآمتعودي{:مظِقشيشضيفشيّٓصيوامعشيـشيوصِّٝشيم
شيماظؾِّ٥مصِّ٨مأَؼؼيومػيمعشيعضيؾُّ٦عشيوتٍم} مػايٍ:م28ؼم،موذيفّ٦رماظعؾؿوءم
ظَفصيّ٣ضيموشيؼشئّضيطُّٕصيوامادضيَّ ّ٣
سؾّ٧مأنماٌؼصّ٦دمبوآلؼيم:مأؼومماظعشّٕ .م
وسّ٤مابّ٤مسؿّٕم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿوم)مسّ٤ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م
ماظؾ ِّ٥موشيظَو مأَحشيىؽي مإغيظ ضيَق ِّ٥ماظْعشيؿشيّ٢صي مصِقفغيّ٤ؼي معِّ٤ضي مػشئِّهِم
ضول :م( معشيو معِّ٤ضي مأَؼؼيومػي مأَسضيظَّ٣صي مسِـضيّٓشي َّ
اْظلَؼؼيومغيماظْعشيشضيّٕغي،مصَلَطْـِّٕصيوامصِقفغيّ٤ؼيمعِّ٤شيماظؿؼيفضيؾِقّ٢غيموشياظؿؼيؽْؾِريغيموشياظؿؼيقضيؿِقِّٓ)م(رواهمأريّٓ).م
وضولماظؾكوري:مطونمابّ٤مسؿّٕموأب ّ٦ػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مخيّٕجونمإديم
اظلّ٦قمسيمأؼومماظعشّٕمؼؽربانموؼؽربماظـوس بؿؽؾريػؿو.موضول:موطونمسؿّٕم
ؼؽربمسيمضؾؿّ٥ممبـّ٧مصقلؿعّ٥مأػّ٢ماٌلفّٓمصقؽربون،موؼؽربمأػ ّ٢اِّدّ٦اقم
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حؿ ّ٧متّٕتٍ معـ ّ٧متؽؾرياً .موطون ماب ّ٤مسؿّٕ مؼؽرب ممبـ ّ٧متؾ ّ١ماِّؼوم موخؾّٟم
اظصؾّ٦ات وسؾّ٧مصّٕاذّ٥م،موسيمذبؾلّ٥موممشوهمتؾّ١ماِّؼوممذيقعوً .م م
وؼلؿقىمأنمؼؽـّٕماظعؾّٓمعّ٤مغّ٦اصّ٢ماظصؾّ٦اتمبعّٓماظػّٕاّّٚ٫م،مصفّ٨م
دؾى مع ّ٤مأدؾوب مربؾي مآ ،موؼؽـّٕ مصقفو مع ّ٤ماظصّٓضي م ،مإذ ماظصّٓضي مصقفوم
أصض ّ٢مع ّ٤ماظصّٓضي مسي مرعضون م ،موؼؽـّٕ مع ّ٤ماظصقوممصقفو ،موظ ّ٦م٭ّوم ماظؿلعيم
أؼوممظؽونمذظّ١معشّٕوسوًم،مِّنماظصقوممعّ٤ماظعؿّ٢ماظصوحلم،موؼـؾغّ٨مظؾؿلؾّ٣م
أنمؼلوبّ٠مسيمػّٔهماظعشّٕمبؽّ٢مسؿّ٢م٭ّوحلم،موؼؽـّٕمعّ٤ماظّٓسوءمواّٰدؿغػورم،م
وؼؿؼّٕب مإدي مآ مبؽ ّ٢مضّٕبي ،موؼـؾغ ّ٨مظؾؿلؾ ّ٣مإذا مدخؾً مسؾق ّ٥ماظعشّٕ موػّ٦م
ؼّٕؼّٓمأنمؼضقّ٨مصٱّمؼلخّٔمعّ٤مذعّٕهموّٰمأزػورهمذقؽوً،موأعومعّ٤مؼصيضقؼيّ٧مسـّ٥م
صؾّ٦مأعلّ١مظؽونمحلـوًمبوسؿؾورهمؼضقّ٨مسيماِّ٭ّّ٢مبلّ٬ققيموظقـيّ٥م،موإنمٕم
ميلّ١مصٱّمحّٕجمسؾق .ّ٥م
صعؾ ّ٧ماٌلؾ ّ٣مأن مخيّٕج مع ّ٤محف ّ٥موضّٓ متغري مزوػّٕطيا موبورـو موبّٓام
روػّٕطيامضؾؾّ٥م،مغظقػًومصّ٧متعوعؾّ٥معّٝماظـوس،مربوصظًومسؾّ٧موحّٓةماظصّٟمعؿكظػًوم
عّٝمأبـوءمذبؿؿع،ّ٥موإذامطونمآم(سّٖموج)ّ٢مضّٓمذّٕعمظؾؿلؾؿنيماجؿؿوسوتم
تؾ ّ٣مذعـف ّ٣موتّ٦حّٓ م٭ّػّ٦صف ّ٣مطصٱّة ماىؿوسي مواىُؿعي مصنن مايٍ مأسظّ٣م
ػّٔه ماّٰجؿؿوسوت م ،مصق ّ٥مؼؿعورصّ٦ن م ،موصق ّ٥مؼؿكظػّ٦ن م ،مضول متعودي :م{ مؼشيو مأَؼؽيفشيوم
اظـؼيوسصي مإغيغؼيو مخشيؾَؼْـشيوطُّ٣ضي معِّ٤ضي مذشيطَّٕػي موشيأُغضيـشي ّ٧موشيجشيعشيؾْـشيوطُّ٣ضي مذصيعصيّ٦بطيو موشيضَؾشيوّ٢ِّ٫شي مظِؿشيعشيورشيصُّ٦ا مإغينؼيم
شيماظؾِّ٥مأَتضيؼَوطُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيؾِقّ٣ظيمخشيؾِريظي}ممممممممممممممممممممػايفّٕات:م13ؼ .م
أَطّْٕشيعشيؽُّ٣ضيمسِـضيّٓ َّ
وعّ٤مررييمآمسـّٖموجـّ٢مأغـّ٥مٕمحيـّٕممأحـّٓامأؼـومطـونمعـّ٤ماظػضـّ٢م
واظـّ٦ابم،مصؿّ٤مٕمؼلؿطّٝمايٍمأومطونمضّٓمأدىماظػّٕؼضيماظيتماصرتّ٬فومآم
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سّٖموجّ٢مسؾقّ٥مصؼّٓمجعّ٢مربماظعّٖةمظّ٥مسيمػّٔهماظعشّٕمعؿلعومعـّ٤مأظـّ٦انماًـريم
واظربم،مطؿومذـّٕعمصقفـوماظؿؽـؾريمواِّّ٬ـققيمظـشـوركمايفـوجمسيمغلـؽفّ٣موسيم
تؼّٕبفّ٣مإديمآمسّٖموجّ٢م،مػّٔهماِّّ٬ققيماظيتمػّ٨مدـيمعمطّٓةمسـّ٤مردـّ٦لم
آم(٭ّـــــؾّ٧مآمسؾقـــــّ٥مودـــــؾ)ّ٣مظؽـــــّ٢مضـــــودرم،مصعشيـــــّ٤ضيمزشيؼضيـــ ـِّٓمبضيـــــّ٤غيمأَرضيضَـــــّ٣شيم م
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمأَ٭ّضيقشيوبصيمرشيدصيّ٦لغيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم):مؼشيـوم
رشيدصيّ٦لشيماظؾَّ،ِّ٥معشيومػشئِّهِماظْلَّ٬شيوحِّ٨ؽي؟مضَولشي:م(دصيـؼييُمأَبِـقؽُّ٣ضيمإغيبضيـّٕشياػِقّ٣شي)م(رواهمأريـّٓمسيم
صيمسؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شي)م
ؼيماظـؾِـّ٨ؼيم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـ ّ٥شي
ِشيَم(رّ٬ـّ٨مآمسـفـوم)م،مأَن ؼي
علـّٓه)،موسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
ضَولشي:م(عشيومسشيؿِّ٢شيمابضيّ٤صيمآدشيمشيمؼشيّ٦ضيمشيماظـؼيقضيّٕغيمسشيؿشيؾًومأَحشيىؼيمإغيظَّ٧ماظؾَِّّ٥مسشيّٖؼيموشيجشيـّ٢ؼيمعِـّ٤ضيمػِّٕشياضَـ ِيم
دشيمػي،موشيإغيغؼيّ٥صيمظَؿشيلْتِّ٨مؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِقشيوعشييِمبِؼُّٕصيوغِفشيوموشيأَزْؾَوصِفشيـوموشيأَذضيـعشيورغيػشيو،موشيإغينؼيماظـّٓؼيمشيمظَقشيؼَـّٝصيمعِـّ٤ضيم
اظؾَِّّ٥مسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼيمبِؿشيؽَونػيم،مضَؾضيّ٢شيمأَنضيمؼشيؼَّٝشيمسشيؾَّ٧ماظْلَرضيضغي،مصَطِقؾصيّ٦امبِفشيومغشيػْلطيو) .م

* * *
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سكٛم اإلْضإ ٚاحلفاظ عً ٢آدَٝت٘ يف ض ٤ٛخطب ١ايٛداع
أٚال :ايعٓاصز:
 .1خطؾيماظّ٦داعمعّ٤مجّ٦اعّٝمطؾؿّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣
 .2خطؾيماظّ٦داعمواإلسٱّنماظعوٌّ٨ميؼّ٦قماإلغلون
 .3حّٕعيماظّٓعوءمواِّسّٕاضمسيماإلدٱّم
 .4اإلسٱّنمسّ٤محؼّ٦قماظـلوءمواِّعّٕمبوّٰسرتافمبفوموأداّ٫فو
 .5ماإلسٱّنمسّ٤محّٕعيماّٰدؿغٱّلمبؽّ٢م٭ّّ٦ره م
ثاْٝا  :األدي:١
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز:ِٜ
 .1ضولمتعودي:م{وشيعشيومؼشيـطِّ٠صيمسشيّ٤غيماظْفشيّ٦شيىم*مإغينضيمػصيّ٦شيمإغيَّّٰموشيحضيّ٨ظيمؼصيّ٦حشي}ّ٧
ػاظـف:ّ٣م4-3ؼ.م
َمتلْطُؾُّ٦اْمأَعضيّ٦شياظَؽُّ٣ضيمبشيقضيـشيؽُّ٣ضيمبِوظْؾشيورِـّ٢غيمإغيَّّٰم
 .2موضولمتعودي:م{ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اْمّٰ شي
أَنمتشيؽُّ٦نشيمتِفشيورشيةًمسشيّ٤متشيّٕشياضػيمعـيـؽُّ٣ضيموشيَّٰمتشيؼْؿصيؾُّ٦اْمأَغػُلشيؽُّ٣ضيمإغينؼيماظؾّـّ٥شيمطَـونشيمبِؽُـّ٣ضيم
رشيحِقؿوًم*موشيعشيّ٤مؼشيػْعشيّ٢ضيمذشيظَِّ١مسصيّٓضيوشياغوًموشيزُؾْؿوًمصَلشيّ٦ضيفشيمغصيصضيؾِقِّ٥مغشيـوراًموشيطَـونشيمذشيظِـَّ١م
سشيؾَّ٧ماظ ّؾِّ٥مؼشيلِريطيا}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م30-29ؼ.م
 .3وضــولمتعــودي:م{وشيعشيــّ٤مؼشيؼْؿصيــّ٢ضيمعصيمضيعِـطيــومعؽيؿشيعشيؿـيــّٓطيامصَفشيــّٖشيآؤصيهصيمجشيفشيـــؼيّ٣صيمخشيوظِــّٓطيامصِقفشيــوم
وشيشَضِىشيماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيظَعشيـشيّ٥صيموشيأَسشيّٓؼيمظَّ٥صيمسشئّشيابطيومسشيظِقؿطيو}.ممممممممممممممممػاظـلوء:م93ؼ.م
شيـّ٢م
َـّ٧مبـِـّ٨مإغيدضيـّٕشياِّ٫قّ٢شيمأَغؼيـّ٥صيمعشيـّ٤مضَؿ شي
شيـومسؾ شي
غيمذظِـَّ١مطَؿشيؾضيـ شي
 .4وضولمتعودي:م{ عِّ٤ضيمأَجضيـ ّ٢شي
ؽلَغؼيؿشيــومضَؿشيــّ٢شيماظـؼيــوسشيمجشيؿِقعطيــوموشيعشيــّ٤ضيم
غشيػْلطيــومبِغشيقضيــّٕغيمغشيػْــّٗػيمأَوضيمصَلشيــودٍمصِــّ٨ماَِّرضيضغيمصَ َ
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غينم
ؽلَغؼيؿشيومأَحضيقشيوماظـؼيوسشيمجشيؿِقعطيوموشيظَؼَّٓضيمجشيـوءشيتضيفصيّ٣ضيمرصيدصيـؾُـشيومبِوظؾشيقـيـشيـوتِمثصيـّ٣ؼيمإ ؼي
أَحضيقشيوػشيومصَ َ
طَـِريطيامعـيـضيفصيّ٣مبشيعضيّٓشيمذشيظَِّ١مصِّ٨ماَِّرضيضغيمظَؿصيلضيّٕغيصُّ٦نشي}.مػاٌوّّٓ٫ة:م32ؼ.
 .5وضــولمتعــودي:م{وشيظَفصيــّ٤ؼيمعِـضيــّ٢صيماظــّٔيمسشيؾَــقضيفغيّ٤ؼيمبِــوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشيظِؾّٕـيجشيــولغيمسشيؾَـمقضيفغيّ٤ؼيم
شيجيٌموشياظؾَّّ٥صيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيؽُقّ٣ظي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م228ؼ.
دشير شي
ُّ٣م
شيعؾْـشيـوط ضي
ػيموأُغـشيـّ٧موشيج شي
ـيـّ٤مذطَـّٕ شي
ؼيـومخ َؾؼْـشيـوطُّ٣مع شي
 .6وضولمتعودي:م{م ؼشيومأَؼؽيفشيـوماظـؼيـوسصيمإغيغ شي
شيماظؾِّ٥مأَتضيؼَوطُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيؾِقّ٣ظيمخشيؾِريظي}م
ذصيعصيّ٦بطيوموشيضَؾشيوّ٢ِّ٫شيمظِؿشيعشيورشيصُّ٦امإغينؼيمأَطّْٕشيعشيؽُّ٣ضيمسِـّٓ َّ
ػايفّٕات:م13ؼ.
األدي َٔ ١ايضٓ ١ايٓب:١ٜٛ

غيماظؾِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
 .1سشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤ضيمرشيدصيّ٦ل َّ
أَغؼيّ٥صيمضَولشيم(مغصيصِّٕضيتصيمبِوظّٕؽيسضيىِمسشيؾَّ٧ماظْعشيّٓصيوـيموشيأُوتِقًصيمجشيّ٦شياعِّٝشيماظْؽَؾِّ٣غيموشيبشيقضيـشيؿشيومأَغشيومغشيـوّ٣ِّ٫ظيم
أُتِقًصيمبِؿشيػَوتِقّّغيمخشيّٖشياّ٤ِّ٫غيماَِّرضيضغيمصَّ٦صيِّ٬عشيًضيمسيمؼشيّٓشيىؼي)م(رواهمعلؾ.)ّ٣
 .2وسشيــّ٤ضيمأَبِــّ٨مبشيؽْــّٕشيةَم(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضَــولشي:مخشيطَؾشيـشيــوماظـؼيؾِــّ٨ؽيم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥م
ودؾ)ّ٣مؼشيّ٦ضيمشيماظـؼيقضيّٕغيمضَولشي:م(أَتشيّٓضيرصيونشيمأَيؽيمؼشيّ٦ضيمػيمػشيـّٔشيام؟مضُؾْـشيـموم:ماظؾَّـّ٥صيموشيرشيدصيـّ٦ظُّ٥صيمأَسضيؾَـّ٣صيم،م
صَلشيؽًَشيمحشيؿؼيّ٧مزَـشيـؼيومأَغؼيّ٥صيمدشيقصيلشيؿـيقِّ٥مبِغشيقضيّٕغيمادضي ِؿِّ٥م،مضَـولشي:مأَظَـقضيّٗشيمؼشيـّ٦ضيمشيماظـؼيقضيـّٕغيم؟مضُؾْـشيـوم:م
ؼيـّ٥م
بشيؾَّ٧مضَولشيم:مأَيؽيمذشيفضيّٕػيمػشئّشيا؟مضُؾْـشيوم:ماظؾَّّ٥صيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيمأَسضيؾَّ٣صيم،مصَلشيـؽًَشيمحشيؿؼيـّ٧مزَـشيـؼيـومأَغ صي
ّٓم
ؽيمبؾَـ ٍ
شيـوم:مبؾَـّ٧م،مضَـولشي:مأَي شي
غيماد ِؿِّ٥م،م َصؼَـولشي:م َأظَـقضيّٗشيمذصيوماظْقشيفؼيـيِم؟م ُضؾْـ شي
دشي قصيلشيؿـيقِّ٥مبِغشيقضيّٕ ضي
ػشئّشيام؟مضُؾْـشيوم:ماظؾَّّ٥صيموشيرشيدصيّ٦ظُّ٥صيمأَسضيؾَّ٣صيم،مصَلشيؽًَشيمحشيؿؼيّ٧مزَـشيـؼيومأَغؼيّ٥صيمدشيقصيلشيؿـيقِّ٥مبِغشيقضيّٕغيمادضيـ ِؿِّ٥م،م
ضَولشيم:مأَظَقضيلشيًضيمبِوظْؾشيؾّْٓشيةِماظْقشيّٕشيامغيم؟مضُؾْـشيـوم:مبشيؾَـّ٧م،مضَـولشيم:مصَـنغينؼيمدِعشيـوءشيطُّ٣ضيموشيأَعضيـّ٦شياظَؽُّ٣ضيم
شيامإظَـّ٧م
ّٓطُّ٣ضيمػشيـّٔ غي
ِـّ٨مبؾَـ ِ
ضيّٕطُّ٣ضيمػشيـّٔشيامص شي
شيِ ّ٦عؽُّ٣ضيمػشيـّٔشيامصِـّ٨مذشيـف غي
ضيعيِمؼ ضي
شيسؾ ضيَقؽُّ٣ضيمحشيّٕشيامظيمطَقصيّٕ شي
ِّٓم
ؼشيّ٦ضيمغيمتشيؾْؼَّ٦ضينشيمرشيبؼيؽُّ٣ضيمأََّٰمػشيّ٢ضيمبشيؾَّغضيًصيمضَوظُّ٦امغشيعشيّ٣ضيمضَـولشيماظؾَّفصيـّ٣ؼيماذضيـفشيّٓضيمصَؾْمقصيؾشيؾِّـّٞغيماظشؼيـوػ صي
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اظْغشيوِّ٫ىشيمصَّٕصيبؼيمعصيؾشيؾَّّٞػيمأَوضيسشيّ٧معِّ٤ضيمدشيوعِّٝػيمصَٱَّمتشيّٕضيجِعصيّ٦امبشيعضيِّٓيمطُػَّورطيامؼشيضضيّٕغيبصيمبشيعضيضصيـؽُّ٣ضيم
رغيضَوبشيمبشيعضيّٚػي)م(مرواهماظؾكوري).
 .3وسشيــّ٤ضيمسشيؾضي ـِّٓماظؾَّ ـِّ٥ممبضيــّ٤غيمسصيؿشيــّٕشيم(رّ٬ــّ٨مآمسـفؿــوم)ممضَــولشيم:مضَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـ ِّ٥م م
ضيقيٍمعِـّ٤ضيمدِؼـِـ،ِّ٥معشيـومظَـّ٣ضيم
(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م:م(ظَّ٤ضيمؼشيّٖشيالشيماٌُمضيعِّ٤صيمصِّ٨مصُل شي
ؼصيصِىضيمدشيعطيومحشيّٕشياعطيو)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري).
 .4وســّ٤مجــوبّٕمبــّ٤مسؾــّٓمآم(رّ٬ــّ٨مآمسـفؿــو)مأنمردــّ٦لمآم(٭ّــؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضول:م(...صَوتؼيؼُّ٦امآَمصِّ٨ماظــيلشيـوءِ،مصَـنغيغؼيؽُّ٣ضيمأَخشيـّٔضيتصيؿصيّ٦ػصيّ٤ؼيم ِبلَعشيـونغيم
آِم،موشيادضيــؿشيقضيؾَؾْؿصيّ٣ضيمصُــّٕصيوجشيفصيّ٤ؼيمبِؽَؾِؿشيــيِمآِم،موشيظَؽُــّ٣ضيمسشيؾَــقضيفغيّ٤ؼيمأَنضيمظَــومؼصيــّ٦رِؽضيّ٤شيم
صُّٕصيذشيؽُّ٣ضيمأَحشيّٓطيامتشيؽّْٕشيػصيّ٦غشيّ٥صيم)م(رواهمعلؾ .)ّ٣م
 .5وسشيّ٤ضيمأمماٌمعـنيمسشيوِّ٫ششيـيَم(رّ٬ـّ٨ممآمسـفـوم)ممأنماظــيبم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣مضول:م(مإغيغؼيؿشيوماظــيلشيوءصيمذشيؼَوّ٠ِّ٫صيماظّٕـيجشيولغيم)م
(مرواهماظؾقفؼّ٨مسيماظلـّ٤ماظؽربىم) .م
 .6وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مغشيضضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضولم:محشيّٓؼيثشيـِّ٨معشيّ٤ضيمدشيـؿِّٝشيمخصيطْؾشيـيَمرشيدصيـّ٦لغيم
آِم(٭ّشيـمؾَّّ٧ماظؾَّــّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شيم)مصِـّ٨مموشيدشيـِّٛمأَؼؼيـومغيماظؿؼيشضيــّٕغيؼّ٠غيمصَؼَـولشيم:م(مؼشيــومأَؼؽيفشيــوم
اظـؼيوسصيم،مأََّٰمإغينؼيمرشيبؼيؽُّ٣ضيموشياحِّٓظيم،موشيإغينؼيمأَبشيوطُّ٣ضيموشياحِّٓظيم،مأََّٰمَّٰمصَضضيّ٢شيمظِعشيّٕشيبُِّ٨مسشيؾَّ٧م
سشيفشيؿِـُّ٨م،موشيَّٰمظِعشيفشيؿِ ـُّ٨مسشيؾَــّ٧مسشيّٕشيبِ ـُّ٨م،موشيَّٰمأَحضيؿشيــّٕشيمسشيؾَــّ٧مأَدضيــّ٦شيدشيم،موشيَّٰمأَدضيــّ٦شيدشيم
سشيؾَّ٧مأَحضيؿشيّٕشيم،مإغيَّّٰمبِوظؿؼيؼّْ٦شيى)مممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمأريّٓمسيماٌلـّٓ) .م
ثايجّا  :املٛضٛع:م
طؾؿومّٰحشيمسيماِّصّ٠مػٱّلصيمذيمايِفؼييموؾـًمسيماِّذػـونغيمذـعوّّٕ٫م
ايٍم،موتّٔطّٕماٌلؾؿّ٦نمذيقعومحفيمردّ٦لمآم(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م
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اظــيتمرمســًمععــوٕمايــٍمظمؽــّ٢ماٌلــؾؿنيمسيمطــّ٢مسصــّٕموعصــّٕم،مصؼــّٓم
اِحؿّ٦تمػّٔهمايفؼيـيٌماظـؾّ٦ؼـيُمسؾـّ٧مذبؿّ٦سـيمعـّ٤ماٌؾـودئماظلـوعقيم،موبفـوم
سّٓةمعشوػّٓمإميوغقيمراضقيم،مؼضقّ٠ماٌؼوممسّ٤مذطّٕػومأومادؿؼصوّ٫فوم.م م
وؼؿفؾّ٧مظـومعشفّٓماًطؾـيِماىوععـيِماٌوغعـيماظـيتمخطؾشيفـوماظّٕدـّ٦لم
اِّطّٕمم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مسيم٭ّعقِّٓمسّٕصـوتم،مسيمجشيؿضيـّٝػيمعـّ٤ماظصـقوبيم
وضّٓماظؿػّ٦امحّ٦لشيماظـيبـي (٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصؽونشيمظؼوءطيمعشفّ٦داًمبـنيمأعؼيـ ٍيم
وردّ٦ظِفوم،ماظؽؾؿوتصيمتؿألِّمعّ٤مصَّ٣غيماظـيبـيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ )ّ٣وػّ٦مؼشيلضيؿشيشضيعِّٕصيم
ضيـّ٤مجصيؾشيقضيـّٕغيم
عّٝمطّ٢محّٕفمعـفوممدغّ٦ؼيمأجؾِّ٥مبعّٓمػـّٔهماٌـودـّ١م،مصعشيـّ٤ضيمعصيقشيؿؼيـِّٓمب غي
غيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُم
بضيّ٤غيمعصيطْعِّ٣ػيم،مسشيّ٤ضيمأَبِقِّ٥م(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مأَغؼيّ٥صيمذشيفغيّٓشيمخصيطشيْؾيَمرشيدصيّ٦ل َّ
سشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شيم)مصِّ٨مؼشيـّ٦ضيمغيمسشيّٕشيصَـيَمصِـّ٨محشيفؼيـيِماظْـّ٦شيدشياعغي:م(أَؼؽيفشيـوماظـؼيـوسصيمإغيغـيـّ٨موشياظؾَّـِّ٥مظَـوم
أَدضيرغييمظَعشيؾِّّ٨مظَومأَظْؼَوطُّ٣ضيمبشيعضيّٓشيمؼشيّ٦ضيعِّ٨مػشئّشيامبِؿشيؽَوغِّ٨مػشيـّٔشيا،مصَـّٕشيحِّ٣شيماظؾَّـّ٥صيمعشيـّ٤ضيمدشيـؿِّٝشيم
عشيؼَوظَؿِّ٨ماظْقشيّ٦ضيمشيمصَّ٦شيسشيوػشيوم،مصَّٕصيبؼيمحشيوعِّ٢غيمصِ ْؼٍّ٥موشيظَومصِؼّْ٥شيمظَّ٥صيم،موشيرصيبؼيمحشيوعِّ٢غيمصِ ْؼٍّ٥مإغيظَّ٧معشيّ٤ضيم
ػصيّ٦شيمأَصْؼَّ٥صيمعِـضيّ٥صي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظّٓارعّ٨مسيمدــ)ّ٥م.م م
وتصيعّٓمخطؾيماظّ٦داعمعـّ٤مجّ٦اعـّٝمطؾؿـّ٥موصصـوحؿّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣م،مصعشيّ٤ضيمأَبِّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤ضيمرشيدصيـّ٦لغيماظؾَّـِّ٥م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣مأَغؼيّ٥صيمضَولشيم:م(مغصيصِّٕضيتصيمبِوظّٕؽيسضيىِمسشيؾَّ٧ماظْعشيّٓصيوـيموشيأُوتِقًصيمجشيّ٦شياعِّٝشيماظْؽَؾِّ٣غيموشيبشيقضيـشيؿشيوم
أَغشيومغشيوّ٣ِّ٫ظيمأُتِقًصيمبِؿشيػَوتِقّّغيمخشيّٖشياّ٤ِّ٫غيماَِّرضيضغيمصَّ٦صيِّ٬عشيًضيمصِّ٧مؼشيّٓشيىؼيم)م(رواهمعلـؾّ٣مسيم
٭ّققق،)ّ٥مصؽٱّممردـّ٦لمآم(م٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)مسيمأسؾـّ٧مدرجـوتم
ِـّ٠م
اظؾٱّشيمواظػصوحيمِّغّ٥معضؾّ٦طمبضوبّٛماظـّ٦حّ٨م،مضـولمتعـوديم:م{وشيعشيـومؼشيـط صي
سشيــّ٤غيماظْفشيــّ٦شيىم*مإغينضيمػصيـمّ٦شيمإغيَّّٰموشيحضيــّ٨ظيمؼصيــّ٦حشي}ّ٧ػاظـــف:ّ٣م4-3ؼ.موأ٭ّــغًماظــّٓغقوم

- 412 -

بلدــّٕػومظؿلــؿّٝمطــٱّمماظـــيبم(٭ّــؾّ٨مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣موػــّ٦مؼّ٬ّ٦ــّّمعؾــودئم
اظّٕرييمواإلغلـوغقيموؼّٕدـّ٨مهلـومدسـوّ٣ّ٫ماظلـؾّ٣مواظلـٱّمم،موؼؼـقّ٣مصقفـومأوا٭ّـّٕم
ابؾيمواِّخّ٦ةموصّٕشمبلرّ٬فومروحماظرتاحّ٣مواظؿعوون.مم
وتعــّٓمخطؾــيماظــّ٦داعمأولموثقؼــيموإســٱّنمســوٌّ٨ميؼــّ٦قماإلغلــونم
بغّٚماظـظّٕمسّ٤مدؼـّ٥مأومععؿؼّٓهمأومظّ٦غـّ٥مأومجـلـّ٥م،موؼعـّٓماظــيبم(م٭ّـؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مػّ٦ماظّٕاّ٫ـّٓماِّولمواظّٕاسـّ٨ماِّسظـّ٣ميؼـّ٦قماإلغلـون،م صّٕدـوظؿّ٥م
اظــيتمريؾــفومظؾعــوٌنيمذيقعــومردــوظيمإغلــوغقيم،م مشؾــًمبّٕسوؼؿفــومذيقــّٝم
ايؼّ٦قماظيتمتؿعؾّ٠مبوإلغلونمعّ٤محقٌمػّ٦مإغلون .م
موضّٓمتطّٕضًمخطؾيماظّ٦داعمإديمجّ٦اغىمدضقؼيمعـّ٤محقـوةماإلغلـونم
ٕ ،مؼؿطــّٕقمإظقفــوماإلســٱّنماظعــوٌّ٨ميؼــّ٦قماإلغلــونمسيماظؼــّٕنماظعشــّٕؼّ٤م
 ،وٕمخيطّٕمسؾّ٧مبولمواّ٬ـعّ٨مػـّٔاماإلسـٱّنمأنمؼؿقـّٓثّ٦امسـفـومعـّ٤مذيؾـيم
ايؼّ٦قماظيتمتضؿـفومإسٱّغف .ّ٣م
إنمردّ٦لماإلغلـوغقيماِّسظـّ٣م(م٭ّـؾّ٧مآمسؾقـمّ٥مودـؾ)ّ٣ماظـّٔيموضـّٟم
ىـوزةمؼفّ٦ديماحرتاعومإلغلوغقؿّ٥م،موجعّ٢معّ٤مغػلّ٥مخصؿومظؽّ٢معّ٤مؼـمذيم
ذعقومىّٓؼّٕمبلنمؼرتبّٝمسؾّ٧مسّٕشمحؼّ٦قماإلغلون ،وأنمؼؼـّٟمواّ٬ـعّ٦مػـّٔهم
اظّ٦ثقؼيماظعوٌقـيميؼـّ٦قماإلغلـونم٭ّـوشّٕؼّ٤مأعـوممسظؿؿـّ٥موإغلـوغقؿ.ّ٥مؼؼـّ٦لم
اظشـقّْماظغّٖاظــّ٨م(مرريـّ٥مآ):مإنمآخــّٕمعــومأعؾـًمصقــّ٥ماإلغملـوغقيمعــّ٤مضّ٦اســّٓم
وّ٬ؿوغوتمظؽّٕاعيماىـّٗماظؾشّٕيمطونمعّ٤مأجبّٓؼوتماإلدٱّم ،وانمإسـٱّنم
اِّعــّ٣ماٌؿقــّٓةمســّ٤محؼــّ٦قماإلغلــونمتّٕدؼــّٓمســوديمظؾّ٦٭ّــوؼوماظـؾقؾــيماظــيتم
تؾؼوػوماٌلؾؿّ٦نمسّ٤ماإلغلونماظؽـؾريمواظّٕدـّ٦لماًـومتمدـقّٓغومربؿـّٓمبـّ٤م
سؾّٓمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ .)ّ٣م
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وإذامتلعؾـومخطؾيماظّ٦داعمبؽّ٢معومصقفومعّ٤مطؾؿوتمعؾورطوتمودضؼــوم
صقفوماظـظّٕم،موجّٓغومطّ٢معومؼؿشّٓقمبـّ٥ماظشـّٕقمواظغـّٕبمعـّ٤مغظّٕؼـوتموأصؽـورم
عّ٦جّ٦دطيامسيمػّٔهماظؽؾؿوتماٌعّٓودةم،مبّ٢مإغـومنّٓمعومػّ٦مأطـّٕمعـّ٥موأػ .ّ٣م
ظؼّٓمصّٕؼيضًمػّٔهماًطؾيماىوععيمبنيمسفّٓؼّ٤م:مسفـّٓماظظؾـّ٣مواظؼـّ٦ةم
واىفــّ٢مواظؽػــّٕماظؾــّ٦اح،مإديمسفــّٓمماظعــّٓلمواِّعــونمواظعؾــّ٣مواإلميــونم،م
صّٕمسًمظؾؾشّٕؼيمعـفٍمحقوةموعؾودئمداّ٫ؿيمّٰمتؿغريموّٰمتؿؾّٓلمسـربماظعصـّ٦رم
واِّزعون.
وتلتّ٨مسؾّ٧مرأسمحؼـّ٦قماإلغلـونموابوصظـيمسؾـّ٧مآدعقؿـّ٥محّٕعـيم
دعــّ٥م،موػــّٔامعــومأطــّٓهماظـــيبم(م٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مسيمخطؾــيماظــّ٦داعم
بؼّ٦ظــ:ّ٥م(مإغينؼيمدِعشيــوءشيطُّ٣ضيموشيأَعضيــمّ٦شياظَؽُّ٣ضيمسشيؾَــقضيؽُّ٣ضيمحشيــّٕشيامظيمطَقصيّٕضيعشيــيِمؼشيــّ٦ضيعِؽُّ٣ضيمػشيــّٔشيامصِــّ٨م
ذشيفضيّٕغيطُّ٣ضيمػشئّشيامصِّ٨مبشيؾَِّٓطُّ٣ضيمػشئّشيامإغيظَّ٧مؼشيّ٦ضيمغيمتشيؾْؼَّ٦ضينشيمرشيبؼيؽُّ٣ضيم،مأََّٰمػشيّ٢ضيمبشيؾَّغضيًصيم؟مضَوظُّ٦ام:م
غشيعشيّ٣ضيم،مضَولشيم:ماظؾَّفصيّ٣ؼيماذضيفشيّٓضي)م .م
إنماإلدٱّممّٰمؼّّٕ٧ّ٬م-مبليمحولمعّ٤ماِّحّ٦الم-مبلـػّ١مامظـّٓعوءم،م
وؼصيقّٕـيممضؿّ٢ماظـػّٗماظؾشّٕؼيمبغريمحّ٠م،مضولمتعـودي:م{عِـّ٤ضيمأَجضيـّ٢غيمذشيظِـَّ١مطَؿشيؾضيـشيـوم
ؽلَغؼيؿشيـوم
سشيؾَّ٧مبشيـِّ٨مإغيدضيّٕشياِّ٫قّ٢شيمأَغؼيّ٥صيمعشيّ٤ضيمضَؿشيّ٢شيمغشيػْلطيومبِغشيقضيّٕغيمغشيػّْٗػيمأَوضيمصَلشيودٍمصِـّ٨ماظْـلَرضيضغيمصَ َ
ؽلَغؼيؿشيومأَحضيقشيوماظـؼيوسشيمجشيؿِقعطيـوم}ػاٌوّ٫ـّٓة:م32ؼ،م
ضَؿشيّ٢شيماظـؼيوسشيمجشيؿِقعطيوموشيعشيّ٤ضيمأَحضيقشيوػشيومصَ َ
وضولمتعودي:م{وشيعشيّ٤ضيمؼشيؼْؿصيّ٢ضيمعصيمضيعِـطيومعصيؿشيعشيؿـيّٓطيامصَفشيّٖشياؤصيهصيمجشيفشيــؼيّ٣صيمخشيوظِـّٓطيامصِقفشيـوموشيشَضِـىشيم
اظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيظَعشيـشيّ٥صيموشيأَسشيّٓؼيمظَّ٥صيمسشئّشيابطيومسشيظِقؿطيو}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م93ؼ .م
م

مإنماٌلؾّ٣مسيمعؿلّٝمعّ٤ماِّعّٕمؼّٕجّ٦مدوعطيومأنمؼعّٓلمعلورهموؼؿـّ٦بم

إديمرب،ّ٥مظؽّ٤محقـؿومؼؼرتبمعّ٤ماظّٓعوءموؼعؿّٓيمسؾّ٧ماظؾـوءماظّٔيمبـوهمآم
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ّٓم
دؾقوغّ٥موتعوديموػّ٦ماإلغلونمؼؽّ٦نمضّٓمّ٬قؼيّ٠ماًـوقمسؾّ٧مغػل،ّ٥مصعشيـّ٤ضيمسشيؾضيـ ِ
اظؾِّ٥مبضيـّ٤غيمسصيؿشيـّٕشيم(رّ٬ـّ٨مآمسـفؿـوم)ممضَـولشيم:مضَـولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥مم(٭ّشيـؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيـ ِّ٥م
َّ
ضيقيٍمعِّ٤ضيمدِؼـِـ،ِّ٥معشيـومظَـّ٣ضيمؼصيصِـىضيمدشيعطيـومحشيّٕشياعطيـو)مم
وشيدشيؾَّّ٣شي)م:م(مظَّ٤ضيمؼشيّٖشيالشيماٌُمضيعِّ٤صيمصِّ٨مصُل شي
ضيـّ٤م
(رواهماظؾكوري).مإنماظؼؿّ٢مورريمؼّ٦رطماظؼوتّ٢مبفومغػل،ّ٥مصفّٔامسؾّٓصيمآِمب صي
سصيؿشيّٕشيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿوم)مؼؼّ٦ل:م"مإغينؼيمعِّ٤ضيموشيرشيرَوتِماْظلُعصيّ٦رغيماظَّؿِّ٨مظَومعشيكضيّٕشيجشيمظِؿشيّ٤ضيم
أَوضيضَّٝشيمغشيػْلشيّ٥صيمصِقفشيوم،مدشيـػَّْ١ماظـّٓؼيمغيماظْقشيـّٕشيامغيمبِغشيقضيـّٕغيمحِؾِّـِّ٥م"م(رواهصيماظؾكـوري).موشيثشيؾشيـًشيم
سشيـضيــّ٥م(رّ٬ــّ٨مآمســـ)ّ٥مضّ٦ظــّ٥مظِؿشيــّ٤ضيمضَؿشيــّ٢شيمسشيوعِــّٓطيامبِغشيقضيــّٕغيمحشيـ:ُّ٠م(متشيــّٖشيوؼيدضيمعِــّ٤ضيماظْؿشيــوءِم
اظْؾشيورغيدم،مصَنغيغؼيّ١مظَومتشيّٓضيخصيّ٢صيماظْفشيـؼيي)م(صؿّّماظؾوري) .م
م

مإنمأعــّٕماظــّٓعوءمسيماإلدــٱّممسظــقّ٣م،مظّٓرجــيمأنماظـــيبم(٭ّــؾّ٧مآم

ّ٠م
َّ٧ماظؾِّ٥معِّ٤ضيمضَؿضيّ٢غي عصيمضيعِّ٤ػيمبِغشيقضيـّٕغيمحشيـ ُ
َّ
سؾقّ٥مودؾ )ّ٣ضَولشيم:م(مظَّٖشيوشيالصيماظّٓؽيغضيقشيومأَػضيّ٦شينصيمسشيؾ
)م(رواهمابّ٤معوج،)ّ٥مبّ٢مإنماٌعوػّٓ اظّٔيمظّ٥مسفّٓظيمعّٝماٌلؾؿنيمبعؼِّٓمأعونم
حؼـّ٥مربػــّ٦زم،موضؿؾــّ٥معـفــّ٨مســـّ٥م،مصعــّ٤ممسشيؾضيـِّٓماظؾَّـِّ٥مابضيــّ٤غيمسشيؿضيــّٕػيو م(رشيِّ٬ــّ٨شيماظؾَّــّ٥صيم
سشيـضيفصيؿشيو)ممسشيّ٤ضيماظـؼيؾِّ٨ـيمم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَق ِّ٥وشيدشيؾَّّ٣شي)ممضَولشيم:م(ممعشيّ٤ضيمضَؿشيـّ٢شيمعصيعشيوػشيـّٓطيامظَـّ٣ضيمؼشيـّٕغيحضيم
شيـيِموشيإغينؼيمرغيحيَفشيومتصيّ٦جشيّٓصيمعِّ٤ضيمعشيلِريشيةِمأَرضيبشيعِنيشيمسشيوعطيو ) (رواهصيماظؾكوري).م م
ِقيَ اظْف ؼي
رشيا ّ٫شي
ممم

موأسظــّ٣مذظــّ١مأنماإلدــٱّممريــّ٧ماإلغلــونمعــّ٤مغػلــّ٥مصقــّٕممسؾقــّ٥م

اّٰغؿقورم،موأنمؼؾؼّ٧مبقّٓهمإديماظؿفؾؽيم،مصؼـولمتعـودي:م{وشيَّٰمتشيؼْؿصيؾُـّ٦اْمأَغػُلشيـؽُّ٣ضيم
إغينؼيماظؾّـــّ٥شيمطَـــونشيمبِؽُـــّ٣ضيمرشيحِقؿطيـــو}مػاظـلـــوء:م29ؼم،موضـــولمدـــؾقوغّ٥م:م{وشيَّٰمتصيؾْؼُـــّ٦اْم
ؽيِ}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م195ؼ.م م
ِبلَؼضيِّٓؼؽُّ٣ضيمإغيظَّ٧ماظؿؼيفضيؾُ َ
وعــّ٤ماٌؾــودئماإلغلــوغقيماظعظقؿــيماظــيتمأردــًمضّ٦اســّٓػومخطؾــيم
اظّ٦داعمحّٕعيماغؿفوكماِّسّٕاضموادؿؾوحؿفومبوظؼقّ٢مواظؼولم،موخو٭ّـيماظؼـّ٦لم
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اظػوحّ٘م،موظؼّٓمأسؾّ٤ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مػّٔاماٌؾـّٓأمسيمخطؾـيم
اظّ٦داعم،مصعّ٤مسشيؾضيِّٓماظّٕؼيحضيؿشيّ٤غيمبضيّ٤غيمأَبِّ٨مبشيؽّْٕشيةَم،مسشيّ٤ضيمأَبِقِّ٥م،مأنؼيماظـؼيؾِّ٨ؼيم(٭ّؾّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَعشيّٓشيمسشيؾَّ٧مبشيعِريغيهِموشيأَعضيلشيَّ١مإغيغضيلشيونظيمبِكِطَو ِعِّ٥م،مأَوضيمبِّٖغيعشيو ِع-ِّ٥مضَـولشيم:مأَيؽيم
ضيمم
ؼشيّ٦ضيمػيمػشيـّٔشيا؟مصَلشيـؽَم ؿضيـشيومحشيؿؼيـّ٧مزَـشيـؼيـومأَغؼيـّ٥صيمدشيقصيلشيـؿـيقِّ٥مبِغشيقضيـّٕغيمادضيـ ِؿِّ٥م،مضَـولشيم:م َأظَـقضيّٗشيمؼشيـ ّ٦شي
اظـؼيقضيّٕغيم؟مضُؾْـشيوم:مبشيؾَّ٧م،مضَولشيم:م َصلَيؽيمذشيفضيّٕػيمػشيـّٔشيا؟مصَلشيـؽَؿضيـشيومحشيؿؼيـّ٧مزَـشيـؼيـومأَغؼيـّ٥صيمدشيقصيلشيـؿـيق ِّ٥م
بِغشيقضيّٕغيمادضي ِؿِّ٥م،مصَؼَولشيم:مأَظَقضيّٗشيمبِـِّٔيماظْقِفؼيـيِم؟مضُؾْمـشيـوم:مبشيؾَـّ٧م،مضَـولشيم:مصَـنغينؼيمدِعشيـوءشيطُّ٣ضيم
ضيعيِمؼشيّ٦ضيعِؽُّ٣ضيمػشئّشيامصِّ٨مذشيفضيّٕغيطُّ٣ضيمػشئّشيامصِّ٨م
وشيأَعضيّ٦شياظَؽُّ٣ضيموشيأَسضيّٕشياّ٬شيؽُّ٣ضيمبشيقضيـشيؽُّ٣ضيمحشيّٕشيامظيمطَقصيّٕ شي
صيـّ٦م
ّٓطُّ٣ضيمػشيـّٔشيامظِقصيؾشيؾِّـّٞغيماظشؼيـوػِّٓصيماظْغشيوِّ٫ـىشيم،مصَـنغينؼيماظشؼيـوػِّٓشيمسشيلشيـّ٧مأَنضيمؼصيؾشيؾِّـّٞشيمعشيـّ٤ضيمػ شي
شيب َؾ ِ
أَوضيسشيّ٧مظَّ٥صيمعِـضيّ٥صي)م(رواهماظؾكـوريم).موسيمرواؼـيمضـولم(م٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣م:م
(إغينؼيمدِعشيوءشيطُّ٣ضيموشيأَعضيّ٦شياظَؽُّ٣ضيم-مضَـولشيمعصيقشيؿؼيـّٓظي:موشيأَحضيلِـؾصيّ٥صيمضَـولشي:موشيأَسضيّٕشياّ٬شيـؽُّ٣ضيم-محشيـّٕشيامظيم
ضيّٕطُّ٣ضيمػشيــّٔشيام،م
ّٓطُّ٣ضيمػشيــّٔشيام،مصِــّ٨مذشيــف غي
ِــّ٨مبؾَــ ِ
شيــِ ّ٦عؽُّ٣ضيمػشيــّٔشيام،مص شي
َــقؽُّ٣ضيم،مطَقصيّٕضيعشيــيِمؼ ضي
شيسؾ ضي
شيللَظُؽُّ٣ضيمسشيّ٤ضيمأَسضيؿشيوظِؽُّ٣ضي،مصَؾَومتشيّٕضيجِعصيّ٤ؼيمبشيعضيـِّٓيمطُػَّـورطيام-مأَوضيمّ٬صيـؾَّوظًوم
وشيدشيؿشيؾْؼَّ٦ضينشيمرشيبؼيؽُّ٣ضيمصَق ضي
مؼشيضضيّٕغيبصيمبشيعضيضصيؽُّ٣ضيمرغيضَوبشيمبشيعضيّٚػي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣موظإلدٱّممسـوؼيمسظقؿيمبوِّسّٕاضمصؼّٓم٭ّوغفوموحّٕمماّٰسؿـّٓاءمسؾقفـوم
بوإلؼّٔاءمأوماظـظّٕمأو اظؼّٔف،موعّ٤مأجّ٢مايػوزمسؾّ٧ماِّسـّٕاضم:محـّٕممآم
متعــوديم-ماظّٖغــوم،موحــّٕمماظّ٦دــوّ٢ّ٫ماٌمدؼــيمإظقــّ٥معــّ٤ماظـظــّٕمواّٰخــؿٱّطمِشيًموشيدشيوءمدشيؾِقٱًّ}م م
واًؾّ٦ةم،مضولمتعودي{:وشيَّٰمتشيؼّْٕشيبصيّ٦اْماظّٖـيغشيّ٧مإغيغؼيّ٥صيمطَونشيمصَوح شي
ػاإلدّٕاء32:ؼ .م
وعـــّ٤مأجـــّ٢مريوؼـــيماِّســـّٕاضمو٭ّـــقوغؿفومحـــّٕممآم(ســـّٖموجـــ)ّ٢مم
اظلــكّٕؼيمبوٌلــؾّ٣م،موغفــّ٧مســّ٤ماظؾؿ ـّٖم واهلؿــّٖم،موأنمؼعقــىماٌلــؾّ٣مأخــوهم
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وؼؿـؼصّ٥م،موحّٕمماظغقؾيمواظـؿقؿيم،موحّٕمماظؼّٔفمبوظػوحشي،موبوىؿؾـيمحـّٕمم
طـّ٢معــومعــّ٤مذــلغّ٥مأنمؼفؿـّ١م سّّٕ٬ـوًمأومجيــّٕحمطّٕاعــيم،ممصــوظعِّٕضمواظشــّٕفمّٰم
ؼصيؼّٓـيرهمإّٰمأ٭ّقوبماظـكّ٦ةمواظّٓؼّ٤موإٌّوءة.مم م
ػـــّٔام:موإٌّأةمأؼضومطونمهلومغصقىمسيمخطؾيماظّ٦داعمٌوممهلومعّ٤م
حؼّ٦قمآدعقيموطّٕاعيمإغلوغقيم،مصوظـلوءمذؼوّ٠ّ٫ماظّٕجولم،مطؿومأخـربماظصـودقم
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م،موعّ٤مثّ٣ممجوءمسيماإلسٱّنمسـّ٤محؼـّ٦قماٌـّٕأةمسيم
خطؾيماظّ٦داعمعومرواهمجوبّٕمبّ٤مسؾّٓمآم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿـو)مأنمردـّ٦لمآم
صيّ٤م
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضول:م(مصَـوتؼيؼُّ٦امآَمصِـّ٨ماظــيلشيـوءِم،مصَـنغيغؼيؽُّ٣ضيمأَخشيـّٔضيتصيؿصيّ٦ػ ؼي
ِبلَعشيونغيمآِم،موشيادضيؿشيقضيؾَؾْؿصيّ٣ضيمصُـّٕصيوجشيفصيّ٤ؼيمبِؽَؾِؿشيـيِمآِم،موشيظَؽُـّ٣ضيمسشيؾَـقضيفغيّ٤ؼيمأَنضيمظَـومؼصيـّ٦رِؽضيّ٤شيم
صيـّ٤م
صُّٕصيذشيؽُّ٣ضيمأَحشيّٓطيامتشيؽّْٕشيػصيّ٦غشيّ٥صيمصَنغينضيمصَعشيؾّْ٤شيمذشيظَِّ١مصَوّ٬ضيّٕغيبصيّ٦ػصيّ٤ؼيمّ٬شيّٕضيبطيومشَقضيّٕشيمعصيؾشيـّٕـيحػيم،موشيظَف ؼي
سشيؾَقضيؽُّ٣ضيمرغيزضيضُفصيّ٤ؼيموشيطِلضيّ٦شيتصيفصيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِ)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ .)ّ٣م
ممممممصــوٌّٕأةمسيماإلدــٱّممهلــومعــّ٤مايؼــّ٦قموسؾقفــومعــّ٤ماظّ٦اجؾــوتمعـــّ٢مع ـومم
ظؾّٕج،ّ٢موظؼّٓمًّٙماظؼّٕآنمددؿّ٦رماظعٱّضـيمبـنيماظـّٖوجنيمأذيـّ٢متؾكـقّٙم
شيجيٌ}م م
حنيمضول:م{وشيظَفصيّ٤ؼيمعِـضيّ٢صيماظّٔيمسشيؾَقضيفغيّ٤ؼيمبِوظْؿشيعضيّٕصيوفِموشيظِؾّٕـيجشيولغيمسشيؾَقضيفغيّ٤ؼيمدشير شي
ػاظؾؼّٕة:م228ؼ.م م
وػؽــّٔاماػــؿّ٣ماإلدــٱّممبــوٌّٕأةمأعــومومأخؿــو ومبـؿــومومزوجــيموجعــّ٢مهلــومعــّ٤م
ايؼــّ٦قمعــومؼؽػــّ٢مدــعودتفومسيماظــّٓارؼّ٤موؼصــّ٦غفوموحيــوصّٜمسؾــّ٧مطّٕاعؿفــوم
اإلغلوغقي .م
مممممموأو٭ّوغومبفـّ٤ؼيماظــيبماظؽـّٕؼّ٣م(٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾّ٣م)مخـريطيام،مصعشيـّ٤ضيمأَبِـّ٨م
شيدــؾَّّ٣شي):م
ُمسؾَقضيـِّ٥مو شي
َم(رِّ٬ـّ٨شيماظؾَّـّ٥صيمسشيـضيـّ٥صي)،مضَـولشي:م َضــولشيمرشيدصيـّ٦لصيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآ شي
ضيـّٕة شي
ػصيّٕشيؼ شي
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شيـّ٨ءٍمصِـّ٨م
َمخ ِؾؼَـًضيمعِـّ٤ضيمِّ٬ـؾَّٝػيم،موشيإغينؼيمأَسضيـّ٦شيجشيمذ ضي
َـّٕ َأة صي
(ادضيؿشيّ٦ضي٭ّصيّ٦امبِوظــيلشيوءِم،مصَـم نغينؼيماٌ ضي
اظضـي ـؾَّٝغيمأَسضي ـٱَّهصيم،مصَــنغينضيمذشيػشيؾضيــًشيمتصيؼِقؿصيــّ٥صيمطَلشيــّٕضيتشيّ٥صيم،موشيإغينضيمتشيّٕشيطْؿشيــّ٥صيمظَــّ٣ضيمؼشيــّٖشيلضيمأَسضيــّ٦شيجشي،م
صَودضيؿشيّ٦ضي٭ّصيـــّ٦امبِوظــيلشيـــوءِمخشيقضيـــّٕاً)م(رواهماظؾكـــوري)مصؽؾؿـــيم(خـــريطيا)ماظـــّ٦اردةمسيم
ايّٓؼٌمطؾؿيمجوععيمعوغعيمظؾؿكؾّ٠مبلمسّ٧مععـوغّ٨ماظّٕجّ٦ظـيمحـنيمؼؿعوعـّ٢م
اظّٕجولمعّٝماظـلوء .م
مطّٔظّ١مؼؿفؾّ٧مسيمخطؾيماظّ٦داعمعؾّٓأماٌلوواةمبنيمذيقّٝمأصّٕادماِّعـيم
طقّ٠مإغلوغّ٨محيوصّٜمسؾّ٧مطّٕاعيماظػّٕدمسيماِّعيم،موجيعـّ٢مععقـورماظؿػوّ٬ـّ٢م
ػّ٦ماظؿؼّ٦ىمواظعؿّ٢ماظصوحلم،مضولمتعودي:م{مؼشيومأَؼؽيفشيوماظـؼيـوسصيممإغيغؼيـومخشيؾَؼْـشيـوطُّ٣معـيـّ٤م
ذشيطَّٕػيموشيأُغـشيّ٧موشيجشيعشيؾْـشيوطُّ٣ضيمذصيعصيّ٦بطيوموشيضَؾشيوّ٢ِّ٫شيمظِؿشيعشيورشيصُّ٦امإغينؼيمأَطْـّٕشيعشيؽُّ٣ضيمسِــّٓشيماظؾَّـِّ٥مأَتضيؼَـوطُّ٣ضيم
إغينؼيماظؾَّّ٥شيمسشيؾِـقّ٣ظيمخشيـؾِريظيم}م(ايفـّٕمات:م،)13موسشيـّ٤ضيمأَبِـّ٨مغشيضضيـّٕشيةَم(مرّ٬ـمّ٨مآمســّ٥م)م
ضـول:محشيـّٓؼيثشيـِّ٨معشيـّ٤ضيمدشيـؿِّٝشيمخصيطْؾشيـيَممرشيدصيـّ٦لغيمآِم(٭ّشيـؾَّّ٧ماظؾَّـّ٥صيمسشيؾَقضيـِّ٥موشيدشيـؾَّّ٣شيم)مصِـّ٨م
وشيدشيِّٛمأَؼؼيومغيماظؿؼيشضيّٕغيؼّ٠غيمصَؼَولشيم:م(ؼشيومأَؼؽيفشيوماظـؼيوسصيم،مأََّٰمإغينؼيمرشيبؼيؽُّ٣ضيموشياحِـّٓظيم،موشيإغينؼيمأَبشيـوطُّ٣ضيم
وشياحِــّٓظيم،مأََّٰمَّٰمصَضضيــّ٢شيمظِعشيّٕشيبِ ـُّ٨مسشيؾَــّ٧مسشيفشيؿِ ـُّ٨م،موشيَّٰمظِعشيفشيؿِ ـُّ٨مسشيؾَــّ٧مسشيّٕشيبِ ـمُّ٨م،موشيَّٰم
أَحضيؿشيّٕشيمسشيؾَّ٧مأَدضيّ٦شيدشيم،موشيَّٰمأَدضيّ٦شيدشيمسشيؾَّ٧مأَحضيؿشيّٕشيم،مإغيَّّٰمبِوظؿؼيؼّْ٦شيى) م
م(رواهمأريّٓمسيماٌلـّٓ) .م
مموبقؼيّ٤ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودـؾ)ّ٣مععــّ٧ماٌلـوواةممسؿؾقـومبـنيمذيقـّٝم
أصـّٕادماِّعـيمحــنيمجـوءموجفـوءمعــّ٤ماظؼـّ٦ممذـػعوءمسيماعــّٕأةمذـّٕؼػيموجــىم
سؾقفومحّٓماظلّٕضيم،محؿّ٧مّٰمتّ٦ضّٝمسؾقفوماظعؼّ٦بي،مصلبّ٧ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآ سؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مذظّ١م،موغؾؼيّ٥مإديمخطّ٦رةماٌلـلظيم،مصؾـّ٦ماغؿفـّ١معؾـّٓأماٌلـوواةمبـنيم
ذيقّٝمأصّٕادماِّعيمظعؿؼيًماظػّ٧ّ٬ّ٦موحّ٢ماهلٱّكمطؿـومحـّ٢مبـوِّعّ٣ماظلـوبؼيم،مم
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ِقيِماظَّؿِـّ٨م
ضيمذلْنصيمإٌَّضيأَةِماٌَكضيّٖصيوع ؼي
ِشيَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيفشيو)مأَنؼيمضُّٕشيؼضيشطيومأَػشيؿؼيفصي ّ٣شي
صعشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
دشيــّٕشيضًَضيم،مصَؼَــوظُّ٦ام:موشيعشيــّ٤ضيمؼصيؽَؾِّــّ٣صيمصِقفشيــومرشيدصيــّ٦لشيماظؾَّ ـِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)م؟م
شيوعيُمبضيّ٤صيمزشيؼضيـٍّٓم،محِـىؽيمرشيدصيـّ٦لغيماظؾَّـِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
صَؼَوظُّ٦ا:موشيعشيّ٤ضيمؼشيفضيؿشيّٕغيئصيمسشيؾ ضيَقِّ٥مإغيظَّومأُد شي
ـوعيُ،مصَؼَــولشيمرشيدصيــّ٦لصيماظؾَّ ـِّ٥م(٭ّشيــؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي):م م
سشيؾَقضي ـِّ٥موشيدشيــؾَّّ٣شي)مصَؽَؾَّؿشيــّ٥صيمأُدشيـ شي
ِماظؾ،ِّ٥مثصيّ٣ؼيمضَومشيمصَوخضيؿشيطَـىشيم،مثصيـّ٣ؼيمضَـولشي:مإغيغؼيؿشيـومأَػضيؾَـَّ١م
(م أَتشيشضيػَّٝصيمصِّ٨محشيُّٓمعِّ٤ضيمحصيّٓصيود َّ
غيّ٣م
اظَِّّٔؼّ٤شيمضَؾضيؾَؽُّ٣ضيم،مأَغؼيفصيّ٣ضيمطَوغصيّ٦امإغيذشيامدشيّٕشيقشيمصِقفغيّ٣صيماظشؼيّٕغيؼّٟصيمتشيّٕشيطُّ٦هصيم،موشيإغيذشيامدشيّٕشيقشيمصِـقف صي
ًَم
شيـّٕض ضي
صيّ٦امسؾ ضيَقِّ٥مايَـّٓؼيم،موشيأؼضيـّ٣صيماظؾَّـِّ٥مظَـّ٦ضيمأَنؼيمصَورِؿشيـيَمبِـضيـًشيمعصيقشيؿؼيـٍّٓمد شي
اظضعِقّٟصيم َأضَوع شي
ؼي
ظَؼَطَعضيًصيمؼشيّٓشيػشيو)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكوري) .م
مإنمعؾّٓأماٌلوواةمعؾّٓأمأ٭ّقّ٢مبنيمذيقـّٝمأصـّٕادماجملؿؿـّٝمبغـّٚماظـظـّٕم
سّ٤مأيماسؿؾورمسؾّ٧مأدوسمأغّ٥محّ٠مأ٭ّـقّ٢مظإلغلـونم،مضـولمتعـودي:م{ؼشيـومأَؼؽيفشيـوم
َوم
ضيمسؾَــّ٧مأَغ ُػلِــؽُّ٣ضيمأ غي
ِموظَــ ّ٦شي
اظَّــِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيــّ٦اْمطُّ٦غصيــّ٦اْمضَــّ٦ؼياعِنيشيمبِوظْؼِلضيــِّٛمذصيــفشيّٓشياءمِظؾّــ ّ٥شي
اظّْ٦شياظِــّٓشيؼضيّ٤غيموشياَِّضْ ـّٕشيبِنيشيمإغينمؼشيؽُــّ٤ضيمشَـِقعي ـوًمأَوضيمصَؼَــرياًمصَوظؾّــّ٥صيمأَوضيظَــّ٧مبِفغيؿشيــومصَ ـٱَّمتشيؿؼيؾِعصيــّ٦اْم
اظْفشيّ٦شيىمأَنمتشيعضيِّٓظُّ٦اْموشيإغينمتشيؾّْ٦صيواْمأَوضيمتصيعضيّٕغيّ٬صيّ٦اْمصَنغينؼيماظؾَّّ٥شيمطَونشيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشيمخشيؾِريطيام}م م
ػاظـلوء:م135ؼ.
م موعّ٤ماظصّ٦رماٌشّٕضيمظؿقؼقّ٠مػـّٔاماٌؾـّٓأمسؾـّ٧مأرضمماظّ٦اضـّٝمعـومحـّٓثم
عّ٤متـوزعمبنيمدقّٓغومسؾّ٨عيمبّ٤مأبّ٨مروظىم(رّ٨ّ٬مآمســ)ّ٥موػـّ٦مأعـريمسؾـّ٧م
اٌمعـنيمعّٝمؼفّ٦ديم ،صوحؿؽؿومإديمذّٕؼّّمضوّ٨ّ٬ماٌلؾؿنيم،مصلـللمأعـريم
اٌمعـنيمـمسؾـّ٧ماسؿؾـورمأغـّ٥مخصـّ٣مؼؿلـووىمعـّٝمخصـؿّ٥ماظقفـّ٦ديمـمماظؾقعيــيم
صعفّٖمسـّ٤مإضوعؿفـوم،مصّ٦جعيـّ٥ماظـقؿنيم إديمخصـؿّ٥ماظقفـّ٦ديمصقمؾـّٟم،مصقؽـّ٣م
بوظــّٓرعمظؾقفــّ٦ديم،مصؿعفــىماظقفــّ٦ديمعــّ٤مماِّعــّٕم،موضــول:مضوّ٬ــّ٨مأعــريم
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اٌمعـنيمحيؽّ٣مظّ٨مسؾق!ّ٥موغطـّ٠مبوظشـفودتنيموأدـؾّ٣م ٌـومرأىمعـّ٤مسظؿـيم
اإلدــٱّمموسظؿــيمعؾودّ٫ــّ٥موأحؽوعــّ٥ماظــيتمتؿعوعــّ٢معــّٝماإلغلــونمسؾــّ٧ماسؿؾــورم
إغلوغقؿ .ّ٥م
ممممطّٔظّ١معّ٤محؼّ٦قماإلغلونماظـيتمتـووهلـوماظــيبماظؽـّٕؼّ٣م(م٭ّـمؾّ٧مآمسؾقـّ٥م
ودؾ)ّ٣مسيمخطؾيماظّ٦داعمابوصظيمسؾّ٧معوظّ٥م،مصٱّمؼـؽّٕمأحّٓمعومظؾؿولمعّ٤م
أػؿقيمسيمتلقريمأعّ٦رمايقوةمظؿقؼقّ٠مودوّ٢ّ٫ماظعـقّ٘ماظؽـّٕؼّ٣م،مو٭ّـّٓقمعـّ٤م
ضول:
بوظعؾّ٣مواٌولمؼؾـّ٧ماظـوسمعؾؽفّ٣صيمممممممممممممممٕمؼنبمعؾّ١مسؾّ٧مجفّ٢موإضٱّل
وجوءمصّ٧معلثّ٦رمايؽؿيم:م(ّٰمخريمصقؿّ٤مّٰمؼطؾىماٌولم،مؼصّ٦نمبّ٥مسِّٕضيّ٥ّ٬م
،موؼلّٓمبّ٥مخؾؾ.)ّ٥
ممموحػّٜماٌولمعّ٤مّّٕ٬ورؼوتماظـّٓؼّ٤ماًؿـّٗم،موحـّ٠ممتؾؽـّ٥مسيماإلدـٱّمم
شوؼيمسيماظلؿّ٦مواظّٕضّ٨مأوجىمسؾـّ٧ماٌلـؾّ٣مأنممحيػظـّ٥موؼصـّ٦غّ٥م،موحـّٕؼيمم
سؾقّ٥مدّٕضؿّ٥مأومإتٱّص .ّ٥م
مممموسيمخطؾيماظّ٦داعمحّٔرماظــيبم(م٭ّـؾّ٧مآمسؾقـّ٥مودـؾ)ّ٣معـّ٤ماظّٕبؼيـومسؾـمّ٧م
اسؿؾورػــومأصقــّ٘م٭ّــّ٦رمادــؿغٱّلمحوجــيماظـــوسموّ٬ــقوعمأعــّ٦اهلّ٣موأطؾــفوم
بوظؾورّ٢م،مصؼولم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(موإنؼيمرغيبشيوماىَوػِؾقعييمعشيّ٬ّ٦ـّ٦عظيموظؽـّ٤م
ظؽّ٣مرءوسمأعـّ٦اظؽّ٣مّٰمتظؾؿـّ٦نموّٰمتظؾؿـّ٦نم،مضضـّ٧مآمأغـّ٥مّٰمربـو،موإنم
عي
أَوعيلشيمربوًمأَبضيّٓأُم ِبِّ٥مرغيبشيومسشيؿعيّ٨ماظعؾوسصيمبّ٤مسؾّٓماٌطؾى) .م
مممممموؼؼّ٦لمايّ٠مدؾقوغّ٥موتعودي:م{ؼشيومأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّـّ٥شيموشيذشيرصيوامعشيـوم
شيـّٕبٍمعِـّ٤شيماظؾَّـ ِّ٥م
ْعؾُـّ٦امصَـلْذشيغصيّ٦امبِق ضي
ضيمتػ شي
صيـم ِعـِنيشيم*مصَـنغينضيمظَـ ّ٣شي
شيبؼِّ٨شيمعِّ٤شيماظّٕـيبشيـومإغينضيمطُـضيـؿصيّ٣ضيمع ضي
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وشيرشيدصيــِّ٦ظِّ٥موشيإغينضيمتصيؾضيــؿصيّ٣ضيمصَؾَؽُــّ٣ضيمرصيءصيوسصيمأَعضيــّ٦شيماظِؽُّ٣ضيمَّٰمتشيظْؾِؿصيــّ٦نشيموشيَّٰمتصيظْؾَؿصيــّ٦نشيم*موشيإغينضيم
طَونشيمذصيومسصيلضيّٕشيةٍمصَـشيظِّٕشيةٌمإغيظَّ٧معشيقضيلشيّٕشيةٍموشيأَنضيمتشيصشيّٓؼيضُّ٦امخشيقضيّٕظيمظَؽُّ٣ضيمإغينضيمطُـضيـؿصيّ٣ضيمتشيعضيؾَؿصيـّ٦نشي*م
صيـّ٣مَّٰم
ؽيمغػْـّٗػيمعشيـومطَلشيـؾشيًضيموشيػ مضي
ِمإظَـّ٧ماظؾَّـِّ٥مثصيـّ٣ؼيمتصيـّ٦شيصَّّ٧مطُـ ّ٢شي
شياتؼُّ٦امؼشيّ٦ضيعطيومتصيّٕضيجشيعصيّ٦نشيمصِق ّ٥غي
و ؼي
ؼصيظْؾَؿصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م278م،م279م،م،280م281ؼ .م
موؼؼــّ٦لمدــؾقوغ:ّ٥م{مؼشيوأَؼؽيفشيــوماظَّ ـِّٔؼّ٤شيمآعشيـصيــّ٦امظَــومتشي ـلْطُؾُّ٦امأَعضيــّ٦شياظَؽُّ٣ضيمبشيقضيـــشيؽُّ٣ضيم

م

بِوظْؾشيورِّ٢غيمإغيظَّومأَنضيمتشيؽُّ٦نشيمتِفشيورشيةًمسشيـّ٤ضيمتشيـّٕشياضػيمعِــضيؽُّ٣ضيموشيظَـمومتشيؼْؿصيؾُـّ٦امأَغضيػُلشيـؽُّ٣ضيمإغينؼيماظؾَّـّ٥شيم
طَونشيمبِؽُّ٣ضيمرشيحِقؿطيو*موشيعشيّ٤ضيمؼشيػْعشيّ٢ضيمذشيظَِّ١مسصيّٓضيوشياغطيوموشيزُؾْؿطيومصَلشيّ٦ضيفشيمغصيصضيـؾِقِّ٥مغشيـورطياموشيطَـونشيم
َّ٧ماظؾِّ٥مؼشيلِريطيا}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظـلوء:م29م،م30ؼ .م
َّ
ذشيظَِّ١مسشيؾ
عومأجـّٓرماظـّٓم غقومطؾـفومأنمتؼـّٟمأعـوممػـّٔاماهلـّٓيماظـؾـّ٦يماظعظـقّ٣م
اٌؿؿـّ٢مسيمخطؾيماظّ٦داعماظيتمذيعـًمسيمطـّ٢مأظػوزفـوموععوغقفـوماًـريم
طؾّ٥مظؾؾشّٕؼيمذيعوءم،مصؼّٓمطوغًمحبّ٠مدؾؼًومسيمتورؼّْماظؾشّٕؼيمأردًمضّ٦اسّٓم
حؼــّ٦قماإلغلــونم.مصفــّٔهماًطؾــيمأسظــّ٣موثقؼــيمراّ٫ــّٓةمسيمذبــولمحؼــّ٦قم
اإلغلون،مرمسًماٌؾودئمواظؼقّ٣ماِّدودقيماإلغلوغقيمواًؾؼقي.
م

* * *
م
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خط ة عاد ياضح يمل اةك
ً
أّال :ينعٌاصب:
-1مممسقّٓماِّّ٬قّ٧مرعّٖمظؾؿضققيمواظؾّٔلمواظعطوء .م
-2مممبعّٚماظّٓروسماٌلؿػودةمعّ٤مضصيماظّٔبقّّمسؾقّ٥ماظلٱّم .م
-3مماِّّ٬ققيمسؾودةموتّ٦دعي .م
-4ممعّ٤مصضوّ٢ّ٫مؼّ٦مماِّّ٬ق.ّ٧م م

ً
ثاًاا  :يادنة :

يادنة هي ين بآى:

ِؾ ِّ٥مرشيبـيم
 -1ضول مآ متعودي :م{ضُّ٢ضي مإغينؼي م٭ّشيؾَوتِ ّ٨موشيغصيلصيؽِ ّ٨موشيعشيقضيقشيويشي موشيعشيؿشيوتِ ّ٨مظ َّ
اظْعشيوظَؿِنيشيم*مظَومذشيّٕغيؼَّ١مظَّ٥صيموشيبِّٔشيظَِّ١مأُعِّٕضيتصيموشيأَغشيومأَوؼيلصيماظْؿصيلضيؾِؿِنيشي}م

ػاِّغعوم:م،162م163ؼ .م

 -2وضولمتعودي:م{صَؾشيشؼيّٕضيغشيوهصيمبِغصيؾَومػيمحشيؾِقّ٣ػيم*مصَؾَؿؼيومبشيؾَّٞشيمعشيعشيّ٥صيماظلؼيعضيّ٨شيمضَولشيمؼشيومبصيـشيّ٨ؼيم
إغيغـيّ٨مأَرشيىمصِّ٨ماظْؿشيـشيومغيمأَغـيّ٨مأَذضيبشيقصيَّ١مصَوغضيظُّٕضيمعشيوذشيامتشيّٕشيىمضَولشيمؼشيومأَبشيًِماصْعشيّ٢ضيمعشيوم

تصيمضيعشيّٕصيمدشيؿشيفِّٓصيغِّ٨مإغينضيمذشيوءشيماظؾَّّ٥صيمعِّ٤شيماظصؼيوبِّٕغيؼّ٤شيم*مصَؾَؿؼيومأَدضيؾَؿشيوموشيتشيؾَّّ٥صيمظِؾْفشيؾِنيغيم*م

وشيغشيودشيؼضيـشيوهصي مأَنضي مؼشيو مإغيبضيّٕشياػِقّ٣صي* مضَّٓضي م٭ّشيّٓؼيضًْشي ماظّٕؽيؤضيؼشيو مإغيغؼيو مطَّٔشيظِ َّ١مغشيفضيّٖغييم

ِق}ّ٣م
اظْؿصيقضيلِـِنيشي*مإغينؼيمػشئّشيامظَفصيّ٦شيماظْؾشيؾَوءصيماظْؿصيؾِنيصي*موشيصَّٓشيؼضيـشيوهصيمبِِّٔبضيّّػيمسشيظ ػي

ػاظصوصوت:م101م-م107ؼ.

 -3وضولمتعودي:م{إغيغؼيومأَسضيطَقضيـشيوكَ ماظْؽَّ٦ضيثشيّٕشيم*مصَصشيّ٢ـي مظِّٕشيبـيَّ١موشياغضيقشيّٕضيم*مإغينؼيمذشيوغِؽشيَّ١م
ػصيّ٦شيماْظلَبضيؿشيّٕصي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؽّ٦ثّٕؼ.

شيماظؾِّ٥مصَنغيغؼيفشيومعِّ٤ضيمتشيؼّْ٦شيىماظْؼُؾُّ٦بِ}م
 -4وضولمتعودي:م{ذشيظَِّ١موشيعشيّ٤ضيمؼصيعشيظِّّ٣ضيمذشيعشيوَّ ِّّٕ٫

ػايٍ:م32ؼ.
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 -5وضول متعودي :م{ظَّ٤ضي مؼشيـشيولشي ماظؾَّّ٥شي مظُقصيّ٦عصيفشيو موشيظَو مدِعشيوؤصيػشيو موشيظَؽِّ٤ضي مؼشيـشيوظُّ٥صي ماظؿؼيؼّْ٦شيىم
عِـضيؽُّ٣ضي مطَّٔشيظِ َّ١مدشيكؼيّٕشيػشيو مظَؽُّ٣ضي مظِؿصيؽَؾـيّٕصيوا ماظؾَّّ٥شي مسشيؾَ ّ٧معشيو مػشيّٓشياطُّ٣ضي موشيبشيشـيّٕغيم
اظْؿصيقضيلِـِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايٍ:م37ؼ .م
يادنة هي ين ٌة ّيآلثاة:

ماظؾ ِّ٥مبضيّ٤غي مضُّٕضيطٍ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مسشيّ٤غي ماظـؼيؾِّ٧ـي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
 -1مسشيّ٤ضي مسشيؾِّٓ َّ
شيماظؾِّ٥متشيؾشيورشيكَموشيتشيعشيوظَّ٧مؼشيّ٦ضيمصيماظـؼيقضيّٕغيمثصيّ٣ؼيمؼشيّ٦ضيمصيم
ودؾ)ّ٣مضَولشي:م(مإغينؼيمأَسضيظَّ٣شيماَِّؼؼيومغيمسِـضيّٓ َّ
اظْؼَّٕـيم–مؼعينماظقّ٦مماظّٔيمؼؾق-ّ٥م)م(دـّ٤مأبّ٨مداودم) .م
ِشيَم(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مأَغؼيفصيّ٣ضيمذشيبشيقصيّ٦امذشيوةًمصَؼَولشيماظـؼيؾِّ٧ؽيم(٭ّؾّ٧مآم
 -2موسشيّ٤ضيمسشيو ّ٫شي
سؾق ّ٥مودؾ :)ّ٣م( معشيو مبشيؼِّ٧شي معِـضيفشيو؟ م) .مضَوظًَضي معشيو مبشيؼِّ٧شي معِـضيفشيو مإغيَّّٰ مطَؿِػُفشيو .مضَولشي:مم م
(مبشيؼِّ٧شيمطُؾُّفشيومشَقضيّٕشيمطَؿِػِفشيوم)م(دـّ٤ماظرتعّٔيم) .م
 -3موسشيّ٤ضي مأَبِ ّ٧مدشيعِقٍّٓ ماظْكصيّٓضيرغيىـي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي م :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي ماظؾَِّّ٥م م
َمتلْطُؾُّ٦امظُقصيّ٦مشيماَِّّ٬شيوحِّ٧ـيمصَّ٦ضيقشيم
ِؼـيِمّٰ شي
(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(مؼشيومأَػضيّ٢شيماظْؿشيّٓ شي
غيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
ثشيٱَّثٍم)م،موشيضَولشيمابضيّ٤صيماظْؿصيـشيـؼيّ٧مثشيٱّشيَثيِمأَؼؼيومػي.مصَششيؽَّ٦ضيامإغيظَّ٧مرشيدصيّ٦ل َّ
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مأَنؼيمظَفصيّ٣ضيمسِقشيوًّٰموشيحشيششيؿطيوموشيخشيّٓشيعطيومصَؼَولشي:م(طُؾُّ٦اموشيأَرْعِؿصيّ٦اموشياحضيؾِلصيّ٦امأَوغيم
ادؼيخِّٕصيوام)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
ّٰشيم
 -4موسشيّ٤غي مابضيّ٤غي مسصيؿشيّٕشي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضَولشي :م( ماظضؼيقشيوؼشيو موشياظْفشيّٓشياؼشيو مثصيؾٌُظي م ِ
ػضيؾِ،ّ١موشيثصيؾٌُظيمظَ،ّ١موشيثصيؾٌُظيمظِؾْؿشيلشيوطِنيغيم)ممممممممممممممممممممممممم(ابؾّ٧مّٰبّ٤محّٖمم) .م
ً
ثانثا :يملْضرررْع
ػّٔامؼّ٦ممسقّٓغوماِّطرب،ممسقّٓ ماظؿضققيمواظؾّٔل مواظعطوء ،ماظؿضققيم
بؽ ّ٢مذّ٨ء مسي مدؾق ّ٢معّّٕ٬وة مآ مسّٖ موج ،ّ٢ماظؿضققي مبوظـػّٗ مواٌول،م
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اظؿضققيمبوِّػّ٢موبؽّ٢مذّ٨ء،مصفّٔامخؾقّ٢ماظّٕريّ٤مإبّٕاػقّ٣مسؾقّ٥ماظلٱّمم
ؼضقّ٨مبؽّ٢مذّ٨ءمسيمدؾقّ٢مدؼـّ٥موسؼقّٓتّ٥م،مأخّٕجمعّ٤مورـّ٥ماظّٔيمحيؾّ٥م
صقىماِّورونمصطّٕةمسيماظـػّ٦س،مػفّٕمورـّ٥مبعّٓم٭ّّٕاعمبقـّ٥موبنيمضّ٦ع،ّ٥م
وبعّٓمأنمسوغّ٧معّ٤مأبقّ٥مغػلّ٥معومسوغ،ّ٧مبعّٓ مرصؼّ٥مبّ٥مشوؼيماظّٕصّ٠مسيمدسّ٦ت،ّ٥م
وحوول مبؽ ّ٢مدؾق ّ٢مأن مؼلؿؿقؾ ّ٥مإدي مرّٕؼ ّ٠مآ مسّٖ موج ّ٢مضول متعودي:م
{وشياذضيطُّٕضيمصِّ٨ماظْؽِؿشيوبِمإغيبضيّٕشياػِقّ٣شيمإغيغؼيّ٥صيمطَونشيم٭ِّّٓـيؼؼًومغشيؾِقؾيوم*مإغيذضيمضَولشيمِظلَبِقِّ٥مؼشيومأَبشيًِمظِّ٣شيم
تشيعضيؾصيّٓصيمعشيومظَومؼشيلضيؿشيّٝصيموشيظَومؼصيؾضيصِّٕصيموشيظَومؼصيغضيـِّ٨مسشيـضيَّ١مذشيقضيؽطيوم*مؼشيومأَبشيًِمإغيغـيّ٨مضَّٓضيمجشيوءشيغِّ٨معِّ٤شيم
ضيمؼلْتَِّ١مصَوتؼيؾِعضيـِّ٨مأَػضيِّٓكَم٭ِّّٕشيارًومدشيّ٦غيؼؾيوم*مؼشيومأَبشيًِمظَومتشيعضيؾصيِّٓماظشؼيقضيطَونشيمإغينؼيم
اظْعِؾّْ٣غيمعشيومظَ ّ٣شي
اظشؼيقضيطَونشي مطَونشي مظِؾّٕؼيحضيؿشيّ٤غي مسشيصِقؾيو}ػعّٕؼ 41:ّ٣م -م44ؼ ،مث ّ٣مؼؾؾ ّٞماِّدب مواظّٕصّ٠م
وحلّ٤ماظؿلدبمعّٝماِّبمشوؼؿّ٥محنيمؼؼّ٦لمِّبق{:ّ٥ؼشيومأَبشيًِمإغيغـيّ٨مأَخشيوفصيمأَنضيم
ؼشيؿشيلؼيَّ١مسشئّشيابظيمعِّ٤شيماظّٕؼيحضيؿشيّ٤غيمصَؿشيؽُّ٦نشيمظِؾشؼيقضيطَونغيموشيظِقؾيو}ػعّٕؼ:ّ٣م45ؼمٕمؼؼّ٢مظّ٥م:م
إغّ١مطوصّٕمجوحّٓموإنمعصريكماظعّٔابم،موٕمؼؼ:ّ٢مدؿعّٔبمسيماظـورم..مّٰم،م
ب ّ٢مضول :مإغ ّ٨مأخوف مأن مميل ّ١م– مذبّٕد معّٗعي م ...مدبقؾّ٦ا معّٓى ماظّٕصّ٠م
واِّدبمعّٝماِّبمسؾّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤مطػّٕهم!!!مثّ٣مإنماٌؼوممعؼوممسّٔابموعّٝم
ذظّ١مٕمؼؼ:ّ٢مسّٔابمعّ٤ماىَؾؼيورم،موإمنومأتّ٧مبودّ٣معّ٤مأمسوءمآمتعوديم
صقّ٥مررييمحؿّ٧مّٰمؼػفّٝمأذنمأبقّ٥م–معـؿفّ٧ماِّدبمواظربم;مظؽّ٤مطقّٟمطونم
ردعي ماِّب ماظؽوصّٕ{:ضَولشي مأَرشياشِىظي مأَغضيًشي مسشيّ٤ضي مآظِفشيؿِ ّ٨مؼشيو مإغيبضيّٕشياػِقّ٣صي مظَؽِّ٤ضي مظَّ٣ضي متشيـشيضيؿِّ٥م
َظلَرضيجصيؿشيـؼي َّ١موشياػضيفصيّٕضيغِ ّ٨معشيؾِقؾيو}ػعّٕؼ :ّ٣م64ؼ مصفّٔا مردعي ماِّب ماظؽوصّٕ ماظّٔي معوتم
سؾّ٧ماظؽػّٕ .م
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ظؽ ّ٤مطق ّٟمطون مجّٖاء مدقّٓغو مإبّٕاػق ّ٣م(سؾق ّ٥ماظلٱّم) م؟! مرزض ّ٥مآم
تعوديمبّ٦ظّٓمأروسّ٥مصقؿومّٰمؼطقّٝمصقّ٥مأحّٓمأحّٓطيامسيماظّٔبّّموإغفوء مايقوةم
طؾفومضولمتعوديم:م{ مصَؾَؿؼيومبشيؾَّٞشيمعشيعشيّ٥صيماظلؼيعضيّ٨شيمضَولشيمؼشيومبصيـشيّ٨ؼيمإغيغـيّ٨مأَرشيىمصِّ٨ماظْؿشيـشيومغيم
أَغـيّ٨مأَذضيبشيقصيَّ١مصَوغضيظُّٕضيمعشيوذشيامتشيّٕشيىمضَولشيمؼشيومأَبشيًِماصْعشيّ٢ضيمعشيومتصيمضيعشيّٕصيمدشيؿشيفِّٓصيغِّ٨مإغينضيمذشيوءشيم
اظؾَّّ٥صيمعِّ٤شيماظصؼيوبِّٕغيؼّ٤شي}ػماظصوصوت102:ؼمعـؿفّ٧ماظؾٱّءموشوؼيمابـيمأنمؼمعّٕم
اِّبمبّٔبّّمابـّ٥م;مثّ٣معشيّ٤ماِّبموعشيّ٤ماّٰبّ٤؟!ماِّبمرجّ٢مبؾّٞمعّ٤ماظؽربمسؿقوم
ورزقموظّٓامسيمغفوؼوتماظعؿّٕم،مثّ٣مػّ٦ماظقّ٦ممؼمعّٕمبّٔحب!ّ٥مواّٰبّ٤مذوبمسيم
بّٓاؼي مذؾوب ّ٥مبّٓظق ّ٢مضّ٦ظ ّ٥م :م{صؾؿو مبؾ ّٞمعع ّ٥ماظلع ّ٨م }...مسي مبّٓاؼي مذؾوبّ٥؟م
ؼعينمسيماظلّ٤ماظيتمؼؽّ٦نماظّ٦ظّٓمصقفومضّٕةمسنيمِّبقّ٥موؼؽّ٦نماظشوبمصقفوم
عّٖػّ٦طيامبشؾوبّ٥م;مسيمػّٔهماظؾقظيماظػورضيمسيمسؿّٕماظّ٦ظّٓمواظّ٦اظّٓمؼمعّٕماظّ٦اظّٓم
بّٔبّّموظّٓه...مصؿوذامطونمردماّٰبّ٤؟!م{ مضَولشيمؼشيومأَبشيًِماصْعشيّ٢ضيمعشيومتصيمضيعشيّٕصي} مؼوأبًِم
؟!مإغفومغػّٗماظؽؾؿيمايوغقيماظيتمطونمؼؼّ٦هلومدقّٓغومإبّٕاػقّ٣مِّبقّ٥م!محؼًومإنم
اىّٖاءمعّ٤مجـّٗماظعؿ;ّ٢مطؿومتّٓؼّ٤متّٓان;مبّٕوامآبوءطّ٣متربطّ٣مأبـوؤطّ٣م;معوم
تػعؾّ٥ماظقّ٦ممعّٝمواظّٓؼّ١مدؿؾؼوهمشّٓامعّ٤مأبـوّ١ّ٫م .م
إن ماظّٓرس ماِّسظ ّ٣مسي مضصي ماظّٔبقّّ مسؾق ّ٥ماظلٱّم مػ ّ٦معـؿفّ٧م
اّٰعؿـولمواّٰدؿلٱّمماظؽوعّ٢مواّٰغؼقودماظؿوممِّعّٕمآمتعودي،ماعؿـولمجيعّ٢م
حّٕص ماٌلؾ ّ٣مسؾ ّ٧مأعّٕ مآ متعودي موروسؿ ّ٥مأذّٓ مع ّ٤محّٕ٭ّ ّ٥مسؾ ّ٧مغػلّ٥م
ووظّٓه مواظّٓغقو موعو مصقفو ،مؼؼّ٦ل مآ متعودي :م{إغيغؼيؿشيو مطَونشي مضَّ٦ضيلشي ماظْؿصيمضيعِـِنيشي مإغيذشيام
َّ٧ماظؾِّ٥موشيرشيدصيِّ٦ظِّ٥مظِقشيقضيؽُّ٣شيمبشيقضيـشيفصيّ٣ضيمأَنضيمؼشيؼُّ٦ظُّ٦امدشيؿِعضيـشيوموشيأَرَعضيـشيوموشيأُوظَؽَِّ١مػصيّ٣صيم
َّ
دصيسصيّ٦امإغيظ
اظْؿصيػْؾِقصيّ٦نشي م* موشيعشيّ٤ضي مؼصيطِّٝغي ماظؾَّّ٥شي موشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صي موشيؼشيكضيّ٘شي ماظؾَّّ٥شي موشيؼشيؿؼي ْؼ ِّ٥م َصلُوظَؽِ َّ١مػصيّ٣صيم
اظْػَوِّّٖ٫صيونشي}ػاظـّ٦ر:م،51م52ؼ .م
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عو مأحّ٦جـو مأن مغلؿؾف ّ٣مػّٔه ماٌعوغ ّ٨ماإلميوغقي ماظعظقؿي مسي مزعّ٤م
بّٓت متؾّ٦ح مسي مآصوض ّ٥معّ٦جوت مجّٓؼّٓة مع ّ٤ماظضٱّل مواإليود ،موسي مضصيم
دقّٓغو مإبّٕاػق ّ٣م(سؾق ّ٥ماظلٱّم) مدروس موسرب مؼؿّ٦جى مسؾقـو مأن مغّٓؼ ّ٣ماظـظّٕم
صقفو،مظؼّٓمواجّ٥مخؾقّ٢ماظّٕريّ٤مربـطيومذّٓؼّٓة،موواجّ٥معفؿوتمجلوعطيو،مظؼّٓم
وجّٓمغػلّ٥مؼّ٦اجّ٥موحّٓهمدقؾًومعّ٤ماإليودمواظضٱّل،ماإليودماظّٔيمو٭ّّ٢م
إديمأنمؼّٓسّ٨ماظـؿّٕودمأغّ٥محيقّ٨موميقً،ممضولمتعوديم:م{أَظَّ٣ضيمتشيّٕشيمإغيظَّ٧ماظَِّّٔيم
شيب ِّ٥مأَنضي مآتشيوهصي ماظؾَّّ٥صي ماظْؿصيؾْ َّ١مإغيذضي مضَولشي مإغيبضيّٕشياػِقّ٣صي مرشيبـيّ٨شي ماظَِّّٔيم
حشيوجؼي مإغيبضيّٕشياػِقّ٣شي مصِ ّ٨مر ـي
شيمؼلْتِّ٨مبِوظشؼيؿضيّٗغيم
ؼصيقضيقِّ٨موشيؼصيؿِقًصيمضَولشيمأَغشيومأُحضيقِّ٨موشيأُعِقًصيمضَولشيمإغيبضيّٕشياػِقّ٣صيمصَنغينؼيماظؾَّ ّ٥شي
عِّ٤شي ماظْؿشيشضيّٕغيقغيم َصلْتِمبِفشيومعِّ٤شيماظْؿشيغضيّٕغيبِمصَؾصيفغيًشيماظَِّّٔيمطَػَّٕشي موشياظؾَّّ٥صيمظَومؼشيفضيِّٓيماظْؼَّ٦ضيمشيم
اظظَّوظِؿِنيشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة:م258ؼ .م
ؼؼّ٦ل ماب ّ٤مطـري مرري ّ٥مآ :م( موطون -مأي ماظـؿّٕود -مرَؾَىشي معِّ٤ضيم
إغيبضيّٕشياػِقّ٣شي مدشيظِقؾًو مسشيؾَ ّ٧موصيجصيّ٦دِ ماظّٕؼيبـي ماظَِّّٔي مؼشيّٓضيسصي ّ٦مإغيظ ضيَق ،ِّ٥مصَؼَولشي مإغيبضيّٕشياػِقّ٣صي:م م
{رشيبـيّ٨شيماظَِّّٔيمؼصيقضيقِّ٨موشيؼصيؿِقًصي} مأيمإمنوماظّٓؼيظِقّ٢صيمسشيؾَّ٧موصيجصيّ٦دِهِمحصيّٓصيوثصيمػشئِّهِم
اْظلَذضيقشيوءِ ماظْؿصيششيوػشيّٓشيةِ مبشيعضيّٓشي مسشيّٓشيعِفشيو موشيسشيّٓشيعصيفشيو مبشيعضيّٓشي موصيجصيّ٦دِػشيو ،موشيػشئّشيا مدشيظِقّ٢ظي مسشيؾَّ٧م
وصيجصيّ٦دِماظْػَوسِّ٢غيماظْؿصيكضيؿشيورغي،مّ٬شيّٕصيورشيةًمِظلَغؼيفشيومظَّ٣ضيمتشيقضيّٓصيثضيمبِـشيػْلِفشيومصَؾَومبصيّٓؼيمظَفشيومعِّ٤ضيمعصيّ٦جٍِّٓم
أَوضيجشيّٓشيػشيو ،موشيػصيّ٦شي ماظّٕؼيبؽي ماظَِّّٔي مأَدضيسصي ّ٦مإغيظَ ّ٧مسِؾشيودشي ِت ِّ٥موشيحضيّٓشيهصي مظَو مذشيّٕغيؼ َّ١مظَّ٥صي ،مصَعِـضيّٓشيم
ذشيظِ َّ١مضَولشي مابوجعي م -موػ ّ٦ماظـؿّٕود{:-أَغشيو مأُحضيقِ ّ٨موشيأُعِقًصي} ،مضول مضؿودة:م
وذظّ١مأغّ٨مأوتشيّ٧مبوظّٕجؾنيمادؿقؼوماظؼؿّ٢مصكعّٕمبؼؿّ٢مأحّٓػؿومصقؼؿ،ّ٢موآعّٕم
شيوتيِ،موشياظظَّوػِّٕصيم -موشياظؾَّّ٥صيم
بوظعػّ٦مسشيّ٤غيماظْكخشيّٕغيمصَؾَومؼصيؼْؿشيّ٢صي،مصَّٔشيظَِّ١معشيعضيـشيّ٧ماظْنغيحضيقشيوءِموشياظْنغيع شي
أَسضيؾَّ٣صيم-مأَغؼيّ٥صيمعشيومأَرشيادشيمػشئّشيامِظلَغؼيّ٥صيمظَقضيّٗشيمجشيّ٦شيابطيومظِؿشيومضَولشيمإغيبضيّٕشياػِقّ٣صيموشيظَومصِّ٨معشيعضيـشيوهصيمِظلَغؼيّ٥صيم
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شَقضيّٕصي معشيوغِّٝػي مظِّ٦صيجصيّ٦دِ ماظصؼيوغِّٝغي ،موشيإغيغؼيؿشيو مأَرشيادشي مأَنؼي مؼشيّٓؼيسِّ٨شي مظِـشيػْ ِل ِّ٥مػشئّشيا ماظْؿشيؼَومشي مسِـشيودطيام
وشيعصيؽَوبشيّٕشيةً موشيؼصيّ٦ػِّ٣صي مأَغؼيّ٥صي ماظْػَوسِّ٢صي مظِّٔشيظِ ،َّ١موشيأَغؼيّ٥صي مػصيّ٦شي ماظَِّّٔي مؼصيقضيقِ ّ٨موشيؼصيؿِقًصي مطَؿشيوم
اضْؿشيّٓشيىم ِبِّ٥مصِّٕضيسشيّ٦ضينصيمصِّ٨مضَّ٦ضيِظ:ِّ٥م{عشيومسشيؾِؿضيًصيمظَؽُّ٣ضيمعـيّ٤ضيمإغيَظٍّ٥مشَقضيّٕغيي}،موشيظِفشئّشيامضَولشيمظَّ٥صيم
شيمؼلْتِّ٨مبوظشؿّٗمعِّ٤شيماٌشّٕقم
إغيبضيّٕشياػِقّ٣صيمظَؿؼيومادؼيسشيّ٧مػشئِّهِماظْؿصيؽَوبشيّٕشيةَ:م{صَنغينؼيماظؾَّ ّ٥شي
َصلْتِمبِفشيومعِّ٤شي ماظْؿشيغضيّٕغيبِ} مأَيضيمإغيذشيامطُـضيًشيمطَؿشيومتّٓس ّ٨مع ّ٤مأغّ١مهقّ٨مومتقًم
صوظّٔي محيق ّ٨موميقً مػصيّ٦شي ماظَِّّٔي مؼشيؿشيصشيّٕؼيفصي مصِ ّ٨ماظّْ٦صيجصيّ٦دِ ،مصِ ّ٨مخشيؾّْ٠غي مذواتّ٥م
تلكري مطّ٦اطؾ ّ٥موحّٕطوت ،ّ٥مصفّٔه ماظشؿّٗ متؾّٓو مط ّ٢مؼّ٦م مع ّ٤ماٌشّٕق مصننم
طـًمإغيظَفطيومطَؿشيومادؼيسشيقضيًشيمتصيقضيقِّ٨موشيتصيؿِقًصيم َصلْتِمبِفشيومعِّ٤شيماظْؿشيغضيّٕغيبِ؟مصَؾَؿؼيومسشيؾِّ٣شيمسشيفضيّٖشيهصيم
وشياغضيؼِطَوسشيّ٥صيموشيأَغؼيّ٥صيمظَومؼشيؼِّْٓرصيمسشيؾَّ٧ماظْؿصيؽَوبشيّٕشيةِمصِّ٨مػشئّشياماظْؿشيؼَومغيمبصيفغيًشي،مأَيضيمأُخضيّٕغيسشيمصَؾَوم
صيفيُم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(تػلريمابّ٤مطـريم) .م
ؼشيؿشيؽَؾَّّ٣صيموشيضَوعشيًضيمسشيؾ ضيَقِّ٥ماظْق ؼي
ظؽّ٤مدقّٓغومإبّٕاػقّ٣م(سؾقّ٥ماظلٱّم)محنيماخؿؾّ٧مبّٕبّ٥مأرادمأنمؼصيّٕؼّ٥م
آ متعودي مضضقي ماإلحقوء مواإلعوتي مرأي ماظعني محؿ ّ٧مؼعوؼّ٤شي معو متطؿؽّ٤صي مبّ٥م
غػلّ٥محنيمجيودلماٌؾقّٓؼ ّ٤م ،مضولمتعودي:م{وشيإغيذضيمضَولشيمإغيبضيّٕشياػِقّ٣صيمرشيبـيمأَرغيغِّ٨م
طَقضيّٟشي متصيقضيّ٨غي ماظْؿشيّ٦ضيتشي ّ٧مضَولشي مأَوشيظَّ٣ضي متصيمضيعِّ٤ضي مضَولشي مبشيؾَ ّ٧موشيظَؽِّ٤ضي مظِقشيطْؿشيؽِّ٤ؼي مضَؾْؾِ ّ٨مضَولشيم
شيعيًمعِّ٤شيماظطَّقضيّٕغيمصَصصيّٕضيػصيّ٤ؼيمإغيظَقضيَّ١مثصيّ٣ؼيماجضيعشيّ٢ضيمسشيؾَّ٧مطُّ٢ـيمجشيؾشيّ٢ػيمعِـضيفصيّ٤ؼيمجصيّٖضيءطيام
صَكصئّضيمأَرضيب شي
ؼيمؼلْتِقـشيَّ١مدشيعضيقطيوموشياسضيؾَّ٣ضيمأَنؼيماظؾَّّ٥شيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيؽِقّ٣ظي}ػاظؾؼّٕة:م260ؼ،مؼؼّ٦لم
ثصيّ٣ؼيمادضيسصيفصي ّ٤شي
اظؼّٕريب م–رري ّ٥مآ :-م( م...صلخّٔ مػّٔه ماظطري محلى معو مأعّٕ موذطوػو مثصيّ٣ؼيم
ضَطَعشيفشيو مضِطَعطيو م٭ِّغشيورطيا ،موشيخشيؾَ َّٛمظُقصيّ٦مشي ماظْؾشيعضيّٚغي مإغيظَ ّ٧مظُقصيّ٦مغي ماظْؾشيعضيّٚغي معشيّٝشي ماظّٓؼيمغيم
وشياظّٕـيؼّ٘غيمحشيؿؼيّ٧مؼشيؽُّ٦نشيمأَسضيفشيىشي،مثصيّ٣ؼيمجشيعشيّ٢شيمعِّ٤ضيمذشيظَِّ١ماظْؿشيفضيؿصيّ٦عغيماظْؿصيكضيؿشيؾِِّٛمجصيّٖضيءطيام
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سشيؾَّ٧مطُّ٢ـيمجشيؾشيّ٢ػي،موشيوشيضَّٟشيمػصيّ٦شيمعِّ٤ضيمحشيقضيٌصيمؼشيّٕشيىمتِؾْ َّ١ماظْلَجضيّٖشياءشيموشيأَعضيلشي َّ١مرصيءصيوسشيم
ماظؾ ،ِّ٥مصَؿشيطَوؼشيّٕشيتضي متِؾْ َّ١ماْظلَجضيّٖشياءصي موشيرَورشيم
اظطَّقضيّٕغي مصِ ّ٨مؼشيِّٓهِ ،مثصيّ٣ؼي مضَولشي :متشيعشيوظَقضيّ٤شي مبِنغيذضينغي َّ
اظّٓؼيمصيمإغيظَّ٧ماظّٓؼيمغيموشياظّٕـيؼّ٘صيمإغيظَّ٧ماظّٕـيؼّ٘غيمحشيؿؼيّ٧ماظشيْؿلَعشيًضيمعِـضيّ٢شيمعشيومطَوغشيًضيمأَوؼيظًوموشيبشيؼِقشيًضيم
بِؾَومرصيءصيوسػي،مثصيّ٣ؼيمطَّٕؼيرشيماظــيّٓشياءشيمصَفشيوءشيتضيّ٥صيمدشيعضيقطيو،مأَيضيمسشيّٓضيوطيامسشيؾَّ٧مأَرضيجصيؾِفغيّ٤ؼيم)م م
(تػلريماظؼّٕريب) .م
وسقّٓماِّّ٬قّ٧مسقّٓماِّّ٬ققي م،مسقّٓمإخٱّص ماظّٓؼّ٤مٓمسّٖموجّ٢م
ِؾِّ٥مرشيبـيماظْعشيوظَؿِنيشيم*م
ضولمتعوديم:م{ضُّ٢ضيمإغينؼيم٭ّشيؾَوتِّ٨موشيغصيلصيؽِّ٨موشيعشيقضيقشيويشيموشيعشيؿشيوتِّ٨مظ َّ
ظَو مذشيّٕغيؼ َّ١مظَّ٥صي موشيبِّٔشيظِ َّ١مأُعِّٕضيتصي موشيأَغشيو مأَوؼيلصي ماظْؿصيلضيؾِؿِنيشي} مػاِّغعوم :م ،162م163ؼ،م
غّٔبّّ ماِّّ٬وح ّ٨مسي مػّٔا ماظقّ٦م متؼّٕبطيو مإدي مآ متعودي ،موإغفو مظّٓظق ّ٢مسؾّ٧م
سظقّ٣مصضّ٢مآمسؾّ٧مػّٔهماِّعي،مصوِّّ٬ققيمذبققيمتّ٦دـيّٝصيمبفومسؾّ٧مغػلّ١م
وأػؾ ّ١موع ّ٤محّ٦ظ ،ّ١موع ّٝمذظ ّ١مػ ّ٨مضّٕبي موسؾودة متمجّٕ مسؾقفو ماِّجّٕم
اظعظق ،ّ٣مإن ماِّّ٬ققي مذعريةٌ مع ّ٤مذعو ّّٕ٫مآ مواجىظي متعظقؿفو مطؿو مضولم
شيماظؾِّ٥مصَنغيغؼيفشيومعِّ٤ضيمتشيؼّْ٦شيىماظْؼُؾُّ٦بِ}ػايٍ:م32ؼ،م
تعودي:م{ذشيظَِّ١موشيعشيّ٤ضيمؼصيعشيظِّّ٣ضيمذشيعشيوَّ ِّّٕ٫
ودـي مع ّ٤مدـ ّ٤ماظّٕدّ٦ل م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مؼـؾغ ّ٨ماّٰظؿّٖام مبفو،م
وإحقوؤػومبوظعؿّ٢مبفو،مذطّٕىمهلّٔامايودثماظعظقّ٣ماظّٔيمتّٕجّٝمإظقّ٥ماِّعيم
اٌلؾؿي مظؿعّٕف مصق ّ٥محؼقؼي مأبقفو مإبّٕاػق ،ّ٣ماظّٔي متؿؾ ّٝمعؾؿ ،ّ٥مواظّٔي متّٕثم
غلؾّ٥موسؼقّٓت،ّ٥موظؿّٓركمرؾقعيماظعؼقّٓةماظيتمتؼّ٦ممبفومأومتؼّ٦ممسؾقفو،موظؿعّٕفم
أغفوماّٰدؿلٱّممظؼّٓرمآمسيمروسيمراّ٬قيمواثؼيمعؾؾقيمّٰمتلللمربفومٌوذا؟م
وّٰ متؿؾفؾٍ مسي مهؼق ّ٠مإرادت ّ٥مسـّٓ مأول مإذورة معـ ّ٥موأول متّ٦جق ،ّ٥موّٰم
تلؿؾؼّ٨مظـػلفومسيمغػلفومذقؽطيو،موّٰمدبؿورمسيمعومتؼّٓعّ٥مظّٕبفومػقؽيًموّٰمرّٕؼؼيًم
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ظؿؼّٓميّ٥مإّٰمطؿومؼطؾىمػّ٦مإظقفومأنمتؼّٓم،مثّ٣مظؿعّٕفمأنمربفومّٰمؼّٕؼّٓمأنم
ؼعّٔبفو مبوّٰبؿٱّء ،موّٰ مأن مؼمذؼفو مبوظؾٱّء ،مإمنو مؼّٕؼّٓ مأن متلتق ّ٥مروّ٫عيً معؾؾقيًم
واصقيًمعمدؼيمعلؿلؾؿيًمّٰمتؼّٓممبنيمؼّٓؼ،ّ٥موّٰمتؿلديمسؾق،ّ٥مصنذامسّٕفمعـفوم
اظصّٓق مسيمػّٔا مأسػوػو مع ّ٤ماظؿضققوت مواآلّٰم ،موػؽّٔا متؽّ٦ن ماظؿؽوظقّٟم
اظشّٕسقيمتّٕبقيموتلدؼؾطيومظؾعؾودمّٰمرؾؾطيومظؾؿشؼيمسؾقف .ّ٣م
م

مواٌلؾ ّ٣م مبّٔحب ّ٥ماِّّ٬ققي مؼعرب مس ّ٤مذحب ّ٥مذفّ٦ات ّ٥موتضققؿّ٥م

حبظّ٦ز مغػل ّ٥متؼّٕبطيو مإدي مآ متعودي ،مصوِّػ ّ٣مظقّٗ ماظؾق ّ٣مواظّٓم موظؽّ٤م
اظؿؼّ٦ىماٌُلضيؿشيؽِـؼييمسيماظؼؾى،ماظؿؼّ٦ىماظيتمؼّٕؼّٓمآمتعوديمأنمؼّٕبّ٨ماظعؾودم
سؾقفومعّ٤مخٱّلماظعؾوداتماظيتمؼشّٕسفومهل،ّ٣مصفّ٨ماظيتمتّٓصعفّ٣مظؽّ٢مخري،م
ومتـعفّ٣مسّ٤مطّ٢مذّٕ،موتلخّٔػّ٣مإديمهّٕيمعّّٕ٬وةمآمتعودي،ممؼؼّ٦لمآم
تعودي:م{ظَّ٤ضيمؼشيـشيولشيماظؾَّّ٥شيمظُقصيّ٦عصيفشيوموشيظَومدِعشيوؤصيػشيوموشيظَؽِّ٤ضيمؼشيـشيوظُّ٥صيماظؿؼيؼّْ٦شيىمعِـضيؽُّ٣ضيمطَّٔشيظَِّ١م
دشيكؼيّٕشيػشيو مظَؽُّ٣ضي مظِؿصيؽَؾـيّٕصيوا ماظؾَّّ٥شي مسشيؾَ ّ٧معشيو مػشيّٓشياطُّ٣ضي موشيبشيشـيّٕغي ماظْؿصيقضيلِـِنيشي}ػايٍ :م37ؼ،م
ؼؼّ٦ل ماظّٖزبشّٕي :مواٌعـ ّ٧م (:مظ ّ٤مؼصيّٕ ّ٧ّ٬ماٌضقّ٦ن مواٌؼّٕـيبّ٦ن مربؼيف ّ٣مإّٰم
مبّٕاسوةماظـقيمواإلخٱّصمواّٰحؿػوزمبشّٕوطماظؿؼّ٦ىمسيمحّ٢معومضّٕبمب،ّ٥م
وشريمذظّ١معّ٤مابوصظوتماظشّٕسقيموأواعّٕماظّ٦رع.مصنذامٕمؼّٕاسّ٦امذظّ١م،م
ٕمتغّ٤مسـفّ٣ماظؿضققيمواظؿؼّٕؼىموإنمطـّٕمذظّ١معـفّ٣م)مم(اظؽشوف) .م
م

موإذا مطوغً ماِّّ٬ققي مضّٓ مذّٕسً متّ٦دعي مسؾ ّ٧ماظـػّٗ مواِّػّ٢م

واِّضورب مواٌلوطني مصنن مظؾؿضق ّ٨مأن مؼلط ّ٢معـفو معو مذوء ،موؼّٓخّٕم
وؼؿصّٓقممبومذوءمصننماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضول:مم(طُؾُّ٦اموشيأَرْعِؿصيّ٦ام
وادؼيخِّٕصيوام)،مظؽّ٤مؼلؿقىمأنمؼؼلؿفومثٱّثطيو،مصقلطّ٢مػّ٦موأػؾّ٥مثؾـفوموؼفّٓيم
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ثؾـفو موؼؿصّٓق مبـؾـفو ،مصعشيّ٤غي مابضيّ٤غي مسصيؿشيّٕشي م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـفؿو) مضَولشي :م( ماظضؼيقشيوؼشيوم
وشياظْفشيّٓشياؼشيومثصيؾٌُظيمَِّشيػضيؾِ،ّ١موشيثصيؾٌُظيمظَ،ّ١موشيثصيؾٌُظيمظِؾْؿشيلشيوطِنيغيم)،موسؾقـومأنمغّٓركمأنم
اظصّٓضي معـفو مػ ّ٨ماِّبؼ ّ٧مواِّغػ ّٝمظصوحؾفو مسي ماآلخّٕة ،مصعشيّ٤ضي مسشيوِّ٫ششييَم م
(رّ٨ّ٬مآمسـفو)مأَغؼيفصيّ٣ضيمذشيبشيقصيّ٦امذشيوةًمصَؼَولشيماظـؼيؾِّ٧ؽيم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م( معشيوم
بشيؼِّ٧شيمعِـضيفشيو؟م).مضَوظًَضيمعشيومبشيؼِّ٧شيمعِـضيفشيومإغيَّّٰمطَؿِػُفشيو.مضَولشيم:م(مبشيؼِّ٧شيمطُؾُّفشيومشَقضيّٕشيمطَؿِػِفشيوم) .م
وؼـؾغ ّ٨مأن متؽّ٦ن ماِّّ٬ققي معظفّٕطيا مع ّ٤معظوػّٕ مسظؿي ماإلدٱّمم
وغظوصؿّ٥مورفورت،ّ٥مصٱّمؼـؾغ ّ٨ماظّٔبّّمسيمعّٓاخ ّ٢ماظعؿوراتمواظؾقّ٦تموسيم
اظشّ٦ارع مواِّزضي موأعوم ماٌلوجّٓ مواٌلؿشػقوت موغؼ ّ٢ماظعّٓوى ،مواٌـوزّٕم
اٌشقـيماٌلقؽيمظإلدٱّممواٌلؾؿني،مطقّٟموضّٓمحّٕمماإلدٱّمماظضّٕر،مصعشيّ٤غيم
شيؾقِّ٥مودشيؾَّّ٣شي)م
ابضيّ٤غيمسشيؾؼيوسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآمس ضي
:م(َّٰمّ٬شيّٕشيرشيموشيَّٰمإغيّ٬ضيّٕشيارشيم)،مطؿومأعّٕغومبؿطفريماظطّٕضوتموإبعودماِّذىمسـفوموسّٓؼيم
ذظ ّ١مع ّ٤مذعى ماإلميون ،مصعشيّ٤ضي مأَبِ ّ٧مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَ م(ر ّ٨ّ٬مآ مسـ )ّ٥مضَولشي م :مضَولشيم
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(اإلغيميشيونصيمبِضضيّٝظيموشيدشيؾضيعصيّ٦نشيمأَوضيمبِضضيّٝظيموشيدِؿؽيّ٦نشيم
رشيدصيّ٦ل َّ
ريُ ماَِّذشيى مسشيّ٤غي ماظطَّّٕغيؼّ٠غيم
ذصيعشيضيؾيً م َصلَصْضشيؾُفشيو مضَّ٦ضيلصي مَّٰ مإغيظَّ٥شي مإغيَّّٰ ماظؾَّّ٥صي موشيأَدضيغشيوػشيو غيمإعشيو َ
وشياظْقشيقشيوءصيمذصيعشيضيؾيٌمعِّ٤شيماإلغيميشيونغي)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٭ّققّّمعلؾ .)ّ٣م
صفّٔامؼّ٦ممؼـؾغّ٨مأنمؼؽّ٦نمررييمطؾّ٥موخريطيامطؾّ٥موذيوًّٰموسظؿي،م
ِماظؾِّ٥مبضيّ٤غيمضُّٕضيطٍم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مسشيّ٤غيماظـؼيؾِّ٧ـيم(٭ّؾّ٧م
إغّ٥مأسظّ٣ماِّؼوم،مصعشيّ٤ضيمسشيؾضيّٓ َّ
شيماظؾِّ٥متشيؾشيورشيكَموشيتشيعشيوظَّ٧مؼشيّ٦ضيمصيماظـؼيقضيّٕغيم
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشي:م(مإغينؼيمأَسضيظَّ٣شيماَِّؼؼيومغيمسِـضيّٓ َّ
ثصيّ٣ؼي مؼشيّ٦ضيمصي ماظْؼَّٕـي م– مؼعين ماظقّ٦م ماظّٔي مؼؾق -ّ٥م) ،موسي مػّٔا ماظقّ٦م ماظعظق ّ٣موضّٟم
غؾقؽيـو مربؿّٓظي م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مسي معـطي ّ٧مخطقؾطيو مسي مايفؼيوج ،مصّٔشيطَّٕم
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تعظق ّ٣معؽون مايٍ ،موتعظق ّ٣مزعوغ ،ّ٥موتعظق ّ٣مؼّ٦ع ّ٥ماِّطرب ماظّٔي مػ ّ٦مؼّ٦مم
اظـقّٕ ،موتعظق ّ٣مأعّٕ ماظّٓعوء مواِّسّٕاض مواِّعّ٦ال; مروى مجشيوبِّٕظي م(ر ّ٨ّ٬مآم
سـ)ّ٥مضول:مخشيطَؾشيـشيومردّ٦لمآم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼّ٦مماظـؼيقضيّٕغي،مصؼول:م(أيؽيم
ضيعيً؟)،م
ضيّٕ مأَسضيظَّ٣صي محصيّٕ شي
ضيعيً؟) ،مصَؼَوظُّ٦ا :مؼشيّ٦ضيعصيـشيو مػّٔا ،مضول :م(صلي مذشيف ػي
ؼشيّ٦ضيمػي مأَسضيظَّ٣صي محصيّٕ شي
ضيعيً؟) ،مضوظّ٦ا :مبشيؾَّٓصيغشيو مػّٔا ،مضول:م
ضوظّ٦ا :مذشيفضيّٕصيغشيو مػّٔا ،مضول :م(أي مبشيؾٍَّٓ مأَسضيظَّ٣صي محصيّٕ شي
ضيعيِ مؼشيّ٦ضيعِؽُّ٣ضي مػّٔا ،مسي مبشيؾَِّٓطُّ٣ضيم
(صنن مدِعشيوءشيطُّ٣ضي موشيأَعضيّ٦شياظَؽُّ٣ضي مسشيؾَقضيؽُّ٣ضي محشيّٕشيامظي ،مطَقصيّٕ شي
ػّٔا،مسيمذشيفضيّٕغيطُّ٣ضيمػّٔا،مػّ٢مبشيؾَّغضيًصي؟)،مضوظّ٦ا:مغع،ّ٣مضول:م(اظؾفّ٣ماذفّٓ) .م
م

مصلؾقون مع ّ٤مجع ّ٢محّٕعي ماظّٓم مطقّٕعي مبقؿ ّ٥مايّٕام ،مصفؾّو مادبّٔغوم

ع ّ٤مػّٔه ماٌـودؾي ماظؽّٕميي مصّٕ٭ّي مظؾؿكظ ّٟموتعظق ّ٣مععوغ ّ٨ماِّخّ٦ة؟! مػّٔهم
اِّخّ٦ة مصّّٕ٬فو مآ متعودي مسؾقـو مورب ّٛمبفو مبني مذيق ّٝماٌمعـني ،مؼؼّ٦لم
تعودي :م{إغيغؼيؿشيو ماظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشي مإغيخضيّ٦شيةٌ م َصلَ٭ّضيؾِقصيّ٦ا مبشيقضيّ٤شي مأَخشيّ٦شيؼضيؽُّ٣ضي موشياتؼيؼُّ٦ا ماظؾَّّ٥شي مظَعشيؾَّؽُّ٣ضيم
تصيّٕضيحشيؿصيّ٦نشي} مػايفّٕات :م10ؼ ،مواآلؼي ماظيت مبّٓأت مبنثؾوت ماِّخّ٦ة مبنيم
اٌلؾؿنيمخؿؿًمبؼّ٦ظّ٥م"وشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيمظَعشيؾَّؽُّ٣ضيمتصيّٕضيحشيؿصيّ٦نشي"مأي:ماتؼّ٦امآمصقؿوم
ذطّٕ مسي مػّٔه ماآلؼي مع ّ٤ماِّخّ٦ة مظعؾؽ ّ٣متّٕريّ٦ن ،مصؿلع ّ٢مطق ّٟمسؾ ّ٠مآم
تعوديماظّٕجوءمسيمرريؿّ٥مسؾّ٧معّٕاسوةماِّخّ٦ة!!موطلنمآمتعوديمؼؼّ٦لمظـو:م
ظّ٤مأرريؽّ٣محؿّ٧مؼّٕحّ٣مبعضؽّ٣مبعضطيو،موظقعؾّ٣مطّ٢مواحّٓمعـومأنمأحّٓطيامظّ٤م
ؼّٓخ ّ٢معع ّ٥مضربه ،مّٰ ماىؿوسي ماظػٱّغقي موّٰ ماظّٖسق ّ٣ماظػٱّغ ّ٨موّٰ مايّٖبم
اظػٱّغ ،ّ٨مدؿؼ ّٟموحّٓك مأعوم مرب ّ١مظققودؾ ّ١مصوت ّ٠مآ مصقؿو مبقـ ّ١موبنيم
اٌلؾؿني مع ّ٤مأخّ٦ة ،موادؿـؿّٕ ماظػّٕ٭ّي ماظعظقؿي مػّٔه ماِّؼوم ماظطقؾيم
اٌؾورطي .م

م
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ٚقفَ ١ع ايٓفط
م(َٚاتَّكُٛا َِّٛ َٜا ُتزِدَعُ َٕٛفِِ ِ٘ٝإيَ ٢ايًَِّ٘) م

أٚال:مايعٓاصز :م
 -1ربودؾيماظـػّٗمضؾّ٢مأنمهودى.م م
 -2ادؿقضورمسظؿيماظّ٦ضّ٦فمبنيمؼّٓيمآمسّٖموج.ّ٢م م
 -3ظؽّ٢مغػّٗمعومطلؾًموسؾقفومعوماطؿلؾً.م م
 -4عومأسّٓهمآمسّٖموجّ٢مظعؾودهماٌمعـنيموعومأسّٓهمظؾضوظنيماٌػلّٓؼ.ّ٤

مممممثاّْٝا:ماألدي َٔ ١ايكزإٓ ٚايضٓ :١م
األدي َٔ ١ايكزإٓ ايهز :ِٜم
ّْٗ معشيوم
ماظؾِّ٥مثصيّ٣ؼي متصيّ٦شيصَّ ّ٧مطُّ٢ؽي مغشيػ ػي
 -1ضول متعودي{:وشياتؼيؼُّ٦امؼشيّ٦ضيعطيو متصيّٕضيجشيعصيّ٦نشي مصِق ِّ٥مإغيظََّ ّ٧
طَلشيؾشيًضيموشيػصيّ٣ضيمظَومؼصيظْؾَؿصيّ٦نشي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظؾؼّٕة281:ؼم.مم م
 -2وضولمتعودي{:ؼشيوأَؼؽيفشيوماظَِّّٔؼّ٤شيمآعشيـصيّ٦اماتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيموشيظْؿشيـضيظُّٕضيمغشيػّْٗظيمعشيومضَّٓؼيعشيًضيمظِغشيٍّٓم
وشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمخشيؾِريظيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ممممممممممممممممممممممممممممممممػايشّٕ:م18ؼ.
 -3وضولمتعودي{:ؼشيوأَؼؽيفشيوماظـؼيوسصيماتؼيؼُّ٦امرشيبؼيؽُّ٣ضيموشياخضيششيّ٦ضيامؼشيّ٦ضيعطيومظَومؼشيفضيّٖغييموشياظِّٓظيمسشيّ٤ضيم
شيماظؾِّ٥محشيّ٠ؿيمصَؾَومتشيغصيّٕؼيغؼيؽُّ٣صيم
وشيظَِّٓهِموشيظَومعشيّ٦ضيظُّ٦دظيمػصيّ٦شيمجشيوزػيمسشيّ٤ضيموشياظِِّٓهِمذشيقضيؽطيومإغينؼيموشيسضيّٓ َّ
ِوظؾِّ٥ماظْغشيّٕصيورصي}ممممممممممممممممممممممممممممممممػظؼؿون:م33ؼ.م م
اظْقشيقشيوةُماظّٓؽيغضيقشيوموشيظَومؼشيغصيّٕؼيغؼيؽُّ٣ضيمب َّ
 -4وضولمتعودي{:ؼشيّ٦ضيمشيمظَومؼشيـضيػَّٝصيمعشيولظيموشيظَومبشيـصيّ٦نشيم*مإغيظَّومعشيّ٤ضيمأَتشيّ٧ماظؾَّّ٥شيمبِؼَؾْىٍمدشيؾِقّ٣ػيم
شيـيُمظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشيم*موشيبصيّٕـيزشيتِماظْفشيقِقّ٣صيمظِؾْغشيووغيؼّ٤شي}
*موشيأُزضيظِػًَِماظْف ؼي
ػاظشعّٕاء:م88م91-ؼ.ممم م
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 -5وضولمتعودي{:اظْقشيّ٦ضيمشيمتصيفضيّٖشيىمطُّ٢ؽيمغشيػّْٗػيمبِؿشيومطَلشيؾشيًضيمظَومزُؾّْ٣شيماظْقشيّ٦ضيمشيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيم
دشيّٕغيؼّٝصيماظْقِلشيوبِ}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػشوصّٕ:م17ؼم.
شيه مصِ ّ٨مسصيـصي ِؼ ِّ٥موشيغصيكضيّٕغيجصي مظَّ٥صي مؼشيّ٦ضيمشيم
 -6وضول متعودي{:وشيطُّ٢ؼي مإغيغضيلشيونػي مأَظّْٖشيعضيـشيوهصي مرَو ِّّٕ٫صي
شيوعيِ مطِؿشيوبطيو مؼشيؾْؼَوهصي معشيـضيشصيّ٦رطيا م* ماضّْٕشيأْ مطِؿشيوبشي َّ١مطَػَ ّ٧مبِـشيػْلِ َّ١ماظْقشيّ٦ضيمشي مسشيؾَقضيَّ١م
اظْؼِق شي
حشيلِقؾطيوم*معشيّ٤غيماػضيؿشيّٓشيىمصَنغيغؼيؿشيومؼشيفضيؿشيِّٓيمظِـشيػْ ِلِّ٥موشيعشيّ٤ضيمّ٬شيّ٢ؼيمصَنغيغؼيؿشيومؼشيضِّ٢ؽيمسشيؾَقضيفشيوموشيظَوم
تشيّٖغيرصيموشيازغيرشيةٌموغيزضيرشيمأُخضيّٕشيىموشيعشيومطُـؼيومعصيعشئّـيبِنيشيمحشيؿؼيّ٧مغشيؾضيعشيٌشيمرشيدصيّ٦ظًو}
ػاإلدّٕاء:م-13م15ؼ.
ِني}م
ِقـيٌم*مإغيظَّومأَ٭ّضيقشيوبشيماظْقشيؿ غي
 -7وضولمتعودي:م{طُّ٢ؽيمغشيػّْٗػيمبِؿشيومطَلشيؾشيًضيمرشيػ شي
ػآٌّثّٕ:م،38م39ؼم.
ِقيٌ}مممممممػايوضي18:ؼ.
 -8وضولمتعودي{:ؼشيّ٦ضيعشيؽٍِّٔمتصيعضيّٕشيّ٬صيّ٦نشيمّٰمتشيكضيػَّ٧معِـضيؽُّ٣ضيمخشيوصشي
َّ ّ٥مثصيّ٣ؼي مادضيؿشيؼَوعصيّ٦ا متشيؿشيـشيّٖؼيلصي مسشيؾَقضيفغيّ٣صيم
 -9وضول متعودي م{:إغينؼي ماظَِّّٔؼّ٤شي مضَوظُّ٦ا مرشيبؽيـشيو ماظؾ صي
شيـيِماظَّؿِّ٨مطُـؿصيّ٣ضيمتصيّ٦سشيّٓصيونشيم*م
ؽيُمأَّٰمتشيكشيوصُّ٦اموشيّٰمتشيقضيّٖشيغصيّ٦اموشيأَبضيشِّٕصيوامبِوظْف ؼي
اظْؿشيٱَّ ِّ٫
غشيقضيّ٤صي مأَوضيظِقشيوؤصيطُّ٣ضي مصِ ّ٨ماظْقشيقشيوةِ ماظّٓؽيغضيقشيو موشيصِ ّ٨ماظْكخِّٕشيةِ موشيظَؽُّ٣ضي مصِقفشيو معشيو متشيشضيؿشيفغيّ٨م
أَغػُلصيؽُّ٣ضيموشيظَؽُّ٣ضيمصِقفشيومعشيومتشيّٓؼيسصيّ٦نشيم*مغصيّٖصيًّٰمعـيّ٤ضيمشَػُّ٦رػيمرؼيحِقّ٣ػي}مػصصؾً32-30ؼ.
 -10وضولمتعودي{:صَؿشيّ٤ضيمؼشيعضيؿشيّ٢ضيمعِـضيؼَولشيمذشيرؼيةٍمخشيقضيّٕطيامؼشيّٕشيهصيم* موشيعشيّ٤ضيمؼشيعضيؿشيّ٢ضيمعِـضيؼَولشيم
ذشيرؼيةٍمذشيّٕؾيامؼشيّٕشيهصي}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظّٖظّٖظي:م،7م8ؼ.مم م
 -11وضولمتعودي{:وصيجصيّ٦هظيمؼؼيّ٦ضيعشيؽٍِّٔمغؼيوِّّٕ٬شيةٌم*مإغيظَّ٧مرشيبـيفشيومغشيوزِّٕشيةٌم*موشيوصيجصيّ٦هظيمؼشيّ٦ضيعشيؽٍِّٔم
بشيودِّٕشيةٌم*متشيظُّ٤ؽيمأَنضيمؼصيػْعشيّ٢شيمبِفشيومصَوضِّٕشيةٌ}مممممممممممممممممممممممممػاظؼقوعي-22:م25ؼ.مم
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األدي َٔ ١ايضٓ:١
صيماظؾِّ٥م
 -1سشيّ٤ضيمأَبِّ٨مؼشيعضيؾَّ٧مذشيّٓؼيادِمبضيّ٤غيمأَوضيسػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(اظْؽَقـيّٗصيمعشيّ٤ضيمدشيانشيمغشيػْلشيّ٥صيموشيسشيؿِّ٢شيمظِؿشيومبشيعضيّٓشيماظْؿشيّ٦ضيتِم،م
َّ٧ماظؾ)ِّ٥م
َّ
وشياظْعشيوجِّٖصيمعشيّ٤ضيمأَتضيؾشيّٝشيمغشيػْلشيّ٥صيمػشيّ٦شياػشيوموتشيؿشيـؼيّ٧مسشيؾ
(رواهماظرتعّٔيموشيضولشي:ممحّٓؼٌمحل)ّ٤م،مودشيانشيمغشيػْلشيّ٥صيم،مأي:محشيودشيؾشيفو .م
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م:م م
 -2وسشيّ٤ضي مسشيِّٓىـي مبضيّ٤غي محشيوتِّ٣ػي مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
(معشيومعِـضيؽُّ٣ضيمعِّ٤ضيمأَحشيٍّٓ مإغيَّّٰمدشيقصيؽَؾِّؿصيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمظَقضيّٗشيمبشيقضيـشيّ٥صيموشيبشيقضيـشيّ٥صيمتصيّٕضيجصيؿشيونظيم،مصَقشيـضيظُّٕصيم
أَؼضيؿشيّ٤شيمعِـضيّ٥صيمصَٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰمعشيومضَّٓؼيمشيم،موشيؼشيـضيظُّٕصيمأَذضيلَمشيمعِـضيّ٥صيمصَٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰمعشيومضَّٓؼيمشيم،م
ضيف ِّ٥م ،مصَوتؼيؼُّ٦ا ماظـؼيورشي موشيظَّ٦ضي مبِشِّ٠ـيم
شيؼ ِّ٥مصَٱَّ مؼشيّٕشيى مإغيَّّٰ ماظـؼيورشي متِؾْؼَوءشي موشيج غي
وشيؼشيـضيظُّٕصي مبشيقضيّ٤شي مؼشيّٓ ضي
تشيؿضيّٕشيةٍم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عصيؿؼيػَّ٠ظيمسشيؾَق.)ِّ٥مم
غيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
 -3وسشيّ٤ضيمحشيـضيظَ َؾيَماُِّدشيقِّٓيـيمضَولشيم -موشيطَونشيمعِّ٤ضيمطُؿؼيوبِمرشيدصيّ٦ل َّ
سؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضَولشيم:مظَؼِقشيـِّ٨مأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مصَؼَولشي:مطَقضيّٟشيمأَغضيًشيمؼشيوم
شيماظؾِّ٥معشيومتشيؼُّ٦لصيم؟مضَولشي:م
حشيـضيظَ َؾيُم،مضَولشي:مضُؾًْصيمغشيوصَّ٠شيمحشيـضيظَ َؾيُم،مضَولشيم:مدصيؾضيقشيون َّ
غيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مؼصئّشيطِّّٕصيغشيومبِوظـؼيورغيموشياظْفشيـؼييِم
ضُؾًْصيمغشيؽُّ٦نصيمسِـضيّٓشيمرشيدصيّ٦ل َّ
غيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥م
حشيؿؼيّ٧م َطلَغؼيومرشيأْيمسشيقضيّ٤ػيمصَنغيذشيامخشيّٕشيجضيـشيومعِّ٤ضيمسِـضيِّٓمرشيدصيّ٦ل َّ
ودؾ)ّ٣مسشيوصَلضيـشيوماَِّزضيوشياجشيموشياَِّوضيَّٰدشيموشياظضؼيقضيعشيوتِمصَـشيلِقـشيومطَـِريطيام،مضَولشيمأَبصيّ٦مبشيؽّْٕػيم:م
ّْٕ محشيؿؼي ّ٧مدشيخشيؾْـشيو مسشيؾَّ٧م
شياظؾ ِّ٥مإغيغؼيو مظَـشيؾْؼَ ّ٧معِـضيّ٢شي مػشئّشيا .مصَوغضيطَؾَؼًْصي مأَغشيو موشيأَبصي ّ٦مبشيؽ ػي
صََّ ّ٦
شيماظؾ.ِّ٥م
غيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضُؾًْصي:مغشيوصَّ٠شيمحشيـضيظَ َؾيُمؼشيومرشيدصيّ٦ل َّ
رشيدصيّ٦ل َّ
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣مٯّموشيعشيومذشياكَمٮّ.مضُؾًْصيمؼشيومرشيدصيّ٦لشيم
صَؼَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
شيـيِمحشيؿؼيّ٧م َطلَغؼيومرشيأْىشيمسشيقضيّ٤ػيمصَنغيذشيامخشيّٕشيجضيـشيوم
اظؾِّ٥مغشيؽُّ٦نصيمسِـضيّٓشيكَمتصئّشيطِّّٕصيغشيومبِوظـؼيورغيموشياظْف ؼي
َّ
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عِّ٤ضيمسِـضيِّٓكَمسشيوصَلضيـشيوماَِّزضيوشياجشيموشياَِّوضيَّٰدشيموشياظضؼيقضيعشيوتِمغشيلِقـشيومطَـِريطيا،مصَؼَولشيمرشيدصيّ٦لصيم
اظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣مٯّموشياظَِّّٔىمغشيػْلِّ٧مبِقشيِّٓهِمظَّ٦ضيمتشيّٓصيوعصيّ٦نشيمسشيؾَّ٧معشيوم
َّ
ؽيُ مسشيؾَ ّ٧مصُّٕصيذِؽُّ٣ضي موشيصِّ٧م
تشيؽُّ٦غصيّ٦نشي مسِـضيِّٓي موشيصِ ّ٧ماظّٔـيطّْٕغي مظَصشيوصَقشيؿضيؽُّ٣صي ماظْؿشيٱََّ ِّ٫
شيوسيًمٮّ.مثشيٱَّثشيمعشيّٕؼياتٍ.مممممممممم(٭ّققّّمعلؾ.)ّ٣
شيوسيًموشيد شي
رُّٕصيضِؽُّ٣ضيم،ممؼشيومحشيـضيظَ َؾيُمد شي
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م
 -4وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مبشيّٕضيزشيةَماَِّدضيؾَؿِّ٧ـيمضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
صيللَلشيمسشيّ٤ضيمسصيؿضيّٕغيهِمصِقؿشيومأَصْـشيوهصيم،موشيسشيّ٤ضيم
شيوعيِمحشيؿؼيّ٧مؼ ضي
( َّٰمتشيّٖصيولصيمضَّٓشيعشيومسشيؾضيٍّٓمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
سِؾْ ِؿِّ٥مصِقؿشيومصَعشيّ٢شيم،موشيسشيّ٤ضيمعشيوِظِّ٥معِّ٤ضيمأَؼضيّ٤شيماطْؿشيلشيؾشيّ٥صيموشيصِقؿشيومأَغضيػَؼَّ٥صي،موشيسشيّ٤ضيمجِلضيؿِِّ٥م
صِقؿشيومأَبضيٱَّهصيم)ممممممممممممممممممممم(رواهماظرتعّٔيموضولم:محشيِّٓؼٌظيمحشيلشيّ٤ظيم٭ّشيقِقّّظي).م
صيماظؾِّ٥م(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾَقضيِّ٥م
 -5وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
وشيدشيؾَّّ٣شي) :م(ضَولشي ماظؾَّّ٥صي م :م مأَسضيّٓشيدضيتصي مظِعِؾشيودِي ماظصؼيوظِقِنيشي معشيو مَّٰ مسشيقضيّ٤ظي مرشيأَتضي ،موشيَّٰم
أُذصينظي مدشيؿِعشيًضي ،موشيَّٰ مخشيطَّٕشي مسشيؾَ ّ٧مضَؾْىِ مبشيششيّٕػي ،مصَوضّْٕشيءصيوا مإغينضي مذِؽضيؿصيّ٣ضي :م{صَٱَّ متشيعضيؾَّ٣صيم
غشيػّْٗظيمعشيومأُخضيػِّ٨شيمظَفصيّ٣ضيمعِّ٤ضيمضُّٕؼيةِمأَسضيقصيّ٤ػي}مػاظلفّٓة17:ؼمممممممم(رواهماظؾكوري) .م
 -6وسّ٤مأبّ٨مدعقّٓموأبّ٨مػّٕؼّٕةم(رّ٨ّ٬مآمسـفؿو):مأنؼيمردّ٦لشيمآِم(٭ّؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مضول:م(إذشيامدشيخشيّ٢شيمأػضيّ٢صيماى ؼيَـيِماىَـؼييَمؼصيـشيودِيمعصيـشيودٍم:مإنؼيم
ظَؽُّ٣ضيمأنضيمتشيقضيقشيّ٦ضيام،مصَٱَّمتشيؿصيّ٦تصيّ٦امأَبشيّٓاًم،موإنؼيمظَؽُّ٣ضيمأنضيمتشيصِقؽيّ٦ام،مصٱّمتشيلضيؼَؿصيّ٦ام
أبّٓاًم،موإنؼيمظَؽّ٣ضيمأنضيمتشيشِؾؽيّ٦امصٱّمتشيفضيّٕشيعصيّ٦امأبّٓاًم،موإنؼيمظَؽُّ٣ضيمأَنضيمتشيـضيعشيؿصيّ٦ام،مصَٱَّم
تشيؾضيلدصيّ٦امأَبشيّٓاً)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمعلؾ.)ّ٣ممم م
 َٔٚأقٛاٍ ايضًل ايصاحل:
 -1ضول مسصيؿشيّٕ مبضي ّ٤ماظْكشيطَّوبِ م(رشيّ٨ِّ٬شي ماظؾَّّ٥صي مسشيـضيّ٥صي) م :م(حشيودِؾصيّ٦ا مأَغضيػُلشيؽُّ٣ضي مضَؾضيّ٢شي مأَنضيم
تصيقشيودشيؾصيّ٦ا،مصَنغيغؼيّ٥صيمأَػضيّ٦شينصيم -مأَوضيمضَولشي:مأَؼضيلشيّٕصيم -مظِقِلشيوبِؽُّ٣ضي،موشيزغيغصيّ٦امأَغضيػُلشيؽُّ٣ضيمضَؾضيّ٢شيم
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أَنضي متصيّ٦زشيغصيّ٦ا ،موشيتشيفشيفؼيّٖصيوا مظِؾْعشيّٕضيضغي ماْظلَطْؾشيّٕغي م{:ؼشيّ٦ضيعشيؽٍِّٔ متصيعضيّٕشيّ٬صيّ٦نشي مظَو متشيكضيػَ ّ٧معِـضيؽُّ٣ضيم
ِقيٌ}ػايوضي :م18ؼ) م(اظّٖػّٓ مواظّٕضو ّ٠ّ٫مّٰب ّ٤ماٌؾورك م) .موسي مدـّ٤م
خشيوصشي
اظرتعّٔي :م(حشيودِؾصيّ٦ا مأَغضيػُلشيؽُّ٣ضي مضَؾضيّ٢شي مأَنضي متصيقشيودشيؾصيّ٦ا موشيتشيّٖشيؼؼيـصيّ٦ا مظِؾْعشيّٕضيضغي ماَِّطْؾشيّٕغيم
شيوعيِمسشيؾَّ٧معشيّ٤ضيمحشيودشيىشيمغشيػْلشيّ٥صيمسيماظّٓؽيغضيقشيو).ممم
وشيإغيغؼيؿشيومؼشيكِّٟؽيماظْقِلشيوبصيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
ِؾِّ٥مسشيّٖؼيموشيجشيّ٢ؼيم
 -2وسشيّ٤غيماظْقشيلشيّ٤غيمضَولشي:م(اظْؿصيمضيعِّ٤صيمضَّ٦ؼيامظيمسشيؾَّ٧مغشيػْ ِلِّ٥مؼصيقشيودِىصيمغشيػْلشيّ٥صيمظ َّ
شيوعيِمسشيؾَّ٧مضَّ٦ضيمػيمحشيودشيؾصيّ٦امأَغضيػُلشيفصيّ٣ضيمصِّ٨ماظّٓؽيغضيقشيوم،م
،موشيإغيغؼيؿشيومخشيّٟؼيماظْقِلشيوبصيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
ضيم مأَخشئّصيوا مػشئّشيا ماْظلَعضيّٕشي معِّ٤ضي مشَقضيّٕغيم
شيوعيِ مسشيؾَ ّ٧مضَ ّ٦ػي
وشيإغيغؼيؿشيو مذشيّ٠ؼي ماظْقِلشيوبصي مؼشيّ٦ضيمشي ماظْؼِق شي
شيؾيٍ)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عصـّٟمابّ٤مأبّ٨مذقؾي).م
عصيقشيودشي
 -3وسّ٤معقؿّ٦نمبّ٤معفّٕانمضول:م(ظَومؼشيؽُّ٦نصيماظعشيؾضيّٓصيمتشيؼِقؾيومحشيؿؼيّ٧مؼصيقشيودِىشيمغشيػْلشيّ٥صيم
طَؿشيومؼصيقشيودِىصيمذشيّٕغيؼؽَّ٥صيمعِّ٤ضيمأَؼضيّ٤شيمعشيطْعشيؿصيّ٥صيموشيعشيؾْؾشيلصيّ٥صي)ممممممممممممممم(دـّ٤ماظرتعّٔي).م

ثايجّا :املٛضٛع:
عّ٤مصضّ٢مآم(سّٖموج)ّ٢مسؾّ٧ماإلغلونمأنموػؾّ٥مسؼٱّمصطـطيومميقّٖمبّ٥م
بني ماًري مواظشّٕ ،موؼػّٕق مب ّ٥مبني ماي ّ٠مواظؾور ّ٢م ،موؼّٖن مب ّ٥ماِّعّ٦ر محؿّ٧م
ؼعقّ٘مدعقّٓطيامسيمدغقوهموأخّٕاه.موٌومطوغًماظـػّٗماظؾشّٕؼيمبطؾقعؿفومطـريةم
اظؿؼؾى م ،معو مبني مذطّٕ موشػؾي م ،موروسي موععصقي م ،موصّٕح موحّٖن م ،مورّ٧ّ٬م
وؼلس ،ممتق ّ٢مإدي ماظشّٕ متورة موإدي ماًري متورة م ،موتلعّٕ م٭ّوحؾفو مبوظلّ٦ء م،م
وتّٕشؾّ٥مصق .ّ٥م
مصعؾ ّ٧مط ّ٢مسوض ّ٢مأن مؼؼ ّٟمع ّٝمغػل ّ٥موضػوت مظققودؾفو مسؾ ّ٧معو مبّٓرم
عـفو م ،موؼؾفؿفو مبؿؼّ٦ى مآ م(سّٖ موج )ّ٢موعّٕاضؾؿ ّ٥مسي مط ّ٢مضّ٦ل موسؿ ّ٢م،م
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صؿّٖطقي ماظـػّٗ موتطفريػو معّٓار مصٱّح ماظعؾّٓ مونوت ّ٥مؼّ٦م ماظؼقوعي م ،مضولم
تعودي{:ضَّٓضيمأَصْؾَّّشيمعشيّ٤مزشيطَّوػشيوم*مومشيضَّٓضيمخشيوبشيمعشيّ٤مدشيدؼيوػشيو}مممممػاظشؿّٗ:م10-9ؼ .م
صوظعوض ّ٢مع ّ٤ماظـوس مػ ّ٦ماظّٔي مؼـظّٕ مسي مأؼوع ّ٥موظقوظق ّ٥م ،مصنن مطوغًم
سوعّٕة مبوِّضّ٦ال ماظطقؾي مواِّسؿول ماظصويي مدلل مآ م -متعودي -ماٌّٖؼّٓ م،م
وإنموجّٓمشريمذظّ١متوبمإديمآم(سّٖموج)ّ٢متّ٦بيم٭ّودضيمخوظصيمغصّ٦حطيوم،م
صؿّ٤مصضّ٢مآ م -متعودي -مورريؿّ٥مبعؾودهمأغّ٥مؼؼؾّ٢متّ٦بيماظؿوّ٫ؾني،مبّ٢مإغّ٥م
دؾقوغ ّ٥مأخربغو مسي مطؿوب ّ٥ماظؽّٕؼ ّ٣مبلن ماٌلؾ ّ٣مسـّٓعو مؼؿّ٦ب مإدي مآ متّ٦بيم
٭ّودضي متؿقّ٦ل مدقؽوت ّ٥مإدي محلـوت م ،مؼؼّ٦ل متعودي{:إغيظَّو معشي ّ٤متشيوبشي موشيآعشيّ٤شيم
وشيسشيؿِّ٢شي مسشيؿشيٱًّ م٭ّشيوظِقوً م َصلُوضيظَؽِ َّ١مؼصيؾشيّٓـيلصي ماظؾَّّ٥صيمدشيقـيؽشيوتِفغيّ٣ضي محشيلشيـشيوتٍ موشيطَونشي ماظؾَّّ٥صي مشَػُّ٦راًم
رؼيحِقؿوً}ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاظػّٕضون70:ؼم.مم م
وظؼّٓ محٌؼي مآ -متعودي -مسؾوده ماٌمعـني مسؾ ّ٧مربودؾي مغػّ٦دفّ٣م
وععوتؾؿفو مسؾ ّ٧متؼصريػو موتػّٕؼطفو مسي مح ّ٠مآ مسّٖ موج ّ٢م ،مواظؿلع ّ٢مصقؿوم
ضّٓعّ٦ه مآلخّٕتف ّ٣م ،مصؼول مدؾقوغ ّ٥م :م{ؼشيوأَؼؽيفشيو ماظَِّّٔؼّ٤شي مآعشيـصيّ٦ا ماتؼيؼُّ٦ا ماظؾَّّ٥شي موشيظْؿشيـضيظُّٕضيم
غشيػّْٗظيمعشيومضَّٓؼيعشيًضيمظِغشيٍّٓموشياتؼيؼُّ٦اماظؾَّّ٥شيمإغينؼيماظؾَّّ٥شيمخشيؾِريظيمبِؿشيومتشيعضيؿشيؾُّ٦نشي}ػايشّٕ:م18ؼ م،م
صيماظؾِّ٥م(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣مٯَّّٰم
وسشيّ٤ضيمأَبِّ٧مبشيّٕضيزشيةَماَِّدضيؾَؿِّ٧ـيمضَولشيم:مضَولشيمرشيدصيّ٦ل َّ
ضيّٕهِمصِقؿشيومأَصْـشيوهصيم،موشيسشيّ٤ضيمسِؾْ ِؿِّ٥م
صيللَلشيمسشيّ٤ضيمسصيؿ غي
شيوعيِمحشيؿؼيّ٧مؼ ضي
تشيّٖصيولصيمضَّٓشيعشيومسشيؾضيٍّٓمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
صِقؿشيومصَعشيّ٢شيم،موشيسشيّ٤ضيمعشيوِظِّ٥معِّ٤ضيمأَؼضيّ٤شيماطْؿشيلشيؾشيّ٥صيموشيصِقؿشيومأَغضيػَؼَّ٥صي،موشيسشيّ٤ضيمجِلضي ِؿِّ٥مصِقؿشيومأَبضيٱَّهصيم)م م
(رواهماظرتعّٔيموضولم:محشيِّٓؼٌظيمحشيلشيّ٤ظيم٭ّشيقِقّّظي).م م
صؾقـظّٕ ماإلغلون مصقؿو مؼؼّٓع ّ٥مع ّ٤مأسؿول م ،مأػ ّ٨مع ّ٤ماظصويي ماظيتم
تـفقّ٥م،مأممعّ٤ماظلقؽوتماظيتمتّ٦بؼّ٥؟مصننمذظّ١مسٱّعيمعّ٤مسٱّعوتماظؿؼّ٦ىم
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ٓمربماظعوٌنيم،مظّٔام٭ّّٓرتمبفوماآلؼيماظؽّٕمييم،مؼؼّ٦لمعشيقضيؿصيّ٦نمبضيّ٤معِفضيّٕشيان:م
ؽ)ِّ٥م
شيؾيًمعِّ٤شيماظشؼيّٕغيؼِّ١مظِششيّٕغيؼ ِ
(مظَومؼشيؽُّ٦نصيماظّٕؼيجصيّ٢صيمتشيؼِقؾيومحشيؿؼيّ٧مؼشيؽُّ٦نشيمظِـشيػْ ِلِّ٥مأَذشيّٓؼيمعصيقشيودشي
،موذظّ١ممبقودؾيمغػلّ٥مضؾّ٢ماظعّٕضمسؾّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢م،موأنمؼّٖنمأسؿوظّ٥م
ضؾّ٢مأنمتّ٦زنم،موأنمؼفقؽفومظؾعّٕضمسؾّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢م،مصويّ٠مدؾقوغّ٥م
سوٕمجبؿقّٝماِّسؿولمواِّحّ٦الم،مّٰمدبػّ٧مسؾقّ٥مخوصقيمسيماِّرضموّٰمسيم
اظلؿوء .مؼؼّ٦ل ماٌووردي م(رري ّ٥مآ) مسي مععـ ّ٧مربودؾي ماظـػّٗ :م" مأنم
ؼؿصػّّّ ماإلغلون مسي مظقؾ ّ٥معو م٭ّّٓر مع ّ٤مأصعول مغفوره م ،مصنن مطون مربؿّ٦داًم
أعضوه موأتؾع ّ٥ممبو مذوطؾ ّ٥موّ٬وػوه م ،موإن مطون معّٔعّ٦عوً مادؿّٓرط ّ٥مإن مأعؽّ٤م
واغؿفّ٧مسّ٤معـؾّ٥مسيماٌلؿؼؾ"ّ٢مممممممممممممممممممممممممممممممػأدبماظّٓغقومواظّٓؼّ٤ؼ.مم م
وعّ٤مثّ٣موجىمسؾّ٧مطّ٢مإغلونمأنمؼؼّٟمعّٝمغػلّ٥مظؾقظوتم،مظقلللم
غػلّ٥معوذامضّٓممظؾؼوءمربّ٥؟موعوذامضّٓممظّ٦رـّ٥م؟موعومآخّٕماظطّٕؼّ٠ماظّٔيمؼّٕؼّٓم
اظّ٦٭ّّ٦لمإظقّ٥م؟موعوذامسّ٤مراحيمّ٬ؿريهمسيمطّ٢معومضّٓمموؼؼّٓمم؟مظؼّٓمدللم
ؼيوسيُم؟مصؼولمظّ٥م(٭ّؾّ٧مآم
رجّ٢ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣مصَؼَولشي:معشيؿشيّ٧ماظل شي
سؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م(وشيعشيوذشيامأَسضيّٓشيدضيتشيمظَفشيوم؟)مصؼولماظّٕج:ّ٢مظَومذشيّ٨ضيءشيمإغيظَّومأَغـيّ٨مأُحِىؽيماظؾَّّ٥شيم
وشيرشيدصيّ٦ظَّ٥صيم(٭ّشيؾَّّ٧ماظؾَّّ٥صيمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م،مصؼولمظّ٥ماظـيبم(٭ّؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م
(أَغضيًشيمعشيّٝشيمعشيّ٤ضيمأَحضيؾشيؾضيًشي)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿػّ٠مسؾق.)ّ٥م م
وإذا مطون مع ّ٤مايؼو ّ٠ّ٫ماٌمطّٓة مأن ماظّٕجّ٦ع مإدي ماي ّ٠مخري معّ٤م
اظؿؿوديمسيماظؾورّ٢م،مصقؿؽّ٤مظؽّ٢مسوضّ٢مأنمؼـّ٦بمإديمرّٕؼّ٠ماظّٕذودمبٱّم
تّٕددمأومتّ٦جّٗمعومداممؼّ٦ضّ٤مأغّ٥مدؾقّ٢ماظّٕذودم،مصوظقّ٦ممدؾقّ٢ماظعؿ،ّ٢موشّٓطيام
ؼّ٦م مايلوب م ،محقٌ مؼؼول م :م{وشيضِػُّ٦ػصيّ٣ضي مإغيغؼيفصي ّ٣معؼيلضيؽصيّ٦ظُّ٦نشي}ػاظصوصوت م24:ؼ،م
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وعّ٤مػـومتؿضّّمأػؿقيمربودؾيماظـػّٗم،موخطّ٦رةمإػؿوهلومعّ٤مشريمربودؾيم
وّٰمععوتؾيم،مِّنمإػؿوهلومػّ٦مذلنماظغوصؾنيماظضوظني .م
إنمربودؾيماظـػّٗمػّ٨مأسظّ٣مرّٕؼّ٠مإديمآم(سّٖموج)ّ٢م،موخريم
زاد مظؾؿمعـني مسي محقوتف ّ٣موآخّٕتف ّ٣م ،مودؾى مدعودة ماظػوّّٖ٫ؼ ّ٤ماٌػؾقنيم
سيمدغقوػّ٣موععودػّ٣م ،مصؿومنومعّ٤منومؼّ٦مماظؼقوعيمإّٰممبقودؾيماظـػّٗم
وزبوظػي ماهلّ٦ى م ،مصؿشي ّ٤محودى مغػل ّ٥مضؾ ّ٢مأن مؼصيقودى مخّٟؼي مؼّ٦م ماظؼقوعيم
حلوبّ٥م،مضولمسصيؿشيّٕمبضيّ٤ماظْكشيطَّوبِم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)م:م(حشيودِؾصيّ٦امأَغضيػُلشيؽُّ٣ضيمضَؾضيّ٢شيمأَنضيم
تصيقشيودشيؾصيّ٦ام،مصَنغيغؼيّ٥صيمأَػضيّ٦شينصيم -مأَوضيمضَولشي:مأَؼضيلشيّٕصيم -مظِقِلشيوبِؽُّ٣ضي،موشيزغيغصيّ٦امأَغضيػُلشيؽُّ٣ضيمضَؾضيّ٢شيمأَنضيم
تصيّ٦زشيغصيّ٦ا ،موشيتشيفشيفؼيّٖصيوا مظِؾْعشيّٕضيضغي ماْظلَطْؾشيّٕغي م{:ؼشيّ٦ضيعشيؽٍِّٔ متصيعضيّٕشيّ٬صيّ٦نشي مظَو متشيكضيػَ ّ٧معِـضيؽُّ٣ضيم
ِقيٌ}ػايوضي :م18ؼ) .موسي مرواؼي :م(حشيودِؾصيّ٦ا مأَغضيػُلشيؽُّ٣ضي مضَؾضيّ٢شي مأَنضي متصيقشيودشيؾصيّ٦ام
خشيوصشي
شيوعيِمسشيؾَّ٧معشيّ٤ضيمحشيودشيىشيم
وشيتشيّٖشيؼؼيـصيّ٦امظِؾْعشيّٕضيضغيماَِّطْؾشيّٕغيموشيإغيغؼيؿشيومؼشيكِّٟؽيماظْقِلشيوبصيمؼشيّ٦ضيمشيماظْؼِق شي
غشيػْلشيّ٥صيمسيماظّٓؽيغضيقشيو).مصوبودؾيمظؾـػّٗمسيمدارماظّٓغقومأػّ٦نمعّ٤مربودؾيمآم
ظؾعؾّٓ مسي مؼّ٦م متشقى مصق ّ٥مرؤوس ماظّ٦ظّٓان م ،مصوبودِى مػ ّ٦مآ م ،موطػّ٧م
بوٓمحلقؾو.م م
جّٓؼّٕمبوظّٔطّٕمأنمربودؾيماظـػّٗمسٱّعيمسؾّ٧مضّ٦ةمإميونماظعؾّٓمبّٕبّ٥م
،موذظّ١مِّغّ٥مؼلؿقضّٕمسظؿيماظّ٦ضّ٦فمبنيمؼّٓيمآم(سّٖموج)ّ٢مؼّ٦مماظؼقوعيم
وعومصقّ٥معّ٤مأػّ٦الموأحّ٦المؼشقىمهلوماظّ٦ظّٓان،مضولمتعودي:م{ موشيأَغضئِّرضيػصيّ٣ضيم
ؼشيّ٦ضيمشيماظْقشيلضيّٕشيةِمإغيذضيمضُضِّ٨شيماِّعضيّٕصيموشيػصيّ٣ضيمصِّ٨مشَػْ َؾيٍموشيػصيّ٣ضيمّٰمؼصيمضيعِـصيّ٦نشيم*مإغيغؼيومغشيقضيّ٤صيمغشيّٕغيثصيم
اِّرضيضشيموشيعشيّ٤ضيمسشيؾَقضيفشيوموشيإغيظَقضيـشيومؼصيّٕضيجشيعصيّ٦نشي}ػعّٕؼ:ّ٣م40-39ؼم،موضولمتعودي:م{ؼشيومأَؼؽيفشيوم
اظـؼيوسصيماتؼيؼُّ٦امرشيبؼيؽُّ٣ضيموشياخضيششيّ٦ضيامؼشيّ٦ضيعطيومّٰمؼشيفضيّٖغييموشياظِّٓظيمسشيّ٤ضيموشيظَِّٓهِموشيّٰمعشيّ٦ضيظُّ٦دظيمػصيّ٦شيمجشيوزػيم
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شيماظؾِّ٥محشيّ٠ؿيمصَٱّمتشيغصيّٕؼيغؼيؽُّ٣صيماظْقشيقشيوةُماظّٓؽيغضيقشيوموشيّٰمؼشيغصيّٕؼيغؼيؽُّ٣ضيمبِوظؾَِّّ٥م
سشيّ٤ضيموشياظِِّٓهِمذشيقضيؽطيومإغينؼيموشيسضيّٓ َّ
اظْغشيّٕصيورصي}ػظؼؿون م :م33ؼ م ،موسي مذظ ّ١مؼؼّ٦ل ماظـيب م(٭ّشيؾَّ ّ٧ماظؾَّّ٥صي مسشيؾ ضيَق ِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م
(ا ظْؽَقـيّٗصي معشيّ٤ضي مدشيانشي مغشيػْلشيّ٥صي موشيسشيؿِّ٢شي مظِؿشيو مبشيعضيّٓشي ماظْؿشيّ٦ضيتِ م ،موشياظْعشيوجِّٖصي معشيّ٤ضي مأَتضيؾشيّٝشي مغشيػْلشيّ٥صيم
ماظؾ )ِّ٥م(رواه ماظرتعّٔي) م ،موشيدشيانشي مغشيػْلشيّ٥صي م ،مأي :محشيودشيؾشيفو.م
ػشيّ٦شياػشيو موتشيؿشيـؼي ّ٧مسشيؾََّ ّ٧
ماظؾ ِّ٥م(٭ّؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م:م م
وسشيّ٤ضي مسشيِّٓىـي مبضيّ٤غي محشيوتِّ٣ػي مضَولشي :مضَولشي مرشيدصيّ٦لصي َّ
(عشيومعِـضيؽُّ٣ضيمعِّ٤ضيمأَحشيٍّٓمإغيَّّٰمدشيقصيؽَؾِّؿصيّ٥صيماظؾَّّ٥صيمظَقضيّٗشيمبشيقضيـشيّ٥صيموشيبشيقضيـشيّ٥صيمتصيّٕضيجصيؿشيونظيم،مصَقشيـضيظُّٕصيمأَؼضيؿشيّ٤شيم
َذلَمشيمعِـضيّ٥صيمصَٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰمعشيومضَّٓؼيمشيم،موشيؼشيـضيظُّٕصيمبشيقضيّ٤شيم
عِـضيّ٥صيمصَٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰمعشيومضَّٓؼيمشيم،موشيؼشيـضيظُّٕصيمأ ضي
ضيفِّ٥م،مصَوتؼيؼُّ٦اماظـؼيورشيموشيظَّ٦ضيمبِشِّ٠ـيمتشيؿضيّٕشيةٍم)م م
شيؼِّ٥مصَٱَّمؼشيّٕشيىمإغيَّّٰماظـؼيورشيمتِؾْؼَوءشيموشيج غي
ؼشيّٓ ضي
(عصيؿؼيػَّ٠ظيمسشيؾَق.)ِّ٥م م
ِّ٤م
وؼصّٟماظْقشيلشيّ٤ماظؾصّٕيم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥ماٌـمعّ٤مبؼّ٦ظـّ٥م:م(اظْؿصيـمضيع صي
ضَّ٦ؼيامظيمسشيؾَّ٧مغشيػْ ِلِّ٥مؼصيقشيودِىصيمغشيػْلشيـّ٥صيمظِؾَّـِّ٥م(سشيـّٖؼيموشيجشيـّ٢ؼي)م،موشيإغيغؼيؿشيـوممخشيـّٟؼيماظْقِلشيـوبصيمؼشيـّ٦ضيمشيم
اظْؼِقشيوعشيـيِمسشيؾَــّ٧مضَــّ٦ضيمػيمحشيودشيــؾصيّ٦امأَغضيػُلشيــفصيّ٣ضيمصِــّ٨ماظــّٓؽيغضيقشيوم،موشيإغيغؼيؿشيــومذشيــّ٠ؼيماظْقِلشيــوبصيمؼشيــّ٦ضيمشيم
شيـؾيٍ).موؼؼـّ٦لمأؼضطيـوم:م(مظَـوم
شيوعيِمسشيؾَّ٧مضَّ٦ضيمػيمأَخشيـّٔصيوامػشيـّٔشياماظْـلَعضيّٕشيمعِـّ٤ضيمشَقضيـّٕغيمعصيقشيود شي
اظْؼِق شي
شيؾيُمعِّ٤ضيمػِؿؼيؿِـ)ِّ٥م(م
ؼشيّٖشيالصيماظْعشيؾضيّٓصيمبِكشيقضيّٕػيمعشيومطَونشيمظَّ٥صيموشياسٌِّٜمعِّ٤ضيمغشيػْ ِل،ِّ٥موشيطَوغشيًِماظْؿصيقشيودشي
اظّٖػــّٓمواظّٕضــوّ٠ّ٫مّٰبــّ٤ماٌؾــورك)،مصــوٌمعّ٤مداّ٫ؿطيــومؼعوتــىمغػلــّ٥مواظػــوجّٕم
ميضّ٨مضُّٓصيعوًمّٰمؼعوتؾفو.
م م موع ّ٤مسظق ّ٣مرريي مآ م(سّٖ موج )ّ٢مبوظعؾّٓ مدوسي مايلوب مأغّ٥م
حيودؾّ٥مبوظػضّ٢مّٰمبوظعّٓلم،مصؽّ٢مغػّٗمهلومعومطلؾًموسؾقفومعوماطؿلؾًم،م
صيّ٦ل مآِم(٭ّشيؾَّّ٧م
صعشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(ر ّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضَولشي:مظَؿؼيومغشيّٖشيظًَضيمسشيؾَ ّ٧مرشيد غي
ِؾِّ٥معشيومصِّ٨ماظلؼيؿشيووشياتِموشيعشيومصِّ٨ماْظلَرضيضغيموشيإغينضيمتصيؾضيّٓصيوامعشيومصِّ٨م
آُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م{ظ َّ
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أَغضيػُلِؽُّ٣ضيمأَوضيمتصيكضيػُّ٦هصيمؼصيقشيودِؾضيؽُّ٣ضيم ِبِّ٥مآُمصَقشيغضيػِّٕصيمظِؿشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيموشيؼصيعشئّـيبصيمعشيّ٤ضيمؼشيششيوءصيموشيآُم
سشيؾَ ّ٧مطُّ٢ـي مذشيّ٨ضيءٍ مضَِّٓؼّٕظي}ػاظؾؼّٕة :م284ؼ ،مضَولشي :مصَوذضيؿشيّٓؼي مذشيظِ َّ١مسشيؾَ ّ٧مأَ٭ّضيقشيوبِم
رشيدصيّ٦لغيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م َصلَتشيّ٦ضيامرشيدصيّ٦لشيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي)م
ثصيّ٣ؼيمبشيّٕشيطُّ٦امسشيؾَّ٧ماظّٕؽيطَىِ،مصَؼَوظُّ٦ا:مأَيضيمرشيدصيّ٦لشيمآِم،مطُؾِّػْـشيومعِّ٤شيماْظلَسضيؿشيولغيمعشيومغصيطِقّ٠صيم
ْكؼيُ موشيظَوم
ضيّٖظًَضي مسشيؾَقضي َّ١مػشئِّهِ ماظ شي
 ،ماظصؼيؾَوةَ موشياظصـيقشيومشي موشياظْفِفشيودشي موشياظصؼيّٓشيضَيَ ،موشيضَِّٓ مأُغ غي
غصيطِقؼُفشيوم،مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيمآِم(٭ّشيؾَّّ٧مآُمسشيؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):م(أَتصيّٕغيؼّٓصيونشيمأَنضيمتشيؼُّ٦ظُّ٦امطَؿشيوم
ضَولشي مأَػضيّ٢صي ماظْؽِؿشيوبشيقضيّ٤غي معِّ٤ضي مضَؾضيؾِؽُّ٣ضي مدشيؿِعضيـشيو موشيسشيصشيقضيـشيو؟ مبشيّ٢ضي مضُّ٦ظُّ٦ا :مدشيؿِعضيـشيو موشيأَرَعضيـشيوم
شُػّْٕشياغشي َّ١مرشيبؼيـشيو موشيإغيظَقضي َّ١ماظْؿشيصِريصي) ،مضَوظُّ٦ا :مدشيؿِعضيـشيو موشيأَرَعضيـشيو مشُػّْٕشياغشي َّ١مرشيبؼيـشيو موشيإغيظَقضيَّ١م
اظْؿشيصِريصي،مصَؾَؿؼيوماضْؿشيّٕشيأَػشيوماظْؼَّ٦ضيمصي،مذشيظًَّضيمبِفشيومأَظْلِـشيؿصيفصيّ٣ضي،م َصلَغضيّٖشيلشيمآُمصِّ٨مإغيثضيّٕغيػشيو{:آعشيّ٤شيم
شيبِّ٥موشياظْؿصيمضيعِـصيّ٦نشيمطُّ٢ؿيمآعشيّ٤شيمبِوِٓموشيعشيؾَوِّ٫ؽَ ِؿِّ٥موشيطُؿصي ِؾِّ٥م
اظّٕؼيدصيّ٦لصيمبِؿشيومأُغضيّٖغيلشيمإغيظ ضيَقِّ٥معِّ٤ضيمر ـي
وشيرصيدصي ِؾِّ٥مظَومغصيػَّٕـيقصيمبشيقضيّ٤شيمأَحشيٍّٓمعِّ٤ضيمرصيدصي ِؾِّ٥موشيضَوظُّ٦امدشيؿِعضيـشيوموشيأَرَعضيـشيومشُػّْٕشياغشيَّ١مرشيبؼيـشيوموشيإغيظَقضيَّ١م
اظْؿشيصِريصي}ػاظؾؼّٕة:م285ؼ،مصَؾَؿؼيومصَعشيؾُّ٦امذشيظَِّ١مغشيلشيكشيفشيومآُمتشيعشيوظَ،ّ٧م َصلَغضيّٖشيلشيمآُمسشيّٖؼيم
وشيجشيّ٢ؼي:م{ظَومؼصيؽَؾِّّٟصيمآُمغشيػْلطيومإغيظَّوموصيدضيعشيفشيومظَفشيومعشيومطَلشيؾشيًضيموشيسشيؾَقضيفشيومعشيوماطْؿشيلشيؾشيًضيمرشيبؼيـشيومظَوم
تصيمشياخِّٔضيغشيومإغينضيمغشيلِقـشيومأَوضيمأَخضيطَلْغشيوم}...مػاظؾؼّٕة:م286ؼمممممممممممممممممممممػرواهمعلؾّ٣ؼ .م
وظؼّٓمّّٕ٬بمظـوماظصقوبيماظؽّٕامم(رّ٨ّ٬مآمتعوديمسـف)ّ٣مأروعماِّعـؾيم
سيمابودــؾيم،مواّ٬ـــعنيمغصـــىمأسقــــفّ٣مضـــّ٦لممآم(ســـّٖموجـــ{:)ّ٢ؼشيّ٦ضيعشيؽِــٍّٔم
ِقيٌ}ػايوضي18:ؼ.موظلونمحولماظّ٦احّٓمعـفّ٣معـوم
تصيعضيّٕشيّ٬صيّ٦نشيمّٰمتشيكضيػَّ٧معِـضيؽُّ٣ضيمخشيوصشي
ضوظّ٥مربـومدؾقوغّ٥مسؾّ٧مظلـونماًؾقـّ٢مإبـّٕاػقّ٣م(سؾقـّ٥ماظلـٱّم):م{وشيّٰمتصيكضيّٖغيغِـّ٨م
ؼشيّ٦ضيمشيمؼصيؾضيعشيـصيّ٦نشي*مؼشيّ٦ضيمشيمّٰمؼشيـضيػَّٝصيمعشيولظيموشيّٰمبشيـصيـّ٦نشيم*مإغيّٰمعشيـّ٤ضيمأَتشيـّ٧مامظؾَّـّ٥شيمبِؼَؾْـىٍمدشيـؾِقّ٣ػيم*م
شيـيُمظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشيم*موشيبصيّٕـيزشيتِماظْفشيقِقّ٣صيمظِؾْغشيووغيؼّ٤شي}ممػاظشعّٕاء:م87م91-ؼ.م م
وشيأُزضيظِػًَِماظْف ؼي
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وسّ٤مأغّٗمبّ٤معوظّ١م(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مضولم:ممسعًصيمسؿّٕمبّ٤ماًطوبم
(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥مؼّ٦عوًموخّٕجًمععّ٥محؿّ٧مدخّ٢محوّ٫طوًمصلؿعؿصيّ٥مؼؼّ٦لموبقينم
وبقـّ٥مجّٓارم:مسؿّٕمأعريماٌمعـنيممبّْػيمبـّْػيم،موآِمبصيـشيـّ٨عيماًطـوبمظؿـؿؼنيعيمآم
أومظقعّٔبـعي)ّ١مػاظّٖػّٓمظإلعوممأريّٓؼ .م
وّٰمغّٖالمعّٝمسؿّٕم(رّ٨ّ٬مآمسـ)ّ٥م:مصؼّٓمطَؿشيـىشيم(رّ٬ـّ٨مآمســ)ّ٥مإغيظَـّ٧م
ضيـّ٢م
بشيعضيّٚغيمسصيؿؼيوِظِّ٥مطؿوبوم،مصَؽَونشيمصِّ٨مآخِّٕغيه:م"مأَنضيمحشيودِـىضيمغشيػْلشيـَّ١مصِـّ٨ماظّٕؼيخشيـوءِمضَؾ شيم
حِلشيوبِماظشـيّٓؼيةِم،مصَنغيغؼيّ٥صيمعشيّ٤ضيمحشيودشيىشيمغشيػْلشيّ٥صيمصِّ٨ماظّٕؼيخشيـوءِمضَؾضيـّ٢شيمحِلشيـوبِماظشـيـّٓؼيةِمسشيـودشيم
طيِم،موشيعشيّ٤ضيمأَظْفشيؿضيّ٥صيمحشيقشيوتصيّ٥صيموشيذصيغضيؾُّ٥صيمبِفشيّ٦شياهصيمسشيودشيمعشيّٕضيجِعصيـّ٥صيمإغيظَـّ٧م
عشيّٕضيجِعصيّ٥صيمإغيظَّ٧ماظّٕـيّ٬شيوموشياظْغِؾضي َ
شياعيِموشياظْقشيلضيّٕشيةِم،مصَؿشئّشيطَّّٕضيمعشيومتصيّ٦سشيُّٜم ِبِّ٥مظِؽَّ٨ضيمتشيـضيؿشيفغيّ٨شيمسشيؿؼيومؼصيـضيؿشيفشيـّ٧مسشيـضيـّ٥صي"م(ذـعىم
اظـؼيّٓ شي
اإلميونمظؾؾقفؼ.)ّ٨ممم م
وجوءمسّ٤مابّ٤ماظصعيـؿيم:م(أغـّ٥مجؾـّٗمؼّ٦عـوًمظققودـىمغػلشيـّ٥مصعـّٓعيمسؿـّٕهم
صــنذامػــّ٦مابــّ٤مدــؿنيمدـــيم،مصقلــىمأؼعيوعفــومصــنذامػــّ٨مواحــّٓظيموسشــّٕونمأظػـ ًوم
ّ١مبّ٦احـٍّٓموسشـّٕؼّ٤م
وزيلؿوّ٫يمؼـّ٦مم;مصصـّٕخموضـول:مؼـوموؼؾؿـّ٧م!مأظؼـّ٧ماٌؾـ م
أظّٟمذغىم!مصؽقّٟموسيمطـّ٢مؼـّ٦ممسشـّٕةمآّٰفمذغـىم؟م!م!مثـّ٣مخـّٕعيمصـنذامػـّ٦م
عقعيًم!م!مصلؿعّ٦امضوّ٫ٱًّمؼؼّ٦لم:مؼومظِّ١مرطضيٌمإديماظػّٕدوسماِّسؾ.)ّ٧مم
وعــّ٤ماِّعــّ٦رماظــيتمتعــنيماظعؾــّٓمسؾــّ٧مربودــؾيماظـــػّٗ:ماظـظــّٕمصقؿــوم
أســّٓهمآم(ســّٖموجــ)ّ٢مظعؾــودهماٌــمعـني،موعــومأســّٓهمآمظؾعصــوةماظضــوظنيم
اٌػلّٓؼ.ّ٤مصوًؾّ٠مذيقعطيومبنيمصّٕؼؼنيمّٰمثوظٌمهلؿوم{صَّٕغيؼؼوًمػشيـّٓشيىموشيصَّٕغيؼؼـ ًوم
حشيّ٠ؼيمسشيؾَـقضيفغيّ٣صيماظضؼيـٱََّظيُم}ػاِّسـّٕاف:م30ؼم،مؼـّٔطّٕغوماظؼـّٕآنماظؽـّٕؼّ٣محبـولمطـٱّم
اظػّٕؼؼنيم،مصقؼّ٦لمايّ٠مدؾقوغّ٥م{:إغينؼيماظَِّّٔؼّ٤شيمضَوظُّ٦امرشيبؽيـشيـوماظؾَّـّ٥صيمثصيـّ٣ؼيمادضيـؿشيؼَوعصيّ٦ام
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ؽيُمأَّٰمتشيكشيوصُّ٦اموشيّٰمتشيقضيّٖشيغصيـّ٦اموشيأَبضيشِـّٕصيوامبِوظْفشيـؼيـيِماظَّؿِـّ٨مطُــؿصيّ٣ضيم
تشيؿشيـشيّٖؼيلصيمسشيؾَقضيفغيّ٣صيماظْؿشيٱَّ ِّ٫
ِموَظؽُـّ٣ضيمصِقفشيـومعشيـوم
ِّٕة شي
شيوموصِـّ٨ماظْـكخ شي
شيوؤطُّ٣ضيمصِـّ٨ماظْقشيقشيـوةِماظـّٓؽيغضيق شي
َوظِق صي
تصيّ٦سشيّٓصيونشيم*مغشيقضيّ٤صيمأ ضي
ِـــق }ّ٣م
تشيشضيـــؿشيفغيّ٨مأَغػُلصيـــؽُّ٣ضيموشيظَؽُـــّ٣ضيمصِقفشيـــومعشيـــومتشيـــّٓؼيسصيّ٦نشيم*مغصيـــّٖصيًّٰمعـيـــّ٤ضيمشَػُـــّ٦رػيمرؼيح ػيم
ػصصـــؾً32-30ؼ،مصوٌٱّّ٫ؽـــيمػــــومّٰمتؿــــّٖلمسؾـــّ٧ماِّغؾقـــوءموإٌّدـــؾنيم
صقلىم،مإمنومتؿـّٖلمسؾـّ٧مسؾـودمآماظصـوينيماظـّٔؼّ٤مضـوظّ٦امربــومآمثـّ٣م
ادؿؼوعّ٦ام،مظؽّ٤معؿّ٧متؿـّٖلم؟موطقّٟمتؿـّٖلم؟م م
أعوماظؽقػقيمصعؾؿفومعػـّ٦ضمإديمربماظلـؿّ٦اتمواِّرضمربماظعـّٕشم
اظعظــقّ٣م،موظؽــّ٤معؿــّ٧متؿـــّٖل؟مصــلطـّٕمأػــّ٢ماظعؾــّ٣مسؾــّ٧مأغفــومتـــّٖلمسؾــّ٧م
اٌمعّ٤مدـوسيماّٰحؿضـورمظؿطؿؽــّ٥مضوّ٫ؾـيم:مّٰمدبـّٟمؼـومسؾـّٓمآموّٰمهـّٖنم
وأبشّٕمبوىـيماظيتمطـًمتّ٦سّٓم{،غشيقضيّ٤صيمأَوضيظِقشيـوؤصيطُّ٣ضيمصِـّ٨ماظْقشيقشيـوةِماظـّٓؽيغضيقشيوموشيصِـّ٨م
اظْكخِّٕشيةِموشيظَؽُّ٣ضيمصِقفشيومعشيومتشيشضيؿشيفغيّ٨مأَغػُلصيؽُّ٣ضيموشيظَؽُّ٣ضيمصِقفشيومعشيومتشيّٓؼيسصيّ٦نشي}مػصصؾًم31:ؼم .م
أعــومؼــّ٦ممابشــّٕمصؽؿــومهــّٓثماظؼــّٕآنماظؽــّٕؼّ٣مسيمأواخــّٕمدــّ٦رةم
ؽيُمػشئّشيامؼشيّ٦ضيعصيؽُّ٣صيماظَِّّٔيمطُـؿصيّ٣ضيمتصيّ٦سشيّٓصيونشيم}ػاِّغؾقـوءم
اِّغؾقوءم{:وشيتشيؿشيؾَؼَّوػصيّ٣صيماظْؿشيٱَّ ِّ٫
103:ؼم،موأعومسيماىـيمصوٌٱّّ٫ؽـيمؼـّٓخؾّ٦نمسؾـقفّ٣معـّ٤مطـّ٢مبـوبم{دشيـٱَّممظيم
سشيؾَقضيؽُّ٣مبِؿشيوم٭ّشيؾشيّٕضيتصيّ٣ضيمصَـِعضيّ٣شيمسصيؼْؾشيّ٧ماظـّٓؼيارغيم}ػاظّٕسـّٓم:م24ؼم{،طُؾُـّ٦اموشياذضيـّٕشيبصيّ٦امػشيـِقؽـ ًوم
بِؿشيــومأَدضيـؾَػْؿصيّ٣ضيمصِــّ٨ماِّؼؼيــومغيماظْكشيوظِقشيـيِم}ػايوضــيم24:ؼم،م{وشيظَؽُــّ٣ضيمصِقفشيــومعشيــومتشيشضيــؿشيفغيّ٨م
أَغػُلصيؽُّ٣ضيموشيظَؽُّ٣ضيمصِقفشيومعشيومتشيّٓؼيسصيّ٦نشي}ػصصؾًم31:ؼ،م{طُؾَّؿشيومرصيزغيضُـّ٦اْمعِـضيفشيـومعِـّ٤مثشيؿشيـّٕشي ٍةم
شياجم
ًموظَفصيـّ٣ضيمصِقفشيـومأَزضيو ظي
صيموأُتصيـّ٦اْمبِـِّ٥معصيؿشيششيـوبِفو شي
صيزضْـشيـومعِـّ٤مضَؾضيـ ّ٢شي
رـيزضيضوًمضَوظُّ٦اْمػشيـّٔشياماظَّـِّٔيمر غي
عؽيطَفؼيــّٕشيةٌموشيػصيــّ٣ضيمصِقفشيــومخشيوظِــّٓصيونشيم}ػاظؾؼــّٕةم:م25ؼم،م{وشيؼشيطُــّ٦فصيمسشيؾَــقضيفغيّ٣ضيموغيظْــّٓشيانظيم

- 433 -

عؽيكشيؾَّّٓصيونشيمإغيذشيامرشيأَؼضيؿشيفصيّ٣ضيمحشيلِؾضيؿشيفصيّ٣ضيمظُمضيظُماًمعؼيــصيـّ٦راًم*موشيإغيذشيامرشيأَؼضيـًشيمثشيـّ٣ؼيمرشيأَؼضيـًشيمغشيعِقؿـ ًوم
وشيعصيؾْؽوًمطَؾِرياً}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػاإلغلونم20-19:ؼم .م
وسشيّ٤ضيمأَبِّ٨مػصيّٕشيؼضيّٕشيةَم(رشيّ٨ِّ٬شيماظؾَّّ٥صيمسشيـضيّ٥صي)مضَولشي:مضَولشيمرشيدصيّ٦لصيماظؾَّـمِّ٥م(٭ّشيـؾَّّ٧مآُم
ّٰم
ضي،مو َ
ظيمرأَت شي
شيسؾ ضيَقِّ٥موشيدشيؾَّّ٣شي):مضَـولشيماظؾَّـّ٥صيم(أَسضيـّٓشيدضيتصيمِظعِؾشيـودِيماظصؼيـوِظقِنيشيمعشيـومَّٰمسشيـقضي ّ٤شي
أُذصينظيمدشيؿِعشيًضيم،موشيَّٰمخشيطَّٕشيمسشيؾَّ٧مضَؾْىِمبشيششيّٕػيم،مصَوضّْٕشيءصيوامإغينضيمذِؽضيؿصيّ٣ضي{:صَٱَّمتشيعضيؾَّ٣صيمغشيػْـّٗظيم
عشيومأُخضيػِّ٨شيمظَفصيّ٣ضيمعِّ٤ضيمضُّٕؼيةِمأَسضيقصيّ٤ػي})مػاظلفّٓة:م17ؼم(رواهماظؾكوري).موسّ٤مأبـّ٨م
ػّٕؼــّٕةم(رّ٬ــّ٨مآمسـفؿــو):مأنؼيمردــّ٦لشيمآِم(٭ّــؾّ٧مآمسؾقــّ٥مودــؾ)ّ٣مضــول:م
(إذشيامدشيخشيّ٢شيمأػضيّ٢صيماى ؼيَـيِماى ؼيَـيَمؼصيـشيودِيمعصيـشيودٍم:مإنؼيمظَؽُّ٣ضيمأنضيمتشيقضيقشيّ٦ضيام،مصَٱَّمتشيؿصيّ٦تصيّ٦ام
أَبشيــّٓاًم،موإنؼيمظَؽُــّ٣ضيمأنضيمتشيصِــقؽيّ٦ام،مصــٱّمتشيلضيـؼَؿصيّ٦امأبــّٓاًم،موإنؼيمظَؽــّ٣ضيمأنضيمتشيشِــؾؽيّ٦امصــٱّم
تشيفضيّٕشيعصيّ٦امأبّٓاًم،موإنؼيمظَؽُّ٣ضيمأَنضيمتشيـضيعشيؿصيّ٦ام،مصَٱَّمتشيؾضيلدصيـّ٦امأَبشيـّٓاً)م(رواهمعلـؾ)ّ٣م،موغـّٖعم
آم(سّٖموج)ّ٢معـّ٤مبقــفّ٣ماظغـّ٢موايلـّٓمصؼـولمدـؾقوغ:ّ٥م{وشيغشيّٖشيسضيـشيـومعشيـومصِـّ٨م
٭ّصيّٓصيورغيػِّ٣معـيّ٤ضيم ِشُّ٢مإغيخضيّ٦شياغوًمسشيؾَّ٧مدصيّٕصيرػيمعؽيؿشيؼَوبِؾِنيشي}مممممممممممممممممممممػايفّٕم47:ؼ .م
أعــومسؾــّ٧ماىوغــىماآلخــّٕمواظعقــوذمبــوٓمصفـــوكمعــّ٤مذصيــغّ٢مســّ٤مآم م
(ســّٖموجــ)ّ٢ممبوظــّ٥م،مأومجبوػــّ٥م،مأومبلــؾطوغّ٥م،مأومبؿفورتــّ٥م،مأومجبؿوسؿــّ٥م،م
ُعِّ٥موشيأَبِقِّ٥م*موشي٭ّشيوحِؾشي ِؿِّ٥موشيبشيـِقِّ٥م*م
وصصقؾّ٥م،موػـوكم{مؼشيّ٦ضيمشيمؼشيػِّٕؽيماظْؿشيّٕضيءصيمعِّ٤ضيمأَخِقِّ٥م*موشيأ ـي
ٍمذلْنظيمؼصيغضيـِق}ِّ٥ػسـؾّٗم:م37-34ؼم،م{ؼشيـّ٦ضيمشيمّٰمؼشيـػَـّٝصيمعشيـولظيم
ظِؽُّ٢ـيماعضيّٕغيئػيمعـيـضيفصيّ٣ضيمؼشيّ٦ضيعشيؽِّٔ شي
وشيّٰمبشيـصيــّ٦نشيم*مإغيّٰمعشيــّ٤ضيمأَتشيــّ٧ماظؾَّــّ٥شيمبِؼَؾْـىٍمدشيـؾِقّ٣ػيم}ػاظشــعّٕاءم88م–م89ؼم،م{ؼشيــومأَؼؽيفشيــوم
اظـؼيوسصيماتؼيؼُّ٦امرشيبؼيؽُّ٣ضيموشياخضيششيّ٦ضيامؼشيّ٦ضيعطيومّٰمؼشيفضيّٖغييموشياظِّٓظيمسشيّ٤ضيموشيظَِّٓهِموشيّٰمعشيّ٦ضيظُّ٦دظيمػصيّ٦شيمجشيوزػيم
ِوظؾِّ٥م
شيماظؾِّ٥محشيّ٠ؿيمصَٱّمتشيغصيّٕؼيغؼيؽُّ٣صيماظْقشيقشيوةُماظّٓؽيغضيقشيوموشيّٰمؼشيغصيّٕؼيغؼيؽُّ٣ضيمب َّ
سشيّ٤ضيموشياظِِّٓهِمذشيقضيؽطيومإغينؼيموشيسضيّٓ َّ
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اظْغشيّٕصيورصي}ػظؼؿونم:م33ؼمؼّ٦عفومؼــّٓمماًودـّٕونمحقـٌمّٰمؼـػـّٝماظــّٓمم،مؼؼـّ٦لم
طّ٢معّ٤مؼلخّٔمطؿوبّ٥مبشؿوظ{:ّ٥ؼشيومظَقضيؿشيـِّ٨مظَّ٣ضيمأُوتشيمطِؿشيوبِقّ٥ضيم*موشيظَّ٣ضيمأَدضيرغيمعشيـومحِلشيـوبِقّ٥ضيم
ِقيَم*معشيومأَشْـشيّ٧مسشيــيّ٨معشيوظِقّ٥ضيم*مػشيؾََّ١مسشيــيّ٨مدصيؾْطَوغِقّ٥ضيمخصئّصيوهصيم
*مؼشيومظَقضيؿشيفشيومطَوغشيًِماظْؼَوّ٬شي
صَغصيؾُّّ٦هصيم*مثصيّ٣ؼيماظْفشيقِقّ٣شيم٭ّشيؾُّّ٦هصيم*مثصيّ٣ؼيمصِّ٨مدِؾْلِ َؾيٍمذشيرضيسصيفشيومدشيؾضيعصيّ٦نشيمذِرشياسوًمصَودضيؾُؽُّ٦هصيم*م
ِوظؾِّ٥ماظْعشيظِقّ٣غي}مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػايوضيم32-25:ؼم.مم م
إغيغؼيّ٥صيمطَونشيمّٰمؼصيمضيعِّ٤صيمب َّ
صوظـظّٕمإديمعكلمأػّ٢ماىـيموعكلمأػّ٢ماظـورمعّ٤مأػّ٣ماِّعـّ٦رماظـيتم
تعنيمسؾّ٧مربودؾيماظـػّٗم،مضولمإبّٕاػقّ٣ماظؿقؿ:ّ٨معشيـؼيؾْـًصيمغػلـّ٨مسيماىــيم
شيـؾْـًصيمغػلـّ٨م
آطّ٢معّ٤مٔورػو،موأذّٕبمعـّ٤مأغفورػـو،موأسـوغّ٠مأبؽورػـو،مثـّ٣مع ؼي
سيماظـــور:مآطــّ٢معــّ٤مزضّ٦عفــو،موأذــّٕبمعــّ٤م٭ّــّٓؼّٓػو،موأســوجلمدٱّدــؾفو،م
وأشٱّهلو،مصؼؾًمظـػل:ّ٨مأيمغػلّ٨مأيمذّ٨ءمتّٕؼـّٓؼّ٤؟مضوظـً:مأرؼـّٓمأنمأردم
إديماظّٓغقومصلسؿّ٢م٭ّويًو،مضؾً:مصلغًمسيماِّعـقيمصوسؿؾ ّ٨م
ػاظّٖػّٓمظإلعوممأريّٓؼ .م
صوآلخّٕةمهؿوجمإديمدعّ٨مػّ٦مدعقفوماٌّ٦٭ّّ٦لمإديمعّّٕ٬ـوةمآمصقفـوم،م
دعّ٨ماٌمعّ٤مبفوماٌعّٓمهلوم،موػّٔامػـّ٦ماظلـعّ٨ماٌشـؽّ٦رم،مأعـوماظػّٕؼـّ٠ماآلخـّٕم
صقؿػــّ٥مجفـــّ٣مؼؾؼوػــومعــّٔعّ٦عطيومعــّٓحّ٦رطيام،مؼؼــّ٦لمدــؾقوغّ٥م:م{صَلَعؼيــومعشيــّ٤مأَسضيطَــّ٧م
وشياتؼيؼَّ٧م*موشي٭ّشيّٓؼيقشيمبِوظْقصيلضيـشيّ٧م*مصَلشيـصيقشيلـيـّٕصيهصيمظِؾْقصيلضيـّٕشيىم*موشيأَعؼيـومعشيـّ٤مبشيكِـّ٢شيموشيادضيـؿشيغضيـشيّ٧م*م
وشيطَّٔؼيبشيمبِوظْقصيلضيـشيّ٧م*مصَلشيـصيقشيلـيـّٕصيهصيمظِؾْعصيلضيـّٕشيىم}ػاظؾقـ:ّ٢م10-5ؼم،مصوظعوضـّ٢معـّ٤مؼعؿـّ٢م
ظّٓغقوهمطلمنومؼعقّ٘مأبّٓطياموؼعؿّ٢مآلخّٕتّ٥مطلغـّ٥مميـّ٦تمشـّٓطيام،معـّ٤معـطؾـّ٠مضّ٦ظـّ٥م
صيمإظَقضي}...َّ١مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
تعوديم...{:موشيّٰمتشيـّٗشيمغشيصِقؾشيَّ١معِّ٤شيماظّٓؽيغضيقشيوموشيأَحضيلِّ٤مطَؿشيومأَحضيلشيّ٤شيماظؾَّ ّ٥غي
ػاظؼصّٙم77:ؼ.مم م
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عومأحّ٦جماِّعيماظقّ٦ممـمطؾريػـومو٭ّـغريػوم،مرجوهلـوموغلـوءػومـمذـؾوبفوم
وذقّ٦خفوم،مأشـقوءػـوموصؼّٕاءػـوم،مإديموضػـيممبودـؾيماظــػّٗم،موخوم٭ّـيمسيم
ػّٔهمإٌّحؾيماظّٓضقؼيماظيتممتّٕمبفومأعؿـوماظعّٕبقيمواإلدٱّعقي.م
إنمأشؾــىمعــومتعوغقــّ٥ماِّعــيماظقــّ٦ممعــّ٤معشــؽٱّتمووــورةمبوٌؾــودئم
واظؼقّ٣موتػشّ٨ماظظّ٦اػّٕماظلؾؾقيمؼّٕجّٝمسيمطـريمعّ٤مجّ٦اغؾّ٥مإديمشقوبمعؾّٓأم
ربودؾيماظـػّٗم،موظـّ٦مهؼـّ٠مػـّٔاماٌؾـّٓأماِّ٭ّـقّ٢معـّ٤معؾـودئماإلدـٱّممعـوم
رأؼـومػّٔهماظظّ٦اػّٕماظلؾؾقيماظيتمتفّٓدموحّٓةماِّعيموتػّٕقمطؾؿؿفـوموتشـؿًم
مشؾفو .م
م
م
م

* * *
م
م
م
م
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