صمؾملّ٦رؼهملمعزملّٕماظضملّٕبؿملهمل م

ممممممموزارةماِّوضمملفم م

ارتطب ايعؿس١ٜ
يٛشاز ٠األٚقاف املؿس١ٜ
ادتص ٤ارتاَظ
إعداد
اإلداز ٠ايعاَ ١يبشٛخ ايدع٠ٛ
إغساف ٚتكدِٜ

أ.د /ستُد شتتاز مجعَ ١ربٚى
ٚشٜس األٚقاف
زٝ٥ظ اجملًظ األعً ٢يًػ ٕٛ٦اإلضالَ١ٝ
ٚعط ٛزتُع ايبشٛخ اإلضالَ١ٝ

ٖ3419ـ ّ1037/

-1-

-2-

ٔ ايسَّسَِِٝ
ِ اهللَ ايسَّسُْ ِ
بَطْ ِ
ؿمصذملذملذملذملذملالَحعممععممملمادػمؿعمذملشملَضملػمذملذملذملوملغم م
ُرؼذملذملذملذملذملذملذملذملّٓغممإؿمظَّمملماظْكمل ػم
ممممممممم{إؿمنػممأ ؿم

عمطػملْوملغممو ؿمعمإَظؿملػمِّ٥مأُ ِغؿملنملغم} م
مممممممموعمععممملمتعمّ٦ػمصِؿملعملِّ٨مإؿمظَّمملمبِمملظػملَِّّ٥مسعم َػملؿملػمِّ٥متعمَّ ّ٦
طٖٛد88 :ص
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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
َكـــــــــدَ١
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،مواظزملالةمواظلالممسػملّ٧مخمملمتمأغؾؿملمملئّ٥موردػملّ٥م
دؿملّٓغممل محمؼملّٓ مب ّ٤مسؾّٓ مآ م ،موسػمل ّ٧مآظ ّ٥موصقؾ ّ٥موع ّ٤متؾ ّٝمػّٓاه مإشم مؼّ٦مم
اظّٓؼ.ّ٤م م
وبضملذملذملذملذملّٓم:م م
صؿمللّٕغممل مأن مغعملذملّٓم مظػمللذملمملدة ماِّئؼملذملهمل مواًشملذملؾمملء مواٌـعملظملني مواٌضملؽملؿملنيم
بمملظرملذملفملن ماظّٓسذملّ٦ي مظم معزملّٕ مواظضملمملٕ ماىّٖء ماًمملعّٗ مع ّ٤ماًشملنمل ماظضملزملّٕؼهملم
اظّٔيمأسّٓتّ٥ماإلدارةماظضملمملعهملمظؾقّ٦ثماظّٓسّ٦ةمبّ٦زارةماِّوضمملفمهوملمإذّٕاصؽملمملم
وعّٕاجضملؿؽملممل.م م
وضّٓ متؽملّ٦سومل معّ٦ضّ٦سمملت مػّٔا ماىّٖء مع ّ٤معّ٦دّ٦سهمل ماًشملنمل ماظضملزملّٕؼهملم
ذفملنمعمملمدؾعملّ٥معّ٤مأجّٖاءمعمملمبنيمضسملمملؼمملمإميمملغؿملهملموتّٕبّ٦ؼهملموأخالضؿملهملم،متؾملّٓفم
إشممإؼعملمملزماظسملؼملمملئّٕموتؾملّٔؼنملماِّخالقم،موضسملمملؼمملماجؿؼملمملسؿملهملمتلؾملّ٣مظممدسّ٣م
وتعملّ٦ؼهمل مأواصّٕ ماٌّ٦دة مواظّٕضمهمل مبني مأبؽملمملء ماجملؿؼمل ّٝم ،موتلؾمل ّ٣مظم محظملّٜم
متمملدغمل ّ٥موتالح ّ٣مغلؿملف ّ٥م ،موأخّٕى متؿزمل ّ٢مبمملٌضملمملعالت ماظيت متضملّٓ مجّٖءؼما مالم
ؼؿفّٖأمعّ٤ماظلػملّ٦كماظعملّ٦ؼّ٣مظػملؼمللػملّ٣م،موضسملمملؼمملمورؽملؿملهملمتؾملّٓفمإشممتعملّ٦ؼهملماالغؿؼملمملءم
اظّ٦رينموايظملمملزمسػملّ٧مأعّ٤ماظّ٦رّ٤موادؿعملّٕارهم،مإضمملصهملمإشممعمملمالمشؽملّ٧مسؽملّ٥م
عّ٤مبضملّٚمخشملنملماٌؽملمملدؾمملتم.م م
وضّٓمصّٓرغمملهمخبشملؾهملمسّ٤م"ماِّخالقمأدمملسمايسملمملراتماظّٕاضؿملهملم"متضملؼملؿمل ًعملمملم م
ؿملكمملمظػملعملؿملّ٣ماِّخذملذملالضؿملهملموبؿملمملنمأثّٕػذملذملمملمظممحؿملمملةماظظملّٕمواجملؿؼملذملذملّٝم،مإذمإنم م
وتّٕد ؼم
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اِّعذملّ٣موايسملذملذملمملراتماظيتمالمتؾؽملّ٧مسػملّ٧ماظعملؿملذملذملذملّ٣مواِّخذملذملالقماظؽملؾؿملذملػملهملمهؼملذملذملذملّ٢م م
سّ٦اعّ٢مدعملّ٦رؾملمملموعضملّ٦لمػّٓعؾملمملمظممأصّ٢مضؿملمملعؾملمملموأدمملسمبؽملؿملمملغؾملمملم .م
وضّٓ مراسؿملؽملممل مظم مػّٔه ماًشملنمل مأن متغملّ٦ن مظم مإرمملر مزلمملحهمل ماإلدالمم
وودشملؿملؿّ٥م،مبضملؿملّٓؼمامطّ٢ماظؾضملّٓمسّ٤مصمؿمل ّٝمأظّ٦انماظؿرملّٓدمواظطملػملّ٦مواإلصّٕاطمأوم
اظؿظملّٕؼّٛم،محمعملعملمملًمظّٕدمملظهملماٌلفّٓم،مرمؼملّٝموالمؼظملّٕقم،موؼؾملّٓفمإشممهعملؿملّ٠م
عزملمملحل ماظؾالد مواظضملؾمملد م ،مع ّ٤معؽملشملػمل ّ٠مأن مذّٕع مآ م(سّٖ موج )ّ٢مضمملئ ّ٣مسػملّ٧م
عّٕاسمملةمػّٔهماٌزملمملحلم،مصقؿملىملمتغملّ٦نماٌزملػملقهملمصـؼملهملمذّٕعمآممومبمملمؼقملديم
إشم مترملغملؿمل ّ٢موس ّ٨مدؼين مصقؿملّّ مورذؿملّٓ موعلؿؽملرل م ،موحّٗ مورين مصمملدقم
وغؾؿمل.ّ٢م م
طؼملمملمراسؿملؽملمملمظممإخّٕاجؾملمملماظلؾملّ٦ظهملمواظؿمللّٕم،مواظؾضملّٓمسّ٤ماظؿعملضملّٕمواظؿغملػملّٟم،م
دمملئػملنيمآم(سّٖموج)ّ٢مأنمؼغملؿنملمظّ٥ماظعملؾّ٦لم،موأنمؼغملّ٦نمزادؼمامسػملؼمل كمؿملمملموصغملّٕؼكممملم
وعضملّٕص كمؿملممل مظم مجممملل ماظـعملمملصهمل ماإلدالعؿملهمل ماظّٕصؿملؽملهمل م ،موأن مؼغملّ٦ن مإضمملصهمل معؿؼملؿملّٖةم
ظػملؼملغملؿؾهمل ماظّٓسّ٦ؼهمل م ،مظم مإرمملر مدور معزملّٕ ماظّٕؼمملدي مظم مغرملّٕ ماظظملغملّٕ ماظّ٦دشملّ٨م
اٌلؿؽملرل موتّٕدؿملّْ مزلمملحهمل ماإلدالم م ،موإبّٕاز معضملمملٌ ّ٥مايسملمملرؼهمل مظػملؾرملّٕؼهملم
صمضملمملء .م
وآمعّ٤موراءماظعملزملّٓم،موػّ٦محلؾؽملمملموغضملّ٣ماظّ٦طؿمل .ّ٢م
أ.د /ستُد شتتاز مجعَ ١ربٚى
ٚشٜس األٚقاف

ممممممممم م
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م

األخالم أضاع اذتطازات ايساق ١ٝم

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم{:خغمذملِّٔماظْضملعمظملْذملّ٦عمموعمأْعغمذملّٕػممبِذملمملظْضملغمّٕػمفِم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغممم
وعمأَسػمّٕؿمضػممسعمّ٤ؿمماظْفعممملػِػملِنيعم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
أنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مم
وصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
مممصؼملؼملمملمالمذّ١مصؿملّ٥مأنمعغملمملرمماِّخذملالقممعذملّ٤مماظعملّ٦ادذملّ٣مماٌرملذملذلطهملممبذملنيممصمؿملذملّٝم
اظرملّٕائّٝماظلؼملمملوؼهملم،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(إؿمنفممعِؼملفممملمأَدػمرعمكَماظؽملفمذملمملسغمممعِذملّ٤ػممم
طَػملَمملمؿمماظؽملقمؾغمّ٦فمةِماظْفملُوظَّ٧مإؿمذعمامظَّ٣ػممتعملػمؿعمّّؿممصَمملصػمؽملعمّٝػممععممملمذِؽػموملعم)م،مصذملمملِّخالقمظؿمللذملوملمأعذملّٕؼمامميغملذملّ٤م
االدؿطملؽملمملءمسؽملّ٥م،مبذملّ٢مػذملّ٨مأصذملّ٢معذملّ٤مأصذملّ٦لمايؿملذملمملةماظذمليتمتؿشملػملؾؾملذملمملمطذملّ٢ماِّدؼذملمملنم،م
وػذملذملّ٨مشمملؼذملذملهملماظضملؾ ذملمملداتم،موأد ذملمملسمضؿمل ذملمملممايسمل ذملمملراتماظّٕاضؿملذملذملهملم،موعزملذملذملّٓرمعذملذملّ٤معزمل ذملمملدرم
دضملمملدةماإلغلمملنم،مسػملّ٧مأنمايسملمملراتماظيتمالمتعملّ٦ممسػملّ٧ماظعملذملؿملّ٣مواِّخذملالقمهؼملذملّ٢م
سّ٦اعّ٢مدعملّ٦رؾملمملمظممأصّ٢مضؿملمملعؾملمملموأدمملسمبؽملؿملمملغؾملممل .م
وبغملّٕؼّ٣ماِّخالقمأثؽملذملّ٧مايذملّ٠مدذملؾقمملغّ٥موتضملذملمملشممسػملذملّ٧مأغؾؿملمملئذملّ٥موردذملػملّ٥م(سػملذملؿملؾملّ٣م
ػؿملّ٣عممماظَّذملِّٔيمم
اظلالم)مصعملممللمدؾقمملغّ٥مظممذفملنمدؿملّٓغمملمإبّٕاػؿملّ٣م(مسػملؿملّ٥ماظلذملالم)م:م{وعمإؿمبػمذملّٕعما ِ
عماذطُذملذملّٕػممصِذملذملّ٨م
وعمصَّذملذمل،}ّ٧موظممذ ذملفملنمد ذملؿملّٓغمملمإزلمملسؿملذملذملّ٢م(سػملؿملذملذملّ٥ماظلذملذملالم)مض ذملممللمدذملذملؾقمملغ:ّ٥م{و ػم
عمدذملّ٦ظًمملممغعمؾِؿملكمذملمملم}،مصعملذملّٓموصذملظملّ٥مبزملذملّٓقم
اْظغملِؿعممملبِمإؿمدػمؼملعمممل ِسؿملّ٢عممإؿمغفمّ٥غممطَمملنعممصعممملدِقعمماظّْ٦عمسػمذملِّٓمم عمو َطذملمملنعمممر غم
اظّ٦سّٓموضّٓعّ٥مسػملّ٧ماظؽملؾذملّ٦ةموامظّٕدذملمملظهملم،مثذملّ٣مصمذملّٝمدذملؾقمملغّ٥موتضملذملمملشمماِّعذملّٕمطػملذملّ٥مظؽملؾؿملؽملذملمملم
صملذملؿملّ٣ـمم}،موػذملّٔامعذملمملمضذملّٕرهمردذملّ٦لم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مصعملمملل{:وعمإؿمغفمَّ١مظَضملعمػملَّ٧مخغمػملُذملّ٠ـمممسعم ِ
آم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)محؿملىملمًذملّٙماشلذملّٓفمعذملّ٤مردذملمملظؿّ٥مصعملذملمملل:م(مإؿمغفمؼملعمذملمملمبغمضملِـػمذملوملغمم
عممعغملَمملرؿممعمماظْفملَخػمػملَمملقؿم).مم م
ظِفملُتعمؼملمم ّ٣عم
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واٌؿفملعّ٢مظممحؿملمملةمبضملّٚماظؽملمملسماظؿملذملّ٦ممرمذملّٓمأغؾملذملّ٣مضذملّٓمابؿضملذملّٓوامسذملّ٤ماٌذملؽملؾمليملم
اظزمل ذملقؿملّّمظالدذملذملالمم،مواخؿّٖظذملذملّ٦اماظرملذملذملّٕؼضملهملماإلدذملذملالعؿملهملمظممجمذملذملّٕدماِّحغمل ذملمملمماظؿضملؾّٓؼذملذملهملم
صعمل،ّٛمظّٔظّ١مضػملّ٦اماظشملّٕؼّ٠موحمملدوامسؽملذملّ٥م،موعذملّ٤مثذملّ٣موجذملّٓغمملمأزعذملهملمأخالضؿملذملهملم،مصّٕأؼؽملذملمملم
عّ٤مؼضملّ٠مأبمملهمأومؼقملذيمأعّ٥م،مورأؼؽملمملمعّ٤مؼفملخّٔمأطـّٕمعّ٤محعملّ٥موالمؼقملديمعمملمسػملؿملّ٥معّ٤م
واجنملم،مرأؼؽملمملمعّ٤مؼّٓسّ٨ماإلميمملنموؼؿمملجّٕمبمملظذملّٓؼّ٤مثذملّ٣مؼعملؿذمل،ّ٢موؼذملّٓعّٕ،موؼظملفذملّٕموػذملّ٦م
عذملذملقملدمظػملرملذملذملضملمملئّٕم،محمذملذملمملصّٜمسػملؿملؾملذملذملمملمشمملؼذملذملهملمايظملذملذملمملزم،موٓمدرماظعملمملئذملذمل:ّ٢م(إؿمنفممضَّ٦ػمعؼمذملذملمملمرَػملَؾغمذملذملّ٦ام
عمّٕطُّ٦اماظْضملِػملّْ٣عممحعمؿفمّ٧مخعمّٕعمجغمذملّ٦امبِفملَدػمذملؿملعممملصِؾملؿمّ٣ػممسعمػملَذملّ٧مأُعفمذملهملِمعغمقعمؼملفمذملٍّٓمم(صعمذملػملَّّ٧ماظػملَّذملّ٥غممسعمػملَؿملػمذملِّ٥م
اظْضملِؾعممملدعمةَموعمت عم
وعمدعمػملَّّ٣عم)موعمظَّ٦ػممرَػملَؾغمّ٦اماظْضملِػملّْ٣عممظَّ٣ػممؼعمّٓغمظَّؾملغمّ٣ػممسعمػملَّ٧مععممملمصَضملعمػملُّ٦ا).مم م
وضذملذملّٓمربذملذملّٛماإلدذملذملالممبذملذملنيماظرملذملذملّٕؼضملهملمواِّخذملذملالقمايؼملؿملذملذملّٓةمواظضملؾ ذملمملداتمواآلدابم
اظّٕصؿملضملهملم،مواٌؿفملعّ٢مظمماظؽملزملّ٦صماظرملّٕسؿملهملمرمّٓمأنمعّ٤محغملؼملهملمعرملذملّٕوسؿملهملمماظضملؾذملمملداتمم
ظمماإلدالممتؾملّٔؼنملمدػملّ٦كماظظملّٕدموتّٖطؿملذملهملممأخالضذملّ٥مم،مظؿملذملؽملضملغملّٗممذظذمل ّ١مسػملذملّ٧ممتزملذملّٕصمملتّ٥مم
وأصضملمملظّ٥مودذملمملئّٕممأحّ٦اظذملّ٥مم،موعذملّ٤ممثذملّ٣ممسػملذملّ٧ممجمؿؼملضملذمل،ّ٥ممصؿملذملؾينممجمؿؼملضملؼمذملمملممعؿقسملذملّٕؼماممؼؿؼملؿذملّٝمم
بمملظؿكػملّ٠ممبغملمملرمماِّخالق.م م
إنماظضملؾمملداتمالبّٓموأنمتذلكمأثذملّٕؼمامأخالضؿملكمذملمملمظممدذملػملّ٦كمصذملمملحؾؾملمملم،مصؾملذملّ٨مظؿمللذملوملم
رعملّ٦دؼممملمجّ٦صمملءم،مبّ٢مذغمّٕؿمسوملمظذلتعملّ٨مبمملإلغلذملمملنم،موتلذملمؼملّ٦مبفملخالضذملّ٥م،مصظملّٕؼسملذملهملماظزملذملالةم
اظيتممتـذملّ٢مأزلذملّ٧مسالضذملهملمتذملّٕبّٛماظضملؾذملّٓمبّٕبذملّ٥م،مضذملممللمآمتضملذملمملشممسؽملؾملذملمملم:م{إؿمنفمماظزملفمذملالةَم
ّٔطّْٕغمماظػملَِّّ٥م َأطْؾعمّٕغمموعماظػملَّّ٥غممؼعمضملػمػملَّ٣غممعمملمتعمزملػمذملؽملعمضملغمّ٦نم{،موأطذملّٓماظذملؽمل
تعمؽملػمؾملّ٧مسعمّ٤ؿمماظْظملَقػمرملمملءِموعماظْؼملغم ػمؽملغملَّٕؿمموعمظَ ِ

م

(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مسػملّ٧مػّٔاماٌضملؽملّ٧مبعملّ٦ظّ٥م:م(ععمّ٤ػممظَّ٣ػممتعمذملفملْعغمّٕػمهغممصعمذملػملَمملتغمّ٥غممبِذملمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِم
وعمتعمؽملػمؾملعمّ٥غممسعمّ٤ؿمماظْؼملغم ػمؽملغملَّٕؿممظَّ٣ػممؼعمّٖػمدعمدػممعِّ٤عممآِمإؿمظَّمملمبغمضملػمّٓؼما).مم م
وطّٔظّ١ماظّٖطمملةممبظملؾملّ٦عؾملمملماظضملمملممواظرملمملعّ٢م،مضممللمآمتضملمملشممسؽملؾملذملمملم:م{خغمذملّٔػممعِذملّ٤ػمم
أَعػمّ٦عماظِؾملؿمّ٣ػممصعمّٓعمضَهملًمتغمشملَؾملممّٕغمػغمّ٣ػمموعمتغمّٖعمطخملؿملؾملؿمّ٣ػممبِؾملعمممل}،مصؾملّ٨مظؿمللوملمعظملّٕوضهملمظؿقملخذملّٔمعذملّ٤ماِّشؽملؿملذملمملءم
صقلنمل،مبذملّ٢مصّٕضذملوملمظؿّٖطؿملذملهملماِّغظملذملّٗموتشملؾملرلػذملمملم،موظطملذملّٕسمعرملذملمملسّٕماظّٕأصذملهملموتّ٦رؿملذملّٓم
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سالضمملتماِّظظملهملمواحملؾهملمبنيماظؽملمملسم،موطػملؾملمملمعضملمملنـممأخالضؿملهملمظمماٌعملذملمملمماِّولمتؾؽملذملّ٧م
سػملؿملؾملمملمايسملمملراتم،موعّ٤مأجّ٢مذظّ١مودفمّٝماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مظممدالظذملهملم

اظزملذملّٓضهملمحؿملذملىملمضذملمملل:م(م تعمؾعملقمذملؼملَّ١مصِذملّ٨موعمجػمذملِّ٥مأخِؿملذملَّ١مصعمذملّٓعمضَهملٌمظَذملَّ١م،موعمأعػمذملّٕغمكَمبذملمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِم
وعمغعمؾملػمؿملغمذملَّ١مسعمذملذملّ٤ؿمماظْؼملغم ػمؽملغملَذملذملّٕؿممصعمذملذملّٓعمضَهملم،موعمإؿمرػمذعمذملمملدغمكَماظّٕفمجغمذملذملّ٢عممصِذملذملّ٨مأرػمضؿمماظسملفمذملذملالظَهملِمظَذملَّ١مصعمذملذملّٓعمضَ ٌمهملم،م
عمّ٦طَهملَموعماظْضملعمصملّْ٣عممسعمّ٤ؿمماظشملَّّٕؿمؼّ٠ؿممظََّ١مصعمّٓعمضهملٌم،موعمإصّْٕعماشَُّ١معِذملّ٤ػممدعمظْذملّ٦ؿمكَم
وعمإععممملرَؿغمَّ١ماظْقعمفعمّٕعمموعماظرمل ػم
صِّ٨مدعمظّْ٦ؿممأخِؿملَّ١مظََّ١مصعمّٓعمضَهمل)م،موأعمملماظزملؿملمملممصؾملّ٦مؼعملّ٦يمسّٖميهملماٌذملقملعّ٤مصؿملؽملؿزملذملّٕمسػملذملّ٧م
غظمللّ٥موذؾملّ٦اتّ٥م،موػّٔهمػذملّ٨ماظؿعملذملّ٦ىمظممأطؼملذملّ٢مصذملّ٦رػمملمواظذمليتمجضملػملذملؾملمملمآمتضملذملمملشمم
شمملؼهملماظزملّ٦مم،مصعملممللمدؾقمملغّ٥م:م{ؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امطُؿِنملعممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣غمماظزملممذملؿملعممملمغممطَؼملعمذملمملمطُؿِذملنملعمم
سعمػملَذملذملّ٧ماظَّذملِّٔؼّ٤عممعِذملذملّ٤مضَذملذملؾػمِػملغملُّ٣ػممظَضملعم َّػملغملُذملذملّ٣ػممتعمؿفمعملُذملذملّ٦نعمم}،موغؾؿملؽملذملمملم(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)مؼعملذملذملّ٦ل:م
ّٓطُّ٣ػممصَالَمؼعمّٕػمصُىملػمموعمالَمؼعمزملػمكعمنملػم،مصَكملؿمنػممدعمذملمملبفمّ٥غمممأَحعمذملمّٓؽمم
(اظزملممؿملعممملمغممجغمؽملفمهملٌ،مصَكملذعمامطَمملنعممؼعمّ٦ػممغممصعمّ٦ػممؿممأَحعم ِ
أَوػممضَمملتعمػملَّ٥غم،مصَػملْؿملعمعملُّ٢ػمم:مإؿمغممّ٨ماعػمّٕغمؤؽممصعممملئِّ٣ؽم).م م
وطّٔظّ١ماييملمإمنذملمملمصّٕضذملّ٥مآمتضملذملمملشممظؿؾملذملّٔؼنملماظؽملظملذملّ٦سممبغملذملمملرمماِّخذملالقم،م
ُلذملّ٦قعمم
ضممللمتضملمملشم:م{اظْقعميملقممأَذػمؾملغمّٕؽممعضملػمػملُّ٦ععممملتؽممصَؼملعمّ٤ػممصَّٕعمضعممصِذملؿملؾملؿمّ٤فمماظْقعمذمليملفممصَػملَذملمملمرعمصَذملىملعمموعمظَذملمملمص غم
وعمظَمملمجِذملّٓعمالعممصِذملّ٨ماظْقعمذمليملممموعمععمذملمملمتعمم ظملْضملعم ُػملذملّ٦امعِذملّ٤ػممخعمؿملػمذملّٕـممؼعمضملػمػملَؼملػمذملّ٥غمماظػملَّذملّ٥غمموعمتعمذملّٖعموفمدغموامصَذملكملؿمنفممخعمؿملػمذملّٕعمماظذملّٖفمادِم
اظؿفمعملّْ٦عمىموعماتفمعملُّ٦نؿممؼعممملأُوظِّ٨ماظْفملَظْؾعممملبِ}،موضممللم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م:م(ععمذملّ٤ػممأَتعمذملّ٧مػعمذملّٔعمام
اظْؾعمؿملػموملعمم،مصَػملَّ٣ػممؼعمّٕػمصُىملػمم،موعمظَّ٣ػممؼعمظملْلغمّ٠ػم،مرعمجعمّٝعممطَؼملعممملموعمظَّٓعمتػمّ٥غممأُعقمّ٥غم).م م
صمملظضملؾمملدةمإذامٕمتقملثّٕمظممخغمػملُّ٠ؿمماإلغلمملنموتؾملّٔبمدػملّ٦طَّ٥غممصالمضؿملؼملهملمشلذملمملمموالمٔذملّٕةمم
شلذملمملمظمماآلخذملذملّٕةم،مؼعملذملذملّ٦لمغؾؿملؽملذملمملم(صعمذملػملَّّ٧ماظػملَّذملذملّ٥غممسعمػملَؿملػمذملذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم):م(أَتعمذملذملّٓػمرغمونعممععمذملذملّ٤ؿمماظْؼملغمظملْػملِذملذملّٗغم؟)م
عمؿذملمملععم،مضَذملممللعمم(صعمذملػملَّّ٧ماظػملَّذملّ٥غممسعمػملَؿملػمذملِّ٥م
ضَمملظُّ٦ا:ماٌُظملْػملِّٗغممصِؿملؽملعممملمؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥مععمّ٤ػممظَمملمدِرػمػعمّ٣عممظَّ٥غمموعمظَمملمععم
عمزطَمملتِذملِّ٥مم،موعمؼعمذملفملْتِّ٨م
وعمدعمػملَّّ٣عم):م(اٌُظملْػملِّٗغممعِّ٤ػممأُعفمؿِّ٨مععمّ٤ػممؼعمفملْتِّ٨مؼعمّ٦ػممعمماظعملِؿملعممملععمهملِمبِزملعمػملَمملتِِّ٥موعمصِذملؿملعممملعِِّ٥مو عم
ضَّٓػممذعمؿعمّ٣عممػعمّٔعماموعمضَّٔعمفعممػعمّٔعما،موعم َأطَّ٢عممععمممللعممػعمّٔعما،موعمدعمظملََّ١مدعممعممػعمذملّٔعما،موعمضعمذملّٕعمبعممػعمذملّٔعمامصَؿملعممعملْضملغمذملّٓغمم
صَؿملعمعملْؿعمّٙقممػعمّٔعمامعِّ٤ػممحعملعمؽملعممملتِ،ِّ٥موعمػعمّٔعمامعِّ٤ػممحعملعمؽملعممملتِ،ِّ٥مصَذملكملؿمنػممصَؽملِؿملعمذملوملػممحعملعمذملؽملعممملتغمّ٥غممضَؾػمذملّ٢عممأَنػممؼغمعملْذملؿعمّٙؾمم
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رذملّٕؿمحعممصِذملّ٨ماظؽملفمذملمملرؿم)م،موٌذملمملم
شملذملّٕؿمحعممسعمػملَؿملػمذملِّ٥مثغمذملّ٣فمم ُ
ععممملمسعمػملَؿملػمِّ٥معِّ٤عمماًَشملَمملؼعممملم ُأخِّٔعممعِذملّ٤ػممخعمشملَمملؼعمذملمملػغمّ٣ػممصَ ُ
دؽّ٢م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمذملم ػملَّّ٣عم):مؼعمذملمملمرعمدغمذملّ٦لعمماظػملَّذمل،ِّ٥مإؿمنفمم ُصػملَمملغعمذملهملَمؼغمذملّٔػمطَّٕغممعِذملّ٤ػممطَـػمذملّٕعمةِمصعمذملػملَمملتِؾملعمممل،م
وعمصِؿملعممملعِؾملعمممل،موعمصعمّٓعمضَؿِؾملعمممل،مشَؿملػمّٕعممأَغفمؾملعممملمتغمقملػمذِيمجِرلعماغعمؾملعممملمبِػملِلعممملغِؾملعمممل،مضَممللعم:م(ػِذملّ٨عممصِذملّ٨ماظؽملفمذملمملرؿم)،مضَذملممللعم:م
غمّٔطَّٕغممعِّ٤ػممضِػملَّهملِمصِؿملعممملعِؾملعمممل،موعمصعمذملّٓعمضَؿِؾملعمممل،موعمصعمذملػملَمملتِؾملعمممل،موعمإؿمغفمؾملعمذملمملمتعمزملعمذملّٓفمقغمم
ؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَّ،ِّ٥مصَكملؿمنفممصُػملَمملغعمهملَمؼ ػم
بِمملظْفملَثػمّ٦عمارؿممعِّ٤عمماظْفملَضِ،ِّٛموعمظَمملمتغمقملػمذِيمجِرلعماغعمؾملعممملمبِػملِلعممملغِؾملعمممل،مضَممللعم:م(ػِّ٨عممصِّ٨ماظْفعمؽملفمهملِ) .م
وظعملذملّٓممسغمذملينمماإلدذملالمممبذملمملِّخالقممسؽملمملؼذملهملممبمملظطملذملهملم،مصفضملذملّ٢محلذملّ٤ماًػملذملّ٠مأثعملذملّ٢معذملمملم
ؼّ٦ضّٝمظممعؿملّٖانماظضملؾّٓمؼذملّ٦مماظعملؿملمملم عذملهملم،محؿملذملىملمؼعملذملّ٦لم(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م:م(ععمذملمملم
عِّ٤ػممذعمّ٨ػمءٍمأَثػمعملَّ٢غممصِّ٨ماظْؼملِؿملّٖعمانؿممعِّ٤ػممخغمػملُّ٠ـممحعملعمّ٤ـم)م،مطؼملمملمأغّ٥مؼّٕصّٝمدرجهملمصمملحؾّ٥محؿّ٧م
ؼؿلمملوىمعّٝمدرجهملمضمملئّ٣ماظػملؿملّ٢موصمملئّ٣ماظؽملؾملذملمملرم،مضذملممللم(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م:م(إؿمنفمم
اظْؼملغمقملػمعِّ٤عممظَؿملغمّٓػمرؿمكُمبِقغم لػمّ٤ؿممخغم ُػملعملِذملِّ٥مدعمرعمجعمذملمملتِمضَذملمملئِّ٣ؿمماظػملَّؿملػمذملّ٢ؿممصعمذملمملئِّ٣ؿمماظؽملفمؾملعمذملمملرؿم)م،مإضذملمملصهملممإشممأنم
صذملمملحنملماًػملذملذملّ٠مايلذملذملّ٤مرمذملمملورمردذملذملّ٦لمآم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مظمماىؽملذملذملهملم،م
ؼعملّ٦لم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عمم)م:م(إؿمنفممعِذملّ٤ػمممأَحعم ممذملؾغملُّ٣ػمممإؿمظَذملّ٨فممموعمأَضْذملّٕعمِبغملُّ٣ػمممعِؽملممذملّ٨ممععمفػمػملِلؼمذملمملممؼعمذملّ٦ػممعممم
ذملّٓطُّ٣ػمممعِؽملممذملّ٨ممععمفػمػملِلؼمذملمملممؼعمذملّ٦ػممعممماظعملِؿملعممملععمذملهملِمم
عمسملذملغملُّ٣ػمممإؿمظَذملّ٨فممموعمأَبػمضملعم عم
اظعملِؿملعممملععمهملِمأَحعممملدِعمؽملغملُّ٣ػممأَخػمػملَمملضًمملم،موعمإؿمنفممأَبػمطمل عم
اظـفمّٕػمثعممملرغمونعمموعماٌُؿعمرملعمّٓممضُّ٦نعمموعماٌُؿعمظملَؿملػمؾملؿمعملُّ٦نعم)،مضَمملظُّ٦ا:مؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَّذمل،ِّ٥ممضَذملّٓػمممسعمػملِؼملػمؽملعمذملمملمماظـفمّٕػمثعمذملمملرغمونعممم
وعماٌُؿعمرملعمّٓممضُّ٦نعممصَؼملعممملماٌُؿعمظملَؿملػمؾملؿمعملُّ٦نعم؟مضَممللعم:م(اٌعمُؿغملَؾممّٕغمونعم) .م
وضّٓمطمملنماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)مأممنّ٦ذجؼمذملمملمسؼملػملؿملكمذملمملمظألخذملالقمايلذملؽملهملم،م

صعملّٓمطمملنمأحلّ٤ماظؽملمملسمخػملعملًمملم،موأطـّٕػّ٣محمؾهملمورأصذملهملم،مموحػملؼملؼمذملمملموسظملذملّ٦ؼمامم،موأصذملّٓضؾملّ٣م
حذملذملّٓؼـؼممملم،موأوصذملذملمملػّ٣مسؾملذملذملّٓؼماموذعذملذملهمل،موأطذملذملّٕعؾملّ٣مسرملذملذملّٕةمم،معّٓحذملذملّ٥مربماظضملذملذملّٖةم(دذملذملؾقمملغّ٥م
صملؿملّ٣ـم}،مووصظملّ٥مدذملؿملّٓغمملممأغذملّٗمم(رضذملّ٨ممآمسؽملذملّ٥م)م
وتضملمملشم)مبعملّ٦ظّ٥م{:وعمإؿمغفمَّ١مظَضملعمػملَّ٧مخغمػملُّ٠ـممسعم ِ
بفملغّ٥م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م(مأحػملعمذملّ٤مماظؽملفمذملمملسممخغمػملُعملًذملمممل)م،موٌذملمملمدذملؽػملوملماظلذملؿملّٓةمسمملئرملذملهملم
(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)مسّ٤مخػملعملّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مضمملظومل( :طَمملنعممخغمػملُعملُّ٥غمماظْعملُّٕػمآن).مم م
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وسػملذملذملّ٧مع ذملؽملؾمليملمردذملذملّ٦لمآم(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣مد ذملمملرماظزملذملذملقنملماظغملذملذملّٕامم
(رضذملذملّ٦انمآمسػمل ذملؿملؾمل،)ّ٣مصمغمل ذملمملغّ٦امبؾملذملذملّٔهماِّخذملذملالقمد ذملمملدةَماِّع ذملّ٣مم،موحمذملذملَّّٛماِّغصمل ذملمملرمم،م
وعّ٦ضّٝعمماظعملّٓوةمظؿؼمللغملؾملّ٣مبمملِّخالقماظلمملعؿملهملم،مظّٔامطمملنماظؽملذملمملسممؼذملّٓخػملّ٦نممظممدؼذملّ٤مم
آمأصّ٦اجذملذملمملمظِؼملعمذملذملمملمؼذملذملّٕونمعذملذملّ٤محلذملذملّ٤معضملذملذملمملعػملؿؾملّ٣موصمؿملذملذملّ٢مأخالضؾملذملذملّ٣م،موحذملذملنيمبذملذملّٓأم
االدمذملذملّٕافمسذملذملّ٤مػذملذملّٔاماٌ ذملؽملؾمليملماظعملذملذملّ٦ؼّ٣مود ذملمملءتمأخذملذملالقماظؽمل ذملمملس;مض ذملمملسوملماظعمل ذملؿملّ٣م،م
وصُعملذملذملّٓتماظعملذملذملّٓوةم،موتؾذملذملّٓظوملماٌظملذملمملػؿملّ٣م،موصذملذملّٓقماإلعذملمملممعمملظذملذملّ١م(رضمذملذملّ٥مآ)محذملذملنيم
ضمملل:م(وظّ٤مؼزملػملّّمآخّٕمػّٔهماِّعهملمإالممبمملمصػملّّمبّ٥مأوشلممل)،مصؾمملِّخالقماظظملمملضػملهملمهؿملذملمملم
اِّعذملذملذملّ٣موتذملذملؽملؾملّٚموتؾعملذملذملذملّ٧مآثمملرػذملذملمملمخمملظذملذملّٓةم،مصؾملذملذملذملّ٨مصذملذملؼملمملممأعذملذملمملنمظػملؼملفؿؼملضملذملذملمملتمعذملذملذملّ٤م
االدمذملذملالل،متزملذملذملّ٦غؾملمملمعذملذملّ٤ماظظملّ٦ضذملذملّ٧مواظسملذملؿملمملعم،مصلذملذملالعهملماِّعذملذملهملموضذملذملّ٦ةمبؽملؿملمملغؾملذملممل،موزلذملذملّ٦م
عغملمملغؿؾملمملموسّٖةمأبؽملمملئؾملمملمبؿؼمللذملغملؾملمملمبذملمملِّخالقماظظملمملضذملػملهملمم،موبّٖواشلذملمملمتؽملؾملذملمملرماِّعذملّ٣موتلذملعمل،ّٛم
وتزملؾّّمظممعقملخّٕةماِّعذملّ٣م،مصغملذملّ٣معذملّ٤محسملذملمملراتمودولماغؾملذملمملرتمظذملؿملّٗمسذملّ٤مضذملضملّٟم
عّ٦اردػمملموإمنمملمبذلديمأخالضؾملمملم،موٓمدرقمماظعملمملئ:ّ٢م م
إؿمغفمؼملعممملماُِّععمّ٣غمماَِّخػمالقغممععممملمبعمعملِؿملعموملػممم*** مصَكملؿمنػممػغمّ٣غممذعمػعمؾعموملػممأَخػمالضُؾملغمّ٣ػممذعمػعمؾغمّ٦ا م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضملذملذملمملٌنيم،موأذذملذملؾملّٓمأنمالمإظذملذملّ٥مإالمآموحذملذملّٓهمالمذذملذملّٕؼّ١مظذملذمل،ّ٥م
وأذذملؾملّٓممأنمدذملؿملّٓغمملمموغؾؿملؽملذملمملممحمؼملذملذملّٓؼمامسؾذملّٓهمموردذملمّ٦ظ،ّ٥ماظػملذملؾملّ٣ممصذملذملّ٢ؾممودذملػملّ٣مموبذملمملركممسػملؿملذملذمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إنمأػّ٣معمملممتؿملّٖتمبّ٥ماِّخالقمظمماإلدالممأغؾملمملمالمتؿفّٖأمصالمتظملّٕضهملمصؿملؾملمملمسػملذملّ٧م

أدمملسماظّٓؼّ٤مأوماظػملّ٦نمأوماظضملّٕقمأوماىذملؽملّٗم،موبؾملذملّٔامضمملعذملوملمايسملذملمملرةماإلدذملالعؿملهمل،م
ضذملممللمآمتضملذملمملشممظمماظؿضملمملعذملذملّ٢معذملذملّٝماظّ٦اظذملذملّٓؼّ٤ماٌرملذملذملّٕطني{:وعمإؿمنػممجعممملػعمذملذملّٓعماكَمسعمػملَذملذملّ٧مأَنػمم
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تغمرملػمّٕؿمكَمبِّ٨مععممملمظَذملؿملػمّٗعممظَذملَّ١مبِذملِّ٥مسِػملْذملّ٣ؽممصَػملَذملمملمتغمشملِضملػمؾملغمؼملعمذملمملموعمصعمذملمملحِؾػمؾملغمؼملعممملمصِذملّ٨ماظذملّٓقمغػمؿملعممملمععمضملػمّٕغموصًذملمملموعماتفمؾِذملّٝػمم
ممؽغملُّ٣ػممبِؼملعمذملمملمطُؽملػمذملؿغمّ٣ػممتعمضملػمؼملعمػملُذملّ٦نعمم}،موردذملّ٦لمآمم
ِضملغملُّ٣ػممصَذملفملُغعمؾ غم
دعمِؾؿملّ٢عممععمّ٤ػممأَغعممملبعممإؿمظَّ٨فممثغمّ٣فممإؿمظَّ٨فممععمّٕػمج غم
(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مطمملنمالمؼظملّٕقمظممعضملمملعػملؿّ٥مبذملنيماٌلذملػملّ٣موشذملرلهم،مصمضملعمذملّ٤ػممأَغعمذملّٗـمم
(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمّ٥غم)مضَممللعم:م(طَمملنعممشُذملالَمؽممؼعمؾملغمذملّ٦دِيلممؼعمكػمذملّٓغممغمماظؽملفمؾِذملّ٨فمم(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عمم)م
ذملّ٥م:م
صَؼملعمّٕؿمضعمم،مصَفملَتعممملهغمماظؽملفمؾِّ٨قمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مؼعمضملغمّ٦دغمهغم،مصَعملَضملعمذملّٓعممسِؽملػمذملّٓعممرعمأْدِذملِّ٥مم،مصَعملَذملممللعممظَ غمم
أَدػمػملِّ٣ػمم،مصَؽملعمصملَّٕعممإؿمظَّ٧مأَبِؿملِّ٥موعمػغمّ٦عممسِؽملػمّٓعمهغممصَعملَممللعممظَّ٥غم:مأَرِّٝػممأَبعممملماظعملَمملدِّ٣ؿمم،مصَفملَدػمػملَّ٣عم،مصَكعمذملّٕعمجعمماظؽملفمؾِذملّ٨قمم
(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)موعمػغمّ٦عممؼعمعملُّ٦لغم:مايَؼملػمّٓغممظِػملَِّّ٥ماظَِّّٔيمأَغػمعملَّٔعمهغممعِّ٤عمماظؽملفممملرؿم) .م
إنمايسملمملراتماظّٕاضؿملذملهملمالمتعملذملّ٦ممإالمسػملذملّ٧ماِّخذملالقم،ممصؾملذملّ٨ممعذملّ٤مأدذملّٗمهسملذملّٕمم
اِّعذملذمل،ّ٣مورضؿملممؾملذملمملم،مصؿعملذملذملّٓممطذملذملّ٢مأعذملذملهملمأومادمذملذملّٓارػمملمؼّٕجذملذملّٝمإشممعذملذملّٓىممتلذملذملغملؾملمملمبذملمملظعملؿملّ٣م
اظؽملؾؿملػملهملمواِّخالقمايؼملؿملّٓة،موعّ٤مثّ٣فممصكملنماىمملغنملماِّخالضذملّ٨ممػذملّ٦مأػذملّ٣ممعّٕتغملذملّٖاتمم
ايسملمملرةماإلدالعؿملهمل،مظّٔامبّٕعماٌلػملؼملّ٦نمظمماظؽملّ٦احّ٨ماظضملػملؼملؿملذملهملمموضذملّٓعّ٦اممإدذملؾملمملعمملتمم
شذملذملذملرلتموجذملذملذملّ٥ماظؿذملذملذملمملرؼّْم،موالمأدلمسػملذملذملذملّ٧مذظذملذملذملّ١معذملذملذملّ٤ماظؿضملّٓدؼذملذملذملهملمواالخذملذملذملؿالفمظمم
اٌذملذملّٔاػنملماظظملعملؾملؿملذملذملهمل،مصؼملظملؾملذملذملّ٦ممايسملذملمملرةمالمؼؿقعملذملذملّ٠مجملؿؼملذملذملّٝمؼرملذملذملؾملّٓمشؿملذملمملبماظعمل ذملؿملّ٣م،م
صؾعملمملءماِّعّ٣موازدػمملرػذملمملموادذملؿؼملّٕارػمملمؼغملذملّ٦نمبذملمملِّخالقم،مصذملكملذاماغضملذملّٓعوملماِّخذملالقم
دعملّٛماجملؿؼملّٝمواغؾملمملرتماِّعهملم،موضّٓمأطّٓماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مسػملذملّ٧مذظذملّ١م،محؿملذملىملمإغذملّ٥م
ذطذملذملّٕمظؽمل ذملمملممن ذملمملذجمِّعذملذملّ٣موحسمل ذملمملراتمدذملمملبعملهملماغؾمل ذملمملرتمبلذملذملؾنملمصل ذملمملدمأخالضؾمل ذملمملمواغؿرمل ذملمملرم
اظظملّ٦احّ٘مصؿملؾملمملم،معـّ٢مضّ٦ممظّ٦طموضّ٦ممّٔ٦دموضّ٦ممذضملؿملنملموشرلػذملّ٣م...موشلذملّٔامضؿملذمل:ّ٢م
(إنمآمؼغمعملِذملؿملّ٣غمماظّٓؾموظذملهملَماظضملمملدظذملهملَموإنمطَمملغعمذملذملوملمطَذملمملصِّٕعمةم،موعمظَذملمملمؼغمعملذملؿملّ٣ماظّٓوظذملذملهملماظصملمملٌذملذملهملموإنم
طَمملغعموملمعلػملؼملهمل).م م
ص ذملكملذامأردغ ذملمملمأنمغّٕتعملذملذملّ٨مبفملخالضؽمل ذملمملموجمؿؼملضملؽمل ذملمملموحسمل ذملمملرتؽملمملمصذملذملالمبذملذملّٓمعذملذملّ٤ماالضؿذملذملّٓاءم
بمملظعملّٓوةمايلؽملهملم،مصؾملّ٨مسمملعّ٢مرئؿملّٗمظممتغملذملّ٦ؼّ٤مماِّخذملالقم،مموغؾؿملؽملذملمملمماظغملذملّٕؼّ٣مم(صذملػملّ٧مم
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مخرلمعّ٤مغعملؿّٓيمبّ٥مظمماِّخالقمايلذملؽملهملمموطذملّ٢ممعؽملذملمملحّ٨ممايؿملذملمملةمم،م
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عمدذملّ٦لؿممماظػملَّذملِّ٥ممأُدػمذملّ٦عمةٌممحعملعمذملؽملعمهملٌممظِؼملعمذملّ٤ػممم َطذملمملنعمممؼعمّٕػمجغمذملّ٦مماظػملَّذملّ٥عممم
ضممللمتضملمملشمم:م{َظعملَّٓػممطَمملنعممَظغملُذملّ٣ػمممصِذملّ٨ممر غم
عمذطَّٕعمماظػملَّّ٥عممطَـِرلؼما}.م م
وعماظْؿملعمّ٦ػممعمماظْـملخِّٕعممو عم
مممممممممصؼملمملمأحّ٦جؽملمملمإشممأنمغضملّ٦دمإشممػذملّٔهمماٌؾذملمملدئممواظعملذملؿملّ٣مماِّخالضؿملذملهملممواظذملّٓسمملئّ٣مم
ايسملمملرؼهملماظيتمهعملّ٠ماظلضملمملدةممظمماظّٓارؼّ٤ماظّٓغؿملمملمواآلخّٕة .م

اظػملؾملّ٣ماػّٓغمملمِّحلّ٤ماِّخالقمالمؼؾملّٓيمِّحلؽملؾملمملمإالمأغوملم م
مواصّٕفمسؽملمملمدؿملؽؾملمملمالمؼزملّٕفمسؽملمملمدؿملؽؾملمملمإالمأغومل.م م
*مممممم*مممممم* م
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ايهسّ يف املاٍ ٚايٓفظ

م

م

ايؼملّٓمٓمربماظضملذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماظضملّٖؼذملّٖم:م{ظَذملّ٤متعمؽملعمذملمملظُّ٦اماظْؾِذملّٕفممحعمؿفمذملّ٧م
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّم
مملمتؽملظملِعملُّ٦امعِّ٤مذعمّ٨ػمءٍمصَكملؿمنفمماظػملَّذملّ٥عممبِذملِّ٥مسعمِػملذملؿملّ٣ؽمم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
غمتؽملظملِعملُّ٦امعِؼملفممملمتغمقِؾقمّ٦نعمموعمععم غم
آُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فممم
صعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
م

ص ذملكملنماظذملذملّٓؼّ٤ماإلدذملذملالعّ٨مدؼذملذملّ٤ماظعمل ذملؿملّ٣مواٌـذملذملّ٢مواِّخذملذملالقماظّٕاضؿملذملذملهملم،موعذملذملّ٤مػذملذملّٔهم
اِّخالقماظظملمملضػملهملماظيتمدسمملمإظؿملؾملمملمدؼؽملؽملذملمملمايؽملؿملذملّٟموحذملىملفممسػملذملّ٧ماظؿكػملذملّ٠مبؾملذملمملم:مخػملذملّ٠م
خػملّ٠معّ٤مأخالقمإٌّدػملنيم،موصظملهملمعّ٤مصظملمملتماظزملمملينيم،مبذملّ٥متلغمذملّ٦دم
اظغملّٕمم،مصؾملّ٦م غم
احملؾفمهملمواٌّ٦دفمةمبنيماظؽملمملس .م
وضّٓمرشَّنملماإلدالممأتؾمملسّ٥مأنمؼغملّ٦غّ٦امعّ٤مأػّ٢ماىّ٦دمواظؾذملّٔلممواظلذملكمملءمم،موأنم
رمضملػملذملذملّ٦امتعملذملذملّٓؼّ٣ماًذملذملرلمظػملؽملذملمملسمواإلحلذملمملنمإظذملؿملؾملّ٣معلذملػملغملًمملموعؽملؾملفؼمذملمملمرشؾذملذملهملمصؿملؼملذملمملمسؽملذملذملّٓهم
دذملذملؾقمملغّ٥معذملذملّ٤محلذملذملّ٤ماىذملذملّٖاءمواظـذملذملّ٦اب،محؿملذملذملىملمؼعملذملذملّ٦لمدذملذملؾقمملغّ٥موتضمل ذملمملشم:م{اظَّ ذملِّٔؼّ٤عمم
غمؼؽملظملِعملُّ٦نعممأَعػمّ٦عماظَؾملغمّ٣ػممبِمملظػملَّؿملػمّ٢ؿمموعماظؽملفمؾملعمذملمملرؿمممدِذملّٕكمامموعمسعمػملَمملغِؿملعمذملهملًممصَػملَؾملغمذملّ٣ػمممأَجػمذملّٕغمػغمّ٣ػممم ِسؽملذملّٓعمممرعمبممؾملؿمذملّ٣ػممموعمظَذملمملممخعمذملّ٦ػمفؽممم
سعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػمموعمظَمملمػغمّ٣ػممؼعمقػمّٖعمغغمّ٦نعم}.مواظغملّٕممؼغملّ٦نمبمملٌممللمواظؽملظملّٗمعضملؼممملم :م
ممممم

أَا ايهسّ باملاٍمصؿملؿؼملـذملّ٢مظمم اظؾذملّٔلمواظضملشملذملمملءمعذملّ٤معذملممللمآماظذملّٔيمأغضملذملّ٣مبذملّ٥م

سػملؿملؽملمملموادؿكػملظملؽملمملمسػملؿملّ٥موأعّٕغمملمبمملإلغظملمملقمعؽملّ٥مبلؼملمملحهملمغظملّٗم،مورؿملنملمخذملمملرّٕم،مودذملؾملّ٦ظهملم
وؼلّٕم،مظعملسملمملءمحّ٦ائيملماظؽملمملس،معّ٤مإرضملمملممجمملئ،ّٝموطلمملءمسمملرـم،موإسمملغهملمحمؿذملمملجمم،موشذملرلمم
ذظّ١م،مممذملمملمزمعملذملّ٠مشلذملّ٣ماظغملظملممل ؼذملهملموضسملذملمملءمايذملّ٦ائيملمابؿطملذملمملءمعّٕضذملمملةمآم(سذملّٖموجذملّ٢م)،م
ِلغملِؿملؽملؼممملموعمؼعمؿِؿملؼملؼممملموعمأَدِرلؼمام*مإؿمغفمؼملعمذملمملمم
ؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥موتضملمملشم:م{وعمؼغمشملْضملِؼملغمّ٦نعمماظشملَّضملعممملمعممسعمػملَّ٧محغمؾممِّ٥مع ػم
ذغملُّ٦رؼما} .م
ِؼملغملُّ٣ػممظِّ٦عمجػمِّ٥ماظػملَِّّ٥مظَمملمغغمّٕؿمؼّٓغممعِؽملغملُّ٣ػممجعمّٖعماءؼمموعمظَمملم غم
غغمشملْضمل غم
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ممم وعذملذملّٝمأنماٌذملذملذملممللمػذملذملذملّ٦معذملذملذملممللمآم(سذملذملّٖموجذملذمل)ّ٢مصكملغذملذملذملّ٥مدؾقمملغذملذملذملّ٥موتضملذملذملذملمملشمموسذملذملذملّٓم
اٌؽملظملعملذملذملنيمعؽملذملذملّ٥ممبسملذملمملسظملهملماِّجذملذملّٕمواظـذملذملّ٦ابمأضذملضملمملصًمملمطذملذملـرلةًم،مصعملذملممللمدذملذملؾقمملغ:ّ٥م{ععمـعمذملذملّ٢غمم
اظَِّّٔؼّ٤عمم غمؼؽملظملِعملُّ٦نعممأَعػمّ٦عماظَؾملغمّ٣ػممصِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿمماظػملَّذملِّ٥ممطَؼملعمـعمذملّ٢ؿمممحعمؾفمذملهملٍممأَغؾعمؿعمذملوملػمممدعمذملؾػمّٝعمممدعمذملؽملعممملبِّ٢عمممصِذملّ٨ممطُذملّ٢مممم
دغمذملؽملؾغمػملَهملٍمعِمملئعمذملهملُمحعمؾفمذملهملٍموعماظػملَّذملذملّ٥غممؼغمسملعمذملمملسِّٟغممظِؼملعمذملذملّ٤مؼعمرملعمذملمملءغمموعماظػملَّذملذملّ٥غمموعمادِذملذملّٝؽممسعمػملِذملؿملّ٣ؽمم*ماظَّذملِّٔؼّ٤عمم غمؼؽملظملِعملُذملذملّ٦نعمم
أَعػمّ٦عماظَؾملغمّ٣ػممصِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥مثغمّ٣فممظَمملمؼغمؿػمؾِضملغمّ٦نعممععممملمأَغظملَعملُّ٦امععمؽملكممملموعمظَمملمأَذؼمىمظَّؾملغمّ٣ػممأَجػمّٕغمػغمّ٣ػمم ِسؽملذملّٓعمممرعمبممؾملؿمذملّ٣ػممم
وعمظَمملمخعمّ٦ػمفؽممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػمموعمظَمملمػغمّ٣ػممؼعمقػمّٖعمغغمّ٦نعم} ،موؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودذملػمل)ّ٣مم:م(عذملمملمعِذملّ٤م
ؼّ٦مـممؼزملؾِّّماظضملؾمملدغممصؿملّ٥مإالمع َػملغملمملنمؼؽملّٖالن،مصؿملعملّ٦لمأحّٓغمػؼملمملم:ماظػملّؾملّ٣ؾممأسِّٛمعؽملظملعملًمملمخػملظملًذملممل،م
وؼعملّ٦لماآلخّٕ:ماظػملّؾملّ٣ؾممأسِّٛممملغملًمملمتػملظملًممل)م،موعّ٤مػّٔامؼؿسملّّمطّٕممآمدؾقمملغّ٥موتضملمملشمم
عّٝمسؾمملدهم،مصقنيمؼؽملظملّ٠ماإلغلمملنمممذملمملمأسمشملذملمملهمآم(سذملّٖموجذمل)ّ٢موظذملّ٦مطذملمملنمضػملؿملػملًذملمملممصكملغذملّ٥م
دؾقمملغّ٥موتضملمملشممؼؾمملركمظّ٥مظممعمملظذملّ٥موؼؿظملسملذملّ٢مسػملؿملذملّ٥مبفملضذملضملمملفمعسملذملمملسظملهملم،مضذملممللمتضملذملمملشم:م
{ععمّ٤ػممذعماماظَّذملِّٔيممؼغمعملْذملّٕؿمضغممماظػملَّذملّ٥عمممضَّٕػمضؼمذملمملممحعملعمذملؽملؼممملممصَؿملغمسملعمذملمملسِظملَّ٥غمممظَذملّ٥غمممأَضػمذملضملعممملصًمملممطَذملـِرلعمةًمموعماظػملَّذملّ٥غمممؼعمعملْذملؾِّٚغممم
وعمؼعمؾػملغمُّٛموعمإؿمظَؿملػمِّ٥متغمّٕػمجعمضملغمّ٦نعم}.مممم م
م

ٚيكد بني ايكسإٓ ايهس ِٜإٔ ايهسّ َـٔ أخـالم األْبٝـاٚ ٤املسضـًنيم،مصعملذملممللم
ػؿملّ٣عمم
تضملذملذملمملشممظممضزملذملذملهملمإبذملذملّٕاػؿملّ٣م(سػملؿملذملذملّ٥ماظلذملذملالم)م:م{ػعمذملذملّ٢ػممأَتعمذملذملمملكَمحعمذملذملِّٓؼىملغممضعمذملذملؿملػمِّٟمإؿمبػمذملذملّٕعما ِ
اظْ ؼملغمغملّْٕعمعِنيعمم*مإؿمذػممدعمخعم ُػملذملّ٦امسعمػملَؿملػمذملِّ٥مصَعملَذملمملظُّ٦امدعمذملػملَمملعؼممملمضَذملممللعممدعمذملػملَمملمؽممضَذملّ٦ػممؽممعغمؽملػمغملَذملّٕغمونعمم*مصَذملّٕعما عممإؿمظَذملّ٧م
أَػػمػملِِّ٥مصَفعممملءعممبِضملِفػمّ٢ـممدعمؼملِنيـمم*مصَعملَّٕفمبعمّ٥غممإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػممضَممللعممأَظَمملمتعمذمل ْفملطُػملُّ٦نعمم}،موظضملصملؼملذملهملمطّٕعذملّ٥موجذملّ٦دهم
(سػملؿملذملذملذملّ٥ماظلذملذملذملالم)مظعملذملذملذملنملمبذملذملذملفملبّ٨ماظسملذملذملذملؿملظملمملنم،موضذملذملذملمممللمدذملذملذملؾقمملغّ٥مسذملذملذملّ٤ممعّ٦دذملذملذملّ٧م(سػملؿملذملذملذملّ٥م
اظلالم){:وعمظَعملَّٓػممصَؿعمؽملفممملمضَؾػمػملَؾملغمّ٣ػممضَّ٦ػممعممصِّٕػمسعمّ٦ػمنعمموعمجعممملءعمػغمّ٣ػممرعمدغمّ٦لؽممطَّٕؿمؼّ٣ؽم}.ممم م
وغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مضّٕبمأسصملّ٣ماِّعـػملهملمظمماىّ٦دمواظغملذملّٕمم،محؿملذملىملمم
بػملّٞمعّٕتؾهملَماظغملؼملممللماظؾرملّٕيمظممحؾممّ٥مظػملضملشملذملمملءممواظؾذملّٔلم،ممصغملذملمملنمؼضملشملذملّ٨مسشملذملمملءعممععمذملّ٤مالم
سمرملّ٧ماظظملعملّٕ،مثعملهملمظممسشملمملءمآم،موإميمملغؼممملمبظملسملػملّ٥م،مصضملذملّ٤ممجذملمملبّٕممبذملّ٤ممسؾذملّٓممآم(رضذملّ٨مم
ال)م.م
آمسؽملؾملؼملممل)مضمملل:م(ععممملمدغمؽِّ٢عممرعمدغمّ٦لغممآِم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مذعمؿملػمؽؼممملمضَُّّٛمصَعملَذملممللعم:مم َ
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وؼقملطّٓمذظّ١معمملمرواهماظذلعّٔيمسّ٤مسمملئرملذملهملمم(رضذملّ٨ممآمسؽملؾملذملمملم)م:مأَغفمؾملغمذملّ٣ػمممذعمبعمقغمذملّ٦اممذعمذملمملةًمم،م
صَعملَممللعمماظؽملفمؾِّ٨قمم(صعمػملَّّ٧مآمسعمػملَؿملّ٥مودعمػملَّ:)ّ٣م(ععممملمبعمعملِّ٨عممعِؽملػمؾملعممملم؟مضَمملظَوملػمم:مععممملمبعمعملِّ٨عممعِؽملػمؾملعممملمإؿمالَّمطَؿِظملُؾملعمذملمملمم،م
ضَممللعم:مبعمعملِّ٨عممطُػملُّؾملعممملمشَؿملػمّٕغممطَؿِظملِؾملعمممل).م م
م

وٌغملمملغهملمػّٔاماًػملّ٠ماظغملّٕؼّ٣موبؿملمملنمعؽملّٖظؿّ٥مأعذملّٕمبذملّ٥مربماظضملذملمملٌنيمم،موحذملىملفممسػملؿملذملّ٥م
د ذملؿملّٓمإٌّد ذملػملنيم،مصعمل ذملممللمدذملذملؾقمملغّ٥م{:وعمععم ذملمملم غمتؽملظملِعملُذملذملّ٦امعِذملذملّ٤ػممخعمؿملػمذملذملّٕـممؼغمذملذملّ٦عمففممإؿمظَ ذمل ػمؿملغملُّ٣ػمموعمأَغذملذملؿغمّ٣ػممظَ ذملمملم
تغمصملْػملَؼملغمّ٦نعم} ،موظممايّٓؼىملماظعملّٓد:ّ٨م(ضَذملممللعمماظػملَّذملّ٥غممتعمؾعمذملمملرعمكَموعمتعمضملعمذملمملظَ:ّ٧مؼعمذملمملمابػمذملّ٤عممآدعممعممأَغػمظملِذملّ٠ػمم
أُغػمظملِّ٠ػممسعمػملَؿملػم،)َّ١موحىملفمماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسػملّ٧ماظغملّٕممصعملمملل:م(ؼعممملمابػمذملّ٤عممآدعممعمم

إؿمغفمَّ١مأَنػممتعمؾػمذملّٔغمملعمماظْظملَسملػمذملّ٢عممخعمؿملػمذملّٕؽممظَذملَّ١م،موعمأَنػممتغمؼملػم ِلذملغملَّ٥غممذعمذملّٕلممظَذملَّ١م،موعمالَمتغمذملالَمغممسعم َػملذملّ٧مطَظملَذملمملفٍم،م
عمضملذملّ٦لغمم،موعماظْؿملعمذملّٓغمماظْضملغمػملْؿملعمذملمملمخعمؿملػمذملّٕؽممعِذملّ٤عمماظْؿملعمذملِّٓماظلقمذملظملْػملَّ٧م)،موضذملمممللم(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥مم
وعمابػمّٓعمأْمبِؼملعمّ٤ػممت غم
المزَؾملػمّٕعممظَّ٥غم،موعمععمّ٤ػممطَمملنعممظَذملّ٥غمممصَسملػمذملّ٢ؽممم
ودػمل:)ّ٣م(ععمّ٤ػممطَمملنعممععمضملعمّ٥غممصَسملػمّ٢غممزَؾملػمّٕـممصَػملْؿملعمضملغمّٓػممبِِّ٥مسعمػملَّ٧مععمّ٤ػمم َ
المزعمادعممظَّ٥غم)،موشلّٔامدمملرعماظزملذملقمملبهملم(رضذملّ٦انمآمسػملذملؿملؾمل)ّ٣م
عِّ٤ػممزعمادٍمصَػملْؿملعمضملغمّٓػممبِِّ٥مسعمػملَّ٧مععمّ٤ػمم َ
إشمماىّ٦دمواظغملّٕممبمملٌممللمواظؽملظملّٗممابؿطملمملءمعّٕضذملمملةمآم(سذملّٖموجذمل،)ّ٢مصسملذملّٕبّ٦امأروعم
اِّعـػملهملمظمماظؾّٔلمواظضملشملذملمملءم،موخمملصذملهملموضذملوملمماظرملذملّٓائّٓممواحملذملمّ٤م،مهعملؿملعملذملمملمظمػملؿغملمملصذملّ٢مم
واظؿضمل ذملمملونمواظذلاحذملذملّ٣م،مؼعملذملذملّ٦لمغؾؿملؽمل ذملمملم(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م:م(إؿمنفمماَِّذػمذملذملضملعمّٕؿمؼممنيعممإؿمذعمام
أَرػمععمػملُّ٦امصِّ٨ماظطملعمّٖػموؿمم،مأَوػممضَّ٢فممرَضملعممملمغممسِؿملعممملظِؾملؿمّ٣ػممبِمملظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِمجعمؼملعمضملغمّ٦امععممملمطَمملنعممسِؽملػمذملّٓعمػغمّ٣ػمممصِذملّ٨ممثعمذملّ٦ػمبٍمم
وعماحٍِّٓم،مثغمّ٣فمماضْؿعملعمؼملغمّ٦هغممبعمؿملػمؽملعمؾملغمّ٣ػممصِّ٨مإؿمغعممملءٍموعماحٍِّٓمبِمملظلفمذملّ٦ؿمؼفمهملِمم،مصَؾملغمذملّ٣ػمممعِؽملممذملّ٨مموعمأَغعمذملمملممعِذملؽملػمؾملغمّ٣ػمم) .وسعمذملّ٤ؿممم
عمدذملّ٦لؿممماظػملَّذملِّ٥ممصعمذملػملَّّ٧مم
َصذملقعممملبِممر غم
ابػمّ٤ؿممسغمؼملعمّٕعمم(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)مضَممللعم:مأُػػمِّٓيمظِّٕعمجغمذملّ٢ـمممعِذملّ٤ػمممأ ػم
آُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عمممرعمأْسغممذعمذملمملةٍ،ممصَعملَذملممللعمم:م(إؿمنفممأَخِذملّ٨ممصُػملَمملغؼمذملمملمموعمسِؿملعممملظَذملّ٥غمممأَحػمذملّ٦عمجغمممإؿمظَذملّ٧ممػعمذملّٔعماممعِؽملفمذملمملم)م
ضَممللعم:مصَؾعمضملعمىملعممإؿمظَؿملػمِّ٥مصَػملَّ٣ػممؼعمّٖعملػممؼعمؾػمضملعمىملغممإؿمظَؿملػمِّ٥موعماحِّٓؼمامإؿمظَّ٧مآخعمذملّٕعمممحعمؿفمذملّ٧ممتعمذملّٓعماوعمظَؾملعممملممدعمذملؾػمضملعمهملُممأَبػمؿملعمذملمملتٍمم
حعمؿفمّ٧مرعمجعمضملعموملػممإؿمظَّ٧ماظْفملَوفملؿممصَؽملعمّٖعمظَوملػمم{وعمؼغمقملػمثِّٕغمونعممسعمػملَّ٧مأَغظملُلِؾملؿمّ٣ػمموعمظَّ٦ػممطَمملنعممبِؾملؿمذملّ٣ػمممخعمزملعممملصعمذملمهملٌ}،م
صغملمملغّ٦امؼؿؽملمملصلّ٦نممظمماىّ٦دمواظغملّٕعممم،موؼؿلمملبعملّ٦نمإشمماظؾّٔلمواظضملشملمملءم .م

- 16 -

ثذملذملّ٣مؼذملذملؾنيماظ ذملؽمل

م(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣مأػؼملؿمل ذملذملهملماظغمل ذملذملّٕمموب ذملذملّٔلماٌ ذملممللمظمم

إصالحماظظملّٕدمواجملؿؼمل،ّٝمبّٓاؼهملمعّ٤ماِّػّ٢مواِّضمملربمصؿملعملّ٦ل:م(إؿمذعمامأَغػمظملَعملَذملوملِماٌَذملّٕػمأَةُم
عِذملّ٤ػممرَضملعمذملمملمؿممبعمؿملػمؿِؾملعمذملمملمشَؿملػمذملّٕعممعغمظملْلِذملّٓعمةٍمم،مطَذملمملنعممظَؾملعمذملمملمأَجػمّٕغمػعمذملمملمبِؼملعمذملمملمأَغػمظملَعملَذملوملػممم،موعمظِّٖعموػمجِؾملعمذملمملمأَجػمذملّٕغمهغممبِؼملعمذملمملم
طَلعمنملعم،موعمظِػملْكعممملزؿمنؿممعِـػمذملّ٢غممذعمظِذملَّ١مم،مالَمؼعمذملؽملػمعملُّٙغممبعمضملػمسملغمذملؾملغمّ٣ػممأَجػمذملّٕعممبعمضملػمذملّٚـممذعمذملؿملػمؽؼممملم)،موؼّٕشؾؽملذملمملمماظذملؽمل مم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظممإطّٕامماظسملؿملّٟمصؿملعملذملّ٦لم:م(ععمذملّ٤ػمم َطذملمملنعممؼغمذملقملػمعِّ٤غممبِمملظػملَّذملِّ٥موعماظؿملعمذملّ٦ػمممؿمم
اآلخِّٕؿممصَػملْ غمؿملغملْذملّٕؿممػممضعمذملؿملػمظملَّ٥غمم، )...موعذملّ٤مثذملّ٣فممصذملكملنمبذملّٔلماٌذملممللمظممدذملؾؿملّ٢مآمتضملذملمملشممإغظملمملضًذملمملم
وإطّٕاعؼممملمؼؽملؿظملّٝماإلغلمملنمبفملثّٕهمؼّ٦مماظعملؿملمملعهمل;مظعملّ٦ظذملّ٥م(مصذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػملّ٣م)م:م(مؼعم ُعملذملّ٦لغمم
ابػمّ٤غممآدعممعممعمملظّ٨معمملظّ٨م،موعمػعمّ٢ػممظََّ١مؼعممملمابػمّ٤عممآدعممعممعِذملّ٤ػممععممملظِذملَّ١مإؿمالَّمععمذملمملم َأطَػملْذملوملعممصَمفملَصْؽملعمؿملػمذملوملعمم،مأَوػمم
ظَؾِلػموملعممصَفملَبػمػملَؿملػموملعمم،مأَوػممتعمزملعمّٓفمضْوملعممصَفملَعػمسملعمؿملػموملعم).م م
وجّٓؼّٕمبمملظّٔطّٕمأنماظغملّٕممالمؼؿّ٦ضّٟمسػملّ٧مبّٔلماِّعّ٦المصقلنملم;مِّنمايّ٠م
دؾقمملغّ٥موتضملمملشممضمملل:م{وعمععممملمتغمؽملػمظملِعملُّ٦امعِّ٤ػممخعمؿملػمّٕـم}،موظممآؼهملمأخّٕىمضمملل{:وعمععممملمتغمؽملظملِعملُّ٦امعِّ٤م
ذعمّ٨ػمءٍ} ،موػّٔا مؼّٓل مسػمل ّ٧مأن مػؽملمملك مطّٕعؼمممل مآخّٕ مشرل ماظغملّٕم مبمملٌمملل موػ ّ٦ماظغملّٕمم
بمملظؽملظملّٗ .م
ٚايهسّ بايٓفظمعضملؽملمملهمبّٔلماىؾملّٓمظممتعملّٓؼّ٣ماًرلمظّ٩خّٕؼّ٤م،مواظضملؼملّ٢مسػملذملّ٧م
ضسملذملذملمملءمعزملذملذملممليؾملّ٣موحذملذملّ٦ائفؾملّ٣م،موسػملذملذملّ٧معضملذملذملممملوغؿؾملّ٣موعلذملذملمملسّٓتؾملّ٣م،مدذملذملّ٦اءمبمملظغملػملؼملذملذملهملم
اظشملؿملؾهملمأومبؿعملّٓؼّ٣ماظذملؽملظملّٗمعذملّ٤مأجذملّ٢مهعملؿملذملّ٠مشمملؼذملهملمدذملمملعؿملهملمسصملؿملؼملذملهملمطمملإلصذملالحمبذملنيم
اظؽملذملمملسموغرملذملذملّٕماًذملرلمواظذملذملّٓصمملعمسذملذملّ٤ماظذملذملّٓؼّ٤مواظذملذملّ٦رّ٤م،مصؾملذملذملّ٦مصذملذملظملهملماظغملّٕعذملذملمملءموذذملؿملؼملهملم
اظؽملؾ ذملذملالءم،موػ ذملّ٦مأرضذملذملّ٧مدرج ذملذملمملتماإلؼـ ذملذملمملرم،موأغظملذملذملّٗمأغذملذملّ٦اعماىذملذملّ٦دمواظغملذملذملّٕمم،مؼعملذملذملّ٦لم
اظرملمملسّٕم:ممم م
رمّ٦دمبمملظؽملظملّٗمإذمضّ٤ماظؾكؿملّ٢مبؾملمملممم***ممواىّ٦دمبمملظؽملظملّٗمأضزملّ٧مشمملؼهملماىّ٦د م
عً ٢إٔ ايهسّ بايٓفظ ي٘ ؾٛز َتٓٛع ١مَٗٓ ،ا م :مبّٔل ماىؾملّٓ مواظلضملّ٨م
ظعملسملمملء محّ٦ائيمل ماآلخّٕؼ ّ٤مواصشملؽملمملع ماٌضملّٕوف معضملؾمل ّ٣مابؿطملمملء معّٕضمملة مآ م(سّٖ موج)ّ٢م،م
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وذظ ّ١مع ّ٤ماظرملظملمملسهمل مايلؽملهمل ماظيت مأعّٕغممل مآ متضملمملشم مبؾملممل مصعملمملل{:ععمّ٤ػم مؼعمرملػمظملَّٝػم مذعمظملَمملسعمهملًم
حعملعمؽملعمهملً م عمؼغملُّ٤ػم مظَّ٥غم مغعمزملِؿملنملؽم معِؽملػمؾملعمممل موعمععمّ٤ػم مؼعمرملػمظملَّٝػم مذعمظملَمملسعمهملً مدعمؿملممؽعمهملً معمؼغملُّ٤ػم مظَّ٥غم مطِظملّْ٢ؽم معِؽملػمؾملعمممل موعمطَمملنعم ماظػملَّّ٥غمم
سعمػملَ ّ٧مطُّ٢مم مذعمّ٨ػمءٍ معغمعملِؿملؿؼمممل} ،موطَمملنعم مرعمدغمّ٦لغم مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مإذعما مجعممملءعمهغمم
اظلفممملئِّ٢غم م ،مأَوػم مرُػملِؾعموملػم مإؿمظَؿملػم ِّ٥محعممملجعمهملٌ م ،مضمملل:م(اذػمظملَضملغمّ٦ا متغمقملػمجعمّٕغموا م ،موؼعملْسملِ ّ٨مآ مسعمػملَ ّ٧مظِلعممملنؿمم
صػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(ععمّ٤ػم مععمرملعمّ٧م
غعمؾِؿملمم ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مععمممل مذعممملءعم)م،موؼعملّ٦ل م( عم
صِ ّ٨محعممملجعمهملِ مأَخِؿمل ِّ٥مطَمملنعم مخعمؿملػمّٕؼما مظَّ٥غم معِّ٤عم ماسػمِؿغملَمملصِ ِّ٥مسعمرملػمّٕعم مدِؽملِنيعم ،موعمععمّ٤ؿم ماسػمؿعمغملَّٟعم مؼعمّ٦ػمعؼمممل مابػمؿِطملعممملءعمم
وعمجػم ِّ٥ماظػملَّ ِّ٥مجعمضملعمّ٢عم ماظػملَّّ٥غم مبعمؿملػمؽملعمّ٥غم موعمبعمؿملػمّ٤عم ماظؽملفممملرؿم مثعمػملَمملثعم مخعمؽملعممملدِقعم مطُّ٢قم مخعمؽملػمّٓعمقـم مأَبػمضملعمّٓغم معِؼملفمممل مبعمؿملػمّ٤عمم
اظْكعممملصِعملَؿملػمّ٤ؿم)م ،موع ّ٤مثّ٣فم مصكملن مع ّ٤مأج ّ٢موأسصمل ّ٣مغضمل ّ٣مآ م(سّٖ موج)ّ٢مسػمل ّ٧ماإلغلمملن مأنم
ؼّ٦صعملّ٥مبؾّٔلماىؾملّٓمظعملسملمملءمحّ٦ائيملماظؽملمملسموإدخممللماظلّٕورمسػملؿملؾمل.ّ٣مم م
وظعملّٓ مضّٕب مظؽملممل ماظؽمل

ماظغملّٕؼ ّ٣م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماٌـ ّ٢ماِّسػمل ّ٧مظمم

اظلضمل ّ٨مظعملسملمملء محّ٦ائيمل ماظؽملمملس موخبمملصهمل ماظسملضملظملمملء مواِّراع ّ٢مواظؿملؿمملع ّ٧م ،مصضملعمّ٤ػم مأَغعمّٗـمم
(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥م:مأَنفمماعػمّٕعمأَةًمطَمملنعممصِّ٨مسعمعملْػملِؾملعممملمذعمّ٨ػمءؽمم،مصَعملَمملظَوملػمم:مؼعممملمرعمدغمّ٦لعممآِم،مإؿمنفممظِّ٨م
اظلغملَ ِّ١مذِؽػموملِ م ،محعمؿفم ّ٧مأَضْسملِّ٨عم مظَِّ١م
إؿمظَؿملػم َّ١محعممملجعمهملً م ،مصَعملَممللعم م:م(ؼعمممل مأُمفم مصُالَنـم م ،ماغػمصملُّٕؿمي مأَيفم م مم
حعممملجعمؿعم ِّ١م ،مصَكعمالَ مععمضملعمؾملعمممل مصِ ّ٨مبعمضملػمّٚؿم ماظشملُّّٕغمقؿم م ،محعمؿفم ّ٧مصَّٕعمشَوملػم معِّ٤ػم محعممملجعمؿِؾملعمممل)م ،موسعمّ٤ػم مأَغعمّٗـمم
(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مأؼسملممل مضمملل :مطَمملغعموملِ ماظزملفمالَةُ متغمعملَمملمغم م ،مصَ غمؿملغملَػملخملّ٣غم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣ماظّٕفمجغمّ٢عم مصِ ّ٨محعممملجعمهملٍ معمتغملُّ٦نغم مظَّ٥غم م ،مصَؿملعمعملُّ٦مغم مبعمؿملػمؽملعمّ٥غم موعمبعمؿملػمّ٤عم ماظْعملِؾػمػملَهملِ م ،مصَؼملعمممل مؼعمّٖعمالغم مضَمملئِؼملؼممملم
غمؼغملَػملخملؼملغمّ٥غم م ،مصَّٕغمبفمؼملعمممل مرعمأَؼػموملغم مبعمضملػمّٚعم ماظْعملَّ٦ػممؿم مظَؿملعمؽملػمضملعمّٗغم معِّ٤ػم مرُّ٦لؿم مضِؿملعممملمؿم ماظؽملفمؾِّ٨مم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣مظَّ٥غمم،مضممللمأبّ٦ماظضملؿمملػؿملهمل:م م
اضّٚمايّ٦ائيملمعمملمادؿشملضملذملوملمم***موطّ٤مشلَّ٣مممأخؿملّ١مصمملرجممل م
صذملػملكذملذملذملذملذملذملذملرلمأؼمملمماظظملذملذملذملذملذملذملؿّ٧ممم***مممممؼّ٦ممضسملّ٧مصؿملّ٥مايّ٦ائفممل م

مممم*مممممم*مممممم* م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

 َٔٚؾٛز ايهسّ بايٓفظ:معمملمؼؾّٔظ ّ٥ماىؽملّٓيمإٌّاب ّٛمسػملّ٧مايّٓودمؼّٓاصّٝم

س ّ٤مورؽمل ّ٥موأرض ّ٥موأػػمل ّ٥موسّٕض ّ٥م ،مصؾمل ّ٦مؼقملدي مواجؾؼمممل مؼـمملب مسػملؿمل ّ٥مبمملًرل ماظغملـرل م،م
ؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(رؿمبعممملطُ مؼعمّ٦ػممـم مصِ ّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥مخعمؿملػمّٕؽم معِّ٤عم ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعمععممملم
سعمػملَؿملػمؾملعمممل) م ،موأؼسملممل مؼسملؼمل ّ٤مظؽملظملل ّ٥ماِّعمملن مع ّ٤ماظؽملمملر م ،مظعملّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م
(سعمؿملػمؽملعممملنؿم مالَ متعمؼملعملقمؾملغمؼملعمممل ماظؽملفممملرغم :مسعمؿملػمّ٤ؽم عممبغملَوملػم معِّ٤ػم مخعمرملػمؿملعمهملِ مآِ م ،موعمسعمؿملػمّ٤ؽم مبعممملتعموملػم متعمقػمّٕغمسغم مصِّ٨م
دعمِؾؿملّ٢ؿمماظػملَّ)ِّ٥مبّ٢مإنمطّٕمماإلغلمملنمبؽملظمللّ٥مؼسملؼملّ٤مظؽملظمللّ٥ماظظملالحمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،م
ضمملل متضملمملشم :م{ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا ماصػمؾِّٕغموا موعمصعممملبِّٕغموا موعمرعمابِشملُّ٦ا موعماتفمعملُّ٦ا ماظػملَّّ٥عم مظَضملعم َّػملغملُّ٣ػمم
تغمظملْػملِقغمّ٦نعم}.م م
وعّ٤مثّ٣فممصكملنمتضملمملظؿملّ٣ماإلدالمماظيتمهىملمسػملّ٧ماظغملّٕممواىّ٦دمواظلكمملءمبغملّ٢معمملم
ميػمل ّ١ماإلغلمملن مع ّ٤معمملظ ّ٥مأو مغظملل ّ٥مػ ّ٨مأطدل مدظؿمل ّ٢مسػمل ّ٧مإرممملد مجمؿؼمل ّٝمضّ٦يم
عؿؼملمملدّ١معؿضملمملونم،متلّ٦دهماحملؾهملمواإلخمملءم،مؼعملّ٦ممسػملّ٧ماظضملشملمملءموصضملّ٢ماًرلمظػملطملرلم،م
وؼؾملؿملؼمل ّ٤مسػملؿمل ّ٥ماإلخالص مواظّ٦صمملء ،مصؿملؽملؾطمل ّ٨مأن مؼغملّ٦ن ماٌقملع ّ٤مطّٕميؼمممل مظم مطّ٢م
أحّ٦اظ ّ٥م ،مصمملجملؿؼمل ّٝماإلدالع ّ٨مال مؼعمضملػمّٕؿمف ماظظملّٕدؼهمل مأو ماِّغمملغؿملهمل مأو ماظلػملؾؿملهمل م ،موإمنمملم
ؼضملّٕف ماإلخمملء ماظزملمملدق م ،مواظضملشملمملء ماظغملّٕؼ ،ّ٣مواظؿضملمملون مسػمل ّ٧ماظؾِّٕؿمؾم مواظؿعملّ٦ى مدائؼملؼمممل م،م
صؿؿفػمل ّ٧معغملمملرم ماِّخالق موتضمل ّ٣معضملمملغ ّ٨ماظذلاح ّ٣مبني مصمؿمل ّٝمأصّٕاد ماجملؿؼمل ّٝم،م
وغغملّ٦نمأعمملممتّٕصمهملمحعملؿملعملؿملهملمظػملؿضملمملظؿملّ٣ماإلميمملغؿملهمل.م م
صؼملمملمأحّ٦جؽملمملمإشمماظؿكػملّ٠مبؾملّٔاماًُػملذملذملّ٠ماظضملصملؿملّ٣م،مبضملؿملّٓؼمامسّ٤مطّ٢ؾممعصملمملػّٕماظؾكّ٢م م
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واظرملّّ،مؼعملّ٦لم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(إؿمنفمماظػملَّّ٥عممطَّٕؿمؼّ٣ؽممؼغمقِنملقمماْظغملَّٕعممعمموعمؼغمقِنملقممععمضملعممملظِّ٨عمم
اظْفملَخػمػملَمملقؿمموعمؼعمغملّْٕعمهغممدعمظملْلعممملصَؾملعمممل)،موؼعملّ٦لم(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م( مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مرِؿملنملؽم مؼغمقِنملقمم
اظشملخملؿملنملعم،مغعمصملِؿملّٟؽممؼغمقِنملقمماظؽملفمصملَمملصَهملَ،مطَّٕؿمؼّ٣ؽممؼغمقِنملقمما ْظغملَّٕعممعم،مجعمّ٦عمادؽممؼغمقِنملقمماظْفغمّ٦دعم.)...م م

*مممممم*مممممم* م
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اإلٜجاز  ...خًل إضالَٚ ٞق ١ُٝإْطاْ١ٝ
م

ايؼملّٓغممِٓمربممماظضملمملٌنيعمم،ماظعملمملئّ٢ؿممظممطؿمملبذملّ٥مماظضملّٖؼذملّٖم{:وعمؼغمذملقملػمثِّٕغمونعمممسعمػملَذملّ٧ممأَغظملُلِذملؾملؿمّ٣ػممم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفمم
وعمظَّ٦ػممطَمملنعممبِؾملؿمّ٣ػممخعمزملعممملصعمهملٌ}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
دذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْمسػملَؿملذملذملّ٥موسػملَذملذملّ٧مآظِذملِّ٥م
وصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملنمعّ٤معغملمملرمماِّخالقماظيتمدسمملمإظؿملؾملذملمملممدؼؽملؽملذملمملمماإلدذملالعّ٨ممايؽملؿملذملّٟمموأعذملّٕممبؾملذملمملمم
أتؾمملس:ّ٥مخػملّ٠ماإلؼـمملرم،موعضملؽملمملهم:متعملّٓؼّ٣ماإلغلمملنمشرلعمهغممسػملّ٧مغظمللّ٥مصؿملؼملمملمػّ٦مظممحمملجذملهملمم
إظؿملّ٥معّ٤مأعّ٦رماظّٓغؿملمملمراجؿملؼممملمثّ٦ابماآلخّٕةم،موػّ٦مخػملّ٠مطّٕؼّ٣م،مودػملّ٦كمضّ٦ؼ،ّ٣موضؿملؼملذملهملمم
إغلذملمملغؿملهملممراضؿملذملهملمم،موصذملظملهملممؼؿؼملؿملفمذملّٖغمممبؾملذملمملمماٌذملقملعّ٤ممسذملّ٤ممشذملرلهمم،موػذملّ٦ممخػملذملّ٠ممرمؼملذملّٝممصذملمملحؾّ٥مم
سذملذملّٓدؼمامعِذملذملّ٤ماِّخذملذملالقمايل ذملؽملهملمواًِذملذملاللمايؼملؿملذملذملّٓةمطمملظّٕفمضمذملذملهملموحذملذملنملممماًذملذملرلمظػملطملذملذملرلم
واظلفمضملّ٨مظؽملظملّٝماظؽملفممملسم،مبضملؿملّٓؼمامسّ٤ماِّغمملغؿملهملموحنملماظذملّٔاتمموشذملمرلمذظذملّ١ممعذملّ٤مماِّخذملالقمم
اظلفمؿملممؽهملمواًِاللماظّٔفمعؿملؼملهمل.م م
إضمملصهمل مإشم مأن مخػمل ّ٠ماإلؼـمملر مع ّ٤مأزل ّ٧مصّ٦ر ماظّٕقمضِّ٨مم ماِّخالضِّ٨مم م ،مصؼملِّ٤ػمم
خالظِ ِّ٥مؼلؿشملؿملّٝغم ماٌقملعّ٤غم مأَنػم مؼؽملؿزملّٕ مسػمل ّ٧مغظملل ّ٥موؼؿطملػملَّنمل مسعمػملَ ّ٧مػّ٦اهغم مرمملسهملً مِٓ م(سّٖم
وج ،)ّ٢موػ ّ٦معّٕتؾهمل مسمملظؿملهمل معِ ّ٤معّٕاتنمل ماظؾّٔل مواظلكمملء م ،موعؽملّٖظهمل مسصملؿملؼملهمل مع ّ٤معؽملمملزلم
اإلغظملمملق .م
وظعملّٓ مأثؽمل ّ٧مآ م(سّٖ موج )ّ٢مسػمل ّ٧مأصقمملب مػّٔا ماًػمل ّ٠ماظؽملؾؿمل ّ٢م ،موعّٓعمحم
اٌؿقػملخملني مب ّ٥موبؿملفم ّ٤مأغفمؾمل ّ٣مأػ ّ٢ماظظملالح مظم ماظّٓقمغػمؿملممل مواآلخّٕة م ،مصعملمملل مدؾقمملغ:ّ٥م
{وعماظَِّّٔؼّ٤عم تعمؾعمّ٦فمءغموا ماظّٓفمارعم موعماظْكملؿمميعممملنعم معِّ٤ػم مضَؾػمػملِؾملؿمّ٣ػم مؼغمقِؾقمّ٦نعم مععمّ٤ػم ػعممملجعمّٕعم مإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػم موعمظَممل مؼعمفِّٓغمونعمم
صِّ٨مصغمّٓغمورؿمػِّ٣ػممحعممملجعمهملًمعِؼملفمممل أُوتغمّ٦اموعمؼغمقملػمثِّٕغمونعممسعمػملَّ٧مأَغػمظملُلِؾملؿمّ٣ػمموعمظَّ٦ػممطَمملنعممبِؾملؿمّ٣ػممخعمزملعممملصعمهملٌ وعمععمّ٤ػمم م
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خػملّ٠ؽم مرمضملّ٢م
ؼغمّ٦قعم مذغمّّفم مغعمظملْلِ ِّ٥مصَفملُوظَؽِ َّ١مػغمّ٣غم ماظْؼملغمظملْػملِقغمّ٦نعم} ،مإن ماإلؼـمملر مظم ماإلدالم م غم
اٌقملعّ٤مزمنملماًرلمظطملرلهم،مصؿملفّ٦دغممبؽملظمللّ٥موعمملظّ٥مإلدضملمملدماآلخّٕؼّ٤م،موعّ٤مثّ٣فممتعملّ٦عمىم
اظّٕواب ّٛم ،موتؿّ٦ثفم ّ٠ماظضملالضمملت م ،وتلّ٦د ماٌّ٦دةمواحملؾهمل مبني ماٌلػملؼملني م ،مصؾمل ّ٦مذضملمملرم
وضضملّ٥ماظؽمل

عمّٓطُّ٣ػم،محعمؿفمّ٧مؼغمقِنملفممظِفملَخِؿملِّ٥م
غمقملعِّ٤غممأَح غم
المؼ ػم
م(صػملّ٧مآمسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مبعملّ٦ظّ٥م:م( َ

ععممملمؼغمقِنملقممظِؽملعمظملْلِ.)ِّ٥م م
وإذا مغصملّٕغممل مإشم مػّٔا ماًػمل ّ٠ماظؽملؾؿمل ّ٢موجّٓغممل مأغ ّ٥مخػمل ّ٠مع ّ٤مأخالق مدؿملّٓغمملم
ردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،محؿملىملمضمملظومل ماظلؿملّٓة مسمملئرملهملم(رضّ٨مآ مسؽملؾملممل):م
(ظَّ٦ػم مذِؽػمؽملعمممل مأَنػم مغعمرملػمؾعمّٝعم مذعمؾِضملػمؽملعمممل م ،موعمَظغملِّ٤فم معغمقعمؼملفمّٓؼما م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مطَمملنعم مؼغمقملػمثِّٕغم مسعمػملَّ٧م
غعمظملْلِ ،)ِّ٥مصغملمملن م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مؼغمقملثِّٕغم مشرله مسػملَ ّ٧مغظمللِ ِّ٥موسػملَ ّ٧مأػػمّ٢ؿم مبؿملؿِ ِّ٥معّٝعمم
ذّٓةِ محمملجؿِؾملؿمّ٣ػم م ،موػممل مػ ّ٦م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣متفملتؿمل ّ٥ماعّٕأة مبِؾغمّٕػمدعمةٍ م ،مصَعملَمملظَوملػم مؼعممملم
ػمؾملممل،م
رعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ِّ٥م َأطْلغمّ٦كَ مػعمِّٔهِ .مصَفملَخعمّٔعمػعمممل ماظؽمل قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣معغمقػمؿعممملجؼمممل مإؿمظَؿمل عم
صَػملَؾِلعمؾملعمممل ،مصَّٕعمآػعمممل مسعمػملَؿملػم ِّ٥مرعمجغمّ٢ؽم معِّ٤عم ماظزملفمقعممملبعمهملِ م ،مصَعملَممللعم :مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ِّ٥مععمممل مأَحػملعمّ٤عم مػعمِّٔهِم
َصمملطْلغمؽملِؿملؾملعمممل م ،مصَعملَممللعم :م(غعمضملعمّ٣ػم) ،مصَػملَؼملفمممل مضَمملمعم ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣الَععمّ٥غم مأَصػمقعممملبغمّ٥غم م،م

ضَمملظُّ٦ا م :مععمممل مأَحػملعمؽملػموملعم محِنيعم مرعمأَؼػموملعم ماظؽملفمؾِّ٨فم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأَخعمّٔعمػعمممل معغمقػمؿعممملجؼممملم
المؼغملػمفملَلغممذعمؿملػمؽؼممملمصَؿملعمؼملػمؽملعمضملعمّ٥غمم،مصَعملَممللعم:مرعمجعمّ٦ػمتغممبعمّٕعمطَؿعمؾملعممملم
إؿمظَؿملػمؾملعمممل،مثغمّ٣فممدعمفملَظْؿعمّ٥غممإؿمؼفممملػعممملم،موعمضَّٓػممسعمّٕعمصْوملعممأَغفمّ٥غمم َ
حِنيعممظَؾِلعمؾملعممملماظؽملفمؾِّ٨قمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظَضملعمػملخملّ٧م ُأطَظملَّّ٤غممصِؿملؾملعمممل).مصغملمملنم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣مؼقملثّٕمشرلهمسػملّ٧مغظمللّ٥مظممطّ٢ماِّحّ٦الم.مم م
ث ّ٣مدسممل م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مأصقمملبذمل ّ٥مإشم ماظؿقذملػمل ّ٨مخبػملذمل ّ٠ماإلؼـذملذملمملرم
ظؿملغملّ٦نمواضضملؼممملمدػملّ٦طؿملكممملموسؼملػملؿملكمممل مظممحؿملمملتؾملّ٣م،موذظّ١ممبكمملظظملهملماظؽملظملّٗموععملمملوعهملماِّغمملغؿملهملم
وحنمل ماظّٔات م ،محؿملىمل مضمملل م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) :م(ععمّ٤ػم مطَمملنعم مععمضملعمّ٥غم مصَسملػمّ٢غم مزَؾملػمّٕـمم
الم
ال مزَؾملػمّٕعم مظَّ٥غم م ،موعمععمّ٤ػم مطَمملنعم مظَّ٥غم مصَسملػمّ٢ؽم معِّ٤ػم مزعمادٍ مصَػملْؿملعمضملغمّٓػم مبِ ِّ٥مسعمػملَ ّ٧مععمّ٤ػم م َ
صَػملْؿملعمضملغمّٓػم مبِ ِّ٥مسعمػملَ ّ٧مععمّ٤ػم م َ
زعمادعممظَّ٥غم)م.م م
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وظعملّٓ مضّٕب ماظزملقمملبهمل م(رضّ٦ان مآ متضملمملشم مسػملؿملؾمل )ّ٣مأروع ماِّعـػملهمل مظمم
هعملؿمل ّ٠مػّٔا ماًػمل ّ٠ماظضملصملؿمل ّ٣موبّٔل ماًرل مظػملطملرل مرش ّ٣مايمملجهمل مإظؿمل ّ٥م ،مصزملمملر مػّٔام
اًػملّ٠مدفؿملهملمشلّ٣م،مصضملّ٤مأَبّ٨مػغمّٕعمؼػمّٕعمةم(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمّ٥غم)مضَممللعم:مجعممملءعممرعمجغمّ٢ؽممإؿمظَّ٧مرعمدغمّ٦لؿمم
آِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) ،مصَعملَممللعم :مإؿمغمم ّ٨مععمفػمؾملغمّ٦دؽم م ،مصَفملَرػمدعمّ٢عم مإؿمظَ ّ٧مبعمضملػمّٚؿم مغِلعممملئِ،ِّ٥م
 ّ١مبِمملظْقعمّ٠مم ،مععمممل مسِؽملػمِّٓي مإؿمظَّممل مععممملءؽم ،مثغمّ٣فم مأَرػمدعمّ٢عم مإؿمظَ ّ٧مأُخػمّٕعمى ،مصَعملَمملظَوملػمم
صَعملَمملظَوملػم :موعماظَِّّٔي مبعمضملعمـعم َ
عِـػمّ٢عم مذعمظِ ،َّ١محعمؿفم ّ٧مضُػملّْ٤عم مطُػملُّؾملغمّ٤فم معِـػمّ٢عم مذعمظِ:َّ١مظَممل ،موعماظَِّّٔي مبعمضملعمـعم َّ١مبِمملظْقعمّ٠مم ،مععمممل مسِؽملػمِّٓي مإؿمظَّمملم
ععممملءؽم ،مصَعملَممللعم:م(ععمّ٤ػم مؼغمسملِؿملّٟغم مػعمّٔعما ماظػملَّؿملػمػملَهملَ مرعمحِؼملعمّ٥غم مآُ؟) ،مصَعملَمملمعم مرعمجغمّ٢ؽم معِّ٤عم ماظْفملَغػمزملعممملرؿم ،مصَعملَممللعم:م
أَغعمممل،مؼعممملمرعمدغمّ٦لعممآِ،مصَمملغػمشملَػملَّ٠عممبِِّ٥مإؿمظَّ٧مرعمحػمػملِ،ِّ٥مصَعملَممللعممظِمملعػمّٕعمأَتِِّ٥م:مػعمّ٢ػممسِؽملػمّٓعمكِمذعمّ٨ػمءؽم؟مضَمملظَوملػم:م
ظَممل مإؿمظَّممل مضُّ٦تغم مصِؾػمؿملعممملغِ ،ّ٨مضَممللعم :مصَضملعمػملخملػملِؿملؾملؿمّ٣ػم مبِرملعمّ٨ػمءٍ ،مصَكملؿمذعما مدعمخعمّ٢عم مضعمؿملػمظملُؽملعمممل مصَفملَرْظملِؽِ ّ٨ماظلممّٕعماجعم،م
وعمأَرؿمؼ ِّ٥مأَغفمممل مغعم ْفملطُّ٢غم ،مصَكملؿمذعما مأَػػمّ٦عمى مظِؿملعم ْفملطُّ٢عم ،مصَعملُّ٦عِ ّ٨مإؿمظَ ّ٧ماظلممّٕعماجؿم محعمؿفم ّ٧متغمشملْظملِؽِؿمل ،ِّ٥مضَممللعم:م
صَعملَضملعمّٓغموا موعم َأطَّ٢عم ماظسملفمؿملػمّٟغم ،مصَػملَؼملفمممل مأَصػمؾعمّّعم مشَّٓعما مسعمػملَ ّ٧ماظؽملفمؾِّ٨مم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م،م
صَعملَممللعم:م(ضَّٓػممسعمفِنملعممآُمعِّ٤ػممصعم ِؽملؿمل ِضملغملُؼملعممملمبِسملعمؿملػم ِظملغملُؼملعممملماظػملَّؿملػم َػملهملَ) .م
صعملؼملهملماإلؼـمملر مأن مزمنمل ماإلغلمملنمِّخؿمل ّ٥مأطـّٕ مممممل مزمنمل مظؽملظمللّ٥م ،موأن مؼظملسملّ٢م
عؽملمملص ّٝماظطملرل موؼعملّٓعؾملممل مسػمل ّ٧معؽملمملصضمل ّ٥مرشؾهمل مظم مإرضمملء مآ م(سّٖ موج )ّ٢مورؼملضملؼمممل مظمم
ثّ٦اب،ّ٥مسعمّ٤ؿم مابػمّ٤ؿم مسغمؼملعمّٕعمم(رضّ٨مآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:م(أُػػمِّٓيعم مظِّٕعمجغمّ٢ـم معِّ٤ػم مأَصػمقعممملبِ مرعمدغمّ٦لؿمم
آ(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مرعمأْسغم مذعممملةٍم ،مصَعملَممللعم:مإؿمنفم مأَخِ ّ٨مصُػملَمملغؼمممل موعمسِؿملعممملظَّ٥غم مأَحػمّ٦عمجغم مإؿمظَّ٧م
ػعمّٔعمامعِؽملفمممل،مضَممللعم:مصَؾعمضملعمـعمّ٥مإؿمظَؿملػمِّ٥م،مصَػملَّ٣ػممؼعمّٖعملػممؼعمؾػمضملعمىملغممبِِّ٥موعماحِّٓؽممإؿمظَّ٧مآخعمّٕعممحعمؿفمّ٧متعمّٓعماوعمظَؿػمؾملعممملمدعمؾػمضملعمهملُم
أَبػمؿملعممملتٍمحعمؿفمّ٧مرعمجعمضملعموملػممإؿمظَّ٧ماظْفملَوفملؿم .م
وظعملّٓ مدف ّ٢ماظؿمملرؼّْ معّ٦اض ّٟمخمملظّٓة مبفملحّٕف مع ّ٤مغّ٦ر م ،مِّغمملس مآثّٕوام
شرلػ ّ٣مسػمل ّ٧مأغظمللؾمل ّ٣م ،موزؼؽملّ٦ا مصظملقمملت محؿملمملتؾمل ّ٣مبّٖؼؽملهمل ماإلؼـمملر موحنمل ماًرل مظػملطملرل م،م
حؿ ّ٧مطمملن مخػمل ّ٠ماإلؼـمملر مذضملمملرؼما مشل ّ٣م ،مورعّٖؼما مإلميمملغؾمل ّ٣م ،موع ّ٤مذظ ّ١معممل محّٓث معّٝم
دؿملّٓغممل مسؾّٓ ماظّٕضم ّ٤مب ّ٤مسّ٦ف م ،مودؿملّٓغممل مدضملّٓ مب ّ٤ماظّٕبؿمل ّٝم(رض ّ٨مآ مسؽملؾملؼملممل)محنيم
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آخ ّ٧مردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مبؿملؽملؾملؼملممل م ،مصعملمملل مدؿملّٓغممل مدضملّٓ مظلؿملّٓغممل مسؾّٓم
اظّٕضم :ّ٤م(إؿمغمم ّ٨مأَطْـعمّٕغم ماظْفملَغػمزملعممملرؿم مععممملظًممل مصَفملَضْلِّ٣غم مععممملظِ ّ٨مغِزملػمظملَؿملػمّ٤ؿم م ،موعمظِ ّ٨ماعػمّٕعمأَتعممملنؿم مصَمملغػمصملُّٕػمم
أَسػمفعمؾعمؾملغمؼملعمممل مإؿمظَؿملػم َّ١مصَلعمؼملممؾملعمممل مظِ ّ٨مأُرَػملخملعملْؾملعمممل مصَكملؿمذعما ماغػمعملَسملعموملػم مسِّٓفمتغمؾملعمممل مصَؿعمّٖعموفمجػمؾملعمممل م ،مضَممللعم مظ ّ٥مدؿملّٓغمملم
سؾّٓماظّٕضمّ٤م:مبعممملرعمكَماظػملَّّ٥غممظََّ١مصِّ٨مأَػػمػملَِّ١موعمععممملظِ)َّ١م .م
ٖٚر ٙؾٛزَ ٠ػسق َٔ ١ق ١ُٝاإلٜجاز بًػت غاٜتٗا ْٗٚاٜتٗا م ،محنيم
ؼقملثّٕ ماِّخغم مأخممله مسػمل ّ٧مغظملل ّ٥مبرملّٕبهمل معمملء مػ ّ٦مأحّ٦ج معممل مؼغملّ٦ن مإظؿملؾملممل مظم ميصملمملتّ٥م
اِّخرلة م ،مصضملعمّ٤ػم مأَبِ ّ٨مجعمؾملػمّ٣ؿم مبػمّ٤ؿم محغمّٔعمؼػمظملَهملَ ماظْضملعمّٓعموؿميمم م ،مضَممللعم :م(اغػمشملَػملَعملْوملغم مؼعمّ٦ػممعم ماظْؿملعمّٕػمعغمّ٦كِم
أَرْػملُنملغم مابػمّ٤عم مسعمؼملمم ّ٨م ،موعمععمضملِ ّ٨مذعمؽملفمهملٌ معِّ٤ػم مععممملءٍ م ،مأَوػم مإؿمغعممملءٍ م ،مصَعملُػملْوملغم:مإؿمنػم مطَمملنعم مبِ ِّ٥مرعمععمّ٠ؽم مدعمعملَؿملػمؿغمّ٥غمم
عِّ٤عممماظْؼملعممملءِم،موعمععملعمقػموملغممبِِّ٥موعمجػمؾملعمّ٥غمم،مصَكملؿمذعمامأَغعممملمبِِّ٥مؼعمؽملػمرملعمّٝغم،مصَعملُػملْوملغم:مأَدػمعملِؿملَّ١؟مصَفملَذعممملرعم:مأَيػممغعمضملعمّ٣ػمم
 ،مصَكملؿمذعما مرعمجغمّ٢ؽم مؼعمعملُّ٦لغم:مآهٍ ،مصَفملَذعممملرعم مابػمّ٤غم مسعمؼملِّ٨عم مأَنػم مأَغػمشملَػملِّ٠عم مبِ ِّ٥مإؿمظَؿملػم ،ِّ٥مصَكملؿمذعما مػغمّ٦عم مػِرملعممملمغم مبػمّ٤غمم
اظْضملعممملصؿممأَخغمّ٦مسعمؼملػمّٕـمو،مصَفملَتعمؿملػمؿغمّ٥غممصَعملُػملْوملغم:مأَدػمعملِؿملَّ١؟مصَلعمؼملِّٝعممآخعمّٕعممصَعملَممللعم:مآهٍم،مصَفملَذعممملرعممػِرملعممملمؽمم:مأَنػمم
أَغػمشملَػملِّ٠عم مبِ ِّ٥مإؿمظَؿملػم ،ِّ٥مصَفؽػمؿغمّ٥غم مصَكملؿمذعما مػغمّ٦عم مضَّٓػم مععممملتعم ،مصَّٕعمجعمضملػموملغم مإؿمظَ ّ٧مػِرملعممملمـم مصَكملؿمذعما مػغمّ٦عم مضَّٓػم مععممملتعمم،م
صَّٕعمجعمضملػموملغممإؿمظَّ٧ممابػمّ٤ؿممسعمؼملِّ٨عممصَكملؿمذعمامػغمّ٦عممضَّٓػممععممملتعم).مصعملّٓمصسملفمّ٢مطّ٢قممواحّٓمعؽملؾملّ٣مأخمملهمسػملّ٧م
غظمللّ٥م،موآثّٕهمبرملّٕبهملمعمملءم،محؿّ٧معمملتماظـالثهملمسػملّ٧مخغمػملُّ٠ؿمماإلؼـمملر .م
إنماإلؼـمملرمخػملّ٠مسصملؿملّ٣ماظعملّٓرم،مسمملظّ٨ماٌغملمملغهملم،مرصؿملّٝماٌؽملّٖظهمل ،المؼؿكػملَّّ٠مبّ٥م
إالَّ مأصقمملب ماظعملػملّ٦ب ماظضملمملعّٕةمبمملإلميمملنم ،مواظيت مسّٕصومل مربؾملممل ممتمملم ماٌضملّٕصهمل م ،موصَؾملؿمؼملوملم
دؼؽملؾملمملمحّ٠ماظظملؾملّ٣م،مواحذلعوملمإغلمملغؿملؿؾملمملمصؿقعملَّّ٠مشلمملماظعملّٕبمعّ٤مآم(سّٖموج .)ّ٢م
جّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن مخغمػملُّ٠عم ماإلؼـمملر مع ّ٤مأػ ّ٣مأدؾمملب ماظذلاح ّ٣مبني ماٌلػملؼملني م،م
وظؽملؿّٔطّٕ مصمؿملضملؼمممل مضّ٦ل ماظّٕدّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمـعمّ٢غم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مصِّ٨م
تعمّ٦عمادممػِّ٣ػم ،موعمتعمّٕعماحغمؼملِؾملؿمّ٣ػم ،موعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿمّ٣ػم مععمـعمّ٢غم ماظْفعملعمِّٓ ،مإؿمذعما ماذػمؿعمغملَ ّ٧معِؽملػمّ٥غم مذعمّ٨ػمءؽم ،متعمّٓعماسعم ّ٧مظَّ٥غمم
دعمذملمملئِّٕغمماظْفعملعمِّٓمبِمملظلفمؾملعمّٕؿمموعماظْقغمؼملفم.)ّ٧مصّ٦جذملّ٦دماإلؼـعمذملمملرمظمماجملؿؼملذملّٝمدظؿملذملّ٢ؽممسػملّ٧موجذملّ٦د م
حّٗماظؿفمضملمملونمواظؿفمغملمملصّ٢مواٌّ٦دفمة.م م
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م مٚيإلٜجاز مثسات مسصملؿملؼملهمل متضملّ٦د مبمملًرل مواظؽملظمل ّٝمسػمل ّ٧ماظظملّٕد مواجملؿؼمل ّٝم،م
عؽملؾملممل:مأغّ٥مرمػملنملمظزملمملحؾّ٥محمؾؾمهملماظؽملمملسم،موؼغمّٔػنملغممسؽملّ٥محعملّٓػّ٣موحلّٓػّ٣م،موؼّٖؼّٓهم
رصضملهمل موعؽملّٖظهمل مظم ماظّٓغؿملممل مواآلخّٕة م ،مصكملن ماظعملػملّ٦ب مجؾػملومل مسػمل ّ٧محنمل مع ّ٤مأحل ّ٤مإظؿملؾملمملم
وتضملصملؿملّ٣معّ٤مؼقملثّٕػمملم،معّٝمعمملمرمػملؾّ٥ماإلؼـمملرمعّ٤ماظدلطهملمظمماٌممللمواظّ٦ظّٓم،مصسملالًمسؼملمملم
رمّٓهمصمملحؾّ٥معّ٤ماظـّ٦ابماظغملؾرلمواِّجّٕماظضملصملؿملّ٣مواًرلماظضملعم ِؼملؿملّ٣مظمماآلخّٕة ،مضممللم
تضملمملشم:م{سعمؿملػمؽملؼممملمؼعمرملػمّٕعمبغممبِؾملعممملمسِؾعممملدغمماظػملَِّّ٥مؼغمظملَفممّٕغموغعمؾملعممملمتعمظملْفِرلؼمام*مؼغمّ٦صُّ٦نعممبِمملظؽملفمّٔػمرؿمموعمؼعمكعممملصُّ٦نعممؼعمّ٦ػمعؼممملم
طَمملنعم مذعمّٕقمهغم معغملػمؿعمشملِرلؼما م* موعمؼغمشملْضملِؼملغمّ٦نعم ماظشملَّضملعممملمعم مسعمػملَ ّ٧محغمؾمم ِّ٥معِلػمغملِؿملؽملؼمممل موعمؼعمؿِؿملؼملؼمممل موعمأَدِرلؼما م* مإؿمغفمؼملعممملم
مذغملُّ٦رؼما} ،موؼعملّ٦ل مدؾقمملغ{:ّ٥وعمععممملم
ِؼملغملُّ٣ػم مظِّ٦عمجػم ِّ٥ماظػملَّ ِّ٥مال مغغمّٕؿمؼّٓغم معِؽملغملُّ٣ػم مجعمّٖعماء موعمال غم
غغمشملْضمل غم
تغمعملَّٓممعغمّ٦امظِفملَغظملُ ِلغملُّ٣معممّ٤ػممخعمؿملػمّٕـممتعمفِّٓغموهغمم ِسؽملّٓعمماظػملَِّّ٥مػغمّ٦عممخعمؿملػمّٕاًموعمأَسػمصملَّ٣عممأَجػمّٕؼما}.
 َٔٚمثسات اإلٜجازم:مأغّ٥مؼلذملذملذملؾملّ٣مظممهلنيماظضملذملذملالضمملتمواظذملّٕوابّٛماإلغلذملمملغؿملهمل ،م
وزممملص ّٜمسػمل ّ٧ممتمملد ّ١ماِّصّٕاد مواجملؿؼملضملمملت م ،مصؿملؿقعمل ّ٠ماظؿّ٦اد مواظذلاح ّ٣مواظؿـملظّٟم
وشرلػمملمعّ٤ماٌضملمملغّ٨ماظؽملؾؿملػملهملماظيتمتلؾملّ٣مظممتعملّٓمماظرملضملّ٦بموهسملّٕػممل .م
ٚيإلٜجاز دزدات َٚساتب  :أٚهلا م ،موػ ّ٨مأسالػممل موأصسملػملؾملمملم :مإؼـمملر معّٕضمملتم
آ متضملمملشم مسػمل ّ٧معّٕضمملت ماظضملؾمملد ،موػّٔا معممل مطمملن مسػملؿمل ّ٥ماِّغؾؿملمملء موإٌّدػملّ٦نم
واٌكػملزملّ٦ن مظم مط ّ٢مزعمملن موعغملمملن م ،مِّغؾمل ّ٣مسػملؼملّ٦ا موأؼعملؽملّ٦ا مأغ ّ٥مال مصالح مظػملؽملظملّٗ مإالم
بكملؼـمملر مرضممل مآمتضملمملشممسػملّ٧مرضمملمشرلهم ،مس ّ٤مسمملئرملهمل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل)مضمملظوملم:مضممللم
ردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م(ععمّ٤ؿم ماظؿعمؼملعمّٗعم مرؿمضعممملءعم ماظػملَّ ِّ٥مبِلعمكعم ِّٛماظؽملفممملسؿم مطَظملَمملهغمم
اظػملَّّ٥غممعغمقملػمغعمهملَماظؽملفممملسؿم،موعمععمّ٤ؿمماظؿعمؼملعمّٗعممرؿمضعممملءعمماظؽملفممملسؿممبِلعمكعمِّٛماظػملَِّّ٥م عموطَػملَّ٥غمماظػملَّّ٥غممإؿمظَّ٧ماظؽملفممملسؿم).م م
املزتبة الثبنية م :مإؼـمملر ماًػمل ّ٠مسػمل ّ٧ماظؽملظملّٗ مصؿملؼملمملمؼّٕضّ٨مآم(سّٖموج)ّ٢م،م
وػّٔهمػّ٨مدرجمملتماٌقملعؽملنيماٌكػملزملنيم،موأزل ّ٧مصّ٦ر مػّٔه مإٌّتؾهمل مأن مغعملّٓمم
اٌزملػملقهملماظضملمملعهملمسػملّ٧ماٌزملمملحلماًمملصهمل .م

*مممممم*مممممم* م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ّ٥م ،ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿملّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

طؼملمملمدسممل ماإلدذملالممإشم ماظؿكػملذملذملّ٠مخبػملذملذملّ٠ماإلؼـذملذملمملرمصعملّٓمحّٔفمر مأذذملذملّٓماظؿقذملّٔؼّٕم
ع ّ٤محنملماظّٔات مواِّغمملغؿملهملموإؼـمملرماظظملمملغؿملهملمسػملّ٧ماظؾمملضؿملهملمحؿملىملمؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥موتضملمملشمم
ظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم:م{بعمّ٢ػممتغمقملػمثِّٕغمونعمماظْقعمؿملعممملةَماظّٓقمغػمؿملعممملم*موعماظْـملخِّٕعمةُمخعمؿملػمّٕؽمموعمأَبػمعملَ .}ّ٧م
وإذا مطؽملممل مدمىمل مسػمل ّ٧ماإلؼـمملر مواظؿغملمملص ّ٢مواظذلاح ّ٣موال مدؿملؼملممل مظم موضوملم
اظرملّٓائّٓمواِّزعمملتم،مصكملغؽملمملمبمملظعملّٓرمغظمللّ٥موزؼمملدةمدمّٔرمعّ٤ماظرملّّمواظؾكّ٢مواالحؿغملمملرم
واظطملّ٘ مواظؿالسنمل مبفملضّ٦ات ماظؽملمملس موحمملجمملتؾمل ّ٣ماظسملّٕورؼهمل مواِّدمملدؿملهمل م ،مصعملّٓ مغؾملّ٧م
اإلدالممسّ٤مطّ٢مأظّ٦انماظطملّ٘مواالحؿغملمملرم،مصعملممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م...( :مععمّ٤ػمم
حغملّْٕعمةً مؼغمّٕؿمؼّٓغم مأَنػمم
شَرملفمؽملعمممل مصَػملَؿملػمّٗعم معِؽملفمممل) م ،موضَممللعم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م( مععمّ٤ؿم ماحعمػمؿغملَّٕعم م غم
ؼغمطملػمػملِّ٨عم مبِؾملعمممل مسعمػملَ ّ٧ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم مصَؾملغمّ٦عم مخعممملرِلملؽم م) م ،موظم مرواؼهمل م:م(ععمّ٤ؿم ماحعمػمؿغملَّٕعم مرَضملعممملعؼمممل مأَرػمبعمضملِنيعمم
ظَؿملػمػملَهملً م ،مصَعملَّٓػم مبعمّٕؿمئعم معِّ٤عم مآ م ،موعمآ مبعمّٕؿمئؽم معِؽملػمّ٥غم م ،موعمأَؼقمؼملعمممل مأَػػمّ٢ؿم مسعمّٕػمصعمهملٍ مزَّ٢فم مصِؿملؾملؿمّ٣غم ماعػمّٕغمؤؽمم
جعممملئِضملؼمممل،مصَعملَّٓػممبعمّٕؿمِئعموملػممعِؽملػمؾملغمّ٣ػممذِعفمهملُمآ) .م
صؼملممل مأحّ٦جؽملممل مإشم ماظؿكػمل ّ٨مس ّ٤مػّٔه ماآلصمملت م ،مواظؿكػمل ّ٠مخبػمل ّ٠ماإلؼـمملر م،م
وايّٕص مسػمل ّ٧متطملػملؿملنمل ماٌزملػملقهمل ماظضملمملعهمل مسػمل ّ٧ماٌزملػملقهمل ماًمملصهمل محؿ ّ٧مغّٕتعملّ٨م
مبفؿؼملضملؽملمملموأعؿؽملمملم .م

*مممممم*مممممم* م
م
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فسٚض ايهفاٜات
ٚدٚزٖا يف حتكٝل ايتٛاشٕ اجملتُعٞ
م

ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،ماظمعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖ:م{وعمععم ذملمملمطَ ذملمملنعمماظْؼملغمقملػمعِؽملغمذملذملّ٦نعمم
ظِؿملعمؽملػمظملِّٕغموامطَمملصَّهملًمصَػملَّ٦ػمظَذملمملممغعمظملَذملّٕعمممعِذملّ٤ػمممطُذملّ٢ممممصِّٕػمضَذملهملٍممعِذملؽملػمؾملغمّ٣ػمممرَمملئِظملَذملهملٌممظِؿملعمؿعمظملَعملَّؾملغمذملّ٦اممصِذملّ٨مماظذملّٓممؼّ٤ؿممموعمظِؿملغمؽملػمذملِّٔرغموامم
المإظذملذملّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملذملّٓعمهغممالم
ضَذملذملّ٦ػمععمؾملغمّ٣ػممإؿمذعمامرعمجعمضملغمذملذملّ٦امإؿمظَ ذملؿملػمؾملؿمّ٣ػممظَضملعمػملَّؾملغمذملذملّ٣ػممؼعمقػمذملذملّٔعمرغمونعمم}،موأَذذملذملؾملّٓغممأنػمم َ
ذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملنماٌؿفملعّ٢مظممأحغملمملمماظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملمرمّٓمأغؾملمملمجذملمملءتمظؿقعملؿملذملّ٠معزملذملمملحلم
اظضملؾ ذملمملدم،مواظلقمذملذملؼملغمّ٦ؾممب ذملمملظؽملظملّٗماظؾرملذملذملّٕؼهملمإشممأسػملذملذملّ٧مدرج ذملمملتماظّٕضذملذملّ٨مواظؿقسملذملذملّٕموحلذملذملّ٤م
اظؿضملمملعّ٢معّٝم اآلخّٕؼّ٤م،مسذملّ٤مرّٕؼذملّ٠ماالظؿذملّٖامممبذملؽملؾمليملمآم(سذملّٖموجذمل)ّ٢مودذملؽملهملمردذملّ٦ظّ٥م
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل، )ّ٣موعّ٤مثّ٣مؼؿؼملغملّ٤ماإلغلمملنمعّ٤ماظعملؿملمملممبمملٌؾملؼملذملهملماظذمليتمخػملعملذملّ٥م
آم(سذملذملّٖموجذملذمل)ّ٢معذملذملّ٤مأجػملذملؾملمملم،مأالموػذملذملّ٨مسؾذملمملدةمآموحذملذملّٓهمالمذذملذملّٕؼّ١مظذملذملّ٥م،موسؼملذملمملرةم
عمّٕطُّ٣ػممصِؿملؾملعمممل}.م م
اِّرضم،مضممللمدؾقمملغ{:ّ٥ػغمّ٦عممأَغػمرملعمَفملطُّ٣ػممعِّ٤عمماظْفملَرػمضؿمموعمادػمؿعمضملػمؼمل عم
وعّ٤مصمػملهملماِّحغملمملمماظرملّٕسؿملهملماظيتمجمملءمبؾملمملماإلدالممظؿقعملؿملّ٠ماًرلمظالغلمملنمعمملم
ؼضملّٕفمبظملّٕضماظضملنيم،موصّٕضماظغملظملمملؼهملم،مأعمملمصّٕضماظضملنيمصؾملّ٦معذملمملممرمذملنملمموجّ٦بؼمذملممملمسؿملؽملؿملكمذملممملم
الزعؼمذملمملمسػملذملذملّ٧مذذملذملكّٙمعضملذملذملنيمبّٔاتذملذملّ٥مرلذملذملنملمضّٓرتذملذملّ٥موادذملذملؿشملمملسؿّ٥م،مالمؼعملذملذملّ٦ممشذملذملرلهمصؿملذملذملّ٥م
ععملمملعذملذملّ٥م،موميـذملذملّ٢مظذملذملّ٥مسػملؼمل ذملمملءماظرملذملذملّٕؼضملهملمبمملظزملذملذملالةم،مواظزمل ذملؿملمملمم،مواظّٖط ذملمملةم،موايذملذمليملم،مص ذملالم
رمّٖئمصؿملمملمماِّعهملمطػملؾملمملمسّ٤مإصشملمملرمعّ٤مأصشملّٕم،موالمؼطملينمسؽملّ٥مصؿملمملعؾملمملمعّ٤مآمذذملؿملؽؼممممل م،م
وطّٔظّ١ماظزملالةمواظّٖطمملةم،مصظملّٕضماظضملنيمإذامأضمملعّ٥ماٌلػملّ٣مغممللمثّ٦ابّ٥موحذملّٓهم،موإذام
تغملمملدّ٢مسؽملّ٥مهؼملّ٢مإّٔ٥موحّٓه.م م
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وأعذملمملمصذملذملّٕضماظغملظملمملؼذملذملهملمصؾملذملذملّ٦مالمؼؿضملػملذملذملّ٠مبرملذملذملكّٙمبضملؿملؽملذملذملّ٥م،مبذملذملّ٢مؼؿضملػملذملذملّ٠مجبؼملؿملذملذملّٝمأصذملذملّٕادم
اجملؿؼملّٝم;مظغملّ٤مإذامضمملممبّ٥مبضملّٚماظؽملمملسمدعملّٛماإلثّ٣مسّ٤ماظؾمملضنيم،موإنمٕمؼعملذملّ٣ممبذملّ٥مم
أحّٓمأّٔ٦امصمؿملضملؼمممل،موعّ٤مثّ٣مصظملّٕضماظغملظملمملؼهملمػّ٦معمملمرمنملمسػملذملّ٧مماجملؿؼملذملّٝمأنمؼعملذملّ٦مم
بّ٥معّ٤مإغظملمملقماٌممللم،مأومبّٔلماىؾملّٓمظذملمّٓصّٝماظسملذملّٕرممسذملّ٤ماظظملعملذملّٕاءمواٌلذملمملطنيموشذملرلم
اظعملمملدرؼّ٤م،مؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥وعمظعمْؿغملُّ٤ػممعِ ػمؽملغملُّ٣ػممأُعفمذملهملٌمؼعمذملّٓػمسغمّ٦نعممإؿمَظذملّ٧ماظْكعمؿملػمذملّٕؿمموعمؼعمذملفملْعغمّٕغمونعمم
بِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِموعمؼعمؽملػمؾملعمّ٦ػمنعممسعمّ٤ؿمماظْؼملغم ػمؽملغملَّٕؿمموعمأُوظَؽَِّ١مػغمّ٣غمماظْؼملغمظملْػملِقغمّ٦نعم}.مم م
صمملظغملذملذملّ٢مظممد ذملظملؿملؽملهملمواحذملذملّٓةم،موظغملذملذملّ٨متزملذملذملّ٢مإشممبذملذملّٕممماِّع ذملمملنمالبذملذملّٓمعذملذملّ٤متغمل ذملمملتّٟم
اىؼملؿملذملّٝموإالمػػملغملذملذملّ٦امصمؿملضملؼمذملمملم،مؼعملذملذملّ٦لمغؾؿملؽملذملمملم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣م:م(مععمـعمذملذملّ٢غمماظْعملَذملمملئِّ٣ؿمم
سعمػملَّ٧محغمّٓغمودِمآِموعماظّْ٦عماضِّٝؿممصِؿملؾملعمذملمملمطَؼملعمـعمذملّ٢ؿممضَذملّ٦ػممـممادػمذملؿعمؾملعمؼملغمّ٦امسعمػملَذملّ٧مدعمذملظملِؿملؽملعمهملٍمصَفملَصعمذملمملبعممبعمضملػمسملغمذملؾملغمّ٣ػمم
أَسػمالَػعممملموعمبعمضملػمسملغمؾملغمّ٣ػممأَدػمظملَػملَؾملعممملم َصغملَمملنعمماظَِّّٔؼّ٤عممصِّ٨مأَدػمظملَػملِؾملعممملمإؿمذعمامادػمذملؿعمعملَّ٦ػمامعِذملّ٤عمماظْؼملعمذملمملءِمععمذملّٕقموامسعمػملَذملّ٧م
ػمّٕ ُطذملّ٦ػغمّ٣ػمم
ععمّ٤ػممصَّ٦ػمضَؾملغمّ٣ػممصَعملَمملظُّ٦امظَّ٦ػممأَغفممملمخعمّٕعمضْؽملعممملمصِّ٨مغعمزملِؿملؾِؽملعممملمخعمّٕػمضًمملموعمظَّ٣ػممغغمذملقملػمذِمععمذملّ٤ػممصَّ٦ػمضَؽملعمذملمملمصَذملكملؿمنػممؼعمؿ غم
وعمععممملمأَرعمادغموامػعمػملَغملُّ٦امجعم ِؼملؿملضملؼممملموعمإؿمنػممأَخعمّٔغموامسعمػملَّ٧مأَؼػمِّٓؼؾملؿمّ٣ػممغعمفعمّ٦ػماموعمغعمفعمّ٦ػمامجعم ِؼملؿملضملؼمممل) .م
وإذامطمملنمبضملّٚماظظملعملؾملذملمملءماظعملذملّٓاعّ٧مضذملّٓمعـػملذملّ٦امظظملذملّٕوضماظغملظملمملؼذملهملمبذملؾضملّٚماِّعذملّ٦رم،م
طّٕدممماظلالمم،موترملذملؼملؿملوملماظضملذملمملرّٗم،مواتؾذملمملعماىؽملذملمملئّٖم،موتطمللذملؿملّ٢ماٌؿملذملوملم،مووؾملؿملذملّٖهم،م
وتغملظملؿملؽملّ٥مواظزملالةمسػملؿملّ٥م،مودمّ٦مذظّ١م،مصكملمنمملمذطّٕوامذظّ١مطػملّ٥مسػملّ٧مدؾؿملّ٢ماٌـذملممللمالم
ايزملّٕم،محؿملىملمإنمعظملؾملّ٦ممصّٕوضماظغملظملمملؼهملمؼؿلّٝمظغملّ٢معمملمصؿملّ٥مصالحماظؾالدمواظضملؾذملمملدم،م
صؾملّ٨مالمتؿّ٦ضّٟمسؽملذملّٓمجمذملّٕدماظرملذملضملمملئّٕمصقلذملنملم،مبذملّ٢متؿؽملذملمملولمطذملّ٢ممعذملمملممتعملذملّ٦مممبذملّ٥ممحؿملذملمملةمم
اظظملّٕدمواجملؿؼملّٝم،مأومعمملمؼؾملّٓفمإشمماٌزملػملقهملماظضملمملعهمل،ماغشملالضذملمملم معذملّ٤م مضّ٦ظذملّ٥م متضملذملمملشمم:م
{طُؽملػمذملذملؿغمّ٣ػممم خعمؿملػمذملذملّٕعممأُعفمذملذملهملٍمأُخػمّٕؿمجعمذملذملوملػممظِػملؽملفمذملذملمملسؿممتعمذملذملفملْعغمّٕغمونعممبِذملذملمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِموعمتعمؽملػمؾملعمذملذملّ٦ػمنعممسعمذملذملّ٤ؿمماظْؼملغمؽملػمغملَذملذملمذملّٕؿمم
ذملّٓطُّ٣ػممحعمؿفمذملّ٧م
وعمتغمقملػمعِؽملغمذملّ٦نعممبِمملظػملَّ،}ِّ٥موضذملّ٦لمغؾؿملؽملذملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودذملػمل)ّ٣م:م(مظَذملمملمؼغمذملقملػمعِّ٤غممأَحعم غم
ؼغمقِنملفممظِفملَخِؿملِّ٥مععممملمؼغمقِنملقممظِؽملعمظملْلِِّ٥م)م.مممم م
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سػملّ٧مأنمطـرلؼمامعّ٤ماظؽملمملسمؼضملؿعملّٓونمأغؾملّ٣مأدوامعمملمسػملؿملؾملّ٣مبّٓصّٝمزطذملمملةممأعذملّ٦اشلّ٣مم،م
وشذملمملبمس ذملؽملؾملّ٣مع ذملمملمظمماجملؿؼملذملذملّٝمعذملذملّ٤مأؼؿ ذملمملمموأراعذملذملّ٢م،موصعملذملذملّٕاءموعل ذملمملطنيم،موعّٕضذملذملّ٧م
وعؽملغملّ٦بنيم،مصػملؿملضملػملّ٣ماىؼملؿملّٝمأغذملّ٥مإذامأصذملؿملنملمأحذملّٓمبغملذملّٕبم،مأوماحؿذملمملجمذذملؿملؽؼممملموجذملنملم
سػملؿملؾملّ٣مأنمؼّٓصضملّ٦امسؽملّ٥مذظّ١ماظغملّٕبم،مأومؼعملسملّ٦امظّ٥متػملذملّ١مايمملجذملهملمعؿسملذملمملعؽملنيم،مصذملكملذمام
ضمملممبّ٥مواحّٓمعؽملؾملّ٣مدعملّٛمايّٕجمسّ٤ماظؾمملضنيم،موإذامختػملّٟماىؼملؿملّٝمأّٔ٦امصمؿملضملؼمممل.م م
وعذملذملّ٤مأعـػملذملذملهملمصذملذملّٕوضماظغملظملمملؼذملذملهملماظذملذمليتمهعملذملذملّ٠ماظؿذملذملّ٦ازنماجملؿؼملضملذملذمل:ّ٨مايتهافــٌ
االدتُاع:ٞمصمملإلدالممالمؼعمضملػمّٕؿمفماظظملّٕدؼهملمأوماِّغمملغؿملهملمأوماظلػملؾؿملهملم،موإمنمملمؼضملّٕفماإلخمملءم
اظزملمملدقم،مواظضملشملمملءماظغملّٕؼّ٣م،مواظؿضملمملونمسػملّ٧ماظؾِّٕؿمؾممواظؿعملّ٦ىم،موػّٔامعذملمملمدسذملمملمإظؿملذملّ٥مغؾؿملؽملذملمملم
عمؼملذملمملم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مصضملّ٤مأَبِذملّ٧مدعمذمل ِضملؿملٍّٓماظْكغمذملّٓػمرؿمميممم(رضذملّ٨مآمسؽملذمل)ّ٥مضَذملممللعمم:مبعمؿملػمؽمل عم
غعمقػمّ٤غممصِّ٨مدعمظملَّٕـممععمذملّٝعمماظؽملفمؾِذملمّ٨ممم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مإؿمذػممجعمذملمملءعممرعممجغمذملّ٢ؽممسعمػملَذملّ٧مرعماحِػملَذملهملٍمظَذملّ٥غمم
ضَ ذملممللعم:مصَفعمضملعمذملذملّ٢عممؼعمزملػمذملذملّٕؿمفغممبعمزملعمذملذملّٕعمهغممؼعممؼملِؿملؽملؼم ذملمملموعمذِذملذملؼملعممملالًم،مصَعملَ ذملممللعممرعمدغمذملذملّ٦لغمماظػملَّ ذملِّ٥م(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥م
ودػمل:)ّ٣م(ععمّ٤ػممطَمملنعممععمضملعمّ٥غممصَسملػمّ٢غممزَؾملػمّٕـممصَػملْؿملعمضملغمّٓػممبِِّ٥مسعمػملَّ٧مععمّ٤ػممالَمزَؾملػمّٕعممظَّ٥غمم،موعمععمّ٤ػممطَمملنعممظَّ٥غممصَسملػمّ٢ؽمم
مملمذطَّٕعممحعمؿفمذملّ٧م
َّٔطَّٕعممعِّ٤ػممأَصػمؽملعممملفِماظْؼملعمممللؿممععم عم
عِّ٤ػممزعمادٍمصَػملْؿملعمضملغمّٓػممبِِّ٥مسعمػملَّ٧مععمّ٤ػممالَمزعمادعممظَّ٥غم)،مضَممللعم:مص عم
رعمأَؼػمؽملعممملمأَغفمّ٥غممالَمحعمّ٠فممَِّحعمٍّٓمعِؽملفممملمظممصَسملػمّ٢ـم).مم م
وظعملّٓمضّٕبماِّذضملّٕؼّ٦نمأروعماِّعـػملهملمظمماظؿغملمملصّ٢ماجملؿؼملضملذملّ٨مصمملدذملؿقعملّ٦امثؽملذملمملءم
ردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مصضملعمّ٤ػممأَبِّ٨معغمّ٦دعمّ٧م(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمذملّ٥غمم)مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممم
اظؽملفمؾِذملذملّ٨قمم(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م:م(إؿمنفمماَِّذػمذملذملضملعمّٕؿمؼممنيعممإؿمذعمامأَرػمععمػملُذملذملّ٦امذملذملذملمغعمظملِذملذملّٓعممزادػذملذمل ّ٣مذملمصِذملذملّ٨م
اظطملعمّٖػموؿم،مأَوػممضَّ٢فممرَضملعممملمغممسِؿملعممملظِؾملؿمّ٣ػممبِمملظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِمجعمؼملعمضملغمّ٦امععممملمطَمملنعممسِؽملػمّٓعمػغمّ٣ػممصِذملّ٨ممثعمذملّ٦ػمبٍمموعماحِذملٍّٓمم،مثغمذملّ٣فممم
اضْؿعملعمؼملغمّ٦هغممبعمؿملػمؽملعمؾملغمّ٣ػممصِّ٨مإؿمغعممملءٍموعماحٍِّٓمبِمملظلفمّ٦ؿمؼفمهملِ،مصَؾملغمّ٣ػممعِؽملممّ٨موعمأَغعمذملمملممعِذملؽملػمؾملغمّ٣ػم)م،مصؾملذملّٔا معـذملمملل مسؼملػملذملّ٨لممم
واضضملذملذملّ٨لمم،متؽملؿظملذملذملّ٨مصؿملذملذملّ٥مطذملذملّ٢معصملذملذملمملػّٕمماظظملّٕدؼذملذملهملمواِّغمملغؿملذملذملهملم،موؼلؿقسملذملذملّٕماىؼملؿملذملذملّٝممروحم
اىؼملمملسذملذملهملمواِّخذملذملّ٦ةماٌؼملّٖوجذملذملهملمبظملسملذملؿملػملهملماحملؾذملذملهملمواإلؼـذملمملرمإحلمملدؼمذملمملمبغملذملذملّ٦غؾملّ٣مجلذملذملّٓؼمام
واحّٓؼمامؼعملّ٦ىمبمملظؿضملذملمملرّٟمواظذلاحذملّ٣ممواظؿغملمملصذملّ٢مواظؿضملذملمملونم(ثغمذملّ٣فمماضْؿعملعمذملمؼملغمّ٦هغممبعمؿملػمذملؽملعمؾملغمّ٣ػممصِذملّ٨م
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إؿمغعممملءٍموعماحٍِّٓمبِمملظلفمّ٦ؿمؼفمهملِ)مصغملمملنماظؿضملعملؿملنملماحملؼملذملّٓيمسػملذملّ٧مػذملّٔاماظظملضملذملّ٢ماىؼملؿملذملّ٢مبعملّ٦ظذملّ٥م
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(صَؾملغمّ٣ػممعِؽملممّ٨موعمأَغعممملمعِؽملػمؾملغمّ٣ػم).مم م
وعذملذملّ٤مصذملذملّٕوضماظغملظملمملؼذملذملهمل:م قطــا ٤ســٛا٥ر ايٓــاعم،مصعملسمل ذملمملءمحذملذملّ٦ائفمؾملّ٣مواظعملؿمل ذملمملمم
مبؿشملػملؾ ذملمملتمحؿمل ذملمملتؾملّ٣معذملذملّ٤ماظّ٦اجؾ ذملمملتماظرملذملذملّٕسؿملهملمواظّ٦رؽملؿمل ذملهملم،مؼعملذملذملّ٦لم(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥م
ودػمل)ّ٣م:م(ععممملمآععمّ٤عممبِّ٨مععمّ٤ػممبعمذملمملتعمممذعمذملؾػمضملعممملنعممموعمجعمذملمملرغمهغمممجعمذملمملئِّٝؽمممإؿمظَذملّ٧ممجعمؽملػمؾِذملِّ٥مموعمػغمذملّ٦عمممؼعمضملػمػملَذملّ٣غمم) ،موظمم
حّٓؼىملمآخّٕمغّٕىماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼعملّٓممضسملذملمملءمحذملّ٦ائيملماظؽملذملمملسمسػملذملّ٧م

االسؿغمل ذملمملفمظممعلذملذملفّٓهم،محؿملذملذملىملمؼعملذملذملّ٦ل:م(أَحعمذملذملنملقمماظؽملفم ذملمملسؿممإؿمظَذملذملّ٧ماظػملَّ ذملِّ٥ممتعمضملعم ذملمملظَّ٧مأَغػمظملَضملغمؾملغمذملذملّ٣ػمم
ػممتغملَرملِذملّٟغممسعمؽملػمذملّ٥غمم
ظِػملؽملفممملسؿم،موعمأَحعمنملقمماَِّسػمؼملعمممللؿممإؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥متعمضملعممملظَّ٧مدغمّٕغمورؽممتغمّٓػمخِػملُّ٥غممسعمػملَّ٧معغملػمذملػملِّ٣ـم،مأَو عم
طُّٕػمبعمهملً،مأَوػممتعمعملْسملِذملّ٨مسعمؽملػمذملّ٥غممدعمؼػمؽملؼمذملممل،مأَوػممتعمشملْذملّٕغمدغممسعمؽملػمذملّ٥غممجغمّ٦سؼمذملممل،موعمَِّنػممأَعػمرملِذملّ٨عممععمذملّٝعممأَخـممصِذملّ٨محعممملجعمذملهملٍم
عملذملفِّٓعمماظْؼملعمِّٓؼؽملعمذملهملِم–مذعمذملؾملػمّٕؼمام...م
أَحعمنملقممإؿمظَّ٨فممعِّ٤ػممأَنػممأَسعمػمؿغملِّٟعممصِّ٨مػعمّٔعماماظْؼملعملػمفِِّٓم-مؼعمضملػمؽملِذملّ٨مع ػم
وعمععمذملذملّ٤ػممععمرملعمذملذملّ٧مععمذملذملّٝعممأَخِؿمل ذملِّ٥مصِذملذملّ٨محعممملجعم ذملهملٍمحعمؿفمذملذملّ٧متعمؿعمؾملعمؿملفم ذملفملَمظَذملذملّ٥غممأَثػمؾعمذملذملوملعمماظػملَّذملذملّ٥غممضَّٓعمععمذملذملّ٥غممؼعمذملذملّ٦ػممعممتعمذملذملّٖغمولغمم
اَِّضّْٓعمامؿم) .م
مممممواٌؿفملع ّ٢مظم مواض ّٝماظؽملمملس ماظؿملّ٦م مرمّٓ معؽملؾمل ّ٣ماظظملعملرل ماظّٔي مال مرمّٓ معممل مؼلّٓم
جّ٦سّ٥م،موإٌّؼّٚماظّٔيمالمرمّٓمدواءهم،مواِّراعّ٢م،مواظؿملؿمملعّ٧مواظسملضملظملمملءم،موعّ٤مالم
سمملئ ّ٢مشلّ٣م،مػقملالءموشرلػّ٣مأحّ٠مبعملسملمملءمعزملممليؾملّ٣موحّ٦ائفؾملّ٣م،موطمملن م(صػمل ّ٧مآم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مزمّٕص مسػمل ّ٧معؿمملبضملهمل مأصقمملب ّ٥مظم مضسملمملء محّ٦ائيمل ماظؽملمملس مواظلضمل ّ٨مظمم
عزملممليؾمل ّ٣م ،مصؿمللفملل مسؼمل ّ٤مصضمل ّ٢موادؿفمملب موسؼمل ّ٤محّٕص مواضؿّٓى م ،مصعملَممللعم م(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مذعماتعم مؼعمّ٦ػممـم :م(ععمّ٤ػم مأَصػمؾعمّّعم معِ ػمؽملغملُّ٣غم ماظْؿملعمّ٦ػممعم مصعممملئِؼملؼمممل؟) مضَممللعم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم م(رضّ٧م
آمسؽمل:)ّ٥مأَغعمممل،مضَممللعم:م(صَؼملعمّ٤ػممتعمؾِّٝعممعِ ػمؽملغملُّ٣غمماظْؿملعمّ٦ػممعممجعمؽملعممملزعمةً؟).مضَممللعممأَبغمّ٦م عمبغملّْٕـم:مأَغعمممل،مضَممللعم:م(صَؼملعمّ٤ػمم
ِلغملِؿملؽملؼمممل؟) ،مضَممللعم مأَبغم ّ٦م عمبغملّْٕـم :مأَغعمممل ،مضَممللعم :م(صَؼملعمّ٤ػم مسعممملدعم معِ ػمؽملغملُّ٣غم ماظْؿملعمّ٦ػممعمم
أَرْضملعمّ٣عم معِ ػمؽملغملُّ٣غم ماظْؿملعمّ٦ػممعم مع ػم
ععمّٕؿمؼسملؼمممل؟).مضَممللعم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم م :مأَغعمممل ،مصَعملَممللعم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م(ععمممل ماجػمؿعمؼملعمضملػمّ٤عم مظم ماعػمّٕؿمئـمم
إؿمالَّمدعمخعمّ٢عمماظْفعمؽملفمهملَ).م م
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طّٔظّ١مع ّ٤مصّٕوض ماظغملظملمملؼهمل ماظيت متلؾمل ّ٣مظم مدّٓ محمملجمملت ماجملؿؼمل:ّٝمايعٌُ
عً ٢ختسٜر املتُٝص َٔ ٜٔاألطباٚ ٤املٗٓدضني ٚايعًُا ٤املتخؿؿني ممبمملم
زمعملّ٠مطظملمملؼؿّ٥مظممذؿّ٧ماجملمملالتماظضملػملؼملؿملهملمواإلغؿمملجؿملهمل .م
ؼعملّ٦لماإلعمملمماظطملّٖاظّ٨مظمماإلحؿملمملء:م"مأعممل مصّٕض ماظغملظملمملؼهمل مصؾمل ّ٦مسػمل ّ٣مال مؼلؿطملؽملّ٧م
سؽمل ّ٥مظم مضّ٦ام مأعّ٦ر ماظّٓغؿملممل م،طمملظشملنمل مإذ مػ ّ٦مضّٕوري مظم محمملجهمل مبعملمملء ماِّبّٓان م،م
وطممليلمملب مصكملغ ّ٥مضّٕوري مظم ماٌضملمملعالت موضلؼملهمل ماظّ٦صمملؼممل مواٌّ٦ارؼىمل موشرلػؼملممل م،م
وػّٔه مػ ّ٨ماظضملػملّ٦م ماظيت مظ ّ٦مخال ماظؾػملّٓ مسؼمل ّ٤مؼعملّ٦م مبؾملممل محّٕج مأػ ّ٢ماظؾػملّٓ م،موإذا مضمملمم
بؾملممل مواحّٓ مطظمل ّ٧مودعمل ّٛماظظملّٕض مس ّ٤ماآلخّٕؼ ّ٤م،م ...موطّٔظّ١مصكملن مأصّ٦ل ماظزملؽملمملسمملتم
أؼسملمملمعّ٤مصّٕوضماظغملظملمملؼمملتم" .م
صػمل ّ٦مخال مبػملّٓ مع ّ٤مػّٔه ماظضملػملّ٦ممواظزملؽملمملسمملت متضملّٕض مأػ ّ٢مػّٔاماظؾػملّٓمظػملؾملالك م،م
صكملن ماظّٔي مأغّٖل ماظّٓاء مأغّٖل ماظّٓواء م ،موع ّ٤مال مميػمل ّ١مضّ٦ت ّ٥مودالح ّ٥موسؿمملدهم
ودواءه مال مميػمل ّ١مإرادت ّ٥م ،موع ّ٤مثّ٣فم موجنمل مسػملؿملؽملممل مصمؿملضملؼمممل موجّ٦بؼمممل مدؼؽملؿملكمممل موورؽملؿملكمممل مأنم
غضملؼملّ٢مومبؽملؿؾملّ٧ماشلؼملهملمواىّٓمسػملّ٧مهعملؿملّ٠ماظغملظملمملؼهملمظّ٦رؽملؽملمملمظممصمؿملّٝماجملمملالتم
حؿّ٧مغزملؾّّ مأعهمل معؽملؿفهمل م ،مأعهمل معزملّٓرة م ،مأعهمل مغمملصضملهمل مظؽملظمللؾملمملموظالغلمملغؿملهمل م ،موظؿمللومل مسمملظهملم
سػمل ّ٧مشرلػممل م ،مال مظم مرضملمملعؾملممل م،موال مظم مذّٕابؾملممل م،موالمظممطلمملئؾملمملم،موال مظم مسالجؾملممل م،م
صضملالج معّٕض ّ٧ماجملؿؼمل ّٝمأعمملغهمل مظم مأسؽملمملق مأرؾمملئ ّ٥م ،موحم ّ٦مأعؿملهمل ماجملؿؼمل ّٝمأعمملغهمل مظمم
أسؽملمملق معغمضملػملخملؼملؿمل ّ٥م ،موحظمل ّٜمأعؽمل ّ٥مأعمملغهمل مظم مأسؽملمملق مجؿملرمل ّ٥موذّٕرؿ ّ٥م ،موسّٓل ماجملؿؼملّٝم
أعمملغهملمظممأسؽملمملقمضسملمملتّ٥م،مصظملّٕوضماظغملظملمملؼمملتمتعملّ٦ممسػملّ٧ماٌلؽّ٦ظؿملهملماظؿسملمملعؽملؿملهملمِّصّٕادم
اجملؿؼملّٝم،مطّ٢مظممجممملظّ٥موعؿملّٓاغّ٥م،مؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥موتضملمملشم{:وعمتعمضملعممملوعمغغمّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظْؾِّٕممم
وعماظؿفمعملّْ٦عمىموعمالمتعمضملعممملوعمغغمّ٦امسعمػملَّ٧ماإلثػمّ٣ؿمموعماظْضملغمّٓػموعمانؿم}.ممممم م
إن ماظعملؿملمملم مبظملّٕوض ماظغملظملمملؼهمل مخرل مودؿملػملهمل مظػملعملسملمملء مسػمل ّ٧ماظظملعملّٕ ،مواىؾمل ّ٢م،م
وإٌّض ،محؿ ّ٧مال مرمّ٦ع مصعملرل م ،موال مؼسملؿمل ّٝمؼؿؿمل ،ّ٣موال مزمؿمملج معلغملني م ،موع ّ٤مثّ٣فمم
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ؼؿقعملّ٠ماظؿّ٦ازنماجملؿؼملضملّ٨م،مواظضملّٓلمبنيماظؽملمملسم،موضؼملمملنماِّعّ٤مواِّعمملنم،معّ٤م
خالل مإغظملمملق ماٌمملل مإلرضملمملم ماىمملئضملني م ،مورسمملؼهمل ماظؿملؿمملع ّ٧مواٌلمملطني م ،موسالجم
إٌّض ّ٧مواٌضملمملضني م ،موبّٔل ماىؾملّٓ مإلشمملثهمل ماٌػملؾملّ٦صني مواٌؽملغملّ٦بني م ،موإزاظهملم
اظغملّٕبمسّ٤ماٌغملّٕوبنيم،موتعملّٓؼّ٣مؼّٓماظضملّ٦نمظػملظملعملّٕاءمواحملؿمملجنيم،موبّٔظّ١مؼؿقعملّ٠م
اظؿّ٦ازنماجملؿؼملضمل.ّ٨ممممم

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

وعّ٤مأعـػملهملمصّٕوضماظغملظملمملؼمملت ماظيتمتلؾملّ٣مظممدّٓمحمملجمملتماجملؿؼمل :ّٝايطعٞ

إىل حتكٝل ايك ٠ٛظم مصمؿمل ّٝمجّ٦اغنمل محؿملمملتؽملممل ماإلميمملغؿملهمل م ،مواظضملػملؼملؿملهمل م ،مواظظملغملّٕؼهمل م،م
واالضؿزملمملدؼهملم،مواإلغؿمملجؿملهملم،مؼعملّ٦لمتضملمملشم{:وعمأَسِّٓقموامظَؾملغمّ٣ػممععممملمادػمؿعمشملَضملػمؿغمّ٣ػممعِّ٤ػممضُّ٦فمةٍموعمعِّ٤ػمم
غموطُّ٣ػمموعمآخعمّٕؿمؼّ٤عممعِّ٤ػممدغموغِؾملؿمّ٣ػممالمتعمضملػمػملَؼملغمّ٦غعمؾملغمّ٣ماظػملَّّ٥غمم
رؿمبعممملطِماظْكعمؿملػمّ٢ؿممتغمّٕػمػِؾغمّ٦نعممبِِّ٥مسعمّٓغموفمماظػملَِّّ٥موعمسعمّٓ فم
مملمتؽملظملِعملُّ٦امعِّ٤ػممذعمّ٨ػمءٍ مصِّ٧مدعم ِؾؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥مؼغمّ٦عمففممإؿمظَ ػمؿملغملُّ٣ػمموعمأَغػمؿغمّ٣ػممالمتغمصملْػملَؼملغمّ٦نعم}،موٕم
ؼعمضملػمػملَؼملغمؾملغمّ٣ػمموعمععم غم
زمّٓد مآ متضملمملشم مغّ٦ع مػّٔه ماظعملّ٦ة م ،مصؾمل ّ٧مذمملعػملهمل مظغمل ّ٢مضّ٦ة متغمزملػملّّ ماِّعهمل م ،مدّ٦اءم
طمملغوملمضّ٦ةمروحؿملهملمأممسػملؼملؿملهملمأممجلّٓؼهملم،مأممشرلمذظ.ّ١م م
وعّ٤مأعـػملهملمصّٕوضماظغملظملمملؼمملت :تًب ١ٝسادات اجملتُع ايطـسٚز١ٜممبّٕاسذملمملةمصعملذملّ٥م
اظّ٦اضذملذملذملّٝموتعملذملذملذملّٓؼّ٣مصعملذملذملذملّ٥ماِّوظّ٦ؼذملذملذملمملتم،ممصذملذملذملكملنمطمملغذملذملذملوملمحمملجذملذملذملهملماجملؿؼملذملذملذملّٝمإشممبؽملذملذملذملمملءم
اٌلؿرملظملؿملمملتمووؾملؿملّٖػمملممظضملالجماظظملعملذملّٕاءممورسذملمملؼؿؾملّ٣مصالبذملّٓمعذملّ٤ماظعملؿملذملمملممبذملّٔظّ١ممم،موإنم
طمملغوملمحمملجهملماجملؿؼملّٝمظؾؽملذملمملءمماٌذملّٓارسممواٌضملمملػذملّٓمموصذملؿملمملغؿؾملمملممووؾملؿملّٖػذملمملممواإلغظملذملمملقمم
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سػملّ٧مرالبماظضملػملّ٣مورسمملؼؿؾملّ٣مصالبّٓمعّ٤ماظعملؿملمملممبؾملمملم،موإنمطمملغوملمايمملجهملمعمملدهملمظؿؿمللرلم
زواجماٌضمللّٕؼّ٤مودّٓممماظّٓؼّ٤مسّ٤مآٌّؼؽملنيم،موتظملّٕؼيملمطّٕوبماظطملذملمملرعنيمواظطملمملرعذملمملتمم
صالبّٓمعّ٤ماظعملؿملمملممبذملّٔظّ١مم،موإنمطمملغذملوملممايمملجذملهملمظمممتذملّ٦صرلم ماٌؿملذملمملهم اظؽملعملؿملذملهملم اظزملذملممليهملم
ظغملذملذملّ٢مأصذملذملّٕادماِّعذملذملهملم،مصالبذملذملّٓمعذملذملّ٤ماظعملؿملذملمملممبؾملذملذملّٔاماظّ٦اجذملذملنملمدذملذملّٓكمامظػملقمملج ذملمملتماظسملذملذملّٕورؼهملم
ظػملؼملفؿؼملّٝم،موػّٔامعمملمصضملػملّ٥مدؿملّٓغمملمسـؼملمملنمبّ٤مسظملمملنم(رضذملّ٨مآمسؽملذمل)ّ٥مسؽملذملّٓعمملماذذملذلىم
بؽّٕمروعهملمادؿفمملبهملمِّعّٕمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣محذملنيمضذملمملل:م(مععمذملّ٤ػممؼعمؾعمػمؿذملمملعغمم
عمدذملّ٦لعمماظػملَّذملِّ٥م
عماموطَّٔعما،مصَفملَتعمؿملػموملغممر غم
بِؽػمّٕعممرغموععمهملَمشَظملَّٕعمماظػملَّّ٥غممظَّ٥غم)،مضممللمدؿملّٓغمملمسـؼملمملن:مصَمملبػمؿعمضملػمؿغمؾملعممملمِبغملَّٔ عم
(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥مموعمدعمذملػملَّّ٣عمم)مصَعملُػملْذملوملغم:مإؿمغممذملّ٨مضَذملِّٓمابػمؿعمضملػمذملوملغممبِؽػمذملّٕعممرغموععمذملهملَم،مضَذملممللعم:م(اجػمضملعمػملْؾملعمذملمملمدِذملعملَمملؼعمهملًم
ظِػملْؼملغملػمػملِؼملِنيعمموعمأَجػمّٕغمػعممملمظَ،)َّ١مصعملّٓمطمملغوملمحمملجهملماجملؿؼملّٝمعمملدهملمظرملذملّٕاءماٌؿملذملمملهم،موطػملؼملذملمملمم
طمملغوملمايمملجهملمأذّٓمطمملنماظـّ٦ابمأسصمل.ّ٣مم
وعّ٤مثّ٣فممصكملنمصّٕوضماظغملظملمملؼمملتمتؿضملػملّ٠مبغملذملّ٢ممحمملجذملمملتمماجملؿؼملذملّٝمم،موتطملشملذملّ٨ممطذملّ٢مم
جممملالتمايؿملمملةم،موظؽملضملػملّ٣مأنمإحؿملمملءماظّ٦اجنملماظغملظملذملمملئّ٨مؼلذملؾملّ٣مظممهعملؿملذملّ٠ماظؿغملمملصذملّ٢م
واظؿّ٦ازنماجملؿؼملضملّ٨معّ٤مجؾملهملم،مودّٓمحمملجذملمملتماظذملّ٦رّ٤ماِّدمملدذملؿملهملمواظسملذملّٕورؼهملمعذملّ٤م
جؾملهملمأخّٕىم،مصؼملمملمأسصملّ٣مدؼؽملؽملمملمظّ٦مصؾملؼملؽملمملهمصؾملؼملؼممملمصقؿملقؼممملمورؾعملؽملمملهمتشملؾؿملعملًمملمواسؿملؼممملم;مِّغذملّ٥م
زمّٕصمأذّٓمايّٕصمسػملّ٧معمملمصؿملّ٥مصمملحلماظؾالدمواظضملؾمملدمواإلغلمملغؿملهمل .م

م*مممممم*مممممم* م
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عٛاٌَ ايك ٠ٛيف بٓا ٤ايدٍٚ
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌني،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظغملذملّٕؼ:ّ٣م{موعماسػمؿعمزملِذملؼملغمّ٦امبِقعمؾػمذملّ٢ؿمماظػملَّذملِّ٥م
عماذطُّٕغموامغِضملػمؼملعموملعمماظػملَِّّ٥مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممإؿمذػممطُؽملػمذملؿغمّ٣ػممأَسػمذملّٓعماءؼممصَذملفملَظَّّٟعممبعمذملؿملػممّ٤عممضُػملُذملِّ٦بغملُّ٣ػمم
جعم ِؼملؿملضملؼممملموعمالمتعمظملَّٕفمضُّ٦امو ػم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغممم
صَفملَصػمؾعمقػمؿغمّ٣ػممبِؽملِضملػمؼملعمؿِِّ٥مإؿمخػمّ٦عماغؼمممل}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
أنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مم
وصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
مممم صكملنمعّ٤معؾمملدئماإلدالمماِّصؿملػملهملم،موتضملمملظؿملؼملّ٥ماىػملؿملػملهملمحنملفمماظّ٦ر،ّ٤مواظّٓصمملععمم
سؽمل ّ٥م ،مواظضملؼملّ٢عم مسػمل ّ٧مضممملؼؿ ّ٥م ،مواظرملّٕعمفغم مط ّ٢ماظرملّٕفِ مظم مذضملّ٦ر ماإلغلمملن مبمملغؿؼملمملئّ٥م
ايعملؿملعملّ٨مظّ٦رؽملّ٥م،مواظلضملّ٨ماىمملدمظؾؽملمملئّ٥م،مواظضملؼملّ٢مسػملّ٧مرضؿملممّ٥مورصضملؿّ٥م،مصغملّ٢ماِّعّ٣م
اظيت مت عملّٓعومل مسػملؼملؿملكمممل موحسملمملرؼكمممل مؼعمل ّٟموراءػممل مرجمملل مخمػملزملّ٦ن ماعؿألت مضػملّ٦بؾملّ٣م
رنمل مأورمملغؾمل ّ٣م ،مصرملؼملّٕوا مس ّ٤مدمملسّٓ ماىّٓ مبمملظضملؼمل ّ٢ماٌـؼملّٕ ماظضملمملئّٓ مبمملظؽملظمل ّٝمسػملّ٧م
اظضملؾمملد مواظؾالد م ،موعزملّٕغممل ماظطملمملظؿملهمل متلؿق ّ٠مع ّ٤مأبؽملمملئؾملممل مذظ ّ١موأطـّٕ م ،مصؾمل ّ٨ماظعملػملنملم
اظؽملمملب ّٚمظػملضملّٕوبهمل مواإلدالم م ،موػ ّ٨مدرع ماِّعهمل مودؿملظملؾملممل م ،موحزملؽملؾملممل مايزملني مظمم
عّ٦اجؾملهمل ماإلرػمملب مواظؿقّٓؼمملت م ،موع ّ٤مثّ٣فم مصكملن ماظّٓصمملععم مسؽملؾملممل م ،مواظضملؼملّ٢عم مظم مدؾؿملّ٢م
غؾملسملؿؾملمملمورضؿملؾملمملم،مإمنمملمػّ٦مواجنملمدؼينموورينم،مصؾملّ٨معؾملّٓمايسملمملراتم،موعّ٦رّ٤م
اظّٕدمملالت م ،ماضذلن مذطّٕػممل مظم ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣مبمملِّع ّ٤مواِّعمملن م ،موع ّ٤مذظ ّ١مضّ٦ظّ٥م
تضملمملشم :م{ادػمخغمػملُّ٦ا معِزملػمّٕعم مإؿمنػم مذعممملءعم ماظػملَّّ٥غم مآعِؽملِنيعم} ،موزلؿملومل مخّٖائؽملؾملممل مخّٖائ ّ٤ماِّرض م،م
حؿملىمل مؼعملّ٦ل ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مسػمل ّ٧مظلمملن مؼّ٦د ّٟم(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) م{:ضَممللعمم
ؿمل ،}ّ٣موسػمل ّ٧مأرض مدؿملؽملمملء ماٌؾمملرطهملم
اجػمضملعمػملْؽملِ ّ٨مسعمػملَ ّ٧مخعمّٖعمائِّ٤ؿم ماَِّرػمضؿم مإؿمغمم ّ٨محعمظملِؿمل ٌّٜمسعمِػمل ؽم
طػملَّ ّ٣مآ معّ٦د ّ٧متغملػملؿملؼملؼمممل م ،مووػمل ّ٧مصؿملؾملممل موػملؿملؼمممل معؾملؿملؾؼمممل م ،مصؼملزملّٕ مأرض معؾمملرطهمل م ،موغمظّٓم
وتّٕبفم ّ٧موغّٖل موتّٖوج معؽملؾملممل ماِّغؾؿملمملء مسػملؿملؾمل ّ٣ماظلالم م ،مصعملّٓ موغمظّٓ مصؿملؾملممل معّ٦د ّ٧موػمملرونم
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وؼّ٦ذّٝمبّ٤مغّ٦ن م(سػملؿملؾمل ّ٣ماظلالم)،موسمملشمصؿملؾملمملمإدرؼّٗموؼضملعملّ٦بموؼّ٦دّٟمواِّدؾمملطم
(سػملؿملؾملّ٣ماظلالم)،موغّٖلمبؾملممل مإبّٕاػؿملّ٣موإزلمملسؿملّ٢م(،سػملؿملؾملؼملممل ماظلالم) موتّٖوجمعؽملؾملممل مأبّ٦م
اِّغؾؿملمملءمإبّٕاػؿملّ٣م،مصفملنؾوملمظّ٥مزوػمجغمّ٥غممػمملجّٕماٌزملّٕؼهملمغ فممآمإزلمملسؿملّ٢مجّٓؾممغؾؿملؽملمملم
حمؼملّٓم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،موؼغملظملّ٨مأػّ٢معزملّٕمذّٕصًمملموصكّٕؼمامأغؾملّ٣مأصؾملمملرماظؽمل

م

(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م ،موأخّ٦ال موظّٓه مإبّٕاػؿمل ّ٣مع ّ٤ماظلؿملّٓة معمملرؼهمل ماظعملؾشملؿملهمل م،م
وجمملءتمإظؿملؾملمملماظلؿملّٓةماظضملّٔراءمعّٕؼّ٣معّٝمغ
إشممبؿملوملماٌعملّٓسم،موضّٓمأوصّ٧ماظؽمل

مآمسؿمللّ٧موػّ٨مظممرّٕؼّ٠مسّ٦دتؾملمملم

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماِّعهملمطػملّؾملمملممبزملّٕم

عمؿظملْؿعمقّ٦نعممعِزملػمّٕعمموعمػِّ٨عممأرػمضؽممؼغملعمؼملفمّ٧م
ؿمغغملُّ٣ػممدعم
وأػػملؾملمملم،مصعملممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(إ فم
صِؿملؾملعممملماظعملِرلاطُم،مصَمملدػمؿعمّ٦ػمصغمّ٦امبفملػػمػملِؾملعممملمخعمؿملػمّٕؼمام;مصَكملنفممظَؾملغمّ٣ػممذِعفمهملًموعمرعمحِؼملؼمممل)م ،وسّ٤مأم مدػملؼملهملمأَنفمم
رعمدغمّ٦لعم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مأَوػمصعم ّ٧مسِؽملػمّٓعم موعمصَمملتِ ِّ٥مصَعملَممللعم :م(آَ مآَ مصِ ّ٨مضِؾػمِّٛم
عمؼغملُّ٦غغمّ٦نعممَظغملُّ٣ػممسغمذملّٓفمةًموعمأَسػمّ٦عماغؼممملمصِّ٨مدعم ِؾؿملّ٢ؿممآِ)م،موٓم
ؿمغغملُّ٣ػممدعمؿعمصملْؾملعمّٕغمونعممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػمم،موعم
عِزملػمّٕعممصَكمل فم
درمصالحماظّٓؼّ٤ؿمماظزملظملّٓيمحنيمضمملل :م م
عّ٤مذمملػّٓماِّرضموأضشملمملرػذملمملم***مواظؽملمملسمأغّ٦اسؼمذملمملموأجؽملمملدممل
والمرأىمعزملذملذملّٕموالمأػػملؾملذملذملمملم***مصؼملذملمملمرأىماظّٓغؿملذملمملموالماظؽملمملدذملذملممل
ممموضّٓ موج ّ٥ماإلدالم مإشم مأن ماِّورمملن مال متغمؾؽمل ّ٧مبمملظغملالم موال مبمملظرملضملمملرات م ،مبّ٢م
حّٓدمسّٓةمسّ٦اعّ٢معّ٤مخالشلمملمتغمؾؽملّ٧ماظّٓولمعّ٤مأػؼملؾملمملم:
* ايعًِ ٚايجكافٚ ١ايٛع ٞم ،مصعملّٓ مأذمملد ماإلدالم مبظملسمل ّ٢ماظضملػمل ّ٣موحىمل مسػملّ٧م
هزملؿملػملّ٥مورػملؾّ٥م،موأسػملّ٧معّ٤مذفملغّ٥موعغملمملغؿّ٥م،مضممللمتضملمملشم{:ؼعمّٕػمصَّٝؿمماظػملَّّ٥غمماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦ام
عِ ػمؽملغملُّ٣ػمموعماظَِّّٔؼّ٤عممأُوتغمّ٦اماظْضملِػملّْ٣عممدعمرعمجعممملتٍ}،موظػملضملػملّ٣مأثّٕهماظصملمملػّٕمظممضّ٦ةماظّٓولموبؽملمملئؾملمملم،م
صؾمل ّ٦محؿملمملة ماظعملػملّ٦ب موغّ٦ر ماِّبزملمملر م ،مب ّ٥مؼؾػمل ّٞماإلغلمملن معؽملمملزل ماِّبّٕار م ،موب ّ٥متغمّ٦صّ٢م
ػملّ٣مترملؿملّٓمايسملمملراتم،موتقملدّٗماظّٓولم،موتعملغمّ٦دماظرملضملّ٦بم،موعمملمصرملذملمملم
اِّرحمملمم،موبمملظضمل غم
اىؾملّ٢مظممدوظهملمإالمػّٓممأرطمملغؾملمملم،موصّٓفمعمبؽملؿملمملغؾملمملم،موأوضضملؾملمملمظمماظؿؾملػملغملهمل .م
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وحلؾؽملممل مأنفم مأول مآؼمملت مغّٖظومل مع ّ٤ماظّ٦ح ّ٨مأذمملرت مإشم مصسمل ّ٢ماظضملػمل ّ٣م ،محؿملىملم
أعّٕتمبمملظعملّٕاءةموػّ٨معظملؿمملحماظضملػمل،ّ٣موغّ٦ؾمػوملمبمملظعملػملّ٣موػّ٦مأداةمغعملّ٢ماظضملػمل،ّ٣موذظّ١م
ظم مضّ٦ظ ّ٥متضملمملشم {:اضّْٕعمأْ مبِمملدػمّ٣ؿم مرعمبمم َّ١ماظَِّّٔي مخعمػملَّ٠عم م* مخعمػملَّ٠عم ماظْكملؿمغػملعممملنعم معِّ٤ػم مسعمػملَّ٠ـم* ماضّْٕعمأْم
وعمرعمبقم َّ١ماظْفملَطّْٕعممغمم*ماظَِّّٔيمسعمػملَّّ٣عممبِمملظْعملَػملَّ٣ؿمم*سعمػملَّّ٣عمماظْكملؿمغػملعممملنعممععممملمظَّ٣ػممؼعمضملػمػملَّ٣ػم} م،مواظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣م
حني مؼؾّٓأ مردمملظؿ ّ٥ماظضملمملٌؿملهمل مظػملؽملمملس مطمملصهملً مبػملظملومل مأغصملمملرػ ّ٣مإشم مضّٕورة ماظضملػملذمل ّ٣معّ٤م
خذملالل مطػملؼملهمل م(اضّْٕعمأْ) مإمنممل مؼظملضملذمل ّ٢مذظ ّ١م; مظؿملؽملؾ ّ٥ماظؽملذملمملس مإشم مأنعمؾم مضذملّ٦ة ماظضملعملؿملذملّٓة مظمم
اإلدالممإغعمؾمؼملمملمتؿفملدعمؾمّٗمظمماٌعملمملمماِّوعمؾملمسػملّ٧ماظضملِػملّْ٣ؿمموإسؼملممللماظضملعملّ٢م،مضممللمتضملمملشم:م
{صَمملسػمػملَّ٣ػممأَغفمّ٥غممالَمإؿمظَّ٥عممإؿمظَّمملماظػملَّّ٥غمموعمادػمؿعمطملػمظملِّٕػممظِّٔعمغػمؾِ،}َّ١مععملّٓعؼممملماظضملػملّ٣مسػملّ٧ماظعملّ٦لمواظضملؼمل.ّ٢م م
* مايعٌُ ادتادٍ ايدٚ٤ب  :مصعملّٓ مغصملّٕ ماإلدالم مإشم ماظضملؼمل ّ٢ماىمملد مغصملّٕة متّ٦ضرلم
ومتفؿملّٓم،مصّٕصّٝمضّٓرهموضؿملؼملؿّ٥موجضملػملّ٥مدؾؿملػملًمملمظػملّٕضّ٨مواظؿعملّٓمم،موسؾمملدةًمؼـمملبمسػملؿملؾملمملم
صمملسػملؾملمملم،موحىملماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣معّ٤مخاللمآؼمملتّ٥مسػملّ٧ماظلضملّ٨مسػملّ٧ماٌضملمملشمواظضملؼمل،ّ٢م
صفمملء ماِّعّٕغم مبمملالغؿرملمملر مظم ماِّرض مرػملؾؼمممل مظػملّٕزق مايالل مبضملّٓ ماِّعّٕ مبمملظزملالة ،مؼعملّ٦لم
تضملمملشم:م{صَكملؿمذعمامضُسملِؿملعموملِماظزملفمػملَمملةُمصَمملغػمؿعمرملِّٕغموامصِّ٨ماظْفملَرػمضؿمموعمابػمؿعمطملغمّ٦امعِّ٤ػممصَسملػمّ٢ؿمماظػملَّ،}..ِّ٥موضَممللعمم
(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(ععممملم َأطَّ٢عممأَحعمّٓؽممرَضملعممملعؼممملمضَُّٛؾممخعمؿملػمّٕؼمامعِّ٤ػممأَنػممؼعم ْفملطُّ٢عممعِّ٤ػممسعمؼملعمّ٢ؿمم
ؼعمِّٓهِم،موعمإؿمنعمؾممغعمؾِّ٨عمؾمماظػملَؾمِّ٥مدعماوغمدعمم(سعمػملَؿملػمِّ٥ماظلعمؾمػملَمملم)مطَمملنعممؼعم ْفملطُّ٢غممعِّ٤ػممسعمؼملعمّ٢ؿممؼعمِّٓهِ)م،موٕمؼغملؿّٟم
اإلدالم ممبفّٕد مدسّ٦ة مأصقمملب ّ٥مإشم ماظضملؼمل ّ٢مطلؾؿمل ّ٢مظػملؾؽملمملء مصقلنمل م ،مب ّ٢مدسمملػّ٣م
أؼسملؼممملمإلتعملمملنماظضملؼملّ٢موإحلمملغّ٥م،مرجمملءمحمؾهملمآمتضملمملشممورضمؿّ٥م،مضممللمتضملمملشم:م{وعمضُّ٢ؿمم
اسػمؼملعمػملُّ٦ا مصَلعمؿملعمّٕعمى ماظػملَّّ٥غم مسعمؼملعم َػملغملُّ٣ػم موعمرعمدغمّ٦ظُّ٥غم موعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمّ٦نعم موعمدعمؿغمّٕعمدقمونعم مإؿمظَ ّ٧مسعممملظِّ٣ؿم ماظْطملعمؿملػمنملِم
م(صػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(إؿمنعمؾم مآَم
ممؽغملُّ٣ػم مبِؼملعمممل مطُؽملػمؿغمّ٣ػم متعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم} ،موضَممللعم عم
وعماظرملفمؾملعممملدعمةِ مصَؿملغمؽملعمؾ غم
عمّٓطُّ٣ػم مسعمؼملعمػملًممل مأَنػم مؼغمؿػمعملِؽملعمّ٥غم) ،مواظّٔي مال مؼؿعمل ّ٤مسؼملػمل ّ٥موالم
(سّٖ موج )ّ٢مؼغمقِنملغمؾم مإؿمذعما مسعمؼملِّ٢عم مأَح غم
ؼّٕاضنمل مآمتضملمملشممصؿملّ٥مصكملغّ٥مآثّ٣مبعملّٓرمعممل مؼؿلؾنمل مصؿملّ٥معّ٤مضؿملمملعماِّعّ٦الموإػّٓارم
اظشملمملضمملت .م
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*ماضتجُاز ايطاقات املعطً:١مصػملعملّٓموػنملمآم(سّٖموج)ّ٢مطّ٢مإغلمملنمجمؼملّ٦سهملم
ع ّ٤ماٌّ٦اػنمل مواإلعغملمملغمملت مط ّ٨مزمعمل ّ٠مبؾملممل معّٕاد مآ م(سّٖ موج )ّ٢مظم مسؾمملدتّ٥م
وسؼملمملرةماظغملّ٦نم،موبعملّٓرمإخالصماظظملّٕدموادؿـؼملمملرهمشلّٔهماإلعغملمملغمملت مظزملمملحلمورؽملّ٥
بعملّٓر معممل متغملّ٦ن ماظـؼملّٕة مإٌّجّ٦ة مخرلؼما مورصمملػؿملهمل مودضملمملدة مظػملظملّٕد موظػملؼملفؿؼمل ّٝمعّ٤م
حّ٦ظ ،ّ٥موػّٔا مؼضملؿدل مععملؿملمملدؼمممل مجؿملّٓؼما مؼلؿشملؿمل ّٝماٌلػمل ّ٣مأن مؼعملؿملّٗ مب ّ٥معّٓى مصّٓضّ٥م
وإخالصّ٥موتظملمملغؿملّ٥مظؽملزملّٕةمػّٔاماظّٓؼّ٤مورصضملهملمورؽمل.ّ٥م م
وظمماظعملذملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مصذملّ٦رمعسملؿملؽذملهملمومنذملمملذجمرؿملؾذملهملمجملؼملّ٦سذملهملمعّ٤ماظؾرملذملّٕمأغضملذملّ٣م
آ م(سّٖ موج )ّ٢مسػملؿملؾملذمل ّ٣مبؾضمل ّٚماظؽملضملذملذمل ّ٣م ،مصمملدؿـؼملّٕوػذملذملممل مًّٓعهمل مأممؾملذملذمل ّ٣م ،موبؽملمملءم
حسملمملراتؾمل ّ٣موٕ مؼضملشملػملّ٦ػذملممل م ،مصؾملذملّٔا مذو ماظعملّٕغني ماظّٔي مرّ٦ى مآ مظ ّ٥ماِّرض مذّٕضًمملم
وشّٕبؼمممل م ،مٌممل معّٕفم مسػمل ّ٧ماظعملّ٦م ماظّٔؼ ّ٤مال مؼغملمملدون مؼظملعملؾملّ٦ن مضّ٦الً م -مالدؿضملفمملم مطالعؾملّ٣م
وبضملّٓػّ٣مسّ٤ماظؽملمملسم -ماذؿغملّ٦امإظؿملّ٥معّ٤مزػملّ٣مؼفملجّ٦جموعفملجّ٦جم،موإشمملرتؾملّ٣مسػملؿملؾملّ٣م
وإصلمملدػ ّ٣مِّعّ٦اشل ّ٣موزروسؾمل ّ٣موأغظمللؾمل ،ّ٣مضمملظّ٦ا مطؼملممل مض ّٙماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣م{:ؼعمممل مذعمام
اظْعملَّٕػمغعمؿملػمّ٤ؿممإؿمنفممؼعمفملْجغمّ٦جعمموعمععمفملْجغمّ٦جعممعغمظملْلِّٓغمونعممصِّ٨ماظْفملَرػمضؿممصَؾملعمّ٢ػممغعمفػمضملعمّ٢غممظََّ١مخعمّٕػمجؼممملمسعمػملَّ٧م
أَنػم متعمفػمضملعمّ٢عم مبعمؿملػمؽملعمؽملعمممل موعمبعمؿملػمؽملعمؾملغمّ٣ػم مدعمّٓكما} ،مصمملطظملؽملممل مذّٕػ ّ٣موظ ّ١ماِّجّٕ مواظضملشملمملء م ،مصلػمل ّ١مبؾملّ٣م
رّٕؼعملًممل مؼلؿـؼملّٕ مع ّ٤مخالظ ّ٥مرمملضمملتؾمل ّ٣ماٌؾملّٓرة موعّ٦اػؾؾمل ّ٣ماٌضملشملػملهمل م ،موجضملػملؾملّ٣م
ؼؿضملػملؼملّ٦ن مطؿمل ّٟمؼضملؿؼملّٓون مسػمل ّ٧مأغظمللؾمل ّ٣مال مسػمل ّ٧مشرلػ ّ٣مظم مضسملمملء معزملممليؾملّ٣م
صؿقّ٦ظّ٦امبّٔظّ١مأسّ٦اغؼممملمظّ٥مالمسمملظهملمسػملؿمل،ّ٥محؿملىملمضممللم:م{صَفملَسِؿملؽملغمّ٦غِّ٨مبِعملُّ٦فمةٍمأَجػمضملعمّ٢ػممبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػمم
وعمبعمؿملػمؽملعمؾملغمّ٣ػم مرعمدػمعؼمممل م} ،مصؾملّٔا مؼغمضملّٓ مع ّ٤مأروع ماِّعـػملهمل مالدؿـؼملمملر ماظشملمملضمملت ماٌضملشملػملهمل م ،موعمملم
أحّ٦جؽملمملماظؿملّ٦ممإشممحلّ٤مإدارةمادؿـؼملمملرمعّ٦اردغمملمورمملضمملتؽملمملماٌّ٦جّ٦دةمبمملظظملضملّ٢مصؿملؼملمملم
ؼؽملظملضملؽملمملموؼزملػملقؽملمملم،موزمعملّ٠ماظؿؽملؼملؿملهملمواظؿعملّٓممواظّٕخمملء .م

م  َٔٚايطاقات اييت جيب سطٔ اضتجُازٖا ٚاإلفادَٗٓ ٠ا ٚعدّ

تعطًٗٝا طاق ١ايػباب،مصمملظرملؾمملبمػّ٣ماظضملؼملّ٦دماظظملعملّٕيمِّيمأعهملمعّ٤ماِّعّ٣م،مصؾملّ٣م
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سؼملمملد محسملمملرتؾملممل م ،مودّٕ مغؾملسملؿؾملممل ،موأع ّ٢معلؿعملؾػملؾملممل م ،موػ ّ٣ماظـّٕوة مايعملؿملعملؿملهمل م ،موعؽملؾّٝم
اظعملّ٦ةمواظضملّٖةمِّيمجمؿؼملّٝمعّ٤ماجملؿؼملضملمملتم .م
وظعملّٓ مادؿـؼملّٕ ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مرمملضمملت ماظرملؾمملب مظؾؽملمملء ماظّٓوظهمل م،م

صمملدؿـؼملّٕمرمملضهملمزؼّٓمبّ٤مثمملبوملماظضملػملؼملؿملهملمحنيمأعّٕهمأنمؼؿضملػملّ٣مظطملهملماظؿملؾملّ٦دمظؿملؿضملّٕفمسػملّ٧م
ثعملمملصمملتؾمل ّ٣موؼضملػمل ّ٣مطؿمل ّٟمؼظملغملّٕون م ،موادؿـؼملّٕ مرمملضهمل مأدمملعهمل مب ّ٤مزؼّٓ محني مأعفمّٕه مسػملّ٧م
جؿملّ٘مصؿملّ٥مأبّ٦مبغملّٕموسؼملّٕموأطمملبّٕماظزملقمملبهملمظؿمللؿظملؿملّٓمعّ٤مضممملدهملماظرملؾمملبم .م
م وإنماظّٓوظهملمظممػّٔهمإٌّحػملهملماٌؾملؼملهملمظؿّ٦ظّ٨مجغمّ٢فمماػؿؼملمملعؾملمملمبمملظرملؾمملبمظممطّ٢م
اظعملشملمملسمملتم،معّ٤مخاللمسعملّٓماظػملعملمملءاتمايّ٦ارؼهملماٌؾمملذّٕةمبنيماظّٓوظهملموعقملدلمملتؾملمملم
اٌكؿػملظملهمل مواظرملؾمملب مظؾقىمل مخمؿػمل ّٟماظعملسملمملؼممل مواظؿقّٓؼمملت ماظيت متّ٦اج ّ٥ماظّ٦ر ّ٤م،م
ورّٕح مرؤى ماظرملؾمملب مظم معّ٦اجؾملؿؾملممل م ،مصؿملؽملؾطمل ّ٨مسػمل ّ٧ماظرملؾمملب مأن مؼؿلػملّّ مبمملظضملػملّ٣م
واٌضملّٕصهملم،موأنمؼشملػملنملماظضملّ٦نموآٌّدمعّ٤مآمتضملمملشمموالمؼؿضملفّ٢ماظؽملؿمملئيملم،موسػملؿملؾملّ٣م
أؼسملؼممملمأنمؼؿؼمللغملّ٦امبمملظظملغملّٕماٌضملؿّٓلماظؽملمملبّٝمعّ٤ماظظملؾملّ٣ماظزملقؿملّّمظالدالم،موأنمتغملّ٦نم
شلّ٣مذكزملؿملؿؾملّ٣ماٌؿؼملؿملّٖةم،محؿّ٧مؼغملّ٦غّ٦امعقملػػملنيميؼملّ٢ماظّٕدمملظهملم،موتفملدؼهملماِّعمملغهملم،م
وضؿملمملدةماِّعهملمإشممرّٕؼّ٠ماظّٕذمملدمواِّعّ٤مواظلضملمملدةمواالدؿعملّٕارمواظؿعملّٓم.م م
وع ّ٤مسّ٦اع ّ٢ماظعملّ٦ة مظم مبؽملمملء ماظّٓوظهمل :مٚسد ٠ايؿف ،مضمملل متضملمملشم :م{وعماسػمؿعمزملِؼملغمّ٦ام
بِقعمؾػمّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥مجعم ِؼملؿملضملؼمممل موعمظَممل متعمظملَّٕفمضُّ٦ا}...صّ٦حّٓة ماظزمل ّٟمواظؿغملمملع ّ٢مبني مصمؿمل ّٝمأبؽملمملءم
اظّ٦ر،ّ٤معشملػملنملمضّٕوريمودؼينمالمشؽملّ٧مسؽملّ٥مظّٓوظهملمتّٕؼّٓماظظملالحمواظعملّ٦ةم،مووحّٓةم
اظزملّٟمتسملؼملّ٤مايظملمملزمسػملّ٧مضّ٦ةماظّٓوظهملمووحّٓتؾملمملم،مونمملحمردمملظؿؾملمملم،موضّٓرتؾملمملمسػملّ٧م
عّ٦اجؾملهملماظؿقّٓؼمملتماجملؿؼملضملؿملهملمواظّ٦رؽملؿملهمل،موذظّ١مبفملنمتغملّ٦نمصظملًمملمواحّٓؼمامطمملظؾؽملؿملمملنم
إٌّصّ٦ص،موغقملطّٓمأغّ٥مالمضّ٦ةمِّعهملمأومدوظهملمتعم َظملّٕفمقعممأبؽملمملؤػمملم،موتؾمملشسملّ٦امصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملّ٣م،م
وأصؾّّمطّ٢معؽملؾملّ٣معضملفؾؼممملمبّٕأؼّ٥موصغملّٕه .م
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وعّ٤مسّ٦اعّ٢ماظعملّ٦ةمظممبؽملمملءماظّٓوظهمل :ايتٛاشٕ بني ايُٓ ٛايطهاْٚ ٞإَهاْٝات
ايتُٓ; ١ٝمِّنماالغظملفمملرماظلغملمملغّ٨مؼؾملّٓدموبعملّ٦ةمعلرلةماظؿؽملؼملؿملهملمظممأيمأعهملم،معّٝم
تفملطؿملّٓغمملمأنماظغملـّٕةمإعمملمأنمتغملّ٦نمطـّٕةمضّ٦ؼهملمعؽملؿفهملمعؿعملّٓعهملمميغملّ٤مأنمغؾمملػّ٨مبؾملمملم
اِّعّ٣مظمماظّٓغؿملمملم،موأنمؼؾمملػّ٨مغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبؾملمملماِّعّ٣مؼّ٦مماظعملؿملمملعهملم،م
وإعمملمأنمتغملّ٦نمطـّٕةمططملـمملءماظلؿملّ٢م،مسمملظهملم،مجمملػػملهملم،معؿكػملظملهملمظممذؼّ٢ماِّعّ٣م،مػّٔام
طػملّ٥مإضمملصهملمإشممحعملّ٦قماظشملظملّ٢ماظيتمرمنملمأنمؼؿؼملؿّٝمبؾملمملمتؽملرملؽهملموتّٕبؿملهملموتضملػملؿملؼملمملم،م
وضّٓمأجمملزماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماظضملّٖلم،موػّ٦مأحّٓمودمملئّ٢متؽملصملؿملّ٣ماِّدّٕةم،م

وسػملؿملّ٥مؼعملمملسمعمملمػّ٦مأؼلّٕمعؽملّ٥معّ٤ماظّ٦دمملئّ٢ماظضملزملّٕؼهملماٌلؿقّٓثهملماظزملقؿملهملماآلعؽملهمل م،م
سػمل ّ٧مأن محغمل ّ٣متؽملصملؿمل ّ٣ماظؽملل ّ٢مواظضملؼملػملؿملهمل ماإلنمملبؿملهمل مضّٓ مال مؼعمل ّٟمسؽملّٓ محّٓود مايِّ٢ممم
صقلنملم،مإمنمملمضّٓمؼؿفمملوزمػّٔامايِّ٢مممإشممحمملظهملماظسملّٕورةماظيتمالمبّٓموالمعظملّٕمعؽملؾملممل .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

ع ّ٤مسّ٦اع ّ٢ماظعملّ٦ة مظم مبؽملمملء ماظّٓول :ماذتفاظ عً ٢ايك ِٝايٓبٚ ١ًٝاألخالم
ايساق،١ٝم صػملألخالقمعؽملّٖظهملمسصملؿملؼملهملمظمماظّٓؼّ٤م،مسينماإلدالممبؾملمملمٌمملمشلمملمعّ٤مصػملهملم
وثؿملعملهملموضّ٦ؼهملمبمملظضملعملؿملّٓة م،مصغملؼملممللماِّعهملمبغملؼملممللمأخالضؾملمملم،موصالحؾملمملمبزملالحمآدابؾملمملم
وأخالضؾملمملم،موبؽملمملءماظّٓولمواِّعّ٣موضؿملمملعؾملمملمبؿقعملؿملّ٠ماظعملؿملّ٣ماظؽملؾؿملػملهملمواِّخالقماظظملمملضػملهملم
بنيمذضملّ٦بؾملمملم،موصّٓقماظرملمملسّٕمحؿملىملمضمملل:م م
إمنذملمملماِّعّ٣ماِّخذملالقمعمملمبعملؿملوملم***مصكملنمػّ٣مذػؾوملمأخالضؾملّ٣مذػؾّ٦ا
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صؾمملِّخالقمهؿملمملماِّعّ٣موتؾعملّ٧مآثمملرػمملمخمملظّٓة م،موبّٖواشلممل مواغؾملؿملمملرػمملمتؽملؾملمملرماِّعّ٣م
وتلعملّٛم،مصغملّ٣معّ٤محسملمملراتماغؾملمملرتمالمبلؾنملماضؿزملمملدػمملم،مأومضّ٦تؾملمملماظضمللغملّٕؼهملم-م
صقلنملم،-موإمنمملمبذلديمأخالضؾملممل.
وجّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن معغملمملرم ماِّخالق مظؿمللومل مضمملصّٕة مسػمل ّ٧ماظظملّٕد مصعمل ّٛم ،مصؾملؽملمملكم
اِّخالقماظظملّٕدؼهملماظيتمؼػملؿّٖممبؾملمملماظظملّٕدم،موػؽملمملكماِّخالقماِّدّٕؼهملمبنيماظّٖوجني م،م
وبني ماِّبؽملمملء مواآلبمملء م ،مواِّضمملرب مواِّرحمملم م...إخل م ،موطّٔظ ّ١مػؽملمملك ماِّخالقم
االجؿؼملمملسؿملهملمداخّ٢ماجملؿؼملّٝمظمماظؾؿملّٝمواظرملّٕاءمواىّ٦ارمواظّٖعمملظهملمواظضملؼمل...ّ٢إخلم،م
واِّخالقماظّٓوظؿملهملمبنيماظّٓولموبضملسملؾملمملم،موأخالقمايّٕبمواظلػمل.ّ٣م م
وع ّ٤مسّ٦اع ّ٢ماظعملّ٦ة مظم مبؽملمملء ماظّٓول :مايٛع ٞبعٛاٌَ اهلدّ ٚشتططات
اإلفػاٍ ٚايٛقٛف يف ٚدٗٗا باملسؾاد  ،صرملؿمملنمبنيماظؽملعملؿملسملنيماظؾؽملمملءموسّ٦اعػمل ّ٥م،م
واشلّٓم موعضملمملوظ ّ٥م ،موإذا مطمملن مدؼؽملؽملممل مدؼ ّ٤ماظؾؽملمملء موسؼملمملرة ماظغملّ٦ن م ،مصكملن مط ّ٢معّ٤م
ؼفملخّٔكمإشممػّٔاماظشملّٕؼّ٠مإمنمملمؼفملخّٔكمإشممرّٕؼّ٠ماإلدالمم،مإشممرّٕؼّ٠ماظّ٦رؽملؿملهملم،م
إشممرّٕؼّ٠مايسملمملرةمواظّٕضّ٨م،مإشممخرلماجملؿؼملّٝموخرلماإلغلمملغؿملهملم،موعّ٤مزممملولم
أنمرمُّٕفمكمإشممرّٕؼّ٠مآخّٕمسغملّٗمػّٔاماالومملهم،مطفملغّ٥مرمُّٕكمأومؼلػملؼملّ١مإشممرّٕؼّ٠م
اشلّٓم مواظؿكّٕؼنمل موتّٓعرل ماٌؽملرملـملت مواظؾؽمل ّ٧ماظؿقؿؿملهمل م ،مأو ماالسؿّٓاء مسػملؿملؾملممل م ،مأوم
اٌلمملسمبؾملذملمملم،مإمنمملمؼفملخّٔكمإشممرّٕؼّ٠ماشلالكمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،مؼعملّ٦لمايّ٠م
مملعغملُّ٣ػم م*م
دؾقمملغ :ّ٥م{صَؾملعمّ٢ػم مسعملعمؿملػمؿغمّ٣ػم مإؿمن متعمّ٦عمظَّؿملػمؿغمّ٣ػم مأَن متغمظملْلِّٓغموا مصِ ّ٨ماِّرػمضؿم موعمتغمعملَشملخملضملغمّ٦ا مأَرػمحعم عم
أُوػمظَؽِ َّ١ماظَِّّٔؼّ٤عم مظَضملعمؽملعمؾملغمّ٣غم ماظػملَّّ٥غم مصَفملَصعمؼملفمؾملغمّ٣ػم موعمأَسػمؼملعم ّ٧مأَبػمزملعممملرعمػغمّ٣ػم م* مأَصَال مؼعمؿعمّٓعمبفمّٕغمونعم ماظْعملُّٕػمآنعم مأَمػمم
سعمػملَّ٧مضُػملُّ٦بٍمأَضْظملَمملظُؾملعمممل}،موؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥م:م{وعمعِّ٤عمماظؽملفممملسؿممععمّ٤مؼغمضملػمفِؾغمَّ١مضَّ٦ػمظُّ٥غممصِّ٨ماظْقعمؿملعممملةِم
اظّٓقمغػمؿملعمممل موعمؼغمرملػمؾملؿمّٓغم ماظػملّّ٥عم مسعمػملَ ّ٧مععمممل مصِ ّ٨مضَػملْؾِ ِّ٥موعمػغمّ٦عم مأَظَّٓقم ماظْكِزملعممملمؿم م* موعمإؿمذعما متعمّ٦عمظَّ ّ٧مدعمضملعم ّ٧مصِّ٨م
اَِّرػمضؿممظِؿملغمظملْلِّٓعممصِؿملِؾملعممملموعمؼغمؾملػمػملَِّ١ماظْقعمّٕػمثعمموعماظؽملفملػمّ٢عمموعماظػملّّ٥غممالَمؼغمقِنملقمماظظملَلعممملدعمم*موعمإؿمذعمام ِضؿملّ٢عممظَّ٥غمم
اتفمّ٠ؿمماظػملّّ٥عممأَخعمّٔعمتػمّ٥غمماظْضملِّٖفمةُمبِمملإلؿمثػمّ٣ؿممصَقعملػمؾغمّ٥غممجعمؾملعمؽملفمّ٣غمموعمظَؾِؽػمّٗعمماظْؼملِؾملعممملدغم} .م
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ودسمملةماشلّٓممػّ٣مأصقمملبمغظملّ٦سمعّٕؼسملهملمضزملّٕتمبؾملّ٣مػؼملؼملؾملّ٣مسّ٤مأنمرممملروام
أػ ّ٢ماىّٓ مواظغملظملمملح مواظؿضملنمل مواظضملّٕق مواظضملؼمل ّ٢مواإلغؿمملج م ،مصػمل ّ٣مرمّٓوا مجدلؼمام
ظؽملعملؿملزملؿؾملّ٣مودذلؼمامظضملّ٦رتؾملّ٣موظظملرملػملؾملّ٣مدّ٦ىمحلّٓماِّعمملجّٓمواغؿعملمملصماِّصمملض .ّ٢م
ػقملالء ماشلّٓاعّ٦ن مخشملّٕ مداػ ّ٣مسػمل ّ٧ماجملؿؼمل ّٝم ،موسػمل ّ٧مأعؽمل ّ٥ماالجؿؼملمملسّ٨م
واالضؿزملمملديم،مؼعملّ٦لماظرملمملسّٕ:
ظّ٦مطّ٢قممبمملنـممخػملظملُّ٥مػمملدمؽممطظملّ٧م***مصغملؿملّٟمبؾمملنـممخػملظملُّ٥مأظّٟغممػمملدمـم
صّٓؼؽملؽملمملمؼؽملؾّٔمطّ٢مأظّ٦انموعضملمملغّ٨ماشلّٓممواظؿكّٕؼنملم،موؼّٓسّ٦مإشمماظؾؽملمملءموسؼملمملرةم
اظغملّ٦نم،موطّ٢معمملمصؿملّ٥مصالحماإلغلمملغؿملهملم،مؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥م:م{وعمالَمتغمظملْلِّٓغمواْمصِّ٨ماَِّرػمضؿمم
بعمضملػمّٓعم مإؿمصػمالَحِؾملعمممل موعمادػمسغمّ٦هغم مخعمّ٦ػمصًممل موعمرَؼملعمضملؼمممل مإؿمنفم مرعمحػمؼملعموملعم ماظػملّ ِّ٥مضَّٕؿمؼنملؽم معممّ٤عم ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}،م
مملذطُّٕغمواْمآالءماظػملِّّ٥موعمالَمتعمضملػمـعمّ٦ػمامصِّ٨ماَِّرػمضؿممعغمظملْلِِّٓؼّ٤عمم}،ممممملمؼؿشملػملنملم
وؼعملّ٦لمدؾقمملغ{:ّ٥صَ ػم
عؽملمملمصمؿملضملؼممملماظضملؼملّ٢مسػملّ٧مغرملّٕمثعملمملصهملماظؾؽملمملءم،مواظؿزملّٓيمرّٖمموحلّ٣مظغملّ٢مدسمملةماشلّٓمم
واإلصلمملدمظمماِّرض.

*مممممم*مممممم* م
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ايتعً ِٝضسٚز ٠غسعٚٚ ١ٝطٓ١ٝ

م

ايؼملّٓمٓمربممماظضملمملٌني،ماظعملمملئّ٢ؿممظممطؿمملبِّ٥ماظغملّٕؼّ٣م :م{ؼعمّٕػمصَّٝؿمماظػملَّّ٥غمماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمذملّ٦امم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم
عِ ػمؽملغملُّ٣ػمموعماظَِّّٔؼّ٤عممأُوتغمّ٦اماظْضملِػملّْ٣عممدعمرعمجعممملتٍ} م،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مم
وسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
مصعملّٓماػؿّ٣ماإلدالممبمملظضملػملّ٣ماػؿؼملمملعؼممملمبمملظطملؼممملم،مصفضملػملّ٥محؿملمملةًمظػملعملػملّ٦بم،موغّ٦رؼمامظػملضملعملّ٦ل،م
ب ّ٥مؼّٕتظمل ّٝمذفملن ماِّع ّ٣مواجملؿؼملضملمملت م ،موب ّ٥متلؿعملؿمل ّ٣مايؿملمملة موتؾؽمل ّ٧مايسملمملرات م ،موبّ٥م
ؼعملسمل ّ٧مسػمل ّ٧ماظؿكػمل ّٟمواىؾمل ّ٢م ،مطؿمل ّٟمال م؟ موػ ّ٦معرلاث ماِّغؾؿملمملء م ،مطؼملممل مضمملل م(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م(إنفم ماظضملػملؼملمملءعم مورثهملُ ماِّغؾؿملمملء م ،موعمإنفم ماِّغػمؾِؿملعممملءعم مظَّ٣ػم مؼغمّ٦عمرممثغمّ٦ا مدِؼؽملعممملرؼما موعمالَم
دِرػمػعمؼملؼممملموعمإغفمؼملعممملموعمرفمثغمّ٦اماظضملِػملّْ٣عمم،مصَؼملعمّ٤ػممأَخعمّٔعمهغممأَخعمّٔعممرَّٜدملموعماصِّٕـم).ممم م
مممم وظعملّٓمزؾملّٕتمسؽملمملؼهملماإلدالممبمملظضملػملّ٣مواظذلشؿملنملمصؿملّ٥معّٝمأولمطػملؼملمملتمادؿعملؾػملؿؾملمملم
أذن ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مع ّ٤موح ّ٨ماظلؼملمملء م ،موذظ ّ١مظم مضّ٦ظّ٥م

تضملمملشم{:اضّْٕعمأْمبِمملدػمّ٣ؿممرعمبممَّ١ماظَِّّٔيمخعمػملَّ٠عمم*مخعمػملَّ٠عمماظْكملؿمغػملعممملنعممعِّ٤ػممسعمػملَّ٠ـم*ماضّْٕعمأْموعمرعمبقمَّ١ماظْفملَطّْٕعممغمم
*ماظَِّّٔيمسعمػملَّّ٣عممبِمملظْعملَػملَّ٣ؿم*سعمػملَّّ٣عمماظْكملؿمغػملعممملنعممععممملمظَّ٣ػممؼعمضملػمػملَّ٣ػم}،مصفملولمأعّٕـممزلمملويمغّٖلمبّ٥ماظّ٦حّ٨م
ػّ٦ماِّعّٕمبمملظعملّٕاءةماظيتمػّ٨مأولمأبّ٦ابماظضملػملّ٣م،مثّ٣متفملتّ٨ماإلذمملرةمبضملّٓمذظّ١مإشمم
اظعملػمل ّ٣ماظّٔي مػ ّ٦مودؿملػملهمل متّٓوؼ ّ٤ماظضملػمل ّ٣موغعملػمل ّ٥م ،موظم مػّٔا متؽملؾؿمل ّ٥مظػملؽملمملس مطمملصهمل مسػملّ٧م
بؿملمملنمصسملّ٢ماظضملػملّ٣م،مواظذلشؿملنملمظممرػملؾّ٥موايىملمسػملؿمل.ّ٥م م
وظؾؿملمملن معؽملّٖظهمل ماظضملػمل ّ٣موعغملمملغؿ ّ٥موأػؼملؿملؿ ّ٥مضّٓؾمع ّ٥مربؽملممل م(دؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم)مسػمل ّ٧ماظضملؼملّ٢م
ظم مضّ٦ظ ّ٥م(سّٖ موج )ّ٢م :م{صَمملسػمػملَّ٣ػم م َأغفمّ٥غم مظَممل مإؿمظَّ٥عم مإؿمظَّممل ماظػملَّّ٥غم موعمادػمؿعمطملػمظملِّٕػم مظِّٔعمغػمؾِ َّ١موعمظِػملْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم
وعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِ}،موأطّٓماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مسػملّ٧مذظّ١مبعملذملذملّ٦ظذمل:ّ٥م(وعمإؿمنفممصَسملػمذملّ٢عم م
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اظْضملعمذملمملظِذملّ٣ؿم مسعمػملَ ّ٧ماظْضملعمذملمملبِِّٓ مطَظملَسملػمّ٢ؿم ماظْعملَؼملعمّٕؿم مظَؿملػمػملَهملَ ماظْؾعمّٓػمرؿم مسعمػملَ ّ٧مدعممملئِّٕؿم ماْظغملَّ٦عماطِنملِ)موظم مرواؼهملم:م
(صَسملػمّ٢غمماظضملعممملظِّ٣ؿممسعمػملَّ٧ماظضملعممملبِِّٓمطَظملَسملػمػملِّ٨مسعمػملَّ٧مأدعمػمغمملطُّ٣ػم) .م
مم وإنمعّ٤مذّٕفماظضملػملّ٣موصسملػملّ٥مأنمآم(سّٖموج)ّ٢ماعنتمبّ٥مسػملّ٧مأغؾؿملمملئّ٥موردػملّ٥م
غممحغملْؼملؼممملم
(سػملؿملؾملّ٣ماظلالم)م،مصعملممللمسّ٤مؼّ٦دّٟم(سػملؿملّ٥ماظلالم)م{:وعمظَؼملفممملمبعمػملَّٞعممأَذغمّٓفمهغممآتعمؿملػمؽملممله غم
موطَّٔظِ َّ١مغعمفػمّٖؿمي ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم} ،موضمملل مس ّ٤معّ٦د ّ٧م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم){:وعمظَؼملفمممل مبعمػملَّٞعمم
وعمسِػملْؼملؼمممل عم
موطَّٔظِ َّ١مغعمفػمّٖؿمي ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم} ،موضمملل مظضملؿمللّ٧م
محغملْؼملؼمممل موعمسِػملْؼملؼمممل عم
أَذغمّٓفمهغم موعمادػمؿعمّ٦ى مآتعمؿملػمؽملمملهغم غم
(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) م :م{ؼعمممل مسِؿمللعم ّ٧مابػمّ٤عم مععمّٕػمؼعمّ٣عم ماذػمطُّٕػم مغِضملػمؼملعمؿِ ّ٨مسعمػملَؿملػم َّ١موعمسعمػمل ّ٧مواظِّٓعمتِ َّ١مإؿمذػمم
موطَؾملػمالً موعمإؿمذػم مسعمػملَّؼملػمؿغم َّ١ما ْظغملِؿمملبعمم
أَؼفمّٓػمتغم َّ١مبِّٕغموحؿم ماظْعملُّٓغمسؿم متغمغملَػملخملّ٣غم ماظؽملفممملسعم مصِ ّ٨ماظْؼملعمؾملػمِّٓ عم
قغملْؼملعمهملَ موعماظؿفمّ٦ػمراةَ موعماظْكملؿمغػمفِؿملّ٢عم }...م ،موظم معضملّٕض ماالعؿؽملمملن مسػمل ّ٧مداود مودػملؿملؼملمملنم
وعماظْ ِ
(سػملؿملؾملؼملممل ماظلالم) مضمملل متضملمملشم :م{وعمظَعملَّٓػم مآتعمؿملػمؽملممل مداوغمدعم موعمدغمػملَؿملػمؼملمملنعم مسِػملْؼملؼمممل موعمضمملال ماظْقعمؼملػمّٓغم مظِػملَِّّ٥م
اظَِّّٔيمصَسملفمػملَؽملمملمسعمػملّ٧مطَـِرلـممعِّ٤ػممسِؾمملدِهِماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم}،موضممللمسّ٤مغؾؿملؽملمملمحمؼملّٓم(صػملّ٧مآم
غمموطمملنعمم
ػممتغملُّ٤ػممتعمضملػمػملَ ّ٣عم
قغملْؼملعمهملَموعمسعمػملَّؼملعمَّ١مععممملمظَ ّ٣عم
غملؿمملبعمموعماظْ ِ
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م {:وعمأَغػمّٖعملعمماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمَّ١ماظْ ِ
صَسملػمّ٢غمماظػملَِّّ٥مسعمػملَؿملػمَّ١مسعمصملِؿملؼملؼمممل}،موؼغملظملّ٨ماظضملػملّ٣مذّٕصًمملموصكّٕؼمامأنمآم(دؾقمملغّ٥موتضملمملشم)مٕم
ؼشملػملنملمعّ٤مغؾؿملّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماالدؿّٖادةمعّ٤مذّ٨ءمإالمعّ٤ماظضملػملّ٣م،مصعملممللم
تضملمملشم:م{وعمضُّ٢ػممرعمبمممزؿمدػمغِّ٨مسِػملْؼملؼمممل} .م
ممممممممصػملػملضملػمل ّ٣مععملمملم مسصملؿمل ّ٣م ،موِّػ ّ٢ماظضملػمل ّ٣معغملمملغؿؾمل ّ٣ماظضملمملظؿملهمل م ،مصػملّ٦ال ماظضملػمل ّ٣مواظضملػملؼملمملءم
ظسملّ٢فمماظؽملمملسموصلّٓوام،مصمملظضملػملّ٣مغّ٦رؽممؼؾزملّٕمبّ٥مصمملحؾّ٥محعملمملئّ٠ماِّعّ٦رم،مواظضملػملؼملمملءمظػملؽملمملسم
طمملظؽملفّ٦ممظمماظلؼملمملءمؼغمؾملؿّٓىمبؾملّ٣م،مضممللمتضملمملشمم:م{أَصَؼملعمّ٤ػممؼعمضملػمػملَّ٣غممأَغفمؼملمملمأُغػمّٖؿملعممإؿمظَؿملػمَّ١معِّ٤ػمم
رعمبممَّ١ماظْقعمّ٠قممطَؼملعمّ٤ػممػغمّ٦عممأَسػمؼملّ٧مإؿمغفمؼملمملمؼعمؿعمّٔعمطَّّٕغممأُوظُّ٦اماظْفملَْظؾمملبِ}،مصغملفملنمآم( مسّٖموج)ّ٢م
ضلّ٣ماظؽملمملسمظممػّٔهماآلؼهملمإشممضلؼملني:مسمملٕم،موأسؼملّ٧م،مصفضملّ٢ماظضملػملّ٣مظممععملمملبّ٢م
اظضملؼملّ٧م;مصمملظؾزملّٕمػؽملمملمبزملّٕماظضملػملّ٣مواٌضملّٕصهملم،مظؿملّٗمبزملّٕماظّٕؤؼهملم،مضممللمتضملمملشم{:صَكملؿمغفمؾملمملمالم
تعمضملػمؼملعمّ٧ماظْفملَبػمزملمملرغمموعمظغملِّ٤ػممتعمضملػمؼملعمّ٧ماظْعملُػملُّ٦بغمماظَّؿِّ٨مصِّ٨ماظزملقمّٓغمورؿم} .م
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ممممممممممموضّٓمبنيماظرملّٕعمايؽملؿملّٟمبؽملزملّ٦صّ٥مايغملؿملؼملهملمصسملّ٢ماظضملػملّ٣موحىملفممسػملّ٧مرػملؾّ٥م
وهزملؿملػمل،ّ٥مصظملّ٨ماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مضممللمتضملمملشم...{:صَػملَّ٦ػمالَمغعمظملَّٕعممعِّ٤مطُّ٢مممصِّٕػمضَهملٍمعممؽملػمؾملغمّ٣ػممرَـملئِظملَهملٌم
ظخملؿملعمؿعمظملَعملَّؾملغمّ٦اْ مصِ ّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿم موعمظِ غمؿملؽملِّٔرغمواْ مضَّ٦ػمععمؾملغمّ٣ػم مإؿمذعما مرعمجعمضملغمْ ّ٦ا مإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػم مظَضملعمػملَّؾملغمّ٣ػم مؼعمقػمّٔعمرغمونعم} ،موضممللم
دؾقمملغ :ّ٥م{ؼعمّٕػمصَّٝؿم ماظػملَّّ٥غم ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا معِ ػمؽملغملُّ٣ػم موعماظَِّّٔؼّ٤عم مأُوتغمّ٦ا ماظْضملِػملّْ٣عم مدعمرعمجعممملتٍ} ،موضممللم
دؾقمملغ{:ّ٥ضُّ٢ػم مػعمّ٢ػم مؼعملػمؿعمّ٦ؿمي ماظَِّّٔؼّ٤عم مؼعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم موعماظَِّّٔؼّ٤عم مظَممل مؼعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمؿعمّٔعمطَّّٕغم مأُوظُّ٦م
اظْفملَظْؾعممملبِ} .م
ممممطؼملممل محىملفم ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مسػمل ّ٧مرػملنمل ماظضملػمل ّ٣مورشَّنمل مصؿمل ّ٥م،م

حؿملىملمضمملل:م(ععمّ٤ػممدعمػملََّ١مرَّٕؿمؼعملًمملمؼعمؾػمؿعمطملِّ٨مصِؿملِّ٥مسِػملْؼملؼممملمدعمؾملفمّ٢عممآُمظَّ٥غممرَّٕؼعملمملًمإؿمظَّ٧ماىَؽملفمهملِ،موعمإنفمم
اٌَالَ ِئغملَهملَ مظَؿعمسملعمّٝغم مأجػمؽملِقعمؿعمؾملعمممل مظِشملَمملظِنملِ ماظضملِػملّْ٣ؿم مرؿمضمملً مبِؼملعمممل مؼعمزملػمؽملعمّٝغم م ،موعمإنفم ماظضملعممملظِّ٣عم مظَؿملعملػمؿعمطملػمظملِّٕغم مظَّ٥غم مععمّ٤ػمم
صِ ّ٨ماظلفمؼملمملوعماتِ موعمععمّ٤ػم مصِ ّ٨ماِّرػمضؿم محعمؿفم ّ٧مايؿملؿعممملنغم مظم ماٌَمملءِ) م ،مب ّ٢مجضمل ّ٢ماظؽمل

م

اظغملّٕؼّ٣م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مرػملؾّ٥مصّٕؼسملهملمسػملّ٧مطّ٢معلػملّ٣موعلػملؼملهملم،مٌمملمميـػملّ٥م
اظضملػملّ٣معّ٤مضؿملؼملهملمظزملمملحؾّ٥موظػملؼملفؿؼملّٝم،مصعملمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م(رَػملَنملغم ماظْضملِػملّْ٣ؿمم
صَّٕؿمؼسملعمهملٌ مسعمػملَ ّ٧مطُّ٢مم معغملػمػملِّ٣ـم)م ،مصؾمملظضملػملّ٣مؼضملّٕفماظؽملمملسمعمملمرمنملمسػملؿملؾملّ٣مدمّ٦مخمملظعملؾملّ٣م،موبّ٥م
ؼغمضملّٕفماياللمعّ٤مايّٕامم،موبّ٥مؼزملػملُّّمسؼملّ٢غمماظضملؾّٓموؼؾػملّٞغممأسػملّ٧ماظّٓرجمملتم،مضممللم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م( مإغفمؼملعممملماظّٓقمغػمؿملعممملمظِفملَرػمبعمضملعمهملِمغعمظملَّٕـمم:مسعمؾػمّٓمرعمزعمضَّ٥غممآُمععممملظًمملموعمسِػملْؼملؼمممل م،مصَؾملغمّ٦عمم
ؼعمؿفمعملِّ٨مصِؿملِّ٥مرعمبفمّ٥غم م،موعمؼعمزملِّ٢غممصِؿملِّ٥مرعمحِؼملعمّ٥غم م،موعمؼعمضملػمػملَّ٣غممظِػملَِّّ٥مصِؿملِّ٥محعمعملَّمملم ،مصَؾملعمّٔعمامبِفملَصْسملعمّ٢ؿمماظْؼملعمؽملعممملزؿملؿمم،م
وعمسعمؾػمّٓمرعمزعمضَّ٥غممآُمسِػملْؼملؼممملموعمظَّ٣ػممؼعمّٕػمزغمضّْ٥غممععممملظًممل م،مصَؾملغمّ٦عم مصعممملدِقغم ماظؽملممؿملفمهملِ م ،مؼعمعملُّ٦لغم م:مظَّ٦ػم مأنفم مظِ ّ٨مععممملالًم
ظَضملعمؼملِػملوملغممبِضملعمؼملعمّ٢ؿممصُالنـمم،مصَؾملغمّ٦عممبؽملؿملفمؿِِّ٥م،مصفملجػمّٕغمػغمؼملعممملمدعمّ٦عماءؽمم.موعمسعمؾػمٍّٓمرعمزعمضَّ٥غممآمععممملالًم،موعمظَّ٣عممؼعمّٕػمزغمضّْ٥غمم
ال مؼعمؿفمعملِ ّ٨مصِؿمل ِّ٥مرعمبفمّ٥غم م ،موعمالَ مؼعمزملِّ٢غم مصِؿمل ِّ٥مرعمحِؼملعمّ٥غم م ،موعمالَم
سِػملْؼملؼمممل م ،مصَؾملغمّ٦عم مؼعمكؾ ُّٛمظم مععممملظِ ِّ٥مبطملعمرلؿم مسِػملّْ٣ـم م ،م َ
ؼعمضملػمػملَّ٣غم مِٓ مصِؿمل ِّ٥محعمعملنمممل ،مصَؾملّٔعما مبفملَخػمؾعمىملِ ماٌَؽملعممملزؿملؿم م.موعمسعمؾػمٍّٓ مظَّ٣ػم مؼعمّٕػمزغمضّْ٥غم مآُ مععممملالً موعمالَ مسِػملْؼملؼمممل م ،مصَؾملغمّ٦عمم
ؼعمعملُّ٦لغمم:مظَّ٦ػممأنفممظِّ٨مععممملالًمظَضملعمؼملِػملْوملغممصِؿملِّ٥مبضملعمؼملعمّ٢ؿممصُالَنـمم،مصَؾملغمّ٦عممبؽملِؿملفمؿِِّ٥م،مصَّ٦ؿمزػمرغمػغمؼملعممملمدعمّ٦عماءؽم).م م
سػملّ٧مأغؽملمملمغقملطّٓمأنماظضملػملذملذملّ٣ماظّٔيمحىملفمماإلدذملذملالممسػملّ٧مهزملؿملػملّ٥مورػملؾذملذملّ٥مػّ٦مطّ٢م م

- 44 -

سػملّ٣مغمملصّٝمؼفملخّٔمبفملؼّٓؼؽملمملمإشمماظظملؾملّ٣ماظزملقؿملّّمظّٓؼؽملؽملمملمواظّٕضّ٨مبفملخالضؽملمملم،موإشمماظؿعملّٓمم
ظم مصمؿمل ّٝمجممملالت مايؿملمملة م ،موال مؼعملؿزملّٕ مذظ ّ١مسػمل ّ٧مرػملنمل ماظضملػمل ّ٣ماظرملّٕس ّ٨مصقلنمل م،م
ب ّ٢مط ّ٢مسػمل ّ٣مؼلضمل ّ٧ماإلغلمملن مظؿقزملؿملػمل ّ٥مؼغملّ٦ن مصؿمل ّ٥مغظمل ّٝمظػملؼملفؿؼمل ّٝم ،موغزملّٕة مظػملّٓؼ ّ٤م،م
ورصضملهمل مظػملّ٦ر ّ٤م ،مصؾمل ّ٦مسػمل ّ٣محمؼملّ٦د م ،مورّٕؼ ّ٠مع ّ٤مرّٕق ماىؽملهمل م ،مصمملظؽملظمل ّٝمػ ّ٦مععملزملّ٦دم
م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماظضملػمل ّ٣ماظّٔي مالم

اإلدالم مظم ماظضملػمل ّ٣م; مظّٔظ ّ١موص ّٟماظؽمل

ؼؽملعملشملّٝمأجّٕهمبضملّٓمعّ٦تمصمملحؾّ٥مبمملظضملػملّ٣ماظؽملمملصّٝم،مصعملممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(إؿمذعمام
ععممملتعمماإلؿمغػملعممملنغمماغػمعملَشملَّٝعممسعمؽملػمّ٥غممسعمؼملعمػملُّ٥غممإؿمالَّمعِّ٤ػممثعمالَثعمهملٍم،مإؿمالَّمعِّ٤ػممصعمّٓعمضَهملٍمجعممملرؿمؼعمهملٍم،مأَوػممسِػملّْ٣ـممؼغمؽملػمؿعمظملَّٝغمم
بِ ِّ٥م ،مأَوػم موعمظٍَّٓ مصعممملظِّّـم مؼعمّٓػمسغم ّ٦مظَّ٥غم)م ،مب ّ٢مطمملن ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مؼلؿضملؿملّٔ مبمملٓم

ع ّ٤ماظضملػمل ّ٣ماظّٔي مال مؼؽملظمل ّٝموال مؼؾين موال مؼضملؼملّٕ موال مؼؾملّٔب ماِّخالق مواظلػملّ٦ك ،مصعملمملل م:م
(دعمػملُّ٦ا ماظػملَّّ٥عم مسِػملْؼملؼمممل مغعممملصِضملؼمممل م ،موعمتعمضملعمّ٦فمذغموا مبِمملظػملَّ ِّ٥معِّ٤ػم مسِػملّْ٣ـم مظَممل مؼعمؽملػمظملَّٝغم) ،موطمملن مع ّ٤مدسمملئ ّ٥م(صػملّ٧م
عم ّٝم،م
ال مؼعمكػمرمل غم
ال مؼعمؽملػمظملَّٝغم م ،موعمعِّ٤ػم مضَػملْنملٍ م َ
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م(اظػملَّؾملغمّ٣فم مإؿمغمم ّ٨مأَسغمّ٦ذغم مبِ َّ١معِّ٤ػم مسِػملّْ٣ـم م َ
المؼغملػمؿعمفعممملبغممظَؾملعمممل)م.م م
المتعمرملػمؾعمّٝغمم،موعمعِّ٤ػممدعمسػمّ٦عمةٍم َ
وعمعِّ٤ػممغعمظملّْٗـمم َ
وطؼملممل مسغمين ماإلدالم مبمملظضملػملّ٦م ماظرملّٕسؿملهمل مصعملّٓ مسغمين مطّٔظ ّ١مبمملظضملػملّ٦م ماظغملّ٦غؿملهمل م،م
صغملالػؼملممل مؼؾملّٓي موؼّٕذّٓ م ،موػؼملممل مجؽملمملحمملن متعملّ٦م مبؾملؼملممل مايسملمملرات موتؾعمل ّ٧م ،مصؾملّٔام
جمملغنمل مروح ّ٨موذاك مجمملغنمل معمملدي م ،موضّٓ مجضمل ّ٢ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣ماظؽملصملّٕة ماٌؿفملعػملهملم
ظم ماظغملّ٦ن مواآلصمملق مدؾؾؼمممل مالدؿؾمملغهمل ماي ّ٠م ،مورّٕؼعملًممل معّ٦صممػملهمل مإشم معضملّٕصهمل مآ م(سّٖم
وج ،)ّ٢مصعملمملل مدؾقمملغ{:ّ٥دعمؽملغمّٕؿمؼؾملؿمّ٣ػم مآؼعممملتِؽملعمممل مصِ ّ٨ماظْـملصَمملقؿم موعمصِ ّ٨مأَغػمظملُلِؾملؿمّ٣ػم محعمؿفم ّ٧مؼعمؿعمؾعمؿملفمّ٤عم مظَؾملغمّ٣ػمم
عمؾملؿملّٓؽم}،موضممللمدؾقمملغ{:ّ٥أَظَّ٣ػم متعمّٕعمم
أَغفمّ٥غم ماظْقعمّ٠قم مأَوعمظَّ٣ػم مؼعمغملْ ِّٟمبِّٕعمبمم َّ١مأَغفمّ٥غم مسعمػملَ ّ٧مطُّ٢مم مذعمّ٨ػمءٍ مذ ؿم
أَنفم ماظػملَّّ٥عم مأَغػمّٖعملعم معِّ٤عم ماظلفمؼملعممملءِ مععممملءؼم مصَفملَخػمّٕعمجػمؽملعمممل مبِ ِّ٥مثعمؼملعمّٕعماتٍ معغمكػمؿعمػملِظملًممل مأَظّْ٦عماغغمؾملعمممل موعمعِّ٤عم ماظْفِؾعمممللؿمم
جغمّٓعمدؽم مبِؿملّٚؽم موعمحغمؼملػمّٕؽم معغمكػمؿعمػملِّٟؽم مأَظّْ٦عماغغمؾملعمممل موعمشَّٕعمابِؿملنملغم مدغمّ٦دؽم موعمعِّ٤عم ماظؽملفممملسؿم موعماظّٓفموعمابمم موعماظْفملَغػمضملعممملمؿمم
عغمكػمؿعمػملِّٟؽم مأَظّْ٦عماغغمّ٥غم مطَّٔعمظِ َّ١مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمكػمرملعم ّ٧ماظػملَّّ٥عم معِّ٤ػم مسِؾعممملدِهِ ماظْضملغمػملَؼملعممملءغم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مسعمّٖؿمؼّٖؽم مشَظملُّ٦رؽم}،م
صظملّ٨مػذملّٔهماآلؼذملذملمملتمبؿملذملمملنمظرملّٕفماظضملػملذملّ٦مماظغملّ٦غؿملذملذملهملم،موأنفمماظضملذملمملٌنيمبؾملذملمملمػذملّ٣مأخرملّ٧م م
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اظؽملمملسمٓم(سّٖموج .)ّ٢م
وظغملّ٨مزمعملّ٠ماظضملػملّ٣مّٕٔتّ٥موشمملؼؿّ٥مصالبّٓمعّ٤ماظؽملؾملّ٦ضمبّ٥م،موتشملّ٦ؼّٕهممبمملمؼؿؽملمملدنملم
ع ّٝماظؿعملّٓم مأٌّػ ّ٢ماظّٔي مؼرملؾملّٓه ماظضملمملٕ ماآلن مظم مصمؿمل ّٝماجملمملالت م ،محؿّ٧م
غؽملؼملّ٨مظم ماظشملمملظنملمعػملغملهملماإلبّٓاعمواالبؿغملمملرممبمملمؼؿؽملمملدنملمعّٝماحؿؿملمملجمملتماظّ٦اضّٝم،م
واظعملّٓرة مسػمل ّ٧ماظؿقػملؿمل ّ٢مواالدؿؽملؾمملط ماظعملمملئ ّ٣مسػمل ّ٧ماظظملؾمل ّ٣م ،موػّٔه معلؽّ٦ظؿملهمل معرملذلطهملم
بني مصمؿمل ّٝمأصّٕاد ماجملؿؼمل ّٝم ،مصػملؿملّٗ ماِّعّٕ مععملؿزملّٕؼما مسػمل ّ٧ماِّدّٕة مواٌقملدلمملتم
اظؿضملػملؿملؼملؿملهمل مصقلنمل م ،مب ّ٢مػ ّ٦معلؽّ٦ظؿملهمل مجمؿؼملضملؿملهمل م ،موضّٕورة مذّٕسؿملهمل موورؽملؿملهمل م ،موجنملم
سػملّ٧ماىؼملؿملّٝمأنمؼقملديمواجؾّ٥مومملػؾملممل.م م
إغؾملمملمردمملظهملمغّ٦جؾملؾملمملمإشممطّ٢معّ٤مؼلضملّ٧مظّٕصضملهملمػّٔاماظّ٦رّ٤م،موهعملؿملّ٠مازدػمملرهم
وغؾملسملؿّ٥م،مإذا مأردغممل مأن مغضملؿملّٓ مظألعهمل مجمّٓػممل موعغملمملغؿؾملممل م ،مصػملؽملضمل ّٛماظضملػمل ّ٣مواظؿضملػملؿمل ّ٣محعمل ّ٥م،م
وغضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧متّ٦صرل ماٌؽملمملخ ماٌؽملمملدنمل مواٌؿشملػملؾمملت ماظسملّٕورؼهمل مظػملؽملؾملّ٦ض مب ّ٥م،م
صمملظؿقّٓؼمملت مطؾرلة م ،موظ ّ٤مغؿؼملغمل ّ٤مع ّ٤معّ٦اجؾملؿؾملممل مإال مبمملظضملػمل ّ٣مايعملؿملعمل ّ٨ماظؽملمملص ّٝم،م
واظضملؼملّ٢ماىمملدماٌكػملّٙم،موٓمدرقمماظعملمملئ:ّ٢م م
بمملظضملػملّ٣مواٌممللمؼؾينماظؽملمملسمعػملغملؾملّ٣مم***ممٕمؼنبمعػملّ١مسػملّ٧مجؾملّ٢موإضالل .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إن مأػ ّ٣محمّ٦ر مظم ماظضملؼملػملؿملهمل ماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل مػ ّ٦ماظشملمملظنمل م ،مصؾمل ّ٦ماحملّ٦ر ماظّٕئؿملّٗ مظمم
عؽملصملّ٦عهملماظؿضملػملؿملّ٣م;مظّٔاموجنملمسػملؿملؽملمملمأنمغّ٦ظؿملّ٥مسؽملمملؼهملمخمملصهملم،مواػؿؼملمملعؼممملمعضملؽملّ٦ؼكممملموغظمللؿملكممملم
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المؼعملّ٢مسّ٤ماػؿؼملمملعؽملمملمبّ٥معّ٤ماظؽملمملحؿملهملماظضملػملؼملؿملهملم،موظعملّٓمأوصمملغمملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل)ّ٣مبشملمملظنملماظضملػملّ٣مخرلؼما،محؿملىملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(دعمؿملعمفملْتِؿملغملُّ٣ػممأَضّْ٦عمامؽمم
ؼعمشملْػملُؾغمّ٦نعم ماظْضملِػملّْ٣عم م ،مصَكملؿمذعما مرعمأَؼػمؿغمؼملغمّ٦ػغمّ٣ػم مصَعملُّ٦ظُّ٦ا مظَؾملغمّ٣ػم :مععمّٕػمحعمؾؼمممل مععمّٕػمحعمؾؼمممل مبِّ٦عمصِؿملفمهملِ مرعمدغمّ٦لؿم ماظػملَِّّ٥م
(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)موعماضْؽملغمّ٦ػغمّ٣ػم)م،مأيم:مسػملؼملّ٦ػّ٣م .م
ٚزضايتٓا إىل أبٓآ٥ا طالب ايعًِ م :مإغؽملممل مغّ٦ص ّ٨مبغمل ّ٣مخرلؼما م ،موغرملّٓ مسػملّ٧م
أؼّٓؼغمل ّ٣م ،موغلؿؽملظملّٕ مصؿملغمل ّ٣مروح ماىّٓ مواالجؿؾملمملد م ،مصفملغؿ ّ٣مدّ٦اسّٓ ماِّعهمل م ،موعّ٤م
دؿقؼملػملّ٦نماظّٕاؼهملمشّٓؼمام،مصغملّ٦غّ٦امسػملّ٧مضّٓرماٌلؽّ٦ظؿملهملم،موالمؼلؿزملطملّٕنمأحّٓطّ٣مدورهم
ظم ماجملؿؼمل ّٝم ،مصضملصملؼملمملء ماِّعهمل موسػملؼملمملؤػممل مطمملغّ٦ا مظم مبّٓاؼهمل مأعّٕػ ّ٣مرالبؼمممل مظػملضملػملّ٣م
أعـمملظغملّ٣م،مصؾملّٔامسؾّٓمآمبّ٤مسؾمملسم(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)م،مسمدلمسّ٤مصدلهمظممرػملنملم
اظضملػملّ٣مصؿملعملّ٦ل:م( ...مصَكملؿمنػممطَمملنعم مظَؿملعمؾػمػملُطملغمؽملِ ّ٨ماظْقعمِّٓؼىملغم مسعمّ٤ػمماظّٕفمجغمّ٢ؿممصَـملتِ ّ٨مبعممملبعمّ٥غمموعمػغمّ٦عممضَمملئِّ٢ؽمم
صَفملَتعمّ٦عمدفمّٓغممرؿمدعمائِّ٨مسعمػملَّ٧مبعممملبِِّ٥متعملػمظملِّ٨ماظّٕممؼّّغممسعمػملَّ٨فممعِّ٤ػمماظؿقمّٕعمابِ،مصَؿملعمكػمّٕغمجغممصَؿملعمعملُّ٦لغمم:مؼعممملمابػمّ٤عمم
مملء مبِّ١؟ مأَظَممل مأَرػمدعمػملْومل مإظَ ّ٧مصَـملتِؿملّ١؟م
سعمّ٣مم مرعمدغمّ٦لؿم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مععمممل مجعم عم
صَفملَضُّ٦لغمم:مأَغعممملمأَحعمّ٠قممأَنػممآتِؿملّ١م،مصَفملدػمفملَظّ٥غممسعمّ٤ماظْقعمِّٓؼىملِم .)...م
طؼملممل مأن مسػمل ّ٧مرمملظنمل ماظضملػمل ّ٣مأن مؼؿقػمل ّ٧ممبغملمملرم ماِّخالق مع ّٝمعضملػملؼمل ّ٥موعّٝم
اظؽملمملسمأصمضملنيم،موظؽملمملمصؿملؼملمملمصضملػملّ٥مدؿملّٓغمملمعّ٦دّ٧م(سػملؿملّ٥ماظلالم)معّٝمسؾٍّٓمعّ٤مسؾمملدمآم
جمملءمظؿملؿضملػملّ٣معؽمل ّ٥مأدّ٦ةموضّٓوةم،مضمملل متضملمملشم:م{ضَممللعممظَّ٥غممعغمّ٦دعمّ٧مػعمّ٢ػممأَتفمؾِضملغمَّ١مسعمػملَّ٧مأَنػمم
تغمضملعمػملخملؼملعمّ٤ؿممعِؼملفممملمسغمػملخملؼملػموملعممرغمذػمّٓؼمام*مضَممللعممإؿمغفمَّ١مظَّ٤ػممتعملػمؿعمشملِؿملّٝعممععمضملِّ٨عممصعمؾػمّٕؼمام* م عموطَؿملػمّٟعممتعمزملػمؾِّٕغممسعمػملَّ٧م
ععممملمظَّ٣ػممتغمقِّْٛمبِِّ٥مخغمؾػمّٕؼمام*مضَممللعممدعمؿعمفِّٓغمغِّ٨مإؿمنػممذعممملءعمماظػملَّّ٥غممصعممملبِّٕؼماموعمظَمملمأَسػمزملِّ٨مظََّ١مأَعػمّٕؼما}،م
وضممللمدؿملّٓغمملمسؼملّٕم(رضّ٨مآمسؽمل":)ّ٥متفملدبّ٦امثّ٣متضملػملؼملّ٦ام"موصّٓقماظرملمملسّٕمحنيمضمملل:م م
ذملكذملالقؿمم.
غمموحذملذملّٓعمهغممم***معذملذملمملمظَّ٣ػممؼذملغمذملؿذملعمذملّ٦فمجػممربقمذملذملذملّ٥غممِبذمل عم
المتعمقػمذمللعمنبفمماظذملضملِذملػملّ٣عممؼعمذملؽملذملظمل ّٝعم
وسػملؿملؽملمملمأنمغّٓركمعمملػؿملهملماظؿضملػملؿملّ٣ماظّٔيمغؾقىملمسؽملّ٥م،مصػملؿملّٗمأيمتضملػملؿملّ٣مطمملنم،مإمنمملم
ػّ٦متضملػملؿملّ٣ماظضملػملّ٣ماىمملدماظّٔيمتؾؽملّ٧مسػملؿملّ٥مايسملمملراتموتؿعملّٓممبّ٥ماِّعّ٣م.م م
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طؼملمملمأنمػؽملمملكمأعّٕؼمامرمنملماظؿؽملؾّ٥مظّ٥موػّ٦مأػؼملؿملهملماالغؿصملمملممظمماظؿملّ٦مماظّٓرادّ٨م
صمملالغسملؾمملط مآٌّرد ّ٨مؼضملين مإشم محّٓ مطؾرل ماغسملؾمملرًممل مدػملّ٦طؿملؼمممل م ،مواظعملّٓرة مسػملّ٧م
اظؿغملؿملّٟمعّٝمعمملمؼغملػملّٟمبّ٥ماإلغلمملنمعّ٤مسؼملّ٢مبضملّٓمذظ .ّ١م
وإغؽملممل مغقملطّٓ مأغ ّ٥مؼؽملؾطمل ّ٨مسػمل ّ٧ماِّدّٕة مواٌضملػمل ّ٣مواٌقملدلمملت ماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل مأن مؼعملّ٦عّ٦ام
بمملظؿّ٦جؿمل ّ٥مواظؽملزملّّ مواإلرذمملد مِّبؽملمملئؽملممل م ،موأن مؼؽملؼملّ٦ا مبّٓاخػملؾمل ّ٣ماظرملضملّ٦ر مبمملٌلؽّ٦ظؿملهمل م،م
وحنمل ماظّ٦ر ّ٤م ،مطؼملممل مؼؽملؾطمل ّ٨مأن مغّٕدّْ مصؿملؾمل ّ٣ماىمملغنمل ماظعملؿملؼمل ّ٨م ،مواِّخالض ّ٨م،م
واإلغلمملغّ٨م،مواإلميمملنمبمملظؿؽملّ٦عم،موإدراكمعؿشملػملؾمملتمصعملّ٥ماظضملؿملّ٘ماٌرملذلكم،موضمملؼهملمشلّ٣م
عّ٤ماِّصغملمملر ماشلّٓاعهملمواظّٓسّ٦اتماٌسملػملػملهمل ماظيتمتلؿّ٦ظ ّ٨مسػملّ٧مسعملّ٦لمبضملّٚماظشملالبم
وتضملؼملّ٢مسػملّ٧مهّ٦ؼػملؾملّ٣مإشممعضملمملولمػّٓمموضؿّ٢موتّٓعرلموختّٕؼنملم ،مبّٓلمأنمؼغملّ٦غّ٦ام
أدواتمبؽملمملءموإسؼملمملر .م
ٚألٕ ايتعً ِٝضسٚز ٠دٚٚ ١ٜٝٓطٓ ، ١ٝفال بد ف َٔ ٘ٝتعا ٕٚادتُٝع ،م
وأن مؼغملّ٦ن مظػملؼملفؿؼمل ّٝمطػمل ّ٥مورجمملظ ّ٥ماظّ٦رؽملؿملني ماٌكػملزملني مدور مػمملم مظم مذظ ّ١م،م
بمملإلدؾملمملم مظم مبؽملمملء مآٌّارس موصؿملمملغؿؾملممل م ،موعلمملسّٓة ماظشملالب ماظظملعملّٕاء معمملدؼكممملم
واجؿؼملمملسؿملكممملموسػملؼملؿملكمممل،موخمملصهملمظمماٌؽملمملرّ٠ماِّطـّٕمصعملّٕؼمامواِّذّٓماحؿؿملمملجؼممملم،مصمملجملؿؼملّٝم
اظّ٦اس ّ٨مػ ّ٦ماظّٔي مؼلرل مبفملجؾملّٖتّ٥موعقملدلمملت ّ٥ماٌكؿػملظملهمل موسػملؼملمملئ ّ٥موعـعملظملؿمل ّ٥مظم ماومملهم
صؽملمملسهملماظؽملؾملسملهملماظضملػملؼملؿملهمل م; مظؿملكّٕج مأجؿملمملظًممل موؼمل ّٝماظضملػملّ٦م مواٌضملمملرف مبشملّٕق مصقؿملقهمل م،م
تلؾملّ٣مظممصؽملمملسهمل مجمّٓماِّعهملمورضؿملؾملممل م ،مإغؾملممل مردمملظهمل مغّ٦جؾملؾملممل مظغمل ّ٢مع ّ٤مؼلضمل ّ٧مظؿقعملؿملّ٠م
اًرل مظّ٦رؽمل ّ٥موِّعؿ :ّ٥ماحّٕصّ٦ا مسػمل ّ٧مغؾملسملهمل ماظؿضملػملؿمل ّ٣موجّ٦دت ّ٥م ،مصؾّٔظ ّ١مؼؽملؾملّٚم
اجملؿؼملّٝموؼّٕضّ٧مإشممعزملمملفماظّٓولماٌؿعملّٓعهملم .م

*مممممم*مممممم* م
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م

االْتُا ٤يًٛطٔ ٚفطٌ ايػٗاد ٠يف ضبً٘ٝ
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماظضملّٖؼذملّٖم:م{وعمظَذملمملمتعمقػملعمذملؾعمّ٤فمماظَّذملِّٔؼّ٤عممضُؿِػملُذملّ٦ام

المإظذملذملّ٥عممإؿمالَّمآُم
صِذملذملّ٨مدعمذملؾِؿملّ٢ؿمماظػملَّذملِّ٥مأَعػمّ٦عماتؼمذملمملمبعمذملذملّ٢ػممأَحػمؿملعمذملمملءؽممسِؽملػمذملذملّٓعممرعمبممؾملؿمذملذملّ٣ػممؼغمّٕػمزعمضُذملذملّ٦نعمم}،موأَذذملذملؾملّٓغممأنػمم َ
وحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢مممم
ودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملنمحنملماظّ٦رّ٤مواالغؿؼملمملءمإظؿملّ٥مضؿملؼملهملمإدالعؿملهملمأصؿملػملهملم،مصؾملّ٦مأشػملّ٧معمملمؼؽملضملّ٣مبّ٥م
اإلغلمملنمبضملّٓماإلميمملنمبمملٓموردّ٦ظّ٥م،مطؼملمملمأغّ٥مصشملّٕةمجؾػملوملمسػملؿملؾملمملماظشملؾمملعماظلػملؿملؼملهملم،م
وأعّٕمؼّ٦جؾّ٥ماظرملّٕعمايؽملؿملّٟم،موتظملّٕضّ٥ماظّ٦رؽملؿملهملماٌكػملزملهملم،محؿملىملمدّ٦ىمآمتضملمملشمم
بنيمضؿّ٢ماظؽملظملّٗمواإلخّٕاجمعّ٤ماظّٓؼمملرمظممصضملّ٦بهملمطّ٢معؽملؾملؼملمملمسػملّ٧ماظؽملظملّٗماظؾرملّٕؼهملم،م
ُلغملُّ٣ػم مأَوؿم ماخػمّٕغمجغمّ٦ا معِّ٤ػم مدِؼعممملرؿمطُّ٣ػم مععممملم
صعملمملل متضملمملشم :م{وعمظَّ٦ػم مأَغفمممل مطَؿعمؾػمؽملعمممل مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم مأَنؿم ماضْؿغمػملُّ٦ا مأَغػمظمل عم
صَضملعمػملُّ٦هغممإؿمظَّممل ضَػملِؿملّ٢ؽممعِؽملػمؾملغمّ٣ػم}...م .م
مممموظعملّٓمضّٕبمظؽملمملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأروعماِّعـػملهملمظممحنملماظّ٦رّ٤م،م

حؿملىملمضَممللعمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مظِؼملعمغملَّهملَم:م(ععممملمأَرْؿملعمؾعمِّ١معِّ٤ػممبعمػملّْٓعمةٍموعمأَحعمؾفمِّ١مإؿمظَّ٨فمم،موعمظَّ٦ػمظَمملم
أَنفممضَّ٦ػمععمِّ١مأَخػمّٕعمجغمّ٦غِّ٨مععمؽملّ١معمملمخّٕجومل) .م
مممموطمملنم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼعملػملنملموجؾملّ٥مظمماظلؼملمملءمرجمملءمأنمرمضملّ٢مآمضؾػملؿّ٥م
إشممبؿملؿّ٥مايّٕامممبغملهملماٌغملّٕعهملمعلعملّٛمرأدّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣محؿملىملمؼعملّ٦لم
ايّ٠مدؾقمملغّ٥م {:مضَّٓػممغعمّٕعمىمتعمعملَػملُّنملعمموعمجػمؾملؿمَّ١مصِّ٨ماظلفمؼملعممملءِ مصَػملَؽملغمّ٦عمظخملؿملعمؽملفمَّ١مضِؾػمػملَهملًمتعمّٕػمضعممملػعممملمصَّ٦عملممم
وعمجػمؾملعمَّ١مذعمشملّْٕعمماظْؼملعملػمفِِّٓماظْقعمّٕعمامؿمموعمحعمؿملػمىملغممععممملمطُؽملػمؿغمّ٣ػممصَّ٦عمظُّّ٦اموغمجغمّ٦ػعمغملُّ٣ػممذعمشملّْٕعمهغمم.}...م م
ممممممإن ماالغؿؼملمملء مظػملّ٦ر ّ٤مؼّ٦جنمل مسػمل ّ٧مأبؽملمملئ ّ٥مأن مؼضملؿّٖوا مب ّ٥م ،موأن مؼؿغملمملتظملّ٦ا مصمؿملضملمملم
ظػملقظملمملزمسػملؿملّ٥م،موأنمؼغملؾملؼملّ٦امبعملّ٦ةمصِ ّ٨مغؾملسملؿّ٥مبمملظضملػملّ٣مواظضملؼملّ٢مواإلغؿمملجم،مواٌرملمملرطهملم
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ظم ماِّسؼملمملل ماظؿشملّ٦سؿملهمل ماظيت مختّٓم ماجملؿؼمل ّٝم ،موإٌّابشملهمل مسػمل ّ٧مثطملّ٦ره مظؿفملعنيم
حّٓوده م،موردعمطّ٢محمملضّٓ متلّ٦لمظّ٥مغظملل ّ٥مأن مؼضملؿّٓي مسػملّ٧ماظّ٦رّ٤مأومعؽملرملـملت ّ٥مأوم
ممؿػملغملمملتّ٥م،موإنمأدىمذظّ١مإشممبّٔلماظؽملظملّٗمواٌممللمظؽملؿملّ٢ماظرملؾملمملدةمظممدؾؿملّ٢مآمم
دصمملسؼممملمسّ٤ماظّ٦رّ٤مأومارتعملمملءؼممب .ّ٥م
مممممممممظّٔامجضملّ٢ماإلدالممحّٕادهملماِّورمملنمواظّٓصمملعمسؽملؾملمملمواجؾؼممملمذّٕسؿملؼممملموضّٕورةمورؽملؿملهملم
وسّٓؾمػمملمعّ٤مأصسملّ٢ماِّسؼملممللمسؽملّٓمآمتضملمملشمم،موضّٓمبرملّٕماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م

حّٕاس ماظّ٦ر ّ٤مبفملن ماظؽملمملر مظ ّ٤ممتّٗ مأجلمملدػ ّ٣م ،مبعملّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م
ؽممبغملَوملػممعِّ٤ػممخعمرملػمؿملعمهملِمآِم،موعمسعمؿملػمّ٤ؽممبعممملتعموملػممتعمقػمّٕغمسغممصِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿمم
(سعمؿملػمؽملعممملنؿممظَمملمتعمؼملعملقمؾملغمؼملعممملماظؽملفممملرغمم،مسعمؿملػم ّ٤عم
آ)م،مواظضملنيمػؽملمملمعّٕادمبؾملمملماىلّٓمطػملّ٥م،مشرلمأغّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسؾفمّٕمبمملظضملنيم
طّ٦غؾملمملمهّٕسموتّٕاضنملم .م
ممممموظممػّٔهماِّؼمملمماٌؾمملرطهملمهؿظملّ٢معزملّٕموذضملؾؾملمملمبّٔطّٕىمعّ٤مأسصملّ٣ماظّٔطّٕؼمملتم،م
ػ ّ٨مذطّٕى ماغؿزملمملر مأطؿّ٦بّٕ ماجملؿملّٓة م ،موصؿملؾملممل مال مبّٓ مأن مغعمّٔطُّٕ مذؾملّٓاء معزملّٕ ماِّبّٕارم
اظّٔؼّ٤مخمملضّ٦امعضملمملركماظضملّٖةمواظغملّٕاعهملم،موبّٔظّ٦اماظطملمملظّ٨مواظؽملظملؿملّٗم،مبّ٢مبّٔظّ٦امأرواحؾملّ٣م
دصمملسمملمسّ٤مأرضؾملّ٣م،موسّٕضؾملّ٣م،موورؽملؾملّ٣م،مودشملّٕوامأزلّ٧معضملمملغّ٨ماظؾشملّ٦ظهملمواظظملّٓاءم
واظؿسملقؿملهملمبغملّ٢معمملمميػملغملّ٦نم،مصؽملمملظّ٦امذّٕفماظّٓغؿملمملموطّٕاعهملماآلخّٕةم.م م
ممممممواظرملؾملمملدةمتضملينمبّٔلماظؽملظملّٗمواٌممللمغزملّٕةمظّٓؼّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢م،مودصمملسؼممملمسّ٤م
اظّ٦رّ٤مواِّرضمواظضملّٕضمواٌممللم،مصضملعمّ٤ػممأَبِّ٧مػغمّٕعمؼػمّٕعمةَم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مضَممللعمم:مجعممملءعمم
رعمجغمّ٢ؽممإؿمظَّ٧مرعمدغمّ٦لؿمماظػملَِّّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مصَعملَممللعمم:مؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥مأَرعمأَؼػموملعممإؿمنػممجعممملءعمم
رعمجغمّ٢ؽم مؼغمّٕؿمؼّٓغم مأَخػمّٔعممعمملظّ٨؟مضَممللعم:م(مصَالَمتغمضملػمشملِِّ٥مععممملظَ)َّ١مضَممللعم م:مأَرعمأَؼػموملعم مإؿمنػم مضَمملتعمػملَؽملِّ٨؟مضَممللعمم:م
(ضَمملتِػملّْ٥غم)مضَممللعمم:مأَرعمأَؼػموملعممإؿمنػممضَؿعمػملَؽملِّ٨؟مضَممللعمم:م(صَفملَغػموملعممذعمؾملؿمؿملّٓؽم)مضَممللعمم:مأَرعمأَؼػموملعممإؿمنػممضَؿعمػملْؿغمّ٥غمم؟مضَممللعم:م
(مصَؾملغمّ٦عممصِّ٨ماظؽملفممملرؿمم) .م
مممممممممواظرملؾملمملدةموضملذملذملذملّ٢مصمملحؾؾملذملذملمملمظممصقؾهملماِّغؾؿملمملءمواظزملّٓؼعملنيم،مصعملّٓمصمّٝمآم م
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تضملمملشممبنيماظؽملؾّ٦ةمواظرملؾملمملدةمظممضّ٦ظّ٥متضملمملشم {:موعمععمّ٤ػممؼغمشملِّٝؿمماظػملَّّ٥عمموعماظّٕفمدغمّ٦لعممصَفملُوظَؽَِّ١مععمّٝعمم
اظَِّّٔؼّ٤عم مأَغػمضملعمّ٣عم ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم معِّ٤عم ماظؽملفمؾِؿملممنيعم موعماظزملممّٓممؼعملِنيعم موعماظرملقمؾملعمّٓعماءِ موعماظزملفممملظِقِنيعم موعمحعملغمّ٤عمم
أُوظَؽَِّ١مرعمصِؿملعملًممل} مظؿملقملطّٓمسػملّ٧مصسملّ٢ماظرملؾملمملدةم،موعغملمملغهملماظرملؾملّٓاءمسؽملّٓمآم(سّٖموج)ّ٢م،م
صؾملّ٣مأرصّٝماظؽملمملسمدرجهملمبضملّٓماِّغؾؿملمملءمواظزملّٓؼعملنيم،موػّ٣ماٌزملشملظملّ٦نمبمملصشملظملمملءمآم
شل ّ٣م ،مضمملل متضملمملشم :م{وعمظِؿملعمضملػمػملَّ٣عم ماظػملَّّ٥غم ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا موعمؼعمؿفمكِّٔعم معِ ػمؽملغملُّ٣ػم مذغمؾملعمّٓعماءعم} ،مظّٔا موسّٓػّ٣م
آ مرؿملمملة مصّ٦قمإدراك ماظؾرملّٕمالمعـؿمل ّ٢مشلممل م ،مصؾمل ّ٣مظممذاطّٕة ماِّعهمل مخمػملّٓونموسؽملّٓم
ربؾملّ٣م(سّٖموج)ّ٢مأحؿملمملءمؼّٕزضّ٦نمضممللمتضملمملشم{:وعمظَمملمتعمقػملعمؾعمّ٤فمماظَِّّٔؼّ٤عممضُؿِػملُّ٦امصِّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥م
أَعػمّ٦عماتؼمممل مبعمّ٢ػم مأَحػمؿملعممملءؽم مسِؽملػمّٓعم مرعمبممؾملؿمّ٣ػم مؼغمّٕػمزعمضُّ٦نعم} ،مأرواحؾمل ّ٣مظم محّ٦اص ّ٢مرؿملّ٦ر مخسملّٕ مشلمملم
ضؽملمملدؼّ٢معضملػملعملهملمبمملظضملّٕشمتلّٕحمظمماىؽملهملمطؿملّٟمذمملءتم،مضَممللعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُم
سعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(ظَؼملفمممل مأُصِؿملنملعم مإؿمخػمّ٦عماغغمغملُّ٣ػم مبِفملُحغمٍّٓ م ،مجعمضملعمّ٢عم ماظػملَّّ٥غم مأَرػموعماحعمؾملغمّ٣ػم مصِ ّ٨مجعمّ٦ػمفِ مرَؿملػمّٕـمم
خغمسملػمّٕـمم،متعمّٕؿمدغم مأَغػمؾملعممملرعمماظْفعمؽملفمهملِم،متعم ْفملطُّ٢غممعِّ٤ػممثِؼملعممملرؿمػعممملم،موعمتعمفملْوؿميمإؿمظَّ٧مضَؽملعممملدِؼّ٢عممعِّ٤ػممذعمػعمنملٍمعغمضملعمػملَّعملَهملٍم
صِ ّ٨مزِّ٢مم ماظْضملعمّٕػمشؿم ،مصَػملَؼملفمممل موعمجعمّٓغموا مرِؿملنملعم مععمفملْطَػملِؾملؿمّ٣ػم موعمععمرملػمّٕعمبِؾملؿمّ٣ػم موعمععمعملِؿملػملِؾملؿمّ٣ػم م ،مضَمملظُّ٦ا :مععمّ٤ػم مؼغمؾعمػملخملّٞغمم
إؿمخػمّ٦عماغعمؽملعمممل مأَغفمممل مأَحػمؿملعممملءغم مصِ ّ٨ماظْفعمؽملفمهملِ مغغمّٕػمزعمقغم م ،مظِؽعمػملَّممل مؼعمّٖػمػعمّٓغموا مصِ ّ٨ماظْفِؾملعممملدِ م ،موعمظَممل مؼعم ػمؽملغملُػملُّ٦ا مسعمّ٤ؿمم
اظْقعمّٕػمبِم؟مصَعملَممللعمماظػملَّّ٥غممتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَ:ّ٧مأَغعممملمأُبعمػملخملطملغمؾملغمّ٣ػممسعمؽملػمغملُّ٣ػم،موعمأَغػمّٖعملعمماظػملَّّ٥غمم{وعمظَمملمتعمقػملعمؾعمّ٤فمماظَِّّٔؼّ٤عمم
ضُؿِػملُّ٦امصِّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥مأَعػمّ٦عماتؼممملمبعمّ٢ػممأَحػمؿملعممملءؽممسِؽملػمّٓعممرعمبممؾملؿمّ٣ػممؼغمّٕػمزعمضُّ٦نعم}.م م
ممممممصؾملؽملؿملؽممل مظّٕجمملل معزملّٕ ماِّوصؿملمملء موذؾملّٓائؽملممل ماِّبّٕار مخمملصهمل ماظّٔؼ ّ٤مأحؿملّ٦ا مظم مذضملنملم
عزملّٕمروحماظغملّٕاعهملموإٌّوءةمواظضملّٖةم،موادؿشملمملسّ٦امأنمزمظملصملّ٦امٌزملّٕمعغملمملغؿؾملمملموػؿملؾؿؾملمملم
بني ماِّع ّ٣مواظؾالد م ،مواظّٔؼ ّ٤معممل مزاظّ٦ا مؼؾّٔظّ٦ن مغظملّ٦دؾمل ّ٣مظم مدؾؿمل ّ٢مػّٔا ماظّ٦رّ٤م
ٌّ٦اجؾملهملماإلرػمملبماِّدّ٦دماظطملمملذّ٣م،مواىؼملمملسمملتماظؿغملظملرلؼهملماظسملمملظهملماٌسملػملهملم .م

مممممإنمصسملّ٢ماظرملؾملمملدةمظممدؾؿملّ٢مآم ،مواظّٕشؾهملمصؿملؼملمملمسؽملّٓمآمػّ٦ماظّٔيمجضملّ٢ماظؽمل

م

(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼعملّ٦ل مِّصقمملب ّ٥مظم مشّٖوة مبّٓر م :م(ضّ٦عّ٦ا مإشم مجؽملفمهملٍ مسّٕضغمؾملمملم
اظلفمؼملعمّ٦اتغممواِّرضغم،)..طؼملمملمجضملّ٢محؽملصملػملهملم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مؼشملػملنملماظرملؾملمملدةمظؿملػملهملمسّٕدّ٥م
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صؿملؽملمملشلممل مصؿملػملعملنمل مبطمللؿمل ّ٢ماٌالئغملهمل م ،موظ ّ٤مؼؽملل ّ٧ماٌلػملؼملّ٦ن معّ٦ض ّٟمأغّٗ مب ّ٤ماظؽملسملّٕم
(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مظممشّٖوةمأحّٓم،موخمملظذملذملّٓمبّ٤ماظّ٦ظؿملذملذملّٓمظممشّٖوةمعقملتّ٥م،موسؼملّٕومبّ٤م
اىؼملّ٦حموشرلػّ٣معّ٤ماظزملقمملبهملمواظؿمملبضملنيم .م
مممممممإغؾملّ٣مأصقمملبماظزملظملعملهملماظّٕارهملمع ّٝمآمتضملمملشم {:مؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امػعمّ٢ػممأَدغمظُّغملُّ٣ػمم
سعمػملَ ّ٧متِفعممملرعمةٍ متغمؽملػمفِؿملغملُّ٣ػم معِّ٤ػم مسعمّٔعمابٍ مأَظِؿملّ٣ـم م* متغمقملػمعِؽملغمّ٦نعم مبِمملظػملَّ ِّ٥موعمرعمدغمّ٦ظِ ِّ٥موعمتغمفعممملػِّٓغمونعم مصِّ٨م
دعمؾِؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥مبِفملَعػمّ٦عماظِغملُّ٣ػمموعمأَغػمظملُ ِلغملُّ٣ػم} م،مصؾملّ٣ماظّٔؼّ٤متمملجّٕوامعّٝمآمبفملغظمللؾملّ٣موأعّ٦اشلّ٣م،م
صّ٦سّٓػ ّ٣مآ مجؽملهمل مسّٕضؾملممل ماظلؼملّ٦ات مواِّرض مصعملمملل متضملمملشم{:إؿمنفم ماظػملَّّ٥عم ماذػمؿعمّٕعمى معِّ٤عمم
اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممأَغػمظملُلعمؾملغمّ٣ػمموعمأَعػمّ٦عماظَؾملغمّ٣ػممبِفملَنفممظَؾملغمّ٣غمماظْفعمؽملفمهملَ}،مصمملظلممػملضملهملمأرواحؾملّ٣مودعمملؤػ،ّ٣مواظـؼملّ٤م
ػّ٦ماىؽملهملم،مإغؾملمملمظؿمللوملمجؽملهملمواحّٓةموإمنمملمػّ٨مجؽملمملنم،محؿملىملمضَممللعمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم)مِّممحمملرثهملمحنيمادؿرملؾملّٓموظّٓػمملمظممشّٖوةمبّٓر:م(مؼعممملمأُمفممحعممملرؿمثعمهملَممإؿمغفمؾملعممملمجِؽملعممملنؽممصِّ٨م
اظْفعمؽملفمهملِ،موعمإؿمنفممابػمؽملعمِّ١مأَصعممملبعمماظْظملِّٕػمدعموػمسعمماظْفملَسػمػملَ.)ّ٧م م
ممممممإنمصسملّ٢ماظرملؾملمملدةمظممدؾؿملّ٢مآمجضملّ٢ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػملّ٣م)مؼؿؼملؽملّ٧م

أنمالمؼؿكػملّٟمسّ٤مدّٕؼهملم،موأنػممؼغمعملؿعمّ٢مظممدؾؿملّ٢مآممعّٕاتمسّٓؼّٓةم،مصعملممللم(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(وعماظَِّّٔي مغعمظملْلِ ّ٨مبِؿملعمِّٓهِ مظَّ٦ػمالَ مأَنفم مرؿمجعممملالً معِّ٤عم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مالَ متعمشملِؿملنملغمم
أَغػمظملُلغمؾملغمّ٣ػممأَنػممؼعمؿعمكعمػملَّظملُّ٦امسعمؽملممّ٨م،موعمالَمأَجِّٓغممععممملمأَحػمؼملِػملُؾملغمّ٣ػممسعمػملَؿملػمِّ٥مععممملمتعمكعمػملَّظملْوملغممسعمّ٤ػممدعمّٕؿمؼفمهملٍمتعمطملػمّٖغمومصِّ٨م
دعمؾِؿملّ٢ؿممآِ م،موعماظَِّّٔي مغعمظملْلِ ّ٨مبِؿملعمِّٓهِمظَّ٦عمدِدػمتغم مأَغمم ّ٨مأُضْؿعمّ٢غممصِّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿممآِ مثغمّ٣فممأُحػمؿملعمممل م،مثغمّ٣فمم
أُضْؿعمّ٢غم مثغمّ٣فم مأُحػمؿملعمممل م ،مثغمّ٣فم مأُضْؿعمّ٢غم مثغمّ٣فم مأُحػمؿملعمممل م ،مثغمّ٣فم مأُضْؿعمّ٢غم) ،موػ ّ٦معممل مرمضمل ّ٢ماظرملؾملؿملّٓ مؼؿؼملؽمل ّ٧مأنم
ؼّٕجّٝمإشمماظّٓغؿملمملمظؿملؽملممللماظرملؾملمملدةمظممدؾؿملّ٢مآمسّٓةمعّٕاتم،مؼعملّ٦ل:م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل :)ّ٣م(مععممملمعِّ٤ػممأَحعمٍّٓمؼعمّٓػمخغمّ٢غمماظْفعمؽملفمهملَمؼغمقِنملقممأَنػم مؼعمّٕػمجِّٝعممإؿمظَ ّ٧ماظّٓقمغػمؿملعممملموعمأَنفممظَّ٥غممععممملمسعمػملَّ٧م
اَِّرػمضؿممعِّ٤ػممذعمّ٧ػمءٍمشَؿملػمّٕغمماظرملفمؾملؿمؿملِّٓم،مصَكملؿمغفمّ٥غممؼعمؿعمؼملعمؽملفمّ٧مأَنػممؼعمّٕػمجِّٝعممصَؿملغمعملْؿعمّ٢عممسعمرملػمّٕعممععمّٕفماتٍمظِؼملعممملمؼعمّٕعمىم
عِّ٤عمماْظغملَّٕعماععمهملِ)م.م م
ِّجّ٢مذظّ١مأخدلماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأنماظرملؾملؿملّٓمالمؼؽملعملشملّٝمسؼملػملّ٥ماظزملمملحل،م م
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بّ٢مؼّٖؼّٓغمموؼؿسملمملسّٟموؼفملعّ٤معّ٤مصؿؽملهملماظعملدلم،مضَممللعمم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(طُّ٢قممععمؿملمموملٍم
ؼغمكػمؿعمّ٣غممسعمػملَّ٧مسعمؼملعمػملِِّ٥مإؿمالَّماظَِّّٔيمععممملتعممعغمّٕعمابِشملًمملمصِّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿممآِمصَكملؿمغفمّ٥غممؼغمؽملػمؼملعمّ٧مظَّ٥غممسعمؼملعمػملُّ٥غممإؿمظَّ٧مؼعمّ٦ػممؿمم
اظعملِؿملعممملععمهملِ،موعمؼعمفملْععمّ٤غممعِّ٤ػممصِؿػمؽملعمهملِماظعملَؾػمّٕؿم) .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

ممممممظعملّٓ مبرملّٕ ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماظرملؾملّٓاء مبؾرملمملرات مسصملؿملؼملهمل متقملطّٓ مسػملّ٧م

صسمل ّ٢ماظرملؾملمملدة مظم مدؾؿمل ّ٢مآ موتّٕشنمل مصؿملؾملممل م ،معؽملؾملممل مضّ٦ظ ّ٥م(صعمػملَّ ّ٧مآ مسعمػملؿملػم ِّ٥مودعمػملَّّ٣عم):م
(ظِػملرملفمؾملؿمؿملِّٓمسِؽملػمّٓعمماظػملَِّّ٥مدِوملقممخِزملعمممللـم:مؼغمطملػمظملَّٕغممظَّ٥غممصِّ٨مأَوفملؿممدعمصْضملعمهملٍ،موعمؼعمّٕعمىمععمعملْضملعمّٓعمهغممعِّ٤عمماىَؽملفمهملِم،م
ِّطْؾعمّٕؿمم،موعمؼغمّ٦ضعمّٝغممسعمػملَّ٧مرعمأْدِِّ٥متعممملجغمماظّ٦عمضَمملرؿمم،م
وعمؼغمفعممملرغممعِّ٤ػممسعمّٔعمابِماظعملَؾػمّٕؿمم،موعمؼعمفملْععمّ٤غممعِّ٤عمماظظملَّٖعمعؿمما َ
اظؿملعممملضُّ٦تعمهملُ معِؽملػمؾملعمممل مخعمؿملػمّٕؽم معِّ٤عم ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعمععمممل مصِؿملؾملعمممل م ،موعمؼغمّٖعموفمجغم ماثػمؽملعمؿعمؿملػمّ٤ؿم موعمدعمؾػمضملِنيعم مزعموػمجعمهملً معِّ٤عم مايُّ٦رؿمم
اظضملِنيؿمم،موعمؼغمرملعمظملَّّٝغممصِّ٨مدعمؾػمضملِنيعممعِّ٤ػممأَضَمملرؿمبِ.)ِّ٥م م
مممموعؽملؾملمملمأنماظرملؾملّٓاءمؼّٓخػملّ٦نماىؽملهملمعّٝمأولمعّ٤مؼّٓخػملّ٦غؾملمملمبطملرلمحلمملبموالمدمملبعملهملم
سّٔابم،مصضملّ٤مسعمؾػمّٓماظػملَِّّ٥مبػمّ٤مسعمؼملػمّٕؿمومبػمّ٤ؿمماظْضملعممملصؿمم(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمؾملغمؼملممل)مضمملل:مدعمؼملِضملػموملغممرعمدغمّ٦لعمم
اظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مؼعمعملُّ٦لغم :م(...إؿمنفم ماظػملَّّ٥عم متعمضملعممملظَ ّ٧مؼعمّٓػمسغم ّ٦مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ ماظْفعمؽملفمهملَ م،م
صَؿعمفملْتِّ٨مبِّٖغمخػمّٕغمصِؾملعممملموعمرؿمؼممؾملعممملمصَؿملعمعملُّ٦لغمم:مأَؼػمّ٤عممسِؾعممملدِيعمماظَِّّٔؼّ٤عممضَمملتعمػملُّ٦امصِّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥م،موعمضُؿِػملُّ٦امصِّ٨م
دعمؾِؿملػملِّ٨م،موعمأُوذغموامصِّ٨مدعمؾِؿملػملِّ٨م،موعمجعممملػعمّٓغموامصِّ٨مدعمؾِؿملػملِّ٨م،مادػمخغمػملُّ٦اماظْفعمؽملفمهملَم،ممصَؿملعمّٓػمخغمػملُّ٦غعمؾملعممملم
بِطملعمؿملػمّٕؿم محِلعممملبٍ م ،موعمظَممل مسعمّٔعمابٍ م ،مصَؿعمفملْتِ ّ٨ماظْؼملعمػملَمملِئغملَهملُ مصَؿملعمعملُّ٦ظُّ٦نعم :مرعمبفمؽملعمممل مغعمقػمّ٤غم مغغملعمؾممّّغم مظَ َّ١ماظػملَّؿملػمّ٢عمم
وعماظؽملفمؾملعممملرعم،موعمغغمعملَّٓممسغممظََّ١مععمّ٤ػممػعمقملغمظَمملءِماظَِّّٔؼّ٤عممآثعمّٕػمتعمؾملغمّ٣ػممسعمػملَؿملػمؽملعممملم؟مصَؿملعمعملُّ٦لغمماظّٕفمبقممتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَّ٧م:م
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ػعمقملغمظَمملءِماظَِّّٔؼّ٤عممضَمملتعمػملُّ٦امصِّ٨مدعمؾِؿملػملِ،ّ٨موعمأُوذغموامصِّ٨مدعمؾِؿملػملِ،ّ٨مصَؿعمّٓػمخغمّ٢غممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣غمماظْؼملعمػملَمملِئغملَهملُمعِّ٤ػمم
طُّ٢مممبعممملبٍم{:دعمػملَمملمؽممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممبِؼملعممملمصعمؾعمّٕػمتغمّ٣ػم،مصَؽملِضملػمّ٣عممسغمعملْؾعمّ٧ماظّٓفمارؿم}.م م

*مممممم*مممممم* م
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اذتفاظ عً ٢األَٔ
ٚأثس ٙيف حتكٝل ايتُٓ١ٝ
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم{:اظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اموعمظَّ٣ػممؼعمػملْؾِلغمذملّ٦ام
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغممم
إؿمميعممملغعمؾملغمّ٣مبِصملُػملّْ٣ـممأُوػمظَؽَِّ١مظَؾملغمّ٣غمماَِّعػمّ٤غمموعمػغمّ٣ػممعغمؾملػمؿعمّٓغمونعم}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
المذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
مممممممصكملن مع ّ٤مأجّ٢مم موأسصمل ّ٣مغضملّ٣ؿم مآ م(دؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم) مسػمل ّ٧ماإلغلمملن مغضملؼملهملَم
اِّعّ٤مواالدؿعملّٕار م،مصؾّٓوغؾملمملمالمؼؾملّٓأمظالغلمملنمبمملل م،موالمتشملؼملؽّ٤مظّ٥مغظملّٗؽم م،موالمؼؾملؽملفملمم
بؽملضملؿملّ٣مايؿملمملةم;مِّنماِّعّ٤مععملّٓممسػملّ٧مرػملنملماظشملضملمملممواظرملّٕابم،موػّ٦معشملػملنملماظؽملمملسم
طمملصهمل م ،موال مؼضملّٕف مضّٓرعم مػّٔه ماظؽملضملؼملهمل م مإال مع ّ٤محغمّٕم معؽملؾملممل موصعملّٓػممل م ،مغضملّ٦ذ مبمملٓ م(سّٖم
وج)ّ٢معّ٤مذظّ١م،مصمملِّعّ٤مخرلموغضملؼملهملٌ م،مواخؿالظّ٥مذّٕؽمموغعملؼملهمل م،مصقنيمسمؿّ٢معؿملّٖانم
اِّعّ٤مؼقملثّٕمسػملّ٧مطّ٢مذّ٨ءمظممحؿملمملةماإلغلمملنم،موأوشلمملمأداءماظضملؾمملداتمصالمؼلؿشملؿملّٝم
أداءػمملممسػملّ٧ماظّ٦جّ٥ماِّطؼملّ٢مإالمإذامهعملّ٠ماِّعّ٤مودمملدماالدؿعملذملّٕارم.مم م
وِّنمغضملؼملهملماِّعّ٤مػّ٨معشملػملنملمطّ٢مإغلذملمملنمعّ٤مأجّ٢مادؿعملمملعهملمأعّ٦رهمايؿملمملتؿملهملم
صعملّٓمجضملػملؾملمملمخػملؿملّ٢ماظّٕضمّ٤مإبّٕاػؿملّ٣م(سػملؿملّ٥ماظلالم) مظممعلؿؾملّ٢مدسمملئّ٥مظّٕبّ٥م،مضممللعمم
آُمتضملمملظَّ٧محغملمملؼهملًمسؽملػمّ٥غم مظممدّ٦رةماظؾعملّٕة{:وعمإؿمذػم مضَممللعم مإؿمبػمّٕعماػِؿملّ٣غم مرعمبِؾم ماجػمضملعمّ٢ػم مػعمذملعمّٔعما مبعمػملَّٓاًم
آعِؽملؼمممل موعمارػمزغمقػم مأَػػمػملَّ٥غم معِّ٤عم ماظـعمؾمؼملعمّٕعماتِ مععمّ٤ػم مآععمّ٤عم معِؽملػمؾملغم ّ٣مبِمملظػملّ ِّ٥موعماظْؿملعمّ٦ػم ؿمم ماآلخِّٕؿم}،موضممللمدؾقمملغّ٥م
ػؿملّ٣غممرعمبممم
سػملّ٧مظلمملغّ٥م(سػملؿملّ٥ماظلالم)مظمماظلّ٦رةماظيتمزلؿملوملمبمملزلّ٥م:م{وعمإؿمذػممضَممللعممإؿمبػمّٕعما ِ
اجػمضملعمّ٢ػم مػعمذملّٔعما ماظْؾعمػملَّٓعم مآعِؽملمملً موعماجػمؽملغمؾػمؽملِّ٨موعمبعمؽملِّ٨فممأَنمغفمضملػمؾغمّٓعمماَِّصػمؽملعممملمعم}،مصمملًػملؿملّ٢م(سػملؿملّ٥ماظلالم)م
دفمللمآم(سّٖموج)ّ٢مأنمميغمّ٤فممسػملّ٧معغملهملموأػػملؾملذملمملمبؽملضملؼمليتماِّعّ٤مواظذملذملّٕزقم،مإذمطؿملّٟم م
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سمرملّٝغمماظضملمملبّٓمإذامٕمرمّٓماِّعمملنم؟م،موطؿملّٟمؼؾملؽملفملماًمملئّٟغممبػملّٔةماظشملضملمملم؟.مم م
طؼملعمممل ماعؿعمّ٤فم مآُ م(جّ٢فم مجالظُّ٥غم) مسػملَ ّ٧مأػػمّ٢ؿم مضُّٕؼّ٘ـم م ،مبفملن مجضمل ّ٢مشل ّ٣محّٕعؼمممل مآعؽملؼمممل م،م
صعملمملل مدؾقمملغ :ّ٥م{أَوعمظَّ٣ػم مؼعمّٕعموػما مأَغفمممل مجعمضملعمػملْؽملعمممل محعمّٕعمعؼمممل مآعِؽملؼمممل موعمؼغمؿعمكعمشملَّّٟغم ماظؽملفممملسغم معِّ٤ػم محعمّ٦ػمظِؾملؿمّ٣ػمم
أَصَؾِمملظْؾعممملرِّ٢ؿم مؼغمقملػمعِؽملغمّ٦نعم موعمبِؽملِضملػمؼملعمهملِ ماظػملَّ ِّ٥م عمؼغملْظملُّٕغمونعم} ،موؼشملؼملؽ ّ٤ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مغؾؿملؽملمملم
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣موأصقمملب ّ٥ماظغملّٕام م(رض ّ٨مآ مسؽملؾمل )ّ٣موؼؾرملّٕػ ّ٣مبّٓخّ٦لم
اٌلفّٓ مايّٕام مآعؽملني م ،مصعملمملل مدؾقمملغ{:ّ٥ظَعملَّٓػم مصعمّٓعمقعم ماظػملَّّ٥غم مرعمدغمّ٦ظَّ٥غم ماظّٕقمؤػمؼعمممل مبِمملظْقعمّ٠ممم
ظَؿعمّٓػمخغمػملُّ٤فمماظْؼملعملػمفِّٓعمماظْقعمّٕعمامعممإؿمنػممذعممملءعمماظػملَّّ٥غممآعِؽملِنيعم}.مم م
وظم مضزملهمل مؼّ٦د ّٟم(سػملؿمل ّ٥ماظلالم)مرػملنمل مع ّ٤مواظّٓؼ ّ٥مدخّ٦ل معزملّٕ مداسؿملؼممملمآم(سّٖم
وج)ّ٢مشلؼملمملموِّػّ٢معزملّٕمصمؿملضملؼمممل مبمملِّع ّ٤مواالدؿعملّٕار م ،مضمملئالً:م{ادػمخغمػملُّ٦اْ معِزملػمّٕعم مإؿمن مذعممملءم
اظػملّّ٥غم مآعِؽملِنيعم} ،موإذا معممل ماغؿعملػملؽملممل مإشم مدؽملهمل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣موجّٓغمملػمملم

زاخّٕة مبممليّٓؼىمل مس ّ٤مغضملؼملهمل ماِّع ّ٤مواِّعمملن م ،مصعملّٓ مأوالػممل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م

ودػمل )ّ٣مع ّ٤ماظضملؽملمملؼهمل مواظّٕسمملؼهمل معممل مؼػملؿمل ّ٠ممبغملمملغؿؾملممل م; موِّػؼملؿملؿؾملممل مظم محؿملمملة ماِّصّٕادم
واجملؿؼملضملمملتمرػملؾؾملمملمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مصغملمملن مؼؽملصملّٕمإشمماشلالل معشملػملّٝم
ط ّ٢مذؾملّٕ ضؼملّٕي موؼّٕص ّٝمؼّٓؼ ّ٥معؾؿؾملال مإشم مآ م(سّٖ موج )ّ٢مأن مرمضملػمل ّ٥مػالل مأعّ٤م
وأعمملنم،مصؿملعملّ٦لم:م(اظػملَّؾملغمّ٣فممأَػِػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمؽملعممملمبِمملظْفملَعػمّ٤ؿمموعماظْكملؿمميعممملنؿم،موعماظلفمػملَمملععمهملِموعماظْكملؿمدػمػملَمملمؿم،موعماظؿفمّ٦ػمصِؿملّ٠ؿمم
ظِؼملعممملمتغمقِنملقمموتّٕض )...ّ٧م،موطّٔظ ّ١مجضملػملؾملممل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مظممععملّٓعهملم

اظؽملضمل ّ٣ماظيت مؼؽملضمل ّ٣مبؾملممل ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مسػمل ّ٧مسؾمملده م ،مصعملمملل م(سػملؿمل ّ٥ماظزملالةم
واظلالم) م :م(ععمّ٤ػم مأَصػمؾعمّّعم معِ ػمؽملغملُّ٣ػم مآعِؽملؼمممل مصِ ّ٨مدِّٕػمبِ ،ِّ٥معغمضملعممملصًممل مصِ ّ٨مجعملعمِّٓهِ ،مسِؽملػمّٓعمهغم مرَضملعممملمغم مؼعمّ٦ػممـمم
َصغملَفملَغفمؼملعممملمحِؿملّٖعمتػممظَّ٥غمماظّٓقمغػمؿملعممملمبِقعمّٔعماصِرلؿمػمملم).م م
وظعملّٓ مبػمل ّٞمع ّ٤محّٕص ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مسػمل ّ٧مغرملّٕ مغضملؼملهمل ماِّع ّ٤مبني ماظؽملمملسم
مأغّ٥مغؾملّ٧ماٌلػملّ٣مأنمؼرملرلمإشممأخؿملّ٥مبمملظلالحممم،مصعملممللم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(ععمّ٤ػمم
أَذعممملرعم مإؿمظَ ّ٧مأَخِؿمل ِّ٥مبِقعمِّٓؼّٓعمةٍ مصَكملؿمنفم ماظْؼملعمػملَممل ِئغملَهملَ متعمػملْضملعمؽملغمّ٥غم محعمؿفم ّ٧مؼعمّٓعمسعمّ٥غم موعمإؿمنػم مطَمملنعم م َأخعممملهغم مظِفملَبِؿملِّ٥م
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وعمأُعمم)ِّ٥م،مبّ٢مظعملّٓمتدلأماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مممّ٤مضمّ٢ماظلالحمسػملّ٧مأخؿمل،ّ٥م

حؿملىمل مضمملل:م(ععمّ٤ػم محعمؼملعمّ٢عم مسعمػملَؿملػمؽملعمممل ماظلممالَحعم مصَػملَؿملػمّٗعم معِؽملفمممل)م; مِّن ماظرملّٕؼضملهمل ماإلدالعؿملهمل مأعّٕتم
رظملّٜماظؽملظملّٗماظؾرملّٕؼهملموسّٓممتّٕوؼضملؾملمملم،موطظملػملوملمظالغلمملنمحعملّ٥مظممسؿملّ٘مآعّ٤موغظملّٗم
عشملؼملؽؽملمهملمم،مصؽملؾملوملمسّ٤متّٕوؼّٝماآلعؽملني،محؿّ٧موظّ٦مطمملنمسػملّ٧مدؾؿملّ٢ماٌّٖاحم،موعّ٤مثّ٣ؾمم
الم
صكملن متّٕوؼّٝعم ماٌلػمل ّ٣موختّ٦ؼظمل ّ٥محّٕامؽم مبغملّ٢مم محمملل م ،مضَممللعم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م( َ
ؼعمقِّ٢قم مظِؼملغملػمػملِّ٣ـم مأَنػم مؼغمّٕعموممععم معغملػمػملِؼملؼمممل)م،مصؼملفّٕد ماظذلوؼ ّٝمواظؿكّ٦ؼ ّٟمظػملؼمللػمل ّ٣موشرل ماٌلػملّ٣م
حّٔر معؽمل ّ٥ماإلدالم م ،موغؾمل ّ٧مسؽمل ّ٥ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣محؿملىمل مضمملل م :م(ععمّ٤ػمم

ضَؿعمّ٢عممعغمضملعممملػعمّٓؼمامظَّ٣ػممؼعمّٕؿمحػممرعمائِقعمهملَماظْفعمؽملفمهملِم،موعمإؿمنفممرؿمزمَؾملعممملمتغمّ٦جعمّٓغممعِّ٤ػممععملِرلعمةِمأَرػمبعمضملِنيعممسعممملعؼمممل).مم م
صقّٕيمبغملّ٢مإغلمملن مأنمزممملصّٜمسػملّ٧مػّٔهماظؽملضملؼملهمل م،موؼرملغملّٕمآمتضملمملشممسػملؿملؾملممل م،م
صمملظؽملضمل ّ٣متـؾومل مبمملظرملغملّٕ موتّٔػنمل مبمملىقّ٦د م ،موظم مذظ ّ١مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ{:ّ٥وعمإؿمذػم متعمفملَذفمنعمم
عمغغملُّ٣ػمموعمظَؽِّ٤ػممطَظملَّٕػمتغمّ٣ػممإؿمنفممسعمّٔعمابِّ٨مظَرملعمِّٓؼّٓؽم}،مصؽملضملؼملهمل ماِّع ّ٤مالبّٓم
ػممذغملَّٕػمتغمّ٣ػممظَفملَزؿمؼّٓ فم
عمبغملُّ٣ػممظَؽِ ّ٤عم
ر قم
وأنمتعملمملبّ٢مبمملظرملغملّٕممومبّٖؼّٓمعّ٤ماظّٔطّٕم،مؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥صَكملؿمذعمامأَعِؽملػمؿغمّ٣ػممصَمملذػمطُّٕغموام
َّؼملغملُّ٣ػم مععمممل مظَّ٣ػم معمتغملُّ٦غغمّ٦ا متعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم} ،مصكملذا معممل مطظملّٕ ماظؽملمملس مبؽملضمل ّ٣مآ مسػملؿملؾملّ٣م
اظػملَّّ٥عم مطَؼملعمممل مسعمػمل عم
دػملؾؾملّ٣مآمػّٔهماظؽملضملّ٣موأظؾلؾملّ٣مظؾمملسماىّ٦عمواًّ٦فم،مؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥م:م{وعمضعمّٕعمبعمم
اظػملّّ٥غم مععمـعمالً مضَّٕػمؼعمهملً مطَمملغعموملػم مآعِؽملعمهملً معقمشملْؼملعمؽِؽملفمهملً مؼعمفملْتِؿملؾملعمممل مرؿمزػمضُؾملعمممل مرعمشَّٓؼما معمم ّ٤مطُّ٢مم م عمعغملَمملنـم م َصغملَظملَّٕعمتػم مبِفملَغػمضملغمّ٣ؿمم
اظػملِّّ٥مصَفملَذعماضَؾملعممملماظػملّّ٥غممظِؾعممملسعمماظْفغمّ٦عؿمموعماظْكعمّ٦ػمفِمبِؼملعممملمطَمملغغمّ٦اْمؼعمزملػمؽملعمضملغمّ٦نعم}.م م
إنمهعملؿملّ٠ماِّعّ٤مواحملمملصصملهملمسػملؿملّ٥معلؽّ٦ظؿملهملمجمؿؼملضملؿملهملموورؽملؿملهملم،مظؿمللوملمعلؽّ٦ظؿملهملم
اظظملّٕد موحّٓه م ،مب ّ٢مػ ّ٨معلؽّ٦ظؿملهمل ماىؼملؿمل ّٝم ،مصغمل ّ٢مإغلمملن مظم ماجملؿؼمل ّٝمسػملؿمل ّ٥مدورم
البّٓمعّ٤ماظعملؿملمملممبّ٥م،مصمملِّعّ٤غممغضملؼملهملٌمظػملفؼملؿمل ّٝم،مصكملذامذمملعماِّعّ٤مظممأعهمل م،موارؼملفملنم
طّ٢مصّٕدمصؿملؾملمملمسػملّ٧مغظمللّ٥موعمملظّ٥موسّٕضّ٥مغعمضملِّ٣عمماىؼملؿملّٝمرؿملمملةمػمملدئهملمعلؿعملّٕةم،موعّ٤مثّ٣م
المتؿعملّٓمماِّعّ٣موالمؼؿقعملّ٠ماظّٕخمملءمظألورمملن إالمظممرحمملبماىّ٦ماآلع.ّ٤م م
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واٌؿفملع ّ٢مظم ماظرملّٕؼضملهمل ماإلدالعؿملهمل مؼػملق ّٜمبّ٦ضّ٦ح مأغؾملممل مضّٓ مجمملءت ممبّٕاسمملةم
عزملمملحلماظضملؾمملدموهعملؿملّ٠ماِّعّ٤مواالدؿعملّٕارمشلّ٣م،مصقظملصملوملمظػملؽملمملسمطمملصهملمحعملّ٦ضؾملّ٣مظمم
دؼؽملؾملّ٣م،موأغظمللؾملّ٣م،موسعملّ٦شل ّ٣م،موأعّ٦اشلّ٣م،موأسّٕاضؾملّ٣م،موجضملػملوملمايظملمملزمسػملّ٧مػّٔهم
اظسملّٕورؼمملتمعّ٤مأػّ٣مععملمملصّٓػمملماظيتمالمتلؿعملؿملّ٣مايؿملمملةمإالمبؾملممل م،مظّٔظّ١مطمملنماِّعّ٤م
واالدؿعملّٕار مضّٕورة مذّٕسؿملهمل م ،موعشملػملؾؼمممل مورؽملؿملكمممل م ،موععملزملّٓؼما مسصملؿملؼملؼمممل مع ّ٤مأػ ّ٣مععملمملصّٓم
اظّٓؼ.ّ٤م م
وٌممل مطمملن مغرملّٕ ماِّع ّ٤مواحملمملصصملهمل مسػملؿمل ّ٥معلؽّ٦ظؿملهمل ماىؼملؿمل ّٝم ،مطمملغومل مػؽملمملك مأعّ٦رم
ػمملعهملمالبّٓمعؽملؾملمملمحؿّ٧مؼقملديمطّ٢مصّٕدمعّ٤مأصّٕادماجملؿؼملّٝمدورهموواجؾّ٥معّ٤مأجّ٢م
هعملؿملّ٠ماِّعّ٤مجملؿؼملضملّ٥م،معّ٤مػّٔهماِّعّ٦رم:م م
إٔ حيب اإلْطإ ٚطٓ٘ ايرٜ ٟعٝؼ فْٚ ٘ٝػأ عً ٢أزض٘ ٚثسا ٙم،موػّٔامعمملم
جلّٓه مغؾؿملؽملممل م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) محني مػمملجّٕ مإشم مآٌّؼؽملهمل ماٌؽملّ٦رة م ،محؿملىملم
سػملؼملؽملممل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) محنملؾم ماِّورمملن موذّٕف ماالغؿؼملمملء مإظؿملؾملممل م ،محني مضممللم
ٌغملهمل م :م(وعماظػملَّ ِّ٥مإؿمغفم ِّ١مظَكعمؿملػمّٕغم مأَرػمضؿم ماظػملَّ ِّ٥م ،موعمأَحعمنملقم مأَرػمضؿم ماظػملَّ ِّ٥مإؿمظَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥م ،موعمظَّ٦ػمظَممل مأَغممّ٨م
أُخػمّٕؿمجػموملغممعِؽملػمِّ١مععممملمخعمّٕعمجػموملغم)م،موظممرواؼهملمسعمّ٤ؿممابػمّ٤ؿممسعمؾفممملسـمم(رعمضِّ٨عم ماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)مضَممللعمم:م
ضَممللعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣مظِؼملعمغملَّهملَم:م(ععممملمأَرْؿملعمؾعمِّ١معِّ٤ػممبعمػملٍَّٓموعمأَحعمؾفمِّ١مإؿمظَّ٧فمم
وعمظَّ٦ػمالَمأَنفممضَّ٦ػمعِ ّ٨مأَخػمّٕعمجغمّ٦غِ ّ٨معِؽملػمِّ١مععممملمدعمغملَؽملػموملغممشَؿملػمّٕعمكِ)م،مبّ٢مٌمملموصّ٢مإشممآٌّؼؽملهملم
اٌؽملّ٦رةمأرادم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مأنمؼضملػملّ٣مأصقمملبّ٥م(رضّ٦انمآمتضملمملشممسػملؿملؾمل)ّ٣م
واظّٓغؿملمملمطػملؾملمملمأنماِّورمملنمالمؼلضملّ٧مظؾؽملمملئؾملمملمإالمعّ٤مأحؾؾملمملم،مصغملمملنمعّ٤مدسمملئّ٥م(صعمػملَّّ٧م
اظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(اظػملَّؾملغمّ٣فممحعمؾممنملػممإؿمظَؿملػمؽملعممملماظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملَمطَؼملعممملمحعمؾفمؾػموملعممإؿمظَؿملػمؽملعممملمععمغملَّهملَمأَ ػمو مأذعمّٓفم)مصؼملّ٤م
أحنمل مورؽمل ّ٥محمملص ّٜمسػملؿمل ّ٥موغرملّٕ مصؿمل ّ٥ماِّع ّ٤م ،موالَ مؼلؿفؿملنملغم مظِؼملعمّ٤ػم مؼعملػمضملعم ّ٧مظِؿكّٕؼنملِم
اِّورمملنؿممعِّ٤عمماِّدسؿملمملءِم;مِّنفمماإلغلمملنعممإذعمامارؼملفملَنفممصِّ٨معّ٦رؽملِِّ٥مادؿعملّٕفمتػممغظمللغمّ٥غمموأبّٓعمععمم
صِّ٨مسؼملػملِِّ٥موسعمصملُّ٣عممإغؿمملجغمّ٥غمموسشملمملؤغمهغم.م م
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ايعٌُ عًٚ ٢قا ١ٜاجملتُع َٔ ايفنت ٚارتٛض فٗٝا م،مصؼملمملمأُذضملػملوملمغمملرم
اظظملؿؽملهمل مظم مجمؿؼمل ّٝمإال موذػؾومل ماظؽملضمل ّ٣موحػملومل ماظؽملعمل ّ٣م ،موضشملضملومل مأواصّٕ ماظؿّ٦اصّ٢م
واٌّ٦دةمواظذلاحّ٣مبنيمأصّٕادهم،مصمملظظملنتمطمملظؽملمملرمتفملطّ٢ماِّخسملّٕمواظؿملمملبّٗ،متظملّٕقمبنيم
إٌّءموأخؿملّ٥م،موأعّ٥موأبؿملّ٥م،موصمملحؾؿّ٥موبؽملؿملّ٥م،معّ٦ضصملؾملمملمعػملضملّ٦ن م ،موغمملذّٕػمملمعظملؿّ٦ن م،م
تظمللّٓماِّحّ٦الموتقملديمإشممدّ٦ءماٌـملل.م م
مصمملئّرمائّرمعّ٤ماظظملنتمعمملمزؾملّٕمعؽملؾملمملموعمملمبشملّ٤م،مضممللمتضملمملشم{:وعماتفمعملُّ٦امصِؿػمؽملعمهملًمالَّم
تغمزملِؿملؾعمّ٤فمماظَِّّٔؼّ٤عممزَػملَؼملغمّ٦امعِؽملغملُّ٣ػممخعممملصفمهملًموعماسػمػملَؼملغمّ٦امأَنفم ماظػملَّّ٥عممذعمِّٓؼّٓغمماظْضملِعملمملبِ}،موضمملل م(صعمػملَّّ٧م
ي مضَػملْنملٍم
اظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(تغمضملػمّٕعمضغمماظْظملِؿعمّ٤غممسعمػملَّ٧ماظْعملُػملُّ٦بِمطَمملظْقعمزملِرلؿممسغمّ٦دؼمامسغمّ٦دؼما م ،مصَفملَ قم
ي مضَػملْنملٍ مأَغػمغملَّٕعمػعممملم
أُذػمّٕؿمبعمؾملعمممل م -مأي :مضؾػملؾملعمممل موعمدغمل ّ٤مإؿمظَؿملػمؾملعمممل م -م غمغغملِوملعم مصِؿمل ِّ٥غممغغملْؿعمهملٌ مدعمّ٦ػمدعماءغم م ،موعمأَ قم
ؿممسػملَ ّ٧مأَبػمؿملعمّٚعممعِـػمّ٢ؿمماظزملفمظملَممل م -ماظْقفّٕم
ِمغغملْؿعمهملٌمبعمؿملػمسملعممملءغممحعمؿفم ّ٧متعمزملِرلعممسعمػملَّ٧مضَػملْؾعمؿملػم ّ٤عم
غغمغملِوملعممصِؿمل ّ٥غم
اِّعػملّٗ -مصَالَمتعمسملغمّٕقمهغممصِؿػمؽملعمهملٌمععمممل مدعماععموملِ ماظلفمؼملعمّ٦عماتغمموعماَِّرػمضغمم ،موعماآلخعمّٕغممأَدػمّ٦عمدغممعغمّٕػمبعممملدكما م-م
إٌّبمملد موإٌّبّٓ :ماظَِّّٔي مصِ ّ٨مظَّ٦غ ّ٥مربّٓة م :موعمػِ ّ٨مظّ٦ن مبعمني ماظلّ٦عماد مواظطملدلة مطػملّ٦نم
اظؽملضملمملعهملم -مطَمملْظغملُّ٦زؿممعغمفعمكممؿملؼمممل م -ماجملك:ّ٨ماٌمملئ ّ٢م،موعمؼغمعملَممللمعِؽملػمّ٥غم م:مجكّ٧ماظػملَّؿملػم:ّ٢مإؿمذام
ععمممللمظؿملّٔػمػنمل.موعماظْؼملضملػمؽملعم:ّ٧معمملئالً مسعمّ٤ماالدػمؿعملَمملععمهملمعؽملغملّ٦دؼمممل -مالَمؼعمضملػمّٕؿمفغممععمضملػمّٕغموصًمملموعمالَمؼغمؽملػمغملِّٕغمم
عغم ػمؽملغملَّٕؼمامإؿمالَّمععممملمأُذػمّٕؿمبعممعِّ٤ػممػعمّ٦عماهغم).مم م
ظّٔا محّٕص ماإلدالم مأذّٓ مايّٕص مسػمل ّ٧موضمملؼهمل ماجملؿؼمل ّٝمع ّ٤ماظظملنت م ،مًشملّ٦رتؾملمملم
وآثمملرػممل ماظلػملؾؿملهمل مسػمل ّ٧ماظظملّٕد مواجملؿؼمل ّٝم ،مصمملظظملنت مال متغملّ٦ن مظم معغملمملن مإال مسّ٣فم مصؿملّ٥م
اظرملّٕموتظملّٕضوملماظغملػملؼملهملموطـّٕتماًزملّ٦عمملتمواغؿرملّٕماظظمللمملدم.م م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓمٓ مرب ماظضملمملٌنيم،موأذؾملّٓمأنمال مإظ ّ٥مإال مآموحّٓه مالمذّٕؼّ١مظ ّ٥م،موأذؾملذملّٓم
أنمدؿملّٓغذملمملموغؾؿملؽملذملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسؾّٓهموردذملّ٦ظّ٥م،ماظػملؾملذملّ٣مصّ٢ؾممودػملّ٣موبمملركمسػملؿملّ٥م،م م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
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مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إن مع ّ٤مأػ ّ٣مسّ٦اع ّ٢مهعملؿمل ّ٠ماِّع ّ٤مظم ماجملؿؼمل :ّٝمتالسِ أبٓاَ ٘٥ع محا٠
أَٓ٘ ايبٛاضٌ َٔ أدٌ اذتفاظ عً ٢أَٔ ايٛطٔ ٚاضتكساز ٙم ،مصؾمل ّ٣مضّٕة مسنيم
اظزملّٓؼ ّ٠موعغملؼمل ّ٤مشؿمل ّٜماظضملّٓا م ،موػ ّ٣محّٕاس ماظّ٦ر ّ٤مع ّ٤مط ّ٢مبممل موعضملؿّٓ م ،مصغملّ٣م
ضّٓعّ٦ا مع ّ٤مذؾملّٓاء مسصملمملم مرووا مأرض ماظّ٦ر ّ٤مبّٓعمملئؾمل ّ٣مدصمملسؼمممل مس ّ٤مدؼؽملؾمل ّ٣موأعؿؾملّ٣م،م
وغعملّ٦لمشلّ٣م:موآمإغؾملمملمإلحّٓىمايلؽملؿملنيمإعمملماظؽملزملّٕموإعمملماظرملؾملمملدة .م
ظّٔا مطمملن مع ّ٤ماظّ٦اجنمل مسػملؿملؽملممل مصمؿملضملؼمممل ماظؿغملمملت ّٟمواظؿضملمملون معضملؾمل ّ٣مظم معّ٦اجؾملهملم
صممملسمملت ماظصملالم مواظؿكّٕؼنمل مواظضملؽمل ،ّٟموسّٓم ممتغملني ماإلرػمملبؿملني مع ّ٤متؽملظملؿملّٔم
خمشملشملمملتؾمل ّ٣ماظرملؿملشملمملغؿملهمل ماظيت متلضمل ّ٧مظؽملرملّٕ ماظّٓعمملر موإًّاب مواظظملّ٦ض ّ٧مظم مطّ٢م
عغملمملن.م م
والمذّ١مأنماِّعّ٤مػّ٦مأػّ٣مرطمملئّٖماظؿؽملؼملؿملهملماظرملمملعػملهملماظيتمتلضملّ٧مإظؿملؾملمملماظرملضملّ٦بم
اٌؿقسملّٕة مظم مصمؿمل ّٝماجملمملالت م ،ماظضملػملؼملؿملهمل م ،مواالضؿزملمملدؼهمل م ،مواالجؿؼملمملسؿملهمل م،م
واظّٖراسؿملؾمهمل م ،مواظزملؽملمملسؿملؾمهمل م ،موشرلػممل م ،مصمملظضملالضهمل مبني ماِّع ّ٤موهعملؿمل ّ٠ماظؿؽملؼملؿملهمل مسالضهملم
تالزعؿملهمل م ،مصؾّٓون ماِّع ّ٤متؿؾّٓد مط ّ٢ماآلعمملل مظم مهعملؿمل ّ٠ماظؿؽملؼملؿملهمل م ،مصال متؽملؼملؿملهمل موالم
اضؿزملمملدموالمادؿعملّٕارمبّٓونمأعّ٤م،موالمأعّ٤مبّٓونمتؽملؼملؿملهمل،مظّٔظّ١مبنيمآم(سّٖموج)ّ٢م
اظضملالضهملماظؿالزعؿملهملمبنيماِّعّ٤موهعملؿملّ٠ماظؿؽملؼملؿملهملمظممعضملّٕضمحّٓؼـّ٥مسّ٤مضّٕؼّ٘مظمم
طؿمملب ّ٥ماظغملّٕؼ ّ٣م ،محؿملىمل م حؾعممملػغمّ٣ػم مبّٕعمشَِّٓ ماظضملؿملّ٘ؿم مصِ ّ٨مايؿملمملةِ ،مواِّعػمّ٤ؿم مصِ ّ٨ماِّورمملنؿم،م
صعملممللعممتضملمملظَ{:ّ٧صَػملْؿملعمضملػمؾغمّٓغموامرعمبفممػعمّٔعماماظْؾعمؿملػموملِم*ماظَِّّٔيمأَرْضملعمؼملعمؾملغمّ٣معممّ٤مجغمّ٦عـمموعمآععمؽملعمؾملغمّ٣ػممعِّ٤ػمم
خعمّ٦ػمفٍ} ،مصمملِّع ّ٤مػ ّ٦مأسصمل ّ٣مأدؾمملب مهعملؿمل ّ٠ماظؿؽملؼملؿملهمل موأطدل مداس ّ٣مشلممل م ،موعممل مدفّ٢م
اظؿمملرؼّْمتؽملؼملؿملهملماضؿزملمملدؼهملمأوماجؿؼملمملسؿملهملمأومسػملؼملؿملهملمأومشرلػمملمإالمظممزّ٢ماِّع .ّ٤م
صؾمملِّعّ٤مؼلؿعملذملذملذملّٕماظؽملمملسمظممحؿملمملتؾملذملذملّ٣موعضملذملذملمملذؾملذملذملّ٣م،موبّ٥متؿعملذملذملّٓمماِّعذملّ٣موتّٕتعملذملذملّ٨م م
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اِّورمملن م ،موؼؽملؼمل ّ٦ماضؿزملمملدػممل م ،موػّٔا معممل مبؿملؽمل ّ٥ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣محني معّ٤فم مآ م(تضملمملشم)م
سػملّ٧مأػّ٢مدؾفملمبؽملضملؼملهملماِّعّ٤مواالدؿعملّٕارم،مصعملممللمتضملمملشم:م{وعمجعمضملعمػملْؽملعممملمبعمؿملػمؽملعمؾملغمّ٣ػمموعمبعمؿملػمّ٤عمماظْعملُّٕعمىم
اظَّؿِ ّ٨مبعممملرعمطْؽملعمممل مصِؿملؾملعمممل مضُّٕؼمى مزَمملػِّٕعمةً موعمضَّٓفمرػمغعمممل مصِؿملؾملعمممل ماظلفمؿملػمّٕعم مدِرلغموا مصِؿملؾملعمممل مظَؿملعممملظِّ٨عم موعمأَؼفممملعؼمممل مآعِؽملِنيعم}،م
صؼملممل متعملّٓعومل مأعهمل مع ّ٤ماِّع ّ٣م ،موال مارتعمل ّ٧مجمؿؼمل ّٝمع ّ٤ماجملؿؼملضملمملت مإال مإذا مدمملدم
اِّعّ٤موسّ٣فمماالدؿعملّٕارمبنيمأبؽملمملئ.ّ٥مم م
وع ّ٤مثّ٣ؾم مؼؿسملّّ مأن ماِّع ّ٤مظ ّ٥مأثّٕه ماظّ٦اضّّ مسػمل ّ٧ماظؿؽملؼملؿملهمل م ،مع ّ٤مخالل مإتمملحهملم
اظظملّٕصهمل مظػملفؼملؿمل ّٝمبمملٌرملمملرطهمل مظم ماظؿؽملؼملؿملهمل مايسملمملرؼهمل م ،مممممل مؼقملدي مإشم متعملّٓمم
اجملؿؼمل ّٝمظم مطمملصهملماجملمملالت م; مٌّ٦اطؾهمل ماظؿشملّ٦ر مأٌّػ ّ٢مظم مأدممملء مدول ماظضملمملٕم
اٌؿعملّٓم مخمملصهمل ماظؽملؼملّ٦ر ماالضؿزملمملدؼهمل م ،موبمملِّخ ّٙمتػمل ّ١ماظيت متغمفِّ٢قم ماظضملػمل ّ٣مووضملػملّ٥م
سؼملمملدمغؾملسملؿؾملممل.م م
أال مصػملؽملقّٕصػم مصمؿملضملؼمممل مسػمل ّ٧مدوام مػّٔه ماظؽملضملؼملهمل مظم مبؿملّ٦تؽملممل موص ّ٧مورؽملؽملممل موأعؿؽملممل م،م
وظؽمللؿؼمللّ١مبمملظلؾّ٢ماظؿّ٧مأرذّٓغمملمإظؿملؾملمملمدؼؽملؽملمملمايؽملؿملّٟمظسملؼملمملنمادؿؼملّٕارػمملمودواعؾملمملم،م
صممليظملمملز مسػمل ّ٧ماِّع ّ٤مؼّٓص ّٝماإلغلمملن مإشم ماإلرممملبؿملهمل مواظضملؼمل ّ٢م ،مواٌرملمملرطهمل ماظظملمملسػملهملم
ظم مبؽملمملء مورؽمل ّ٥موتؽملؼملؿملؿ ّ٥م ،مواظّٓص ّٝمب ّ٥مإشم ماظزملّٓارة مظم مطمملصهمل ماجملمملالت مظؿقعملؿملّ٠م
رصضملؿّ٥موغؾملسملؿ.ّ٥م م

*مممممم*مممممم* م

- 61 -

بٓا ٤األضس ٠ايطٚ ١ٜٛمحاٜتٗا
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌني،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم{:وعماظػملَّّ٥غممجعمضملعمذملّ٢عممظَغملُذملّ٣ػممعِذملّ٤ػمم
غملذملذملّ٣ػممعِذملذملّ٤عمم
غملذملذملّ٣ػممبعمذملذملؽملِنيعمموعمحعمظملَذملذملّٓعمةًموعمرعمزعمضَ ُ
غملذملذملّ٣ػممعِذملذملّ٤ػممأَزػموعماجِ ُ
أَغػم ُظمللِذملذملغملُّ٣ػممأَزػموعماجؼمذملذملمملموعمجعمضملعمذملذملّ٢عممظَ ُ
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمم
اظشملَّؿملممؾعممملتِ} ،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
حمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػممم
تعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م

صكملنماِّدّٕةمػّ٨ماظّٕطؿملّٖةماِّدمملدؿملهملمظممبؽملمملءماجملؿؼملذملّٝمومتمملدذملغملّ٥م،موػذملّ٨م
خذملّٛماظذملّٓصمملعماِّولمسؽملذملّ٥م;مظذملذملّٔامحذملّٕصماإلدذملالممحّٕصؼمذملمملمذذملّٓؼّٓؼمامسػملذملّ٧مدذملذملالعؿؾملمملم
زمملمسػملّ٧مدالعهملماجملؿؼملّٝموأعؽملّ٥موادؿعملّٕارهم،م
دّ٦ؼمملم،محظملممل ً
وضممملؼؿؾملمملم،موبؽملمملئؾملمملمبؽملمملءؼمم كم
وهعملؿمل ًعملمملمظػملؼملزملمملحلمواٌؽملمملصّٝماظؾرملّٕؼهملموسؼملمملرةماظغملّ٦ن.مم م
وإذامطمملنماظّٖواجمػذملّ٦ماظشملّٕؼذملّ٠ماظرملذملّٕسّ٨مالدذملؿؼملّٕارمايؿملذملمملةماظؾرملذملّٕؼهملم،مصذملكملنم
اِّدّٕةمػّ٨ماظّٓسمملعهملماِّدمملدؿملهملمظممبؽملمملءمجمؿؼملّٝمعؿؼملمملدّ١م،مصؼملّ٦ضّٝماِّدّٕةمعّ٤م
اجملؿؼملّٝمطؼملّ٦ضّٝماظعملػملنملمعّ٤ماىلّٓم،مإذامصػملقوملمصػملّّماجملؿؼملّٝمطػملّ٥م،موإذام
صلّٓتمصلّٓماجملؿؼملّٝمطػمل .ّ٥م
وعذملذملّ٤مػؽمل ذملمملمصعملذملذملّٓمسغم ذملمينماإلدذملذملالممبمملِّدذملذملّٕةمواػذملذملؿّ٣مبؾمل ذملمملماػؿؼملمملعؼم ذملمملمبمملظطملؼم ذملمملمؼػملؿملذملذملّ٠م
مبغملمملغؿؾملمملمودورػمملمظممبؽملمملءماجملؿؼملّٝم،مصقىملماإلدالممسػملّ٧مبؽملمملءماِّدّٕةماظلذملّ٦ؼهملم
بشملّٕؼعملهملمعرملّٕوسهملمدذملّ٦ؼهملمتػملؿملذملّ٠مبغملّٕاعذملهملماإلغلذملمملنموآدعؿملؿذملّ٥م،موتؿّ٦اصذملّ٠معذملّٝمصمشملّٕتذملّ٥م
اظلػملؿملؼملهملم،مصرملّٕعماظّٖواجماظّٔيمػّ٦مإحّٓىمدغمذملؽملعمّ٤مآم(سذملّٖموجذمل)ّ٢مظمماًػملذملّ٠م;م
ٌمملمزمعملعملّ٥مظػملؾرملّٕؼهملمعّ٤معؽملمملص،ّٝموضّٓمجضملػملّ٥مآم(تضملمملشم)مإحّٓىمآؼمملتّ٥ماظؾمملػّٕةمظمم
عماجذملمملمظِؿعملػمذملغملُؽملغمّ٦ام
خػملعملّ٥م،مصعملممللمدؾقمملغ:ّ٥م{وعمعِّ٤ػممآؼعممملتِِّ٥مأَنػممخعمػملَّ٠عممظَغملُّ٣ػممعِّ٤ػممأَغػمظملُلِغملُّ٣ػممأَزػمو ؼم
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ػمؾملمملموعمجعمضملعمّ٢عممبعمؿملػمؽملعمغملُّ٣ػممععمّ٦عمدفمةًموعمرعمحػمؼملعمهملًمإؿمنفممصِّ٨مذعمِظَّ١مظَـملؼعممملتٍمظِعملَّ٦ػممـممؼعمؿعمظملَغملَّّٕغمونعم}،مصمملظّٖواجم
إؿمظَؿمل عم
سالضهملمتعملّ٦ممسػملذملّ٧مماظّٕضمذملهملمواظلذملغملؿملؽملهملمواالدذملؿعملّٕارم،مصظملذملّ٨ممزذملاللمماِّدذملّٕةمماظلذملّ٦ؼهملم
اٌؿؼملمملدغملهملمتؽملؼملّ٦ماًاللماظشملؿملؾذملهملمم،موتؽملرملذملفملمماًزملذملممللمماظغملّٕميذملهملمم،موؼضملذملؿملّ٘مماظذملمؽملّ٘ءم
اظزملمملحلمحؿملىملمتلّ٦دماٌّ٦دةم،موتؽملؿرملّٕماظّٕضمهملمظممجؽملؾمملتمػّٔاماظؾؿملوملماظغملّٕؼ.ّ٣م م
ٚقد بًػت عٓا ١ٜاإلضـالّ باألضـس ٠دزدـ ١نـب  ، ٠ستـ ٢اَتـدت ٖـرٙ

ايعٓا ١ٜإىل َا قبٌ بٓاٗ٥ا ٚتأضٝطـٗا ،محؿملذملىملمجذملمملءماظؿّ٦جؿملذملّ٥ماظؽملؾذملّ٦يمبمملغؿعملذملمملءم
سؽملمملصذملذملّٕػمملمبضملؽملمملؼذملذملهملمصمملئعملذملذملهمل،ممب ذملمملمزمعملذملذملّ٠ماظذملذملؿالؤممواظؿّ٦اصذملذملّ٠مواالغلذملذملفمملمم،مواِّظظملذملذملهملم
واظذلاحّ٣مبنيمصمؿملّٝمأصّٕادماِّدّٕةم،موؼغمعملَػملخملّ٢معّ٤مدواصّٝماظظملرملّ٢مظؾؽملؿملمملغؾملمملم،مصّ٦ضّٝم
اإلدالممأدلمملموعضملمملؼرلمؼغمؾػمؽملعمّ٧مسػملؿملؾملذملمملمماخؿؿملذملمملرمماظذملّٖوجممظّٖوجؿذملّ٥مم،مواظّٖوجذملهملممظّٖوجؾملذمل ممملم،م
ؼم
وجضملّ٢مظممععملّٓعؿؾملمملم:ماظّٓؼّ٤مواًػملّ٠ماظغملّٕؼّ٣مواظلذملػملّ٦كمماظعملذملّ٦ؼّ٣م،مومحعمذملىملفمممأتؾمملسذملّ٥مم
مملرؾمملموظّ٨ؾمم
سػملّ٧مذظّ١م،مصعملممللم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مظممذفملنماخؿؿملمملرماظّٖوجمخم ؼم
عمامجمملءعمطُّ٣ػممععمّ٤ػممتعمّٕػمضعمّ٦ػمنعممدِؼؽملعمّ٥غمموعمخغمػملُعملَّ٥غممصَّٖعموممجغمّ٦هغمم،مإَّؿمظمملمتعمظملْضملعمػملُذملّ٦امتعمغملُذملّ٤ػممصِؿػمؽملعمذملهملٌم
إٌّأةم:م(إؿمذ عم
صِذملذملّ٨ماظْذملفملَرػمضؿم،موعمصَلعمذملمملدؽممسعمذملذملّٕؿمؼّٚؽم)م،مصعملذملذملّٓماذذملذملذلطماإلدذملذملالمماظذملذملّٓؼّ٤مسػملذملذملّ٧مأنمؼغملذملذملّ٦نم
عمعّٕػمضِؿملكممملم،مواًُ ُػملّ٠مسػملّ٧مأنمؼغملذملّ٦نممععمّٕػمضِذمل كمؿملمملمم،مالمأيماظذملّٓؼّ٤مطذملمملنم،موالمأيماًُمػملذملّ٠م
ذملّ٧مأالمؼكذملذملّٓعماظؽمل ذملمملسمب ذملمملٌصملؾملّٕمأوماظضملذملذملّٕضمدونماىذملذملّ٦ػّٕمواظػملؾ ذملمملبم
غم
ط ذملمملنم،موسػملذمل
وعضملّٓنماظؽملظملّٗموطّٕؼّ٣ماِّخالق.مم م
وعذملذملّ٤ماىذملذملّٓؼّٕمبمملظذملذملّٔطّٕمأنماإلدذملذملالممضذملذملّٓمجضملذملذملّ٢ماخؿؿمل ذملمملرماظذملذملّٖوجمحعملنم ذملمملمأص ذملؿملالم
ِّ ممؼذملذملمذملّ٣غمم
ظػملؼملّٕأةمطؼملمملمػّ٦محّ٠مظػملّٕجذملّ٢م،مصعملممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(مَظمملمتغمؽملػمغملَّّغمما َ
ُّ٦ام:مؼمملمرعمدغمذملّ٦لعمماظػملَّذملِّ٥م،موعمطَؿملػمذملّٟعمم
حعمؿفمّ٧متغملػمؿعمذملفملْععمذملّٕعمم،موعمالمتغمؽملػمغملَّّغمماظْؾِغملّْٕغممحعمؿفمّ٧متغملعمػمؿفملْذعمنعمم،م َضمملظ عم
غمؾملمملم؟م َضممللعمم:مأَنػممتعملػمغملُومل)م،موظغملّ٨متغمؾّٓيمإٌّأةمعّ٦اصعملؿؾملمملمسػملّ٧ماظؽملغملمملحمالبّٓمأنم
إذػمغ عم
تغملّ٦نمسمملضػملهملمواسؿملهملمرذؿملّٓم،محؿّ٧مؼؿلؽملّ٧مأخّٔمإذغؾملمملموعرملمملورتؾملمملم،موأنمتغملّ٦نمضّٓم
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بػملطملوملمدؽملكممملمتغملذملّ٦نمعضملؾملذملمملمضذملمملدرةمسػملذملّ٧ماخؿؿملذملمملرماظغملذملّٟءم،مصعملذملّٓمغؾملذملّ٧ماإلدذملالممسذملّ٤م
ػملّ٧ماظّٖواجم،مصعملّٓمجمملءعمتػممصعمَؿمملةٌمإؿمَظذملّ٧مماظؽملفم ِؾذملّ٨مممم(صعمذمل َّػملّ٧مماظػملَّذملّ٥غممم
عم
إطّٕاهمإٌّأةمأوماظظملؿمملةمس
سعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)،مصَ َعملمملظَوملػمم:مإؿمنفممأَبِّ٨مزعموفمجعمؽملِّ٨مابػمّ٤عممأَخِؿملِّ٥مظِؿملعمّٕػمصَّٝعمم ِبذملّ٨ممخعملِؿمللعمذملؿعممّ٥غمم،مصَفعمضملعمذملّ٢عممم
مملمملءغممأَنػمم
ػمؾملمملم،مصَ َعملمملظَوملػمم:مضَّٓػممأَجعمّٖػمتغمم عمعمملمصعمؽملعمّٝعممأَبِّ٨م،موعمظَغملِّ٤ػممأَرعمدػمتغممأَنػممتعمضملػمػملَّ٣عمماظؽمل عم
اْظفملَعػمّٕعممإؿمظَؿمل عم
ـملبمملءِمعِّ٤ػمماْظفملَعػمّٕؿممذعمّ٨ػمءؽمم،مطؼملمملمؼؽملؾطملّ٨مأنمؼغملّ٦نمطِالماظذملّٖوجنيمعذملقملػػملَنيم
ظَؿملػمّٗعممإؿمظَّ٧ماظْ عم
ظؿقؼملّ٢متؾضملمملتماظّٖواجموعلقملظؿملمملتّ٥مبغملّ٢مأبضملمملدهموجّ٦اغؾذملّ٥م،مصذملالمذذملّ١مأنماظرملذملّٕعم
ضمملئّ٣مسػملّ٧معّٕاسمملةمعزملذملمملحلماظذملؾالدمواظضملؾذملمملدم،مصقؿملذملىملمتغملذملّ٦نماٌزملذملػملقهملماٌضملؿذملدلةم
صـؼملهملمذّٕعمآم.م م
وضّٓمأطّٓمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مضذملّٕورةمهعملذملّ٠ماظؾذملمملءةمسؽملذملّٓماظذملّٖواجم،م
عمزملذملّٕؿممم
عمؿذملّٖعموفمجػممم،م َصكملؿمغفمذملّ٥غمممأَشَذملّٚقمممظِػملْؾ عم
اظؾمملءعمةَمصَػملْؿملعم
شملمملععمم عم
حؿملىملمضمملل:م(عمؼمملمععمضملػمرملعمّٕعمماظرملفمؾعممملبِمععمّ٤ؿممادػمؿعم َ
ؿمجمملءؽم)،مواظؾمملءةمػؽملمملمػّ٨م
وعمأَحػمزملعمّ٤غممظِػملْظملَّٕػمجؿم،موعمععمّ٤ػممظَّ٣ػممؼعملػمؿعمشملِّٝػممصَضملعمػملَؿملػمِّ٥م ِبمملظزملفمّ٦ػممؿمم َصكملؿمغفمّ٥غممظَّ٥غممو عم
اظعملّٓرةمسػملّ٧مهؼملّ٢معلؽّ٦ظؿملهملماِّدّٕةمبغملّ٢مجّ٦اغؾؾملمملموتؾضملمملتؾملمملم،موظّ٦مطمملغوملماظؾذملمملءةم
َؼملذملمملمسعملَّذملنملماظذملؽمل
اٌشملػملّ٦بهملمػّ٨ماظعملذملّٓرةماىلذملؼملؿملهملمصقلذملنملم،مظ عم

م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥م

غمماظؾمملءعمةَمصَػملْؿملعمؿعمّٖعموعمؾمجػم)مبعملّ٦ظ:ّ٥م
شملمملععممعِؽملػمغملُ ّ٣عم
ودػمل)ّ٣مسػملّ٧مضّ٦ظ:ّ٥م( عمؼمملمععمضملػمرملعمّٕعمماظرملعمؾمؾعممملبِم،مععمّ٤ؿممادػمؿعم َ
(وعمععمّ٤ػممظَّ٣ػممؼعملػمذملؿعمشملِّٝػممصَضملعمػملَؿملػمذملِّ٥م ِبمملظزملعمؾمذملّ٦ػممؿمم)،محؿملذملىملمؼذملّٔطّٕماظظملعملؾملذملمملءموذذملّٕؾماحمايذملّٓؼىملمأنم
اظؿّ٦جؿملّ٥مػؽملمملمإشمماظزملّ٦ممٌمملمظّ٥معّ٤مأثّٕمظممطلّٕمحّٓةماظرملؾملّ٦ةمظّٓىماظرملؾمملبمشرلم
اظعملمملدرمسػملّ٧مهؼملّ٢متؾضملمملتماظّٖواجموعلؽّ٦ظؿملمملتّ٥ماٌمملظؿملذملهملمواالجؿؼملمملسؿملذملهملمواظؽملظمللذملؿملهملم،م
وإالمٌمملمطذملمملنمشلذملّٔاماظؿضملعملؿملذملنملمعذملّ٤مأثذملّٕم،موظغملذملمملنمسػملذملّ٧مطذملّ٢معذملّ٤مادذملؿشملمملعماظؾذملمملءةم
اىلّٓؼهملمأنمؼؿّٖوجمبطملّٚماظؽملصملّٕمسّ٤ماالسؿؾمملراتماِّخّٕى .م
وإذا مطمملغومل ماظظملؿّ٦ى متؿطملرل مبؿطملرل ماظّٖعمملن مواٌغملمملن موايمملل مصكملن مأحّ٦الم
سزملّٕغمملموزّٕوصَّ٥موتؾضملمملتمتغملّ٦ؼّ٤ماِّدّٕةمتؿشملػملنملمغسملفمملمصغملّٕؼكممملمواجؿؼملمملسؿملكممملموضّٓرةم
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سػمل ّ٧مهؼمل ّ٢ماٌلؽّ٦ظؿملهمل موتؾضملمملت مبؽملمملء ماِّدّٕة م ،محؿ ّ٧مال مؼغملّ٦ن معزملرلػممل ماظظملرملّ٢م
وتظملرملّ٨محمملالتماظشملالقماٌؾغملّٕم،موترملّٕؼّٓماِّبؽملمملءموهشملؿملؼملؾملّ٣مغظمللؿملمملم،موؼغملظملّ٨مأنم
غغمّٔطخملّٕ مظم مذظ ّ١مبعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(طَظملَ ّ٧مبِمملٌَّٕػمءِ مإثػمؼملؼمممل مأنػمم
ؼغمسملعمؿملممّٝعممععمّ٤ػمم عمؼضملغمّ٦لغم)م،موصّ٧مرواؼهملم:مم(طَظملَّ٧مبِمملٌَّٕػمءِمإثػمؼملؼممملمأنػممؼغمسملعمؿملممّٝعممععمّ٤ػممؼعمعملُّ٦تغم)م .م
وسػملؿمل ّ٥مغقملطّٓ مأن مزواج ماظعملمملصّٕات مجّٕميهمل م ،موأن ماظظملؿّ٦ى مخبالف معمملمسػملؿملّ٥م
اظعملمملغّ٦نمتظملؿّّمأبّ٦ابمملمعّ٤ماظظملّ٦ضّ٧مواظظمللمملدمالمتغملّٓؾمم.م م
ومبمملمأنماظرملمملرعمايغملؿملّ٣مٕمزمّٓدمد كمؽملمملمحمّٓدةمظػملّٖواجمصكملنمعمملمتضملمملرفمسػملؿملّ٥م
مملعممل م ،مودؽملّ٦ه مضمملغّ٦غممل م ،موجنمل مسػملؿملؾمل ّ٣ماالظؿّٖام مب ّ٥م ،موسّٓم مإًّوجم
اظعملّ٦م مسّٕصممل مس كم
سػملؿمل ّ٥معمملدام مأن معممل متضملمملرصّ٦ا مسػملؿمل ّ٥مال مؼؿضملمملرض مع ّٝمغ ّٙمضشملضمل ّ٨ماظـؾّ٦ت مضشملضملّ٨م
اظّٓالظهمل م ،موػ ّ٦معممل مرمنمل مأن متغملّ٦ن مسػملؿمل ّ٥ماظظملؿّ٦ى مهعملؿملعملممل مظػملؼملزملػملقهمل ماٌضملؿدلةم
ودّٓكمامظػملّٔرائّٝم،موشػملعملمملمِّبّ٦ابماظظملّ٦ضّ٧مواظظمللمملدم.م م
طؼملممل مغقملطّٓ مسػمل ّ٧مضّٕورة ماالظؿّٖام مبمملظضملعملّٓ ماظرملّٕس ّ٨ماظّٕزل ّ٨ماٌّ٦ث ّ٠مظّٓىم
اٌفملذوغنيماظّٕزلؿملنيمدونمدّ٦اػّ٣م،محظملمملزمملمسػملّ٧محّ٠مإٌّأةمواظشملظملّ٢م،موسػملّ٧م
طؿملمملنماِّدّٕةمواجملؿؼملّٝم.
نريو َٔ أضظ بٓا ٤األضسٚ ٠محاٜتٗا َ :ساعا ٠اذتكٛم ٚايٛادبات م،م
صػملغملّ٢معّ٤ماظّٖوجنيمسػملّ٧ماآلخذملّٕمحعملذملّ٦قم،موظّ٥مواجؾذملمملتم،مضممللمتضملمملشم:م{وعمظَؾملغمّ٤فمم
ممجممللؿممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٤فممدعمرعمجعمهملٌ موعماظػملَّّ٥غممسعمّٖؿمؼّٖؽممحعمغملِؿملّ٣ؽم}،مصالم
عِـػمّ٢غمماظَِّّٔيمسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٤فممبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِموعمظِػملّٕ عم
ؼغمشملمملظنمل مأيؾم مصّٕد مع ّ٤مأصّٕاد ماِّدذملذملّٕة مرذملذمل ّ٠مدون مأن مؼذملقملدي معذملممل مسػملؿملذمل ّ٥معّ٤م
واجذملنمل;مظؿقعملؿملذملذملّ٠ماٌذملذملّ٦دةمواظذملذملّٕضمذملذملذملهمل واظلغملؿملؽملهملماظيتموضملّ٢ماِّدّٕةمعلؿعملّٕة.م م
وظعملّٓموضفمّّماإلدالممػّٔهمايعملّ٦قمواظّ٦اجؾمملتم،موضلفمؼملؾملمملمبنيمصمؿملّٝمأصّٕادم
اِّدذملذملّٕة،مصؼملؽملؾملذملمملمعذملمملمػذملذملّ٦معذملمملديم،موعؽملؾملذملمملمعذملمملمػذملذملّ٦معضملؽملذملذملّ٦يم،مضذملممللم(صعمذملذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥م
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اإلعذملمملمغمممرعماعـمموعمععملػمذملمؽّ٦لؽممسعمذملّ٤ػممم
وعمدعمػملَّّ٣عم):م(طُػملُّغملُذملّ٣ػمممرعماعـمم،موعمطُػملُّغملُذملّ٣ػمممعلػمذملقملغمولؽمممسعمذملّ٤ػمممرعمسِؿملفمؿذملِّ٥مم:م عم
ٌذملّٕػمأةُممرعماسِؿملعمذملهملٌممظممبؿملػمذملوملِمم
رعمسِؿملفمؿِِّ٥م،مواظّٕفمجغمّ٢غممرعماعـممظممأػػمػملِِّ٥موعمععملػمؽّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِذملِّ٥مم،موعما َ
ًمملدِمغممرعماعـممظمم عمعممللؿممدعمؿملممِّٓهِموعمععملؽغمّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِ،ِّ٥م
ِؾملمملم،موعما َ
ِؾملمملموعمععملػمؽّ٦ظَهملٌمسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿ عم
زعموػمج عم
صَغملُػملُّغملُذملذملّ٣ػممرعماعـمموعمععملػمذملذملؽّ٦لؽممسعمذملذملّ٤ػمممرعمسِؿملفمؿِذملذمل)ِّ٥م،مصؽملفذملذملمملحماِّدذملذملّٕةموادؿعملّٕارػذملذملذملمملمعّٕػذملذملّ٦نم
بمملحملمملصصملذملهملمسػملّ٧مايعملّ٦قمواظّ٦اجؾذملمملتمبنيمصمؿملّٝمأصّٕادػذملذملمملم،موسذملّٓممومملػػملذملؾملمملم
أوماظؿظملّٕؼّٛمصؿملؾملممل.م م
صػملػملؼملذملذملّٕأةمإشممجمملغذملذملنملمحلذملذملّ٤معضملمملعػملؿؾمل ذملمملمإطّٕاعغمؾمل ذملمملموص ذملؿملمملغهملُمحعملؾمل ذملمملمظممايؿمل ذملمملةم
اظغملّٕميذملذملهملمإغظملمملضًذملمملموعضملمملعػملذملذملهملم،محؿملذملذملىملمزمذملذملىملماظذملؽمل

م(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)مسػملذملذملّ٧م

ػمؾملذمل ممملم،م
جذملّٕػمتعمممسعمػملَؿمل عم
ِؾملذملمملمموعمجػمذملّ٥عممماظػملَّذملِّ٥ممإَّؿمظذملمملممأُ ِ
ؿمغَّ١مظَّ٤ػممتغمؽملػمظملِّ٠عممغعمظملَعملَهملًمتعمؾػمؿعمطملِّ٨مب عم
ذظ،ّ١مصؿملعملّ٦ل:م(...إ فم
ُؾملمملمصِّ٨مصِّ٨ممماعػمّٕعمأَ ِت،)َّ١موظّ٥مسػملؿملؾملمملمحلّ٤ماظضملرملّٕةمواٌّ٦دةم،موأنم
حعمؿفمّ٧ماظػملُّعملْؼملعمهملَمتعمفػمضملعمػمل عم
هظملصملّ٥مظممعمملظّ٥موسّٕضّ٥مووظّٓه .م
وظعملّٓمضّٕبمظؽملمملماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)موأصقمملبّ٥ماظغملّٕامم(رضّ٦انمآم

سػملؿملؾمل)ّ٣مأروعماِّعـػملهملمظممحلّ٤ماظضملرملّٕةمعّٝماظؽمللمملءم،مصػملؼملمملمدغمذملؽػملوملممسعممملئِرملعمذملهملُم(رضذملّ٨م
ممل)معمملم َطمملنعمماظؽملفمؾِّ٨قمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مؼعمزملػمؽملعمّٝغممصِّ٨مبعمؿملػمؿِذملِّ٥؟م َضمملظَذملموملػمم:م( َطذملمملنعمم
آمسؽملؾمل عم
ُمخذملّٕعمجعممإؿمَظذملّ٧م
ذملّٕتِماظزملفمذملالَة عم
عمسمل عم
ؼعمغملُّ٦نغممصِّ٨معِؾملػمؽملعمهملِمأَػػمػملِِّ٥م-متعمضملػمؽملِّ٨مخِّٓػمععمهملَمأَػػمػملِِّ٥م-م َصكملؿمذعمامح عم
اظزملفمالَةِم)م،موسعمّ٤ؿممابػمذملّ٤ؿممسعمؾفمذملمملسـمم(رضذملّ٨مآمسؽملؾملؼملذملممل)مضَذملممللعمم:مإؿمغممذملّ٨م ُأحِذملنملقممأَنػممأَتعمذملّٖعمؼفمّ٤عمم
َؼملمملمأُحِنملقممأَنػممتعمؿعمّٖعمؼفمّ٤عممظِّ٨ماعّٕعمأ ِتذملّ٨م،مَِّنفمماظػملَّذملّ٥عممتعمضملعمذملمملظَّ٧مؼعمعملُذملّ٦لغمم:م{وعمظَؾملغمذملّ٤فمم
العػمّٕأتِّ٨م،مط عم
عِـػمذملذملّ٢غمماظَّ ذملِّٔيمسعمػملَ ذملؿملػمؾملؿمّ٤فممبِ ذملمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِم}،موبؾملذملذملّٔامتلذملذملؿعملؿملّ٣مايؿمل ذملمملةم،موتلذملذملؿعملّٕماِّدذملذملّٕةم،م
وؼّٖدػّٕماظّ٦رّ٤م،موتّٕتعملّ٨ماِّعهملم.م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝ

ايؼملذملذملذملّٓمٓمربماظضملذملذملذملمملٌنيم،مواظزملذملذملذملالةمواظلذملذملذملالممسػملذملذملذملّ٧مخذملذملذملمملمتماِّمغؾؿملذملذملذملمملءم
وإٌّدذملذملػملنيم،مدذملذملؿملّٓغمملمحمؼملذملذملّٓم(صذملذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملذملػمل،)ّ٣موسػملذملذملّ٧مآظذملذملّ٥موصذملذملقؾّ٥م
أصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ :ممممم م
َ َٔٚعاٖس زعا ١ٜاإلضالّ يألضسٚ ٠محاٜتٗا  :تؿشٝض املفـاٖ ِٝارتاط٦ـ١

بػإٔ تٓع ِٝايٓطٌ ،مصعملّٓمأطّٓماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مسػملذملّ٧ممحذملّ٠مماظشملظملذملّ٢ممظمماظّٕسمملؼذملهملمم
واإلرضمملعم،مصعملذملممللممدذملؾقمملغّ٥مم:م{وعماظّْ٦عماظِذملّٓعماتغمممؼغمّٕػمضِذملضملػمّ٤عمممأَوػمالَدعمػغمذملّ٤فمممحعمذملّ٦ػمظَؿملػمّ٤ؿممم َطذملمملعِػملَؿملػمّ٤ؿمم
فمضمملسعمهملَم}،موػّٔاماإلرضمملعمحّ٠مظػملشملظملذملّ٢مم،مظّٓرجذملهملممأنمبضملذملّٚمم
ظِؼملعمّ٤ػممأَرعمادعممأَنػممؼغمؿِّ٣فمماظّٕ عم
اظظملعملؾملمملءمأرػملعملّ٦امسػملّ٧ماظػملنبماظّٔيمؼّٕضضملّ٥ماظشملظملذملّ٢ممعذملّ٤ممأمدملمحمملعذملّ٢مم:مظذملنبمماظطملِؿملػمػملَذملهملمم،م
وطفملنفممأحّٓعمماظشملظملػملنيماشؿممللمجّٖءؼمامعّ٤محّ٠فممأخؿملّ٥م،مأومأنمطالمعؽملؾملؼملذملممملمضذملّٓمماشؿذملممللمم
جّٖءؼمامعّ٤محّ٠ماآلخّٕ.م م
ع م ،م
ظّٔام،مرمنملمأنمؼفملخّٔمطذملّ٢ممرظملذملّ٢ممحعملذملّ٥ممظممعذملّٕحػمليتممايؼملذملّ٢ممواإلرضذملممل م
واظذلبؿملذملذملهملماظلذملذملّ٦ؼهملم،معذملذملّٝمضذملذملّٕورةماظّ٦ص ذملمملءمرعملذملذملّ٥مظمماٌفملطذملذملّ٢مواٌػملذملذملؾّٗمواظزملذملذملقهملم
واظؿضملػملؿملّ٣م،مأعمملماظؿعملزملذملرلممظممحذملّ٠مماِّبؽملذملمملءمم،موسذملّٓممماظّ٦صذملمملءممرعملذملّ٦ضؾملّ٣ممظمماظذلبؿملذملهملمم
ػملؼملمملمشلّ٣م .م
صؿملضملّٓغممز ؼم
مموظعملّٓمبنيماظؽمل

ؿملضملذملممل معلذملؽّ٦ظّ٦نممسذملّ٤ممأبؽملمملئؽملذملمملمم
م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأغؽملمملمصم ؼم

اظّٔؼّ٤مػّ٣مأعذملمملغذملهملمظممأسؽملمملضؽملذملذملمملم،مصعملذملمذملممللم(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م):م(طُػملُّغملُذملّ٣ػمممرعماعـمم،م
وعمطُػملُّغملُذملّ٣ػممععملػمذملؽّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿ.)ِّ٥مم م
ٚعًٖ ٢را ْؤندمأنمتؽملصملؿملّ٣ماظؽمللذملّ٢ممضذملّٕورةممذذملّٕسؿملهملمموورؽملؿملذملهمل،مموػذملّ٦ممواجذملنملمم
اظّ٦ضوملم،مصمملظغملـّٕةماظيتمتّٓسّ٦مإشمماٌؾمملػمملةمػّ٨ماظغملـّٕةماظضملصملؿملؼملهملماظؽملمملصضملهملماظعملّ٦ؼذملهملمم
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اٌؽملؿفهملم،ماظيتمالمميغملّ٤مأنمتغملذملّ٦نممسمملظذملهملممسػملذملّ٧مماآلخذملّٕؼّ٤ممظممرضملمملعؾملذملمملمموطلذملمملئؾملمملمم
ودوائؾملمملم،مأعمملماظغملـّٕةماظسملضملؿملظملهملماشلّٖؼػملهملماظيتمتغملّ٦نمسمملظهملًمسػملذملّ٧مشرلػذملمملمصؾملذملّ٨ماظذمليتم
ذؾؾملؾملمملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبطملـمملءماظلؿملّ٢م،محؿملىملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥م

ودػمل)ّ٣م:م( ؼغمّ٦ذُِّ١مأَنػممتعمّٓعماسعمّ٧مسعمػملَذملؿملػمغملُّ٣غمماظْذملفملُععمّ٣غممعِذملّ٤ػمم ُطذملّ٢ممم ُأ ُصذملّ٠ـممطَؼملعمذملمملمتعمذملّٓعماسعمّ٧ماظْفملَطَػملَذمل ُهملم
ممل:مؼمملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَّ،ِّ٥مأَعِّ٤ػممضِػملَّهملٍمبِعمؽملمملمؼعمّ٦ػمععمؽٍِّٔ؟م َضممللعم:م(أَغػمذملؿغمّ٣ػممؼعمّ٦ػمععمؽِذملٍّٔم
ِؾملممل)م َضممللعم:مضُػملْؽملعم عم
سعمػملَّ٧مضَزملػمضملعمؿ عم
غمـمملءِماظلفمؿملػمّ٢ؿم،)،مصؾملّ٨مطـّٕةمعّٔعّ٦عهملمالمممّٓوحهمل.م
طَـِرلؽم،موعمظَغملِّ٤ػممتعمغملُّ٦غغمّ٦نعممشعمُـمملءؼممطَطملعم
مملعمملم:مغقملطّٓمأنمتؽملصملؿملّ٣ماظؽمللّ٢مأعّٕمعؾذملمملحمالمحذملّٕجمصؿملذملّ٥مسػملذملّ٧ماإلرذملالقم،م
وخؿ ؼم
بّ٢مؼزملّ٢مظممواضضملؽملمملمإشممحّٓماظسملّٕورةمظؾؽملمملءمجؿملّ٢مضّ٦يمعـعملّٟمضذملمملدرمسػملذملّ٧مبؽملذملمملءم
ايسملمملرةم،موأنمبؽملمملءماِّدّٕةموضممملؼؿؾملمملموادؿعملّٕارػمملمواجذملنملمزمؿذملمملجمإشمممإسذملّٓادٍم
جؿملٍّٓموصغملّٕـممواعـممعلذملؿؽملرلـمم،مؼعملذملّٓرمصذملمملحؾّ٥معضملؽملذملّ٧ماٌلذملؽّ٦ظؿملهملم،موؼغمفعمؽملممذملنملماجملؿؼملذملّٝم
أد ذملؾمملبماظرمل ذملعملمملقمواظؽملذملذملّٖاعمواظظملّٕضذملذملهملمواًذملذملالفم،موؼّٕاسذملذملّ٨مايعملذملذملّ٦قمواظّ٦اجؾ ذملمملتم
قمؾملمملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امضُّ٦امأَغػمظملُلعمغملُّ٣ػمموعمأَػػمػملِذملؿملغملُّ٣ػممغعمذملمملرؼمام
اغشملال ًضمملمعّ٤مضّ٦لمآمتضملمملشمم:م{م ؼعممملأَؼ عم
غمػمملماظ فمؽملمملسغمموعماظْقِفعممملرعمةُ}.مم م
وعمضُّ٦د عم
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االعتباز بايصَٔ َٚؿا٥س األَِ ٚايد ٍٚقدميًا ٚسدٜجًا
م

ايؼملّٓمٓمربماظضملذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماظضملّٖؼذملّٖ:م{وعمضعمذملّٕعمبعمماظػملَّذملّ٥غممععمـعمػملًذملمملمضَّٕػمؼعمذملهملًم
َؾملذملمملم
غملذملمملنـممم َصغملَظملَذملّٕعمتػممبِذملفملَغػمضملغمّ٣ؿمماظػملَّذملِّ٥مصَفملَذعماض عم
مممع َ
طَمملغعموملػممآعِؽملعمهملًمعغمشملْؼملعمؽِؽملفمهملًمؼعمفملْتِؿملؾملعممملمرؿمزػمضُؾملعممملمرعمشَّٓؼمامعِّ٤ػممطُذمل ّ٢عم
اظػملَّذملذملّ٥غممظِؾعم ذملمملسعمماظْفغمذملذملّ٦عؿمموعماظْكعمذملذملّ٦ػمفِمبِؼملعم ذملمملمطَ ذملمملغغمّ٦امؼعمزملػم ذملؽملعمضملغمّ٦نعمم*وعمظَعملَذملذملّٓػممجعم ذملمملءعمػغمّ٣ػممرعمدغمذملذملّ٦لؽممعِ ذملؽملػمؾملغمّ٣ػمم
المإظذملذملّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملذملّٓعمهغممالم
َصغملَذملذملّٔفمبغمّ٦هغممصَفملَخعمذملذملّٔعمػغمّ٣غمماظْضملعمذملذملّٔعمابغمموعمػغمذملذملّ٣ػممزَذملمملظِؼملغمّ٦نعم}،موأَذذملذملؾملّٓغممأنػمم َ
ذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صؼملّ٤مغضملّ٣مآم(سّٖموج)ّ٢مسػملّ٧ماإلغلمملنمأنموػؾّ٥مسعملالمصشملؽملؼممملمؼظملّٕقمبّ٥مبنيمايّ٠م
واظؾمملر ّ٢م ،موميؿملّٖ مب ّ٥مبني ماًرل مواظرملّٕ م ،موؼّٖن مب ّ٥ماِّعّ٦ر م ،موؼؿّٓبّٕ مب ّ٥مأحّ٦الم
اظلمملبعملنيم،موؼضملؿدلممبّٕورماِّؼمملممواظلؽملني.م م
وإذامطؽملفممملمغّ٦دعمسمملعؼممملموغلؿعملؾّ٢مسمملعؼممملمجّٓؼّٓؼمامصضملػملؿملؽملمملمأنمغفملخّٔماظضملدلةمعّ٤معّٕورم
اظػملؿملمملظ ّ٨مواِّؼمملم م ،مواظرملؾملّ٦ر مواِّسّ٦ام م ،مصظمل ّ٨معّٕور ماِّؼمملم مسدلة م ،موظم ماغعملسملمملءم
اِّسّ٦ام متّٔطّٕة موسصملهمل ،مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم :م{وعمػغمّ٦عم ماظَِّّٔي مجعمضملعمّ٢عم ماظػملَّؿملػمّ٢عم موعماظؽملفمؾملعممملرعمم
عممذغملُّ٦رؼما} ،مصؼملمملمايؿملمملةماظّٓغؿملمملمإالمسمملممؼؿػملّ٦همسمملمم،م
خِػملْظملَهملًمظخملؼملعمّ٤ػممأَرعمادعممأَنمؼعمّٔفمطَّّٕعممأَوػممأَرعماد غم
وأؼمملممإثّٕمأؼمملمم{،ؼغمعملَػملخملنملغمماظػملَّّ٥غمماظػملَّؿملػمّ٢عمموعماظؽملفمؾملعممملرعممإؿمنفممصِّ٨مذعمظَِّ١مظَضملِؾػمّٕعمةًمظِفملُوظِّ٨ماظْفملَبػمزملعممملرؿم}.م م
وظعملّٓمطمملنمعّ٤مػّٓيماظؽمل

م(صػملّ٧مآ مسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣مأن مؼغمّٔعمطخملّٕمأتؾمملسعم ّ٥ممبّٕورم

اِّؼمملمموطّٕؾمماِّسّ٦امم،موطمملنم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مطـرلؼمامعمملمسممملرؾؾملّ٣مبعملّ٦ظّ٥م:م(أَؼقمؾملعممملم
اظؽملفممملسغممإؿمنفممِظغملُّ٣ػممععمضملعممملظِّ٣عممصَمملغػمؿعمؾملغمّ٦امإؿمظَّ٧مععمضملعممملظِ ِؼملغملُّ٣ػم،موعمإؿمنفم مَظغملُّ٣ػممغِؾملعممملؼعمهملًمصَمملغػمؿعمؾملغمّ٦امإؿمظَّ٧مغِؾملعممملؼعمِؿغملُّ٣ػم،م
إؿمنفمماظْؼملغمقملػمعِّ٤عممبعمؿملػمّ٤عممععمكعممملصَؿعمؿملػمّ٤ؿم:مبعمؿملػمّ٤عممأَجعمّ٢ـممضَّٓػممععمسملعمّ٧مالمؼعمّٓػمرؿميمععممملماظػملَّّ٥غممصعممملغِّٝؽممصِؿملِّ٥م،موعمبعمؿملػمّ٤عمم
أَجعمّ٢ـممضَّٓػممبعمعملِّ٨عممال مؼعمّٓػمرؿميمععمممل ماظػملَّّ٥غممضَمملضـممصِؿمل ِّ٥م،مصَػملْؿملعمفملْخغمِّٔماظْضملعمؾػمّٓغممعِّ٤ػممغعمظملْلِ ِّ٥مظِؽملعمظملْلِ،ِّ٥موعمعِّ٤ػمم
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دغمغػمؿملعممملهغممآلخِّٕعمتِ،ِّ٥موعمعِّ٤عمماظرملفمؾِؿملؾعمهملِمضَؾػمّ٢عمماظْؾملعمّٕعممؿم،موعمعِّ٤عمماظْقعمؿملعممملةِمضَؾػمّ٢عمماظْؼملعمّ٦ػمتِ،مصَّ٦عماظَِّّٔيمغعمظملّْٗغمم
عغمقعمؼملفمٍّٓمبِؿملعمِّٓهِمععممملمبعمضملػمّٓعمماظْؼملعمّ٦ػمتِمعِّ٤ػممعغملػمؿعمضملػمؿعمنملٍ،موعمععممملمبعمضملػمّٓعمماظّٓقمغػمؿملعممملمدعمارؽممإؿمالماظْفعمؽملفمهملَمأَوؿمماظؽملفممملرعم)،م
صمملظضملمملضّ٢مػّ٦ماظّٔيمؼؽملصملّٕمظممأؼمملعّ٥ماٌمملضؿملهملم،مصكملنمطمملغوملمسمملعّٕةمبمملِّسؼملممللماظزملممليهملم
دفملل مآ متضملمملشم ماٌّٖؼّٓ م ،موإن موجّٓ مشرل مذظ ّ١متمملب مإشم مآ م(سّٖ موج )ّ٢متّ٦بهملم
غزملّ٦حؼممملم،مصؼملّ٤مرضمهملمآمتضملمملشممبضملؾمملدهمأغّ٥مؼعملؾّ٢متّ٦بهملماظؿمملئؾنيم،مبّ٢مإغّ٥مدؾقمملغّ٥م
أخدلغمملمظممطؿمملبّ٥ماظغملّٕؼّ٣مبفملنماٌلػملّ٣مسؽملّٓعمملمؼؿّ٦بمإشممآمتّ٦بهملمصمملدضهملمتؿقّ٦لم
دؿملؽمملت ّ٥مإشم محلؽملمملت م ،مؼعملّ٦ل متضملمملشم :م{إؿمظَّممل مععم ّ٤متعممملبعم موعمآععمّ٤عم موعمسعمؼملِّ٢عم مسعمؼملعمالً مصعممملظِقؼممملم

ٍموطَمملنعمماظػملَّّ٥غممشَظملُّ٦رؼمامرفمحِؿملؼملؼمممل} .م
صَفملُوػمظَؽَِّ١مؼغمؾعمّٓمملغمماظػملَّّ٥غممدعمؿملممؽعممملتِؾملؿمّ٣ػممحعملعمؽملعممملت عم
وظعملّٓمسغمينماإلدالممسؽملمملؼهملمبمملظطملذملهملمبعملؿملؼملذملهملماظذملّٖعّ٤موأػؼملؿملؿذمل،ّ٥موحذملىملفممسػملذملّ٧مضذملّٕورةم
اشؿؽملمملعذملذملّ٥مبمملظشملمملس ذملمملتمواظعملّٕب ذملمملتم،موحذملذملّٔرمأذذملذملّٓماظؿقذملذملّٔؼّٕمعذملذملّ٤ماظؿظملذملذملّٕؼّٛمصؿملذملذملّ٥م،ممصعمل ذملمملل:م
{وعماظْضملعمزملػمّٕؿمم*مإؿمنفمماظْكملؿمغػملعممملنعممظَظملِّ٨مخغملػمّٕـمم*مإؿمظَّمملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمذملّ٦اموعمسعمؼملِػملُذملّ٦اماظزملفمذملمملظِقعممملتِموعمتعمّ٦عماصعمذملّ٦ػمام
بِمملظْقعمّ٠ممموعمتعمّ٦عماصعمّ٦ػمامبِمملظزملفمذملؾػمّٕؿمم}،مصذملمملظّٖعّ٤مغضملؼملذملهملمسصملؼملذملّ٧موعؽملقذملهملممطذملدلىم،مرمِذملنملغمماشؿؽملمملعغمؾملذملمملم
وادؿـؼملمملرػمملمحؿّ٧مالمتغملّ٦نعممحغمفهملًمسػملّ٧ماإلغلمملنمِمإذعمامضعمؿملفمضملؾملمملمعِّ٤مبؿملػمّ٤ؿممؼّٓؼذملِّ٥مدونعممأَنم
ؼّٕتعمعملِذملذملّ٨عممإشممأحلعمذملذملّ٤ؿممحذملذملممللـم،مطؼمل ذملمملمحـؽملذملذملمملمسػملذملذملّ٧مذظذملذملّ١مردذملذملّ٦لمآم(صذملذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥م
صذملقفممؿعمَّ١مضَؾػمذملّ٢عمم
ودػمل)ّ٣حنيمضمملل:م(اشْؿعمؽملِّ٣ػممخعمؼملػملؼممملمضَؾػمّ٢عممخعمؼملػمّٗـم:مذعمؾعممملبعمَّ١مضَؾػمّ٢عممػِّٕعمعِذمل،َّ١موعم ِ
دعمعملَؼملَِّ١م،موعمشِؽملعممملكَمضَؾػمّ٢عممصَعملّْٕؿمكَ،موعمصَّٕعماشََّ١مضَؾػمّ٢عممذغمطملػمػملِ،َّ١موعمحعمؿملعممملتعمَّ١مضَؾػمّ٢عممععمّ٦ػمتِ)َّ١م،مثذملّ٣مأطذملّٓم
اظؽملعمؾمؾِّ٨عمؾمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسػملّ٧مأػؼملؿملهملماظّٖعّ٤موضؿملؼملؿّ٥مصعملّٕرمأنماإلغلمملنمعلذملؽّ٦لم
سؽملّ٥مأعمملممآم(سذملّٖموجذمل)ّ٢مؼذملّ٦مماظعملؿملمملعذملهملم،محؿملذملىملمضذملممللم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مومدذملػمل)ّ٣م:م(ظَذملمملم
تعمّٖغمولغممضَّٓععممملمسعمؾػمٍّٓمؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمحعمؿفمّ٧مؼغملػمفملَلعممسعمّ٤ػممأَرػمبعمّٝؿممخِزملعمممللـم:مسعمّ٤ػممسغمؼملغمذملّٕمهِمصِؿملؼملعمذملمملمأَصْؽملعمذملمملهغم؟م
وعمسعمّ٤ػممذعمؾعممملبِِّ٥مصِؿملؼملعممملمأَبػمػملَمملهغم؟موعمسعمّ٤ػممععممملظِِّ٥معِّ٤ػممأَؼػمّ٤عمماطْؿعملعمذملؾعمّ٥غمموعمصِؿملؼملعمذملمملمأَغػمظملَعملَذملّ٥غم؟موعمسعمذملّ٤ػممسعمػملِؼملذملِّ٥مععمذملمملذعمام
سعمؼملِذملّ٢عممصِؿملذملِّ٥؟)م،م وعذملّ٤مثذملّ٣فممرمذملنملماالسؿؾذملذملمملرمبذملمملظّٖعّ٤م،مصكملغذملّ٥مإذامعسملذملّ٧مالمؼضملذملذملذملّ٦دم،موعذملّ٤م
جممملالتمػّٔاماالسؿؾمملرم :االعتباز مبؿا٥س األَِ ايطابك١م،موعذملمملمحذملّٓثمشلذملّ٣مبلذملؾنملم
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سؿّ٦ػّ٣موادؿغملؾمملرػّ٣م،موطظملّٕػّ٣مبـملؼمملتمآموغضملؼملّ٥م،موخّٕوجؾملّ٣مسّ٤مرّٕؼذملّ٠ماىذملمملدةم
إشممرّٕؼّ٠ماالدمّٕافمأوماظؾطملّ٨مواظشملطملؿملمملنمواالدؿغملؾمملر .م
وضّٓ مض ّٙمسػملؿملؽملممل ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣معممل مح ّ٢مبعاد م ،مٚمثٛد م ،مٚق ّٛغعٝب م(سػملؿملّ٥م
اظلالم)م،موشرلػّ٣معّ٤ماِّعّ٣ماظطملمملبّٕةماظيتمأذاضؾملمملمآمتضملمملشممذؿّ٧مأغّ٦اعماظضملّٔابم،م
بّٔغّ٦بؾمل ّ٣موجقّ٦دػ ّ٣موزػملؼملؾمل ّ٣مظػملؽملمملس موِّغظمللؾمل ّ٣م ،مصعملمملل مدؾقمملغَ {:ّ٥صغملُػملًؾمممل مأَخعمّٔػمغعممملم
بِّٔعمغػمؾِِّ٥مصَؼملِؽملػمؾملغمّ٣ػممععمّ٤ػممأَرػمدعمػملْؽملعممملمسعمػملَؿملػمِّ٥محعممملصِؾؼممملموعمعِؽملػمؾملغمّ٣ػممععمّ٤ػممأَخعمّٔعمتػمّ٥غمماظزملعمؾمؿملػمقعمهملُموعمعِؽملػمؾملغمّ٣ػممععمّ٤ػممخعملعم ْظملؽملعممملم
بِ ِّ٥ماَِّرػمضعم موعمعِؽملػمؾملغمّ٣ػم مععمّ٤ػم مأَشّْٕعمضْؽملعمممل موعمععمممل مطَمملنعم ماظػملَؾمّ٥غم مظِؿملعمصملْػملِؼملعمؾملغمّ٣ػم موعمَظغملِّ٤ػم مطَمملغغمّ٦ا مأَغػمظملُلعمؾملغمّ٣ػمم
ؼعمصملْػملِؼملغمّ٦نعم}.
أَا ق ّٛعاد مصعملذملّٓمضّٙفممآم(سّٖموج)ّ٢مسػملؿملؽملمملمغؾفملػّ٣موخدلػّ٣مظم معّ٦اضّٝمسِّٓفمةم
ع ّ٤ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣م ،مظؿملضملؿدل ممبزملرلػ ّ٣ماٌقملعؽملّ٦ن م ،مصعملّٓ مأغضمل ّ٣مآ مسػملؿملؾمل ّ٣مبمملظضملػملّ٣م
واظعملّ٦ةم،مصغملمملغّ٦امأسصملّ٣عممأػّ٢مزعمملغؾملّ٣مظمماًِػملعملهمل،موأذّٓفمػّ٣مضّ٦ةموبشملرملؼمممل،موععمّ٤فممآم
(سّٖموج)ّ٢مسػملؿملؾملّ٣مرسملمملرةموعّٓغؿملهملمحؿّ٧مبؽملّ٦امعّٓغؼممملمٕمؼغمّٕعممعـػملؾملمملم،مضممللمتضملمملشم{:أَظَّ٣ػمم
تعمّٕعممطَؿملػمّٟعممصَضملعمّ٢عممرعمبقمَّ١مبِضملعممملدٍ*مإؿمرعممعممذعماتِماظْضملِؼملعممملدِم*ماظَّؿِّ٨مظَّ٣ػممؼغمكػمػملَّ٠ػممعِـػمػملُؾملعممملمصِّ٨ماظْؾِػملَمملدِ}،م
ووصّ٢مبؾملّ٣مايممللمإشممإػّٓارماظّ٦ضوملمواظعملّ٦ةمصؿملؼملمملمالمرمملئّ٢مصؿملّ٥موالمصمملئّٓةم،مضممللم
تضملمملشم:م{أَتعمؾػمؽملغمّ٦نعممِبغملُّ٢مممرؿمؼّٝـممآؼعمهملًمتعمضملػمؾعمـغمّ٦نعم}،موصؿّّعممآم(سّٖموج)ّ٢مسػملؿملؾملّ٣ماظغملـرلمعّ٤م
أبّ٦ابماظّٕزقم،مظغملؽملؾملّ٣مادؿكظملُّّ٦امبؽملؾؿملممؾملّ٣مواتؾملؼملّ٦همبمملظلظملمملػهملمضمملئػملني{:إؿمغفممملمظَؽملعمّٕعماكَمصِّ٨م
دعمظملَمملػعمهملٍ موعمإؿمغفمممل مظَؽملعمصملُؽملقم َّ١معِّ٤عم ماْظغملَمملذِبِنيعم} ،موحؿملؽملؽّٔ معؽمل ّٝمآ م(سّٖ موج )ّ٢مسؽملؾمل ّ٣مرزض ّ٥م،م
صفملعلّ١ماظلؼملمملءمصػملّ٣ممتشملّٕم،مواِّرضمصػملّ٣متؽملؾوملم،محؿّ٧محّ٢فممسػملؿملؾملّ٣ماظضملّٔابم،مصػملّ٣م
تطمل ّ٤مسؽملؾمل ّ٣م ضّ٦تؾمل ّ٣موال مبشملرملؾمل ّ٣مع ّ٤مآ مذؿملؽؼمممل م ،موجضملػملؾمل ّ٣مسدلة مٌ ّ٤مؼضملؿدل م ،مضممللم
تضملمملشم {:صَفملَعفممملمسعممملدؽممصَمملدعمػمؿغملْؾعمّٕغموامصِّ٨ماظْفملَرػمضؿممبِطملعمؿملػمّٕؿمماظْقعمّ٠ممموعمضَمملظُّ٦امععمّ٤ػممأَذعمّٓقممعِؽملفممملمضُّ٦فمةًمأَوعمظَّ٣ػمم
ًموطَمملغغمّ٦امبِـملؼعممملتِؽملعممملمؼعمفػمقعمّٓغمونعمم*مصَفملَرػمدعم ْػملؽملعممملم
ؼعمّٕعموػمامأَنفمماظػملَّّ٥عمماظَِّّٔيمخعمػملَعملَؾملغمّ٣ػممػغمّ٦عممأَذعمّٓقممعِؽملػمؾملغمّ٣ػممضُّ٦فمة عم
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سعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممرؿمزمًمملمصعمّٕػمصعمّٕؼمامصِّ٨مأَؼفممملمـممغعمقِلعممملتٍمظِؽملغمِّٔؼعملَؾملغمّ٣ػممسعمّٔعمابعمماظْكِّٖػميؿممصِّ٨ماظْقعمؿملعممملةِماظّٓقمغػمؿملعممملم
وعمظَضملعمّٔعمابغمماظْـملخِّٕعمةِمأَخػمّٖعمىموعمػغمّ٣ػممظَمملمؼغمؽملػمزملعمّٕغمونعم} .م
ٚنريو مثٛد ق ّٛضٝدْا ؾاحل م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) ماظّٔؼ ّ٤مسمملضؾؾمل ّ٣مآ متؾمملركم
وتضملمملشم مبلؾنمل مادؿغملؾمملرػ ّ٣موزػملؼملؾمل ّ٣مورطملؿملمملغؾمل ّ٣موسؿّ٦ػ ّ٣موادؿقؾمملبؾمل ّ٣ماظضملؼملّ٧م
واظسملاللمسػملّ٧ماشلّٓىمواظؽملّ٦رم،مغّ٦رمايّ٠مواظضملّٓلمواإلميمملنم،مصعملممللمدؾقمملغّ٥مظمم
ذفملغؾمل{:ّ٣وعمأَعفمممل مثعمؼملغمّ٦دغم مصَؾملعمّٓعمؼػمؽملعممملػغمّ٣ػم مصَمملدػمؿعمقعمؾقمّ٦ا ماظْضملعمؼملعم ّ٧مسعمػملَ ّ٧ماظْؾملغمّٓعمى صَفملَخعمّٔعمتػمؾملغمّ٣ػم مصعممملسِعملَهملُم
غمّ٦امؼغملْلِؾغمّ٦نعم}.م م
اظْضملعمّٔعمابِماظْؾملغمّ٦نؿممبِؼملعممملمطَمملغ عم
ٚأَا أؾشاب األٜه١مضّ٦ممدؿملّٓغمملمذضملؿملنملم(سػملؿملّ٥ماظلالم)مصعملّٓمأػػملغملؾملّ٣مآمتضملمملشمم
وسّٔبؾمل ّ٣مبمملظؽملمملر ماظيت مأحّٕضؿؾمل ّ٣موأحّٕضومل ماِّعّ٦ال ماظيت ماطؿلؾّ٦ػممل مبصملػملؼملؾملّ٣م
وسّٓواغؾملّ٣موإصلمملدػّ٣مظمماِّرضم،موتشملظملؿملّٟماظغملؿملّ٢مواٌؿملّٖانموادؿقاللمأعّ٦الم
اظؽملمملسمبمملظؾمملرّ٢م ،مصعملممللمدؾقمملغّ٥م{:وعمإؿمظَّ٧مععمّٓػمؼعمّ٤عممأَخعممملػغمّ٣ػممذغمضملعمؿملػمؾؼممملمضَممللعممؼعممملمضَّ٦ػممؿمماسػمؾغمّٓغموام
عمبغملُّ٣ػممصَفملَوػمصُّ٦اما ْظغملَؿملػمّ٢عمموعماظْؼملِؿملّٖعمانعمموعمظَمملم
عمتغملُّ٣ػممبعمؿملممؽملعمهملٌمعِّ٤ػممر مم
اظػملَّّ٥عممععممملمَظغملُّ٣ػممعِّ٤ػممإؿمظٍَّ٥مشَؿملػمّٕغمهغممضَّٓػممجعممملء ػم
تعمؾػمكعملغمّ٦اماظؽملفممملسعممأَذػمؿملعممملءعمػغمّ٣ػمموعمظَمملمتغمظملْلِّٓغموامصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿممبعمضملػمّٓعممإؿمصػمػملَمملحِؾملعممملمذعمِظغملُّ٣ػممخعمؿملػمّٕؽممَظغملُّ٣ػممإؿمنػمم
طُؽملػمؿغمّ٣ػم معغمقملػمعِؽملِنيعم} ،مصغملمملغّ٦ا مؼعملشملضملّ٦ن ماظلؾؿمل ّ٢موسمؿملظملّ٦ن ماٌمملرة م ،موطمملغّ٦ا مع ّ٤مأدّ٦أم
اظؽملمملسمعذملضملمملعػملهملم،مؼؾكلّ٦نماظؽملمملسمأذؿملمملءػ،ّ٣موؼذملشملظملظملّ٦نماظغملؿملّ٢مواٌؿملّٖان،مصمملظؾكّٗم
واظؿشملظملؿملّٟمعّ٤مسؽملمملصّٕمإصلمملدماجملؿؼملّٝم،موؼقملدؼمملنمإشممصعملّٓان ماظـعملهملمبنيمأصّٕادهم،م
وبلؾؾؾملؼملممل متلّ٦د ماجملؿؼمل ّٝمحمملظهمل مع ّ٤ماالدمّٕاف مواٌغملّٕ موآًّؼضملهمل ،مصؿظمللّٓ ماظعملؿملّ٣م
اإلغلمملغؿملهمل ،مظّٔا مأػػملغملؾمل ّ٣مآ م(سّٖ موج )ّ٢موجضملػملؾمل ّ٣مسدلة موسصملهمل مظغمل ّ٢مع ّ٤مدمملر مسػملّ٧م
دربؾملّ٣م،مضممللمتضملمملشم{:وعمضممللعمماظْؼملعمػملَفملُماظَِّّٔؼّ٤عممطَظملَّٕغموامعِّ٤ػممضَّ٦ػمعِِّ٥مظَؽِّ٤ؿمماتفمؾعمضملػمؿغمّ٣ػممذغمضملعمؿملػمؾؼممملمإؿم فمغغملُّ٣ػمم
إؿمذؼمامظَّكمملدِّٕغمونعمم*مصَفملَخعمّٔعمتػمؾملغمّ٣غمماظّٕفمجػمظملَهملُمصَفملَصػمؾعمقغمّ٦امصِّ٨مدارؿمػِّ٣ػممجمملثِؼملِنيعمم*ماظَِّّٔؼّ٤عممطَّٔفمبغمّ٦ام
ذغمضملعمؿملػمؾؼمممل مطَفملَنػم مظَّّ٣ػم مؼعمطملػمؽملعمّ٦ػما مصِؿملؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مطَّٔفمبغمّ٦ا مذغمضملعمؿملػمؾؼمممل مطمملغغمّ٦ا مػغمّ٣غم ماظْكمملدِّٕؿمؼّ٤عم} ،مث ّ٣مؼفملتّ٨م
اظؿقّٔؼّٕ ماإلشل ّ٨ماظضملمملم مظغمل ّ٢مع ّ٤متالسنمل مبفملضّ٦ات ماظؽملمملس موحّ٦ائفؾمل ّ٣م ،موخبمملصهملم
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تشملظملؿملّٟماظغملؿملّ٢مواٌؿملّٖانم،مصؿملعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥وعمؼػمّ٢ؽممظخملػملْؼملغمشملَظملخملظملِنيعمم*ماظَِّّٔؼّ٤عممإؿمذعمام
اطْؿعممملظُّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظؽملفممملسؿم مؼعملػمؿعمّ٦ػمصُّ٦نعم م* موعمإؿمذعما مطَمملظُّ٦ػغمّ٣ػم مأَو موفمزعمغغمّ٦ػغمّ٣ػم مؼغمكػملِّٕغمونعم م* مأَظَممل مؼعمصملُّ٤قمم
أُوظَؽَِّ١مأَغفمؾملغمّ٣معفمؾػمضملغمّ٦ثغمّ٦نعم} .م
طّٔظ ّ١مع ّ٤ماظّٔؼ ّ٤مضّٙفم مسػملؿملؽملممل ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣مخدلػ ّ٣محؿ ّ٧مغؿظملغملّٕ مظمم
أحّ٦اشل ّ٣موغضملؿدل ممبزملرلػ ّ٣مأٌٖ ضبأ م ،ماظّٔؼ ّ٤مسمملضؾؾمل ّ٣مآ م(سّٖ موج )ّ٢مبمملظلؿملّ٢م
واظشملّ٦صمملن مبلؾنمل مجقّ٦دػ ّ٣موبشملّٕػ ّ٣موسّٓم مذغملّٕػ ّ٣مٓ متضملمملشم مسػمل ّ٧مغضملؼملّ٥م
عملغملَؽملِؾملؿمّ٣ػم مآؼعمهملٌم
وطظملّٕػ ّ٣مبؽملضملؼمليت ماِّع ّ٤مواظّٕزق ،مضمملل متضملمملشم م :م{ظَعملَّٓػم مطَمملنعم مظِلعمؾعمكملـم مصِ ّ٨مع ػم
عمبغملُّ٣ػمموعماذػمغملُّٕغموامظَّ٥غممبعمػملّْٓعمةٌمرَؿملممؾعمهملٌموعمرعمبلممشَظملُّ٦رؽمم
جعمؽملفمؿعممملنؿممسعمّ٤ػممؼعمؼملِنيـمموعمذِؼملعمممللـممطُػملُّ٦امعِّ٤ػممرؿمزػمقؿممر مم
* مصَفملَسػمّٕعمضغمّ٦ا مصَفملَرػمدعمػملْؽملعمممل مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم مدعمؿملػمّ٢عم ماظْضملعمّٕؿممؿم موعمبعمّٓفمظْؽملعممملػغمّ٣ػم مبِفعمؽملفمؿعمؿملػمؾملؿمّ٣ػم مجعمؽملفمؿعمؿملػمّ٤ؿم مذعموعماتعمّ٨ػم م ُأطُّ٢ـمم
خعمؼملػمٍّٛموعمأَثػمّ٢ـمموعمذعمّ٨ػمءٍمعِّ٤ػممدِّٓػمرـممضَِػملؿملّ٢ـمم*مذعمظَِّ١مجعمّٖعمؼػمؽملعممملػغمّ٣ػممبِؼملعممملمطَظملَّٕغمواموعمػعمّ٢ػممغغمفعممملزؿميمإؿمظَّمملم
اْظغملَظملُّ٦رعم}.مم م
ٚنريو ق ّٛضٝدْا يٛطم(سػملؿملّ٥ماظلالم)ماظّٔؼّ٤مسمملضؾؾملّ٣مآمتضملمملشممبفملظّ٦انمعّ٤م
اظضملّٔاب مٕ مؼضملّٔب مبؾملممل مأعهمل مشرلػ ّ٣م ،محؿملىمل مصم ّٝمشل ّ٣مبني ماإلػالك مواظّٕجّ٣م
بممليفمملرةم،موضػملنمل مدؼمملرػّ٣مسػملّ٧مرءودؾملّ٣مصفضملّ٢مسمملظؿملؾملمملمدمملصػملؾملمملم،مطّ٢مذظّ١مبلؾنملم
عضملزملؿملؿؾملّ٣مِّعّٕمغؾؿملؾملّ٣موارتغملمملبؾملّ٣مصمملحرملهملمٕمؼلؾعملؾملّ٣مإشممصضملػملؾملمملمأحّٓمعّ٤ماظؾرملّٕم،مضممللم
تضملمملشم م{:وعمظُّ٦رًممل مإؿمذػم مضَممللعم مظِعملَّ٦ػمعِ ِّ٥مأَتعمفملْتغمّ٦نعم ماظْظملَمملحِرملعمهملَ مععمممل مدعمؾعم َعملغملُ ّ٣مبِؾملعمممل معِّ٤ػم مأَحعمٍّٓ معممّ٤م
ؿمغغملُّ٣ػممظَؿعمفملْتغمّ٦نعمماظّٕممجعمممللعممذعمؾملػمّ٦عمةًمعممّ٤مدغمونؿمماظؽملمملعممملءمبعمّ٢ػممأَغؿغمّ٣ػممضَّ٦ػممؽممعقملػمّٕؿمصُّ٦نعمم*مم
اظْضملعممملظَؼملِنيعمم*مإ فم
وعمععممملمطَمملنعممجعمّ٦عمابعممضَّ٦ػمعِِّ٥مإؿمالَّمأَنمضَمملظُّ٦اْمأَخػمّٕؿمجغمّ٦ػغمّ٣معممّ٤مضَّٕػمؼعم ِؿغملُّ٣ػممإؿمغفمؾملغمّ٣ػممأُغعممملسؽممؼعمؿعمشملَؾملفمّٕغمونعمم*م
صَفملَنَؿملػمؽملعممملهغمموعمأَػػمػملَّ٥غممإؿمالَّماعػمّٕعمأَتعمّ٥غممطَمملغعموملػممعِّ٤عمماظْطملعممملبِّٕؿمؼّ٤عمم*موعمأَعػمشملَّٕػمغعممملمسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣معفمشملَّٕؼمامصَمملغصملُّٕػممطَؿملػمّٟعمم
طَمملنعم مسعممملضِؾعمهملُ ماظْؼملغمفػمّٕؿمعِنيعم} م ،موع ّ٤مثّ٣فم مصكملغ ّ٥مرمنمل مسػملؿملؽملممل مأن مغفملخّٔ ماظضملصملهمل مع ّ٤معزملمملئّٕم
اِّع ّ٣ماظصملمملٌهمل ماظشملمملشؿملهمل ماٌلؿغملدلة م ،موغضملؿدل مرمملل مػقملالء ماٌغملّٔبني ماظّٔؼ ّ٤مصمملرم
حمملشل ّ٣موعـملشل ّ٣مإشم ماشلالك مواظّٓعمملر م ،مصؼملؾملؼملممل مطمملغومل مضّ٦تؾمل ّ٣موحسملمملرتؾمل ّ٣مصكملغؾملّ٣م
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بغملظملّٕػ ّ٣موسؿّ٦ػ ّ٣مضّٓ مسّٕضّ٦ا مأغظمللؾمل ّ٣مظػملضملعملمملب مواشلالك م ،موظؽملضملػمل ّ٣مأن مأؼهمل مأعهمل مإذام
دضملوملمإشمماإلصلمملدمظمماِّرضمطمملنمذظّ١مدؾؾؼممملمظممػالطؾملمملم،مؼعملّ٦لمدؾقمملغ{ :ّ٥زَؾملعمّٕعمم
اظْظملَلعممملدغم مصِ ّ٨ماظْؾعمّٕمم موعماظْؾعمقػمّٕؿم مبِؼملعمممل مطَلعمؾعموملػم مأَؼػمِّٓي ماظؽملفممملسؿم مظِؿملغمِّٔؼعملَؾملغمّ٣ػم مبعمضملػمّٚعم ماظَِّّٔي مسعمؼملِػملُّ٦ام
ظَضملعمػملَّؾملغمّ٣ػم مؼعمّٕػمجِضملغمّ٦نعم} ،موؼعملّ٦ل م(سّٖ موج )ّ٢م{:وعمظَّ٦ػم مأَنفم مأَػػمّ٢عم ماظْعملُّٕعمى مآععمؽملغمّ٦ا موعماتفمعملَّ٦ػما مظَظملَؿعمقػمؽملعممملم
غمّ٦امؼغملْلِؾغمّ٦نعم} .م
عمّٕطَمملتٍمعِّ٤عمماظلفمؼملعممملءِموعماظْفملَرػمضؿمموعمَظغملِّ٤ػممطَّٔفمبغمّ٦ام َصفملَخعمّٔػمغعممملػغمّ٣ػممبِؼملعممملمطَمملغ عم
سعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممب عم

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ّ٥م ،ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ :م م
َٔ زتاالت االعتباز مبايصَٔ :االعتباز مبؿا٥س األَِ املعاؾس ،٠مصكملذا مطمملنم
االسؿؾمملر مرمملل ماِّع ّ٣ماٌمملضؿملهمل مأعّٕؼما مواجؾؼمممل م ،مصكملن ماالسؿؾمملر مرمملل ماِّع ّ٣ماٌضملمملصّٕةم
أطـّٕموجّ٦بؼممملم;مطّ٨مغؿؼملغملّ٤معّ٤ماظّ٦ضّ٦فمسػملّ٧مأدؾمملبماغؾملؿملمملرػمملمواغغمللمملرػمملموغضملؼملّ٢م
سػملّ٧موؽملؾؾملمملم،موظضملّ٢معّ٤مأػّ٣مأدؾمملبماغؾملؿملمملرػممل م:ماْتػاز ايفطاد بهٌ أغهاي٘ معّ٤م
اجملمملعػملهمل مواظّٕذّ٦ة مواحمللّ٦بؿملهمل موتعملّٓؼ ّ٣ماظّ٦الء مسػمل ّ٧ماظغملظملمملءة م ،موذؿملّ٦ع ماظصملػمل،ّ٣م
وتّٓػّ٦ر ماظعملؿمل ّ٣م ،موضضمل ّٟماالغؿؼملمملء ماظّ٦رين م ،موخؿملمملغهمل مبضمل ّٚماِّصّٕاد مظّ٦رؽملؾملّ٣م
وسؼملمملظؿؾمل ّ٣موادؿكّٓاعؾمل ّ٣مظسملّٕب مدوشل ّ٣م ،مواٌؿمملجّٕة مبّٓؼ ّ٤مآ م ،موإؼّ٦اء ماظظملغملّٕم
اإلرػمملب ّ٨ماٌؿشملّٕف مواحؿسملمملغ ّ٥م ،مصكملن مذظ ّ١مطػمل ّ٥مع ّ٤مأػ ّ٣ماظضملّ٦اع ّ٢ماظيت متقملديم
إشم ماغؾملؿملمملر ماِّع ّ٣مودعملّ٦ط ماظّٓول م ،مظّٔا مرمنمل مسػملؿملؽملممل محممملربهمل ماظظمللمملد مبغمل ّ٢مصّ٦رهم
وأذغملمملظ ّ٥م ،مواظضملؼمل ّ٢مواإلغؿمملج م ،مواىّٓ مواالجؿؾملمملد موحل ّ٤ماظؿغملمملص ّ٢ماالجؿؼملمملس ّ٨م،م
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ورسمملؼهمل ماظسملضملظملمملء م ،مواظسملّٕب مبؿملّٓ مع ّ٤محّٓؼّٓ مسػمل ّ٧مأؼّٓي ماٌطملمملظني مواحملؿغملّٕؼّ٤م
واإلرػمملبؿملني مواٌؿشملّٕصني مواٌظمللّٓؼ ّ٤مواٌكّٕبني م ،محؿ ّ٧مغضملدل مصمؿملضملؼمممل مإشم مبّٕم
اِّعمملن م ،مصؼمل ّ٤ماسؿدل مبفملحّ٦ال موعزملمملئّٕ ماِّع ّ٣مضّٓميؼمممل مواظّٓول محّٓؼـؼمممل م ،مسػمل ّ٣مأنم
اظؽملفمملةمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةمظػملّٔؼ ّ٤آعؽملّ٦اموطمملغّ٦امؼؿعملّ٦نم،موأنمضممملؼهملماِّورمملنمجّٖءم
المؼؿفّٖأمعّ٤مضممملؼهملماِّدؼمملن .م
صؼملمملمأحّ٦جؽملمملماظؿملّ٦ممإشمموضظملهملمظػملضملصملهملمواالسؿؾمملرممبّٕورماظّٖعّ٤موبفملحّ٦الماِّعّ٣م
اظلمملبعملهملمواٌضملمملصّٕةم،مصمملظضملمملضّ٢معّ٤ماسؿدلمرممللماظلمملبعملنيمصلػملّ١مرّٕؼّ٠ماٌزملػملقنيم
وػفّٕ مرّٕؼ ّ٠ماٌظمللّٓؼ ّ٤م ،محؿ ّ٧مال مؼعمل ّٝمصؿملؼملممل موض ّٝمصؿمل ّ٥ماٌظمللّٓون مصؿملؾملػمل ّ١مطؼملمملم
ػػملغملّ٦ا.م م

*مممممم*مممممم* م
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إفػا ٤ايطالّ نٝف ٜهٕٛ؟
م

ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖم:م{وعمإؿمذعمامحغمؿملؾمؿملذملذملؿغمّ٣مبِؿعمقِؿملفم ذملهملٍم
الم
صَقعمؿملقمّ٦اْمبِفملَحػملعمّ٤عممعِؽملػمؾملعممملمأَوػممرغمدقموػعممملمإؿمنفممآَمطَمملنعممسعمػملَّ٧مطُّ٢مممذعمذملّ٨ػمءٍممحعملِذملؿملؾؼممملم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
ُّ٥م،م
إظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظ غمم
ّ٣مبكملحلذملمملنـمممإظَذملّ٧ممؼذملّ٦مؿممم
اظػملَّؾملغمّ٣فممصعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػمممتعمذملؾِضملعمؾملغمم ػم
اظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
مصكملنمعّ٤ماآلدابماإلدالعؿملهملماظّٕصؿملضملهملماظيتمأعّٕغمملمبؾملمملمدؼؽملؽملمملمايؽملؿملّٟموحىملفممسػملذملّ٧م
غرملذملذملّٕػممل:مإصرمل ذملمملءماظلذملذملالمم،محؿملذملذملىملمأعذملذملّٕمبكملصرمل ذملمملئّ٥موغرملذملذملّٕهمبذملذملنيماِّصذملذملّٕادمواجملؿؼملضمل ذملمملتم،م
صمملظلالممذضملرلةمعّ٤مذضملمملئّٕماظّٓؼّ٤م،مجضملػملّ٥مآمهؿملهملماٌلػملؼملنيمظذلدؿملّْمضؿملؼملهملماظلذملالممم
ظممحؿملمملتؾملّ٣م،موظؿملؿؼملغملؽملّ٦امعّ٤مأداءمعؾملمملعؾملّ٣ماظّٓؼؽملؿملهملمواظّٓغؿملّ٦ؼهملمبفملعّ٤مودالم.مممممم
وال مذ ّ١مأن مع ّ٤مأزل ّ٧مشمملؼمملت ماٌلػمل ّ٣ماظيت مؼلضمل ّ٧مإظؿملؾملممل مبضملّٓ معّٕضمملة مآ م(سّٖم
وج )ّ٢مدخّ٦ل ماىؽملهمل ،مصؿملضملؼمل ّ٢مجمملػّٓؼما مع ّ٤مأج ّ٢مهعملؿملعملؾملممل مواظظملّ٦ز مبؾملممل م ،موإصرملمملءم
اظلالممأحّٓمأضزملّٕماظشملّٕقماٌقملدؼهملمإظؿملؾملمملم،مإذمبّ٥متضمل ّ٣ماحملؾهمل مواٌّ٦دة مبني ماظؽملمملسم
صمؿملضملؼمممل م ،موب ّ٥متّٕص ّٝماظعملشملؿملضملهمل مواظرملقؽملمملء مع ّ٤مبؿملؽملؾمل ّ٣م ،موب ّ٥مؼؽملؿرملّٕ ماِّع ّ٤مواِّعمملن مظمم
ال متعمّٓػمخغمػملُّ٦نعم ماظْفعمؽملفمهملَ محعمؿفم ّ٧متغمقملػمعِؽملغمّ٦ا موعمالَم
اجملؿؼملّٝم،مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م( َ
تغمقملػمعِؽملغمّ٦ا محعمؿفم ّ٧متعمقعممملبقمّ٦ا مأَوعمالَ مأَدُّغمظغملُّ٣ػم مسعمػملَ ّ٧مذعمّ٨ء مإؿمذعما مصَضملعمػملْؿغمؼملغمّ٦هغم متعمقعممملبعمؾػمؿغمّ٣ػم مأَصْرملغمّ٦ا ماظلفمالَمعمم
بعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػم) .مصغملّ٣مدغمصّٝمعّ٤مذّٕدملم،موطّ٣محّ٢فممعّ٤مخرلم،موطّ٣موغمصػملوملمعّ٤مأرحمملمم،مبلؾنملم
إصرملمملءماظلالمم،موظمماٌعملمملبّ٢مصكملنمتّٕطّ٥مؼذلتنملمسػملؿملّ٥مخالفموذعملمملءموضشملؿملضملهملمرح .ّ٣م
واظلالم مادّ٣مع ّ٤مأزلمملء مآ متضملمملشم مايلؽمل ّ٧م ،موإصرملمملؤه مصؿمل ّ٥مذطّٕ مٓمتضملمملشمم،م
ؼعملّ٦ل مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم{:ػغمّ٦عم ماظػملَّّ٥غم ماظَِّّٔي مظَممل مإؿمظَّ٥عم مإؿمظَّممل مػغمّ٦عم ماظْؼملعمػملِ ُّ١ماظْعملُّٓقموسغم ماظلفمػملَمملمغم م،}...
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وؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(إؿمنفم ماظلفمػملَمملمعم مادػمّ٣ؽم معِّ٤ػم مأَدػمؼملعممملءِ ماظػملَّ ِّ٥متعمضملعممملظَ ّ٧م،م
وعمضعمضملعمّ٥غمماظػملَّّ٥غممصِّ٨ماظْفملَرػمضؿم،مصَفملَصْرملغمّ٦هغممبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػم)م.مم م
 ٖٛٚايتش ١ٝاييت غسعٗا اهلل تعاىل يعباد ٙيف ايدْٝا م ،موػ ّ٦مهؿملهمل مأػّ٢م
اىؽملهمل مظم ماآلخّٕة م ،مضمملل متضملمملشم :م{وعمغعممملدعموػما مأَصػمقعممملبعم ماظْفعمؽملفمهملِ مأَنػم مدعمػملَمملمؽم مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم مظَّ٣ػمم
ؼعمّٓػمخغمػملُّ٦ػعمممل موعمػغمّ٣ػم مؼعمشملْؼملعمضملغمّ٦نعم} ،موضمملل متضملمملشم{:خعممملظِِّٓؼّ٤عم مصِؿملؾملعمممل مبِكملؿمذػمنؿم مرعمبممؾملؿمّ٣ػم متعمقِؿملفمؿغمؾملغمّ٣ػم مصِؿملؾملعممملم
دعمػملَمملمؽم}،موضممللمتضملمملشم:م{تعمقِؿملفمؿغمؾملغمّ٣ػممؼعمّ٦ػممعممؼعمػملْعملَّ٦ػمغعمّ٥غممدعمالمؽمموعمأَسعمّٓفممظَؾملغمّ٣ػممأَجػمّٕؼمامطَّٕؿمميؼمممل}.م م
وػ ّ٦مح ّ٠مع ّ٤محعملّ٦ق ماٌلػمل ّ٣مسػمل ّ٧مأخؿمل ّ٥م ،مصظمل ّ٨مايّٓؼىمل مؼعملّ٦ل ماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧م

اظػملَّّ٥غم مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م(حعمّ٠قم ماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿم مسعمػملَ ّ٧ماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿم مدِومللم م ،م ِضؿملّ٢عم:مععمممل مػغمّ٤فم مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ؟،م
ضَممللعم:مإؿمذعما مظَعملِؿملؿعمّ٥غم مصَلعمػملخملّ٣ػم مسعمػملَؿملػمِّ٥م ،موعمإؿمذعما مدعمسعممملكَ مصَفملَجِؾػمّ٥غمم ،موعمإؿمذعما مادػمؿعمؽملػمزملعمقعم َّ١مصَمملغػمزملعمّّػم مظَّ٥غم ،موعمإؿمذعمام
سعمشملَّٗعممصَقعمؼملِّٓعممآَمصَرملعمؼملممؿػمّ٥غم،موعمإؿمذعمامععمّٕؿمضعممصَضملغمّٓػمهغمم،موعمإؿمذعمامععممملتعممصَمملتفمؾِضملػمّ٥غم).مم م
موإصرملمملء ماظلالم مظؿملّٗ متعملػملؿملّٓؼما ماجؿؼملمملسؿملكمممل مسمسمل ّٝمظػملؼمللؿفّٓات مواٌؿطملرلاتم
واِّػّ٦اءماظؾرملّٕؼهملم،موإمنمملمػّ٦مأدبمثمملبوملمعّ٤مآدابماإلدالممأعّٕمآ (سّٖموج )ّ٢بّ٥م
سؾمملدهم ،ووضّّمغؾؿملؽملممل (صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأحغملمملعّ٥موآدابّ٥م،مصظملّ٨ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼّ٣م
أعّٕ مآ متضملمملشم ماٌقملعؽملني مبكملظعملمملء ماظلالم مهؿملهمل مشل ّ٣م ،مصعملمملل متضملمملشم{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عمم
ال متعمّٓػمخغمػملُّ٦ا مبغمؿملغمّ٦تؼمممل مشَؿملػمّٕعم مبغمؿملغمِّ٦تغملُّ٣ػم محعمؿفم ّ٧متعملػمؿعمفملْغِلغمّ٦ا موعمتغملعمػملخملؼملغمّ٦ا مسعمػملَ ّ٧مأَػػمػملِؾملعمممل مذعمِظغملُّ٣ػم مخعمؿملػمّٕؽمم
آععمؽملغمّ٦ا م َ
َظذملغملُّ٣ػممظَضملعم َّػملغملُّ٣ػممتعمذملّٔفمطَّّٕغمونعم}،موزطّ٧مربؽملذملمملمػذملّٔهماظؿقؿملذملهمل وزؼؽملؾملذملمملمبمملًرلمواظذملدلطهملم ،حذملؿّ٧م م
مدممملص ّٜمسػملؿملؾملممل موال مغضملّٓل مسؽملؾملممل مإشم مشرلػممل م ،مصعملمملل متضملمملشم :م{صَكملؿمذعما مدعمخعمػملْؿغمّ٣ػم مبغمؿملغمّ٦تؼممملم
مملرطَهملًمرَؿملممؾعمهملًم.}...م م
صَلعمػملخملؼملغمّ٦امسعمػملَّ٧مأَغػمظملُ ِلغملُّ٣ػممتعمقِؿملفمهملًمعِّ٤ػممسِؽملػمِّٓماظػملَِّّ٥معغمؾعم عم
طّٔظّ١مأعّٕمآم(متضملمملشم)مبّٕدؾمماظؿقؿملهملمبفملحلّ٤معؽملؾملمملمأوممبـػملؾملمملم،معّٕاسمملةمظػملؼملرملمملسّٕ م
اإلغلمملغؿملهمل موحظملمملزًممل مسػمل ّ٧مأواصّٕ ماظّ٦د مواالحذلام م ،صعملمملل متضملمملشم{:وعمإؿمذعما محغمؿملؾمؿملؿغم ّ٣مبِؿعمقِؿملفمهملٍم
صَقعمؿملقمّ٦اْمبِفملَحػملعمّ٤عممعِؽملػمؾملعممملمأَوػممرغمدقموػعممملمإؿمنفممآَمطَمملنعممسعمػملَّ٧مطُّ٢مممذعمّ٨ػمءٍمحعملِؿملؾؼمممل}.م م
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سػمل ّ٧مأن معظملؾملّ٦م مإصرملمملء ماظلالم مأس ّ٣مع ّ٤مجمّٕد مإظعملمملء ماظؿقؿملهملم ،مصؾمل ّ٦معضملؽمل ّ٧مذمملعّ٢م
ظغمل ّ٢معضملمملغ ّ٨مضؿمل ّ٣ماظلالعهمل مواِّع ّ٤مواظشملؼملفملغؿملؽملهمل مسػمل ّ٧ماظؽملظملّٗ م ،مواٌمملل ،مواِّرض،م
واظضملّٕض ،مظّٔظ ّ١مطمملغومل مظ ّ٥معصملمملػّٕ معؿضملّٓدة محّٕص ماإلدالم مسػمل ّ٧مإضمملعؿؾملممل م ،موذّٓدم
سػملّ٧مضّٕورةماحملمملصصملهملمسػملؿملؾملمملم،ممنهبم:
ا
 إفشبء السالم قىل  :صعملّٓ محـفمؽملممل مسػملؿمل ّ٥ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣موجضملػمل ّ٥معّ٤م

 ّ٤مسعمؾػمِّٓ ماظػملَّ ِّ٥مبػمّ٤ؿمم
أصسمل ّ٢ماِّسؼملمملل موأعّٕغممل مبكملظعملمملئّ٥مسػمل ّ٧مع ّ٤مسّٕصؽملممل موع ّ٤مٕ مغضملّٕف م ،مصضملعم ػم
سعمؼملػمّٕـمو م(رعمضِّ٨عم ماظػملَّّ٥غم مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مأَنفم مرعمجغمػملًممل مدعمفملَلعم ماظؽملفمؾِّ٨فم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) :مأَيقمم
اإلؿمدػمالَمؿممخعمؿملػمّٕؽم؟مضَممللعم:م(تغمشملْضملِّ٣غمماظشملَّضملعممملمعمم،موعمتعمعملّْٕعمأُماظلفمالَمعممسعمػملَّ٧مععمّ٤ػممسعمّٕعمصْوملعمموعمععمّ٤ػممظَّ٣ػممتعمضملػمّٕؿمفػم)،م
وػّٔا معممل مأدّٗ مظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظم مآٌّؼؽملهمل ماٌؽملّ٦رة م ،مصغملمملن مإصرملمملءم
اظلالم مع ّ٤مأول متّ٦جؿملؾملمملت ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مِّػ ّ٢مآٌّؼؽملهمل مسػمل ّ٧ماخؿالفم
عضملؿعملّٓاتؾملّ٣محؿملىمل مأدّٗمظؾؽملمملءمجمؿؼملّٝمعذلابّٛمعؿؼملمملدّ١م،متلّ٦ده ماحملؾهملمواِّظظملهملم،م
ضمملل مسعمؾػمّٓغم ماظػملَّ ِّ٥مبػمّ٤غم مدعمػملَمملمـم م(رض ّ٨مآ مسؽمل:)ّ٥مظَؼملفمممل مضَِّٓمعم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م
َّ،)ّ٣م
اظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملَ ماغػمفعمظملَّ٢عم ماظؽملفممملسغم مضِؾعمػملَّ٥غم م ،موعم ِضؿملّ٢عم :مضَِّٓمعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػمل عم
ضَِّٓمعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م ،مضَِّٓمعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ،ِّ٥مثعمػملَمملثؼمممل ،مصَفِؽػموملغم مصِ ّ٨ماظؽملفممملسؿم مظِفملَغػمصملُّٕعمم ،م َصػملَؼملفمممل متعمؾعمؿملفمؽملػموملغمم
وعمجػمؾملعمّ٥غم مسعمّٕعمصْوملغم مأَنفم موعمجػمؾملعمّ٥غم مظَؿملػمّٗعم مبِّ٦عمجػم ِّ٥مطَّٔفمابٍ م ،م َصغملَمملنعم مأَوفملغم مذعمّ٨ػمءٍ مدعمؼملِضملػمؿغمّ٥غم معمتغملَػملَّّ٣عم مبِ ِّ٥مأَنػمم
ضَممللعم :م(ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم ،مأَصْرملغمّ٦ا ماظلفمػملَمملمعم ،موعمأَرْضملِؼملغمّ٦ا ماظشملَّضملعممملمعم م ،موعمصِػملُّ٦ا ماظْفملَرػمحعممملمعم م ،موعمصعمػملُّّ٦ام
بِمملظػملَّؿملػمّ٢ؿمموعماظؽملفممملسغممغِؿملعممملمؽمم،متعمّٓػمخغمػملُّ٦اماظْفعمؽملفمهملَمبِلعمػملَمملمـم)م،مبّ٢مإنماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م

بني مأن مإصرملمملء ماظلالم مؼعملّٕب ماإلغلمملن مع ّ٤مرب ّ٥م(مسّٖموج)ّ٢م ،مصعملمملل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم):م(إؿمنفممأَوػمظَّ٧ماظؽملفممملسؿممبِمملظػملَِّّ٥مععمّ٤ػممبعمّٓعمأَػغمّ٣ػممبِمملظلفمػملَمملمؿم).ممم م
وضّٓ مجضمل ّ٢ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مإصرملمملء ماظلالم مبمملبؼمممل مسصملؿملؼملؼمممل مع ّ٤مأبّ٦ابم

ايلؽملمملتم ،مورص ّٝماظّٓرجمملت م ،مصضملعمّ٤ػم مسِؼملػمّٕعمان مبػمّ٤ؿم محغمزملعمؿملػمّ٤ـم م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥مضَممللعم:مجعممملءعمم
رعمجغمّ٢ؽم مإؿمظَ ّ٧ماظؽملفمؾِّ٨مم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مصَعملَممللعم:ماظلفمػملَمملمغم مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم ،مصَّٕعمدفم مسعمػملَؿملػم ِّ٥ماظلفمػملَمملمعم،م
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ثغمّ٣فم مجعمػملَّٗعم ،مصَعملَممللعم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(سعمرملػمّٕؽم) م ،مثغمّ٣فم مجعممملءعم مآخعمّٕغم مصَعملَممللعم:م
اظلفمػملَمملمغم مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم موعمرعمحػمؼملعمهملُ ماظػملَّ ،ِّ٥مصَّٕعمدفم مسعمػملَؿملػم ،ِّ٥مصَفعمػملَّٗعم ،مصَعملَممللعم :م(سِرملػمّٕغمونعم) مثغمّ٣فم مجعممملءعم مآخعمّٕغمم
عمّٕطَمملتغمّ٥غم،مصَّٕعمدفممسعمػملَؿملػم،ِّ٥مصَفعمػملَّٗعم،مصَعملَممللعم:م(ثعمػملَمملثغمّ٦نعم).مم م
صَعملَممللعم:ماظلفمػملَمملمغممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػمموعمرعمحػمؼملعمهملُماظػملَِّّ٥موعمب عم
صػملؿملقّٕص ماإلغلمملن مسػمل ّ٧مإصرملمملء ماظلالم موغرملّٕه محؿ ّ٧مؼؽملمملل ماِّجّٕ ماظضملصملؿمل،ّ٣م
صفملخب ّ٢ماظؽملمملس مع ّ٤مخب ّ٢مبمملظلالم م ،مؼعملّ٦ل مأب ّ٦مػّٕؼّٕة م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥م:م(إؿمنفم مأَبػمكعمّ٢عمم
اظؽملفممملسؿممععمّ٤ػممبعمكِّ٢عممبِمملظلفمػملَمملمؿم،موعمأَسػمفعمّٖعمماظؽملفممملسؿممععمّ٤ػممسعمفعمّٖعممسعمّ٤ؿمماظّٓقمسعممملءِ).م م
 ومنهب م:مإفشبء السالم فعالؼم م :موػّٔا مال مؼؿفملت ّ٧مإال مبّٕسمملؼهمل مايعملّ٦ق مواظّ٦اجؾمملتم
وط ّٟماِّذى مس ّ٤ماظؽملمملس مطمملصهمل مبطمل ّٚماظؽملصملّٕ مس ّ٤مأجؽملمملدؾمل ّ٣موأظّ٦اغؾمل ّ٣موأدؼمملغؾمل ّ٣م،م
وسّٓمماظؿضملّٕض مشلّ٣مبفمليمظّ٦نمعّ٤مأظّ٦انماالسؿّٓاءم،مؼعملّ٦ل م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م
(اظْؼملغملػمػملِّ٣غممععمّ٤ػممدعمػملِّ٣عمماظؽملفممملسغممعِّ٤ػممظِلعممملغِِّ٥موعمؼعمِّٓهِم،موعماظْؼملغمؾملعممملجِّٕغممععمّ٤ػممػعمفعمّٕعممععممملمغعمؾملعمّ٧مآمسعمؽملػمّ٥غم).مم م
وعّ٤مأجّ٢مإصرملمملءماظلالممسؼملعمػملؿملكممملمحّٕفممماإلدالمماظعملؿّ٢موشػملَّّٜمظممسعملّ٦بؿّ٥م،محؿّ٧م م
ؼؽملضملّ٣ماظؽملذملمملسمبمملظلذملذملالممواِّعذملمملنمسػملّ٧مأغظمللؾملّ٣مودعمملئذملؾملذملّ٣م،مضممللمتضملذملمملشمم{:وعمظَمملمتعمعملْؿغمذملذملػملُّ٦ا م
عمصمملطُّ٣ػم مبِ ِّ٥مظَضملعم َّػملغملُّ٣ػم متعمضملػمعملِػملُّ٦نعم} ،موضمملل متضملمملشمم:م
اظؽملفمظملّْٗعم ماظَّؿِ ّ٨محعمّٕفممعم ماظػملَّّ٥غم مإؿمظَّممل مبِمملظْقعمّ٠مم مذعمِظغملُّ٣ػم مو فم
{وعمععمّ٤ػممؼعمعملْؿغمّ٢ػممعغمقملػمعِؽملؼممملمعغمؿعمضملعمؼملممّٓؼمامصَفعمّٖعماؤغمهغممجعمؾملعمؽملفمّ٣غممخعممملظِّٓؼمامصِؿملؾملعممملموعمشَسملِنملعمماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمظَضملعمؽملعمّ٥غمموعمأَسعمّٓفمم
ظَّ٥غم مسعمّٔعمابؼمممل مسعمصملِؿملؼملؼمممل} ،موؼعملّ٦ل ماظؽمل

ال مؼعمّٖعمالغم ماظْؼملغمقملػمعِّ٤غم مصِّ٨م
م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م( َ

صُلػمقعمهملٍمعِّ٤ػممدِؼؽملِِّ٥مععممملمظَّ٣ػممؼغمزملِنملػم مدعمعؼممملمحعمّٕعماعؼمممل)م،مطّٔظّ١محّٕمماإلدالممإزػمملقمأرواح مشرلم
اٌلػملؼملني ممم ّ٤مشل ّ٣مسؾملّٓ موذعهمل م ،مؼعملّ٦ل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م(ععمّ٤ػم مضَؿعمّ٢عمم

عغمضملعممملػعمّٓؼمامظَّ٣ػممؼعمّٕعمحػممرعمائِقعمهملَماظْفعمؽملفمهملِموعمإؿمنفممرؿمزمَؾملعممملمتغمّ٦جعمّٓغممعِّ٤ػممععملِرلعمةِمأَرػمبعمضملِنيعممسعممملعؼمممل) .م
 مومنهب :مإفشبء السالم يف العبملني م :مصعملّٓ موج ّ٥ماإلدالم ماظّٓسّ٦ة مىؼملؿملّٝم
اًػمل ّ٠مظػملؿضملمملرف مواظؿـملظ ّٟمصؿملؼملممل مبؿملؽملؾمل ،ّ٣مغرملّٕؼما مظػمللالم ماظضملمملٌ ،ّ٨مضمملل متضملمملشم :م{ؼعمممل مأَؼقمؾملعممملم
عمعغملُّ٣ػمم
اظؽملفممملسغم مإؿمغفمممل مخعمػملَعملْؽملعممملطُّ٣ػم معِّ٤ػم م عمذطَّٕـم موعمأُغػمـعم ّ٧موعمجعمضملعمػملْؽملعممملطُّ٣ػم مذغمضملغمّ٦بؼمممل موعمضَؾعممملئِّ٢عم مظِؿعمضملعممملرعمصُّ٦ا مإؿمنفم م َأطّْٕ عم
سِؽملػمّٓعم ماظػملَّ ِّ٥مأَتػم َعملمملطُّ٣ػم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مسعم ِػملؿملّ٣ؽم مخعمؾِرلؽم} ،موضمملل مسؼملمملر مب ّ٤مؼمملدّٕ م(رض ّ٨مآ مسؽمل:)ّ٥م
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(ثعمالَثؽم مععمّ٤ػم مجعمؼملعمضملعمؾملغمّ٤فم مصَعملَّٓػم مجعمؼملعمّٝعم ماظْكملؿمميعممملنعم م :ماظْكملؿمغػمزملعممملفغم معِّ٤ػم مغعمظملْلِ َّ١م ،موعمبعمّٔػملغم ماظلفمالَمؿمم
ظِػملْضملعممملظَّ٣ؿم م،موعماظْكملؿمغػمظملَمملقغممعِّ٤عمماإلؿمضْؿعممملرؿم)م،مصكملصرملمملء ماظلالم مسمملٌؿملكمممل مأص ّ٢مظم ماظضملالضمملت ماظّٓوظؿملهملم
وظممسالضهملماظؽملمملسمبضملسملؾملّ٣مبؾضمل،ّٚموظّٔظّ١منّٓماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼؾّٓأم

صمؿملّٝمردمملئػملّ٥موعغملمملتؾمملتّ٥مإشمماٌػملّ٦كمواِّعّٕاءمبمملظلالمم.م م
ممجّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن مإصرملمملء ماظلالم مسمملٌؿملكمممل مػ ّ٦مصؼملمملم مأعمملن مظػملؼملفؿؼملضملمملت م ،متّٕتظملّٝم
ب ّ٥مدسمملئؼملؾملممل موتضملػمل ّ٦مب ّ٥مراؼؿؾملممل م ،موؼضملؿملّ٘ مأبؽملمملؤػممل مظم مأع ّ٤موأعمملن مودػمل ّ٣موادؿعملّٕار،م
صؿملعملّ٦ى ماضؿزملمملدػ ّ٣م ،موؼضملؿملرملّ٦ن مظم مدضملهمل مع ّ٤ماظضملؿملّ٘ مورشّٓ مورصمملػؿملهمل م ،موػغملّٔا مأعّٕم
اإلدالممبكملذمملسهملماظلالممحؿّ٧مؼضملّ٣ماِّعّ٤موؼغملـّٕماًرلموتظملؿملّٚماظدلطهمل.م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إٕ إفػا ٤ايطالّ َطًب إْطاْ ٞدتُٝع ارتًل م ،موال مشؽمل ّ٧مظػملؾرملّٕؼهمل مسؽمل،ّ٥م
وضّٕورة ماظلالم مظم ماإلدالم متؽملؾ ّٝمع ّ٤مأغ ّ٥مدؼ ّ٤مؼلّ٦ي مبني ماظؽملمملس مصمؿملضملؼمممل مظمم
ايعملّ٦ق مواظّ٦اجؾمملت م ،مصؾّٓوغ ّ٥مظ ّ٤متلؿعملؿمل ّ٣مايؿملمملة م ،موظ ّ٤مؼؿؼملغمل ّ٤ماإلغلمملن مع ّ٤مأداءم
اظضملؾمملدات مواظؿغملػملؿملظملمملت ماظرملّٕسؿملهمل م ،موظ ّ٤مؼؿقعمل ّ٠ماظؿعملّٓم مواظّٕخمملءم ،موظ ّ٤مؼفملع ّ٤ماظؽملمملسم
سػمل ّ٧مأرواحؾمل ّ٣موأعّ٦اشل ّ٣موأسّٕاضؾملّ٣م ،مب ّ٢محؿ ّ٧مظم معؿملّٓان مايّٕبِ مواظعملؿممللؿم; مضّٕرم
اإلدالم مأغ ّ٥مإذا مأظعمل ّ٧ماظضملّٓوقم ماظلالم موجنملعم ماظغملّٟقم مسؽمل ّ٥مواسؿؾمملرغمه معغمؿؼملؿممضملؼمممل مبمملظلالم;م
سؼملالً مبعملّ٦ظ ّ٥متضملمملشم :م{ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مإؿمذعما مضعمّٕعمبػمؿغمّ٣ػم مصِ ّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥مصَؿعمؾعمؿملفمؽملغمّ٦ا موعمظَمملم
تعمعملُّ٦ظُّ٦امظِؼملعمّ٤ػممأَظْعملَّ٧مإؿمظَ ػمؿملغملُّ٣غمماظلفمػملَمملمعممظَلػموملعممعغمقملػمعِؽملؼمممل} .م
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م

وضّٓ موض ّٝماإلدالم معؾّٓأ مسمملعكمممل مظػملؿضملمملؼّ٘ مبني ماٌلػملؼملني موشرلػ ّ٣مسػمل ّ٧مأدمملسم
اظلػملّ٣مواظلالمم،مػّٔاماٌؾّٓأ مؼؿػملك ّٙمظممضّٕورة ماظؿضملمملؼّ٘ماإلرممملبّ٨مع ّٝماآلخّٕؼّ٤م
أؼكمممل مطمملغّ٦ا م ،موضّٕورة معضملمملعػملؿؾمل ّ٣مبمملظضملّٓل مواإلغزملمملف مواظؿلمملعّّ ،مرمملٌممل مٕ مؼزملّٓر معؽملؾملّ٣م
أي مسّٓوان م ،مضمملل مآ متضملمملشم:م{ظَممل مؼعمؽملػمؾملعممملطُّ٣غم ماظػملَّّ٥غم مسعمّ٤ؿم ماظَِّّٔؼّ٤عم مظَّ٣ػم مؼغمعملَمملتِػملُّ٦طُّ٣ػم مصِ ّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿمم
مملرطُّ٣ػم مأَنػم متعمؾعمّٕقموػغمّ٣ػم موعمتغمعملْلِشملُّ٦ا مإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مؼغمقِنملقم ماظْؼملغمعملْلِشملِنيعمم
وعمظَّ٣ػم مؼغمكػمّٕؿمجغمّ٦طُّ٣ػم معِّ٤ػم مدِؼعم ؿم
مملرطُّ٣ػمم
* مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمؽملػمؾملعممملطُّ٣غم ماظػملَّّ٥غم مسعمّ٤ؿم ماظَِّّٔؼّ٤عم مضَمملتعمػملُّ٦طُّ٣ػم مصِ ّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿم موعمأَخػمّٕعمجغمّ٦طُّ٣ػم معِّ٤ػم مدِؼعم ؿم
جغملُّ٣ػممأَنػممتعمّ٦عمظَّّ٦ػمػغمّ٣ػمموعمععمّ٤ػممؼعمؿعمّ٦عمظَّؾملغمّ٣ػممصَفملُوظَؽَِّ١مػغمّ٣غمماظصملَّمملظِؼملغمّ٦نعم} .م
وعمزَمملػعمّٕغموامسعمػملَّ٧مإؿمخػمّٕعما ِ
مإنماظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼملّ٨مبنيماظؽملمملسمصمؿملضملؼممملمحعملؿملعملهملمتمملرسمؿملهمل،موضّٕورةمجمؿؼملضملؿملهملم،م م
وأعّٕ محؿؼمل ّ٨مؼظملّٕض ّ٥ماظّ٦اض ّٝماظّٔي مؼضملؿملرمل ّ٥ماإلغلمملن م ،موظ ّ٤مؼؿقعمل ّ٠مذظ ّ١مإال مإذا مذضملّٕم
اىؼملؿملّٝمبفملغؾملّ٣مأبؽملمملءمورّ٤مواحّٓم،موسؼملػملّ٦امسػملّ٧مرصضملؿّ٥مورضؿملّ٥موتشملّ٦ؼّٕه.م م
مأالمصػملؽملضملػملّ٣مسػملّ٣ماظؿملعملنيمأنمإصرملمملءماظلالمممبضملؽملمملهماظّ٦ادّٝمضّ٦ظًمملموصضملػملًمملمبنيماِّصّٕادم
بضملسملؾمل ّ٣ماظؾضمل ّٚم،موبني ماظرملضملّ٦ب مواجملؿؼملضملمملت مدؿملقعمل ّ٠مظػملفؼملؿمل ّٝمّٕٔات مسصملؿملؼملهمل م،م
وصّ٦ائّٓمسّٓؼّٓةم،مدؿملمملدؿملهملم،مواجؿؼملمملسؿملهملم،مواضؿزملمملدؼهملم،مصقنيممؼػملعملّ٨ماإلغلمملنماظلالمم
سػمل ّ٧مأخؿمل ّ٥مطفملغ ّ٥مؼعملّ٦ل مظ :ّ٥مسّ٘ مآعؽملؼمممل معشملؼملؽؽملكمممل م ،وال مختّ٘ مسػمل ّ٧مغظملل ّ١موسّٕضّ١م
وعمملظّ١م ،وػّٔامبّٓورهمزمعملّ٠ماِّعّ٤مواِّعمملنمبنيمأصّٕادماجملؿؼملّٝموؼزملؽملّٝمجّ٦كمامعّ٤م
اظؿلمملعّّ مواظؿقمملب ماظّٔي مػ ّ٦مأحّ٦ج معممل متغملّ٦ن مإظؿمل ّ٥ماظؾرملّٕؼهمل ماآلن م ،مإضمملصهمل مإشمم
وصّ٦لماظطملمملؼهملماظضملصملؼملّ٧ماظيتمؼلضملّ٧مإظؿملؾملمملمطّ٢معلػملّ٣موػّ٨ماىؽملهمل.مم م
صػمل ّ٦مأن ماِّعهمل ماظؿّٖعومل مبكملصرملمملء ماظلالم موغرملّٕه مبؿملؽملؾمل ّ٣مظم ماظرملّٓة مواظّٕخمملء م ،مظمم
اظلظملّٕمأومايسملّٕم،مظضملّ٣ماظلالمم ،واغؿرملّٕماِّعّ٤مواِّعمملنم ،وشلّٔامٕمؼغمقلّٓماٌلػملؼملّ٦نم
سػمل ّ٧مذّ٨ء معـػملؼملممل محغملّٓوا مسػمل ّ٧ماظلالم  ،مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(ععممملم
عمتغملُّ٣ػممسعمػملَّ٧ماظلفمػملَمملمؿمموعماظؿفمفملْعِنيؿم).مم م
عمتغملُّ٣غمماظْؿملعمؾملغمّ٦دغممسعمػملَّ٧مذعمّ٨ػمءٍم،مععممملمحعملعمّٓ ػم
حعملعمّٓ ػم

*مممممم*مممممم* م
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م

.ايػٗاَٚ ١ايٓذدٚ ٠إغاث ١املًٗٛف

م

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماظضملّٖؼذملّٖم:م{عِذملّ٤عممماظْؼملغمذملقملػمعِؽملِنيعمممرؿمجعمذملممللؽممم
صعمّٓعمضُّ٦امععممملمسعممملػعمّٓغمواماظػملَّّ٥عممسعمػملَؿملػمِّ٥مصَؼملِؽملػمؾملغمّ٣معفمّ٤مضَسملعمذملّ٧ممغعمقػمؾعمذملّ٥غممموعمعِذملؽملػمؾملغمّ٣ممعفمذملّ٤ممؼعمؽملؿعمصملِذملّٕغممموعمععمذملمملممبعمذملّٓفمظُّ٦امم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملمم
تعمؾػمِّٓؼالً}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
حمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػممم
تعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صؼملذملذملّ٤محممملدذملذملّ٤ماإلدذملذملالممأغذملذملّ٥مدؼذملذملّ٤مربذملذملّٛمبذملذملنيماظمرملذملذملّٕؼضملهملمواِّخذملذملالقمواظعملذملذملؿملّ٣م
ػملّ٣مؼذلكمخػملعملًمملمحلؽملؼممملم،موالمصسملؿملػملهملمعّ٤ماظظملسملمملئّ٢مإالمدسمملمإظؿملؾملمملمورشَّنملمصؿملؾملممل،م
غم
اإلغلمملغؿملهمل،مص
وعذملذملّ٤متػملذملذملّ١ماظعمل ذملؿملّ٣ماظظملمملض ذملػملهملماظذملذمليتمدس ذملمملمإظؿملؾمل ذملمملموحذملذملىملفممسػملذملذملّ٧ماظؿكػملذملذملّ٠مبؾمل ذملمملم:ماظرمل ذملؾملمملعهملم
واظؽملفّٓةموإشمملثهملماٌػملؾملّ٦فم،مصؾملذملّ٨مضذملؿملّ٣متؽملؾذمللملممسذملّ٤ممسػملذملّ٦مماشلؼملذملهملمموذذملّٕفماظذملؽملظملّٗم،مبؾملذملمملمم
تؿـملظّٟماظعملػملّ٦بم،موتّٖولماظضملّٓاوةمبنيماظؽملمملس.ممم م
ٚايػٗاَٚ ١ايٓذدٚ ٠إغاث ١املًٗٛف مع ّ٤مأػ ّ٣ماظعملؿمل ّ٣ماظؽملؾؿملػملهمل م ،مواظزملظملمملتم
اظضملصملؿملؼملهمل ماظيت ممتؿملّٖ ماإلغلمملن ماِّصؿمل ّ٢مس ّ٤مشرله م ،مصسملػملًممل مس ّ٤مطّ٦غؾملممل مع ّ٤مصظملمملتم
اظّٕدّ٢م(سػملؿملؾملّ٣ماظلالم)م،مصؾملّٔامغ

مآمعّ٦دّ٧م(سػملؿملّ٥ماظلالم)محنيمخّٕجمعّ٤معزملّٕم

عؿّ٦جؾملؼممملمإشممعّٓؼّ٤م،مصػملؼملمملموصػملؾملمملموجّٓمصممملسهملمعّ٤ماظؽملمملسمؼلعملّ٦نمأغضملمملعؾملّ٣م،مووجّٓم
ع ّ٤مدوغؾمل ّ٣ماعّٕأتني مال متلعملؿملمملن م ،متّٔودان مشؽملؼملؾملؼملممل مس ّ٤مورود ماٌمملء محؿ ّ٧مؼظملّٕ م
اظّٕجمملل ماِّضّ٦ؼمملءمعّ٤مدعملّ٨مأغضملمملعؾملّ٣مودوابؾمل ّ٣م،مصػملؼملمملمسّٕفم(سػملؿمل ّ٥ماظلالم)محمملجؿؾملؼملمملم
مهّٕطَومل مصؿمل ّ٥مسّ٦اع ّ٢ماظرملفمؾملمملعهمل مواظّٕجّ٦ظهمل م،م
ٕ مؼؽملؿصملّٕ معؽملؾملؼملممل مرػملؾؼمممل موظ ّ٦مبغملػملؼملهمل م ،مب ّ٢فم
صؿعملّٓم مبؽملظملل ّ٥م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مودعمل ّ٧مشلؼملممل ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل ماي ّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥وعمظَؼملفمممل موعمرعمدعمم
ععممملءعممععمّٓػمؼعمّ٤عمموعمجعمّٓعممسعمػملَؿملػمِّ٥مأُعفمهملًمعِّ٤ػمماظؽملفممملسؿممؼعملػمعملُّ٦نعمموعموعمجعمّٓعممعِّ٤ػممدغموغِؾملؿمّ٣ػمماعػمّٕعمأتعمؿملػمّ٤ؿممتعمّٔغمودعمانؿمم
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ضَممللعممععممملمخعمشمل غمْؾغملُؼملعممملمضَمملظَؿعممملمالمغعملػمعملِّ٨محعمؿفمّ٧مؼغمزملػمِّٓرعمماظّٕممسعممملءغمموعمأَبغمّ٦غعممملمذعمؿملػمّْؽممطَؾِرلؽمم*مصَلعمعملَّ٧مظَؾملغمؼملعممملم
ثغمّ٣فممتعمّ٦عمظَّّ٧مإؿمظَّ٧ماظصملخملّ٢مممصَعملَممللعممرعمبمممإؿمغممّ٨مظِؼملعممملمأَغّٖعمظْوملعممإؿمظَّ٨فممعِّ٤ػممخعمؿملػمّٕـممصَعملِرلؽم}.موعّ٤مثّ٣فممصكملنم
غغمزملّٕةَماإلغلمملنموإشمملثؿعمّ٥معّ٤ماظعملؿملّ٣ماظؽملؾؿملػملهملماظيتمأعّٕمبؾملمملماظّٓؼّ٤م،مؼعملّ٦لم(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غمم
سعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(اغػمزملغمّٕػممأَخعممملكَمزَمملظِؼملؼممملمأَوػممععمصملْػملُّ٦عؼممملم،مصَعملَممللعممرعمجغمّ٢ؽممؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥مأَغػمزملغمّٕغمهغممإؿمذعمام
طَمملنعم مععمصملْػملُّ٦عؼمممل م ،مأَصَّٕعمأَؼػموملعم مإؿمذعما مطَمملنعم مزَمملظِؼملؼمممل،مطَؿملػمّٟعم مأَغػمزملغمّٕغمهغم م؟مضَممللعم:متعمقػمفغمّٖغمهغم مأَوػم متعمؼملػمؽملعمضملغمّ٥غم معِّ٤ػمم
اظصملُّػملّْ٣ؿم مصَكملؿمنفم مذعمظِ َّ١مغعمزملػمّٕغمهغم) ،موؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إنفم ماظؽملفممملسعم مإؿمذعما مرعمأَوغمام
اظصملَّمملظِّ٣عم مصَػملَّ٣ػم مؼفملخغمّٔغموا مسعمػملَ ّ٧مؼعمّٓعمؼػم ِّ٥مأوذعم َّ١مأنػم مؼعمضملغمؼملفمؾملغمّ٣غم مآُ مبِضملِعملَمملبٍ معِؽملػمّ٥غم)م ،مبّ٢مإنماظؽمل

م

(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسّٓفمػمملمعّ٤محعملّ٦قماىّ٦ارماظيتمرمنملماظّ٦صمملءمبؾملمملم،محؿملىملم
ضمملل:م(أَتعمّٓػمرغمونعم مععمممل محعمّ٠قم ماظْفعممملرؿم م؟مإؿمنؿم مادػمؿعمضملعممملنعم مبِ َّ١مأَسعمؽملػمؿعمّ٥غم م،موعمإؿمنؿم مادػمؿعمعملّْٕعمضعم َّ١مأَضّْٕعمضػمؿعمّ٥غم م،م
وعمإؿمنؿم ماصْؿعمعملَّٕعم مسغمّٓػمتعم مسعمػملَؿملػم ِّ٥م،موعمإؿمنؿم مععمّٕؿمضعم مسغمّٓػمتعمّ٥غم م ،موعمإؿمنػم مععممملتعم ماتفمؾعمضملػموملعم مجعمؽملعممملزعمتعمّ٥غم م،موعمإؿمنػم مأَصعممملبعمّ٥غمم
خعمؿملػمّٕؽممػعمؽملفمفملْتعمّ٥غمم،موعمإؿمنػممأَصعممملبعمؿػمّ٥غممعغمزملِؿملؾعمهملٌمسعمّٖفمؼػمؿعمّ٥غمم)...م،موؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(حعمّ٠قمم
اظْؼملغملػمػملِّ٣ؿم مسعمػملَ ّ٧ماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿم مدِومللم)م ،م ِضؿملّ٢عم م:مععمممل مػِّ٨عم مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَِّّ٥؟ مضَممللعم م:م(إؿمذعما مظَعملِؿملؿعمّ٥غم مصَلعمػملخملّ٣ػمم
سعمػملَؿملػم ،ِّ٥موعمإؿمذعما مدعمسعممملكَ مصَفملَجِؾػمّ٥غم ،موعمإؿمذعما مادػمؿعمؽملػمزملعمقعم َّ١مصَمملغػمزملعمّّػم مظَّ٥غم م ،موعمإؿمذعما مسعمشملَّٗعم مصَقعمؼملِّٓعم ماظػملَّّ٥عمم
صَرملعمؼملممؿػمّ٥غم،موعمإؿمذعمامععمّٕؿمضعممصَضملغمّٓػمهغمم،موعمإؿمذعمامععممملتعممصَمملتفمؾعمضملػمّ٥غم).م م
وضّٓمضّٕبماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأسصملّ٣ماِّعـػملهملمظممحلّ٤ماًػملّ٠م،م

سػملّ٧مدمّ٦معمملمهّٓثوملمبّ٥ماظلؿملّٓةمخّٓرمهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)محنيمضمملظوملم:م(طَػملَّمملموعماظػملَِّّ٥م
عمتغملْلِنملغم ماٌَضملػمّٓغمومعم م،م
ععمممل مؼغمكػمّٖؿمؼ َّ١ماظػملَّّ٥غم مأَبعمّٓؼما ،مإؿمغفم َّ١مظَؿعمزملِّ٢غم ماظّٕفمحِّ٣عم ،موعمتعمقػمؼملِّ٢غم ماظغملَّ٢فم م ،موعم
وعمتعمعملّْٕؿمي ماظسملفمؿملػمّٟعم ،موعمتغمضملِنيغم مسعمػملَ ّ٧مغعمّ٦عمائِنملِ مايَّ٠مم) ،مصغملمملغومل محؿملمملت ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣مخرل معـمملل مزمؿّٔى مب ّ٥مظم معّٕوءت ّ٥موذؾملمملعؿ ّ٥موعلمملسّٓت ّ٥مظغمل ّ٢مع ّ٤مؼشملػملنملم
اظضملّ٦نمواظؽملفّٓةمواإلشمملثهملم،موأنؾممعّ٤مأشمملثماظؽملؾممملسعم موأسمملغعمؾملّ٣مالبّٓؾممعّ٤مأنمؼطملؿملـعمّ٥مربقمّ٥م
وؼضملؿملؽملعمّ٥م،مصمملىّٖاءمعّ٤مجؽملّٗماظضملؼمل.ّ٢مم م
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وتؿفػمل ّ٧مذؾملمملعؿ ّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسؽملّٓ ماظرملّٓائّٓ م ،حؿملىملمطمملن م(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼؿزملّٓر ماٌّ٦اض ّٟمواٌزملمملسنمل مبعملػملنمل مثمملبومل موإميمملن مرادّْ م،م
صقؿملؽملؼملمملمصّٖعمأػّ٢مآٌّؼؽملهملمعّ٤مصّ٦تمسممللـمموأرادماظؽملمملسمأنمؼضملّٕصّ٦امدؾنملماظزملّ٦ت،م
أضؾ ّ٢مسػملؿملؾمل ّ٣ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣موخّٕج مشل ّ٣مضؾّ٢ماظؽملمملسمٌضملّٕصهمل ماِّعّٕم

وظؿملشملؼملؽؽملؾمل ّ٣م،مصضمل ّ٤مأغّٗ مب ّ٤معمملظ ّ١م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥مضممللم :مطَمملنعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧م
آُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مأَحػملعمّ٤عمماظؽملفممملسؿمم،موعمأَجػمّ٦عمدعمماظؽملفممملسؿمم،موعمأَذػمفعمّٝعمماظؽملفممملسؿمم،مضَممللعمم:موعمضَّٓػممصَّٖؿمععمم
أَػػمّ٢غم مآٌَِّؼؽملعمهملِ مظَؿملػمػملَهملً مدعمؼملِضملغمّ٦ا مصعمّ٦ػمتؼمممل م ،مضَممللعم :مصَؿعمػملَعملَّمملػغمّ٣غم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م
سعمػملَ ّ٧مصَّٕعمسـم مظِفملَبِ ّ٨مرَػملْقعمهملَ مسغمّٕػميـم م(ععمممل مسعمػملَؿملػم ِّ٥مدعمّٕػمجؽم) ،موعمػغمّ٦عم معغمؿعمعملَػملخملّٓؽم مدعمؿملػمظملَّ٥غم م ،مصَعملَممللعم :م(ظَّ٣ػمم
تغمّٕعماسغمّ٦ا،مظَّ٣ػممتغمّٕعماسغمّ٦ا) أيم:م(المختمملصّ٦اموالمتظملّٖسّ٦ا).مممممم م
ظعملّٓ مطمملغومل معّ٦اض ّٟماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣معسملّٕب ماٌـ ّ٢مظمم

اظرملفمملسهمل مواظرملؾملمملعهمل مواظؽملفّٓة موإشمملثهمل ماٌػملؾملّ٦ف م ،مممممل مجضمل ّ٢ماظزملقمملبهمل م(رض ّ٨مآم
سؽملؾمل )ّ٣مإذا مضم ّ٨ماظّ٦رؿملّٗ مواذؿّٓ ماظؾفملس مزمؿؼملّ٦ن مب ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م،م
ؼعملّ٦ل مسػمل ّ٨م(رض ّ٨مآ مسؽمل :)ّ٥م(طُؽملفمممل مإؿمذعما محعمؼملِّ٨عم ماظْؾعمفملْسغم مذمل ماذؿّٓت مايّٕب مذمل م ،موعمظَعملِّ٨عمم
اظْعملَّ٦ػممغمماظْعملَّ٦ػممعمم،ماتفمعملَؿملػمؽملعممملمبِّٕعمدغمّ٦لؿمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م َصؼملمملمعمؼغملُّ٦نغممأَحعمّٓؽممعِؽملفممملمأَدػمغعمّ٧م
إؿمظَّ٧ماظْعملَّ٦ػممؿممعِؽملػمّ٥غم) .م
وع ّ٤متفملع ّ٢مظم موصمملؼممل ماظّٕدّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مبضملعملػمل ّ٥موضػملؾ ّ٥مأبزملّٕم
صؿملؾملمملمزلمملحهملماإلدالممظممأزلّ٧مدرجمملتؾملمملموأرضّ٧معضملمملغؿملؾملمملم،موذظّ١محنيمضممللم(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمّ٤ؿم مادػمؿعمضملعممملذعم مبِمملظػملَّ ِّ٥مصَفملَ ِسؿملّٔغموهغم م ،موعمععمّ٤ػم مدعمفملَلعم مبِمملظػملَّ ِّ٥مصَفملَسػمشملُّ٦هغم م ،موعمععمّ٤ػمم
عمسمملطُّ٣ػم مصَفملَجِؿملؾغمّ٦هغم م ،موعمععمّ٤ػم مصعمؽملعمّٝعم مإؿمظَ ػمؿملغملُّ٣ػم مععمضملػمّٕغموصًممل مصَغملَمملصِؽغمّ٦هغم م ،مصَكملؿمنػم مظَّ٣ػم متعمفِّٓغموا مععمممل م غمتغملَمملصِؽغمّ٦غعمّ٥غمم
د عم
َغغملُّ٣ػممضَّٓػممطَمملصَفملْتغمؼملغمّ٦هغم)م،مصعملّٓمسػملؼملؽملمملمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م
صَمملدػمسغمّ٦امَظّ٥غممحعمؿفمّ٧متعمّٕعموػمامأ فم
طؿملّٟمغؿضملمملعّ٢مبمملِّخالقماظغملّٕميهملم،مواظعملؿملّ٣ماظؽملؾؿملػملهملماظيتمتعملمملسمبؾملمملماظّٕجممللم،موتّ٦زنم
بؾملمملماظضملعملّ٦لم،موتؿؼملؿملّٖمبؾملمملمذكزملؿملهملماٌلػملّ٣مسّ٤مشرله.ممم م
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وجّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن متعملّٓؼ ّ٣ماظضملّ٦ن مظػملؽملمملس مدػملّ٦كٌ مإدالعّ٨لم مسصملؿمل ّ٣م ،موخػملّ٠م
رصؿمل ،ّٝمجضملػمل ّ٥ماإلدالم مع ّ٤مأسصمل ّ٣مأسؼملمملل ماًرل ماظيت مؼؽملؾطمل ّ٨مأن مؼؿؽملمملصّٗ مصؿملؾملمملم
اٌؿؽملمملصلّ٦نم،مصػملؼملمملمدؽّ٢م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:مأيماظؽملفممملسؿممأَحعمنملقممإؿمظَّ٧مآِ؟موأيم
اِّسؼملممللمأحنملمإشممآ؟مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(أَحعمنملقمماظؽملفممملسؿممإؿمظَّ٧مآِم
تعمضملعممملظَّ٧مأَغػمظملَضملغمؾملغمّ٣ػممظِػملؽملفممملسؿم م،موعمأَحعمنملقمماظْفملَسػمؼملعمممللؿممإؿمظَّ٧مآِمتعمضملعممملظَّ٧مدغمّٕغمورؽممتغمّٓػمخِػملُّ٥غممسعمػملَّ٧معغملػمػملِّ٣ـم،م
ػممتغملَرملِّٟغممسعمؽملػمّ٥غممطُّٕػمبعمهملً م،مأَوػممتعمعملْسملِّ٨مسعمؽملػمّ٥غممدعمؼػمؽملؼمممل،مأَوػممتعمشملّْٕغمدغممسعمؽملػمّ٥غممجغمّ٦سؼمممل م،موعمظَفملَنػممأَعػمرملِّ٨عممععمّٝعمم
أَو عم
أَخِ ّ٨مصِ ّ٨محعممملجعمهملٍ مأَحعمنملقم مإؿمظَّ٨فم معِّ٤ػم مأَنػم مأَسػمؿعمغملِّٟعم مصِ ّ٨مػعمّٔعما ماظْؼملعملػمفِِّٓ مذمل مؼعمضملػمؽملِ ّ٨مععملػمفِّٓعمم
اظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِمذملمذعمؾملػمّٕؼماموعمععمّ٤عممطَّٟفممشَسملعمؾعمّ٥غممدعمؿعمّٕعممآُمسعمّ٦ػمرعمتعمّ٥غم م،موعمععمّ٤ػممطَصملَّ٣عممشَؿملػمصملَّ٥غم م،موعمظَّ٦ػممذعممملءعممأَنػمم
ؼغمؼملػمسملِؿملعمّ٥غم مأَعػمسملعممملهغم مععمػملَفملَ مآُ مضَػملْؾعمّ٥غم مرعمجعممملءؼم مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ م ،موعمععمّ٤ػم مععمرملعم ّ٧مععمّٝعم مأَخِؿمل ِّ٥مصِ ّ٨محعممملجعمهملٍم
حعمؿفمّ٧مؼعمؿعمؾملعمؿملفمفملَمظَّ٥غممأَثػمؾعموملعممآُمضَّٓعمععمّ٥غممؼعمّ٦ػممعممتعمّٖغمولغمماظْفملَضّْٓعمامؿم)م،مصمملظّٔيمؼعملسملّ٨محّ٦ائيملماظؽملمملسم
وؼلضملّ٧مظممضسملمملءمعزملممليؾملّ٣مأسصملّ٣مأجّٕؼمامعّ٤ماٌضملؿغملّٟمظممبؿملّ٦تمآم(سّٖموج)ّ٢م;م
صكملشمملثهمل ماٌػملؾملّ٦ف موإسمملغهمل ماحملؿمملج مواظلضمل ّ٨مظم مضسملمملء محّ٦ائيمل ماظؽملمملس مدظؿمل ّ٢مسػملّ٧م
ضّ٦ةماإلميمملنمبمملٓم(سّٖموج .)ّ٢م
وضّٓ متغملظمل ّ٢مآ م(سّٖموج )ّ٢مٌ ّ٤مصّٕج مطّٕبهمل ماٌغملّٕوبموأشمملثماٌػملؾملّ٦ف مأنم
ؼظملّٕج مسؽملّ٥مطّٕبهملمعّ٤مطّٕبمملت مؼّ٦مماظعملؿملمملعهمل م،مؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(...موعمععمّ٤ػمم
طَمملنعممصِّ٨محعممملجعمهملِمأَخِؿملِّ٥مطَمملنعمماظػملَّّ٥غممصِّ٨محعممملجعمؿِ،ِّ٥موعمععمّ٤ػممصَّٕفمجعممسعمّ٤ػممعغملػمػملِّ٣ـممطُّٕػمبعمهملًمصَّٕفمجعمماظػملَّّ٥غمم
سعمؽملػمّ٥غممطُّٕػمبعمهملًمعِّ٤ػممطُّٕغمبعممملتِمؼعمّ٦ػممؿمماظعملِؿملعممملععمهملِ،موعمععمّ٤ػممدعمؿعمّٕعممعغملػمػملِؼملؼممملمدعمؿعمّٕعمهغمماظػملَّّ٥غممؼعمّ٦ػممعمماظعملِؿملعممملععمهملِ)م،مبّ٢م
إنماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسّٓفمػمملمعّ٤ماظزملّٓضمملتماظيتمرمنملمسػملّ٧مطّ٢معلػملّ٣م

أنمؼلمملرعمإظؿملؾملمملمظؿملؽملممللمأجّٕػمملموبّٕػمملموبّٕطؿؾملمملم،مصعملممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(سعمػملَّ٧م
طُّ٢مممعغملػمػملِّ٣ـممصعمّٓعمضَهملٌ) م،مصَعملَمملظُّ٦ا م:مؼعممملمغعمؾِّ٨فمماظػملَّ ِّ٥م،مصَؼملعمّ٤ػممظَّ٣ػممؼعمفِّٓػم؟مضَممللعم:م(ؼعمضملػمؼملعمّ٢غممبِؿملعمِّٓهِمصَؿملعمؽملػمظملَّٝغمم
غعمظملْلعمّ٥غمموعمؼعمؿعمزملعمّٓفمقغم)مضَمملظُّ٦ا:مصَكملؿمنػممظَّ٣ػممؼعمفِّٓػم؟مضَممللعم:م(ؼغمضملِنيغممذعمامايَمملجعمهملِماٌَػملْؾملغمّ٦فعم)مضَمملظُّ٦ام:مصَكملؿمنػمم
ظَّ٣ػممؼعمفِّٓػم؟مضَممللعم:م(صَػملْؿملعمضملػمؼملعمّ٢ػممبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِم،موعمظْؿملغمؼملػملِّْ١مسعمّ٤ؿمماظرملفمّٕممم،مصَكملؿمغفمؾملعممملمظَّ٥غممصعمّٓعمضَهملٌ) .م
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وع ّ٤ماظرملؾملمملعهمل موإٌّوءةمعممل مأعّٕغمملمب ّ٥ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣موعمملمتّٕبؿملؽملمملم

وغرملفملغممل مسػملؿمل ّ٥مع ّ٤مضّٕورة ماحذلام ماظغملؾرل م ،موإطّٕام ماظزملطملرل م ،مورسمملؼهمل ماظسملضملؿمل ّٟم،م
وإٌّؼ ّٚم ،مواظؿملؿؿمل ّ٣م ،موحل ّ٤معضملمملعػملهمل ماظؽمللمملء م ،موطّٔظ ّ١مإرذمملد ماظسملمملل م ،موإشمملثهملم
اٌػملؾملّ٦ف م ،موتعملّٓؼ ّ٣ماظضملّ٦ن مظغمل ّ٢مع ّ٤مزمؿمملج مإظؿمل ّ٥م ،موعّٕاسمملة ماآلداب ماظضملمملعهمل مظمم
اظشملّٕضمملت مواٌؽملؿّٓؼمملت ماظضملمملعهمل موودمملئ ّ٢ماٌّ٦اصالت م ،مإذ مؼظمللّّ ماظزملطملرل مظػملغملؾرلم
ورمػملل ّ٥موؼغملّٕع ،ّ٥موؼضملين ماظؽملمملس مبمملحذلام مإٌّأة موتعملّٓؼّٕػممل م ،موعّٕاسمملة مذويم
االحؿؿملمملجمملتماًمملصهملمواٌلمملبعملهملمظممإطّٕاعؾملّ٣م،مصكملنماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م

حـفمؽملعممملمسػملّ٧ماحذلامماظغملؾرلموتّ٦ضرلهم،مصعملممللم:م(ظَؿملػمّٗعممعِؽملفممملمععمّ٤ػممظَّ٣ػممؼعمّٕػمحعمّ٣ػممصعمطملِرلعمغعمممل م،موعمؼغمّ٦عمضخملّٕػمم
طَؾِرلعمغعمممل)م،موأخدلغمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبظملسملّ٢مرسمملؼهملماظسملضملظملمملءمصعملممللم:م(اظلفممملسِّ٨م
سعمػملَ ّ٧ماَِّرػمععمػملَهملِ موعماظْؼملِلػمغملِنيؿم مطَمملظْؼملغمفعممملػِِّٓ مصِ ّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿم مآِ م ،مأَوؿم ماظْعملَمملئِّ٣ؿم ماظػملَّؿملػمّ٢عم ماظزملفممملئِّ٣ؿمم
اظؽملفمؾملعممملرعم)م،موجضملّ٢مإشمملثهملماٌػملؾملّ٦فموإرذمملدماظسملممللمعّ٤محعملّ٦قماظشملّٕؼّ٠م،مصقني مغؾملّ٧م
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأصقمملب ّ٥مس ّ٤ماىػملّ٦س مظم ماظشملّٕضمملت مإال مإذا مأسشملّ٦ام
اظشملّٕؼ ّ٠محعمل ّ٥م ،مبؿملفم ّ٤مشل ّ٣مأن مع ّ٤مح ّ٠ماظشملّٕؼ:ّ٠مإشمملثهمل ماٌػملؾملّ٦ف م،موإرذمملدماظسملممللم،م
صعملمملل:م(...موعمتغمطملِؿملـغمّ٦اماظْؼملعمػملْؾملغمّ٦فعمم،موعمتعمؾملػمّٓغمواماظسملفمممللفم)م،موظممرواؼهملم:مععمّٕفممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧م
آُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مبِعملَّ٦ػممـممجغمػملُّ٦سـممصِّ٨ماظشملَّّٕؿمؼّ٠ؿم،مضَممللعم:م(إؿمنػممطُؽملػمؿغمّ٣ػممظَمملمبغمّٓفممصَمملسِػملِنيعمم،مصَمملػػمّٓغموام
اظلفمؾِؿملّ٢عم،موعمرغمدقمواماظلفمػملَمملمعمم،موعمأَشِؿملـغمّ٦اماظْؼملعمصملْػملُّ٦معم).مممم م
وظعملّٓ مطمملن مشلّٔه ماظزملظملمملت ماظضملصملؿملؼملهمل مواظعملؿمل ّ٣ماظّٕاضؿملهمل مظم محؿملمملة ماظؽمل

م(صػملّ٧م

آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأثّٕػممل ماظشملؿملنمل مظم متّٕبؿملهمل مأصقمملب ّ٥ماظغملّٕام م(رضّ٦ان مآ متضملمملشمم
سػملؿملؾمل )ّ٣مصسملّٕبّ٦امأروعماِّعـػملهملمظم متشملؾؿملّ٠موإزؾملمملرمػّٔه ماظعملؿمل ّ٣ماظؽملؾؿملػملهمل م،معّ٤ماظرملؾملمملعهملم
واظؽملفّٓةموإشمملثهملماٌػملؾملّ٦صنيموشرلػمملم ،وعّ٤مذظّ١معمملمرواهماظرملؿملكمملنمسّ٤مأبّ٨مػّٕؼّٕةم
(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مأغ ّ٥مضمملل :مجعممملءعم مرعمجغمّ٢ؽم مإؿمظَ ّ٧مرعمدغمّ٦لؿم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م
صَعملَممللعم:مإؿمغمم ّ٨مععمفػمؾملغمّ٦دؽم م ،مصَفملَرػمدعمّ٢عممإؿمظَ ّ٧مبعمضملػمّٚؿم مغِلعممملئِ ِّ٥م ،مصَعملَمملظَوملػم م:موعماظَِّّٔي مبعمضملعمـعم َّ١مبِمملظْقعمّ٠مم م ،مععممملم

- 86 -

سِؽملػمِّٓي مإؿمظَّممل مععممملءؽم م ،مثغمّ٣فم مأَرػمدعمّ٢عم مإؿمظَ ّ٧مأُخػمّٕعمى م ،مصَعملَمملظَوملػم معِـػمّ٢عم مذعمظِ ،َّ١محعمؿفم ّ٧مضُػملّْ٤عم مطُػملُّؾملغمّ٤فم معِـػمّ٢عمم
ذعمظِ َّ١م:مظَممل ،موعماظَِّّٔي مبعمضملعمـعم َّ١مبِمملظْقعمّ٠مم ،مععمممل مسِؽملػمِّٓي مإؿمظَّممل مععممملءؽم ،مصَعملَممللعم:م(ععمّ٤ػم مؼغمسملِؿملّٟغم مػعمّٔعما ماظػملَّؿملػمػملَهملَم
رعمحِؼملعمّ٥غم مآُ؟) ،مصَعملَمملمعم مرعمجغمّ٢ؽم معِّ٤عم ماظْفملَغػمزملعممملرؿم م ،مصَعملَممللعم:مأَغعمممل مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ ،مصَمملغػمشملَػملَّ٠عم مبِ ِّ٥مإؿمظَّ٧م
رعمحػمػملِ،ِّ٥مصَعملَممللعممظِمملعػمّٕعمأَتِِّ٥م:مػعمّ٢ػم مسِؽملػمّٓعمكِمذعمّ٨ػمءؽم؟مضَمملظَوملػم:مظَمملمإؿمظَّمملمضُّ٦تغممصِؾػمؿملعممملغِ،ّ٨مضَممللعم:مصَضملعمػملخملػملِؿملؾملؿمّ٣ػمم
بِرملعمّ٨ػمءٍ م ،مصَكملؿمذعما مدعمخعمّ٢عم مضعمؿملػمظملُؽملعمممل مصَفملَرْظملِلملؿم ماظلممّٕعماجعم م ،موعمأَرؿمؼ ِّ٥مأَغفمممل مغعمفملْطُّ٢غم ،مصَكملؿمذعما مأَػػمّ٦عمى مظِؿملعم ْفملطُّ٢عم،م
صَعملُّ٦عِّ٨مإؿمظَّ٧ماظلممّٕعماجؿممحعمؿفمّ٧متغمشملْظملِؽِؿملِّ٥م،مضَممللعمم:مصَعملَضملعمّٓغمواموعم َأطَّ٢عمماظسملفمؿملػمّٟغمم،مصَػملَؼملفممملمأَصػمؾعمّّعممشَّٓعمام
سعمػملَ ّ٧ماظؽملفمؾِّ٨مم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مصَعملَممللعم م:م(ضَّٓػم مسعمفِنملعم مآُ معِّ٤ػم مصعمِؽملؿمل ِضملغملُؼملعمممل مبِسملعمؿملػم ِظملغملُؼملعممملم
اظػملَّؿملػمػملَهملَ).ممم م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إنماظرمل ذملؾملمملعهملمواظؽملفذملذملّٓةموإشمملثذملذملهملماٌػملذملذملؾملّ٦فمػذملذملّ٨مسؽملذملذملّ٦انماإلمرممملبؿملذملذملهملمظممحؿمل ذملمملةم

اإلغلمملنم،ماإلرممملبؿملهملماظيتمتضملينماالدؿفمملبهملمواظؿػملؾؿملهملماظلذملّٕؼضملهملمظعملسملذملمملءمحذملّ٦ائيملماظؽملذملمملسم
ابؿطملذملمملءمعّٕضذملمملةمآم(سذملذملّٖموجذملذمل)ّ٢م،موعذملذملّ٤مثذملذملّ٣مؼؿقعملذملذملّ٠مضذملذملّ٦لمآمتضملذملمملشم{:وعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمذملذملّ٦نعمم
وعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتغممبعمضملػمسملغمؾملغمّ٣ػممأَوػمظِؿملعممملءغممبعمضملػمّٚـممؼعمفملْعغمّٕغمونعممبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِموعمؼعمؽملػمؾملعمذملّ٦ػمنعممسعمذملّ٤ؿمماظْؼملغم ػمؽملغملَذملّٕؿمموعمؼغمعملِؿملؼملغمذملّ٦نعمم
شملؿملضملغمّ٦نعمماظػملَّّ٥عمموعمرعمدغمّ٦ظَّ٥غممأُوظَؽَِّ١مدعمؿملعمّٕػمحعمؼملغمؾملغمّ٣غمماظػملَّّ٥غممإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عممسعمّٖؿمؼذملّٖؽمم
عمماظّٖطَمملةَموعمؼغم ِ
اظزملفمالةَموعمؼغمقملػمتغمّ٦ن فم
غملؿملّ٣ؽم} .م
حِ
عم
وجّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن مظػملرملؾملمملعهمل مواظؽملفّٓة موإشمملثهمل ماٌػملؾملّ٦ف مّٕٔات موصّ٦ائّٓم
عؿضملّٓدةم،مصؾملّ٨معّ٤مأسصملّ٣ماظضملؾمملداتماظيتمؼؿعملّٕبمبؾملمملماإلغلمملنمإشممآ م(سّٖموج،)ّ٢م
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صؿملؽملمملل مرضممل مآ م(سّٖؾم موجّ٢ؾم) مبكملشمملثهمل مإخّ٦اغ ّ٥موععمّٓمم مؼّٓ ماٌلمملسّٓة مشل ّ٣م ،مصكملذا مأشمملثم
اإلغلمملن مأخمملهمرزضّ٥مآ م(سّٖؾمموجّ٢ؾم) ممبّ٤مؼطملؿملـّ٥مسؽملّٓمذّٓؾمت ّ٥م،مإضمملصهملمإشممأغؾملمملمتؽملفّ٨م
صمملحؾؾملمملمعّ٤مطّٕبمؼّ٦مماظعملؿملمملعهمل .م
وإذا مطمملن ماظؿكػمل ّ٠مبؾملّٔه ماِّخالق ماظغملّٕميهمل مػ ّ٦مذفملن ماظضملصملؼملمملء م ،مصكملن متّٕطؾملمملم
واظؿكػمل ّ٨مسؽملؾملممل مػ ّ٦مسؽملّ٦ان مظعمللّ٦ة ماظعملػملنمل مواِّغمملغؿملهمل موحنملمم ماظّٔفمات م ،موتعملّٓؼّ٣م
اٌزملػملقهمل ماًمملصفمهمل مسػمل ّ٧ماظضملمملعهملم،موسّٓممعرملمملرطهمل ماظطملرل مآالعؾمل ّ٣م ،مطؼملمملمأغؾملمملمتقملطّٓمسػملّ٧م
اظؿؽملزملقم ّ٢مع ّ٤ماٌلؽّ٦ظؿملهمل مواًلهملماظيتمالمتػملؿملّ٠مبكملغلمملنمدػملؿملّ٣ماظشملؾّٝمغعملّ٨ماظلّٕؼّٕةم،م
وػّٔامعمملمحّٔرمعؽملّ٥مغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣محنيمضمملل:م(ععممملمعِّ٤ماعػمّٕؿمئـممؼعمكػمّٔغملغمم
اعػمّٕعمأًمعغملػمػملِؼملؼممملمصِّ٨مععمّ٦ػمضِّٝـممتغمؽملػمؿعمؾملعمُّ١مصِؿملِّ٥محغمّٕػمععمؿغمّ٥غمموعمؼغمؽملػمؿعمعملَّٙغممصِؿملِّ٥معِّ٤ػممسِّٕػمضِ ِّ٥م،مإؿمظَّمملمخعمّٔعمظَّ٥غمماظػملَّّ٥غمم
صِّ٨مععمّ٦ػمرِّ٤ـممؼغمقِنملقممصِؿملِّ٥مغغمزملػمّٕعمتعمّ٥غم،موعمععممملمعِ ّ٤ماعػمّٕؿمئـممؼعمؽملػمزملغمّٕغممعغملػمػملِؼملؼممملمصِّ٨مععمّ٦ػمضِّٝـممؼغمؽملػمؿعمعملَّٙغممصِؿملِّ٥م
عِّ٤ػم مسِّٕػمضِ ِّ٥موعمؼغمؽملػمؿعمؾملعم ُّ١مصِؿمل ِّ٥معِّ٤ػم محغمّٕػمععمؿِ ِّ٥مإؿمظَّممل مغعمزملعمّٕعمهغم ماظػملَّّ٥غم م(سّٖ موج )ّ٢مصِ ّ٨مععمّ٦ػمرِّ٤ـم مؼغمقِنملقمم
غغمزملػمّٕعمتعمّ٥غم).م م
م

صمملظػملؾملّ٣ماػّٓغمملمِّحلّ٤ماِّخالقم،مالمؼؾملّٓيمِّحلؽملؾملمملمإالمأغومل م
واصّٕفمسؽملمملمدؿملؽؾملمملم،مالمؼزملّٕفمسؽملمملمدؿملؽؾملمملمإالمأغومل .م
م

*مممممم*مممممم* م
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م

ارتٛف َٔ اهلل
ٚأثس ٙيف اضتكاَ ١ايفسد ٚاجملتُع

م

عمبِّ٥م
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم:م{وعمأَعفممملمععمّ٤ػممخعممملفعممععمعملَمملمعممر مم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُم
وعمغعمؾملعمّ٧ماظؽملفمظملّْٗعممسعمذملّ٤ؿممماظْؾملعمذملّ٦عمىم* مصَذملكملؿمنفممماظْفعمؽملفمذملهملَممػِذملّ٨عممماظْؼملعمذملفملْوعمىم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
وحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢مممم
ودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م م
ٚبعدم:م م
صكملنماًّ٦فمعّ٤مآم(سّٖؾمموجّ٢ؾم)مواًرملؿملهملمعؽملّ٥معذملّ٤مأسصملذملّ٣مصذملظملمملتماٌذملقملعؽملنيم،م
وأبذملذملذملّٕزمسالعذمل ذملمملتماٌذملذملذملؿعملنيم،ممودظؿملذملذملذملّ٢مسػملذملذملذملّ٧محلذملذملذملّ٤معّٕاضؾذملذملذملهملمآممدذملذملذملؾقمملغّ٥موتضملذمل ذملمملشمم
وادؿقسملمملرمعضملؿملؿّ٥مظمماظلّٕمواظضملػملّ٤م،مؼعملذملّ٦لممدذملؾقمملغّ٥م{:أَظَذملّ٣ػمممتعمذملّٕعمممأَنفمماظػملَّذملّ٥عمممؼعمضملػمػملَذملّ٣غمممععمذملمملممصِذملّ٨مم
اظلفمؼملعممملوعماتِموعمععممملمصِّ٨ماظْفملَرػمضؿممععممملمعمؼغملُّ٦نغممعِّ٤ػممغعمفػمّ٦عمىمثعمػملَمملثعمهملٍمإؿمظَّمملمػغمّ٦عممرعمابِضملغمؾملغمذملّ٣ػممموعمظَذملمملممخعمؼملػملعمذملهملٍممإؿمظَّذملمملمم
ػغمّ٦عممدعممملدِدغمؾملغمّ٣ػمموعمظَمملمأَدػمغعمّ٧معِّ٤ػممذعمظَِّ١موعمظَمملم َأطْـعمّٕعممإؿمظَّمملمػغمّ٦عممععمضملعمؾملغمّ٣ػممأَؼػمّ٤عممععممملمطَمملغغمّ٦امثغمّ٣فممؼغمؽملعمؾممذملؽغمؾملغمّ٣ػمممبِؼملعمذملمملمم
سعمؼملِػملُّ٦امؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمإؿمنفمماظػملَّّ٥عممِبغملُّ٢مممذعمّ٨ػمءٍمسعمِػملؿملّ٣ؽم}،مواًّ٦فمعّ٤مآمسؾمملدةمضػملؾؿملهملمتذملّٓلم
سػملّ٧محلّ٤ماإلدالمم،موضّ٦ةماإلميمملنم،موبذملّ٥ممؼؿقعملذملّ٠مماٌضملؽملذملّ٧مماظغملمملعذملّ٢ممظػملؿعملذملّ٦ىمماظذمليتمم
صلّٕػمملمدؿملّٓغمملمسػملّ٨مبذملّ٤مأبذملّ٨مرمملظذملنملم(رضذملّ٨مآمسؽملذمل)ّ٥مبفملغؾملذملمملمماًذملّ٦فممعذملّ٤مماىػملؿملذمل،ّ٢مم
واظضملؼملذملذملّ٢مبمملظؿؽملّٖؼذملذمل،ّ٢مواظّٕضذملمملمبمملظعملػملؿملذملذمل،ّ٢مواالدذملذملؿضملّٓادمظؿملذملذملّ٦مماظّٕحؿملذملذمل،ّ٢موضذملذملّٓمضذملذملؼملّ٤مآم
تضملمملشممٌّ٤مخمملصّ٥مواتعملمملهماظظملّ٦زمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،مصعملممللمدؾقمملغ{:ّ٥وعمععمّ٤مؼغمشملِّٝؿمماظػملَّّ٥عمم
وعمرعمدغمّ٦ظَّ٥غمموعمؼعمكػمّ٘عمماظػملَّّ٥عمموعمؼعمؿفمعملِّْ٥مصَفملُوػمظَؽَِّ١مػغمّ٣غمماظظملَمملئِّٖغمونعم}.م م
وِّػؼملؿملهمل متػمل ّ١ماظضملؾمملدة ماظعملػملؾؿملهملمحـفمؽملعممملمايّ٠متؾمملركموتضملمملشم مسػملّ٧ماظؿقػملّ٨مبؾملمملم
صعملمملل{:وعمإؿمؼفمممليعم مصَمملرػمػعمؾغمّ٦نؿم} ،مصؼمل ّ٤مخمملف مآ متضملمملشم مرض ّ٨مسؽمل ّ٥م ،موجّٖاه مجؽملمملتم
وّٕيمعّ٤مهؿؾملذملمملماِّغؾملذملمملرم،مؼعملذملّ٦لمدؾقمملغّ٥م{:إؿمنفمماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اموعمسعمؼملِػملُذملّ٦اماظزملفممملظِقعمذملمملتِم
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أُوػمظَؽِ َّ١مػغمّ٣ػم مخعمؿملػمذملّٕغم ماظؾعمّٕؿمؼفمهملِ م*جعمّٖعماؤغمػغمّ٣ػم م ِسؽملّٓعم مرعمبممؾملؿمّ٣ػم مجعمؽملفممملتغم مسعمّٓػمنـم متعمفػمّٕؿمي معِ ّ٤متعمقػمؿِؾملعمذملمملم
اَِّغػمؾملعمذملمملرغممخعممملظِِّٓؼّ٤عممصِؿملؾملعممملمأَبعمذملّٓؼمارفمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمؾملغمّ٣ػمموعمرعمضغمّ٦امسعمؽملػمّ٥غممذعمظَِّ١مظِؼملعمّ٤ػممخعمرملِّ٨عممرعمبفمّ٥غم}.م م
ٚبارتٛف َٔ اهلل تعاىل اتؿف املال٥ه ١املكسب ٕٛم ،مصعملمملل مدؾقمملغ{:ّ٥وعمظِػملَِّّ٥م
ؼعملػمفغمّٓغم مععمممل مصِّ٨ماظلفمؼملعممملوعماتِ موعمععمممل مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم معِّ٤ػم مدعمابفمهملٍ موعماظْؼملعمػملَممل ِئغملَهملُ موعمػغمّ٣ػم مظَممل مؼعملػمؿعمغملْؾِّٕغمونعمم*م
ؼعمكعممملصُّ٦نعم مرعمبفمؾملغمّ٣ػم معِّ٤ػم مصَّ٦ػمضِؾملؿمّ٣ػم موعمؼعمظملْضملعمػملُّ٦نعم مععمممل مؼغمقملػمععمّٕغمونعم} ،مواتزملّٟعم مب ّ٥ماِّغؾؿملمملءموإٌّدػملّ٦ن،م
صعملمملل متضملمملشم{:اظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمؾعمػملخملطملغمّ٦نعم مرؿمدعممملظَمملتِ ماظػملَّ ِّ٥موعمؼعمكػمرملعمّ٦ػمغعمّ٥غم موعمظَممل مؼعمكػمرملعمّ٦ػمنعم مأَحعمّٓؼما مإؿمظَّممل ماظػملَّّ٥عمم
عموطَظملَ ّ٧مبِمملظػملَّ ِّ٥محعملِؿملؾؼمممل} ،موطمملن ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأذّٓػ ّ٣مخرملؿملهمل مٓم

ػمرملمملطُّ٣ػم مظَّ٥غم) ،موإمنممل مطمملنم
وخّ٦صًممل معؽمل ّ٥م ،مصؾمل ّ٦ماظعملمملئ ّ٢م :م(أَععمممل موعمآِ مإؿمغمم ّ٨مظَفملَتػم َعملمملطُّ٣ػم مظِػملَّ ِّ٥موعمأَخ عم
اِّغؾؿملمملء مأذّٓ ماظؽملمملس مخّ٦صًممل مع ّ٤مآ م(سّٖ موج ;)ّ٢مظؿقعمل ّ٠مععملمملم ماإلحلمملن مظم مطّ٢م
أحّ٦اشلّ٣م ،موػ ّ٦معممل مسدل مسؽمل ّ٥ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مبعملّ٦ظّ٥م :م(أَنػم متعمضملػمؾغمّٓعم ماظػملَّّ٥عمم

طَفملَغفم َّ١متعمّٕعماهغم م ،مصَكملؿمنػم مظَّ٣ػم م عمتغملُّ٤ػم متعمّٕعماهغم مصَكملؿمغفمّ٥غم مؼعمّٕعماكَ) م ،مصمملًمملئظملّ٦ن مع ّ٤مآ م(سّٖ موج)ّ٢م
ؼّٕاضؾّ٦غّ٥مدؾقمملغّ٥مظممطّ٢مأحّ٦اشل.ّ٣م م
وػمملمػّ٦مدؿملّٓغمملمؼّ٦د ّٟم(سػملؿملّ٥ماظلالم)مؼلؿضملزملّ٣مبمملًّ٦فمعّ٤مآم(سّٖموج،)ّ٢م
صؾضملّٓ مأن مراودت ّ٥ماعّٕأة ماظضملّٖؼّٖ مس ّ٤مغظملل ّ٥موتؾملؿملفملت مووؼملػملومل مظ ّ٥م ،موأحغملؼملومل مشػملّ٠م
اِّبّ٦اب م ،مضمملل مشلممل مبػمللمملن ماًمملئ ّٟمع ّ٤مرب ،ّ٥ماٌلؿقسملّٕ مسصملؼملؿ ّ٥متضملمملشم مأعمملمم
سؿملؽملؿمل{:ّ٥ععمضملعممملذعمماظػملَِّّ٥مإؿمغفمّ٥غممرعمبممّ٨مأَحػملعمّ٤عممععمـػمّ٦عمايعممإؿمغفمّ٥غممظَمملمؼغمظملْػملِّّغمماظصملَّمملظِؼملغمّ٦نعم}.م م
مموسػمل ّ٧مدرب ماِّغؾؿملمملء موإٌّدػملني مدمملر ماٌقملعؽملّ٦ن ماظزملمملدضّ٦ن مظم مخّ٦صؾملّ٣م
ع ّ٤مآ م(سّٖ موج )ّ٢موذّٓة مخرملؿملؿؾمل ّ٣مظ ّ٥م ،معّٓح مآ مب ّ٥ماظّٕجمملل ماٌكػملزملنيم
اظّٖطَمملةِم
صعملمملل{:رؿمجعمممللؽم مظَممل متغمػملْؾملؿمؿملؾملؿمّ٣ػم متِفعممملرعمةٌ موعمظَممل مبعمؿملػمّٝؽم مسعمّ٤ػم م ِذطّْٕؿم ماظػملَّ ِّ٥موعمإؿمضَمملمؿم ماظزملفمػملَمملةِ موعمإؿمؼؿعممملءِ م فم
ؼعمكعممملصُّ٦نعم مؼعمّ٦ػمعؼمممل متعمؿعمعملَػملَّنملغم مصِؿمل ِّ٥ماظْعملُػملُّ٦بغم موعماظْفملَبػمزملعممملرغم} ،مووص ّٟمآ مب ّ٥ماظضملػملؼملمملء ماظضملمملعػملني م،م
صعملمملل{:إؿمغفمؼملعمممل مؼعمكػمرملعم ّ٧ماظػملَّّ٥عم معِّ٤ػم مسِؾعممملدِهِ ماظْضملغمػملَؼملعممملء}،طؼملممل موص ّٟمب ّ٥ماِّتعملؿملمملء ماظزملممليني،م
صعملمملل{:إؿمنفم ماظَِّّٔؼّ٤عم مػغم ّ٣معممّ٤ػم مخعمرملػمؿملعمهملِ مرعمبممؾملؿم ّ٣معقمرملػمظملِعملُّ٦ن م* موعماظَِّّٔؼّ٤عم مػغم ّ٣مبِـملؼعممملتِ مرعمبممؾملؿمّ٣ػمم
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ػمّٕطُّ٦نعمم*موعماظَِّّٔؼّ٤عممؼغمقملػمتغمّ٦نعممععممملمآتعمّ٦اموفمضُػملُّ٦بغمؾملغمّ٣ػمموعمجِػملَهملٌم
ؼغمقملػمعِؽملغمّ٦نعمم*موعماظَِّّٔؼّ٤عممػغمّ٣مبِّٕعمبممؾملؿمّ٣ػممظَمملمؼغمرمل ؿم
أَغفمؾملغمّ٣ػممإؿمظَّ٧مرعمبممؾملؿمّ٣ػم مرعماجِضملغمّ٦ن}،مصؾملّٔهماظزملظملمملتماظضملمملظؿملهملمدظؿمل ّ٢مسػملّ٧ماًّ٦فمواًرملؿملهملم،م
واإلميمملن ماظضملؼملؿمل ّ٠مظػملؼملقملعؽملني ماظزملمملدضني مع ّٝمربؾمل ّ٣م ،مصؾمل ّ٣مؼعملّٓعّ٦ن ماظغملـرل معّ٤م
اظشملمملسمملتمواًرلاتموضػملّ٦بؾملّ٣مخمملئظملهملمأنمالمؼؿعملؾّ٢مآمعؽملؾملّ٣م;مِّغؾملّ٣معّ٦ضؽملّ٦نمبمملظؿملّ٦مم
اآلخّٕ مواظّٕجّ٦ع مصؿمل ّ٥مإشم مآ متضملمملشم مظؿملقمملدؾؾمل ّ٣مسػمل ّ٧مأسؼملمملشل ّ٣م ،مصعملّٓ مدفملظومل مأمم
اٌقملعؽملني مسمملئرملهمل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل) مردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػملّ )ّ٣مس ّ٤مضّ٦ظّ٥م
تضملمملشم :م{وعماظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمقملػمتغمّ٦نعم مععمممل مآتعمّ٦ػما موعمضُػملُّ٦بغمؾملغمّ٣ػم موعمجِػملَ ٌهمل}صعملمملظومل :مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ِّ٥م ،مأَػغمّ٣ػمم
اظَِّّٔؼّ٤عم مؼعمرملػمّٕعمبغمّ٦نعم ماظْكعمؼملػمّٕعم موعمؼعملػمّٕؿمضُّ٦نعم؟ مضَممللعم :م(ظَممل مؼعمممل مابؽملهمل ماظزملممّٓممؼّ٠ؿم م ،موعمَظغملِؽملفمؾملغمّ٣ػم ماظَِّّٔؼّ٤عمم
ؼعمزملغمّ٦عغمّ٦نعم م،موعمؼغمزملعمػملُّّ٦نعم م،موعمؼعمؿعمزملعمّٓفمضُّ٦نعمم ،موعمػغمّ٣ػم مؼعمكعممملصُّ٦نعم مأَنػم مظَممل مؼغمعملْؾعمّ٢عم معِؽملػمؾملغمّ٣ػم) م،موظمماِّثّٕم
أن مأبممل مبغملّٕ ماظزملّٓؼ ّ٠م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مضمملل :مظَّ٦ػم م ِضؿملّ٢عم :م(ظَممل مؼعمّٓػمخغمّ٢غم ماظْفعمؽملفمهملَ مإؿمظَّممل مرعمجغمّ٢ؽمم
وعماحِّٓؽممظَّٕعمجعمّ٦ػمتغممأَنػممأَطُّ٦نعممأَغعممملمػغمّ٦عمم،موعمظَّ٦ػمم ِضؿملّ٢عم:مظَمملمؼعمّٓػمخغمّ٢غمماظؽملفممملرعممإؿمظَّمملمرعمجغمّ٢ؽمموعماحِّٓؽممظَكِظملْوملغمم
أَنػممأَطُّ٦نعممأَغعممملمػغمّ٦عم).ممم م
إن ماًّ٦ف مع ّ٤مآ م(سّٖ موج)ّ٢مإذا متفملص ّ٢مظم مغظملّ٦س ماظضملؾمملد موضمملػّ٣مآم(سّٖم
وج)ّ٢مبّ٥مطـرلؼمامعّ٤ماظرملّٕورمواٌظملمملدّٓمواآلثمملمم،مصػملّ٦مأغؽملمملمخرملؿملؽملمملمآم(سّٖموج)ّ٢محّ٠م
خرملؿملؿ ّ٥مظؿطملرلت مدػملّ٦طؿملمملت موتزملّٕصمملت ماجملؿؼمل ّٝمإشم ماِّصسمل ّ٢م; مِّن ماًّ٦ف مػّ٦م
رّٕؼ ّ٠مايؿملمملء مع ّ٤مآ م(سّٖؾم موجّ٢ؾم)،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ادػمؿعمقػمؿملغمّ٦ام
عِّ٤عم ماظػملَّ ِّ٥محعمّ٠فم ماظْقعمؿملعممملءِ) ،مصمملًمملئ ّٟمؼلؿرملضملّٕ معضملؿملهمل مآ م ،موأغ ّ٥مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم معشملػملّٝم
سػملؿمل ّ٥موسػمل ّ٧مأصضملمملظّ٥م ،مظّٔا مضؿمل:ّ٢م(اجضمل ّ٢معّٕاضؾؿ ّ١مٌ ّ٤مال متطملؿملنمل مس ّ٤مسؿملؽمل ّ٥ميصملهمل م،م
وذغملّٕك مٌ ّ٤مال متؽملعملشمل ّٝمغضملؼملؿ ّ٥مسؽملّ١م ،مورمملسؿ ّ١مٌ ّ٤مال متلؿطملين مسؽملّ٥م ،موخسملّ٦سّ١م
ٌ ّ٤مال متطملؿملنمل مس ّ٤معػملغمل ّ٥مودػملشملمملغ )ّ٥م،موذظّ١مِّنمآم(سّٖ موج)ّ٢معّٕاضنملميّٕطمملتم
اإلغلمملنمودغملؽملمملتّ٥م،موأغّ٥م(دؾقمملغّ٥موتضملمملشم)مالمتفملخّٔهمدؽملهملموالمغّ٦مم،موأغّ٥مدؾقمملغّ٥م
{ؼعمضملػمػملَّ٣غم مخعممملئِؽملعمهملَ ماظْفملَسػمؿملغمّ٤ؿم موعمععمممل متغمكػمظملِ ّ٨ماظزملقمّٓغمورغم} ،موأغ ّ٥م(تضملمملشم) مضّٓ مميؾمل ّ٢موظغملؽمل ّ٥م(سّٖم
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وج)ّ٢مالمؼؾملؼملّ٢مأبّٓؼمام،مؼعملّ٦لمدؾقمملغ{:ّ٥وعمظَمملمتعمقػملعمؾعمّ٤فمماظػملَّّ٥عممشَمملصِػملًمملمسعمؼملفممملمؼعمضملػمؼملعمّ٢غمماظصملَّمملظِؼملغمّ٦نعمم
إؿمغفمؼملعمممل مؼغمقملعمخممّٕغمػغمّ٣ػم مظِؿملعمّ٦ػممـم متعمرملػمكعمّٙغم مصِؿمل ِّ٥ماظْفملَبػمزملعممملرغم} ،موؼعملّ٦ل مدؾقمملغ{:ّ٥صَػملَممل متعمقػملعمؾعمّ٤فم ماظػملَّّ٥عمم
عغمكػمػملِّٟعمموعمسػمِّٓهِمرغمدغمػملَّ٥غممإؿمنفمماظػملَّّ٥عم مسعمّٖؿمؼّٖؽممذغموماغػمؿِعملَمملمـم}.مصؼملّ٤مسممملفمآم(سّٖموج)ّ٢مؼضملّٟم
غظمللّ٥مسّ٤مأطّ٢مايّٕامم;مِّغّ٥مؼّٓركمأنمطّ٢مجلّٓمغؾوملمعّ٤مدقوملمصمملظؽملمملرمأوشممبّ٥م،م
وأنماٌممللمايّٕاممدؿملغملّ٦نمػالطًمملمودعمملرؼمامسػملّ٧مصمملحؾّ٥مظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،موأنم
آطػمل ّ٥مدؿملؽملّٓم محؿملىمل مال مؼؽملظمل ّٝماظؽملّٓم م ،موؼزملّ٦ن مظلمملغ ّ٥مس ّ٤ماًّ٦ض مظم مأسّٕاضم
اظؽملمملس;مِّغّ٥مؼضملػملّ٣مأغّ٥مإذامتغملػملّ٣مبغملػملؼملهملمالمؼػملعملّ٧مشلمملمبمملظًممل مؼؾملّ٦ىمبؾملمملمظمماظؽملمملرم،موأنم
آ م(سّٖ موج )ّ٢محممملدؾ ّ٥مسػمل ّ٧مط ّ٢مظظمل ّٜمأو مطػملؼملهمل م ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥م:م
{ وعمظَعملَّٓػم مخعمػملَعملْؽملعمممل ماظْكملؿمغػملعممملنعم موعمغعمضملػمػملَّ٣غم مععمممل متغمّ٦عمدػمّ٦ؿمسغم مبِ ِّ٥مغعمظملْلغمّ٥غم موعمغعمقػمّ٤غم مأَضّْٕعمبغم مإؿمظَؿملػم ِّ٥معِّ٤ػم محعمؾػمّ٢ؿمم
اظّْ٦عمرؿمؼِّٓم*مإؿمذػممؼعمؿعمػملَعملَّّ٧ماظْؼملغمؿعمػملَعملخملؿملعممملنؿممسعمّ٤ؿمماظْؿملعمؼملِنيؿمموعمسعمّ٤ؿمماظرملممؼملعمممللؿممضَ ِضملؿملّٓؽمم* مععممملمؼعمػملْظملُِّٜمعِّ٤ػممضَّ٦ػملـمم
إؿمظَّممل مظَّٓعمؼػم ِّ٥مرعمضِؿملنملؽم مسعمِؿؿملّٓؽم} ،موؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنفم ماظضملعمؾػمّٓعم مظَؿملعمؿعمغملَػملَّّ٣غمم
بِمملظغملَػملِؼملعمهملِ معِّ٤ػم مرؿمضػمّ٦عمانؿم ماظػملَّ ِّ٥م ،مالَ مؼغمػملْعملِ ّ٨مظَؾملعمممل مبعممملظًممل مؼعمّٕػمصَضملغمّ٥غم ماظػملَّّ٥غم مبِؾملعمممل مدعمرعمجعممملتٍ م ،موعمإؿمنفم ماظضملعمؾػمّٓعمم
ظَؿملعمؿعمغملَػملَّّ٣غممبِمملظغملَػملِؼملعمهملِمعِّ٤ػممدعمكعمِّٛماظػملَِّّ٥م،مالَمؼغمػملْعملِّ٨مظَؾملعممملمبعممملظًمملم،مؼعمؾملػمّ٦ؿميمبِؾملعممملمصِّ٨مجعمؾملعمؽملفمّ٣عم).م م
وع ّ٤مثّ٣فم مصكملن ماٌلػمل ّ٣مرمنملمأن مؼعمل ّٟمع ّٝمغظملل ّ٥ميصملمملت م ،مظؿمللفملل مغظملل ّ٥معمملذام
ضّٓفمم مظػملعملمملء مربّ٥؟ موعمملذا مضّٓفمم مظّ٦رؽمل ّ٥موجمؿؼملضملّ٥؟ موعممل مآخّٕ ماظشملّٕؼ ّ٠ماظّٔي مؼّٕؼّٓم
اظّ٦صّ٦ل مإظؿملّ٥؟ موعمملذا مس ّ٤مراحهمل مضؼملرله مظم مط ّ٢معممل مضّٓم موؼعملّٓم؟ مصعملّٓ مدفملل مرجّ٢م
اظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مععمؿعمّ٧ماظلفممملسعمهملُمؼعممملمرعمدغمّ٦لعممآِ؟مصعملَممللعم ظّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل )ّ٣م :م(ععمممل مأَسػمّٓعمدػمتعم مظَؾملعمممل؟) مضَممللعم :مععمممل مأَسػمّٓعمدػمتغم مظَؾملعمممل معِّ٤ػم مطَـِرلؿم مصعمالَةٍ م ،موعمالَ مصعمّ٦ػممـم م ،موعمالَم
ٓ موعمرعمدّ٦ظَّ٥غم م ،مصعملَممللعم ظ ّ٥ماظؽمل
صعمّٓعمضَهملٍ م ،موعمظغملِؽملمم ّ٨مأُحِنملقم ما َ

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م

(أَغػموملعممععمّٝعممععمّ٤ػممأَحػمؾعمؾػموملعم).م م

ٚال غو إٔ ارتٛف َٔ اهلل (عص ٚدٌ) ٖ ٛأِٖ ضبٌ ايٛقا َٔ ١ٜايصيٌ ،م

صؼمل ّ٤مخمملف مآ متضملمملشم مال مميغمل ّ٤مأن مؼغملّ٦ن مطّٔفمابؼمممل م ،موال معؽملمملصعملًممل م ،موال معّٕائؿملؼمممل م ،موالم
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خممملدسؼمممل م،موال مدمملرضًممل م ،موال مسمملضنمممل م ،موال معّٓعؽملؼمممل م،موال مضمملتػملًممل م،موال مزاغؿملؼمممل م،موال مذمملربؼمممل مظػملكؼملّٕ م،م
وال مآطال مظػملقّٕام م،موال معمملغضملؼمممل مظػملكرل،موال معضملشملػملًممل مٌلرلة ماظّ٦ر ّ٤م،موال معلؿقػملًممل مدظملّ١م
اظّٓعمملءم،موالمعؽملؿؾملغملًمملمظألسّٕاض،موالمخمّٕممبؼممملموالمعّٓعممّٕؼمام،موالمصمملدّٓؼماموالمعظمللّٓؼما .م
وعّ٤مثّ٣فممؼلؿعملّٕمحممللماجملؿؼملّٝم،مصال موّٓ مزمملًٌممل مؼصملػمل ّ٣مشرله م ،موال متمملجّٕؼما مؼطملّ٘م
ظم مومملرت ّ٥م ،موال مخمملئؽملؼمممل مظألعمملغهمل ،موال مععملزملّٕؼما مظم مسؼملػمل ّ٥م ،مصمملظؿمملجّٕ ماظّٔي مسمرمل ّ٧مآم
تضملمملشم موّٓه مأعؿملؽملؼمممل مصمملدضًممل مظم مبؿملضمل ّ٥موذّٕائ ّ٥م ،مال مؼضملّٕف ماظطملّ٘ موال مآًّاع م ،مِّغّ٥م
ؼلؿقسملّٕ مضّ٦ل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمّ٤ػم مشَرملفمؽملعمممل مصَػملَؿملػمّٗعم معِؽملفمممل) ،مواظشملؾؿملنملم

اظّٔي مسممملف مرب ّ٥موّٓه مسمػمل ّٙمظم مسؼملػمل ّ٥موؼؿضملمملع ّ٢مبّٕص ّ٠مورضمهمل مع ّٝمعّ٤مؼضملمملىّ٥م،م
وآٌّرس ماظّٔي مسممملف مآ موسمرملممله موّٓه مزمّٕص مسػمل ّ٧مسؼملػمل ّ٥مبكملتعملمملن مظؿملغمكعمّٕممجم
أجؿملمملظًممل معؿؼملؿملّٖة متضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧مخّٓعهمل ماظؽملمملس مواجملؿؼمل ّٝم ،مواٌؾملؽملّٓس ماظّٔي مسممملفم
ربّ٥موّٓهمزمّٕصمظممسؼملػملّ٥مسػملّ٧مزؼمملدةماإلغؿمملجمخّٓعهملمظّ٦رؽمل.ّ٥م م
وطّٔظّ١ماًمملئّٟمعّ٤مآمالمميغملّ٤مأنمؼغملّ٦نمجممملعػملًمملمسػملّ٧محلمملبمايّ٠م،مأوم
ععملزملّٕؼما مظم مح ّ٠ماظّ٦رّ٤م ،مصؼمل ّ٤مخمملف مآ م(سّٖموج)ّ٢مأدى ماظّٔي مسػملؿمل ّ٥مع ّ٤محّ٠م
دمّ٦مدؼؽملّ٥موورؽمل ،ّ٥موح ّ٠ماظضملمملع ّ٢موح ّ٠ماِّجرل م ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم)مصؿملؼملممل مؼّٕوؼ ّ٥مس ّ٤مرب ّ٥م(سّٖ موج)ّ٢م :م(ضَممللعم ماظػملَّّ٥غم متعمضملعممملظَ:ّ٧مثعمػملَمملثعمهملٌ مأَغعمذملممل مخعمزملػمؼملغمؾملغمّ٣ػم مؼعمّ٦ػممعمم
اظْعملِؿملعممملععمهملِم،مرعمجغمّ٢ؽممأَسػمشملَّ٧مبِّ٨مثغمّ٣فممشَذملّٓعمرعمم،موعمرعمجغمّ٢ؽمممبعممملععممحغمّٕكمامصَفملَطَّ٢عممثعمؼملعمؽملعمّ٥غمم،موعمرعمجغمّ٢ؽممادػمؿعمفملْجعمّٕعمم
أَجِرلؼمامصَمملدػمؿعمّ٦ػمصَّ٧معِؽملػمّ٥غمموعمظَّ٣ػممؼغمضملػمشملِِّ٥مأَجػمّٕعمهغم).م م
ع ّ٤مخمملف مآ متضملمملشم ماعؿـ ّ٢معغملمملرم ماِّخالق مع ّ٤ماظّٕضمهمل م ،مواظؿلمملعّّ،م
واظزملّٓق م مواِّعمملغهمل م ،مواظّ٦صمملء م ،مواظغملػملؼملهمل ماظشملؿملؾهمل م ،موشرل مذظ ّ١م ،مؼعملّ٦ل مذو ماظؽملّ٦نم
اٌزملّٕيم:ماظؽملمملسمسػملّ٧ماظشملّٕؼّ٠معمملمٕمؼّٖلمسؽملؾملّ٣ماًّ٦فم،مصكملذامزالمسؽملؾملّ٣ماًّ٦فم
ضػملّ٦اماظشملّٕؼ.ّ٠م م

*مممممم*مممممم* م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إنماًّ٦فمعّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢معذملّ٤مأسصملذملّ٣ماظضملؾذملمملداتماظذمليتمإذاممتلذملّ١ماظؽملذملمملسم
بؾملمملمادؿعملمملممحمملشلّ٣موصمملزوامظممدغؿملمملػّ٣موأخّٕاػّ٣م،مصؼملّ٤مأسصملّ٣مآثمملرماًّ٦فمعّ٤مآم
(سذملذملّٖموجذملذمل)ّ٢مأغذملذملّ٥مؼذملذملّ٦ضّٜماظسملذملؼملمملئّٕمظممضػملذملذملّ٦بمأصذملقمملبؾملممل،مصؿملؽملسملذملذملؾّٛماظلذملػملّ٦كموتؿقلذملذملّ٤م
اظؿزملّٕصمملتم،موتغمقظملُّٜمايعملّ٦قموتذملقملدىماظّ٦اجؾذملمملتمحؿذملّ٧موإنمشمملبذملوملمرضمملبذملهملماظؾرملذملّٕمم،م
صذملمملًّ٦فمعذملذملّ٤مآمواالدذملذملؿضملّٓادمظػملعملمملئذملذملّ٥مأضذملذملّ٦ىمظممغظملذملذملّٗماٌلذملػملّ٣معذملذملّ٤مطذملذملّ٢مذذملذملّ٨ءمم،م
صزملمملحؾّ٥مؼّٓركمأنمآمعضملّ٥محؿملىملمطمملنم،مالمختظملّ٧مسػملؿملّ٥مخمملصؿملهملم،موالمؼطملؿملذملنملمسؽملذملّ٥مدذملّٕم
غمّ٣موعماظػملَّّ٥غممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُذملّ٦نعمممبعمزملِذملرلؽمم}،مصذملكملذام
عمضملغملُّ٣ػممأَؼػمّ٤عممععممملمطُؽملػمؿ ػم
أومسالغؿملهمل م،مؼعملّ٦لمتضملمملشم{:وعمػغمّ٦عممع عم
تغمّٕجّ٣ماًّ٦فمإشممسؼملّ٢مإّٔٔمّٕٔاتّ٥ماظؿملمملغضملهملمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،مؼعملذملّ٦لمدذملؾقمملغ:ّ٥م
{وعمظِؼملعمّ٤ػممخعممملفعممععمعملَمملمعممرعمبممِّ٥مجعمؽملفمؿعممملنؿم}.م م
 َٔٚايُٓاذز ايطٝب ١اييت ْطتدعٗٝا َٔ تازخيٓاماًمملظذملّٓممغؿؿملفذملهملماًذملّ٦فم
عّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢مضزملهملمتػملّ١مإٌّأةمصمملحؾهملماظسملؼملرلمايّ٨موايّٗماإلميذملمملغّ٨ممظمم
سؾملّٓمأعرلماٌقملعؽملنيمسؼملّٕمبذملّ٤ماًشملذملمملبم(رضذملّ٨مآمسؽملذمل)ّ٥م،محؿملذملىملممطذملمملنم(رضذملّ٨مآم
سؽمل)ّ٥مؼؿظملعملّٓمآٌّؼؽملهملمظؿملػملًذملمممل،مصمملتغملذملفملممسػملذملّ٧ممجذملّٓارم،مصملذملؼملّٝماعذملّٕأةمتعملذملّ٦لمالبمؽملؿؾملذملمملمم:مضذملّ٦عّ٨م
إشممذظّ١ماظػملنبمصمملعّٔضؿملّ٥مبمملٌمملءم،مصعملمملظوملمشلممل:مؼمملمأعمملهمأومعمملمسػملؼملوملمعمملمطمملنمعّ٤مسّٖعهملم
أعرلماٌقملعؽملنيماظؿملّ٦م؟مضمملظومل:موعمملمطمملنمعّ٤مسّٖعؿّ٥م؟مضمملظذملومل:مإغذملّ٥مأعذملّٕمعؽملمملدؼذملّ٥مصؽملذملمملدىم
أنمالمؼرمل ذملمملبماظػملذملذملنبمبمملٌ ذملمملء،مصعملمملظذملذملوملمشل ذملممل:مؼ ذملمملمبؽملؿملذملذملهملمضذملذملّ٦عّ٨مصمملعّٔضؿملذملذملّ٥مبمملٌ ذملمملءم،مصكملغذملذملّ١م
مبّ٦ضّٝمالمؼّٕاكمسؼملّٕموالمعؽملمملديمسؼملّٕ،مصعملمملظوملماظزملؾؿملهملمِّعؾملذملممل:موآمعذملمملمطؽملذملوملمِّرؿملضملذملّ٥م

- 94 -

ظمماٌذملذملالموأسزمل ذملؿملّ٥مظمماًذملذملالم،مطذملذملّ٢مذظذملذملّ١موأعذملذملرلماٌذملذملقملعؽملنيمؼلذملذملؼملّٝم،مصلذملذملّٕفمهمأعمملغذملذملهملم
اظظملؿذملذملذملمملةموؼعملصملذملذملذملهملمضؼملرلػذملذملذملمملم،مصمملخؿمملرػذملذملذملمملمزوجذملذملهملمِّحذملذملّٓمأوالدهم،موطذملذملمملنمعذملذملّ٤ممذرؼؿؾملذملذملمملم
اًػملؿملظملهملماظضملمملدلمسؼملّٕمبّ٤مسؾّٓماظضملّٖؼّٖم(رضّ٨مآمسؽمل.)ّ٥مممم م
 َٔٚمثـسات ارتـٛف َـٔ اهلل (عـص ٚدـٌ)مأغذملّ٥مرمضملذملذملّ٢مصمملحؾذملذملّ٥مآعؽملؼمذملمملمعذملّ٤م
سّٔابمآمؼّ٦مماظعملؿملمملعهملم،محؿملىملمؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مصؿملؼملمملمؼّٕوؼذملّ٥مسذملّ٤م
ربماظضملّٖةمدؾقمملغ:ّ٥م(ؼعملّ٦لمآم(سّٖموج)ّ٢م:موعمسِّٖفمتِّ٨مظَمملمأَجػمؼملعمّٝغممسعمػملَّ٧مسعمؾػمذملِّٓيممخعمذملّ٦ػمصَؿملػمّ٤ؿممم
وعمأَعػمؽملعمؿملػمّ٤ؿمم،مإؿمذعمامخعممملصَؽملِّ٨مصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملمأَعفمؽملػمؿغمّ٥غممؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِم،موعمإؿمذعمامأَعِؽملعمؽملِذملّ٨ممصِذملّ٨مماظذملّٓقمغػمؿملعممملممأخظملؿذملّ٥مم
ؼذملذملّ٦مماظعملؿملمملعذملذملهمل)م،موؼعملذملذملّ٦لم(ص ذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م:م(ثعمذملذملالثؽممعغمؽملعمفممؿملعم ذملمملتؽمم:ماظْضملعمذملذملّٓػملغممصِذملذملّ٨م
اظْطملعمسملعمنملِموعماظّٕممضعممملم،موعماظْعملَزملػمّٓغممصِّ٨ماظْظملَعملّْٕؿمموعماظْطملِؽملعم،ّ٧موعمخعمرملػمؿملعمهملُمآِمصِّ٨ماظلممّٕممموعماظْضملعمالغِؿملعمهملِ) .م م
صؼملذملذملمملمأحّ٦جؽملذملذملمملممإشممادؿرملذملذملضملمملرماًذملذملّ٦فمعذملذملّ٤مآمتضملذملذملمملشممظممضػملّ٦بؽملذملذملمملمظؿلذملذملؿؿملعملّٜم
ض ذملؼملمملئّٕغمملموهؿمل ذملمملمضػملّ٦بؽمل ذملمملم،موؼلذملذملؿعملؿملّ٣محمملظؽمل ذملمملم،مصمؿ ذملؽملؾملّٚماِّعذملذملهملموتّٕتعملذملذملّ٨م،مص ذملكملن د ذملضملمملدةم
اجملؿؼملذملذملّٝمورضؿملذملذملّ٥مظممؼعملصملذملذملهملمضذملذملؼملرلمأبؽملمملئذملذملّ٥موتعملّ٦ؼذملذملهملماظذملذملّ٦ازعماظذملذملّٓؼينمظممغظملّ٦دذملذملؾملّ٣مم،م
وحممملدؾهملمأغظمللؾملّ٣مضؾّ٢مأنمزممملدؾّ٦امأعمملممخمملظعملؾمل،ّ٣مصكملذامعمملتماظسملؼملرلمغؿيملمسّ٤مذظّ١م
صلمملدمظمماِّخذملالقمواٌضملذملمملعالت،مصؼملذملمملماظذملّٔيممميؽملذملّٝمأطـذملّٕماٌذملّ٦زظملمنيمأنمؼّٕترملذملمّ٦ا؟!م
وأطـّٕماظغملؿمملبمأنمؼّٖوروا؟!موأطـّٕماِّرؾذملمملءمأنمؼؾملؼملػملذملمّ٦امظممسذملالجمعّٕضذملممملػّ٣؟!موأطـذملّٕم
اٌضملػملؼمل ذملنيمأنمؼعملزملذملذملّٕوامظممواجذملذملؾؾملّ٣؟!موأطـذملذملّٕماظشملذملذملالبمأنمؼطملرملذملذملّ٦امظمماالعؿق ذملمملنم؟!م
وأطـّٕماظؿفمملرمأنمزمؿغملّٕوامظممومملرتؾملّ٣؟مإغّ٥ماًّ٦فمعّ٤مآم(سّٖموجذمل)ّ٢م واًرملذملؿملهملمم
عؽملّ٥مواظّٕػؾهملمعّ٤مسصملؼملؿّ٥مدؾقمملغ.ّ٥ممم م

*مممممم*مممممم* م
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ؾً ١ايسسِ
ٚأثسٖا يف سٝا ٠ايفسد ٚاجملتُع م
عمبغملُّ٣غمم
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم{:ؼعممملأَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغمماتفمعملُّ٦امر فم
اظَِّّٔيمخعمػملَ َعملغملُّ٣معّ٤مغظملّْٗـمموعماحِّٓعمةٍموعمخعمػملَّ٠عممعِؽملػمؾملعممملمزعموػمجعمؾملعممملموعمبعمىملفممعِؽملػمؾملغمؼملعممملمرؿمجعممملظًمملمطَـِرلاموغِلعمذملمملءؼمم
الم
وعماتفمعملُّ٦اماظػملَّّ٥عمماظَِّّٔيمتعملعممملءعمظُّ٦نعممبِِّ٥موعماظْفملَرػمحعممملمعممإؿمنفمماظػملَّّ٥عمم َطمملنعممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممرعمضِؿملؾؼمذملمملم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
ُّ٥م،م
إظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظ غمم
اظػملَّؾملغمّ٣فممصعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػمممتعمذملؾِضملعمؾملغمّ٣ػمممبكملحلذملمملنـمممإظَذملّ٧ممؼذملّ٦مؿممم
اظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓ مخػمل ّ٠مآ متضملمملشم ماظؾرملّٕ موجضملػملؾمل ّ٣مأغلمملبؼمممل موأصؾملمملرؼما م ،موضؾمملئ ّ٢موذضملّ٦بؼمممل م،م
مذطَّٕـم موعمأُغػمـعمّ٧م
ظؿملؿضملمملرصّ٦ا موؼؿـملظظملّ٦ا ،مضمملل متضملمملشم{:ؼعممملأَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمغفمممل مخعمػملَعملْعمؽملمملطُّ٣ػم معِّ٤ػم عم
وعمجعمضملعمػملْؽملعممملطُّ٣ػممذغمضملغمّ٦بؼممملموعمضَؾعممملئِّ٢عممظِؿعمضملعممملرعمصُّ٦ا}; موذظّ١مظؿقعملؿمل ّ٠ماظؿضملمملؼّ٘مواظؿّ٦اص ّ٢م،مواظؿـملزرم
واظؿغملمملع.ّ٢م م
وعّ٤مأطدلمسّ٦اعّ٢مهعملؿملّ٠ماظؿـملظّٟمواظذلابّٛموغرملّٕمضؿملّ٣ماظذلاحّ٣مبنيماظؽملمملسم
طمملصهمل :مصػملهملماِّرحمملمم،مصؾملّ٨معّ٤مدسمملئّ٣ماإلميمملنماظيتمدسمملمإظؿملؾملمملماظؽمل

م(صعمػملَّ ّ٧مآُم

سعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مظم مبّٓاؼهمل مبضملـؿ ّ٥م ،صضمل ّ٤مسؼملّٕو مب ّ٤مسؾلهمل مضمملل م :مدخػملومل مسػمل ّ٧ماظؽمل

م

(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مؼضملين مظم مأول ماظؽملؾّ٦ة م ،مصَعملػملوملغم :معممل مأغومل؟ مضمملل :م(أغممل مغعم ؾم
اظػملَّ،)ِّ٥مضػملومل:موعمملمغعم ؾم اظػملَِّّ٥؟مضمملل:م(ردّ٦لغممآ) ،م َصعملػملوملغم:مآظػملَّّ٥غممأَرػمدعمػملََّ١؟مضمملل:م(غعمضملعمّ٣ػم)،م
موطَلػمّٕؿمم
ضػملوملغم :مبِفملَيمم مذعمّ٨ػمءٍ مأَرػمدعمػملََّ١؟ مضمملل :م(بِفملَنػم مؼغمّ٦عمحفمّٓعم ماظػملَّّ٥غم موعمظَممل مؼغمرملػمّٕعمك مبِ ِّ٥مذعمّ٨ػمءؽم م ،عم
اظْفملَوػمثعممملنؿم م ،موعمصِػملَهملِ ماظّٕفمحِّ٣ؿم) ،موضّٓ مجضملػملؾملممل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مسالعهمل معّ٤م

سالعمملت ماإلميمملن م ،مصعملمملل :م(وعمععمّ٤ػم مطَمملنعم مؼغمقملػمعِّ٤غم مبِمملظػملَّ ِّ٥موعماظؿملعمّ٦ػممؿم ماآلخِّٕؿم مصَػملْؿملعمزملِّ٢ػم مرعمحِؼملعمّ٥غم) م،م
وأطّٓ مسػمل ّ٧مذظ ّ١مضّ٦ظ ّ٥متضملمملشم{:وعمأُوػمظُّ٦اْ ماَِّرػمحعممملمؿم مبعمضملػمسملغمؾملغمّ٣ػم مأَوػمظَ ّ٧مبِؾعمضملػمّٚـم مصِ ّ٨مطِؿعممملبِم
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آِ} م ،موصػملهمل ماظذملّٕح ّ٣مال متغملّ٦ن ممبفّٕد ماظغملالم مأو ماظّٖؼمملرات مأو ماظرملضملمملرات م ،مإمنمملم
تضملين :مإؼزملمملل ماًرل مشل ّ٣م ،مودص ّٝماظرملّٕ مسؽملؾمل ّ٣م ،مرلنمل ماظشملمملضهمل ماظؾرملّٕؼهمل م ،موتظملعملّٓم
شمملئؾؾملّ٣م،موسؿملمملدةمعّٕؼسملؾمل،ّ٣مورضمهملمصطملرلػّ٣م،موتّ٦ضرلمطؾرلػّ٣م،مواإلػّٓاءمإظؿملؾمل ّ٣م،م
واظؿزملّٓغمقمقمسػملّ٧مصعملرلػ ّ٣م،موإجمملبهملمدسّ٦تؾمل ّ٣م،موإطّٕاممضؿملمملصؿؾملّ٣م،موإسّٖازػّ٣موإسالءم
ذفملغؾمل ّ٣م ،موعرملمملرطؿؾملّ٣مظممأصّٕاحؾمل ّ٣م،موعّ٦ادمملتؾملّ٣مظممأحّٖاغؾملّ٣م،مواظضملظملّ٦مس ّ٤معلؿملؽؾملّ٣م
واظؿفمملوزمسؽملّ٥م،موتظملّٕؼيملمطّٕبماٌغملّٕوبنيمعؽملؾملّ٣م،موشرلمذظّ١معّ٤ماِّعّ٦رماظيتمتعملَّ٦ؿمؾميم
أواصّٕ ماٌّ٦دة مبني مأصّٕاد ماجملؿؼمل ّٝم ،موػّٔا مػ ّ٦ماظذلاح ّ٣مايعملؿملعمل ّ٨م ،مواظؿغملمملصّ٢م
ايعملؿملعملّ٨م،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(ععمّ٤ػم مطَمملنعم مظم محعممملجعمهمل مأخِؿمل ّ٥م ،مطَمملنعمم
آُ مظم محعممملجعمؿِ ،ِّ٥موعمععمّ٤ػم مصَّٕفمجعم مسعمّ٤ػم معغملػمػملِّ٣ـم مطُّٕػمبعمهملً ،مصَّٕفمجعم مآُ مسعمؽملػمّ٥غم مبِؾملعمممل مطُّٕػمبعمهملً معِّ٤ػم مطّٕعمبِ مؼعمّ٦مؿمم
اظعملِؿملعممملععمهملِم،موعمععمّ٤ػممدعمؿعمّٕعممعغملػمػملِؼملمملًمدعمؿعمّٕعمهغممآُمؼعمّ٦معمماظعملِؿملعممملععمهملِ).م م
ممممممواظّٕحّ٣ماظيتمأعّٕغمملماإلدالممبزملػملؿؾملمملمترملؼمل ّ٢مطّ٢معّ٤مطمملغومل مبؿملؽملّ١موبؿملؽملؾملّ٣مصػملهملم
غلنمل مأو معزملمملػّٕة م ،مصػملؾمل ّ٣محّ٠غمؾم ماظؾِّٕؿمؾم مواظزملِؾمػملَهملِ م ،موسّٓفمعمػعمممل مع ّ٤مأصّ٦ل ماظظملسملمملئ ،ّ٢مووسّٓم
سػملؿملؾملمملمبفملسصملّ٣ماٌـّ٦بهمل،موتّ٦سّٓمضمملرضملؾملمملمبفملذّٓمأغّ٦اعماظضملعملّ٦بهملم.م م
وٌمملمطمملغوملمصػملهملماظّٕحّ٣مضؿملؼملهملمدؼؽملؿملهملمسصملؼملّ٧م،موبمملبؼممملمعّ٤مأبّ٦ابماًرلم،مضّٕنمآم
(سّٖموج)ّ٢ماإلحلمملنمإظؿملؾملمملمبمملِّعّٕمبضملؾمملدتّ٥موتّ٦حؿملّٓهم،مصعملممللمتضملمملشم{ :وعماسػمؾغمّٓغمواماظػملَّّ٥عمم
وعمال متغمرملػمّٕؿمطُّ٦ا مبِ ِّ٥مذعمؿملػمؽؼمممل موعمبِمملظّْ٦عماظِّٓعمؼػمّ٤ؿم مإؿمحػملعممملغؼمممل موعمبِِّٔي ماظْعملُّٕػمبعم ّ٧موعماظْؿملعمؿعممملععم ّ٧موعماظْؼملعملعممملطِنيؿمم
وعماظْفعممملرؿم مذِي ماظْعملُّٕػمبعم ّ٧موعماظْفعممملرؿم ماظْفغمؽملغمنملِ موعماظزملفممملحِنملِ مبِمملظْفعمؽملػمنملِ }...م ،موجضملػملؾملممل مايّ٠م
دؾقمملغّ٥موتضملمملشممع ّ٤ماظزملظملمملت ماظغملّٕميهملماظيتمعّٓح مبؾملمملمأصقمملب ماظضملعملّ٦ل ماظلػملؿملؼملهملم،م
ورّٕؼعملًممل متّ٦ص ّ٢مصمملحؾؾملممل مإشم ماىؽملهمل م،مصعملممللمتضملمملشم:م{وعماظَِّّٔؼّ٤عممؼعمزملِػملُّ٦نعممععممملمأَععمّٕعمماظػملَّّ٥غممبِِّ٥م
أَنػم مؼغمّ٦صعمّ٢عم موعمؼعمكػمرملعمّ٦ػمنعم مرعمبفمؾملغمّ٣ػم موعمؼعمكعممملصُّ٦نعم مدغمّ٦ءعم ماظْقِلعممملبِ*وعماظَِّّٔؼّ٤عم مصعمؾعمّٕغموا مابػمؿِطملعممملءعم موعمجػمِّ٥م
رعمبممؾملؿمّ٣ػمموعمأَضَمملعغمّ٦اماظزملفمػملَمملةَموعمأَغػمظملَعملُّ٦امعِؼملفممملمرعمزعمضْؽملعممملػغمّ٣ػممدِّٕكماموعمسعمػملَمملغِؿملعمهملًموعمؼعمّٓػمرعمءغمونعممبِمملظْقعملعمؽملعمهملِماظلفمؿملممؽعمهملَم
أُوظَؽَِّ١مظَؾملغمّ٣ػممسغمعملْؾعمّ٧ماظّٓفمارؿم*جعمؽملفممملتغممسعمّٓػمنـممؼعمّٓػمخغمػملُّ٦غعمؾملعممملموعمععمّ٤ػممصعمػملَّّعممعِّ٤ػممآبعممملئِؾملؿمّ٣ػمموعمأَزػموعماجِؾملؿمّ٣ػمم

- 97 -

وعمذغمرممؼفممملتِؾملؿمّ٣ػمموعماظْؼملعمػملَمملئِغملَهملُمؼعمّٓػمخغمػملُّ٦نعممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممعِّ٤ػممطُّ٢مممبعممملبٍم*مدعمػملَمملمؽممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممبِؼملعممملمصعمؾعمّٕػمتغمّ٣ػممصَؽملِضملػمّ٣عمم
سغمعملْؾعمّ٧ماظّٓفمارؿم}،موجعممملءعممرعمجغمّ٢ؽممإؿمظَّ٧ماظؽملفمؾِّ٨ممم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)،مصَعملَممللعم:مدغمظَّؽملِّ٨مسعمػملَّ٧م
سعمؼملعمّ٢ـممأَسػمؼملعمػملُّ٥غممؼغمّٓػمغِؿملؽملِّ٨معِّ٤عمماظْفعمؽملفمهملِم،موعمؼغمؾعممملسِّٓغمغِّ٨معِّ٤عمماظؽملفممملرؿمم،مضَممللعم:م(تعمضملػمؾغمّٓغممآَمظَمملمتغمرملػمّٕؿمكُمبِِّ٥م
ِّ٨ماظّٖطَمملةَ م،موعمتعمزملِّ٢غممذعمامرعمحِؼملِ )َّ١مصَػملَؼملفممملمأَدػمبعمّٕعم م،مضَممللعممرعمدغمّ٦لغمم
فم
ذعمؿملػمؽؼمممل م،موعمتغم ِعملؿملّ٣غمماظزملفمػملَمملةَ،موعمتغمقملػمت
آَم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(مإؿمنػممتعمؼملعملفمَّ١مبِؼملعممملمأُعِّٕعممبِِّ٥مدعمخعمّ٢عمماظْفعمؽملفمهملَم) .م
وع ّ٤مث ّ٣مؼؿسملّّ مأ ن مظػملّٕح ّ٣مذفملغؼمممل مسصملؿملؼملؼمممل م ،موأػؼملؿملهمل مطؾرلة م ،موعؽملّٖظهمل مسؽملّٓ مآم
سصملؿملؼملهملم،موؼغملظملؿملؾملمملمذّٕصًمملموعغملمملغهملمأنمآم(سّٖموج)ّ٢مضّٓ مذّ٠فم مشلممل مازلؼمممل معِ ّ٤مأزلمملئِِّ٥م،م
ووسّٓعمػعمممل مبفملن مؼزملِّ٢عم مععمّ٤ػم موصػملَؾملعمممل م ،موؼعملشملَّٝعممعّ٤مضشملضملؾملمملم ،مضَممللعم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م
عموملماظّٕفمحِّ٣غممصَعملَمملظَوملػم:مػعمّٔعمامععمعملَمملمغمماظْضملعممملئِِّٔم
(إؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مخعمػملَّ٠عمماظْكعمػملّْ٠عممحعمؿفم ّ٧مإؿمذعمامصَّٕعم عممعِؽملػمؾملغمّ٣ػممضَمملع ػم
عِّ٤ػم ماظْعملَشملِؿملضملعمهملِ.مضَممللعم:مغعمضملعمّ٣ػم م،مأَععمممل متعمّٕػمضعمؿملػمّ٤عم مأَنػم مأَصِّ٢عم مععمّ٤ػم موعمصعمػملَ ِّ١م،موعمأَضْشملَّٝعم مععمّ٤ػم مضَشملَضملعمِّ١؟م
ضَمملظَوملػم:مبعمػملَ.ّ٧مضَممللعم:مصَّٔعماكمظَ)ِّ١م،مثغمّ٣فممضَممللعم مرعمدغمّ٦لغمماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)ماضّْٕعمءغموام
مملعغملُّ٣ػم م*م
إؿمنػم مذِؽػمؿغمّ٣ػم م{صَؾملعمّ٢ػم مسعملعمؿملػمؿغمّ٣ػم مإؿمنػم متعمّ٦عمظَّؿملػمؿغمّ٣ػم مأَنػم متغمظملْلِّٓغموا مصِ ّ٨ماَِّرػمضؿم موعمتغمعملَشملخملضملغمّ٦ا مأَرػمحعم عم
أُوظَؽَِّ١ماظَِّّٔؼّ٤عممظَضملعمؽملعمؾملغمّ٣ػمماظػملَّّ٥غممصَفملَصعمؼملفمؾملغمّ٣ػمموعمأَسػمؼملعمّ٧مأَبػمزملعممملرعمػغمّ٣ػم}.مم
إٕ يؿً ١ايسسِ نج ًا َٔ ايفٛا٥د ٚايفطاٌ٥م،مَٓٗا :
ايربن ١يف ايعُس م،مصزملػملهمل ماظّٕح ّ٣مع ّ٤مأسصمل ّ٣ماظّ٦اجؾمملت م،موأصسمل ّ٢ماظشملمملسمملتم،م
وضشملؿملضملؿؾملممل مع ّ٤مأسصمل ّ٣ماظّٔغّ٦ب موأخشملّٕ ماآلصمملت م ،مبلؾؾؾملممل مؼؾمملرك مآ مظم ماظضملؼملّٕ م،م
وؼؾلّٛمظمماظّٕزقم،موظممذظّ١مؼعملّ٦لم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(ععمّ٤ػممدعمّٕفمهغممأَنػممؼغمؾػملعمَّٛم
ظَّ٥غممصِّ٨مرؿمزػمضِِّ٥م،مأَوػممؼغمؽملػملعمفملَمظَّ٥غممصِّ٨مأَثعمّٕؿمهِم،مصَػملْؿملعمزملِّ٢ػممرعمحِؼملعمّ٥غم)م،موػّ٨معّ٤مأدؾمملبماحملؾهملمبنيم
اِّػ ّ٢مواِّضمملرب م،مؼعملّ٦لماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(تعمضملعمػملَّؼملغمّ٦امعِّ٤ػممأَغػملعممملِبغملُّ٣ػممععممملم

مملعغملُّ٣ػم م ،مصَكملؿمنفم مصِػملَهملَ ماظّٕفمحِّ٣ؿم مععمقعمؾفمهملٌ مصِ ّ٨ماَِّػػمّ٢ؿم م ،مععمـػمّٕعماةٌ مصِ ّ٨ماظْؼملعمممللؿم م،م
تعمزملِػملُّ٦نعم مبِ ِّ٥مأَرػمحعم عم
ععمؽملػملعمفملَةٌمصِّ٨ماَِّثعمّٕؿم).مم م
مطؼملمملمأنمؾـً ١ايـسسِمَٔ أٖـِ أضـباب سفغ اإلْطإ َٔ ايط، ٤ٛموػّٔامعمملم م
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أذمملرت مإظؿمل ّ٥مأم ماٌقملعؽملني مخّٓرمهمل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل) محني مغّٖل ماظّ٦ح ّ٨مسػملّ٧م
ردّ٦لمآم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مِّولمعّٕةمظممشمملرمحّٕاءموسمملدمخمملئظملًمملمعّٕوظملًمملم
إشممبؿملؿ ّ٥م،مصشملؼملفملغؿّ٥م(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)مبفملغّ٥مظّ٤مؼػملقعملّ٥مضؿملّ٣مأومؼزملؿملؾّ٥مدّ٦ءم;مِّغّ٥م
حمظملّ٦زمعّ٤مذظّ١مبضملّٓةمأعّ٦ر،معؽملؾملممل:مصػملؿّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مظّٕضمّ٥م،مصعملمملظومل:م
(أَبػمرملِّٕػم مصَّ٦عماظػملَّ ِّ٥مظَممل مؼغمكػمّٖؿمؼ َّ١ماظػملَّّ٥غم مأَبعمّٓؼما مصَّ٦عماظػملَّ ِّ٥مإؿمغفم َّ١مظَؿعمزملِّ٢غم ماظّٕفمحِّ٣عم موعمتعمزملػمّٓغمقغم ماظْقعمِّٓؼىملعمم
عمتغملْلِنملغمماظْؼملعمضملػمّٓغمومعمموعمتعمعملّْٕؿميماظسملفمؿملػمّٟعمموعمتغمضملِنيغممسعمػملَّ٧مغعمّ٦عمائِنملِماظْقعمّ٠مم).م م
وعمتعمقػمؼملِّ٢غمماْظغملَّ٢فمموعم
َطاعف ١ثٛاب ايؿدق ١عً ٢ذ ٟٚايسسِ  ،مصؼمل ّ٤موص ّ٢مرضم ّ٥مبمملظزملّٓضهملم
ضمملسّٟمآمظّ٥ماِّجّٕمواظـّ٦ابم،مضممللم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(اظزملفمّٓعمضَهملُمسعمػملَّ٧ماظْؼملِلػمغملِنيؿمم
صعمّٓعمضَهملٌ م ،موعمسعمػملَ ّ٧مذِي ماظْعملَّٕعمابعمهملِ ماثػمؽملعمؿعممملنؿم :مصعمّٓعمضَهملٌ م ،موعمصِػملَهملٌ) ،موضمملل متضملمملشم :م{ؼعملػمفملَظّ٦غعم َّ١مععممملذعمام
ؼغمؽملػمظملِعملُّ٦نعممضُّ٢ػممععممملمأَغػمظملَعملْؿغمّ٣ػممعِّ٤ػممخعمؿملػمّٕـممصَػملِػملّْ٦عماظِّٓعمؼػمّ٤ؿمموعماظْفملَضّْٕعمبِنيعمموعماظْؿملعمؿعممملععمّ٧موعماظْؼملعملعممملطِنيؿمموعمابػمّ٤ؿمماظلفمؾِؿملّ٢ؿمم
وعمععممملمتعمظملْضملعمػملُّ٦امعِّ٤ػممخعمؿملػمّٕـممصَكملؿمنفمماظػملَّّ٥عممبِِّ٥مسعمػملِؿملّ٣ؽم};مظّٔظّ١مطمملنماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مؼّ٦جّ٥م

أصقمملبّ٥ماِّشؽملؿملمملءمبّ٦ضّٝماظزملّٓضهملمظممأضمملربؾملّ٣معّ٤ماظظملعملّٕاءمواحملؿمملجنيم،مصضملّ٤مأَغعمّٗمبػمّ٤م
ععممملظِ ٍّ١م(رعمضِّ٨عم مآُ مسعمؽملػمّ٥غم)مضمملل:مطَمملنعم مأَبغم ّ٦مرَػملْقعمهملَ مأَطْـعمّٕعم ماْظفملَغػمزملعممملرؿم مبِمملظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِ مععممملظًممل م،موعمطَمملنعم مأَحعمنملقمم
أَعػمّ٦عماظِ ِّ٥مإؿمظَؿملػم ِّ٥مبِؿملػمّٕغمحعممملءعم م ،موعمطَمملغعموملػم معغملػمؿعمعملْؾِػملَهملَ ماظْؼملعملػمفِِّٓ م ،موعمطَمملنعم مرعمدغمّ٦لغم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم) مؼعمّٓػمخغمػملُؾملعمممل موعمؼعمرملػمّٕعمبغم معِّ٤ػم مععممملءٍ مصِؿملؾملعمممل مرَؿملممنملٍ ،مضمملل مأغّٗ :مصَػملَؼملفمممل مغعمّٖعمظَوملػم مػّٔه ماآلؼهمل{:ظَّ٤ػمم
تعمؽملعممملظُّ٦ا ماظْؾِّٕفم محعمؿفم ّ٧متغمؽملػمظملِعملُّ٦ا معِؼملفمممل متغمقِؾقمّ٦نعم}ضَمملمعم مأَبغم ّ٦مرَػملْقعمهملَ مإؿمظَ ّ٧مرعمدغمّ٦لؿم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم)مصَعملَممللعم مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ م،مإؿمنفم مآَ متعمضملعممملظَ ّ٧مأغّٖل مسػملؿمل:ّ١م{ظَّ٤ػم متعمؽملعممملظُّ٦ا ماظْؾِّٕفم محعمؿفم ّ٧متغمؽملػمظملِعملُّ٦ام
عِؼملفممملمتغمقِؾقمّ٦نعم}وعمإؿمنفممأَحعمنملفممأَعػمّ٦عماظِّ٨مإؿمظَّ٨فممبعمؿملػمّٕغمحعممملءم،موعمإؿمغفمؾملعممملمصعمّٓعمضَهملٌمظِػملِّ٥مأَرػمجغمّ٦مبِّٕفمػعممملموعمذغمخػمّٕعمػعممملمسِؽملػمّٓعمم
آِ متضملمملشم م،مصَسملعمضملػمؾملعمممل مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ محعمؿملػمىملغم مأراك مآ م،مصَعملَممللعم مردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل:)ّ٣م(بعمّْـمم،مذعمظَِّ١مععمممللؽممرعمابِّّؽمم،مذعمظَِّ١مععمممللؽممرعمابِّّؽمم،مضَّٓػممدعمؼملِضملػموملغممععممملمضُػملْوملعمم،موإغّ٨مأَرعمىمأَنػمم
تعمفػمضملعمػملَؾملعممملمصِ ّ٨ماظْفملَضّْٕعمبِنيعم)،مصعملَممللعم مأب ّ٦مرػملقهمل:مأَصْضملعمّ٢غم مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ م،مصَعملَلعمؼملعمؾملعمذملذملممل مأَبغم ّ٦مرَػملْذملذملقعمهملَمصِّ٨م
أَضَمملرؿمبِِّ٥موعمبعمؽملِّ٨مسعمؼملمم.ِّ٥م م
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ْػس املٛدٚ ٠احملبٍ ١موضؿمل ّ٣ماظؿغملمملت ّٟمواظذلاب ّٛمبني مصمؿمل ّٝمأصّٕاد ماجملؿؼملّٝم
سمملعهمل م ،مواِّدّٕة مسػمل ّ٧موج ّ٥ماًزملّ٦ص م ،مصزملػملهمل ماظّٕح ّ٣متضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧متعملّ٦ؼهمل ماٌرملمملسّٕم
اإلغلمملغؿملهمل م ،مصؿملزملرل ماجملؿؼمل ّٝمطفملغ ّ٥مظُقػمؼملعمهملٌ مواحّٓ ٌة موغلؿمليمل مواحّٓ معذلاب ّٛم ،موضملّ٢م
اظؾضملؿملّٓمضّٕؼؾؼممملم،مواٌلمملصّٕمععملؿملؼملؼممملم،مواظظملعملرلمشؽملؿملكممملم،موإٌّؼّٚمصقؿملقؼممملم،معمملمأصمػملؾملمملمعّ٤م
صّ٦رةمظّ٦مهعملعملوملم،موعمملمأزطمملهمعّ٤مجلّٓمظّ٦ممتمملدّ١م.ممم م
وجّٓؼّٕمبمملظّٔطّٕمأنمصػملهملماظّٕحّ٣مالمؼعملؿزملّٕمخرلػممل مسػملّ٧ماظّٓغؿملمملمصقلنملم،مبّ٢مػّ٦م
سمملج ّ٢موآج ّ٢م ،مظم ماظّٓغؿملممل مواآلخّٕة م ،مصزملمملحؾؾملممل مرابّّ مظم ماظّٓارؼ ّ٤م ،مظم ماظّٓغؿملمملم
ؼؽملضملّ٣مبّ٦صّ٢ماظّٕضمّ٤موطظملّ٧مبّ٥معّ٤مصسملّ٢م،موظمماآلخّٕةمؼّٕضّ٧مإشممأسمملظّ٨ماىؽملمملنمم
وؼفملغّٗمجبّ٦ارماٌؽملضملّ٣ماٌؽملمملن،مصضملعمّ٤ػم مسعمؾػمِّٓ ماظػملَّ ِّ٥مبػمّ٤ؿم مدعمػملَمملمـم م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥مضَممللعم:مضَِّٓمعمم
رعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مصَفِؽػموملغم مصِ ّ٨ماظؽملفممملسؿم مظِفملَغػمصملُّٕعم مإؿمظَؿملػم ِّ٥م ،مصَػملَؼملفمممل مادػمؿعمؾعمؽملػموملغمم
ْومل مأَنفم موعمجػمؾملعمّ٥غم مظَؿملػمّٗعم مبِّ٦عمجػم ِّ٥مطَّٔفمابٍ،م
وعمجػمّ٥عم مرعمدغمّ٦لؿم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مسعمّٕعمص غم
َصغملَمملنعم مأَوفمل مذعمّ٨ػمءٍ معمتغملَػملَّّ٣عم مبِ ِّ٥مأَنػم مضَممللعم :م(ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم ،مأَصْرملغمّ٦ا ماظلفمػملَمملمعم ،موعمأَرْضملِؼملغمّ٦ام
اظشملَّضملعممملمعم ،موعمصِػملُّ٦ا ماظْفملَرػمحعممملمعم ،موعمصعمػملُّّ٦ا مبِمملظػملَّؿملػمّ٢ؿم موعماظؽملفممملسغم مغِؿملعممملمؽم ،متعمّٓػمخغمػملُّ٦ا ماظْفعمؽملفمهملَ مبِلعمػملَمملمـم) م،م
صػملؽملؿ ّ٠مآ م(سّٖ موج )ّ٢مظم مأرحمملعؽملممل م ،موظؽملقمملص ّٜمسػمل ّ٧مصػملؿؾملممل مرمملسهمل مٓ م ،مواضؿّٓاءؼمم
بّٕدّ٦ظّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مورشؾهملمظممخرليماظّٓغؿملمملمواآلخّٕة .م
م

*مممممم*مممممم* م
م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م
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إذا مطمملغومل مصػملهمل ماظّٕح ّ٣مبمملبؼمممل مسصملؿملؼملؼمممل مع ّ٤مأبّ٦اب ماًرل م ،مصكملن مضشملؿملضملؿؾملممل مبمملبم
خشملرل مع ّ٤مأبّ٦اب ماظرملّٕ م ،مصعملمملر ّٝماظّٕح ّ٣مععملشملّ٦ع مع ّ٤ماًرل مطػمل ّ٥م ،موميق ّ٠مآم
اظدلطهمل معؽمل ّ٥موع ّ٤معمملظ ّ٥مووظّٓه م ،موال متغمّٕص ّٝمظ ّ٥مرمملسهمل ،موال متغمعملؾ ّ٢مظ ّ٥مدسّ٦ة م ،موسؼملػملّ٥م
عّٕدود مسػملؿمل ّ٥م ،مضَممللعم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنفم مأَسػمؼملعمممللعم مبعمؽملِ ّ٨مآدعممعم متغمضملػمّٕعمضغم مطُّ٢فمم
خعمؼملِؿملّٗـممظَؿملػمػملَهملَماظْفغمؼملغمضملعمهملِم،مصػملَمملمؼغمعملْؾعمّ٢غممسعمؼملعمّ٢غممضَمملرِّٝؿممرعمحِّ٣ـم)،مِّنمضشملؿملضملهملماظّٕحّ٣معّ٤ماظغملؾمملئّٕ،م
وضّٓمرتنملمآمتضملمملشممسػملؿملؾملمملمسعملّ٦بهملماظشملّٕدمعّ٤مرضمؿّ٥م،مصعملممللمدؾقمملغّ٥م{:صَؾملعمّ٢ػممسعملعمؿملػمؿغمّ٣ػمم
مملعغملُّ٣ػم م*مأُوػمظَؽِ َّ١ماظَِّّٔؼّ٤عم مظَضملعمؽملعمؾملغمّ٣غم ماظػملَّّ٥غمم
إؿمن متعمّ٦عمظَّؿملػمؿغمّ٣ػم مأَن متغمظملْلِّٓغموا مصِ ّ٨ماَِّرػمضؿم موعمتغمعملَشملخملضملغمّ٦ا مأَرػمحعم عم
صَفملَصعمؼملفمؾملغمّ٣ػم موعمأَسػمؼملعم ّ٧مأَبػمزملعممملرعمػغمّ٣ػم}،مصؿملضملؿملّ٘مضمملرّٝماظّٕحّ٣مظمماظّٓغؿملمملمعػملضملّ٦غؼمممل محؿّ٧مؼزملّ٢م
رضم ّ٥م،مضممللمتضملمملشم{:وعماظَِّّٔؼّ٤عممؼعمؽملػمعملُسملغمّ٦نعممسعمؾملػمّٓعمماظػملَِّّ٥معِّ٤ػممبعمضملػمِّٓمعِؿملـعممملضِِّ٥موعمؼعمعملْشملَضملغمّ٦نعممععممملمأَععمّٕعمم
اظػملَّّ٥غممبِِّ٥مأَنػممؼغمّ٦صعمّ٢عمموعمؼغمظملْلِّٓغمونعممصِّ٨ماظْفملَرػمضؿممأُوظَؽَِّ١مظَؾملغمّ٣غمماظػملَّضملػمؽملعمهملُموعمظَؾملغمّ٣ػممدغمّ٦ءغمماظّٓفمارؿم}.م م
وضّٓ مضمملل مسػمل ّ٨مب ّ٤مايلني م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملؼملممل) مظّ٦ظّٓه :مؼممل مبين مال متزملقنبم
ضمملرّٝمرح،ّ٣مصكملغّ٨موجّٓتّ٥معػملضملّ٦غمملمظممطؿمملبمآمظممثالثهملمعّ٦ار،ّ٤ماِّول:مضّ٦ظّ٥مم
مملعغملُّ٣ػممأُوػمظَؽَِّ١م
تضملمملشم:م{ صَؾملعمّ٢ػممسعملعمؿملػمؿغمّ٣ػممإؿمنمتعمّ٦عمظَّؿملػمؿغمّ٣ػممأَنمتغمظملْلِّٓغموامصِّ٨ماَِّرػمضؿمموعمتغمعملَشملخملضملغمّ٦امأَرػمحعم عم
اظَِّّٔؼّ٤عم مظَضملعمؽملعمؾملغمّ٣غم ماظػملَّّ٥غم مصَفملَصعمؼملفمؾملغمّ٣ػم موعمأَسػمؼملعم ّ٧مأَبػمزملعممملرعمػغمّ٣ػم} ،مواظـمملغ :ّ٨مضّ٦ظ ّ٥متضملمملشم :م{وعماظَِّّٔؼّ٤عمم
ؼعمؽملػمعملُسملغمّ٦نعممسعمؾملػمّٓعمماظػملَِّّ٥معِّ٤ػممبعمضملػمِّٓمعِؿملـعممملضِِّ٥موعمؼعمعملْشملَضملغمّ٦نعممععممملمأَععمّٕعمماظػملَّّ٥غممبِِّ٥مأَنػممؼغمّ٦صعمّ٢عمموعمؼغمظملْلِّٓغمونعمم
صِّ٨ماظْفملَرػمضؿممأُوظَؽَِّ١مظَؾملغمّ٣غمماظػملَّضملػمؽملعمهملُموعمظَؾملغمّ٣ػممدغمّ٦ءغمماظّٓفمار}،مواظـمملظىمل :مضّ٦ظّ٥متضملمملشم:م{اظَِّّٔؼّ٤عمم
ؼعمؽملػمعملُسملغمّ٦نعممسعمؾملػمّٓعمماظػملَِّّ٥معِّ٤ػممبعمضملػمِّٓمعِؿملـعممملضِِّ٥موعمؼعمعملْشملَضملغمّ٦نعممععممملمأَععمّٕعمماظػملَّّ٥غممبِِّ٥مأَنػممؼغمّ٦صعمّ٢عمموعمؼغمظملْلِّٓغمونعمم
صِّ٨ماظْفملَرػمضؿممأُوظَؽَِّ١مػغمّ٣غمماظْكعممملدِّٕغمونعم} .م
وطؼملممل مأن مصػملهمل ماظّٕح ّ٣مخرلػممل مسمملج ّ٢موآج ّ٢مظم ماظّٓغؿملممل مواآلخّٕة مصغملّٔظّ١م
سعملّ٦بهملمضمملرّٝماظّٕحّ٣مسمملجػملهملموآجػملهمل  ،ضَممللعمم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عمم)م:م(ععممملمعِّ٤ػممذعمغػمنملٍم
أَجػمّٓعمرغممأَنػممؼغمضملعمفممّ٢عمماظػملَّّ٥غممظِزملعممملحِؾِِّ٥ماظْضملغمعملُّ٦بعمهملَمصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعمممل،مععمّٝعممععممملمؼعمّٓفمخِّٕغممظَّ٥غممصِّ٨ماظْـملخِّٕعمةِمعِّ٤ػمم
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اظْؾعمطملػمّ٨ؿم موعمضَشملِؿملضملعمهملِ ماظّٕفمحِّ٣ؿم) ،موظم ماآلخّٕة مال مؼّٓخ ّ٢ماىؽملهمل م ،مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣م:م(ظَمملمؼّٓخّ٢غمماظْفعمؽملفمهملَمضمملرّٝغممرعمحِّ٣ـم) .م
وغقملطّٓ مأن مصػملهمل ماِّرحمملم مهؿمملج مإشم مصدل موحػمل ّ٣معضملؾمل ّ٣م ،موخمملصهمل معّٝم
اٌؿفمملوزؼّ٤مواٌلؿملؽنيمعؽملؾملّ٣م،موظممصّ٦رةمسؼملػملؿملهملمؼّ٦جّ٥ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل)ّ٣مأصقمملبّ٥مإشممذظّ١م،موؼؾرملّٕمواصّ٢مرضمّ٥ماظيتمضشملضملؿّ٥مبكملسمملغهملمآمتضملمملشم مظ،ّ٥م
حؿملىملمجمملء رعمجغمّ٢ؽم مإشمماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مصعملمملل:مؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَّ،ِّ٥مإؿمنفممظِّ٨م

ضَّٕعمابعمهملًمأَصِػملُؾملغمّ٣ػمموعمؼعمعملْشملَضملغمّ٦غِ،ّ٨موأَحػمػملُّ٣غممسعمؽملػمؾملغمّ٣ػمموعمؼعمفػمؾملعمػملُّ٦نعممسعمػملَّ٨فم م،موأُحػملِّ٤غممإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػم موؼغملِؿملؽغمّ٦نعمم
إؿمظَّ٨فم م،مصَعملَممللعم م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(إؿمنػممطَمملنعممطَؼملعممملمتعمعملُّ٦لغم،م َصغملَفملَغفمؼملعممملمتغملِظملُّؾملغمّ٣غمماظْؼملعمّ٢فم،م
وعمظَمملمؼعمّٖعمالغممععمضملعمَّ١معِّ٤عمماظػملَّ ِّ٥مزَؾملؿمرلؽممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممععممملمدغمعػموملعم مسعمػملَّ٧مذعمظِ،)َّ١مصّٕح ّ٣ماإلغلمملن معؾملؼملمملم
أدمملءوا مإظؿمل ّ٥مػ ّ٣مبمملظؽمللؾهمل مظ ّ٥ممبـمملبهمل ماىؽملمملح ماظّٔي مب ّ٥مؼغمقػملّ ّ٠م ،مواظػمللمملن ماظّٔي مبّ٥م
ؼؽملشمل ّ٠م ،موؼّٓه ماظيت مبؾملممل مؼغمّٓاص ّٝمس ّ٤مغظملل ّ٥م ،مواإلغلمملن مبمملظؽمللؾهمل مظّٕضم ّ٥مطضملسمل ّ٦مظمم
جلّٓمالمؼلؿطملينمسّ٤مبعملؿملهملمأسسملمملئ.ّ٥م م
وإنممممملمؼؽملرملّٕحمظّ٥ماظزملّٓرموؼرملضملّٕماٌزملّٕؼّ٦نمعضملّ٥مبمملظظملكّٕمأنمؼغملّ٦نمبؿملؽملؾملّ٣موبنيم
ردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مرحّ٣ؽم مأوص ّ٧ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م

ؿمغغملُّ٣ػم مدعمؿعمظملْؿعمقغمّ٦نعم معِزملػمّٕعم موعمػِّ٧عمم
أصقمملب ّ٥مبزملػملؿؾملممل م ،مصعملمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إ فم
أَرػمضؽم مؼغملعمؼملفم ّ٧مصِؿملؾملعمممل ماظْعملِرلعماطُ مصَكملؿمذعما مصَؿعمقػمؿغمؼملغمّ٦ػعمممل مصَفملَحػملِؽملغمّ٦ا مإؿمظَ ّ٧مأَػػمػملِؾملعمممل مصَكملؿمنفم مظَؾملغمّ٣ػم مذِعفمهملًم
وعمرعمحِؼملؼمممل) م ،مأعممل ماظّٕح :ّ٣مصغملّ٦ن مػمملجّٕ مأم مدؿملّٓغممل مإزلمملسؿمل ّ٢م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مع ّ٤مأػّ٢م
عزملّٕم،موأعمملماظزملؾملّٕمصػملغملّ٦نمعمملرؼهملمأممإبّٕاػؿملّ٣مبّ٤مردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م
عؽملؾمل .ّ٣م
أالمصؼملمملمأصمّ٢مأنمؼؿعملّٕبماظضملؾّٓمعّ٤معّ٦الهمبزملػملهملمرضمّ٥م،مابؿطملمملءمعّٕضمملتّ٥مورجمملءم
ثّ٦اب ّ٥موصسملػمل ّ٥مج ّ٢مجالظ ّ٥م ،موإن مطمملن مظم ماظؽملظملّٗ مذّ٨ء موممله ماِّرحمملم مصمملظضملظملّ٦م
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ْؼملغملَمملصِلملؿم،موعمَظغملِّ٤ؿمماظّْ٦عماصِّ٢غمماظَِّّٔيمإؿمذعمامضُشملِضملعموملػمم
واظزملظملّّمعشملػملّ٦بمملن،مإذمظَؿملػمّٗعمماظّْ٦عماصِّ٢غممبِمملظ غم
رعمحِؼملغمّ٥غمموعمصعمػملَؾملعممملم،مطؼملمملمأخدلماظؽمل

ماظغملّٕؼّ٣م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل.)ّ٣م م

*مممممم*مممممم* م
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سكٛم األٜتاّ ٚ ،ذ ٟٚاالستٝادات ارتاؾ١
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظغملّٕؼّ٣م{:صَفملَعفمذملمملمماظْؿملعمِؿذملؿملّ٣عمممصَػملَذملمملممتعمعملْؾملعمذملّٕػممم*م
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغممم
وعمأَعفممملماظلفممملئِّ٢عممصَػملَمملمتعمؽملػمؾملعمّٕػمم*موعمأَعفممملمبِؽملِضملػمؼملعمهملِمرعمبممَّ١مصَقعمّٓممثػم}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
المذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملن ماإلدالم مدؼ ّ٤ماِّخالق مواظعملؿمل ّ٣ماإلغلمملغؿملهمل ماظيت مهظمل ّٜمظغمل ّ٢مإغلمملنم
طّٕاعؿ ،ّ٥موػ ّ٦مدؼ ّ٤ماظّٕص ّ٠مواظّٕضمهمل موحنمل ماًرل مظػملؽملمملس مصمؿملضملؼمممل م ،مؼغملظمل ّ٢ماظضملؿملّ٘م
اظغملّٕؼّ٣موايؿملمملةماظلضملؿملّٓة مىؼملؿملّٝمصؽمملتماجملؿؼملّٝم،مؼّٕاسّ٨م ماظسملضملؿملّٟمضؾّ٢ماظعملّ٦يم،م
واظزملطملرل مضؾ ّ٢ماظغملؾرل م ،موإٌّؼ ّٚمضؾ ّ٢ماظزملقؿملّّ م ،مب ّ٢مارتعمل ّ٧ماإلدالم مبؿّ٦جؿملؾملمملتّ٥م
وأحغملمملع ّ٥محؿ ّ٧مسل ّ٢مبّٕضمؿ ّ٥مايؿملّ٦ان ،مضمملل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(سغمّٔممبعموملِم
اعػمّٕعمأَةٌ مصِ ّ٨مػِّٕفمةٍ مدعمفعمؽملعمؿػمؾملعمممل محعمؿفم ّ٧مععممملتعموملػم م ،مصَّٓعمخعمػملَوملػم مصِؿملؾملعمممل ماظؽملفممملرعم م ،مالَ مػِّ٨عم مأَرْضملعمؼملعمؿػمؾملعمممل موعمالَم
عمّٕطَؿػمؾملعممملمتعم ْفملطُّ٢غممعِّ٤ػممخعمرملعممملشؿمماَِّرػمضؿم)،مصمملإلغلمملنمالمؼؿؼملؿملّٖم
دعمعملَؿػمؾملعمممل،مإؿمذػممحعمؾعملعمؿػمؾملعمممل،موعمالَمػِّ٨عممت عم
ظممإغلمملغؿملؿّ٥مإالمبعملػملؾّ٥موروح.ّ٥ممم م
وتؿفػمل ّ٧مرضمهمل ماإلدالم مظم ماػؿؼملمملع ّ٥مبمملظظملؽمملت ماظسملضملؿملظملهمل ماظيت مال متعملّ٦ى مسػملّ٧م
ضسملمملء محّ٦ائفؾملممل مبؽملظمللؾملممل م ،مأو ماظلضمل ّ٨مظم مهعملؿمل ّ٠معزملممليؾملممل م ،مطمملظؿملؿمملع ّ٧موذويم
االحؿؿملمملجمملت ماًمملصهمل موشرلػ ّ٣م ،محؿ ّ٧مزمّٓث ماظؿغملمملع ّ٢مواظؿغملمملص ّ٢مبني مصمؿملّٝم
أصّٕادماجملؿؼملّٝم،مصؿملؽملضملغملّٗمأثّٕهمبمملحملؾهملمواٌّ٦دة .م م
وع ّ٤محعملّ٦ق ماظسملضملظملمملء ماظيت مطظملػملؾملممل مشل ّ٣ماإلدالم م :متّ٦صرل مايؿملمملة ماظغملّٕميهمل مظمم
اٌفملط ّ٢مواٌرملّٕب مواٌلغمل ّ٤م ،موتّ٦صرل مدور ماظّٕسمملؼهمل ماظزملقؿملهمل مواالجؿؼملمملسؿملهمل مشل ّ٣م،م
وتؽملؼملؿملهملماظشملمملضمملتماظغملمملعؽملهملمصؿملؾملّ٣موتّ٦زؿملظملؾملمملمظممحمػملؾملممل .م
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 َٔٚمجًٖ ١ؤال ٤اير ٜٔأٚالِٖ اإلضالّ بسعاٜت٘ ٚعٓاٜت٘ م"مايٝتاَ"٢م
اظّٔؼ ّ٤مجضملػملؾملّ٣مآمتضملمملشممحمّ٢مغصملّٕهمورسمملؼؿّ٥م،مودؾؾؼممملمعّ٤مأدؾذملمملب مرضمؿ ّ٥م،مصؼملّ٤م
أرضذملمملػ ّ٣مرض ّ٨مآ مسؽمل ّ٥موأرضممله م ،موظ ّ٦مغصملّٕغممل مإشم محمملل ماظؿملؿمملع ّ٧موذويم
االحؿؿملمملجمملتماًمملصهملمضؾّ٢ماإلدالممظّ٦جّٓغمملمأغّ٥مٕمؼغملّ٤مشلّ٣محّٜمظممايؿملمملةم،معّ٤م
حلّ٤معضملمملعػملهملمواػؿؼملمملممورسمملؼهملم،مصػملؼملمملمجمملءماإلدالممأعّٕمبكملطّٕاعؾملّ٣مواإلحلمملنمإظؿملؾملّ٣م،م
واظؿضملمملعّ٢معضملؾملّ٣ممبمملمؼػملؿملّ٠مبكملغلمملغؿملؿؾملّ٣م،مبطملّٚماظؽملصملّٕمسّ٤ماظػملطملهملمأوماظّٓؼّ٤مأوماظػملّ٦نم .م
وٌمملمدؽّ٢مابّ٤مسؾمملسم(رضّ٨مآمسؽملؾملؼملممل)مسعمّ٤ؿم ماظْؿملعم ِؿؿملّ٣ؿم مععمؿعم ّ٧مؼعمؽملػمعملَشملِّٝغم مسعمؽملػمّ٥غم ماظْؿملغمؿػمّ٣غم؟م
ال مؼعمؽملػمعملَشملِّٝغم مسعمؽملػمّ٥غم مادػمّ٣غم ماظْؿملغمؿػمّ٣ؿم محعمؿفم ّ٧مؼعمؾػمػملُّٞعم موعمؼغمقملػمغعمّٗعم معِؽملػمّ٥غمم
صفملجمملبم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مبفملغّ٥م:م( َ
رغمذػمّٓؽم)م،موغؾؿملؽملمملماشلمملديم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماظّٔيمأطّٕممطّ٢مؼؿؿملّ٣مذملمذمملءتمإرادةم
آمتضملمملشمموحغملؼملؿّ٥مأنمؼّ٦ظّٓمؼؿؿملؼملؼممملمذمل متشملؿملؿملؾؼممملمظعملػملّ٦بماظؿملؿمملعّ٧معّ٤مبضملّٓهم،مصعملّٓمٌّٗم
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مآالم ماظؿملؿ ّ٣موسمملؼّ٘ مأحّٖاغ ّ٥م ،محؿملىمل مإغ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣م وظّٓمؼؿؿملؼملؼممملم،موعّ٤مثّ٣ماػؿّ٣مبمملظؿملؿؿملّ٣ماػؿؼملمملعؼممملمبمملظطملؼممملمعّ٤محؿملىملمتّٕبؿملؿّ٥مورسمملؼؿّ٥م
وعضملمملعػملؿّ٥موضؼملمملنمدؾّ٢ماظضملؿملّ٘مظّ٥م،محؿّ٧مؼؽملرملفملمسؽملزملّٕؼمامغمملصضملؼممملمظممجمؿؼملضملّ٥م،موِّجّ٢م
ػّٔا مرشَّنمل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظم مطظملمملظهمل ماظؿملؿؿمل ّ٣م ،مصعملمملل م :م(أَغعمممل موعمطَمملصِّ٢غمم

اظؿملعم ِؿؿملّ٣ؿم مصِ ّ٨ماىَؽملفمهملِ مطَؾملعممملتعمؿملػمّ٤ؿم ،موعمأَذعممملرعم مبِفملُصػمؾغمضملعمؿملػم ِّ٥مؼعمضملػمؽملِ:ّ٨ماظلفمؾفممملبعمهملَ موعماظّ٦غمدػمشملَ)ّ٧م ،مصقّ٠مسػملّ٧م
ط ّ٢مع ّ٤مزل ّٝمػّٔا مايّٓؼىمل مأن مؼضملؼمل ّ٢مب ّ٥مظؿملغملّ٦ن مرصؿمل ّ٠ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م

ودػمل)ّ٣مظمماىؽملهملم،موأطّٕممبؾملمملمعّ٤معؽملّٖظهمل.م م
طؼملمملمجضملّ٢ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماإلحلمملنمإشمماظؿملؿؿملّ٣مسالجؼممملمظعمللّ٦ةم

اظعملػملّ٦ب م ،مصعملّٓمأتّ٧ماظؽمل فممرجّ٢ؽممؼرملغملّ٦مضلّ٦ةمضػملؾّ٥م،مصعملممللمظّ٥ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل )ّ٣م :م(أَتغمقِنملقم مأَنػم مؼعمػملِنيعم مضَػملْؾغم َّ١موتّٓرك محمملجؿّ١؟ مصَعملَممللعم :مغعمضملعمّ٣ػم م ،مضَممللعم :م(ارػمحعمّ٣ؿمم
اظْؿملعم ِؿؿملّ٣عم م ،موعماعػملعمّّػم مرعمأدعمّ٥غم ،موعمأَرْضملِؼملػمّ٥غم معِّ٤ػم مرَضملعممملعِ َّ١م ،مصَكملؿمنفم مذعمظِ َّ١مؼغمػملَؿملممّ٤غم مضَػملْؾعم َّ١موتّٓركم
عملمملطِنيعمم،موعماعػملعمّّػممرعمأسعمم م
حمملجؿ.)ّ١موظممرواؼهمل:م(إؿمنػممأَرعمدػمتعممتعمػملْؿملِنيعممضَػملْؾَِّ١م،مصَفملَرْضملِّ٣ػمماظْؼمل عم
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اظْؿملعم ِؿؿملّ٣ؿم) .م
وظعملّٓمذطّٕماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مأمنّ٦ذجؼممملمسؼملػملؿملكممملمظالػؿؼملمملممبمملظؿملؿؿملّ٣م ،مإذمملرةمإشممأنم
صالحماآلبمملءمؼؽملظملّٝماِّبؽملمملءمظممؼؿؼملؾملّ٣م،مصعملممللمدؾقمملغ{:ّ٥وعمأَعفمممل ماظْفِّٓعمارغم م َصغملَمملنعم مظِطملغمػملَمملععمؿملػمّ٤ؿمم
ؼعمؿِؿملؼملعمؿملػمّ٤ؿم مصِ ّ٨ماظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِ م عموطَمملنعم متعمقػمؿعمّ٥غم مطَؽملػمّٖؽم مظَؾملغمؼملعمممل م عموطَمملنعم مأَبغمّ٦ػغمؼملعمممل مصعممملظِقؼمممل} ،مصػملُشملْ ّٟمآم
تضملمملشم مبِمملظْؿملعمؿِؿملؼملعمؿملػمّ٤ؿم مطمملن مجعمّٖعماءؼم مشلؼملممل مظزملالح مِأَبِؿملؾملؿمؼملعمممل م ،مصزملالح ماآلبمملء مؼظملؿملّٓ ماِّبؽملمملء،م
ؼعملّ٦ل م(سّٖ موج )ّ٢م :م{وعمظْؿملعمكػمّ٘عم ماظَِّّٔؼّ٤عم مظَّ٦ػم متعمّٕعمطُّ٦ا معِّ٤ػم مخعمػملْظملِؾملؿمّ٣ػم مذغمرممؼفمهملً مضِضملعممملصًممل مخعممملصُّ٦ام
سعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممصَػملْؿملعمؿفمعملُّ٦اماظػملَّّ٥عمموعمظْؿملعمعملُّ٦ظُّ٦امضَّ٦ػمظًمملمدعمِّٓؼّٓؼما}.م م
وضّٓمبنيماظؽمل قمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأنمبّٕطهملماإلحلمملنمإشمماظؿملؿؿملّ٣ممتألم
بؿملوملماحمللّ٤مإظؿملّ٥م،محؿملىملمضمملل :م(خعمؿملػمّٕغم مبعمؿملػموملٍ مصِ ّ٨ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم مبعمؿملػموملؽم مصِؿمل ِّ٥مؼعمِؿؿملّ٣ؽم مؼغمقػملعمّ٤غمم
إؿمظَؿملػم ،ِّ٥موعمذعمّٕقم مبعمؿملػموملٍ مصِ ّ٨ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم مبعمؿملػموملؽم مصِؿمل ِّ٥مؼعم ِؿؿملّ٣ؽم مؼغملعممملءغم مإؿمظَؿملػم )ِّ٥م ،مػغملّٔا مأعّٕ ماإلدالمم
اِّوصؿملمملء م ،موط ّ٢مع ّ٤مظ ّ٥مصػملهمل مضّٕابهمل مبؿملؿؿمل ّ٣مأن مزمل ّ٤مإظؿمل ّ٥موؼعملّ٦م مسػمل ّ٧مذؽّ٦غّ٥م
واحؿؿملمملجمملتّ٥مورسمملؼهملمأعّ٦اظّ٥مإنمطمملنمعّ٤مذوىماِّعّ٦ال م ،موٌمملمعمملتمجضملظملّٕمبّ٤مأبّ٨م
رمملظنملم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥متضملؾملّٓمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأوالدهموأخّٔػّ٣م
إشممبؿملؿ ّ٥م،مصػملؼملمملمذطّٕتمأعؾملّ٣معّ٤مؼؿؼملؾملّ٣موحمملجؿؾملّ٣مضمملل:م(اظْضملعمؿملػمػملَهملَ م(اظظملعملّٕ) متعمكعممملصِنيعمم
سعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػمموعمأَغعممملموعمظِؿملقمؾملغمّ٣ػممصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِّٕعمةِ؟!) م
وظعملّٓ مخّٙفم ماإلدالمغم م"اظؿملؿؿملؼملمملت" ممبّٖؼّٓ مرسمملؼهمل مواػؿؼملمملم م ،مصعملمملل متضملمملشم:م
{ وعمؼعملػمؿعمظملْؿغمّ٦غعمَّ١مصِّ٨ماظؽملمملعممملءِمضُّ٢ؿمماظػملَّّ٥غممؼغمظملْؿِؿملغملُّ٣ػممصِؿملؾملؿمّ٤فمموعمععممملمؼغمؿػمػملَّ٧مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممصِّ٨ماظْغملِؿعممملبِمصِّ٨م
ؼعمؿعممملععم ّ٧ماظؽملمملعممملءِ ماظػملَّمملتِ ّ٨مظَممل متغمقملػمتغمّ٦غعمؾملغمّ٤فم مععمممل مطُؿِنملعم مظَؾملغمّ٤فم موعمتعمّٕػمشَؾغمّ٦نعم مأَنػم متعم ػمؽملغملِقغمّ٦ػغمّ٤فمم
وعماظْؼملغملػمؿعمسملػمضملعمظملِنيعممعِّ٤عمماظّْ٦ؿمظّْٓعمانؿمموعمأَنػممتعمعملُّ٦عغمّ٦امظِػملْؿملعمؿعممملععمّ٧مبِمملظْعملِلػمِّٛموعمععممملمتعمظملْضملعمػملُّ٦امعِّ٤ػممخعمؿملػمّٕـممصَكملؿمنفمم
اظػملَّّ٥عم مطَمملنعم مبِ ِّ٥مسعمػملِؿملؼملؼمممل} ،مواظعملل ّٛمػ ّ٦ماظضملّٓل م ،موػ ّ٦مؼعملؿسمل ّ٨ممم ّ٤مضمملم مسػمل ّ٧معزملمملحلم
اظؿملؿؿمل ّ٣مأن مؼؿعمل ّ٨مآ م(سّٖ موج )ّ٢مصؿملؾملممل موؼّٕسمملػممل مطؼملممل مؼّٕس ّ٧معمملظ ّ٥م ،موضمملل مدؾقمملغ ّ٥م:م
عماغغملُّ٣ػم موعماظػملَّّ٥غمم
{ وعمؼعملػمفملَظُّ٦غعم َّ١مسعمّ٤ؿم ماظْؿملعمؿعممملععم ّ٧مضُّ٢ػم مإؿمصػمػملَمملحؽم مظَؾملغمّ٣ػم مخعمؿملػمّٕؽم موعمإؿمنػم متغمكعممملظِشملُّ٦ػغمّ٣ػم مصَكملؿمخػم ّ٦غم
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غملؿملّ٣ؽم} ،مصؾملّٔام
عمؿغملُّ٣ػم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مسعمّٖؿمؼّٖؽم محعم ِ
ؼعمضملػمػملَّ٣غم ماظْؼملغمظملْلِّٓعم معِّ٤عم ماظْؼملغمزملػمػملِّّؿم موعمظَّ٦ػم مذعممملءعم ماظػملَّّ٥غم مظَفملَسػمؽملعم
تّ٦جؿملّ٥معّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢مبّٕسمملؼهملماظؿملؿؿملّ٣موإصالحمعمملظّ٥موحمملظ ّ٥م،مدّ٦اءمأطمملنمػّٔام
اظؿملؿؿملّ٣مضّٕؼؾؼممملمأم مشّٕؼؾؼمممل م،موظّ٦متفملعػملؽملمملمطػملؼملهملم(إصالح)مظّ٦جّٓغمملػمملمطػملؼملهملمجمملعضملهمل مظغملّ٢معمملم
زمؿمملجّ٥ماظؿملؿؿملّ٣موؼزملػملّّمحمملظّ٥م،موظّ٦مأغؽملممل مرـؽملممل مظممعضملمملجّ٣ماظػملطملهملموعظملّٕداتؾملمملمسّ٤مأيم
طػملؼملهمل مميغمل ّ٤مأن متعملّ٦م مععملمملعؾملممل م ،مٌممل موجّٓغممل مأي مطػملؼملهمل مأخّٕى متّٓاغؿملؾملممل مأو متعملمملربؾملمملم
بالشهملمأومصزملمملحهملمظممعّ٦ضضملؾملمملمػّٔا.م م
وظم مذفملن مرسمملؼهمل ماظؿملؿؿمل ّ٣مواظضملشمل ّٟمسػملؿمل ّ٥م ،مواإلحلمملن مإظؿمل ّ٥مروي مظم ماالثّٕ مأنم
اظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣مضمملل م:م(ععمّ٤ػممععملعمّّعممسػملّ٧مرعمأْسمؼعمِؿؿملّ٣ـممظَّ٣ػممؼعمؼملػملعمقػمّ٥غممإؿمالَّمظِػملَِّّ٥م

طَمملنعم مظَّ٥غم مِبغملُّ٢مم مذعمضملػمّٕعمةٍ مععمّٕفمتػم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مؼعمّٓغمهغم محعملعمؽملعممملتؽم م ،موعمععمّ٤ػم مأَحػملعمّ٤عم مإؿمظَ ّ٧مؼعمؿِؿملؼملعمهملٍ مأَوػم مؼعمؿِؿملّ٣ـمم
سِؽملػمّٓعمهغممطُؽملػموملغممأَغعممملموعمػغمّ٦عممصِّ٧ماظْفعمؽملفمهملِمطَؾملعممملتعمؿملػمّ٤ؿم)موعمصَّٕفمقعممبعمؿملػمّ٤عممأُصػمؾغمضملعمؿملػمِّ٥ماظلفمؾفممملبعمهملِموعماظّْ٦غمدػمشملَ.ّ٧م م
وظعملّٓ مجضمل ّ٢ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مإرضملمملم ماظؿملؿؿمل ّ٣مأحّٓ مأػ ّ٣مسّ٦اع ّ٢ماجؿؿملمملزم
اظزملّٕاطمبلؾملّ٦ظهملموؼلّٕ م،مصعملممللمدؾقمملغ:ّ٥م{صَالماضْؿعمقعمّ٣عمماظْضملعمعملَؾعمهملَم*موعمععممملمأَدػمرعماكَمععممملماظْضملعمعملَؾعمهملُم*م
ِلغملِؿملؽملؼممملمذعمامععمؿػمّٕعمبعمهملٍ}،م
صَُّّ١مرعمضَؾعمهملٍم*مأَوػممإؿمرْضملعممملمؽممصِّ٨مؼعمّ٦ػممـممذِيمععملػمطملعمؾعمهملٍم*مؼعمؿِؿملؼملمملًمذعمامععمعملّْٕعمبعمهملٍم*مأَوػممع ػم
وؼقملطّٓماظؽمل قمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأنمإطّٕامعمماظؿملؿؿملّ٣موإصالحعممحمملظّ٥مواظضملؼملّ٢عممسػملّ٧م
رسمملؼهملم ذؽّ٦غّ٥مدؾؿملّ٢مٌلمملبعملؿّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظمماىؽملهملم،محؿملىملمبنيم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مجّٖاء مإٌّأةماظيتمحؾلوملمغظمللؾملمملمسػمل ّ٧متّٕبؿملهمل مأوالدػمملمورسمملؼؿؾملّ٣م
بضملّٓمعّ٦تمزوجؾملممل م،موآثّٕتمػّٔاماظضملؼملّ٢مسػملّ٧محصملؾملمملمعّ٤ماِّزواجم،مصعملممللم(صػملّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(أَغعمممل مأَوفملغم مععمّ٤ػم مؼعمظملْؿعمّّغم مبعممملبعم ماظْفعمؽملفمهملِ م ،مإؿمظَّممل مأَغفمّ٥غم متعمفملْتِ ّ٨ماعػمّٕعمأَةٌ متغمؾعممملدِرغمغِ ،ّ٨مصَفملَضُّ٦لغمم
ظَؾملعمممل:مععممملمظَِّ١؟موعمععمّ٤ػممأَغػموملِ؟مصَؿعمعملُّ٦لغم:مأَغعممملماعػمّٕعمأَةٌمضَضملعمّٓػمتغممسعمػملَّ٧مأَؼػمؿعممملمـممظِ.)ّ٨م م
وإذا مطمملغومل ماظؿّ٦جؿملؾملمملت ماظعملّٕآغؿملهمل مواظؽملؾّ٦ؼهمل مضّٓ مبؿملؽملومل مصسمل ّ٢مرسمملؼهمل ماظؿملؿؿملّ٣م
واالػؿؼملمملممبّ٥مصعملّٓمحّٔرتمعّ٤ماظّ٦سؿملّٓماظرملّٓؼّٓمظغملّ٢معّ٤مزػملّ٣ماظؿملؿؿملّ٣مواسؿّٓىمسػملّ٧م
عمملظ ّ٥م ،مضمملل متضملمملشم :م{إؿمنفم ماظَِّّٔؼّ٤عم مؼعم ْفملطُػملُّ٦نعم مأَعػمّ٦عمالعم ماظْؿملعمؿعممملععم ّ٧مزُػملْؼملؼمممل مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمفملْطُػملُّ٦نعم مصِّ٨م
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بغمشملُّ٦غِؾملؿمّ٣ػممغعممملرؼماموعمدعمؿملعمزملػمػملَّ٦ػمنعممدعمضملِرلؼما} ،موضمملل مدؾقمملغ:ّ٥م{وعمالَ متعمعملّْٕعمبغمّ٦ا مععمممللعم ماظؿملعمِؿؿملّ٣ؿم مإؿمالَّ مبمملظَّؿِّ٨م
ػِّ٨عم مأحػملعمّ٤غم} ،مطؼملممل مسّٓؾم ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مذظ ّ١مع ّ٤ماظغملؾمملئّٕ م ،مصعملممللم

(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(اجػمؿعمؽملِؾغمّ٦ا ماظلفمؾػمّٝعم ماٌُّ٦بِعملَمملتِ!) مضمملظُّ٦ا :مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ ،موعمععممملم
ػغمّ٤فمم؟مضَممللعم:م(اظرملممّٕػمكُمبمملِٓم،مواظلممقػمّٕغم،موعمضَؿػمّ٢غمماظؽملفمظملّْٗؿمماظَّيتمحعمّٕفممعممآُمإؿمالَّمبممليَّ٠مم،موأطّ٢غمم
اظّٕممبعمممل م ،موأطّْ٢غم مععمممللؿم ماظؿملعمِؿؿملّ٣ؿم م ،مواظؿفمّ٦عمظخمل ّ٨مؼعمّ٦ػممعم ماظّٖفمحػم ،ِّٟموضَّٔػمفغم ماٌُقػمزملعمؽملعممملتِ ماٌُقملػمعِؽملعممملتِم
اظطملعممملصِالَتِ) ،مطؼملمملمزمّٔرغمملمايّ٠مدؾقمملغّ٥معّ٤مضؾملّٕماظؿملؿؿملّ٣مواظعمللّ٦ةمسػمل ّ٧ماٌلغملني م،م
صؿملعملّ٦ل مدؾقمملغ :ّ٥م{صَفملَعفمممل ماظْؿملعمؿِؿملّ٣عم مصَػملَممل متعمعملْؾملعمّٕػم م* موعمأَعفمممل ماظلفممملئِّ٢عم مصَػملَممل متعمؽملػمؾملعمّٕػم} ،مصؼملممل مبمملظغمل ّ٣موعمملم
زؽملغمل ّ٣مإذا مطمملن ماظؿملؿؿمل ّ٣معلغملؿملؽملؼمممل مذا مصمملضهمل ،موع ّ٤مػؽملممل مٕ مؼذلك ماإلدالم ماظؿملؿمملع ّ٧مغؾملؾؼممملم
ظألوصؿملمملء مأو ماظشملمملعضملني مأو معلؿطملػمل ّ٨مضضملظملؾمل ّ٣م ،موإمنممل مذّٓؾمدمسػمل ّ٧محظملصملؾمل ّ٣موتضملؾملّٓػّ٣م
بمملظّٕسمملؼهملمواظضملؽملمملؼهمل،مظؽالمتسملؿملّٝمحعملّ٦ضؾملّ٣موتغمؾملػمؼملعمّ٢متّٕبؿملؿؾمل.ّ٣م م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

حؿملؽملؼملمملمؼضملشمل ّ٨ماإلدالمماِّؼؿمملممواظظملعملّٕاءمواظسملضملظملمملءمعّٖؼّٓؼمامعّ٤ماظّٕسمملؼهملمواظضملؽملمملؼهمل م،م

صكملن مذظ ّ١مظم معزملػملقهمل ماِّضّ٦ؼمملء مواِّصقمملء مواِّشؽملؿملمملء موط ّ٢مأصّٕاد ماجملؿؼمل ّٝم ،مإذم
ؼّٖول مايعملّٓ موايلّٓ موإٌّض ماظؽملظملل ّ٨م ،موتضملّ٣قم مروح ماظّ٦ئمملم مواظلالم م ،مصضملعمّ٤ػمممم
عغمزملػمضملعمنملِ مبػمّ٤ؿم مدعمضملػمٍّٓ مضَممللعم :مرعمأَى مدعمضملػمّٓؽم مب ّ٤مأب ّ٨موضمملص م(رعمضِّ٨عم ماظػملَّّ٥غم مسعمؽملػمّ٥غم) مأَنفم مظَّ٥غم مصَسملػمػملًمملم
عمدػملَّّ٣عم):م(ػعمّ٢ػممتغمؽملػمزملعمّٕغمونعمموعمتغمّٕػمزعمضُّ٦نعممإؿمظَّمملم
سعمػملَّ٧مععمّ٤ػممدغموغعمّ٥غم،مصَعملَممللعمماظؽملفمؾِّ٨قمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥مو عم
بِسملغمضملعمظملَمملِئغملُّ٣ػمم)م .م
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وظعملّٓ مطمملن ماظؽمل

ماظغملّٕؼ ّ٣م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼلضمل ّ٧مبؽملظملل ّ٥مظم مضسملمملءم

حّ٦ائيمل ماظسملضملظملمملء ،مصؿملّٖور معّٕضمملػ ّ٣م ،موؼشملضمل ّ٣مجمملئضملؾمل ّ٣م ،موؼعملسمل ّ٧مدؼ ّ٤مشمملرعؾمل ّ٣م،م
واظؽمل

م(صػملّ٧مآ مسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣مؼظملضملّ٢مػّٔامعضملؾملّ٣مواظلضملمملدةمتعمطملػمؼملغمّٕمضػملؾّ٥م،مصعملّٓمطمملنم

شملؿملّ٢غم ماظزملفمػملَمملةَ م ،موعمؼغمعملَزملممّٕغمم
(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مؼغمغملْـِّٕغم ماظّٔممطّْٕعم م ،موعمؼغمعملِّ٢قم ماظػملَّطملػمّ٦عم م ،موعمؼغم ِ
ِلغملِنيؿم مصَؿملعمعملْسملِّ٨عم مظَّ٥غمم
اظْكغمشملْؾعمهملَ ،موعمظَممل مؼعمفملْغعمّٟغم م(ؼلؿغملدل) مأَنػم مؼعمؼملػمرملِّ٨عم مععمّٝعم ماظْفملَرػمععمػملَهملِ ،موعماظْؼمل ػم
اظْقعممملجعمهملَ) م،مثّ٣مبنيم(صػملّ٦اتمآمودالعّ٥مسػملؿمل)ّ٥مثّ٦ابمعّ٤مدضملّ٧مظممخّٓعهملمػقملالءم
(صػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(اظلفممملسِّ٨م
اظسملضملظملمملءموذوى ماالحؿؿملمملجمملتماًمملصهمل م،مصَعملمملل م عم
سعمػملَ ّ٧ماَِّرػمععمػملَهملِ موعماٌِلػمغملِنيؿم م ،مطَمملظْؼملغمفعممملػِِّٓ مصِ ّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥م ،مأَوؿم ماظعملَمملئِّ٣ؿم ماظػملَّؿملػمّ٢عم ماظزملفممملئِّ٣ؿمم
اظؽملفمؾملعممملرعم).م م
وظ ّ٦متفملعػملؽملممل مأواعّٕ مدؼؽملؽملممل مايؽملؿمل ّٟموآداب ّ٥موممله ماظؿملؿمملع ّ٧موذوي ماالحؿؿملمملجمملتم
اًمملصهملموجّٓغمملمأنمشلّ٣محعملّ٦ضًمملمطـرلةم،مأُٖٗام:م م
دصّٝماٌسملمملرمسؽملؾملّ٣م،موجػملنملماٌزملمملحلمشل،ّ٣موعّٕاسمملةماىمملغنملماظؽملظمللّ٨مظّٓؼؾملّ٣م،م
وإدخمملل ماظلّٕور مسػملؿملؾمل ّ٣م ،مصضملعمّ٤ػم مسغمؼملعمّٕعم م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مأَنفم مرعمجغمالً مجعممملءعم مإؿمظَ ّ٧ماظؽملفمؾِّ٨ممم
(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مصَعملَممللعم م:مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ م ،مأَيقم ماظؽملفممملسؿم مأَحعمنملقم مإؿمظَ ّ٧مآِ؟موعمأَيقمم
اَِّسػمؼملعمممللؿم مأَحعمنملقم مإؿمظَ ّ٧مآِ؟ مصَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(أَحعمنملقمم
اظؽملفممملسؿم مإؿمظَ ّ٧مآِ مأَغػمظملَضملغمؾملغمّ٣ػم مظِػملؽملفممملسؿم م ،موعمأَحعمنملقم ماَِّسػمؼملعمممللؿم مإؿمظَ ّ٧مآِ مدغمّٕغمورؽم متغمّٓػمخِػملُّ٥غم مسعمػملَّ٧م
عمؼؽملؼمممل م ،مأَوػم متعمشملّْٕغمدغم مسعمؽملػمّ٥غم مجغمّ٦سؼمممل م ،موعمظَؽِّ٤ػمم
عغملػمػملِّ٣ـم م ،مأَوػم متعمغملْرملِّٟغم مسعمؽملػمّ٥غم مطُّٕػمبعمهملً م ،مأَوػم متعمعملْسملِ ّ٨مسعمؽملػمّ٥غم مد ػم
أَعػمرملِ ّ٨مععمّٝعم مأَخـم مظِ ّ٨مصِ ّ٨محعممملجعمهملٍ مأَحعمنملقم مإؿمظَّ٨فم معِّ٤ػم مأَنػم مأَسعمػمؿغملِّٟعم مصِ ّ٨مػعمّٔعما ماظْؼملعملػمفِِّٓ مذعمؾملػمّٕؼمام
صِ ّ٨مععملػمفِِّٓ ماظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِ م ،موعمععمّ٤ػم مطَّٟفم مشَسملعمؾعمّ٥غم مدعمؿعمّٕعم مآُ مسعمّ٦ػمرعمتعمّ٥غم م ،موعمععمّ٤ػم مطَصملَّ٣عم مشَؿملػمصملَّ٥غم موعمظَّ٦ػم مذعممملءعمم
أَنػم مؼغمؼملػمسملِؿملعمّ٥غم مأَعػمسملعممملهغم م ،مععمألَ مآُ مضَػملْؾعمّ٥غم مرعمجعممملءؼم مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ م ،موعمععمّ٤ػم مععمرملعم ّ٧مععمّٝعم مأَخِؿمل ِّ٥مصِّ٨م
ِّضّْٓعمامغم).
حعممملجعمهملٍمحعمؿفمّ٧مؼغمـعمؾممؿعمؾملعممملمظَّ٥غممثعمؾفموملعممآُمضَّٓعمععمّ٥غممؼعمّ٦ػممعممتعمّٖؿملقمما َ
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مظعملّٓ مراس ّ٧ماإلدالم محعملّ٦ق ماظسملضملظملمملء مسػمل ّ٧ماخؿالف مأغّ٦اسؾمل ّ٣موتؾمملؼ ّ٤مأدؾمملبم
ضضملظملؾمل،ّ٣معمملمبنيمعّٕؼّٚم،مأومصعملرلم،مأومؼؿؿملّ٣م،مأوماعّٕأةمصطملرلةمطمملغوملمأومعلؽملؾمهملم،مأومأيم
عّ٤مذويماالحؿؿملمملجمملتماًمملصهمل م،مطؼملمملمسػملَّؼملؽملمملمطؿملّٟمغؿضملمملعّ٢معضملؾملّ٣موغّٕاسّ٨مذضملّ٦رػّ٣مم
واظضملؼملّ٢مسػملّ٧متّ٦صرلماٌالذماآلعّ٤مشلّ٣م،موضّٓماعنتمآمتضملمملشممسػملّ٧محؾؿملؾ ّ٥م(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبّٔظّ١محنيمضمملل{:أَظَّ٣ػممؼعمفِّٓػمكَمؼعمؿِؿملؼملؼممملمصَـملوعمى}.مممم م
إنماإلدالممظمماحؿّ٦ائّ٥مظغملّ٢مأبؽملمملئّ٥موأصّٕادمأعؿّ٥مؼؾملّٓفمإشممشّٕسماحملؾهملم
صؿملؼملمملمبؿملؽملؾملّ٣م،مصؿملؿعملّٓمماجملؿؼملّٝموؼّٕتعملّ٨مظممجّ٦مؼلّ٦دهماينملمواظؿضملمملونمواظّٕضمهملم
واظؿلمملعّّم .م
صؼملمملمأحّ٦جؽملمملمإشممتؽملؼملؿملهملمايّٗماإلغلمملغ،ّ٨مواظؿغملمملصّ٢ماالجؿؼملمملسّ٨م،مواظّٕضمهملم
بمملظظملعملّٕاء مواظسملضملظملمملء مواِّؼؿمملم مواٌلمملطني م ،موأال مسمشملّٕ مبؾمملظؽملممل مأغؾمل ّ٣مسمملظهمل مسػملؿملؽملممل م ،مإمنمملم
ػّ٣مدّٕماظضملّ٦نمواظّٕضمهملمواظدلطهملمعّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢م،محؿملىملمؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(وعمػعمّ٢ػممتغمّٕػمزعمضُّ٦نعمموعمتغمؽملػمزملعمّٕغمونعممإؿمظَّمملمبِسملغمضملعمظملَمملِئغملُّ٣ػم؟!).م م

*مممممم*مممممم* م
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خطٛز ٠ايتهف ٚايفت ٣ٛبد ٕٚعًِ
ٚضسٚز ٠االؾطفاف يف َٛادٗ ١اإلزٖاب م

م

مملمتزملذملذملّٟغمم
ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌني،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖ:م{وعمظَ ذملمملمتعمعملُّ٦ظُذملذملّ٦امظِؼملعم ذمل عم
عمؿغملُّ٣غمماْظغملَذملذملِّٔبعممػعمذملّٔعمامحعمػملَذملممللؽمموعمػعمذملذملّٔعمامحعمذملّٕعمامؽممظِؿعمظملْؿعمذملذملّٕغموامسعم َػملذملّ٧مآِماْظغملَذملذملِّٔبعممإؿمنفمماظَّذملذملِّٔؼّ٤عمم
أَظْلِذملؽمل غم
ؼعمظملْؿعمّٕغمونعممسعمػملَّ٧مآِماْظغملَِّٔبعممظَمملمؼغمظملْػملِقغمّ٦نعمم*مععمؿعممملعؽممضَِػملؿملّ٢ؽمموعمظَؾملغمّ٣ػممسعمّٔعمابؽممأَِظذملؿملّ٣ؽمم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،م
َ
اظػملَّؾملغمّ٣فممصعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػمممتعمذملؾِضملعمؾملغمّ٣ػمممبكملحلذملمملنـمممإظَذملّ٧ممؼذملّ٦مؿممم
ّ٤م.م
اظّٓممؼ ؿم
ٚبعدم:م م
صكملنماظّٓؼّ٤ماإلدالعّ٨مايؽملؿملّٟمأعّٕمأتؾمملسّ٥مبمملظّ٦دشملؿملهملمواالسؿّٓالم،موغؾملمملػّ٣مسّ٤م
ِؿغملُّ٦غغمّ٦ام
اظطملػمل ّ٦مواالدمالل م ،مؼعملّ٦ل ماي ّ٠مدؾقمملغ :ّ٥م{ عموطَّٔعمظِ َّ١مجعمضملعمػملْؽملعممملطُّ٣ػم مأُععمؾمهملً موعمدعمشملًممل مظعم
عمؼغملُّ٦نعم ماظّٕعمؾمدغمّ٦لغم مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم مذعمؾملؿمؿملّٓؼما} ،مواظّ٦دشملؿملهمل متضملين :ماظضملّٓلم
ذغمؾملعمّٓعماءعم مسعمػملَ ّ٧ماظؽملعمؾممملسؿم موعم
واالسؿّٓال ،مواظؾضملّٓ مس ّ٤مط ّ٢معصملمملػّٕ ماظطملػمل ّ٦مواظؿرملّٓد م ،مصال مإصّٕاط موال متظملّٕؼ ّٛم ،موالم
شػمل ّ٦موال مترملّٓد مظم ماإلدالم م ،موضّٓ مأوص ّ٧مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مبمملظعملزملّٓم
واالسؿّٓال مظم مط ّ٢مأعّ٦ر ماظّٓؼ ّ٤مواظّٓغؿملممل م ،مصعملمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنفمم
اظّٓممؼّ٤عممؼغملػمّٕؽمم،موعمظَّ٤ػممؼغمرملعممملدفمماظّٓممؼّ٤عممأَحعمّٓؽممإؿمالَّمشَػملَؾعمّ٥غمم،مصَلعمّٓممدغمواموعمضَمملرؿمبغمّ٦اموعمأَبػمرملِّٕغموام،موعمادػمؿعمضملِؿملؽملغمّ٦ام
بِمملظْطملعمّٓػموعمةِموعماظّٕفموػمحعمهملِموعمذعمّ٨ػمءٍمعِّ٤عمماظّٓقمظْفعمهملِ)،موضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(إؿمغفمؼملعممملمبغمضملِـػموملغمم
بِمملظْقعم ِؽملؿملظملِؿملفمهملِماظلفمؼملػمقعمهملِ).ممممم
بؾملّٔهماظؽملصملّٕةماإلغلمملغؿملهملموعمملمصؿملؾملمملمعّ٤محمؾهملموتلذملمملعّّمدذملمملدماإلدذملالمغمممذذملّٕضًمملموشّٕبؼمذملمملم،م
وارتظملضملوملمراؼؿغمّ٥مبلؼملمملحؿّ٥موؼلّٕهم;مِّغّ٥مجمملءممبمملمؼؿّ٦اصّ٠معّٝمصشملّٕةماإلغلمملنؿمماظلذملّ٦ؼهملم،م
ومبمملمجغمؾػملوملمسػملؿملّ٥ماظضملعملّ٦لغمماظلػملؿملؼملهملمعّ٤محنملماًرلمظػملؽملمملسمأصمضملني.م م
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موجّٓؼّٕمبمملظّٔطّٕمأنمتضملمملظؿملّ٣مماظّٓؼّ٤ماإلدالعّ٨مهمملربماظؿشملّٕفمواظؿضملزملنملم،موتؽملؾذملّٔمم
طّ٢معصملمملػذملّٕماظضملؽملزملّٕؼهملماظؾطملؿملسملذملهملم،موػّٔهمػّ٨ماظّ٦دشملؿملذملهملمظممأطؼملذملّ٢معضملمملغؿملؾملذملذملمملم،موماظذمليتم
ذعمّٕعمؾمفعممآم(سّٖموج)ّ٢مبؾملذملمملمأُعؾمذملهملَماظذملؽمل مم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل،)ّ٣مصفضملػملذملؾملمملممأُععمؾمذملهملًمودذملشملًمملم
بنيمدمملئّٕؿمماُِّع .ّ٣م
ٚيكد سرز ايٓيب ايهس( ِٜؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) َٔ ايػً ٛيف ايد،ٜٔموغؾملذملّ٧مم
أصقمملبّ٥مسّ٤ماٌؾمملظطملهملماظيتمختّٕجؾملّ٣مسذملّ٤محذملّٓؾمماالسؿذملّٓالم،مصعملذملممللمم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥م
ودػمل)ّ٣م:م (ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظؽملفمذملمملسغممإؿمؼفمذملمملطُّ٣ػمموعماظْطملغم ُػملذملّ٦فممصِذملّ٨ماظذملّٓممؼّ٤ؿم،مصَكملؿمغفمؼملعمذملمملمأَػػمػملَذملَّ١مععمذملّ٤ػممطَذملمملنعممضَذملؾػمػملَغملُّ٣غمم
اظْطملغمػملُّ٦قممصِّ٨ماظذملّٓممؼّ٤ؿم)م،مإذؼمامصػملذملؿملّٗمظممثعملمملصذملهملماإلدذملالمموالمتضملمملظؿملؼملذملّ٥معذملمملمؼذملّٓسّ٦مإشممامظطملػملذملّ٦مم
واظؿشملّٕفم،موايعملّٓمواظغملّٕاػؿملهمل.م م
وعّ٤ماآلصمملتماظيتمابؿغمػملِّ٨مبؾملذملمملماإلدذملالمغمموػذملّ٦معؽملؾملذملمملمبذملّٕاءم:مآفـ ١ايفهـس ايـتهف ٟ
املتػــدد ،ماظذملذملّٔيمؼذملذملّٓسّ٦مظلذملذملظملّ١ماظذملذملّٓعمملءماظدلؼؽذملذملهملمبطملذملذملرلمحذملذملّ٠م،موادذملذملؿؾملّٓافمظألعذملذملّ٤م
واِّعمملنمواالدؿعملّٕارم،موؼّٕصّٚماظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼملّ٨ماظّٔيمدسذملمملممإظؿملذملّ٥مماظذملمّٓؼّ٤ماإلدذملالعّ٨مم
ايؽملؿملّٟم،مودؾنملمغرملفملةمػّٔاماظظملغملّٕماٌؿشملّٕفمػّ٦ماىؾملّ٢مبؿضملذملمملظؿملّ٣مماإلدذملالممم،مواتؾذملمملعمم
أغمملسمجغمؾملفمممللـممضػملُّّ٦اموأضػملّ٦امبطملرلمسػمل،ّ٣مأومأصذملقمملبمعزملذملمملحلمخمملصذملهملمؼّ٦زظملذملّ٦نماظذملّٓؼّ٤م
ٌزملممليؾملّ٣موأػّ٦ائؾملّ٣موعشملمملعضملؾملّ٣ماظلػملشملّ٦ؼهملم،مسػملذملّ٧مأنممعذملّ٤ممؼلذملػملّ١ممػذملّٔهمماٌلذملمملظّ١مم
اظؿغملظملرلؼذملذملهملمأوماظؿكّٕؼؾؿملذملذملهملمأومؼعملذملذملّٓممسػملذملذملّ٧ماظظملؿذملذملّ٦ىمبذملذملّٓونمسػملذملذملّ٣مظذملذملّ٤مرمذملذملينمإالمحلذملذملّٕةم
وغّٓعؼممملمودّ٦ءعممسمملضؾهملم.م م
 َٔٚاملعاٖس ايط ١٦ٝهلرا ايفهس املتطسف ماظّٓسّ٦ة مإشم متغملظملرل مايغملمملم م،م
واظرملضملّ٦ب م ،مواجملؿؼملضملمملت م ،مواظضملػملؼملمملء ماظّ٦دشملؿملني م ،مع ّٝمأن ماإلدالم مغؾمل ّ٧مسّ٤م
اإلدّٕاعمظممتغملظملرلماظؽملمملسمأوماظّ٦ظّ٦جمصؿملّ٥م،محؿملىملمؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغّ٥م:م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملم
اظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦ا إؿمذعما ضعمّٕعمبػمؿغمّ٣ػممصِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥مصَؿعمؾعمؿملفمؽملغمّ٦اموعمالمتعمعملُّ٦ظُّ٦امظِؼملعمّ٤ػم أَظْعملَّ٧مإؿمظَ ػمؿملغملُّ٣غمماظلفمالمعمم
ظَلػموملعممعغمقملػمعِؽملؼممملمتعمؾػمؿعمطملغمّ٦نعممسعمّٕعمضعم اظْقعمؿملعممملةِماظّٓقمغػمؿملعممملمصَضملِؽملػمّٓعمماظػملَِّّ٥مععمطملعممملغِّ٣غممطَـِرلعمةٌمطَّٔعمظِ َّ١طُؽملؿغمّ٣معِّ٤م م
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ضَؾػمّ٢غممصَؼملعمّ٤فمماظػملَّّ٥غممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممصَؿعمؾعمؿملفمؽملغمّ٦امإؿمنفم اظػملَّّ٥عممطَمملنعممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعممخعمؾِرلؼما}.م م
ٚنُا سرز ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜزَ ٞايٓاع بايهفس  ،سرزت ايطٓ ١ايٓب١ٜٛ
أٜطًا معّ٤ماظّ٦ضّ٦عمصؿملّ٥م; مِّغّ٥مالمؼلػملّ٣معؽملّ٥معّ٤مخمملضمصؿملّ٥م،مصعملمملل م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣م:م(أَؼقمؼملعممملماعػمّٕؿمئـممضَممللعممَِّخِؿملِّ٥مؼعممملمطَمملصِّٕغمممصَعملَّٓػممبعممملءعممبِؾملعممملمأَحعمّٓغمػغمؼملعممملمإؿمنػم مطَمملنعممطَؼملعممملمضَممللعمم
وعمإؿمالَّمرعمجعمضملعموملػممسعمػملَؿملػم)ِّ٥مأي:مإذامضػملوملمإلغلمملنمؼمملمطمملصّٕمصكملغّ٥مؼؿقؼملّ٢مإٔؾملمملم،مإعمملمأغوملمأوم
ػ ّ٦م،مصكملنمطمملنمعّ٤مضؿملػملوملمظّ٥مظؿملّٗمطّٔظ ّ١رجّٝمذظّ١ماإلثّ٣مسػملّ٧ماظعملمملئّ٢م،مصمملحّٔرم
أنمتّٕعّ٨مبؾملمملمشرلكمحؿّ٧مالمتغملّ٦نمطمملصّٕؼمامبضملّٓمإدالع.ّ١م م
إن ماظّ٦ظّ٦ج مظم متغملظملرل ماظؽملمملس مظ ّ٥مآثمملره مآٌّعّٕة مسػمل ّ٧ماظظملّٕد مواجملؿؼمل ّٝم ،مصؾملّ٦م
ؼرملّ٦ه مصّ٦رة ماإلدالم م ،موؼرملّ٦ه مزلمملحؿ ّ٥موودشملؿملؿ ّ٥م ،مودسّ٦ت ّ٥مظػملؿضملمملؼّ٘ ماظلػملؼمل ّ٨م،م
وإضّٕاره مظػمللػمل ّ٣مواِّع ّ٤ماجملؿؼملضمل ّ٨مواظضملمملٌ ّ٨م ،مطؼملممل مأغ ّ٥مؼقملدي مإشم ماظؽملظملّ٦ر معّ٤م
اإلدالمم،مواظزملّٓؾممسّ٤مرّٕؼعمل .ّ٥م
مم واظّٔيمسػملؿملّ٥مأػّ٢ماظضملػملّ٣ماٌّ٦ثّ٦قمبؾملّ٣مأنمايغملّ٣مسػملّ٧مذكّٙمعضملنيمبمملظغملظملّٕ مالم
ؼـؾوملمإالمرغملّ٣مضسملمملئّ٨مغؾملمملئّ٨موبمملتؾممبضملّٓمأخّٔمرأيماٌقملدلمملتماظّٓؼؽملؿملهملموزلمملعم
ذؾملمملدتؾملممل مظم ماظعملسملؿملهمل م ،موأعممل مضّٕره مسػمل ّ٧ماجملؿؼملضملمملت مصكملغ ّ٥مؼرملؿومل ماظغملػملؼملهمل موؼظملّٕقم
اظزمل ّٟم ،موؼطملّٕس ماظضملّٓاوة مواظؾطملسملمملء مظم ماظؽملظملّ٦س م ،موؼقملدي مإشم مغرملّٕ ماظظملّ٦ض ّ٧م،م
وتّٕوؼ ّٝماآلعؽملني م ،موسممملظ ّٟمعممل مدسومل مإظؿمل ّ٥ماظرملّٕؼضملهمل مع ّ٤ماظؿضملمملون واظؿـملظ ّٟم ،موؼطملػملّ٠م
بمملب اظؿؽملمملصّّمواظّٓسّ٦ةمإشممآمتضملمملشممبمملظيتمػّ٨مأحل.ّ٤م م
طّٔظّ١معّ٤مآثمملرماظؿغملظملرلمآٌّعّٕةمسػملّ٧ماجملؿؼملضملمملت م:مادؿقاللمدظملّ١ماظّٓعمملءم
اٌضملزملّ٦عهملماحملّٕعهملم،مِّنماظؿغملظملرلمؼقملديمحؿؼملؼممملمإشمماظؿظملفرلم،مواظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملم
جمملءتمبمملحملمملصصملهملمسػملّ٧ماِّرواحمسؼملّ٦عؼممملمالمصّٕقمبنيمعلػملّ٣موشرلهم،مصقّٕعوملمدظملّ١م
اظّٓعمملءمبطملرلموجّ٥محّ٠م،مضممللمتضملمملشم{:وعمظَممل متعمعملْؿغمػملُّ٦ا ماظؽملفمظملّْٗعم ماظَّؿِ ّ٨محعمّٕفممعم ماظػملَّّ٥غم مإؿمظَّممل مبِمملظْقعمّ٠ممم
عمصمملطُّ٣ػم مبِ ِّ٥مظَضملعم َّػملغملُّ٣ػم متعمضملػمعملِػملُّ٦نعم}،موحّٕؾممماظؽمل
ذعمِظغملُّ٣ػم مو فم

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماالسؿّٓاءم
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سػملّ٧مشرلماٌلػملؼملني،معّ٤مذّٕطمملءماظّ٦رّ٤م،مأومممّ٤مشلّ٣مسؾملّٓؽمموأعمملنمعّ٤ماٌعملؿملؼملنيم
بؾالدغمملم،مأوماظلمملئقنيماظّٔؼّ٤مؼّٖوروغؾملمملم،مؼعملّ٦لم(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م(ععمّ٤ػم مضَؿعمّ٢عمم
عغمضملعممملػعمّٓؼمامظَّ٣ػممؼعمّٕعمحػممرعمائِقعمهملَماظْفعمؽملفمهملِموعمإؿمنفممرؿمزمَؾملعممملمتغمّ٦جعمّٓغممعِّ٤ػممععملِرلعمةِمأَرػمبعمضملِنيعممسعممملعؼمممل)،موضّٓمتدلأم
اظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معّ٤مػقملالءماظّٔؼّ٤مؼلظملغملّ٦نماظّٓعمملءمبطملرلموجّ٥مح،ّ٠م

صعملمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(ععمّ٤ػم مخعمّٕعمجعم معِّ٤عم ماظشملَّمملسعمهملِ م ،موعمصَمملرعمقعم ماظْفعمؼملعممملسعمهملَ مصَؼملعممملتعمم
ععممملتعم معِؿملؿعمهملً مجعممملػِػملِؿملفمهملً ،موعمععمّ٤ػم مضَمملتعمّ٢عم متعمقػموملعم مرعماؼعمهملٍ مسِؼملممؿملفمهملٍ مؼعمطملػمسملعمنملغم مظِضملعمزملعمؾعمهملٍ ،مأَوػم مؼعمّٓػمسغم ّ٦مإؿمظَّ٧م
سعمزملعمؾعمهملٍ م ،مأَوػم مؼعمؽملػمزملغمّٕغم مسعمزملعمؾعمهملً ،مصَعملُؿِّ٢عم ،مصَعملِؿػمػملَهملٌ مجعممملػِػملِؿملفمهملٌ ،موعمععمّ٤ػم مخعمّٕعمجعم مسعمػملَ ّ٧مأُعفمؿِ ّ٨مؼعمسملػمّٕؿمبغم مبعمّٕفمػعممملم
وعمصَمملجِّٕعمػعمممل ،موعمظَممل مؼعمؿعمقعممملذعم ّ٧معِّ٤ػم معغمقملػمعِؽملِؾملعمممل ،موعمظَممل مؼعمظملِ ّ٨مظِِّٔي مسعمؾملػمٍّٓ مسعمؾملػمّٓعمهغم ،مصَػملَؿملػمّٗعم معِؽملمم ّ٨موعمظَلػموملغمم
عِؽملػمّ٥غم) .م
طّٔظّ١معّ٤مآثمملرماظؿغملظملرلمآٌّعّٕة:ماضتشالٍ األَٛاٍ اييت ْٗ ٢اهلل تعاىل عٔ
أخرٖا بػ ٚد٘ سل م،مضممللمتضملمملشم{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مظَممل متعم ْفملطُػملُّ٦ا مأَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػم مبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػمم
بِمملظْؾعممملرِّ٢ؿم مإؿمظَّممل مأَنػم معمتغملُّ٦نعم متِفعممملرعمةً مسعمّ٤ػم متعمّٕعماضـم معِ ػمؽملغملُّ٣ػم}،موضّٓمأخدلمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣مأغّ٥مخزملؿملّ٣مٌّ٤مزػملّ٣مشرلماٌلػملّ٣م ،مأوماغؿعملزملّ٥مظممعممللـم،مأومسّٕضـم،مأو مأيم
ذّ٨ء م ،مصعملمملل م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(أَظَمملمععمّ٤ػممزَػملَّ٣عممعغمضملعممملػِّٓؼما،مأَوؿمماغػمؿعمعملَزملعمّ٥غم م،مأَوػممطَػملَّظملَّ٥غمم
صَّ٦ػمقعممرَمملضَؿِِّ٥م،مأَوػممأَخعمّٔعممعِؽملػمّ٥غممذعمؿملػمؽؼممملمبِطملعمؿملػمّٕؿممرِؿملنملِمغعمظملّْٗـمم،م َصفملَغعممملمحعمفِؿملفغمّ٥غممؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ).م م
طّٔظّ١معّ٤مآثمملرماظؿغملظملرلمآٌّعّٕة م:ماضتشالٍ ايفسٚز ٚاألعساض احملسَ ١م ،معّٝم
أنماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مضّٓمحّٕعؾملمملم،مصعملممللمتضملمملشم{:وعمظَمملمتعمعملّْٕعمبغمّ٦اماظّٖممغعممملمإؿمغفمّ٥غم مطَمملنعممصَمملحِرملعمهملًموعمدعممملءعمم
دعمؾِؿملػملًممل} ،موايغملؼملهمل مظم مذظ :ّ١مأن ماالسؿّٓاء مسػملؿملؾملممل مؼظمللّٓ ماظّ٦د مواحملؾهمل ،موؼعملشملّٝم
أواصّٕماظذلابّٛمواظؿرملمملبّ١مبنيمأصّٕادماجملؿؼملّٝم،موؼقملديمإشممأعّٕاضماجؿؼملمملسؿملهملم
وضػملؾؿملهمل مسّٓؼّٓة مطمملظغملّٕاػؿملهمل م ،مواشلفّٕ م ،مواظرملقؽملمملء م ،مواظؾطملسملمملء م ،موايعملّٓ م ،مواظطملّ٢ؾم م،م
وايلّٓ م ،موع ّ٤مثّ٣فم مطمملن ماظؽملؾمل ّ٨مس ّ٤متغملظملرل ماٌلػملؼملني مجّٖاصًممل مبّٓون مسػمل ّ٣مأو مدؽملّٓم
ذّٕسّ٨مواضقؼممملمصّٕزمًممل.م م
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م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إن ماظؿغملظملرل ممبممل مؼذلتنمل مسػملؿمل ّ٥مع ّ٤مخممملرّٕ موأضّٕار مدؾؾ ّ٥ماظظملؿؿملممل مبطملرل مسػمل ّ٣م،م

واظؿفّٕؤ مسػمل ّ٧مدؼ ّ٤مآ م(سّٖ موج ،)ّ٢موادؿكّٓام مبضمل ّٚماىؼملمملسمملت موسؽملمملصّٕػمملم
اٌؿشملّٕصهملماظّٓؼّ٤مظؿقعملؿملّ٠مأشّٕاضموعـملربموعزملمملحلمخمملصهملمالمسالضهملمشلمملمبمملظّٓؼّ٤موالم
بمملإلغلمملغؿملهملم،موعّ٤مثّ٣فممطمملنماظؽملؾملّ٨مسّ٤ماظؿلّٕعمظمماظظملؿؿملممل مبّٓونمسػملّ٣مأومدؽملّٓمذّٕس،ّ٨م
ضممللمتضملمملشم:م{صَؼملعمّ٤ػممأَزْػملَّ٣غممعِؼملفمّ٤ؿمماصْؿعمّٕعمىمسعمػملَّ٧ماظػملَِّّ٥مطَِّٔبؼممملمظِؿملغمسملِّ٢فمماظؽملفممملسعممبِطملعمؿملػمّٕؿممسِػملّْ٣ـممإؿمنفمم
اظػملَّّ٥عممالَمؼعمؾملػمِّٓيماظْعملَّ٦ػممعمماظصملَّمملظِؼملِنيعم} ،موضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م:م(ععمّ٤ػممأُصْؿِّ٨عممبِطملعمؿملػمّٕؿمم
سِػملّْ٣ـممطَمملنعممإؿمثػمؼملغمّ٥غممسعمػملَّ٧مععمّ٤ػممأَصْؿعممملهغم)م،مأعمملمؼضملػملّ٣مػّٔاماظّٔيمؼظمليتمبطملرلمسػملّ٣مأنمآمدمملئػملّ٥م
سؼملمملمضممللمؼّ٦مماظعملؿملمملعهملم؟مأصالمؼضملػملّ٣مأغّ٥مإذامأضّ٢فم مذكزملؼممملمصفملحّ٢مظّ٥معممل محّٕممآمسػملؿملّ٥م
أومحّٕم مسػملؿمل ّ٥م عمملمأحّ٢مآمظّ٥مصعملّٓمبمملءمبكملّٔ٥موطمملنمسػملؿملّ٥معـّ٢موزرمعمملمسؼملػملّ٥معّ٤مإثّ٣م
بلؾنمل مصؿؿملممله؟ مضمملل متضملمملشم :م{وعمال متعمعملُّ٦ظُّ٦ا مظِؼملعمممل متعمزملِّٟغم مأَظْلِؽملعمؿغمغملُّ٣غم ماْظغملَِّٔبعم مػعمّٔعما محعماللؽمم
وعمػعمّٔعما محعمّٕعمامؽم مظِؿعمظملْؿعمّٕغموا مسعمػملَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥ماْظغملَِّٔبعم مإؿمنفم ماظَِّّٔؼّ٤عم مؼعمظملْؿعمّٕغمونعم مسعمػملَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥ماْظغملَِّٔبعم مالم
ؼغمظملْػملِقغمّ٦ن م* مععمؿعممملعؽم مضَِػملؿملّ٢ؽم موعمظَؾملغمّ٣ػم مسعمّٔعمابؽم مأَِظؿملّ٣ؽم} ،موضّٓ مطمملن مأطمملبّٕ ماظزملقمملبهمل مواظضملػملؼملمملءم
اظّٕبمملغؿملّ٦ن مؼؿقّٕجّ٦ن مع ّ٤ماظظملؿؿملممل م ،مظضملػملؼملؾمل ّ٣مخبشملّ٦رتؾملممل ،مصؾملممل مػ ّ٦ماظزملّٓؼ ّ٠مأب ّ٦مبغملّٕم
(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مؼعملّ٦ل :م(أَيقم مدعمؼملعممملءٍ متغمصملِػملُّؽملِّ٨؟ موعمأَيقم مأَرػمضـم متغمعملِػملُّؽملِّ٨؟ مإؿمذعما مضُػملْوملغم مصِّ٨م
طِؿعممملبِ ماظػملَّ ِّ٥مبِطملعمؿملػمّٕؿم مسِػملّْ٣ـم) ،مودؽ ّ٢ماظرملضمل

مس ّ٤معلفملظهمل مصعملمملل :مال مأحلؽملؾملممل ،مصعملمملل مظّ٥م

أصقمملب:ّ٥مضّٓمادؿقؿملؿملؽملمملمظ ّ١م،مصعملممللمظغملّ٤ماٌالئغملهملمٕمتلؿّّمحنيمضمملظومل:م{الَمسِػملّْ٣عمم
ظَؽملعممملمإؿمالمععممملمسعمػملَّؼملػمؿعمؽملعمممل} .م
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إنماظظملؿّ٦ىمبطملرلمسػملّ٣مجّٕأةمسػملّ٧مآم(سّٖؾمموجّ٢ؾم)م،موطّٔبمواصذلاءمسػملؿملّ٥م،موسػملّ٧م
ردّ٦ظّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،موتغمضملّٕضمصمملحؾؾملمملمظػملكلّٕانمؼّ٦مماظعملؿملمملعهملم،موتغمّ٦ضّٝم
اظؽملمملسمظمماٌرملعملهملموايّٕجم،موتغمضمللّٕمسػملؿملؾملّ٣مأعّٕماظّٓؼّ٤م،موتعمقفنملمسؽملؾملّ٣مزلمملحؿّ٥م،م
وودشملؿملؿ ّ٥م ،موضّٓ مطمملن ماظلػمل ّٟماظزملمملحل م(رضّ٦ان مآ مسػملؿملؾمل )ّ٣مؼؿقّٕجّ٦ن مع ّ٤ماظظملؿؿملمملم
ًشملّ٦رتؾملمملم،مؼعملّ٦لمسؾّٓماظّٕضمّ٤مبّ٤مأبّ٨مظؿملػمل:ّ٧مأدرطوملمسرملّٕؼّ٤موعمملئهملمعّ٤ماِّغزملمملرم
ع ّ٤مأصقمملب مردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼغملفمللغم مأحّٓػ ّ٣مس ّ٤ماٌلفملظهملم
صرلدػمملمػّٔامإشممػّٔام،موػّٔامإشممػّٔام،محؿّ٧متّٕجّٝمإشمماِّول.مم م
مموسالجمػّٔهماظصملمملػّٕةمؼؿؼملـّ٢مظممتّ٦سؿملهملماجملؿؼملّٝماٌلػملّ٣مبغملمملصهملمأرؿملمملص ّ٥م،م
وأن غّ٦ضّّ مظ ّ٥مخشملّٕ مػّٔا ماٌؽملؾمليمل موضّٕره مظم مايمملضّٕ مواٌلؿعملؾ ّ٢م ،موأن مغضملمملجلم
اِّصّٕاد ماظّٔؼ ّ٤موضضملّ٦ا مصؿمل ّ٥مبفملن مغّٖؼ ّ٢مسؽملؾمل ّ٣ماظرملؾؾملهمل مواظطملرملمملوة ماظيت مرّٕأت مسػملؿملؾملّ٣م
وغّ٦ضّّ مشل ّ٣ماي ّ٠مس ّ٤مرّٕؼ ّ٠ماظؿّ٦سؿملهمل ماظزملمملدضهمل واظؽملزملؿملقهمل ماشلمملدصهمل م ،مصغمل ّ٣معّ٤م
أغمملسماذمّٓسّ٦امواشذلوامبّٓسمملةمزؽملّ٦امأغؾملّ٣مسػملّ٧مخرلموأغؾملّ٣محمعملّ٦نم;مظغملؽملؾملّ٣مسػملّ٧م
بمملرّ٢موضاللم ،مصلمملءتمأصؾملمملعؾمل ّ٣وضّ٢فممإدراطؾمل،ّ٣مصالمبّٓمعّ٤متّ٦جؿملؾملؾملّ٣موإزاظهملمطّ٢م
اظطملرملمملوةماظيتمسػملعملوملمبفملذػمملغؾمل.ّ٣مم م
مطؼملمملمؼؽملؾطملّ٨مأؼسملؼممملمسّٓمماظلؼملمملحمظطملرلماٌقملػػملنيموشرلماظضملػملؼملمملءماٌؿكزملزملنيمظمم
اظّٓؼ ّ٤مبمملظظملؿّ٦ى م ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مظَممل مؼعمؽملػمّٖؿمعغمم
اظْضملِػملّْ٣عمماغػمؿِّٖعماسؼممملمعِّ٤عمماظؽملفممملسؿمم،موعمَظغملِّ٤ػممؼعمعملْؾِّٚغمماظْضملغمػملَؼملعممملءعممبِضملِػملْؼملِؾملؿمّ٣ػممحعمؿفمّ٧مإؿمذعمامظَّ٣ػممؼغمؾػمّ٠ؿممسعممملظِؼملؼممملم
اتفمكعمّٔعمماظؽملفممملسغممرغمءغمودؼممملمجغمؾملفممملظًمملم،مصَعملَمملظُّ٦امبِطملعمؿملػمّٕؿممسِػملّْ٣ـممصَسملعمػملُّّ٦اموعمأَضعمػملُّّ٦ا)م،مسػملّ٧مأنماظؿغملظملرلمضّٓم
سمّٕج مإشم ماظؿظملفرل م ،موادؿؾملّٓاف ماآلعؽملني موتّٕوؼضملؾمل ّ٣م ،مممممل مرمضملػملؽملممل مغقملطّٓ مأن مطّ٢م
اظّٓعمملء معضملزملّ٦عهمل م ،موط ّ٢ماِّسّٕاض معزملمملغهمل م ،موط ّ٢ماِّعّ٦ال محمظملّ٦زهمل م ،مصمملالسؿّٓاءم
سػملّ٧مأيمعؽملؾملمملمإثّ٣مسصملؿملّ٣مؼضملّٕضمصمملحؾّ٥مظلكّٛمآم(مسّٖموج)ّ٢موشسملؾّ٥م،محؿملىملم
ؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغّ٥م:م{أَغفمّ٥غم مععمّ٤ػم مضَؿعمّ٢عم مغعمظملْلؼمممل مبِطملعمؿملػمّٕؿم مغعمظملّْٗـم مأَوػم مصَلعممملدٍ مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم م َصغملَفملَغفمؼملعممملم
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َضؿعمّ٢عم ماظؽملفممملسعم مجعم ِؼملؿملضملؼمممل موعمععمّ٤ػم مأَحػمؿملعممملػعمممل م َصغملَفملَغفمؼملعمممل مأَحػمؿملعمممل ماظؽملفممملسعم مجعمؼملِؿملضملؼممملم}،موؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ظَّ٤ػممؼعمّٖعمالعمماٌُقملػمعِّ٤غممصِّ٨مصُلػمقعمهملٍمعِّ٤ػممدِؼؽملِِّ٥مععممملمظَّ٣ػممؼغمزملِنملػممدعمعؼممملمحعمّٕعماعؼمممل) .م
ورمضملػملؽملممل مغقملطّٓ مأؼسملؼمممل مأغ ّ٥مالبّٓ مع ّ٤مادؿكّٓام ماظضملعملمملب ماظّٕادع مِّصقمملب مػّٔهم
اظّٓسّ٦اتماظؿغملظملرلؼهملمواظؿكّٕؼؾؿملهملماظّٔؼّ٤مؼضملؿملـّ٦نمظمماِّرضمصلمملدؼمام،مصرملّٓةماظضملعملّ٦بهملم
ػّٓصؾملممل معؽمل ّٝماىّٕميهمل ،موتّٕطؾمل ّ٣مبّٓون مرادع مؼّٖؼّٓػ ّ٣مجّٕأة مسػمل ّ٧مدؼ ّ٤مآ م(سّٖم
وج )ّ٢موسػمل ّ٧مخػملعمل ّ٥م ،موع ّ٤مثّ٣فم مأوجؾومل ماظرملّٕؼضملهمل ماإلدالعؿملهمل مسػمل ّ٧ماِّصّٕادم
واجملؿؼملضملمملت مأن مؼعملظملّ٦ا مرّٖم موحل ّ٣مأعمملم مػّٔه ماِّصغملمملر ماظسملمملظهمل ،موأن مؼّ٦اجؾملّ٦ام
أصقمملبؾملممل مبغملّ٢معمملمأوتّ٦امعّ٤مضّ٦ةم،مؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنفمماظؽملفممملسعممإؿمذعمام
رعمأَوغماماظصملَّمملظِّ٣عممصَػملَّ٣ػممؼعمفملْخغمّٔغموامسعمػملَّ٧مؼعمّٓعمؼػمِّ٥مأَوػمذعمَّ١مأَنػممؼعمضملغمؼملفمؾملغمّ٣غمماظػملَّّ٥غممبِضملِعملَمملبٍمعِؽملػمّ٥غم).م م
وغقملطّٓمأنمعّ٤مأسمملنمأصقمملبمػّٔاماظظملغملّٕمبؽملرملّٕهمأوماظّٕضمملمبّ٥م،مأوماظؿرملفؿملّٝمسػملؿملّ٥
أوماظؿلذلمسػملؿملؾملّ٣مصؾملّ٦مذّٕؼّ١مشلّ٣مظمماإلث ّ٣مأعمملممآم(سّٖموج)ّ٢مواجملؿؼملّٝمطػمل،ّ٥م
وضّٓمغؾملّ٧مآم(تضملمملشم) مسّ٤مذظّ١مبعملّ٦ظ{:ّ٥وعمالَمتعمضملعممملوعمغغمّ٦اْمسعمػملَّ٧ماإلؿمثػمّ٣ؿم وعمٱظْضملغمّٓػموعمانؿم}،موضممللم
(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(إؿمنفم مآَ مظَممل مؼغمضملعمّٔممبغم ماظْضملعممملعفمهملَ مبِضملعمؼملعمّ٢ؿم ماظْكعممملصفمهمل م ،محؿفم ّ٧مؼعمّٕعموػمام
اظْؼملغمؽملػمغملَّٕعم مبعمؿملػمّ٤عم مزَؾملػمّٕعماغعمؿملؾملؿم ،ّ٣موػغمّ٣ػم مضَمملدِرغمونعم مسعمػملَ ّ٧مأَنػم مؼغمؽملػمغملِّٕغموهغم مصَػملَممل مؼغمؽملػمغملِّٕغموه م ،مصَكملؿمذعما مصَضملعمػملُّ٦ام
ذعمظِّ١مسّٔفمبعممآُماظْكعممملصفمهملَموعماظْضملعممملعفمهملَ).م م
عمملمأحّ٦جؽملمملمإشمماصشملظملمملفمورينمٌّ٦اجؾملهملماإلرػمملب ماظطملمملذّ٣موطّ٢مضّ٦ى ماظرملّٕم
واظصملالمماظيتمتؾملّٓمموالمتؾينم،موختّٕبموالمتضملؼملّٕم،مورؾضملوملمضػملّ٦بمأصقمملبؾملمملمسػملّ٧م
اظرملّٕمواإلصلمملدم،ممممملمؼؿشملػملنملمعؽملمملمصمؿملضملؼممملماظؿغملمملتّٟمواظؿضملمملونمالدؿؽزملممللمضّ٦ىماظرملّٕم،م
واظضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧مغرملّٕ مزلمملحهمل ماإلدالم ،موتّٕدؿملّْ مأدّٗ ماٌّ٦ارؽملهمل ماظغملمملعػملهمل مواظضملؿملّ٘م
اإلغلمملغّ٨ماٌرملذلكم،موهعملؿملّ٠مايؿملمملةماظغملّٕميهملماآلعؽملهملمظغملّ٢ماظؽملمملس،مبضملؿملّٓؼمامسّ٤مطّ٢م
أظّ٦انماظؿغملظملرلمواظؿظملفرلمواظؿكّٕؼنمل .م

*مممممم*مممممم* م
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مسبحة اإلسالم ونبذه لكل ألىان العنف
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖ{:صَؾِؼملعممملمرعمحػمؼملعمهملٍمعِّ٤عمماظػملَِّّ٥مظِؽملػموملعمم
ظَؾملغمّ٣ػمموعمظَّ٦ػممطُؽملػموملعممصَصملنممملمشَػملِذملؿملَّٜماظْعملَػملْذملنملِمَظمملغظملَسملقمذملّ٦امعِذملمّ٤ػممحعمّ٦ػمظِذملَّ١مصَذملمملسػمّٟغممسعمذملؽملػمؾملغمّ٣ػمموعمادػمذملؿعمطملػمظملِّٕػممظَؾملغمذملّ٣ػمم
وعمذعممملوؿمرػمػغمّ٣ػممصِّ٨ماظْذملفملَعػمّٕؿممصَذملكملؿمذعمامسعمّٖعمعػمذملوملعممصَؿعمّ٦عمطَّذملّ٢ػممسعمػملَذملّ٧ماظػملَّذملِّ٥مإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عممؼغمقِذملنملقمماظْؼملغمؿعمذملّ٦عمطخملػملِنيعمم}،م
المإظذملذملّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملذملّٓعمهغممالمذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملّٓؼمام
وأَذذملذملؾملّٓغممأنػمم َ
عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملذملّ٧مآظِذملِّ٥مموصذملذملقؾِِّ٥م،موععمذملّ٤ػمممتعمذملذملؾِضملعمؾملغمّ٣ػمم
بكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملن ماظّٓؼ ّ٤ماإلدالع ّ٨مدؼ ّ٤مؼؿؼملؿملّٖ مبمملظلؼملمملحهمل مواظؿمللّٕ مظم مط ّ٢مذؽّ٦ن مايؿملمملة م،م
واٌؿفملع ّ٢مظم مطؿمملب مآ مودؽملهمل مردّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مرمّٓ مأن ماظؿمللّٕم
واظلؼملمملحهمل مع ّ٤مأبّٕز مخزملمملئ ّٙمػّٔا ماظّٓؼ ّ٤م،محؿملىمل مإغّ٥مال محّٕج مصؿمل ّ٥موال معرملعملهمل م ،موالم
ذّٓؾمةمصؿملّ٥موالمسغم ػملّٕ،مؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥وعمععممملمجعمضملعمّ٢عممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممصِّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿممعِّ٤ػممحعمّٕعمجـم}،م
ُّ٣ماظْضملغملػمّٕعم}،موؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآم
وؼعملّ٦لمتضملمملشم:م{ؼغمّٕؿمؼّٓغمماظػملَّّ٥غممبِغملُّ٣غمماظْؿملغملػمّٕعمموعمالمؼغمّٕؿمؼّٓغممِبغمل غم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنفم ماظّٓممؼّ٤عم مؼغملػمّٕؽم موعمظَّ٤ػم مؼغمرملعممملدفم ماظّٓممؼّ٤عم مأَحعمّٓؽم مإؿمالَّ مشَػملَؾعمّ٥غم ،مصَلعمّٓممدغموا موعمضَمملرؿمبغمّ٦ام
وعمأَبػمرملِّٕغموام،موعمادػمؿعمضملِؿملؽملغمّ٦امبِمملظْطملعمّٓػموعمةِموعماظّٕفموػمحعمهملِموعمذعمّ٨ػمءٍمعِّ٤عمماظّٓقمظْفعمهملِ) .م
وضّٓ مردفمّْ ماإلدالم مضؿملؼملهمل ماظؿلمملعّّ مظم مضػملّ٦ب مأتؾمملس ّ٥م ،مصّٓسمملػ ّ٣مإشم ماظلؼملمملحهملم
مبظملؾملّ٦عؾملمملماظّ٦ادّٝماظرملمملعّ٢مظغملّ٢معضملمملغّ٨ماظلؾملّ٦ظهملمواظؿمللّٕمظمماظضملؾمملداتمواٌضملمملعالت م،م
ع ّٝماظؿقػمل ّ٨ممبغملمملرم ماِّخالق م،طمملظضملظمل ّ٦مسؽملّٓ ماٌعملّٓرة م ،مواظزملظملّّ مس ّ٤ماٌلّ٨ء م،م
وطصملّ٣ماظطملؿمل،ّٜمودضملهملماظزملّٓرم،مواظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼملّ٨مبنيماظؽملمملس ،واظّٕضمهمل،مواظؿضملمملرّٟم
وشرلمذظّ١ممممملمزمؼملػملّ٥ماظؿلمملعّّمعّ٤معضملمملنـممراضؿملهمل.ممم م
وظّٔظّ١ماغؿرملّٕماإلدذملذملالممبؿضملمملظؿملؼملذملّ٥ماظلؼملقهملم،موأخذملالضّ٥ماظغملّٕميهملم،موضؿملؼملّ٥ماظؽملؾؿملػملهملم،م م
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طؼملمملماغؿرملّٕمبفملخالقمغؾؿملّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،موأصقمملبّ٥م(رضّ٨مآمسؽملؾمل)ّ٣م،م
ممممل مؼدلػ ّ٤مسػمل ّ٧مأغ ّ٥مبّٕيء مع ّ٤ماظضملؽمل ّٟمواإلرػمملب مواظؿشملّٕف م ،موأغ ّ٥مدؼ ّ٤ماظؿمللّٕم
واظلؼملمملحهمل م،موضّٓمأطّٓمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣مسػملّ٧مذظّ١مظممدؽملؿّ٥ماظرملّٕؼظملهملم
صعملممللم:م( مؼعملممّٕغموامموعمالَمتغمضملعملممّٕغموا ،موعمبعمرملممّٕغمواموعمالَمتغمؽملعمظملخملّٕغموا) م،مصؿضملمملظؿملّ٣ماإلدالممطػملؾملمملمتّٓسّ٦مإشمم
اظؿمللّٕمواظلؼملمملحهملموغؾّٔماظضملؽملّٟمواظؿرملّٓدمظمماظعملّ٦لمواظضملؼمل،ّ٢مؼعملّ٦لم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(بغمضملِـػموملغممبِمملظْقعم ِؽملؿملظملِؿملفمهملِماظلفمؼملػمقعمهملِ).ممم م
سػملّ٧مأنماظلؼملمملحهملمظؿمللوملمطػملؼملهملمتعملممللم،مأومذضملمملرؼمامؼّٕصّٝم،موإمنمملمػّ٨معؽملؾمليملمحؿملمملةم،م
وعؾّٓأ مع ّ٤معؾمملدئ ماإلدالم م  ،مصؾمل ّ٨متؿفػمل ّ٧مظم مأحغملمملع ّ٥م ،موترملّٕؼضملمملت ّ٥م ،موسؾمملدات،ّ٥م
وعضملمملعالت،ّ٥موضؿملؼمل،ّ٥موأخالضّ٥م،موعّ٤مثّ٣فممطمملنمشلمملمأطدلماِّثّٕمظممدّٕسهملماغؿرملمملر اإلدالمم
وارتظملمملع مراؼؿ ّ٥م،مودوام مبعملمملئ ّ٥مبني ماِّع ّ٣مواظرملضملّ٦ب ماظيت ماسؿؽملعملؿ ّ٥م،مظّٔظّ١ماعنتمآم
تضملمملشممسػملّ٧مغؾؿمل ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مبكملردمملظّ٥مرضمهملمظػملضملمملٌنيم،مصعملممللمدؾقمملغ:ّ٥م
{وعمععمـمل مأَرػمدعمػملْؽملعممملكَ مإؿمالَّ مرعمحػمؼملعمهملً مظخملػملْضملعممملظَؼملِنيعم} ،موضمملل متضملمملشم{:صَؾِؼملعممملمرعمحػمؼملعمهملٍمعِّ٤عمماظػملَِّّ٥مظِؽملػموملعممظَؾملغمّ٣ػمم
وعمظَّ٦ػم مطُؽملػموملعم مصَصملنمممل مشَػملِؿمل َّٜماظْعملَػملْنملِ مظَمملغػمظملَسملقمّ٦ا معِّ٤ػم محعمّ٦ػمظِ َّ١مصَمملسػمّٟغم مسعمؽملػمؾملغمّ٣ػم موعمادػمؿعمطملػمظملِّٕػم مظَؾملغمّ٣ػمم
وعمذعممملوؿمرػمػغمّ٣ػم مصِ ّ٨ماظْفملَعػمّٕؿم مصَكملؿمذعما مسعمّٖعمعػموملعم مصَؿعمّ٦عمطَّّ٢ػم مسعمػملَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مؼغمقِنملقم ماظْؼملغمؿعمّ٦عمطخملػملِنيعم}،م
وسؽملّٓعممل مدغمؽِّ٢عم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :مأَيقم ماظْفملَدػمؼعممملنؿم مأَحعمنملقم مإؿمظَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥مسعمّٖفمم
وعمجعمّ٢فم؟مضَممللعم:م(اظْقعمؽملِؿملظملِؿملفمهملُماظلفمؼملػمقعمهملُ).م م
وتؿفػملّ٧مزلمملحهملماإلدالممظممعصملمملػّٕمطـرلةم،معؽملؾملممل:م م
ايطُاس ١يف ايعكٝد٠م،مصمملإلدالممٕمرمدلمأحّٓؼمامسػملّ٧ماسؿؽملمملضّ٥م،مبّ٢مطظملّ٢محّٕؼهملم
االسؿعملمملد مظػملفؼملؿمل ّٝم ،مضمملل متضملمملشم{:ظَممل مإؿمطّْٕعماهعم مصِ ّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿم مضَّٓػم متعمؾعمؿملفمّ٤عم ماظّٕقمذػمّٓغم معِّ٤عمم
اظْطملعمّ٨مم ،}...موضمملل متضملمملشم{:ظَغملُّ٣ػم مدِؼ غمؽملغملُّ٣ػم موعمظِّ٨عم مدِؼّ٤ؿم} ،مب ّ٢مجضمل ّ٢ماإلميمملنعم مبمملِّغؾؿملمملءم
صمؿملضملؼمممل مجّٖءؼما مع ّ٤مسعملؿملّٓة ماٌقملع ّ٤ماظيت مال مؼغملؿؼمل ّ٢مإميمملغ ّ٥مإال مب ّ٥م ،مصعملمملل متضملمملشم:م
{آععمّ٤عم ماظّٕفمدغمّ٦لغم مبِؼملعمممل مأُغػمّٖؿملعم مإؿمظَؿملػم ِّ٥معِّ٤ػم مرعمبمم ِّ٥موعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمّ٦نعم مطُّ٢لم مآععمّ٤عم مبِمملظػملَّ ِّ٥موعمععمػملَمملئِغملَؿِ ِّ٥موعمطُؿغمؾِِّ٥م
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وعمرغمدغمػملِ ِّ٥مظَممل مغغمظملَّٕممقغم مبعمؿملػمّ٤عم مأَحعمٍّٓ معِّ٤ػم مرغمدغمػملِ ِّ٥موعمضَمملظُّ٦ا مدعمؼملِضملػمؽملعمممل موعمأَرَضملػمؽملعمممل مشُظملّْٕعماغعم َّ١مرعمبفمؽملعمممل موعمإؿمظَؿملػمَّ١م
اظْؼملعمزملِرلغم} ،موؼؿفػمل ّ٧مػّٔا ماظؿلمملعّّ مظم مخممملرؾهمل مأػ ّ٢ماظغملؿمملب مبمملِّدػملّ٦ب ماظػملنيم
اظلؼملّّ م ،مضمملل متضملمملشم{:ضُّ٢ػم مؼعمممل مأَػػمّ٢عم ماْظغملِؿعممملبِ متعمضملعممملظَّ٦ػما مإؿمظَ ّ٧مطَػملِؼملعمهملٍ مدعمّ٦عماءٍ مبعمؿملػمؽملعمؽملعمممل موعمبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػم مأَظَّمملم
غعمضملػمؾغمّٓعممإؿمظَّمملماظػملَّّ٥عمموعمالمغغمرملػمّٕؿمكَمبِِّ٥مذعمؿملػمؽؼممملموعمالمؼعمؿفمكِّٔعممبعمضملػمسملغمؽملعممملمبعمضملػمسملؼممملمأَرػمبعممملبؼممملمعِّ٤ػممدغمونؿمماظػملَِّّ٥مصَكملؿمنػممتعمّ٦عمظَّّ٦ػمام
َصعملُّ٦ظُّ٦ا ماذػمؾملعمّٓغموا مبِفملَغفمممل معغملػمػملِؼملغمّ٦نعم}،موؼؿفػملّ٧مأؼسملمملمظمماِّعّٕ مرؼملمملؼهمل مععملّٓدمملتؾمل ّ٣مودورم
سؾمملدتؾملّ٣م،مضممللمتضملمملشم{:وعمظَّ٦ػمظَمملمدعمصّْٝغمماظػملَِّّ٥ماظؽملفممملسعممبعمضملػمسملعمؾملغمّ٣ػممبِؾعمضملػمّٚـممظَؾملغمّٓممععموملػممصعمّ٦عماعِّٝغمموعمبِؿملعمّٝؽمم
وعمصعمػملَّ٦عماتؽم موعمععملعممملجِّٓغم مؼغمّٔػمطَّٕغم مصِؿملؾملعمممل مادػمّ٣غم ماظػملَّ ِّ٥مطَـِرلؼما موعمظَؿملعمؽملػمزملغمّٕعمنفم ماظػملَّّ٥غم مععمّ٤ػم مؼعمؽملػمزملغمّٕغمهغم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عمم
ظَعملَّ٦ؿميلممسعمّٖؿمؼّٖؽم}،موظممػّٔاماظؽملؾمليملمرشَّنملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأصقمملبّ٥مبعملّ٦ظ:ّ٥م

ّ٨ءٍمإؿمالَّمذعممملغعمّ٥غم).مممم م
ّ٨ءٍمإؿمالَّمزعماغعمّ٥غمموعمالَمؼغمؽملػمّٖعمعغممعِّ٤ػممذعم ػم
المؼعمغملُّ٦نغممظممذعم ػم
(إؿمنفمماظّٕممصّْ٠عمم َ
ايطُاس ١يف ايعباداتماظيتمتعملّ٦يماظضملالضهملمبنيماإلغلمملنموربّ٥م،معّ٤مصالةم،م
وصؿملمملمموزطمملةم،موحيملم،مصعملّٓممتؿملّٖتمتػملّ١ماظضملؾمملداتمبمملظلؼملمملحهملمواظؿملغملػمّٕؿم مظممأحغملمملعؾملمملم
وترملّٕؼضملمملتؾملمملمورّٕقماظعملؿملمملممبؾملمملم ،عغمّٕاسمملةً مظػملشملَّؾؿملضملهمل ماظؾرملّٕؼفمهمل م ،مصالمؼغملػملّٟمآمغظمللمملمصّ٦قم
رمملضؿؾملممل م ،مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ :ّ٥م{ال م غمؼغملػملخملّٟغم مآُ مغعمظملْلؼمممل مإالَّ موغمدػمضملعمؾملممل مشلممل معممل مطَلعمؾعموملػم موسػملؿملؾملممل مععممملم
اطؿعملعمؾعموملػم} ،موؼعملّ٦ل م(سّٖ موج )ّ٢م :م{ؼّٕؿمؼّٓغم ماظػملَّّ٥غم مأَنػم مؼغمكعمظملخملّٟعم مسعم ػمؽملغملُّ٣ػم موعمخغمػملِّ٠عم ماظْكملؿمغػملعممملنغمم
ضعم ِضملؿملظملًممل} ،مصزملالة ماٌلمملصّٕ مشرل مصالة ماٌعملؿمل ّ٣مظم مسّٓد مرطضملمملتؾملممل م; موصالة مايّٕبم
واًّ٦فمشرلمصالةماظلػملّ٣مواِّعّ٤مظممطؿملظملؿملؿؾملممل .م
وضّٓ مغؾمل ّ٧ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مس ّ٤ماإلرمملظهمل مظم ماظزملالة معّٕاسمملةم

ظػملؼملّٕؼ،ّٚمواظرملؿملّْماظغملؾرلم،مواظشملظملّ٢ماظزملطملرلم،مصعملممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م :م(إؿمغممّ٨م
غممبغملَمملءعمماظزملفمؾِّ٨مممصَفملَتعمفعمّ٦فمزغممصِّ٨مصعمالَتِّ٨معِؼملفممملم
َِّدػمخغمّ٢غممصِّ٨ماظزملفمالَةِموعمأَغعممملمأُرؿمؼّٓغممإؿمرَمملظَؿعمؾملعممملمصَفملَدػمؼملعم ّٝغم
ػممبغملَمملئِ،)ّ٥موطّٔظّ١مرخّٙماإلدالممظػملؼمللمملصّٕموإٌّؼّٚم
أَسػمػملَّ٣غممعِّ٤ػممذِّٓفمةِموعمجػمِّٓمأُعممِّ٥معِ ّ٤غم
وشرلػؼملمملمظمماإلصشملمملرمعّ٤مرعسملمملنموأومجنملمسػملؿملؾملّ٣ماظعملسملمملءمأوماظظملّٓؼهملم،موغؾؿملؽملمملم(صعمػملَّّ٧م
آُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مؼعملّ٦ل:م(إؿمنفممآَمؼغمقِنملقممأَنػممتغمقملػمتعم ّ٧مرغمخعمزملغمّ٥غم م،مطَؼملعمممل مؼغمقِنملقم مأَنػم متغمقملػمتعمّ٧م
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سعمّٖعمائِؼملغمّ٥غم ) ،موٕ متظملّٕض ماظّٖطمملة مإال مسػمل ّ٧مع ّ٤معػمل ّ١ماظؽملزملمملب موحمملل مسػملؿمل ّ٥مايّ٦ل م،م
واطؿؼملػملوملمصؿملّ٥مذّٕوطموجّ٦بؾملمملم،مواييملمٕمؼظملّٕضّ٥مآمتضملمملشممإالمسػملّ٧ماٌلؿشملؿملّٝم
اظّٔيمميػملّ١مزادماييملموراحػملؿّ٥م،مضممللمتضملمملشم{:وعمظِػملَِّّ٥مسعمػملَّ٧ماظؽملفممملسؿممحِيملقمماظْؾعمؿملػموملِمععمّ٤ؿمم
ادػمؿعمشملَمملععممإؿمظَؿملػمِّ٥مدعمؾِؿملػملًممل} .م
ايطُاس ١يف املعاَالت بـني ايٓـاعم،مصعملذملّٓمجذملمملءماإلدذملالمممبؿؽملصملذملؿملّ٣مماٌضملذملمملعالتمم
بذملذملنيماظؽملذملمملس،مِّغؾملذملذملّ٣مأحذملذملّ٦جغممإشمماظلفمذملؼملمملحهملِمواظؿمللذملذملّٕمصؿملؼملذملمملمبؿملذملؽملؾملّ٣م،مظؿملضملؿملرملذملّ٦امظممأعذملذملّ٤م
وسذملذملّٓلمورخذملمملءم،مظذملذملّٔامحذملذملىملفمماظذملؽمل

م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مسػملذملذملّ٧ماظلذملؼملمملحهملمورصذملذملّٝم

اٌرملذملعملهملمموايذملّٕجممسذملّ٤مماظؽملذملمملسممظمماظؾؿملذملّٝممواظرملذملّٕاءمم،مواالضؿسملذملمملءمم،مصعملَذملمململعم:م(رعمحِذملّ٣عمماظػملَّذملّ٥غمم
رعمجغمػملًمملمدعمؼملػمقؼممملمإؿمذعمامبعممملععم،موعمإؿمذعماماذػمؿعمّٕعمىم،موعمإؿمذعماماضْؿعمسملعم .)ّ٧م م
فايطــُاس ١يف ايبٝــعم:مأالمؼغملذملذملّ٦نماظؾ ذملمملئّٝمذ ذملقؿملقؼمممملمبل ذملػملضملؿّ٥م،معطملمملظؿملؼم ذملمملمظممرر ذملّ٥م،م
حمؿغملّٕؼمامظلػملضملؿّ٥م،مٚايطُاس ١يف ايػسا٤م:مأنمؼغملّ٦نماٌرملذليمدذملؾملالًممعذملّٝماظؾذملمملئّٝمصذملالم
ؼؾكّٗماظؽملذملمملسمأذذملؿملمملءػّ٣م،مٚايطـُاس ١يف االقتطـا٤م:مأنمؼشملػملذملنملماظّٕجذملّ٢محعملذملّ٥مأوم
دؼؽملّ٥مبػملنيمورص ّ٠موزلمملحهملم ،ضممللمتضملذملمملشممم{:وعمإؿمنػمم َطذملمملنعمممذغمومسغملػمذملّٕعمةٍممصَؽملعمصملِذملّٕعمةٌممإؿمظَذملّ٧ممععمؿملػملعمذملّٕعمةٍمم
وعمأَنػممتعمزملعمّٓفمضُّ٦امخعمؿملػمّٕؽممَظغملُّ٣ػممإؿمنػممطُؽملػمؿغمّ٣ػممتعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم}.م م
طّٔظ ّ١حىملفمماإلدالممسػملّ٧ماظلؼملمملحهملمظمماظعملذملّٕضم م،مورشَّذملنملمماظذملؽمل مم(صذملػملّ٧ممآم
سػملؿملذملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مظمماظؿفذملمملوزمسذملذملّ٤ماٌضمللذملذملّٕم،محؿملذملذملىملمضذملمملل:م(حغمّ٦دِذملذملنملعممرعمجغمذملذملّ٢ؽممعِؼملفمذملذملّ٤ػممطَذملمملنعمم
ّ٨ءؽممإؿمالَّمأَغفمّ٥غمم َطذملمملنعمممؼغمكعمذملمملظُِّٛمماظؽملفمذملمملسعممم،م عمو َطذملمملنعمممعغمّ٦دِذملّٕؼمامم،م
ضَؾػم َػملغملُّ٣ػممصَػملَّ٣ػممؼغمّ٦جعمّٓػممظَّ٥غممعِّ٤عمماظْكعمؿملػمّٕؿممذعم ػم
َصغملَمملنعممؼعمفملْعغمّٕغممشِػملْؼملعممملغعمّ٥غممأَنػممؼعمؿعمفعممملوعمزغموامسعمّ٤ؿمماظْؼملغمضملػملِّٕؿمم،م َضممللعم:مضَممللعمماظػملَّّ٥غممسعمّٖفمموعمجعمّ٢فم:مغعمقػمذملّ٤غمممأَحعمذملّ٠قممم
بِّٔعمظَِّ١معِؽملػمّ٥غمم،متعمفعممملوعمزغموامسعمؽملػمذملّ٥غمم)م،موضذملممللم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل:)ّ٣م( َطذملمملنعممرعمجغمذملمذملّ٢ؽممؼغمذملمذملّٓعماؼِّ٤غمم
اظؽملفممملسعمم َصغملَمملنعممؼعمعملُذملّ٦لغممظِظملَؿعمذملمملهغمم:مإؿمذعمامأَتعمؿملػموملعممعغمضملػملِذملّٕؼمامصَؿعمفعمذملمذملمملوعمزػممسعمؽملػمذملّ٥غممظَضملعمذملمذملّ٢فمماظػملَّذملّ٥عمممؼعمؿعمفعمذملمملوعمزغمممسعمؽملفمذملمملمم،م
صَػملَعملِّ٧عمماظػملَّّ٥عممصَؿعمفعممملوعمزعممسعمؽملػمّ٥غم).م م
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ٚمل تكتؿـس ايطــُاس ١يف اإلضــالّ عًــ ٢املطــًُني فشطــب ،مبذملذملّ٢مسلػملذملذملوملم
شرلػ،ّ٣محؿّ٧مظممحمملظهملمايّٕبم،مصعملّٓمغؾملّ٧ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسّ٤مضؿّ٢م

شرلماحملمملربنيمعذملّ٤ماِّرظملذملمملل،ممواظؽمللذملمملءمم،مواظرملذملؿملّ٦خمم،مواظضملفذملّٖةمم،مو َطذملمملنعمم(صعمذملػملَّّ٧مآُم
سعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مإؿمذعمامأَعفمّٕعممأَعِرلؼمامسعمػملَّ٧مجعمؿملػمّ٘ـم،مأَوػممدعمّٕؿمؼفمهملٍم،مأَوػمصعمذملمملهغممصِذملّ٨مخعممملصفمذملؿِِّ٥مبِؿعمعملْذملّ٦عمىمآِمم،م
وعمععمّ٤ػممععمضملعمّ٥غممعِّ٤عمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممخعمؿملػمّٕؼمام،مثغمّ٣فممضَممللعم:م(موعمظَمملمتعمطملغمػملُّّ٦ا،موعمظَذملمملمتعمطملػمذملّٓرغموامم،موعمظَذملمملمتعمؼملػمـغمػملُذملّ٦امم،موعمظَذملمملم
تعمعملْؿغمػملُّ٦اموعمِظؿملّٓؼما،)...موظممرواؼهملم:م(...موالمتعملؿػملّ٦امذؿملكؼممملمصمملغؿملؼممملم،موالمصطملرلؼماموالماعّٕأةً) .م
وضذملذملّٓمح ذملمملصّٜماإلدذملذملالممسػملذملذملّ٧مدع ذملمملءمشذملذملرلماٌل ذملػملؼملنيموأعذملذملّ٦اشلّ٣موأسّٕاضذملذملؾملّ٣م،موٕم
رمضملذملذملّ٢مسذملذملّٓممدخذملذملّ٦شلّ٣مظمماإلدذملذملالممدذملذملؾؾؼممملمظممزػملؼملؾملذملذملّ٣مواالسؿذملذملّٓاءمسػملذملذملؿملؾملّ٣مم،مضذملذملممللم
ّ٣مصِذملّ٨مماظذملّٓممؼّ٤ؿممموعمظَذملّ٣ػمممؼغمكػمّٕؿمجغمذملّ٦طُّ٣ػمممعِذملّ٤ػممم
ػمؾملمملطُّ٣غمماظػملَّّ٥غممسعمّ٤ؿمماظَّذملِّٔؼّ٤عمممظَذملّ٣ػمممؼغمعملَذملمملتِػملُّ٦طُم ػم
المؼعمؽمل عم
تضملمملشمَ {:
مملرطُّ٣ػممأَنػممتعمؾعمّٕقموػغمّ٣ػمموعمتغمعملْلِشملُّ٦امإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػممإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عمممؼغمقِذملنملقممماظْؼملغمعملْلِذملشملِنيعمم}،مواِّعذملّٕممبذملمملظدلممظمم
دِؼعم ؿم
اآلؼهملمدظؿملّ٢مسػملّ٧ممزلمملحهملماإلدذملالممموسصملؼملؿذملّ٥مم،محؿملذملىملم مإغذمل ّ٥محذملّٕؾمممماإلدذملمملءةممواظؿضملذملّٕضمم
بمملِّذىمظغملّ٢معضملمملػّٓمأومعلؿفملعّ٤م،مصعملممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممضَؿعمّ٢عممعغمضملعممملػعمذملّٓؼمامم
ِرلةِمأَرػمبعمضملِنيعممسعممملعؼمممل).م م
ظَّ٣ػممؼعمّٕؿمحػممرعمائِقعمهملَماظْفعمؽملعمؾمهملِم،موعمإؿمنعمؾممرؿمزمَؾملعممملمتغمّ٦جعمّٓغممعِّ٤ػممععمل عم
وظذملذملّ٦متؿؾضملؽملذملمملمدذملذملرلتّ٥م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مظّ٦جذملذملّٓغمملمصؿملؾملذملمملمضذملذملّٕوبؼممملمعذملذملّ٤ماظؿل ذملمملعّّم
واٌّ٦ادسهملم،مصغملمملنم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معـمملظًمملمظػملغملؼملممللماظؾرملّٕيمظممحؿملمملتذملّ٥ممطػملذملؾملمملمم،
وعذملمملمأسصملذملذملّ٣ماظؿلذملمملعّّمظممضّ٦ظذملذملّ٥م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مؼذملذملّ٦مماظظملذملذملؿّّمٌذملذملّ٤مغمملصذملذملؾّ٦هم
اظضملّٓاءموضّٓمعألماظّٕسنملمضػملذملّ٦بؾملّ٣م:م(اذػمػعمؾغمذملّ٦اممصَذملفملَغػمؿغمّ٣غممماظشملُّػملَعملَذملمملءغمم) .موػغملذملّٔامحذملىملفممماإلدذملالممم
سػملّ٧ماظلؼملمملحهملمواظؿمللّٕم،موغؾملّ٧مسّ٤ماظؿشملّٕفمواظطملػملّ٦مواظضملؽملّٟمبغملمملصهملمأذغملمملظّ٥موصّ٦ره .م

*مممممم*مممممم* م
م
م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إن ماإلدالم مبرملّٕؼضملؿ ّ٥ماظلؼملقهمل م -معؽملّٔ مغّٖول ماظّ٦ح ّ٨مسػمل ّ٧مدؿملّٓغممل محمؼملّٓم

(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م -مميؽمل ّٝمأي ماسؿّٓاء مأو مزػمل ّ٣مسػمل ّ٧مأي مأحّٓ م ،مطؼملممل مؼؿدلأم
مم ّ٤مزمؼملػملّ٦ن ماظلالح مسػمل ّ٧ماِّعهمل موسمّٕجّ٦ن مسػمل ّ٧ماجملؿؼمل ّٝم; مظعملّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممحعمؼملعمّ٢عممسعمػملَؿملػمؽملعممملماظلممالحعممصَػملَؿملػمّٗعممعِؽملفمممل).م م
أعممل معممل مزمّٓث مع ّ٤متغملظملرل موتشملّٕف موشػمل ّ٦مظم مجمؿؼملضملؽملممل م ،موعممل مؼؽملرملفمل مسؽمل ّ٥معّ٤م
تّٕوؼ ّٝموإرػمملب مودظمل ّ١مظػملّٓعمملء ماظدلؼؽهمل م ،موتظملفرل مظػملؼمللمملط ّ٤موإٌّطؾمملت مواٌؽملرملؽمملتم
اظضملمملعهمل مواًمملصهمل م ،مصغملػملؾملممل مأسؼملمملل مإجّٕاعؿملهمل مدخؿملػملهمل مسػمل ّ٧مبالدغممل موسػمل ّ٧مسمملداتؽملمملم
وتعملمملظؿملّٓغممل م ،مواإلدالم مبّٕيء معؽملؾملممل م ،موطّٔظ ّ١مط ّ٢معلػمل ّ٣مؼقملع ّ٤مبمملظػملّ ّ٥مواظؿملّ٦م ماآلخّٕم
بّٕيء معؽملؾملممل م ،مصّٓؼؽملؽملممل مايؽملؿمل ّٟمحّٔؾمر مع ّ٤مإرػمملب ماآلخّٕؼ ّ٤م ،موغؾمل ّ٧مس ّ٤متّٕوؼّٝم
اآلعؽملني موختّ٦ؼظملؾمل ّ٣م ،موحّٕؾمم ماظؿضملّٓي مسػملؿملؾمل ;ّ٣مِّغ ّ٥مإجّٕام متفملْبممله ماظظملشملّٕة موتّٕصسملّ٥م
اظرملّٕؼضملهمل م ،مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمّ٤ػم مأَذعممملرعم مإؿمظَ ّ٧مأَخِؿمل ِّ٥مبِقعمِّٓؼّٓعمةٍ مصَكملؿمنفمم
اظْؼملعمالَِئغملَهملَ متعمػملْضملعمؽملغمّ٥غممحعمؿفمّ٧موعمإؿمنػممطَمملنعممأَخعممملهغممَِّبِؿملِّ٥موعمأُعمم)ِّ٥م،موؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م
المؼعمقِّ٢قممظِؼملغملػمػملِّ٣ـممأَنػممؼغمّٕعموممععممعغملػمػملِؼملؼمممل).مم م
(َ
ظعملّٓ مجعملفمّٓعم ماظؽمل

م(صػملَّ ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػملَّّ٣عم) ماظلؼملمملحهمل مظم محؿملمملت ّ٥مسؼملػملؿملكمممل م،م

صفملصؾقوملمصّ٦رةمعسملؿملؽهملمترملؾملّٓمبضملصملؼملهملماإلدالمم ،مصضملؽملّٓعمملمأشػملّٜمأسّٕابّ٨مظّٕدّ٦لمآم
(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مضمملب ّ٢م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مػّٔه ماظطملػملصملهمل مبمملظؿلمملعّّ مالم
بمملظضملؽملّٟم،مصضملّ٤مأَغعمّٗؿممبػمّ٤ؿممععممملظٍِّ١م(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مضَممللعم:م(طُؽملػموملغممأَعػمرملِّ٨مععمّٝعممرعمدغمّ٦لؿممآِم
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(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) موعمسعمػملَؿملػم ِّ٥مبغمّٕػمدؽم مغعمفػمّٕعماغِّ٨لم مشَػملِؿمل ُّٜماظْقعممملذِؿملعمهملِ م ،مصَفملَدػمرعمطَّ٥غم مأَسػمّٕعمابِّ٨لمم
صَفعمؾعمّٔعمهغممجعمؾػمّٔعمةً م،محعمؿفمّ٧مرعمأَؼػموملغممصعمظملّّْعم مذمل مأَوػممصعمظملْقعمهملَمذملمسغمؽملغمّ٠ؿممرعمدغمّ٦لؿممآِم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم)مضَّٓػممأَثفمّٕعمتػممبِؾملعممملمحعممملذِؿملعمهملُماظْؾغمّٕػمدِمعِّ٤ػممذِّٓفمةِمجعمؾػمّٔعمتِِّ٥م،مصَعملَممللعم:مؼعممملمعغمقعمؼملفمّٓغممأَسػمشملِؽملِّ٨معِّ٤ػمم
ععمممللؿممآِماظَِّّٔيمسِؽملػمّٓعمكَم،مصَمملظْؿعمظملَوملعممإؿمظَؿملػمِّ٥م،مصَسملعمقَِّ١مثغمّ٣فممأَععمّٕعممظَّ٥غممبِضملعمشملَمملءٍ).
مممموطّٔظّ١مدمملرماظزملقمملبهملمسػملّ٧مغؾملذمليملمردذملّ٦لمآم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مصفلفمذملّٓوام
اظلؼملمملحهملمواضضملؼممملمسؼملػملؿملكممملم،مصؾملمملمػّ٦مأبّ٦مبغملّٕماظزملّٓؼّ٠م(رضّ٨مآمتضملمملشممسؽمل)ّ٥مطذملمملنمؼؽملظملذملّ٠م
سػملّ٧معلشملّّممبّ٤مأثمملثهملمظعملّٕابؿّ٥معؽملذملّ٥مموعمصَعملْذملّٕؿمهِمم،مصَػملَؼملفمذملمملمموعمضَذملّٝعممماٌُؽملعمذملمملصِعملُّ٦نعمممظممسِذملّٕضؿمممابؽملعمؿِذملِّ٥مم
ممؼّ٠م:م
سعممملئِرملعمذملذملهملَماظزملممذملذملّٓممؼعملَهملِم(رعمضِذملذملّ٨عممآُمسعمؽملؾملعمذملمملم)م عموطَذملمملنعممعِلذملذملشملَّّؽممصِذملؿملؼملعمّ٤موعمضَضملغمذملذملّ٦ام،مضَذملممللعمماظزملممذملذملّٓ غم
المأُغػمظملِّ٠غممسعمػملَّ٧معِلػمشملَّّـممذعمؿملػمؽؼممملمأَبعمّٓؼمامبعمضملػمّٓعمماظَّذملِّٔيممضَذملممللعمممظِضملعممملئِرملعمذملهملَممععمذملمملممضَذملمممللعمم،مصَذملفملَغّٖعملعمممآُم
وعماظػملَِّّ٥م َ
تعمضملعممملظَ{:ّ٧وعمظَمملمؼعمفملْتعمّ٢ؿممأُوظُذملّ٦مماظْظملَسملػمذملّ٢ؿمممعِذمل ػمؽملغملُّ٣ػممموعماظلفمذملضملعمهملِممأَنػممؼغمقملػمتغمذملّ٦اممأُوظِذملّ٨مماظْعملُّٕػمبعمذملّ٧مموعماظْؼملعملعمذملمملطِنيعممم
وعماظْؼملغمؾملعممملجِّٕؿمؼّ٤عممصِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥موعمظْؿملعمضملػمظملُّ٦اموعمظْؿملعمزملػمظملَقغمّ٦امأَظَمملمتغمقِؾقمّ٦نعممأَنػممؼعمطملػمظملِّٕعمماظػملَّذملّ٥غمممَظغملُذملّ٣ػممموعماظػملَّذملّ٥غممم
حؿملّ٣ؽمم}صَعملَممللعممأَبغمّ٦مبعمغملّٕـمماظزملممّٓممؼّ٠غم:م(بعمػملَّ٧موعمآِم،مإؿمغممّ٨مُِّحِذملنملقمممأَنػممؼعمطملػمظملِذملّٕعممماظػملَّذملّ٥غمممظِذملّ٨مم،م
شَظملُّ٦رؽممرعم ِ
المأَغػمّٖؿمسغمؾملعممملمعِؽملػمّ٥غممأَبعمّٓؼما).م م
صَّٕعمجعمّٝعممإؿمظَّ٧معِلػمشملَّّـمماظؽملفمظملَعملَهملَماظَّؿِّ٨مطَمملنعممؼغمؽملػمظملِّ٠غممسعمػملَؿملػمِّ٥م،موعمضَممللعمم:موعماظػملَِّّ٥م َ
إنماظّ٦اضّٝماٌضملمملصّٕمؼؿشملػملنملمعّ٤مطّ٢مإغلمملنمتشملؾؿملّ٠متضملمملظؿملّ٣ماإلدالمموأخالضّ٥م
وضؿملؼمل ّ٥م ،مردؼما مسػمل ّ٧مع ّ٤مزسؼملّ٦ا مأن ماإلدالم مدؼ ّ٤مؼّٓس ّ٦مإشم ماظضملؽمل ّٟمواظعمللّ٦ة مظمم
سؾمملداتّ٥م،موعضملمملعالتّ٥موترملّٕؼضملمملت،ّ٥موتزملقؿملقؼممملمظػملؼملظملمملػؿملّ٣ماًمملرؽهملمحّ٦لمػّٔاماظّٓؼّ٤م،م
وبؿملمملغؼممملمظضملصملؼملؿّ٥م،م صلّٕسهملماغؿرملمملرماإلدالممطمملغوملمبلؼملمملحؿّ٥موغؾّٔهمظغملّ٢مأظّ٦انماظضملؽمل ّٟم،م
وؼلّٕمأحغملمملعّ٥م،موضّ٦ةمحفؿّ٥م،مصػملّ٣متغملّ٤ماظعملّ٦ةمؼّ٦عؼممملمسمملعػملًممل مظممغرملّٕهم،موإمنمملماغؿرملّٕم
بفملخالق مدسمملت ّ٥موأتؾمملس ّ٥م ،مصؼملممل مأحّ٦جؽملممل مإشم مغرملّٕ مػّٔا ماًػمل ّ٠متشملؾملرلؼما مظؽملظملّ٦دؽملممل م،م
وضممملؼهملًمِّورمملغؽملمملم،موإدضملمملدؼمامجملؿؼملضملمملتؽملمملم.

*مممممم*مممممم* م
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ايتطاَض ايدٜين
ٚضسٚز ٠تفٜٛت ايفسص عً ٢أعدا ٤ايدٚ ٜٔايٛطٔ
م

فمدذملّ٦لغمممبِؼملعمذملمملممأُغػمذملّٖؿملعممم
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌني،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظغملّٕؼ{:ّ٣آععمّ٤عمماظّٕ غم
إؿمظَؿملػمِّ٥معِّ٤ػممرعمبممِّ٥موعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمّ٦نعممطُّ٢لممآععمّ٤عممبِمملظػملَِّّ٥موعمععمػملَمملِئغملَؿِِّ٥م عموطُؿغمؾِِّ٥موعمرغمدغمذملػملِِّ٥ممظَذملمملممغغمظملَذملّٕممقغمممبعمذملؿملػمّ٤عمممأَحعمذملٍّٓمم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّم
عِّ٤ػممرغمدغمػملِِّ٥موعمضَمملظُّ٦امدعمؼملِضملػمؽملعممملموعمأَرَضملػمؽملعممملمشُظملّْٕعماغعمَّ١مرعمبفمؽملعممملموعمإؿمظَؿملػمَّ١ماظْؼملعمزملِرلغم}.موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
آُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فممم
صعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
ممصذملكملنمعذملذملّ٤مأبذملذملّٕزماظعملذملؿملّ٣ماًُػملُعملؿملذملذملهملمواإلغلذملمملغؿملهملماظذملذمليتمحذملذملّٕصماظعملذملذملّٕآنماظغملذملذملّٕؼّ٣مسػملذملذملّ٧م
تفملص ذملؿملػملؾملمملمضؿملؼملذملذملهملماظؿل ذملمملعّّم،مصعمل ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{خغم ذملِّٔماظْضملعمظملْذملذملّ٦عمموعمأْعغمذملذملّٕػممبِ ذملمملظْضملغمّٕػمفِموعمأَسػمذملذملّٕؿمضػممسعمذملذملّ٤ؿمم
اظْفعممملػِػملِنيعم} ،موضّٓمردفمّْماإلدالممشلّٔهماظعملؿملؼملهملمظممضػملّ٦بمأتؾمملسّ٥م،مصؾذملؿملؾمّ٤ممأنفمماِّغؾؿملذملمملءمم
إخّ٦ةم،مغقملعّ٤مبؾملّ٣مصمؿملضملؼممملموالمغظملّٕقمبنيمأحّٓمعؽملؾملّ٣م،محؿملذملىملمؼعملذملّ٦لمايذملّ٠مدذملؾقمملغّ٥م
ػؿملّ٣عممم
وتضملمملشممظممطؿمملبّ٥ماظغملّٕؼ{:ّ٣ضُّ٦ظُّ٦امآععمؽملفممملمبِمملظػملَِّّ٥موعمععممملمأُغّٖلعممإؿمظَؿملػمؽملعممملموعمععمذملمملممأُغذملّٖلعمممإؿمظَذملّ٧ممإؿمبػمذملّٕعما ِ
وعمإؿمدػمذملذملؼملعمممل ِسؿملّ٢عمموعمإؿمدػمذملذملقعممملقعمموعمؼعمضملػمعملُذملذملّ٦بعمموعماِّدػمذملذملؾعممملطِموعمععم ذملمملمأُوتِذملذملّ٨عممعغمّ٦دعمذملذملّ٧موعمسِؿمللعمذملذملّ٧موعمععم ذملمملمأُوتِذملذملّ٨عمم
اظؽملفمؾِؿملقمذملذملّ٦نعممعِذملذملّ٤ػممرعمبممؾملؿمذملذملّ٣ػممظَذملذملمملمغغمظملَذملذملّٕممقغممبعمذملذملؿملػمّ٤عممأَحعمذملذملٍّٓمعِذملذملؽملػمؾملغمّ٣ػمموعمغعمقػمذملذملّ٤غممظَذملذملّ٥غممعغملػمذملذملػملِؼملغمّ٦نعم}،موؼعملذملذملّ٦لم
ػؿملّ٣عمموعمإؿمدػمذملذملؼملعمممل ِسؿملّ٢عمم
دذملذملؾقمملغ{:ّ٥ضُذملذملّ٢ػممآععمؽملفم ذملمملمبِمملظػملَّ ذملِّ٥موعمععم ذملمملمأُغػمذملذملّٖؿملعممسعمػملَؿملػمؽملعم ذملمملموعمععم ذملمملمأُغػمذملذملّٖؿملعممسعمػملَذملذملّ٧مإؿمبػمذملذملّٕعما ِ
وعمإؿمدػمقعممملقعمموعمؼعمضملػمعملُّ٦بعمموعماظْفملَدػمؾعممملطِموعمععممملمأُوتِّ٨عممعغمّ٦دعمّ٧موعمسِؿمللعمّ٧موعماظؽملفمؾِؿملقمّ٦نعممعِّ٤ػممرعمبممؾملؿمّ٣ػممظَذملمملممغغمظملَذملّٕممقغممم
بعمؿملػمّ٤عممأَحعمٍّٓمعِؽملػمؾملغمّ٣ػمموعمغعمقػمّ٤غممظَذملّ٥غمممعغملػمذملػملِؼملغمّ٦نعمم}،موأطذملّٓمماظذملؽمل مم(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م)مسػملذملّ٧مم
ذملّ٦ةٌمم
ذظّ١مبعملّ٦ظ:ّ٥م(أَغعممملمأَوػمظَّ٧ماظؽملفممملسؿممبِضملِؿمللعمّ٧مبػمّ٤ؿممععمّٕػمؼعمّ٣عممصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملموعماآلخِّٕعمةِموعماَِّغػمؾِؿملعممملءغممإؿمخػم عم
ّ٣مذعمؿفمّ٧موعمدِؼؽملغمؾملغمّ٣ػمموعماحِّٓؽم)م.مم م
ظِضملعمالَّتٍمأُععمؼملغمؾملغم ػم
مإنماظّٓؼّ٤ماإلدالعّ٨مايؽملؿملّٟمؼّٓسّ٦مإشمماظؿّ٦اصّ٢مواظؿضملمملؼّ٘مواظؿلمملعّّ واظذلاحّ٣م م
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بنيمأتؾذملمملعماظّٓؼمملغذملمملتمطمملصهملم،موجضملّ٢ماظضملالضهملمبنيماظؽملمملسمضمملئؼملهملمسػملّ٧مأدمملسماظؿضملمملرفم
ػممذطَذملّٕـمموعمأُغػمـعمذملّ٧موعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملطُّ٣ػمم
واظؿـملظّٟم،مصعملممللمدؾقمملغّ٥م{:ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإؿمغفممملمخعمػملَعملْؽملعمذملمملطُّ٣ػممعِذمل ّ٤عم
عمعغملُّ٣ػممسِؽملػمذملّٓعمماظػملَّذملِّ٥مأَتػمعملَذملمملطُّ٣ػممإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عممسعمِػملذملؿملّ٣ؽممخعمذملؾِرلؽمم}،موضذملممللم
ذغمضملغمّ٦بؼممملموعمضَؾعممملئِّ٢عممظِؿعمضملعممملرعمصُّ٦امإؿمنفمم َأطّْٕ عم
ذملّٓم،م
ّ٣موعماحِذملّٓؽممم،موعمإؿمنفممأَبعمذملمملطُّ٣ػممموعماحِ ؽمم
عمبغملُذملم ػم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظؽملفمذملمملسغمممأَظَذملمملممإؿمنفممر فم
ّ٧مسعمّٕعمبِذملّ٨دمل،مموعمالمأَحػمؼملعمذملّٕعمممسعمػملَذملّ٧ممأَدػمذملّ٦عمدعممم،م
أَظَمملمظَمملمصَسملػمّ٢عممظِضملعمّٕعمبِّ٨دملمسعمػملَّ٧مسعمفعمؼملِّ٨دمل،موعمالمظِضملعمفعمؼملِّ٨دملمسعمػملَذمل م
وعمالمأَدػمذملذملّ٦عمدعممسعمػملَذملذملّ٧مأَحػمؼملعمذملذملّٕعمم،مإؿمظَّ ذملمملمبِ ذملمملظؿفمعملّْ٦عمى}.مصمملظؽمل ذملمملسمسػملذملذملّ٧ماخذملذملؿالفمأظذملذملّ٦اغؾملّ٣موظطمل ذملمملتؾملّ٣م
وسعملمملئذملذملذملّٓػّ٣مإخذملذملذملّ٦ةمظمماإلغلذملذملمملغؿملهملم،متؽملرملذملذملفملمبؿملذملذملؽملؾملّ٣مسالضذملذملمملتماجؿؼملمملسؿملذملذملذملهملمواضؿزملذملذملمملدؼهملم
ودؿملمملدؿملهملمضّ٦اعؾملمملماظؿضملمملرفمواظؿـملظّٟموتؾمملدلماٌؽملذملمملصّٝمواٌزملذملمملحلماٌرملذملذلطهملمم،موغػملؼملذملّّم
ػّٔامعّ٤مخاللمتضملمملعّ٢ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معّٝمجمؿؼملّٝممآٌّؼؽملهملم،محؿملذملىملمم

أدّٗمغصملمملعؼممملمسمملعكممملمػّٓصّ٥ماظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼملّ٨مبنيماظؽملذملمملسمصمؿملضملؼمذملممملمسػملذملّ٧مأدذملّٗمإغلذملممملغؿملهملم
خمملظزملهمل.مممم م
بؾملذملذملّٔهماظؽملصملذملذملّٕةماإلغلذملمملغؿملهملموعذملمملمصؿملؾملذملمملمعذملذملّ٤محمؾذملذملهملموتلذملمملعّّمدذملمملدماإلدذملذملالمموارتظملضملذملذملوملم
راؼؿ;ّ٥مِّغّ٥مجمملءممبمملمؼؿّ٦اصّ٠معّٝمصشملّٕةماإلغلمملنمومبمملمجؾػملذملوملمسػملؿملذملّ٥ماظضملعملذملّ٦لماظلذملػملؿملؼملهملم
عّ٤محنملماًرلمظػملؽملمملسمأصمضملذملمذملني،مصػملذملؿملّٗمظممثعملمملصذملهملماإلدذملالمموالمتضملمملظؿملؼملذملّ٥معذملمملمؼذملّٓسّ٦م
إشمماظضملؽملّٟمواظغملّٕاػؿملهملم،مؼعملذملّ٦لمايذملّ٠مدؾقذملمملغ:ّ٥م{وعمضُّ٦ظُذملّ٦امظِػملؽملفمذملمملسؿممحغملػمذملؽملؼمذملمذملممل}،مظػملؽملذملذملمملسم
طمملصذملهملمسػملّ٧ماخؿذملالفمسعملذملمملئذملّٓػّ٣موأظّ٦اغؾملّ٣موظطملمملتؾملّ٣م،مصؾملذملّ٨مدسذملّ٦ةمظػملؿضملذملمملؼّ٘مواظؿذملـملظّٟم
وحلّ٤ماٌضملمملعػملهملمعّٝماًػمل .ّ٠م
َٚــٔ أبــسش ؾــٛز ايتطــاَض ايــدٜين يف اإلضــالّمأنمطظملذملذملّ٢مظػملفؼملؿملذملذملّٝمحّٕؼذملذملهملم
المإطْذملّٕعماهعممصِذملّ٨م
االسؿعملذملمملدموسذملذملّٓمماإلطّٕاهِمسػملَّ٧ماظّٓخّ٦لمظمماإلدالمم،مضممللعممتضملذملمملشمم:م{ ؿم
اظّٓممؼّ٤ؿممضَّٓػممتعمؾعمؿملفمّ٤عمماظّٕقمذػمّٓغممعِّ٤عمماظْطملعمّ٨مم}،موضممللم(سّٖموجذمل)ّ٢م{:موعمظَذملّ٦ػممذعمذملمملءعممرعمبغمؾمذملَّ١مظَذملـملععمّ٤عممععمذملّ٤ػمم
ذملّ٧مؼغملُّ٦غغمذملذملّ٦امعغمذملذملقملػمعِؽملِنيعمم}،موؼعملذملذملّ٦لم
عممتغملْذملذملّٕؿمهغمماظؽملعمؾمذملمملسعممحعمؿعمؾمذمل عم
صِذملذملّ٨ماظْذملفملَرػمضؿممطُػملُؾمؾملغمذملذملّ٣ػممجعم ِؼملؿملضملؼمذملمملمأَصَفملَغػمذملذملومل غم
دؾقمملغّ٥م:م{وعمظَّ٦ػممذعممملءعممرعمبقمَّ١مظَفعمضملعمّ٢عمماظؽملفممملسعممأُعفمهملًموعماحِّٓعمةًموعمظَمملمؼعمّٖعماظُّ٦نعممعغمكػمؿعمػملِظملِنيعمم*مإؿمظَّمملمععمّ٤ػمم م
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رعمحِّ٣عممرعمبقمَّ١موعمظِّٔعمظَِّ١مخعمػملَعملَؾملغمّ٣ػم}.م م
وضذملذملّٓػممرؾفمذملذملّ٠عمماظذملذملؽملفم قمم(صذملذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملذملػمل)ّ٣موأصذملذملقمملبغمّ٥غمم(رضذملذملّ٦انغممآِمسػملذملذملؿملؾملؿمّ٣ػمم
أصمضملذملذملنيعم)مػذملذملّٔعماماِّدذملمملسعممتشملؾؿملعملًذملمملمسؼملػملؿملكمذملممل،مصػملذملذملّ٣ػممؼغمغملّٕػغمذملذملّ٦امأحذملذملّٓؼمامسػملَذملذملّ٧ماظذملذملّٓقمخّ٦لؿممصِذملذملّ٨م
اإلدالمم ،موظَّ٣ػممؼؾملذملّٓعغمّ٦امطؽملؿمللذملهملًمأوػممصذملّ٦عضملهملًمأوػممأيفممعغملذملمملنـممظػملضملؾذملمملدةِ،مبعمذملّ٢ػممطمملغعمذملوملػممأعغملؽملذمل ُهملم
اظضملؾمملدةِمعغمزملمملغعمهملًمسؽملّٓعمماٌلػملؼملنيعم.مم م
وٕمؼغملؿذملذملّٟماإلدذملذملالمممرّٕؼذملذملهملماظؿذملذملّٓؼؾمّ٤م،مبذملذملّ٢منذملذملّٓهمضذملذملّٓمأظّٖعؽمل ذملمملمبضملذملذملّٓمماظلذملذملنملمأوم
اظؿضملّٕضمِّيمعّ٤مأصقمملبماظّٓؼمملغمملتماِّخّٕىم،ممبمملمؼلذملؿمللملمشلذملّ٣مأومٌضملؿعملذملّٓػّ٣م،مأؼكمذملمملم
طمملنمعزملّٓرمػّٔهماظّٓؼمملغمملتم،مصعملممللمتضملمملشم:م{وعمظَمملمتعملغمؾقمّ٦اماظَِّّٔؼّ٤عممؼعمّٓػمسغمّ٦نعممعِّ٤ػممدغمونؿمماظػملَِّّ٥م
غملذملّ٢مممأُعفمذملهملٍمسعمؼملعمػملَؾملغمذملّ٣ػممثغمذملّ٣فممإؿمظَذملّ٧مرعمبممؾملؿمذملّ٣ػممععمذملّٕػمجِضملغمؾملغمّ٣ػمم
صَؿملعملغمؾقمّ٦اماظػملَّّ٥عممسعمّٓػموؼمامبِطملعمؿملػمّٕؿممسِػملّْ٣ـممطَذملّٔعمظَِّ١مزعمؼفمؽملفمذملمملمظِ ُ
صَؿملغمؽملعمؾممؽغمؾملغمّ٣ػممبِؼملعممملمطَمملغغمّ٦امؼعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم}.مممم م
 َٔٚأبسش ؾٛز ايتطاَض ايدٜين يف اإلضالّ دعٛت٘ يطسٚز ٠ايتعـاٜؼ َـع

اآلخس عً ٢أضاع املٛاطٓ١م،مصقؿملؽملؼملذملمملمػذملمملجّٕمماظذملؽمل مم(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م)مإشمم
آٌّؼؽملذملذملهملموجذملذملّٓمبؾمل ذملمملمعّٖرم ذملمملمإغل ذملمملغؿملكممملمعؿؽملّ٦سؼم ذملمملمصّ٦جذملذملّٓمبؾمل ذملمملمؼؾملذملذملّ٦دؼمامتّ٦رؽملذملذملّ٦ام،موعرملذملذملّٕطنيم
علؿعملّٕؼّ٤م،مصػملّ٣مؼؿفّ٥متظملغملرلهم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودذملػملّ٣م)ممإشممردذملّ٣مدؿملمملدذملهملمظالبضملذملمملدمأوم
اٌزملمملدرةمأوماًزملمملمم،مبّ٢مضَؾِّ٢عممذملذملممسذملّ٤مرؿملذملنملمخذملمملرّٕ مذملموجذملّ٦دمػّ٣موسمملػذملّٓػّ٣ممسػملذملّ٧مم
حّٕؼهملماالسؿعملمملدمواِّعّ٤مواِّعمملنم،مواظّٓصمملعماٌرملذلكمسذملّ٤ماظذملّ٦رّ٤م،مووضذملّٝممصذملقؿملظملهملمم
آٌّؼؽملهملماظيتمتضملّٓمأصسملّ٢مأمنّ٦ذجمسؼملػملذملّ٨ممظممصعملذملّ٥ماظؿلذملمملعّّماظذملّٓؼينم،موػذملّ٨موثؿملعملذملهملم
ترملؾملّٓمرغملؼملؿّ٥م(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م)مظممإردذملمملءمعؾذملّٓأماظؿلذملمملعّّمواظؿضملذملمملؼّ٘مبذملنيم
صمؿملذملذملّٝمرّ٦ائذملذملّٟماظؾرملذملذملّٕم،معذملذملّ٤مخذملذملاللماٌمؾذملذملمملدئماظذملذمليتمهعملذملذملّ٠مماظضملّٓاظذملذملهملماٌشملػملعملذملذملهملمم،م
واٌلمملواةماظؿمملعهملمبؿملؽملؾملّ٣مصمؿملضملؼمممل،محؿملذملىملممجضملذملّ٢مظطملذملرلماٌلذملػملؼملنيمعذملمملمجضملػملذملّ٥مظػملؼمللذملػملؼملنيم
عّ٤مايعملّ٦قمواظّ٦اجؾمملتم،موضّٓماذؿؼملػملوملمػّٔهماظّ٦ثؿملعملهملمسػملّ٧م(أَنفممؼعمؾملغمّ٦دعممآٌّؼؽملهملمأُعفمهملٌم
ععمّٝعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم،مظِػملْؿملعمؾملغمّ٦دِمدِؼؽملغمؾملغمّ٣ػمموعمظِػملْؼملغملػمػملِؼملِنيعممدِؼؽملغمؾملغمّ٣ػم،مععمذملّ٦عماظِؿملؾملغمّ٣ػممم،موعمأَغػمظملُلغمذملؾملغمّ٣ػم،مموطذملّٔامطذملّ٢م
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اظضملؾملّ٦دمواٌّ٦اثؿملّ٠مواٌغملمملتؾمملتماظيتمسؾملّٓمبؾملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مإشمماظّٕؤدذملمملءم
وملمظػملؿلمملعّّماظّٓؼينمواظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼمل.ّ٨م م
واٌػملّ٦كمأصفم َػمل ػم
وطّٔظّ١متغمضملّٓقممزؼذملمملرةمغزملذملمملرىمنذملّٕانمٌّٓؼؽملذملهملماظّٕدذملّ٦لم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣م
وععملمملبػملؿّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣موحممملورتّ٥مشلّ٣مأمنّ٦ذجؼممملمرائضملؼممملمظػملؿلذملمملعّّماظذملّٓؼينمالم
عـؿملّ٢مظّ٥م ،صػملؼملمملمحمملغذملوملمصذملالتؾملّ٣مزلذملّّمشلذملّ٣ماظذملؽمل

م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مبكملضمملعذملهملم

صالتؾملّ٣مظممعلفّٓهماٌؾمملركم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل،)ّ٣مصَذملفملَرعمادعمماظؽملفمذملمملسغممععمذملؽملػمضملعمؾملغمّ٣ػم،مصَعملَذملممللعمم
َزملذملذملػملَّّ٦ػمام
عمرملذملذملذملّٕؿمقعم،مص عم
مملدذملذملؿعمعملْؾعمػملُّ٦اماظْؼمل ػم
عمسذملذملذملّ٦ػغمّ٣ػم)،مصَ ػم
عمدذملذملػملَّّ٣عمم)م:م(د غم
صذملذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَ ػمؿملذملذملِّ٥مو عم
عمدذملذملّ٦لغممآِم( عم
ر غم
صعمذملذملػملَمملتعمؾملغمّ٣ػمم،مطؼملذملذملمملمأنماظذملذملؽمل

م(صذملذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملذملػمل)ّ٣مادذملذملؿعملؾّ٢موصذملذملّٓؼمامعذملذملّ٤مغزملذملذملمملرىم

ِّصذملقعممملبِؽملعممملمم غمعغملْذملّٕؿمعِنيعممم،مصذملكملغّ٨ممأحذملنملقمممأنػمم
ايؾرملهمل،موأطّٕعؾملّ٣مبؽملظمللّ٥موضمملل:م(إغفمؾملّ٣ػممطَذملمملغّ٦امم ػم
أطمملصِؽعمؾملغمّ٣ػم).م م
ٚددٜس بايرنس إٔ ايعدٍ ٚاإلْؿاف ٚ ،سطـٔ َعاًَـ ١ايٓـاع مجٝعًـا َـٔ

عمؾملممل،م
أٖــِ زنــا٥ص ايتطــاَض ايــدٜينم،مصمملإلدذملذملالممضَذملذملّٓػممحظملذملذملَّٜمحعملذملذملّ٦قعمماآلخذملذملّٕؼّ٤عمموصذملمملغ عم
وغزملّ٦صغمماظغملؿمملبِمواظلقمؽملفمهملِمذمملػِّٓعمةٌمسػملَّ٧مػّٔعما،مصعملّٓمجمملءتمآؼمملتماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣متذملفملعّٕم
بمملظضملّٓلمواإلحلمملنموهىملقممسػملؿملؾملؼملمملموتّٓسّ٦مإشمماظؿؼمللذملّ١مبؾملمؼملذملمملمم،مؼعملذملّ٦لمتضملذملمملشم:م{إؿمنعمؾمم
عمامحغملَؼملػمذملؿغمّ٣ػمم
ػملذملمملنؿمموعمإؿمؼؿعمذملمملءِمذِيماظْعملُّٕػمبعمذملّ٧م}،موؼعملذملّ٦لمتضملذملمملشم:م{وعمإؿمذ عم
اظػملَؾمّ٥عممؼعمفملْعغمّٕغممبِمملظْضملعمذملّٓػملؿمموعماظْكملؿمح عم
عمقغملُؼملغمّ٦امبِمملظْضملعمّٓػملؿم}،مصمملٌلػملّ٣معشملمملظنملمبفملنمزمعملّ٠ماظضملّٓلمعذملّٝمصمؿملذملّٝم
بعمؿملػمّ٤عمماظؽملعمؾممملسؿممأَنػممت ػم
اظؽملمملسمدّ٦اءمأطمملغّ٦امعلػملؼملنيمأممشرلمعلػملؼملنيم،موأالمؼصملػملّ٣مأحّٓؼمامعذملّ٤ماظؽملذملمملسمأبذملّٓؼمام،م
بّ٢مإنماإلدالممؼفملعّٕغمملمبدلمممطّ٢معّ٤مالمؼؿضملّٕضمظؽملمملمبفملذىم،مصعملممللمدؾقمملغ:ّ٥م{ظَمملمؼعمؽملػمؾملعمذملمملطُّ٣غممم
مملرطُّ٣ػمممأَنػممتعمؾعمذملّٕقموػغمّ٣ػممم
اظػملَّّ٥غممسعمّ٤ؿمماظَِّّٔؼّ٤عممظَّ٣ػممؼغمعملَمملتِػملُّ٦طُّ٣ػممصِّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿمموعمظَذملّ٣ػمممؼغمكػمّٕؿمجغمذملّ٦طُّ٣ػمممعِذملّ٤ػمممدِؼعمذمل ؿم
وعمتغمعملْلِشملُّ٦امإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممؼغمقِنملقمماظْؼملغمعملْلِشملِنيعم}.مم م
وظؿملّٗمأدلمسػملّ٧مذظّ١معّ٤مأنمؼؽملّٖلمجدلؼّ٢ماِّعنيم(سػملؿملذملّ٥ماظلذملالم)مسػملذملّ٧مضػملذملنملم
اظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مبـملؼذملمملتمتؿػملذملّ٧مإشممأنمؼذملّٕثمآماِّرضموعذملّ٤مسػملؿملؾملذملمملم
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بذملدلاءةمؼؾملذملذملّ٦ديماتؾملؼملذملذملّ٥معلذملػملّ٣مبمملظلذملذملّٕضهملم،مصعملذملممللمتضملذملمملشمم:م{إؿمغفمذملمملمأَغػمّٖعمظْؽملعمذملمملمإؿمظَؿملػمذملَّ١ماْظغملِؿعم ذملمملبعمم
مملمتغملُّ٤ػممظِػملْكعممملئِؽملِنيعممخعمزملِؿملؼملؼممملم*وعمادػمؿعمطملػمظملِّٕؿمماظػملَّذملّ٥عمم
عمقغملُّ٣عممبعمؿملػمّ٤عمماظؽملفممملسؿممبِؼملعممملمأَرعماكَماظػملَّّ٥غمموعمظَ عم
بِمملظْقعمّ٠مممظِؿ ػم
إؿمنفمماظػملَّّ٥عممطَمملنعممشَظملُّ٦رؼمامرعمحِؿملؼملؼممملم*موعمظَمملمتغمفعممملدِلػممسعمذملّ٤ؿمماظَّذملمِّٔؼّ٤عممؼعمكػمؿعمذملمملغغمّ٦نعممأَغػمظملُلعمذملؾملغمّ٣ػممإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عممظَذملمملم
ؼغمقِنملقممععمّ٤ػممطَمملنعممخعمّ٦فماغؼممملمأَثِؿملؼملؼمممل} .م
وتغمضملّٓماظّ٦ثؿملعملهملماظضملؼملّٕؼهملماظذمليتممأبّٕعؾملذملمملمماًػملؿملظملذملهملمماظضملذملمملدلممدذملؿملّٓغمملممسؼملذملّٕممبذملّ٤مماًشملذملمملبمم
(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥معّٝمأػّ٢مإؼػملؿملمملءمصظملقهملمعسملؿملؽهملمظممتمملرؼّْمايسملمملرةماإلغلذملمملغؿملهملممسػملذملّ٧مم
اظضملؼملّ٦مم،مصعملّٓمأسشملذملمملػّ٣ممصؿملؾملذملمملممأعمملغؼمذملمملممسػملذملّ٧ممأغظمللذملؾملّ٣مموأعذملّ٦اشل،ّ٣مموطؽملمملئلذملؾملّ٣مموصغمذملػملؾمملغؾمل،ّ٣مم
وضسملّ٧مشلّ٣مبفملغّ٥مالمتغملغملَّ٤مطؽملمملئلؾمل،ّ٣موالمتغمؾملّٓمموالمؼغمؽملؿعملّٙمعؽملؾملممل،موالمعّ٤مخرلػذملممل،مموالم
عّ٤مصػملؿملؾؾمل،ّ٣موالمعّ٤مذّ٨ءمعّ٤مأعّ٦اشل،ّ٣موالمؼغمغملّٕػّ٦نمسػملّ٧مدؼؽملؾمل،ّ٣موالمؼغمسملمملممأحذملّٓمم
عؽملؾمل،ّ٣مومعّ٤مأحذملنملممأنمؼؾعملذملّ٧ممسػملذملّ٧ممدؼؽملذملّ٥ممصضملػملذملّ٧مماٌلذملػملؼملنيممأنمؼؾػملطملذملّ٦هممعفملعؽملذملّ٥ممدونم
شّٓرمأومخؿملمملغهمل،مصظملّ٨مػّٔاماظضملؼملّ٢مغؾّ٢موذؾملمملعهملموتلمملعّّمواحذلاممظألدؼمملنماِّخّٕى .م
ػذملذملّٔامػذملذملّ٦مع ذملؽملؾمليملماإلدذملذملالمماظذملذملّٔيمؼذملذملّٓسّ٦مإشمماظؿمل ذملمملعّّماظذملذملّٓؼينموايظمل ذملمملزمسػملذملذملّ٧م
اآلخّٕؼّ٤موسػملذملّ٧محعملذملّ٦ضؾملمّ٣موحّٕعذملمملتؾملمّ٣م،موتذملفملعنيماجملؿؼملذملّٝموضؿملؼملذملّ٥م،موزمذملمملصّٜمسػملذملّ٧م
اِّصّ٢ماظّٔيمسػملّ٧مأدمملدّ٥متغمؾؽملعمذملّ٧ماجملؿؼملضملذملمملتم،موػذملّ٦ماظؿضملذملمملرفمواظؿذملـملظّٟمواظؿضملذملمملؼّ٘م
واظؿلمملعّّ.م م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ّ٥م ،ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م
إنمعّ٤مأػذملّ٣مسّ٦اعذملذملّ٢مايظملذملمملزمسػملّ٧ماظؿلذملمملعّّماظذملّٓؼينمػذملّ٦ماالصشملظملذملذملمملفمصظملنمذملذملمملم م
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واحّٓؼما مٌّ٦اجؾملهمل ماٌؿشملّٕصني مواظؿزملّٓي مشل ّ٣مرّٖم م ،موحممملربهمل مأصغملمملرػّ٣م
اشلّٓاعهملماظيتمتقملديمإشمماظظملّٕضهملمواظؿؽملمملزعموضؿملمملعماظّ٦ر .ّ٤م
ومممملمالمذّ١مصؿملّ٥مأغؽملمملمظممػّٔهماِّؼمملممظممحمملجهملمعػملقهمل مذملمأطـّٕمعّ٤مأيموضوملم
عسمل ّ٧مذمل مإشم متضملؼملؿمل ّ٠موتّٕدؿملّْ مضؿمل ّ٣ماظؿلمملعّّ ماظّٓؼين مواالغؿؼملمملء ماظّ٦رين م ،موإسالءم
اٌزملػملقهملماظّ٦رؽملؿملهملمسػملّ٧مأيمعزملػملقهمل مأخّٕى م،مواظّ٦ضّ٦فمرلّ٣مظمموجّ٥معّ٤مؼسملّٕم
بمملظّ٦رّ٤م،مأومؼؿـملعّٕمعّٝماظطملرلمضّٓمعزملممليّ٥م،مواظؿقّٔؼّٕمعّ٤ماحملمملوالتماظيتمتضملؼملّ٢م
سػملّ٧مإثمملرةماظظملّ٦ضّ٧مواظرملطملنملمواظظملنت م،مواظضملؼملّ٢مسػملّ٧متظملغملؿملغملؾملمملمصّٔظّ١مأعّٕمواجنملم
سػمل ّ٧مط ّ٢مورين مذّٕؼ ّٟم ،مع ّ٤مبمملب ماظؿضملمملون مسػمل ّ٧ماظدل مواظؿعملّ٦ى ماظّٔي مأعّٕ مبّ٥م
اإلدالم م ،مضمملل متضملمملشم...{:وعمتعمضملعممملوعمغغمّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظْؾِّٕمم موعماظؿفمعملّْ٦عمى موعمظَممل متعمضملعممملوعمغغمّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظْكملؿمثػمّ٣ؿمم
وعماظْضملغمّٓػموعمانؿمموعماتفمعملُّ٦اماظػملَّّ٥عممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممذعمِّٓؼّٓغمماظْضملِعملَمملبِ} .مصعملّٓمسػملؼملؽملمملماإلدالممعؽملؾملفؼممملمواضقؼممملم
ظّ٦ضمملؼهملماِّعهملمعّ٤ماظعملػملهملماظيتمتظمللّٓموالمتزملػملّّم،مموتؾملّٓمموالمتؾينم،موختّٕبموالمتضملؼملّٕ،م
ضمملل متضملمملشم {:وعماتفمعملُّ٦ا مصِؿػمؽملعمهملً مظَممل متغمزملِؿملؾعمّ٤فم ماظَِّّٔؼّ٤عم مزَػملَؼملغمّ٦ا معِ ػمؽملغملُّ٣ػم مخعممملصفمهملً موعماسػمػملَؼملغمّ٦ا مأَنفم ماظػملَّّ٥عمم
ذعمِّٓؼّٓغمماظْضملِعملَمملبِ}.مم م
ػّٔاموضّٓمغؾملّ٧مدؼؽملؽملمملمايؽملؿملّٟمسّ٤متّٕوؼّٝماآلعؽملني مأوماظؿضملّٕضمشل ّ٣مبفمليمدّ٦ءم،م
صغملّ٢ماظّٓعمملءمحّٕامم،موطّ٢ماِّسّٕاضمعزملمملغهملم ،موطّ٢ماِّعّ٦المحمظملّ٦زهملم،مالممتؿملؿملّٖم
ظممذظّ١مسػملّ٧مأدمملسماظّٓؼّ٤مأوماظػملّ٦نمأوماىؽملّٗم،مصغملّ٢مأغّ٦اعماِّذىمعّٕصّ٦ضهملم،م
حؿملىملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمّ٤ػممأَذعممملرعممإؿمظَّ٧مأَخِؿملِّ٥مبِقعمِّٓؼّٓعمةٍمصَكملؿمنفمماظْؼملعمالَ ِئغملَهملَم
تعمػملْضملعمؽملغمّ٥غممحعمؿفمّ٧موعمإؿمنػممطَمملنعممأَخعممملهغممَِّبِؿملِّ٥موعمأُعمم )ِّ٥م،موسعمّ٤ػممسعمؾػمِّٓماظّٕفمحػمؼملعمّ٤ؿممبػمّ٤ؿممأَبِّ٧مظَؿملػمػملَّ٧مضَممللعم:م
حعمّٓفمثعمؽملعمممل مأَصػمقعممملبغم معغمقعمؼملفمٍّٓ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأَغفمؾملغمّ٣ػم مطَمملغغمّ٦ا مؼعملِرلغمونعم مععمّٝعم ماظؽملفمؾِّ٨ؾمم
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مصَؽملعممملمعم مرعمجغمّ٢ؽم معِؽملػمؾملغمّ٣ػم مصَمملغػمشملَػملَّ٠عم مبعمضملػمسملغمؾملغمّ٣ػم مإؿمظَ ّ٧محعمؾػمّ٢ـم مععمضملعمّ٥غم مصَفملَخعمّٔعمهغمم
صَظملَّٖؿمععم م ،مصَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(الَ مؼعمقِّ٢قم مظِؼملغملػمػملِّ٣ـم مأَنػم مؼغمّٕعموممععمم
عغملػمػملِؼملؼمممل).مم م
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إن مردّ٦ل ماإلغلمملغؿملهمل ماِّسصمل ّ٣م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماظّٔي موض ّٟمىؽملمملزةم
ؼؾملّ٦دي ماحذلاعؼمممل مإلغلمملغؿملؿ ّ٥مجضمل ّ٢مع ّ٤مغظملل ّ٥مخزملؼملؼمممل مظغمل ّ٢مع ّ٤مؼقملذي مأحّٓؼمامعّ٤مشرلم
اٌلػملؼملنيم،معّ٦ارؽملؼممملم،مأومعضملمملػّٓؼمام،مأومذعؿملكممملم،مظممعمملظّ٥مأومغظمللّ٥مأومسّٕضّ٥م،محؿملىملمضممللم
(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م:م(أَظَمملمععمّ٤ػممزَػملَّ٣عممعغمضملعممملػّٓؼما،مأَوؿمماغػمؿعمعملَزملعمّ٥غم م،مأَوػممطَػملَّظملَّ٥غممصَّ٦ػمقعممرَمملضَؿِِّ٥م،م
أَوػممأَخعمّٔعممعِؽملػمّ٥غممذعمؿملػمؽؼممملمبِطملعمؿملػمّٕؿممرِؿملنملِمغعمظملّْٗـمم،مصَفملَغعممملمحعمفِؿملفغمّ٥غممؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ)،مبّ٢موصّ٢ماِّعّٕمإشمم
أنمطّ٢معّ٤مخمملظّٟمعؾمملدئماإلغلمملغؿملهملماظلّ٦ؼهملموتضملمملظؿملّ٣ماإلدالمماظلؼملقهملموادؿؾمملحمدمم
إغلمملن مذّٕؼ ّ١مظ ّ٥مظم ماظّ٦ر ّ٤مجملّٕد ماالخؿالف ماظّٓؼين مصكملن مرؼّّ ماىؽملهمل محمّٕمم
سػملؿملّ٥م،مضممللم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(ععمّ٤ػم مضَؿعمّ٢عممعغمضملعممملػعمّٓؼمامظَّ٣ػممؼعمّٕؿمحػممرعمائِقعمهملَماىَؽملفمهملِ،موعمإؿمنفمم
رؿمزمَؾملعممملمظؿملّ٦جعمّٓغممعِّ٤ػممععملِرلعمةِمأَرػمبعمضملِنيعممسعممملعؼمممل).م م
وغقملطّٓ مأن ماإلدالم مبّٕىء مع ّ٤مآصهمل ماظظملغملّٕ ماظؿغملظملرلي ماٌؿرملّٓد ماظّٔي مؼّٓسّ٦م
ظلظملّ١ماظّٓعمملءماظدلؼؽهملمبطملرلمحّ٠م،مأومؼّٓسّ٦مإشمماإلصلمملدمظمماِّرض م،ماتؾمملسؼمممل مِّغمملسم
جغمؾملفمممللـم مضػملُّّ٦ا موأضػملّ٦ا مبطملرل مسػمل ّ٣م ،مأو مأصقمملب معزملمملحل مخمملصهمل مؼّ٦زظملّ٦ن ماظّٓؼّ٤م
ٌزملممليؾملّ٣موأػّ٦ائؾملّ٣موعشملمملعضملؾملّ٣ماظلػملشملّ٦ؼهمل م،موظّ٤مرمينمػقملالءمإالمحلّٕةموغّٓعؼممملم
ودّ٦ء مسمملضؾهمل مظم ماظّٓغؿملممل مواآلخّٕة م ،موع ّ٤مث ّ٣مصكملن معّ٦اجؾملهمل مػّٔه ماظظملؽمملت ماظسملمملظهملم
وردسؾملمملمسّ٤متّٕوؼّٝماآلعؽملنيموتّٓعرلماظؾالد مضّٕورة مدؼؽملؿملهملموواجنملمورينم،محؿّ٧مالم
ؼضملؿملـّ٦امظمماِّرضمصلمملدؼما.م م

*مممممم*مممممم* م
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أَاْ ١ايؿاْع ٚايتادس
غمّٕطُّ٣ػممأَنػمم
ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖم:م{إؿمنفمماظػملَّذملذملّ٥عممؼعم ذملفملْع غم
عمقغملُؼملغمذملّ٦امبِمملظْضملعمذملمّٓػملؿممإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عمم
عمامحغملَؼملػمؿغمّ٣مبعمؿملػمّ٤عمماظؽملفممملسؿممأَنػممت ػم
تغمقملدقمواماظْفملَععممملغعممملتِمإؿمظَّ٧مأَػػمػملِؾملعممملموعمإؿمذ عم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالم
صملغملُّ٣ػممبِذملِّ٥مإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عمم َطذملمملنعممدعمذمل ِؼملؿملضملؼممملمبعمزملِذملرلؼمام}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
غِضملِؼملفممملمؼعمضملِ ُ
ذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓمحـوملماظرملذملّٕؼضملهملمماإلدذملالعؿملهملممسػملذملّ٧مماظسملذملّٕبمظمماِّرضمواٌرملذملّ٨مظممدذملؾػملؾملمملم
ظغمللنملماظذملّٕزقمايذملاللم;مظالدذملؿطملؽملمملءمبذملّ٥مسؼملذملمملممظممأؼذملّٓيمماظؽملذملمملسمم،مضذملممللممتضملذملمملشمم{:ػغمذملّ٦عممم
اظَِّّٔيمجعمضملعمّ٢عممَظغملُّ٣غمماظْفملَرػمضعممذعمظُّ٦ظًمملمصَمملعػمرملغمّ٦امصِّ٨مععمعمؽملمملطِؾِؾملعممملم عموطُػملُّ٦امعِّ٤ػممرؿمزػمضِِّ٥موعمإؿمظَؿملػمذملِّ٥مماظؽملقمرملغمذملّ٦رغمم}،م
وضممللمدؾقمملغ{:ّ٥صَكملؿمذعمامضُسملِؿملعموملِماظزملفمػملَمملةُمصَمملغػمؿعمرملِذملّٕغمواممصِذملّ٨مماظْذملفملَرػمضؿممموعمابػمؿعمطملغمذملّ٦اممعِذملّ٤ػمممصَسملػمذملّ٢ؿممماظػملَّذملِّ٥مم
عماذطُّٕغمواماظػملَّّ٥عممطَـِرلؼمامظَضملعم َّػملغملُّ٣ػممتغمظملْػملِقغمّ٦نعم}،موظّٔامطمملنمسّٕاكمبّ٤معمملظّ١م(رضذملّ٨ممآمسؽملذملّ٥م)م:م
و ػم
إذامص ذملػملّ٧ماىؼملضمل ذملهملماغزملذملذملّٕفمصّ٦ضذملذملّٟمسػملذملذملّ٧مب ذملمملبماٌلذملذملفّٓم،مصعمل ذملممللم:م(اظػملذملذملؾملّ٣مأجؾذملذملوملم
دسّ٦تّ١م،موصػملؿملوملمصّٕؼسملؿّ١م،مواغؿرملّٕتمطؼملمملمأعّٕتينم،مصمملرزضينمعذملّ٤ممصسملذملػملّ١مموأغذملوملمم
خرلماظّٕازضني).مممم م
مممطؼملممل محـفمومل ماظرملّٕؼضملهمل مسػمل ّ٧ماالذؿطملمملل مبمملظزملؽملمملسهمل مواظؿفمملرة م ،مواالدؿطملؽملمملء مبؾملؼملممل مسّ٤م
اظلقملال ،مصعملمملل مدؾقمملغ ّ٥مظم مذفملن ماظزملؽملمملسهمل م{:ظَعملَّٓػم مأَرػمدعمػملْؽملعمممل مرغمدغمػملَؽملعمممل مبِمملظْؾعمؿملممؽملعممملتِ موعمأَغػمّٖعمظْؽملعممملم
ععمضملعمؾملغمّ٣غم ماْظغملِؿعممملبعم موعماظْؼملِؿملّٖعمانعم مظِؿملعمعملُّ٦معم ماظؽملفممملسغم مبِمملظْعملِلػم ِّٛموعمأَغػمّٖعمظْؽملعمممل ماظْقعمِّٓؼّٓعم مصِؿمل ِّ٥مبعمفملْسؽم مذعمِّٓؼّٓؽمم
وعمععمؽملعممملصِّٝغممظِػملؽملفممملسؿم}،موضممللم(سّٖموج)ّ٢مظممذفملنماظؿفمملرةم{:ؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امظَمملمتعمفملْطُػملُّ٦ام
ُلغملُّ٣ػمم
أَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػم مبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػم مبِمملظْؾعممملرِّ٢ؿم مإؿمظَّممل مأَنػم معمتغملُّ٦نعم متِفعممملرعمةً مسعمّ٤ػم متعمّٕعماضـم معِ ػمؽملغملُّ٣ػم موعمظَممل متعمعملْؿغمػملُّ٦ا مأَغػمظمل عم
إؿمنفمماظػملَّّ٥عممطَمملنعمم ِبغملُّ٣ػممرعمحِؿملؼملؼمممل}.مم م
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ممممممموٌمملمطمملغوملماظزملؽملمملسهملمع ّ٤مأػ ّ٣مأدؾمملب موودمملئ ّ٢مهزملؿمل ّ٢ماِّرزاق مصعملّٓماختّٔػمملم
بضمل ّٚمأغؾؿملذملمملء مآ موردذملػمل ّ٥م(سػملؿملؾمل ّ٣ماظلالم) محّٕصهمل م ،مصغملمملغّ٦ا معسملّٕب ماٌـذمل ّ٢مظمم
نمملرؼما م،م
اٌؾملذملمملرة ماظزملؽملمملسؿملهمل مواالحذلافمواىّٓؾم مواظضملؼملّ٢م،مصغملمملن مغّ٦ح م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم)م َّ
ؼعملّ٦ل متضملمملشم :م{وعماصػمؽملعم ّٝماظْظملُػملْ َّ١مبِفملَسػمؿملغمؽملِؽملعمممل موعموعمحػمؿملِؽملعمممل موعمال متغمكعممملرِؾػمؽملِ ّ٨مصِ ّ٨ماظَِّّٔؼّ٤عم مزَػملَؼملغمّ٦ام
إؿمغفمؾملغم ّ٣معطملػمّٕعمضُّ٦نعم} ،موطمملن مدؿملممّٓغممل معّ٦د ّ٧م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مراسؿملؼمممل مظػملطملعمؽملعم ،ّ٣مضمملل متضملمملشم:م{وعمععممملم
تِػملْ َّ١مبِؿملعمؼملِؿملؽملِ َّ١مؼعمممل معغمّ٦دعم ّ٧م* مضَممللعم مػِّ٨عم مسعمزملعمممليعم مأَتعمّ٦عمطَّفملُ مسعمػملَؿملػمؾملعمممل موعمأَػغمّ٘قم مبِؾملعمممل مسعمػملَ ّ٧مشَؽملعمؼملِّ٨م
وعمظِّ٨عممصِؿملؾملعممملمععمـملرؿمبغممأُخػمّٕعمى}،موطمملنمداوودم(سػملؿملّ٥ماظلالم)محّٓفمادؼمام،مؼعملّ٦لمتضملمملشم{:وعمأَظَؽملفممملم
ظَّ٥غم ماظْقعمِّٓؼّٓعم مأَن ماسػمؼملعمّ٢ػم مدعممملبِطملعممملتٍ موعمضَّٓممرػم مصِ ّ٨ماظلفمّٕػمدِ موعماسػمؼملعمػملُّ٦ا مصعممملظِقؼمممل مإؿمغمم ّ٨مبِؼملعمممل متعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعمم
بعمزملِرلؽم} ،موطمملن مإدرؼّٗ م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مخؿملفممملرًممل م ،موضّٕب ماظؽمل
ودػمل )ّ٣مبؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م

مآ مداوود م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) ماٌـ ّ٢مواظعملّٓوة مظم ماظضملؼمل ّ٢مواالجؿؾملمملد م،م

حؿملىملمضمملل:م(عمملمأطَّ٢عممأحّٓؽممرضملمملعؼممملمضَُّّٛمخرلؼمامعِّ٤مأنمؼعمفملطُّ٢عممعِّ٤مسعمؼملعمّ٢ؿممؼعمِّٓهِم،موإنفممغ فمم
آِ مداوغمدعم م(سػملؿمل ِّ٥ماظلالم) مطمملنعم مؼفملطُّ٢غم معِ ّ٤مسعمؼملعمّ٢ؿم مؼعمِّٓهِ) م ،مصغملمملن مظغمل ّ٢مغ

معؾملؽملهمل مأوم

حّٕصهملمعّ٤مزراسهملمأومصؽملمملسهملمأومومملرة.مم م
موسؼملّ٢مغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبّٕسّ٨ماظطملؽملّ٣م،محؿملىملمضممللم:م(ععمممل مبعمضملعمىملعم ماظػملَّّ٥غمم
غعمؾِؿملكمممل مإؿمظَّممل مرعمسعم ّ٧ماظطملعمؽملعمّ٣عم) م ،مصَعملَممللعم مأَصػمقعممملبغمّ٥غم :موعمأَغػموملعم مؼممل مردّ٦ل مآ؟ مصَعملَممللعم :م م(غعمضملعمّ٣ػم ،مطُؽملػموملغمم
أَرػمسعممملػعمممل مسعمػملَ ّ٧مضَّٕعمارؿمؼ َّٛمظِفملَػػمّ٢ؿم مععمغملَّهملَ)م،موِّػؼملؿملهمل ماظزملؽملمملسهمل مظم متعملّٓم ماِّع ّ٣مورضؿملؾملممل محىملفمم
سػملؿملؾملممل ماإلدالم موسغمؽملِّ٨عم مبؾملممل مسؽملمملؼهمل مبمملظطملهمل م ،موأوالػممل ماػؿؼملمملعممل مطؾرلؼما محني مأذمملر مإشمم
ادؿكّٕاج مطؽملّ٦ز ماِّرض موادؿـؼملمملر مخرلاتؾملممل ،مصعملمملل مدؾقمملغ ّ٥م :م{وعمدعمكفمّٕعم مَظغملُّ٣ػم مععمممل مصِّ٨م
اظلفمؼملعممملوعماتِ موعمععمممل مصِ ّ٨ماَِّرػمضؿم مجعم ِؼملؿملضملؼمممل معِؽملػمّ٥غم مإؿمنفم مصِ ّ٨مذعمظِ َّ١مآلؼعممملتٍ مظِعملَّ٦ػممـم مؼعمؿعمظملَغملَّّٕغمونعم} ،مصظملّ٨م
اآلؼهمل ماظغملّٕميهمل مإذمملرات مواضقهمل مإشم ماظضملّٓؼّٓ مع ّ٤ماظزملؽملمملسمملت ماظيت مسػملؿملؾملممل مضّ٦امم
اإلغلمملنموعضملؿملرملؿ.ّ٥م م
مموحؿّ٧متقملتّ٨ماظزملؽملمملسهملمٔمملرػمملموتغملّ٦نمدؾؾؼممملمظممتعملّٓمماظظملّٕدمورضّ٨ممماجملؿؼملّٝمالم م
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بّٓ موأن مؼؿكػمل ّ٠ماظزملمملغ ّٝمبمملِّخالق مايؼملؿملّٓة م ،موؼؾؿطمل ّ٨مبزملؽملمملسؿ ّ٥مغظمل ّٝمغظملل ّ٥مورضّ٨ممم
جمؿؼملضمل .ّ٥م
مممممممم َٔٚاألخالم اييت جيب إٔ ٜتشً ٢بٗا ايؿاْع ٚايتادس :خًل األَاْ ١م،م
صمملِّعمملغهمل مظم ماظزملؽملمملسهمل متضملين ماظؿّٖام ماظزملمملغ ّٝمبفملخالق ماإلدالم موعؽملؾملف ّ٥مظم مإتعملمملنم
اظضملؼمل ّ٢موجّ٦دةمصؽملضملؿّ٥م ،مصعملّٓ مخػمل ّ٠مآ م(دؾقمملغ)ّ٥مط ّ٢مذّ٨ء مبكملتعملمملن معغمضملفّٖ م ،محؿملىملم
ِرلمبِؼملعممملمتعمظملْضملعمػملُّ٦نعم} .م
ؼعملّ٦ل{:صغمؽملػمّٝعمماظػملَِّّ٥ماظَِّّٔيمأَتػمعملَّ٤عممطُّ٢فممذعمّ٨ػمءٍمإؿمغفمّ٥غممخعمؾ ؽم
وعّ٤مثّ٣فممصكملنماإلغلمملن موػ ّ٦مؼّٖاول معؾملؽملهمل مأو مسؼملػملًممل مال مبّٓ موأن مؼغملّ٦ن مأعؿملؽملممل مصؿمل ّ٥م،م
ؼضملػمل ّ٣مأغ ّ٥مهومل مرضمملبهمل مآ م(سّٖ موج )ّ٢مؼّٕاه موؼّٕاضؾ ّ٥مظم مسؼملػمل ّ٥م ،مؼّٕاه مظم معّٖرسؿّ٥م
وظم معزملؽملضمل ّ٥موظم معؿفّٕه موظم مأي مجممملل مع ّ٤ماجملمملالت م ،مؼعملّ٦ل مايّ٠م
 ّ٤مسعمؼملعمّ٢ـم مإؿمظَّممل مطُؽملفممملم
دؾقمملغ{:ّ٥وعمععمممل متعمغملُّ٦نغم مصِ ّ٨مذعمفملْنـم موعمععمممل متعمؿػمػملُ ّ٦معِؽملػمّ٥غم معِّ٤ػم مضُّٕػمآنـم موعمظَممل متعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم معِ ػم
سعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم مذغمؾملغمّ٦دؼما مإؿمذػم متغمظملِؿملسملغمّ٦نعم مصِؿمل ِّ٥موعمععمممل مؼعمضملػمّٖغمبغم مسعمّ٤ػم مرعمبمم َّ١معِّ٤ػم معِـػمعملَممللؿم مذعمرفمةٍ مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم موعمظَمملم
صِ ّ٨ماظلفمؼملعممملءِ موعمظَممل مأَصػمطملعمّٕعم معِّ٤ػم مذعمظِ َّ١موعمظَممل م َأطْؾعمّٕعم مإؿمظَّممل مصِ ّ٨مطِؿعممملبٍ معغمؾِنيـم} ،موؼعملّ٦لم
دؾقمملغ{:ّ٥وعمضُّ٢ؿم ماسػمؼملعمػملُّ٦ا م َصلعمؿملعمّٕعمى ماظػملَّّ٥غم مسعمؼملعم َػملغملُّ٣ػم موعمرعمدغمّ٦ظُّ٥غم موعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمّ٦نعم موعمدعمؿغمّٕعمدقمونعم مإؿمظَّ٧م
سعممملظِّ٣ؿمماظْطملعمؿملػمنملِموعماظرملفمؾملعممملدعمةِمصَؿملغمؽملعمؾممؽغمغملُّ٣ػممبِؼملعممملمطُؽملػمؿغمّ٣ػممتعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم} .م
وطّٔظ ّ١مأوضقومل ماظلؽملهمل ماظؽملؾّ٦ؼهمل مأن مإتعملمملن ماظضملؼمل ّ٢مسؾمملدة مضؾ ّ٢مأن مؼغملّ٦ن موصمملءؼمم
ر ّ٠مصمملحنمل ماظضملؼمل ّ٢م،مصعملمملل م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(إؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مؼغمقِنملقم مإؿمذعما مسعمؼملِّ٢عمم
عمّٓطُّ٣ػم مسعمؼملعمػملًممل مأَنػم مؼغمؿػمعملِؽملعمّ٥غم) م ،مصمملظزملمملغ ّٝماظّٔي مؼؿكػمل ّ٠مبمملِّعمملغهمل مظم معؾملؽملؿ ّ٥مظ ّ٤مؼسملؿملّٝم
أَح غم
دضملؿمل ّ٥موجؾملّٓه م ،مب ّ٢مدؿملؽملمملل مجّٖاءؼم محلؽملؼمممل مظم ماظّٓغؿملممل مواآلخّٕة م ،مضمملل متضملمملشم{:إؿمنفمم
اظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا موعمسعمؼملِػملُّ٦ا ماظزملفممملظِقعممملتِ مإؿمغفمممل مظَممل مغغمسملِؿملّٝغم مأَجػمّٕعم مععمّ٤ػم مأَحػملعمّ٤عم مسعمؼملعمػملًممل} ،موضمملل م(سّٖم
وج{:)ّ٢صَمملدػمؿعمفعممملبعم مظَؾملغمّ٣ػم مرعمبقمؾملغمّ٣ػم مأَغمم ّ٨مظَممل مأُضِؿملّٝغم مسعمؼملعمّ٢عم مسعممملعِّ٢ـم معِ ػمؽملغملُّ٣ػم معِّ٤ػم م عمذطَّٕـم مأَوػم مأُغػمـعمّ٧م
ػمسملغملُّ٣ػممعِّ٤ػممبعمضملػمّٚـم}،مصمملظّٔيمؼلضملّ٧مدمّ٦ماإلجمملدةمواإلتعملمملنمظممصؽملضملؿّ٥مإغلمملنمصمملحلؽمم
بعمضمل غم
صمملضّ٢معضملؿزملّ٣مبمملظظملسملؿملػملهمل.م م
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ممأعممل مع ّ٤مٕ مؼؿعمل ّ٤مسؼملػمل ّ٥موسمػمل ّٙمظم مصؽملمملسؿذمل ّ٥موحّٕصؿذمل ّ٥موعؾملؽملؿذمل ّ٥مصؾمل ّ٦مآث ّ٣م،م
وؼؿسملذملمملس ّٟمإٔ ّ٥مووزره مبعملذملّٓر معممل مؼؿلؾنمل مصؿمل ّ٥مع ّ٤مضؿملمملع مظألعّ٦ال م ،مصغمل ّ٢مصمملحنملم
صؽملضملهمل مال مؼؿعمل ّ٨مآ مصؿملؾملممل مصؾمل ّ٦مخمملئ ّ٤مظّٓؼؽمل ّ٥موغظملل ّ٥موورؽمل ،ّ٥موآ م(سّٖ موج)ّ٢مال مزمنملم
اًمملئؽملنيم،مبّ٢مإنمآم(سّٖموج)ّ٢مؼظملسملقّ٥مسػملّ٧مرؤوسماِّذؾملمملدمؼّ٦مماظعملؿملمملعهملم،مضَممللعمم
رعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(إؿمذعما مجعمؼملعمّٝعم ماظػملَّّ٥غم ماَِّوفمظِنيعم موعماآلخِّٕؿمؼّ٤عم مؼعمّ٦ػممعمم
اظْعملِؿملعممملععمهملِمؼغمّٕػمصَّٝغممِظغملُّ٢مممشَمملدِرـممظِّ٦عماءؽممصَ ِعملؿملّ٢عممػعمِّٔهِمشَّٓػمرعمةُمصُالَنؿممبػمّ٤ؿممصُالَنـم).م م
ٚنُا اٖتُت ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝبايؿٓاعٚ ١أَاْ ١ايؿاْع اٖتُت أٜطًا

بايتذازٚ ٠أَاْ ١ايتادس م ،مصمملظؿفمملرة مبؿملضملؼمممل موذّٕاءؼم مأحّٓغم مرّٕق ماظغمللنمل ماٌؾمملحهملم
ظؿقعملؿمل ّ٠مإسؼملمملر ماظغملّ٦ن موادؿعملّٕار ماجملؿؼمل ّٝموأعؽمل ّ٥م ،مضمملل متضملمملشم{:وأَحعمّ٢فم ماظػملَّّ٥غم ماظْؾعمؿملػمّٝعمم
وعمحعمّٕفممعم ماظّٕممبعمممل} ،موٌممل مدؽ ّ٢ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ِّ٥م ،مأَيقمم

اْظغملَلػمنملِمأَرْؿملعمنملغمم؟مضَممللعمم:م(طَلػمنملغمماظّٕفمجغمّ٢ؿممبِؿملعمِّٓهِم،م عموطُّ٢قم مبعمؿملػمّٝـم مععمؾػمّٕغمورـم)،مواظؾؿمل ّٝماٌدلورمعمملم
ظؿملّٗمصؿملّ٥مشّ٘موالمخّٓاعم،موالمعمملمسممملظّٟماظرملّٕع.م م
وجّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن مضسملؿملهمل ماظؿفمملرة مظم ماإلدالم مضمملئؼملهمل مسػمل ّ٧مأدمملس ماِّعمملغهمل،م
بضملؿملّٓؼما مس ّ٤ماظصملػمل ّ٣مواظطملّٕر موادؿطملالل محمملجمملت ماظؽملمملس موأضّ٦اتؾمل ّ٣م ،مضمملل م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غمم
سعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(إؿمغفمؼملعمممل ماظْؾعمؿملػمّٝغم مسعمّ٤ػم متعمّٕعماضـم) ،موػّٔا مػ ّ٦ماظشملّٕؼ ّ٠ميزملّ٦ل ماظدلطهمل مظمم
اظؿفمملرة مواظغمللنمل م ،محؿملىملمؼعملّ٦ل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(اظؾعمؿملممضملعممملنؿم مبِمملًِؿملعممملرؿم مععمممل مظَّ٣ػمم
ن مصعمّٓعمضَممل موعمبعمؿملفمؽملعمممل مبغمّ٦رؿمكَ مظَؾملغمؼملعمممل مصِ ّ٨مبعمؿملػمضملِؾملؿمؼملعمممل م ،موعمإؿمنػم مطَّٔعمبعمممل م عموطَؿعمؼملعمممل معغمقِعملَوملػم مبعمّٕعمطَهملُم
ؼعمؿعمظملَّٕفمضَممل م ،مصَكملؿم ػم
بعمؿملػمضملِؾملؿمؼملعمممل).ممم م
ٚاألَاْ ١يف ايتذاز ٠تعين :ماظؿّٖام ماظؿمملجّٕ مبسملّ٦اب ّٛماظرملّٕع مظم ماظؾؿملّٝم
واظرملّٕاء مودمملئّٕ ماٌضملمملعالت ماٌمملظؿملهمل م ،مصال مؼطملّ٘ مظم مبؿملضمل ّ٥موذّٕائ ّ٥م ،موال مؼغملؿ ّ٣مسؿملؾؼممملم
ؼضملػملؼمل ّ٥مظم مدػملضملؿ ،ّ٥مصؽملؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مغؾمل ّ٧مس ّ٤مذظ ّ١محني مععمّٕفم مسعمػملَّ٧م
صغمؾػمّٕعمةِ مرَضملعممملمـم مصَفملدػمخعمّ٢عم مؼعمّٓعمهغم مصِؿملؾملعمممل م،مصَؽملعممملظَوملػم مأصمملبِضملغمّ٥غم مبعم َػملالً م ،مصَعملَممللعم م:م(مععمممل مػّٔعما مؼعمممل مصعممملحِنملعمم
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اظشملَّضملعممملمؿم م؟)مضَممللعم م:مأصعممملبعمؿّ٥غم ماظلفمؼملعممملءغم مؼعمممل مردّ٦ل مآ م.مضَممللعم م:م(أصَالَ مجعمضملعمػملْؿعمّ٥غم مصَّ٦قعم ماظشملَّضملعممملمؿمم
حعمؿفمّ٧مؼّٕعماهغمماظؽملفممملسغمم!مععمّ٤ػممشرملفمؽملعممملمصَػملَؿملػمّٗعممعِؽملفمممل)م،موؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(اظْؼملغملػمػملِّ٣غمم
أَخغم ّ٦ماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿم م ،موعمظَممل مؼعمقِّ٢قم مظِؼملغملػمػملِّ٣ـم مبعممملععم معِّ٤ػم مأَخِؿمل ِّ٥مبعمؿملػمضملؼمممل مصِؿمل ِّ٥مسعمؿملػمنملؽم مإؿمظَّممل مبعمؿملفمؽملعمّ٥غم مظَّ٥غم)م;مظّٔظّ١م
جمملءت ماظرملّٕؼضملهمل ماإلدالعؿملهمل مبؿضملمملظؿملؼملؾملممل ماظلؼملقهمل مهىمل مأتؾمملسؾملممل مبسملّٕورة مطلنمل ماٌممللم
عّ٤مرّٕقمعؾمملحهملموعرملّٕوسهملم،مصفملبمملحوملمصمؿملّٝمصّ٦رماظغمللنملماياللماظيتمظؿملّٗمصؿملؾملمملم
اسؿّٓاء موال مزػمل ّ٣موال مضّٕر مسػمل ّ٧ماآلخّٕؼّ٤م ،مضمملل متضملمملشم{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مطُػملُّ٦ام
عِّ٤ػم مرَؿملممؾعممملتِ مععمممل مرعمزعمضْعمؽملمملطُّ٣ػم موعماذػمغملُّٕغموا مظِػملَّ ِّ٥مإؿمنػم مطُؽملػمؿغمّ٣ػم مإؿمؼفممملهغم متعمضملػمؾغمّٓغمونعم}،موؼعملّ٦لمغؾؿملؽملممل م(صعمػملَّّ٧م
ال مؼعمعملْؾعمّ٢غم مإؿمالَّ مرَؿملممؾؼمممل موعمإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مأَععمّٕعمم
اظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(أَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مرَؿملممنملؽم م َ
اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مبِؼملعمممل مأَععمّٕعم مبِ ِّ٥ماظْؼملغمّٕػمدعمػملِنيعم ،مصَعملَممللعم{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظّٕقمدغمّ٢غم مطُػملُّ٦ا معِّ٤عم ماظشملَّؿملممؾعممملتِ موعماسػمؼملعمػملُّ٦ام
صعممملظِقؼمممل مإؿمغمم ّ٨مبِؼملعمممل متعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم مسعمػملِؿملّ٣ؽم} ،موضَممللعم مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم:م{ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مطُػملُّ٦ام
شملؿملّ٢غم ماظلفمظملَّٕعم مأَذػمضملعمىملعم مأَشْؾعمّٕعم مؼعمؼملغمّٓقم مؼعمّٓعمؼػم ِّ٥مإؿمظَّ٧م
عِّ٤ػم مرَؿملممؾعممملتِ مععمممل مرعمزعمضْؽملعممملطُّ٣ػم} ،مثغمّ٣فم م عمذطَّٕعم ماظّٕفمجغمّ٢عم مؼغم ِ
اظلفمؼملعممملءِ مؼعمممل مرعمبمم مؼعمممل مرعمبمم موعمععمشملْضملعمؼملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم م ،موعمععمرملػمّٕعمبغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم م ،موعمععمػملْؾعملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم م ،موعمشُِّٔىعمم
بِمملظْقعمّٕعمامؿمم،مصَفملَغفمّ٧مؼغملػمؿعمفعممملبغممظِّٔعمظِ .)َّ١م
وضّٓ مض ّٙمسػملؿملؽملممل ماظؽمل

م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) معـالً مراضؿملؼمممل مظألعمملغهمل مظم ماظؾؿملّٝم

واظرملّٕاء محػملومل مبّ٥ماظدلطهمل مواِّظظملهمل م،موهعملعملومل مبّ٥ماحملؾهملمواٌّ٦دة مبني ماٌلػملؼملني م،م
حؿملىمل مضمملل :م(اذػمؿعمّٕعمى مرعمجغمّ٢ؽم معِّ٤ػم مرعمجغمّ٢ـم مسعمعملَمملرؼما مظَّ٥غم م ،مصَّ٦عمجعمّٓعم ماظّٕفمجغمّ٢غم ماظَِّّٔي ماذػمؿعمّٕعمىم
ّ١م
اظْضملعمعملَمملرعم مصِ ّ٨مسعمعملَمملرؿمهِ مجعمّٕفمةً مصِؿملؾملعمممل مذعمػعمنملؽم م ،مصَعملَممللعم مظَّ٥غم ماظَِّّٔي ماذػمؿعمّٕعمى ماظْضملعمعملَمملرعم م :مخّٔػم مذعمػعمؾعم َ
عِؽملمم ّ٨م ،مإؿمغفمؼملعمممل ماذػمؿعمّٕعمؼػموملغم معِؽملػم َّ١ماَِّرػمضعم موعمظَّ٣ػم مأَبػمؿعمّٝػم معِؽملػم َّ١ماظّٔفمػعمنملعم م ،موعمضَممللعم ماظَِّّٔي مظَّ٥غمم
عمقمملطَؼملعممملم
عمقمملطَؼملعمممل مإؿمظَ ّ٧مرعمجغمّ٢ـم مصَعملَممللعم ماظَِّّٔي مت عم
اَِّرػمضغم م:مإؿمغفمؼملعمممل مبِضملػمؿغم َّ١ماَِّرػمضعم موعمععمممل مصِؿملؾملعمممل م; مصَؿ عم
إؿمظَؿملػم ِّ٥م :مأََظغملُؼملعمممل موعمظَّٓؽم مضَممللعم مأَحعمّٓغمػغمؼملعمممل م :مظِ ّ٨مشُالَمؽم م ،موعمضَممللعم ماآلخعمّٕغم م :مظِ ّ٨مجعممملرؿمؼعمهملٌ م; مضَممللعم:م
أَغػمغملِقغمّ٦اماظْطملغمالَمعمماظْفعممملرؿمؼعمهملَم،موعمأَغػمظملِعملُّ٦امسعمػملَّ٧مأَغػمظملُلِؾملؿمؼملعممملمعِؽملػمّ٥غمموعمتعمزملعمّٓفمضَممل).م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م
ظعملّٓ مبني ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣معؽملّٖظهمل ماظؿمملجّٕ ماِّعني ماظّٔي مؼزملّٓقم

ظممبؿملضملّ٥موذّٕائّ٥م،محؿملىملمضمملل:م(اظؿفممملجِّٕغم ماظزملفمّٓغموقغم ماَِّعِنيغم مععمّٝعم ماظؽملفمؾِؿملممنيعم موعماظزملممّٓممؼعملِنيعمم
وعماظرملقمؾملعمّٓعماءِ) ،موإذا مطمملغومل ماِّعمملغهمل مظم ماظؿفمملرة موػملنمل مظزملمملحؾؾملممل ماًرل ،مصمملًؿملمملغهملم
متق ّ٠ماظدلطهمل ،مٌممل مؼذلتنمل مسػملؿملؾملممل مع ّ٤مصلمملد مظمماٌضملمملعالت مبني ماظؽملمملس ،مواظعملشملؿملضملهملم
بني مأصّٕاد ماجملؿؼمل ،ّٝمواظؿؾمملش ّٚماظّٔي مؼظملسمل ّ٨مإشم ماظؽملّٖاع مواظرملعملمملق م ،مصضملعمّ٤ػم مأَبِّ٧م
ػغمّٕعمؼػمّٕعمةَ م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥مضَممللعم:م َضممللعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) :م(ؼعمعملُّ٦لغم ماظػملَّّ٥عمم
(سّٖموج:)ّ٢مأَغعمممل مثعممملظِىملغمماظرملفمّٕؿمؼغملَؿملػمّ٤ؿممععممملمظَّ٣ػممؼعمكغمّ٤ػممأَحعمّٓغمػغمؼملعممملمصعممملحِؾعمّ٥غمم ،مصَكملؿمذعما مخعممملغعمّ٥غممخعمّٕعمجػموملغمم
عِّ٤ػممبعمؿملػمؽملِؾملؿمؼملعمممل) .م
 َٔٚؾٛز ارتٝاْ ١يف ايتذاز :٠ماظطملّ٘م،مواظؿشملظملؿملّٟم،مواالحؿغملمملرم،موادؿطملاللم
حمملجمملت ماظؽملمملس م ،وطػملؾملممل مأعّ٦ر محمّٕعهمل مبكملصممملع ماٌلػملؼملني م ،موصمملحؾؾملممل مظؿملّٗ مسػملّ٧م
عؽملؾمليمل ماظؽمل

م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) محؿملىمل مضمملل :م(ععمّ٤ػم مشَرملفمؽملعمممل مصَػملَؿملػمّٗعم معِؽملفمممل) ،مومممملم

الذ ّ١مصؿمل ّ٥مأن ماحؿغملمملر ماظلػمل ّٝمزمؼمل ّ٢مظم مرؿملمملت ّ٥مبّٔور ماشلالك مواظّٓعمملر م; مٌممل مؼلؾؾّ٥م
ع ّ٤مزػمل ّ٣موشالءٍ مظم ماِّدضملمملر م ،موإػّٓارـم مظؿفمملرة ماٌلػملؼملني موصؽملمملسؿؾمل ّ٣م ،موتسملؿملؿملّ٠ـمم
ِّبّ٦اب ماظضملؼمل ّ٢مواظّٕزق م ،مواغؿرملمملر مايعملّٓ مواظغملّٕاػؿملهمل مبني ماِّصّٕاد م،مممممل مؼلمملسّٓ مسػملّ٧م
تظملغمل ّ١ماجملؿؼمل ّٝمواغؾملؿملمملر ماظضملالضمملت مبني مأصّٕاده م; مظّٔظ ّ١مضمملل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآم

المؼعمقعمػمؿغملِّٕغممإؿمالَّمخعممملرِلملؽم)م،م(واًمملرلملمػّ٦ماآلث .)ّ٣م
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م( َ
مممصمملظؿمملجّٕماظّٔيمؼغملؿّ٣معمملمظمماظلػملضملهملمعّ٤مسؿملّ٦بم،مأومؼشملظملّٟمظمماظغملؿملّ٢مواظّ٦زنم،مأوم م
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ؼؿالسنملمبفملضّ٦اتماظؽملمملسموحمملجمملتؾملّ٣ماظسملّٕورؼهملمؼضملّٓمخمملئؽملؼممملمظألعمملغهملموآطالًمظػملقّٕام .م
وظعملّٓمأسشملّ٧ماظلػملّٟماظزملمملحلم(رضّ٨مآمسؽملؾمل)ّ٣مأمنّ٦ذجؼممملمرائضملؼممملمظػملؿمملجّٕماِّعني،م
صؾملّٔا مؼّ٦غّٗ مب ّ٤مسؾؿملّٓ مآ م(رضم ّ٥مآ) مطمملن متمملجّٕؼما م ،موطمملن مسؽملّٓه مثؿملمملب مخمؿػملظملهملم
أِّمملن ،مصّٔػنمل مإشم ماظزملالة مذات مؼّ٦م موتّٕك ماب ّ٤مأخؿمل ّ٥مظم معؿفّٕه م ،مصفمملءم
أسّٕاب ّ٨مورػملنمل مثّ٦بؼمممل مبفملربضملؼملمملئهمل مدؼؽملمملر م ،مصضملّٕض مسػملؿمل ّ٥مثّ٦بؼمممل ممبمملئؿني مصمملدؿقلؽملؾملمملم
واذذلاػممل موعسمل ّ٧مبؾملممل موػ ّ٨مسػمل ّ٧مؼّٓؼ ،ّ٥مصمملدؿعملؾػمل ّ٥مؼّ٦غّٗ مصضملّٕف مثؿملمملب ّ٥م ،مصعملممللم
ظألسّٕاب :ّ٨مبغمل ّ٣ماذذلؼومل؟ مصعملمملل مبفملربضملؼملمملئهمل مدؼؽملمملر م ،مصعملمملل :مال متلمملوي مأطـّٕ معّ٤م
عمملئؿني ،مصمملرج ّٝمحؿ ّ٧متّٕدػممل م ،مصعملمملل :مػّٔه متلمملوي مظم مبػملّٓغممل مطملؼملمملئهمل موأغمملم
ارتسملؿملؿؾملممل م ،مصعملمملل مظ ّ٥مؼّ٦غّٗ م :ماغزملّٕف مصكملن ماظؽملزملّّ مظم ماظّٓؼ ّ٤مخرل مع ّ٤ماظّٓغؿملممل ممبمملم
صؿملؾملممل م ،مث ّ٣مرده مإشم معؿفّٕه مورد مسػملؿمل ّ٥معمملئيت مدؼؽملمملرم ،موخمملص ّ٣ماب ّ٤مأخؿمل ّ٥مظم مذظ ّ١م،م
ضمملئال :مأعممل مادؿقؿملؿملومل؟! مأعممل ماتعملؿملومل مآ؟! متّٕبّّ معـ ّ٢ماظـؼمل ّ٤موتذلك ماظؽملزملّّم
ظػملؼمللػملؼملني ،مصعملمملل:موآ معممل مأخّٔػممل مإال موػ ّ٦مراض مبؾملممل م ،مضمملل:مصؾملال مرضؿملومل مظ ّ٥ممبمملم
تّٕضمملهمظؽملظملل.ّ١م م
إن مظألعمملغهمل مظم ماظؿفمملرة مواظزملؽملمملسهمل مآثمملرؼما مرؿملؾهمل مؤّٕات مغمملصضملهمل متضملّ٦د مسػملّ٧م
اجملؿؼمل ّٝمبمملًرل ،مصؿلّ٦ده مروح ماحملؾهمل مواٌّ٦دة م ،موؼضمل ّ٣ماظّٕخمملء موؼؿعملّٓمم
اجملؿؼمل،ّٝمأعمملماإلغلمملنماظّٔيمالمؼقملديمعمملمرمنملمسػملؿملّ٥معّ٤مأعمملغهملمأومؼّٕاضنملماظؽملمملسم
والمؼّٕاضنملمآم(سّٖموج)ّ٢مصؾملّ٦مخمملئ ّ٤م،موآمالمزمنملماًمملئؽملني،مضممللمتضملمملشم:م{...م
إؿمنفمماظػملَّّ٥عممظَمملمؼغمقِنملقممععمّ٤ػممطَمملنعممخعمّ٦فماغؼممملمأَثِؿملؼملؼمممل}،موضّٓمغؾملمملغمملمآم(سّٖموج)ّ٢مسّ٤ماًؿملمملغهمل م،م
صعملمملل متضملمملشم{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مظَممل متعمكغمّ٦غغمّ٦ا ماظػملَّّ٥عم موعماظّٕفمدغمّ٦لعم موعمتعمكغمّ٦غغمّ٦ا مأَععممملغعمممل ِتغملُّ٣ػمم
وعمأَغػمؿغمّ٣ػممتعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم} .م
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َاٍ ايٛقف ..مسسَت٘ ٚتُٓٝت٘
ٚدٚز ٙيف خدَ ١اجملتُع
ػممتؽملذملمملظُّ٦ماماظْؾِذملّٕفممحعمؿفمذملّ٧م
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئذملّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماٌذملؾني:م{ظَذمل ّ٤عم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّم
تغمؽملػمظملِعملُّ٦امعِؼملفممملمتغمقِؾقمّ٦نعمموعمعمملمتغمؽملػمظملِعملُّ٦امعِّ٤ػممذعمّ٨ػمءٍمصَكملؿمنفمماظػملَّذملّ٥عممبِذملِّ٥مسعمِػملذملؿملّ٣ؽمم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
آُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فممم
صعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صؼملؼملمملمالمذّ١مصؿملّ٥مأنفمماٌممللمغضملؼملهملمعّ٤مغضملّ٣مآم(سّٖموج)ّ٢مأغضملّ٣مبّ٥مسػملّ٧ماظؽملمملسم
ظؿلؿعملؿملّ٣مذؽّ٦نمحؿملمملتؾمل،ّ٣مصؾملّ٦مضِّ٦اممايؿملمملةماإلغلمملغؿملفمهملم،مرؿملىملمالمؼؽملغملّٕمأحّٓمعمملمظػملؼملممللم
ع ّ٤مأػؼملؿملهمل مظم متلؿملرل مأعّ٦ر مايؿملمملة ،مواظؽملؾملّ٦ض مبمملِّصّٕاد مواِّع ّ٣مظؿقعملؿمل ّ٠مودمملئّ٢م
اظضملؿملّ٘ماظغملّٕؼ،ّ٣مواظّٕضّ٨مإشممعّٓارجماظؿعملّٓم،موٓمدرؾمماظرملمملسّٕممحؿملىملمضمملل:م
بمملظ ِضملذملػملّ٣ؿممواٌذملممللؿممؼعمؾينماظ ؾمؽملذملذملذملمملسغممعغم ْػملذملغملَؾملغمّ٣غممم***مظذملذملّ٣مؼغمنبعممعغمػملٌّْ١مسػملذملّ٧مجؾملذملذملّ٢ـمموإضذملذملذملذملالل
وع ّٝمأنفم ماٌمملل مؼغملؿلنمل مػّٔه ماِّػؼملؿملهمل مظم مايؿملمملة م ،مإال مأن ماإلدالم مجضملػملّ٥م
ودؿملػملهملمالمشمملؼهمل م،ميظمل ّٜمايؿملمملةموضسملمملءمايمملجمملتم،موودؿملػملهملمظػملدلمواظزملػملهملمواظؿغملمملصّ٢م
بنيماظؽملمملسم،مصمملٌممللمودؿملػملهملمإذامادؿكّٓممظمماظزملالحمطمملنمغضملؼملهمل،مطؼملمملمضممللم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م:م(غِضملػمّ٣عمماظْؼملعمممللغمماظزملفممملظِّّغممظِػملْؼملعمّٕػمءِماظزملفممملظِّّؿم)م،موإذامادؿغمكّٓممظمماظظمللمملدم
طمملن موبمملظًممل مس ػمل ّ٧مصمملحؾ ،ّ٥مطؼملممل مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(تعمضملِّٗعم مسعمؾػمّٓغم ماظّٓممؼؽملعممملرؿمم
وعمسعمؾػمّٓغمماظّٓممرػمػعمّ٣ؿمموعمسعمؾػمّٓغمماظْكعمؼملِؿملزملعمهملِ،متعمضملِّٗعمموعماغعمػمؿغملَّٗعم،موعمإؿمذعمامذؿملَّ١مصَالَماغػمؿعمعملَّ٘عم)م .م
واٌممللماظزملمملحلمػّ٦ماظّٔيمؼؽملظملّٝمصمملحؾّ٥مظممدغؿملمملهموأخّٕاه م،مصؾملّ٦مأحّٓماظـالثهملم
اظيتمؼؾعملّ٧مأثّٕػمملمبضملّٓمعّ٦تمصمملحؾؾملمملم،مطؼملمملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(مإؿمذعمامععممملتعمم
اإلؿمغػملعمذملمملنغمماغػمعملَشملَذملّٝعممسعمؼملعمػملُّ٥غممإؿمظَّمملمعِّ٤ػممثعمػملَمملثٍم:مصعمّٓعمضَهملٌمجعممملرؿمؼعمهملٌ،موعمسِػملّْ٣ؽممؼغمؽملػمؿعمظملَّٝغممبِِّ٥م،موعموعمظَذملّٓؽممصعمذملمملظِذملّّؽمم م

- 139 -

ؼعمّٓػمسغمّ٦مظَّ٥غم)م،موالمذّ١مأنماٌممللماٌّ٦ضّ٦فمػّ٦ممظممصػملنملماظزملّٓضهملماىمملرؼهمل.مم م
 َٔٚؾٛز املاٍ املُتد خ ٚ ٙبسنت٘ عً ٢ؾاسب٘ م :ماظّ٦ض ّٟم ،مصؾمل ّ٦مضّٕبهملم
ؼؿعملّٕبمبؾملمملماظضملؾّٓمإشممخمملظعملّ٥م ،مظممصّ٦رةمعّ٤مأسصملّ٣مصّ٦رماإلغظملمملقمظممدؾؿملّ٢مآم
(سّٖ موج )ّ٢موأطـّٕػممل مغظملضملؼمممل م ،موأبضملّٓػممل مأثّٕؼما م ،مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمّ٤م
احػمؿعمؾعمّٗعم مصّٕدؼمممل مظم مدؾؿملّ٢ؿم مآِ مإميمملغؼمممل مبمملِٓم ،موتزملّٓؼعملًمملمبّ٦سػمّٓهِم; مصكملن مذِؾعمضملعمّ٥غمم ،مورؿمؼفمّ٥غم مظمم
عؿملّٖاغِ ّ٥مؼّ٦معم ماظعملؿملمملعهملِ) .موؼعملّ٦ل ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥م :م{وعمععمممل مأَغػمظملَعملْؿغمّ٣ػم معِّ٤ػم مذعمّ٨ػمءٍ مصَؾملغمّ٦عم مؼغمكػمػملِظملُّ٥غمم
ػمّٓطُّ٣ػممؼعمؽملػمظملَّٓغمموعمععممملمسِؽملػمّٓعمماظػملَِّّ٥مبعممملقـم}.م م
وعمػغمّ٦عممخعمؿملػمّٕغمماظّٕفمازؿمضِنيعم}،موؼعملّ٦لمسّٖموج:ّ٢م{ععممملمسِؽمل عم
وظعملّٓمدفّ٢ماظؿمملرؼّْمبفملحّٕفمعّ٤مغّ٦رمصّ٦رؼمامعسملؿملؽهملمظػملزملقمملبهملماظغملّٕامم(رضّ٦انم
آمتضملمملشممسػملؿملؾمل)ّ٣ماظّٔؼّ٤مأدرطّ٦امػّٔاماظظملسملّ٢مظمماظّ٦ضّٟم،موأؼعملؽملّ٦امأنمعمملسؽملّٓمآ م
م خرل موأبعمل ّ٧م ،مصؿلمملبعملّ٦ا مظم ماًرلات م ،موأوضظملّ٦ا مأعّ٦اشل ّ٣مظم مدؾؿمل ّ٢مآ مصّٓضهملم
جمملرؼهمل م ،مصؾملممل مػ ّ٦ماظظملمملروق مسؼملّٕ مب ّ٤ماًشملمملب م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مؼفملت ّ٨مإشم ماظؽمل

م

(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣موؼعملّ٦ل:مؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَّ ِّ٥م،مإؿمغممّ٨مأَصعمؾػموملغممأَرػمضؼممملمبِكعمؿملػمؾعمّٕعممظَّ٣ػممأُصِنملػمم
ععممملظًممل مضَ ُّّٛمأَغػمظملَّٗعم مسِؽملػمِّٓي معِؽملػمّ٥غم ،مصَؼملعمممل متعمفملْعغمّٕغم مبِِّ٥؟ مضَممللعم :م(إؿمنػم مذِؽػموملعم محعمؾعملػموملعم مأَصػمػملَؾملعمممل م،م
وعمتعمزملعمّٓفمضْوملعممبِؾملعمممل)مضَممللعم:مصَؿعمزملعمّٓفمقعممبِؾملعممملمسغمؼملعمّٕغمم،مأَغفمّ٥غممالَمؼغمؾعممملعغمموعمالَمؼغمّ٦ػعمنملغمموعمالَمؼغمّ٦رعمثغم،موعمتعمزملعمّٓفمقعمم
بِؾملعمممل مصِ ّ٨ماظظملُعملَّٕعماءِ ،موعمصِ ّ٨ماظعملُّٕػمبعم ّ٧موعمصِ ّ٨ماظّٕممضَمملبِ ،موعمصِ ّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿم ماظػملَّ ،ِّ٥موعمابػمّ٤ؿم ماظلفمؾِؿملّ٢ؿم،م
وعماظسملفمؿملػمِّٟمالَمجغمؽملعممملحعممسعمػملَّ٧مععمّ٤ػمموعمظِؿملعمؾملعممملمأَنػممؼعم ْفملطُّ٢عممعِؽملػمؾملعممملمبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِ،موعمؼغمشملْضملِّ٣عممشَؿملػمّٕعممعغمؿعمؼملعمّ٦مملـم).م م
وػممل مػ ّ٦مدؿملّٓغممل مسـؼملمملن م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مؼرملذلي مبؽّٕ مروعهمل مع ّ٤ماظؿملؾملّ٦ديم
وؼّ٦ضظملؾملمملمسػملّ٧ماٌلػملؼملنيم(دعملمملؼهملً مظِػملْطملعمؽملِّ٧مم موعماظْظملَعملِرلؿم موعمابػمّ٤ؿم ماظلفمؾِؿملّ٢ؿم)م،موأوضّٟمدؿملّٓغمملمأبّ٦م
رػملقهمل ماِّغزملمملري م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مأحنمل معمملظ ّ٥مإشم مضػملؾ ّ٥مصّٓضهمل مجمملرؼهمل م ،مؼعملّ٦لم
دؿملّٓغممل مأغّٗ م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥م :مطَمملنعم مأَبغم ّ٦مرَػملْقعمهملَ م َأطْـعمّٕعم ماَِّغػمزملعممملرؿم مبِمملظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِ مععممملظًممل معِّ٤ػمم
،موطَمملنعممرعمدغمّ٦لغمم
عم،موطَمملغعموملػممعغملػمؿعمعملْؾِػملَهملَماٌَلػمفِِّٓ م عم
ـم،موطَمملنعممأَحعمنملقممأَعػمّ٦عماظِِّ٥مإؿمظَؿملػمِّ٥مبعمؿملػمّٕغمحعممملء عم
غعمكػم ّ٢عم
اظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مؼعمّٓػمخغمػملُؾملعممملموعمؼعمرملػمّٕعمبغممعِّ٤ػممععممملءٍمصِؿملؾملعممملمرَؿملممنملٍ م،مضَممللعممأَغعمّٗؽم:مصَػملَؼملفممملم
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أُغػمّٖؿمظَوملػممػعمِّٔهِماآلؼعمهملُ:م{ظَّ٤ػممتعمؽملعممملظُّ٦اماظؾِّٕفممحعمؿفمّ٧متغمؽملػمظملِعملُّ٦امعِؼملفممملمتغمقِؾقمّ٦نعم} مضَمملمعممأَبغمّ٦مرَػملْقعمهملَمإؿمظَّ٧م
رعمدغمّ٦لؿم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مصَعملَممللعم:مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ،ِّ٥مإؿمنفمماظػملَّّ٥عم متعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَّ٧م
ؼعمعملُّ٦لغم{:ظَّ٤ػممتعمؽملعممملظُّ٦اماظؾِّٕفممحعمؿفمّ٧متغمؽملػمظملِعملُّ٦امعِؼملفممملمتغمقِؾقمّ٦نعم}وعمإؿمنفممأَحعمنملفممأَعػمّ٦عماظِّ٨مإؿمظَّ٨فممبعمؿملػمّٕغمحعممملءعم،م
وعمإؿمغفمؾملعممملمصعمّٓعمضَهملٌمظِػملَّ،ِّ٥مأَرػمجغمّ٦مبِّٕفمػعممملموعمذغمخػمّٕعمػعممملمسِؽملػمّٓعمماظػملَّ،ِّ٥مصَسملعمضملػمؾملعممملمؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥محعمؿملػمىملغممأَرعماكَم
اظػملَّّ٥غم،مضَممللعم:مصَعملَممللعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(بعمّْـم،مذعمظَِّ١مععمممللؽممرعمابِّّؽم،مذعمظَِّ١م
ععمممللؽممرعمابِّّؽم،موعمضَّٓػممدعمؼملِضملػموملغممععممملمضُػملْوملعم،موعمإؿمغممّ٨مأَرعمىمأَنػممتعمفػمضملعمػملَؾملعممملمصِّ٨ماَِّضّْٕعمبِنيعم) مصَعملَممللعممأَبغمّ٦م
رَػملْقعمهملَ:مأَصْضملعمّ٢غممؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَّ،ِّ٥مصَعملَلعمؼملعمؾملعممملمأَبغمّ٦مرَػملْقعمهملَمصِّ٨مأَضَمملرؿمبِِّ٥موعمبعمؽملِّ٨مسعمؼملمم .)ِّ٥م
وسعمّ٤ػم مسعمؾػمِّٓ ماظػملَّ ِّ٥مبػمّ٤ؿم مععملػمضملغمّ٦دٍ مضَممللعم:مظَؼملفمممل مغعمّٖعمظَوملػم:م{ععمّ٤ػم مذعما ماظَِّّٔي مؼغمعملّْٕؿمضغم ماظػملَّّ٥عم مضَّٕػمضؼممملم
حعملعمؽملؼمممل} مضَممللعم مأَبغم ّ٦ماظّٓفمحػمّٓعماحؿم:مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ،ِّ٥موعمإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مؼغمّٕؿمؼّٓغم معِؽملفمممل ماظْعملَّٕػمضعم؟ مضَممللعم :م(غعمضملعمّ٣ػمم
ؼعمممل مأَبعمممل ماظّٓفمحػمّٓعماحؿم) مضَممللعم :مصَكملؿمغمم ّ٨مأَضّْٕعمضػموملغم مرعمبمم ّ٨محعممملئِشملًممل مصِؿمل ِّ٥مدِؿقمؼملِمملئعمهملِ مغعمكػمػملَهملٍ م ،مثغمّ٣فم مجعممملءعمم
ؼعمؼملػمرملِّ٨محعمؿفمّ٧مأَتعمّ٧ماظْقعممملئَِّٛموعمصِؿملِّ٥مأُمقمماظّٓفمحػمّٓعماحؿممصِّ٨مسِؿملعممملظِؾملعممملمصَؽملعممملدعماػعمممل:مؼعممملمأُمفمماظّٓفمحػمّٓعماحؿم،م
ضَمملظَوملػم :مظَؾفمؿملػم ،َّ١مضَممللعم :ماخػمّٕغمجِ ّ٨مصَكملؿمغمم ّ٨مضَّٓػم مأَضّْٕعمضػموملغم مرعمبمم ّ٨محعممملئِشملًممل مصِؿمل ِّ٥مدِؿقمؼملِمملئعمهملِ مغعمكػمػملَهملٍ.م
وػغملّٔا متلمملب ّ٠ماظزملقمملبهمل ماظغملّٕام م(رض ّ٨مآ مسؽملؾمل )ّ٣مظم موض ّٟمطـرل مع ّ٤مأعّ٦اشلّ٣م
وحؾلؾملمملمظممأوجّ٥ماًرلمواظدل م،محؿّ٧مضممللمدؿملّٓغمملمجمملبّٕ مبّ٤مسؾّٓمآ م(رضّ٨مآم
سؽملؾملؼملممل)م :م(ععممملمأَسػمػملَّ٣غممأَحعمّٓؼمامطَمملنعممظَّ٥غم مععمممللؽممعِّ٤عمماظْؼملغمؾملعممملجِّٕؿمؼّ٤عمموعماِّْعمغػمزملعممملرؿممإؿمالَّمحعمؾعمّٗعممععممملالًمعِّ٤ػمم
صعمّٓعمضَهملٍمعغمقملعمبفمّٓعمةٍمالَمتغمرملػمؿعمّٕعمىمأَبعمّٓؼماموعمالَمتغمّ٦ػعمنملغمموعمالَمتغمّ٦رثغم) .م
ٚيًُؿسٜني تازٜخ َػسف يف ايٛقف محؿ ّ٧مضمملل مبضمل ّٚماظضملػملؼملمملء مواظغملؿمملب م:م
ظعملّٓمعّٕفممسػملّ٧معزملّٕمأزعؽملهملمطـرلةمٕمؼغملّ٤مصؿملؾملمملمجمملئّٝمالمعّ٤مأػػملؾملمملم،موالمعّ٤ماٌعملؿملؼملنيم
بؾملممل م ،مأو ماظّ٦اصّٓؼ ّ٤مسػملؿملؾملممل مأو محؿ ّ٧مع ّ٤معّٕقموا مبؾملممل مظغملـّٕة مأوضمملصؾملممل موحملؽملؿملؾملممل م ،موضّٓم
دف ّ٢ماٌزملّٕؼّ٦ن مأروع ماِّعـػملهمل مظم مأوضمملصؾمل ّ٣محؿ ّ٧مأوض ّٟمبضملسملؾمل ّ٣مسػمل ّ٧مضممملمم
ايّٕم م ،موأوض ّٟمبضملسملؾمل ّ٣مسػمل ّ٧مدواب مرالب ماظضملػمل ّ٣م ،موأوض ّٟمبضملسملؾمل ّ٣مسػمل ّ٧مإؼّ٦اءم
وإرضملذملذملمملمماظغملالبماظسملذملذملمملظهملم،ممممملمؼقملطّٓمسؼملذملذملّ٠مايسملذملذملمملرةماٌزملذملذملّٕؼذملهملمورملذملذملّٓمأسػملذملذملّ٧م م
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درجمملتماظّٕضمهملمحؿّ٧مبممليؿملّ٦انمظممدؼؽملؽملمملمايؽملؿمل.ّٟممم م
جّٓؼّٕمبمملظّٔطّٕمأنمعممللماظّ٦ضّٟمػّ٦معممللمآم(سّٖموج)ّ٢م،موػّ٦مٌمملمأُوضِّٟعممظ ّ٥م،م
صرملّٕط ماظّ٦اض ّٟمطؽمل ّٙماظرملمملرع م ،مصؾمل ّ٦مواجنمل ماظؽملظملمملذ م ،معمملٕ مؼغمقِ ّ٢محّٕاعؼمممل مأو مؼغمقعمّٕؾممم
حالظًممل م ،موع ّ٤مثّ٣فم مونمل ماحملمملصصملهمل مسػملؿمل ّ٥موتؽملؼملؿملؿ ّ٥موادؿـؼملمملره م ،موزمّٕم مأطػمل ّ٥مأوم
تسملؿملؿملضملّ٥م،مأوماظؿقمملؼّ٢مبفمليمحؿملػملهملمالدؿؾمملحؿّ٥م،مأوماالسؿّٓاءمسػملؿملّ٥مأومتلؾملؿملّ٢ماالدؿؿملالءم
سػملؿمل ّ٥مأو ماإلػؼملمملل مظم محعمل ّ٥موسّٓم ماحملمملصصملهمل مسػملؿمل ّ٥مصكملن مذظ ّ١مإث ّ٣مطؾرل موجّٕمم
سصملؿمل ،ّ٣موعّ٤مث ّ٣مصمملحذلاممخزملّ٦صؿملهملماظّ٦ضّٟمورشؾهملماظّ٦اضّٟموايظملمملزمسػملؿملؾملؼملمملمأعّٕمالم
عظملّٕمعؽملّ٥موالمحمؿملّٙمسؽملّ٥م،مواظسملّٕوراتمظممذظّ١متعملّٓرمبعملّٓرػمملمدونمتّ٦دّٝم،مطرملفملنم
عّ٤مؼسملشملّٕمإشممأطّ٢ماٌؿملؿهملممعّ٤مأجّ٢مايظملمملزمسػملّ٧مايؿملمملةم،مطؼملمملمأنمعممللماظّ٦ضّٟم
مبـمملبهملمعممللماظؿملؿؿملّ٣موأذّٓم،مصغملالػؼملمملمغمملرمهّٕقمجلّٓمعّ٤مؼعملذلبمعؽملؾملمملمبطملرلمحّ٠مظمم
اظّٓغؿملممل مواآلخّٕة م ،محؿملىمل مزمّ٦ل مػّٔا ماٌمملل مايّٕام محؿملمملة مآطػمل ّ٥مإشم مجقؿمل ّ٣مظمم
اظّٓغؿملمملم{وعمظَضملعمّٔعمابغمماظْـملخِّٕعمةِمأَطْؾعمّٕغممظَّ٦ػممطَمملغغمّ٦امؼعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم}،مؼعملّ٦لمايّ٠م(دؾقمملغّ٥موتضملمملشم) م:م
{إؿمنفم ماظَِّّٔؼّ٤عم مؼعم ْفملطُػملُّ٦نعم مأَعػمّ٦عمالعم ماظْؿملعمؿعممملععم ّ٧مزُػملْؼملؼمممل مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمفملْطُػملُّ٦نعم مصِ ّ٨مبغمشملُّ٦غِؾملؿمّ٣ػم مغعممملرؼمام
وعمدعمؿملعمزملػمػملَّ٦ػمنعممدعمضملِرلؼما}،موؼعملّ٦لمدؾقمملغ{:ّ٥ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اْمالَمتعم ْفملطُػملُّ٦اْمأَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػممبعمؿملػمؽملعمغملُّ٣ػمم
ُلغملُّ٣ػم مإؿمنفم ماظػملّّ٥عم مطَمملنعمم
بِمملظْؾعممملرِّ٢ؿم مإؿمالَّ مأَن متعمغملُّ٦نعم متِفعممملرعمةً مسعم ّ٤متعمّٕعماضـم معممؽملغملُّ٣ػم موعمالَ متعمعملْؿغمػملُّ٦اْ مأَغظمل عم
اموطَمملنعممذعمظَِّ١مسعمػملَّ٧م
ِبغملُّ٣ػممرعمحِؿملؼملؼممملم*موعمععمّ٤مؼعمظملْضملعمّ٢ػممذعمظَِّ١مسغمّٓػموعماغؼممملموعمزُػملْؼملؼممملمصَلعمّ٦ػمفعممغغمزملػمػملِؿملِّ٥مغعممملرؼم عم
اظػملِّّ٥مؼعملِرلؼما}.م م
مإنمعممللماظّ٦ض ّٟمأعمملغهملمسؽملّٓمطّ٢معّ٤مؼغملّ٦نمهوملمؼّٓهمعؽملّ٥مذّ٨ءم،مصؿملفنملمسػملؿملّ٥م
أنمزممملصّٜمسػملّ٧متػملّ١ماِّعمملغهمل،موأنمؼّٕسمملػممل،موأنمؼّٕدػمملمطمملعػملهملمشرلمعؽملعملّ٦صهمل م،مضممللم
عمامحغملَؼملػمؿغمّ٣مبعمؿملػمّ٤عمماظؽملفممملسؿمم
غمّٕطُّ٣ػممأَنمتغمقملعمدقمواماَِّععممملغعممملتِمإؿمظَّ٧مأَػػمػملِؾملعممملموعمإؿمذ عم
تضملمملشم:م{إؿمنفمماظػملَّّ٥عممؼعمفملْع غم
صملغملُّ٣مبِِّ٥مإؿمنفمماظػملَّّ٥عممطَمملنعممدعم ِؼملؿملضملؼممملمبعمزملِرلؼما}.م م
أَنمتعمقػمغملُؼملغمّ٦امبِمملظْضملعمّٓػملؿممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممغِضملِؼملفممملمؼعمضملِ ُ
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مَٚاٍ ايٛقف ٖ ٛأَاْ ١يف أعٓام اجملتُع بأثس ٙم; مِّنمغظملضملّ٥مؼؿضملّٓىماِّصّٕادم
إشم ماجملؿؼملضملمملت م ،موظؿملّٗ معِ ْػملغملًممل مظظملِؽعمهمل معضملؿملفمؽملهمل مع ّ٤ماظؽملمملس ،مواظعملمملئؼملّ٦ن مسػملؿمل ّ٥مإغفمؼملممل مػّ٣م
أُععمؽملمملءمظممحِظملْصملّ٥موهزملؿملػمل ّ٥م،موصعمّٕػمصّ٥مِّػػمػمل ّ٥م،مصالمزمّ٢قممِّحٍّٓمأنمؼضملؿّٓيعممسػملؿمل ّ٥م،مأوم
ؼفملخغمّٔعم معؽمل ّ٥معممل مال مؼلؿقّ٠قم ،مِّن مذظ ّ١مؼضملّٓ مخؿملمملغهمل موزُػملؼملؼمممل مواسؿّٓاءؼم مسػمل ّ٧مصمؿملّٝم
اٌلػملؼملني م،موؼؾعملّ٧مػقملالءماٌذلبزملّ٦نمبمملظّ٦ضّٟماظّٔؼّ٤مؼصملؽملّ٦غّ٥مصؿملّٓؼمامدؾملػملًممل موعمملظًممل مالم
صمملحنملمظّ٥م،موشلقملالءمغعملّ٦ل م:مإنمشلّٔاماٌممللمصمملحؾؼممملمالمؼطملظملّ٢موالمؼؽملمملمم،موظّ٤مؼؽملؿظملّٝم
أحّٓممبممللماظّ٦ضّٟمبطملرلمحّ٠مصؿملؾملؽملفملمبّ٥مأبّٓؼمام،مإمنمملمؼغملّ٦نمسػملؿملؾملّ٣محلّٕةمظمماظّٓغؿملمملم
ضؾّ٢مأنمؼعملممللمؼّ٦مماظضملّٕضمسػملّ٧مآم(سّٖموج:)ّ٢م{وعمضِظملُّ٦ػغمّ٣ػممإؿمغفمؾملغمّ٣معفملػمؽغمّ٦ظُّ٦نعم}،مصؼملمملذام
ػ ّ٣مظّٕبؾمل ّ٣مضمملئػملّ٦ن؟  ،موسػمل ّ٧ماىمملغنمل ماآلخّٕ مػؽملذملمملك مع ّ٤مزمؼمل ّ٢مراؼذملهمل ماحملذملمملصذملصملذملهملم
سػملّ٧معذملممللماظّ٦ضذمل ّٟموؼّٕؼّٓػمملمسمملظؿملهملمخظملمملضهمل م،موؼضملؼملّ٢مسػملّ٧مادذلدادمصمؿملّٝمحعملّ٦ضّ٥م،م
خرملؿملهمل مٓ م ،موإحعملمملضًممل مظػملق ّ٠م ،موصّ٦غؼمممل مظػملّ٦ض ّٟم ،موتظملضملؿملػملًممل مظّٓوره مظم ماظضملؼمل ّ٢ماًرليم
واالجؿؼملمملسّ٨موصمملحلماظظملعملّٕاءمواحملؿمملجنيم،مودمملئّٕمأوجّ٥ماظدلماظيتمأوضّٟمشلممل .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌني،موأذؾملّٓمأنمالمإظّ٥مإالمآموحّٓهمالمذّٕؼّ١مظ،ّ٥موأذؾملّٓم
أنمدؿملّٓغمملموغؾؿملؽملمملمحمؼملّٓؼمامسؾّٓهموردّ٦ظّ٥م،ماظػملؾملّ٣مصّ٢ؾممودػملّ٣موبمملركمسػملؿمل،ّ٥موسػملّ٧مآظّ٥م
وصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ :م م
إن مظػملّ٦ض ّٟمأثّٕؼما مطؾرلؼما مودورؼما مسصملؿملؼملؼمممل مظم مبؽملمملء ماجملؿؼمل ّٝمظم مطـرل معّ٤مم
اجملمملالت ماالجؿؼملمملسؿملهمل م ،مع ّ٤مرسمملؼهمل مرالب ماظضملػمل ّ٣م ،موسؼملمملرة ماٌلمملجّٓ م ،موبؽملمملءم
آٌّارس مواٌلؿرملظملؿملمملت م ،موسالج مإٌّض ّ٧م ،مورسمملؼهمل ماحملؿمملجني مع ّ٤ماظظملعملّٕاءم
واِّؼؿمملممواِّراعّ٢م،موطظملمملظهملماحملؿمملجنيمعّ٤مذويماالحؿؿملمملجمملتماًمملصهملموشرلػ،ّ٣م
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صؾملّ٦مؼلؾملّ٣مإدؾملمملعؼممملمطؾرلؼمامظممبؽملمملءماجملؿؼملّٝموهعملؿملّ٠مأعؽملّ٥موادؿعملّٕارهم،موؼعملسملّ٨مسػملّ٧م
اظظملعملّٕمعّ٤مخاللمرسمملؼهملماظظملعملّٕاءمواحملؿمملجنيمورص ّٝمعلؿّ٦اػ ّ٣ماظزملق ّ٨مواظؿضملػملؿملؼملّ٨م
واٌضملؿملرمل،ّ٨موغرملّٕمروحماظؿضملمملونمواحملؾهمل مواظؿّ٦اص ّ٢مواظذلاح ّ٣مبني مأبؽملمملءماجملؿؼملّٝم
والمذّ١مأنمادؿـؼملمملرمأعّ٦الماظّ٦ضّٟموتؽملؼملؿملؿّ٥مصّ٦رةمعّ٤مصّ٦رماحملمملصصملهملمسػملؿملّ٥محؿّ٧م
المتفملطػملؾملمملماظؽملظملعملمملت.م م
جّٓؼّٕمبمملظّٔطّٕمأنمٌممللماظّ٦ضّٟمخزملّ٦صؿملهملمرمنملمأنمهذلمموتزملمملنم،مصؼملّ٤مأطػملّ٥م
أومضؿملضملّ٥مأومصّٕطمصؿملّ٥مأومتلمملػّ٢مودمملسّٓمظممإتالصّ٥مصؾملّ٦مذّٕؼّ١مظمماإلث،ّ٣معّٕتغملنملم
ظغملؾرلة مأط ّ٢ماٌمملل مايّٕام ماظيت مغؾمل ّ٧ماإلدالم مسؽملؾملممل مبغمل ّ٢مصّ٦رػممل موأذغملمملشلممل مغؾملؿملؼممملم
ضمملرضملؼمممل مال مظؾّٗ مصؿمل ّ٥م ،مصفملط ّ٢مايّٕام مضؿ ّ٢مظػملؽملظملّٗ موإػالك موتّٓعرل مشلممل مظم ماظّٓغؿملمملم
واآلخّٕةم،مصؾملّ٦مظمماظّٓغؿملمملموبممللمسػملّ٧مصمملحؾّ٥مظممصقؿّ٥م،مظممأوالدهم،مظممسّٕضّ٥م،م
ظممأعّ٦اظّ٥م{،وعمظَضملعمّٔعمابغمماظْـملخِّٕعمةِمأَذعمّٓقمموعمأَبػمعملَ،}ّ٧مسػملّ٧مأنمآطّ٢مايّٕاممالمتلؿفذملمملبمظّ٥م
شملؿملّ٢غمماظلفمظملَّٕعممأَذػمضملعمىملعممأَشْؾعمّٕعمم
دسذملّ٦ةم،مصعملذملّٓمذطّٕمغؾؿملؽملذملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماظّٕفمجغمّ٢عممؼغم ِ
عمعغملْلعمؾغمّ٥غمم
ؼعمؼملغمّٓقم مؼعمّٓعمؼػم ِّ٥مإؿمظَ ّ٧ماظلفمؼملعممملءِ :مؼعمممل مرعمبمم مؼعمممل مرعمبمم موعمععمشملْضملعمؼملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم ،موعمععمرملػمّٕعمبغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم ،مو عم
حعمّٕعمامؽم ،موعمشُّٔمميعم مبِمملظْقعمّٕعمامؿم ،مصَفملَغفم ّ٧مؼغملػمؿعمفعممملبغم مظِّٔعمظِ .)َّ١وسعمّ٤ؿم مابػمّ٤ؿم مسعمؾفممملسـم م(رض ّ٨مآم
سؽملؾملؼملممل)مأنمدؿملّٓغمملمدعمضملػمّٓمبػمّ٤مأَبِّ٨موعمضَّمملصـممضمملل:مؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥م،مادػمعغمماظػملَّّ٥عممأَنػممؼعمفػمضملعمػملَؽملِّ٨م
عغملػمؿعمفعممملبعم ماظّٓفمسػمّ٦عمةِ م ،مصَعملَممللعم مظَّ٥غم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) :م(ؼعمممل مدعمضملػمّٓغم مأَرِنملػمم
ععمشملْضملعمؼملعم َّ١عممتغملُّ٤ػم معغملػمؿعمفعممملبعم ماظّٓفمسػمّ٦عمةِ م ،موعماظَِّّٔي مغعمظملّْٗغم معغمقعمؼملفمٍّٓ مبِؿملعمِّٓهِ مإؿمنفم ماظْضملعمؾػمّٓعم مظَؿملعمعملِّْٔفغمم
اظػملُّعملْؼملعمهملَماظْقعمّٕعمامعممصِّ٨مجعمّ٦ػمصِِّ٥مععممملمؼغمؿعمعملَؾفمّ٢غممعِؽملػمّ٥غممسعمؼملعمّ٢عممأَرػمبعمضملِنيعممؼعمّ٦ػمعؼممملم،موعمأَؼقمؼملعممملمسعمؾػمٍّٓمغعمؾعموملعممظَقػمؼملغمّ٥غمم
عِّ٤عمماظلقمقػموملِموعماظّٕممبعممملمصَمملظؽملفممملرغممأَوػمظَّ٧مبِ)ِّ٥م.م م
وخؿمملعؼممملمغقملطّٓمأنمعّ٤مؼضملؿّٓيمسػملّ٧معممللماظّ٦ضّٟماظّٔيمػّ٦معممللمآمبفمليمذغملّ٢م
ع ّ٤مأذغملمملل ماالسؿّٓاء مإمنممل مؼّٓخ ّ٢مظم محّٕب مع ّٝمآ م(سّٖ موج ،)ّ٢موػ ّ٨محّٕبم
عّٓعّٕةمظػملؼملضملؿّٓؼّ٤مسػملّ٧معممللماظّ٦ضّٟموحّ٠ماِّؼؿمملممواظظملعملّٕاءمواحملؿمملجني .م
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ايسغٚ ٠ٛأثسٖا املدَس عً ٢األفساد ٚايدٍٚ
ٚضبٌ ايكطا ٤عًٗٝا
ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖم{:وعمالمتعم ذمل ْفملطُػملُّ٦امأَعػمذملذملّ٦عماَظغملُّ٣ػمم
بعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػممبِمملظْؾعممملرِّ٢ؿمموعمتغمذملّٓػمظُّ٦امبِؾملعمذملمملمإؿمظَذملّ٧ماظْقغمغملَّذملمملمؿممظِؿعمذمل ْفملطُػملُّ٦امصَّٕؿمؼعملًذملممملمعِذملّ٤ػممأَعػمذملّ٦عمالؿمماظؽملفمذملمملسؿممبِمملظْذملكملؿمثػمّ٣ؿمم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمم
وعمأَغػمؿغمّ٣ػممتعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،م
وععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓ مغؾمل ّ٧ماإلدالم مس ّ٤مأط ّ٢مايّٕام مبغمل ّ٢مصّ٦ره موأذغملمملظ ّ٥مغؾملؿملؼمممل مضمملرضملؼمممل مال مظؾّٗم
صؿمل،ّ٥مصعملممللمدؾقمملغ{:ّ٥ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اْ مالَمتعم ْفملطُػملُّ٦اْمأَعػمّ٦عماظَغملُّ٣ػممبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػممبِمملظْؾعممملرِّ٢ؿممإؿمالَّمأَنم
ُلغملُّ٣ػممإؿمنفمماظػملّّ٥عممطَمملنعمم ِبغملُّ٣ػممرعمحِؿملؼملؼممملم*موعمععمّ٤م
عمتغملُّ٦نعممتِفعممملرعمةًمسعمّ٤متعمّٕعماضـممعممؽملغملُّ٣ػمموعمالَمتعمعملْؿغمػملُّ٦اْمأَغظمل عم
اموطَمملنعممذعمظَِّ١مسعمػملَّ٧ماظػملِّّ٥مؼعملِرلؼما}،موؼعملّ٦لم
ؼعمظملْضملعمّ٢ػممذعمظَِّ١مسغمّٓػموعماغؼممملموعمزُػملْؼملؼممملمصَلعمّ٦ػمفعممغغمزملػمػملِؿملِّ٥مغعممملرؼم عم
ال مؼعمعملْؾعمّ٢غم مإؿمالَّ مرَؿملممؾؼممملم ،موعمإؿمنفمم
غؾؿملؽملمملم(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م(أَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مرَؿملممنملؽم م َ
اظػملَّّ٥عم مأَععمّٕعم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مبِؼملعمممل مأَععمّٕعم مبِ ِّ٥ماظْؼملغمّٕػمدعمػملِنيعم ،مصَعملَممللعم{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظّٕقمدغمّ٢غم مطُػملُّ٦ا معِّ٤عم ماظشملَّؿملممؾعممملتِم
وعماسػمؼملعمػملُّ٦ا مصعممملظِقؼمممل مإؿمغمم ّ٨مبِؼملعمممل متعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم مسعمِػملؿملّ٣ؽم} ،موضَممللعم مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عمم
آععمؽملغمّ٦امطُػملُّ٦امعِّ٤ػممرَؿملممؾعممملتِمععممملمرعمزعمضْعمؽملمملطُّ٣ػم}،مثغمّ٣فممذعمطَّٕعمماظّٕفمجغمّ٢عممؼغمشملِؿملّ٢غمماظلفمظملَّٕعممأَذػمضملعمىملعممأَشْؾعمّٕعممؼعمؼملغمّٓقمم
ؼعمّٓعمؼػم ِّ٥مإؿمظَ ّ٧ماظلفمؼملعممملءِ مؼعمممل مرعمبمم مؼعمممل مرعمبمم موعمععمشملْضملعمؼملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم م ،موعمععمرملػمّٕعمبغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم ،موعمععمػملْؾعملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم م،م
وعمشُِّٔىعممبِمملظْقعمّٕعمامؿمم،مصَفملَغفمّ٧مؼغملػمؿعمفعممملبغممظِّٔعمظِ .)َّ١م
واٌؿفملعمم ّ٢مظم مسمملٕ ماظؽملمملس ماظؿملّ٦م مؼّٕى مأغ ّ٥مسمملٕؽم متطملؿملفمّٕت مصؿمل ّ٥مطـرلؽم مع ّ٤ماظعملِؿملعمّ٣م
واٌظملمملػؿملّ٣ماظزملؾمقؿملقهملم،مسمملٕؽممدعمؿملػمشملَّٕعمتمصؿملّ٥ماٌمملدةمحؿّ٧متلمملػّ٢مبضملّٚماظؽملمملسمظمم
صم ّٝماِّعّ٦ال ،مال مؼؾملؼملؾمل ّ٣مأطمملن مذظ ّ١مع ّ٤محالل مأو محّٕام م ،موصّٓعمق مصؿملؾمل ّ٣مضّ٦لم
اٌزملشملظمل ّ٧م(صػملّ٧مآمسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م :م(ؼعمفملْتِ ّ٨مسعمػملَ ّ٧ماظؽملفممملسؿم مزعمععممملنؽممالَمؼغمؾعممملظِ ّ٨ماظْؼملعمّٕػمءغممععممملم
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أَخعمّٔعممعِؽملػمّ٥غممأَعِّ٤عمماظْقعمالَلؿممأَمػممعِّ٤ػمماظْقعمّٕعمامؿم)م،موعّ٤مثّ٣فممزؾملّٕتمظمماجملؿؼملضملمملتمبضملّٚم
اظلػملّ٦طؿملمملتماًمملرؽهملماظيتمتقملديمإشممتّٓعرلماجملؿؼملّٝموغّٖعماًرلمعؽملّ٥م،معّ٤مػّٔهم
اظلػملّ٦طؿملمملتم:مم م
ايسغ ٠ٛم ،مصؾمل ّ٨مع ّ٤مأخشملّٕ مصّ٦ر ماٌمملل مايّٕام ماظيت محّٔفمر معؽملؾملممل ماإلدالم م،م
وػ ّ٨مع ّ٤مأذّٓؾم ماِّعّٕاض ماالجؿؼملمملسؿملهمل مصؿغملًممل مبمملِّع ّ٣م ،مطؼملمملمأغؾملمملمتضملّ٦د مسػملؿملؾملممل مبمملظّ٦بممللم
واظّٓعمملر مظم ماِّصّٕاد مواِّدّٕمواجملؿؼملضملمملت مظمماظّٓغؿملمملم،موؼّ٦مماظضملّٕضمسػملّ٧مآم(سّٖم
وج )ّ٢مظم ماآلخّٕة م ،مصكملذا مصرملومل ماظّٕذّ٦ة مظم مأعهمل مع ّ٤ماِّع ّ٣مووّٕأ ماظؽملمملس مسػملّ٧م
تضملمملرؿملعمؾملممل مصمملسػمل ّ٣مأن ماظسملؼملمملئّٕ مضّٓ معمملتومل م ،موأن ماإلميمملن مضّٓ مضضمل ّٟمظم ماظؽملظملّ٦سم
واظعملػملّ٦ب .م
وضّٓ مذّٓؾمد ماظرملّٕع مسػمل ّ٧محّٕعهمل مأخّٔػممل م،مأو مدصضملؾملممل م ،مأو ماظؿّ٦د ّٛمبني ماظّٕاذّ٨م
وإٌّترمل ّ٨م ،مصمملظـالثهمل معشملّٕودون مع ّ٤مرضمهمل مآ م(سّٖ موج ،)ّ٢معؿضملّٕضّ٦ن مظلكشملّ٥م
وشسملؾّ٥م،مصؼملمملمدخػملوملماظّٕذّ٦ةمسؼملػملًمملمإالمأسمملضؿّ٥م،موالمجمؿؼملضملؼممملمإالمأصلّٓتّ٥م ،والمبؿملؿؼممملمإالم
خّٕبؿ ّ٥م ،موال مجّ٦ف مذك ّٙمإال مأػػملغملؿ ّ٥م ،مصغملّ٢ؽم مع ّ٤متضملمملع ّ٢مبؾملممل مزمملٕ م ،ماملستػٞم
ِّخّٔه معمملمزمؼملػمل ّ٥مسػمل ّ٧ماظصملػملّ٣مواىّ٦ر موضؿملمملعمايعملّ٦ق م ،مأو ماظؿظملّٕؼ ّٛمظم مواجؾمملتم
سؼملػمل ّ٥م ،مواظطملػملصملهمل مسػمل ّ٧مع ّ٤مال مؼّٓص ّٝمذؿملؽؼمممل م ،مٚايساغ :ٞماظّٓاص ّٝمشلممل مِّغ ّ٥مسّ٦ن مطؾرلم
سػمل ّ٧ماظصملػمل ّ٣مواظظمللمملدم ،موسػمل ّ٧مترملفؿمل ّٝماظصملمملٌني ماٌظمللّٓؼّ٤م ،موعظمللّٓ مظعملػملّ٦بؾمل ّ٣مسػملّ٧م
اآلخّٕؼ ّ٤م ،ماظّٔؼ ّ٤متفملب ّ٧مأذواضؾمل ّ٣ماظلػملؿملؼملهمل ،موسعملؿملّٓتؾمل ّ٣مايؿملهمل مس ّ٤مدص ّٝماظّٕذّ٦ة م;م
ضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(اظّٕفماذِ ّ٨موعماظْؼملغمّٕعمػمترملِ ّ٨مصِ ّ٨ماظؽملفممملرؿم) م ،مٚايسا٥ؼ ػّ٦م
اظّ٦دؿمل ّٛمبني ماظّٕاذ ّ٨موإٌّترمل ّ٨م ،ماظلمملس ّ٨مبؿملؽملؾملؼملممل مبمملظّٕذّ٦ة م ،موػ ّ٦موسؿملّٓ مذّٓؼّٓم
آلطّ٢ماظّٕذّ٦ةموداصضملؾملمملمواظلمملسّ٨مبؿملؽملؾملؼملمملمبفملنمجضملػملؾملّ٣مصمؿملضملؼممملمعؿضملّٕضنيمظلك ّٛمآم
تضملمملشم موشسملؾ ّ٥م،موٕمؼؿّ٦ضّٟماِّعّٕمسؽملّٓمجمّٕدماظؽملؾملّ٨مسؽملؾملمملموذعممؾملممل م،مبّ٢متضملّٓىمذظّ١م
ظؿملزمل ّ٢مإشم محّٓ ماظػملضمل ّ٤ماظزملّٕؼّّ ماظّٔي مؼضملين ماظشملّٕد مع ّ٤مرضمهمل مآ متضملمملشم ،مضممللم
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(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ظضملؽملهملُمآِمسػملّ٧ماظّٕاذِّ٨موإٌّتعمرملِ)ّ٨م،موظممرواؼهملم:م(ظَضملعمّ٤عمم
رعمدغمّ٦لغممآِم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)ماظّٕفماذِّ٨عمموعماظْؼملغمّٕػمتعمرملِّ٨عمموعماظّٕفمائِّ٘عم).مم
ودّ٦اء مأطمملن ماظػملضمل ّ٤مع ّ٤مآ م(سّٖ موج )ّ٢مأم مع ّ٤ماظّٕدّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣مصظملؿمل ّ٥مردمملظهمل مذّٓؼّٓة ماظّ٦ضّ٦ح مظغمل ّ٢مع ّ٤مذمملرك مظم مإمتمملم ماظّٕذّ٦ة م ،مػّٔهم
اظّٕدمملظهمل متػملعمل ّ٧مبصملالل مع ّ٤ماًّ٦ف مواظّٕػؾهمل مواظرملّٓة مواظشملّٕد مع ّ٤مرضمهمل مآ م(سّٖم
وج )ّ٢م ،موذظ ّ١مِّن ماظّٕذّ٦ة مدسّ٦ة مصّٕزمهمل مظعملؿ ّ٢مطظملمملءات ماجملؿؼمل ّٝم ،موػّٓمم
ظألدّٗماظيتمؼعملّ٦ممسػملؿملؾملمملمازدػمملرهموتعملّٓع .ّ٥م
إن ماظّٕذّ٦ة مظؿمللوملػم مجّٕميهمل مذكزملؿملهمل م ،موإغفمؼملممل مػ ّ٨مجّٕميهمل مظم مح ّ٠ماجملؿؼملّٝم
طػمل ،ّ٥مظّٔا مطمملغومل محمّٕعهمل مبفمليؾم مصّ٦رة مطمملغومل م ،موبفملي ماد ّ٣مدغمؼملؿملومل م ،مدّ٦اء مهوملم
علؼمل ّ٧مػّٓؼهمل مأم مشرلػممل م ،مصمملِّزلمملء مال متطملرل مع ّ٤مايعملمملئ ّ٠مذؿملؽؼمممل م ،مواظضملدلة مبمملٌسملمملعنيم
واٌضملمملغّ٨مالمبمملِّزلمملءموالمبمملٌلؼملؿملمملتم،موٕمؼضملدلماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مسّ٤ماظّٕذّ٦ةمبػملظملصملؾملمملم
صّٕاحهمل م ،مظغملؽمل ّ٥مذم مع ّ٤م مطمملغّ٦ا مؼؿضملمملعػملّ٦ن مبؾملممل موزلمملػممل مدقؿؼمممل مصعملمملل مدؾقمملغ ّ٥م:م
{دعمؼملفممملسغمّ٦نعم مظِ ْػملغملَِّٔبِ مأَطَّمملظُّ٦نعم مظِػمللقمقػموملِ} ،موؼعملّ٦ل م(سّٖ موج )ّ٢م{:وعمتعمّٕعمى مطَـِرلؼما معِؽملػمؾملغمّ٣ػمم
ؼغملعممملرؿمسغمّ٦نعم مصِ ّ٨ماظْكملؿمثػمّ٣ؿم موعماظْضملغمّٓػموعمانؿم موعم َأطْػملِؾملؿمّ٣غم ماظلقمقػموملعم مظَؾِؽػمّٗعم مععمممل مطَمملغغمّ٦ا مؼعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم م* مظَّ٦ػمظَمملم
ؼعمؽملػمؾملعممملػغمّ٣غم ماظّٕفمبفممملغِؿملقمذملّ٦نعم موعماظْفملَحػمؾعمذملمملرغم مسعمّ٤ػم مضَّ٦ػمظِؾملؿمذملّ٣غم ماظْكملؿمثػمذملّ٣عم موعمأَطْػملِؾملؿمّ٣غم ماظلقمقػموملعم مظَؾِؽػمّٗعم مععمممل مطَمملغغمذملّ٦ام
ؼعمزملػمؽملعمضملغمذملّ٦نعم}،موضّٓمذطّٕمبضملّٚماٌظمللّٕؼّ٤مأنمإٌّادمبمملظلقومل م:مط ّ٢معممل مخؾىمل مطلؾّ٥م
وضؾّّ معزملّٓره م ،مطمملظؿضملمملع ّ٢مبمملظّٕبممل موأخّٔ ماظّٕذّ٦ة موعممل مإشم مذظ ّ١مع ّ٤موجّ٦ه ماظغمللنملم
ايّٕام .م
ممممموضّٓ مجمملء ماظؽملؾمل ّ٨مواظؿقّٔؼّٕ مع ّ٤ماظّٕذّ٦ة مظممدؽملهمل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م

بفملدػملّ٦بمختّ٦ؼظملّ٨مذذملّٓؼّٓماظّ٦رفملةمسػملّ٧مضػملّ٦بماٌقملعؽملنيم،مإعمملمبمملظؽملؾملّ٨ماظزملّٕؼّّمسؽملؾملذملمملم
ّ٤مأَبِّ٨محغمؼملعمؿملػمٍّٓماظلفممملسِِّٓيممم(رعمضِّ٨عمم
أومبػملضملّ٤مطّ٢معّ٤مذمملركمصؿملؾملمملمعّ٤مضّٕؼنملمأومبضملؿملّٓم،مصضملعم ػم
اظػملَّّ٥غم مسعمؽملػمّ٥غم) مضَممللعم :مادػمؿعمضملػمؼملعمّ٢عم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مرعمجغمالً معِّ٤عم ماَِّزػمدِ مؼغمعملَممللغم مظَّ٥غمم

- 147 -

ابػمّ٤غم ماظػملُّؿػمؾِؿملفمهملِ مسعمػملَ ّ٧ماظزملفمّٓعمضَهمل ،مصػملَؼملفمممل مضَِّٓمعم مضَممللعم:مػعمّٔعما مَظغملُّ٣ػم موعمػعمّٔعما مأُػػمِّٓيعم مظِ ،ّ٨مضممللعم م:مصَؾملعمالَّم
الم
جعمػملَّٗعم مصِ ّ٨مبعمؿملػموملِ مأَبِؿمل ّ٥م ،مأ ػمو مبعمؿملػموملِ مأُعمم ِّ٥مصَؿملعمؽملػمصملُّٕعم مؼغمؾملػمّٓعمى مظَّ٥غم مأَمػم مال م ،مواظَِّّٔي مغعمظملْلِ ّ٨مبِؿملعمِّٓهِ م َ
ؼعمفملْخغمّٔغم مأَحعمّٓؽم معِؽملػمّ٥غم مذعمؿملػمؽؼمممل مإؿمالَّ مجعممملءعم مبِ ِّ٥مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ مؼعمقػمؼملِػملُّ٥غم مسعمػملَ ّ٧مرعمضَؾعمؿِ ِّ٥مإؿمنػم مطَمملنعم مبعمضملِرلؼما مظَّ٥غمم
رغمشَمملء م ،مأ ػمو مبعمعملَّٕعمةً مظَؾملعمممل مخغمّ٦عمارؽم م ،مأ ػمو مذعممملةً متعمؿملػمضملعمّٕغم م ،مثّ٣فم مرعمصَّٝعم مبِؿملعمِّٓهِ محعمؿفم ّ٧مرعمأَؼػمؽملعمممل مسغمظملّْٕعمةَ مإؿمبػمشملَؿملػم ِّ٥م-م
اظػملَّؾملغمّ٣فممػعمّ٢ػممبعمػملَّطملػموملغمماظػملَّؾملغمّ٣فممػعمّ٢ػممبعمػملَّطملػموملغممثعمالَثؼمممل) .م
صظملّ٨مػّٔامايّٓؼىملموسؿملّٓمذّٓؼّٓمٌّ٤مؼلؿطملّ٢مغظملّ٦ذهموؼلؿؾؿملّّمظؽملظمللّ٥مأنمؼفملخّٔم
عمملمالمزمّ٢مظّ٥مأخّٔهم،موإنمأظؾلّ٥مأثّ٦ابؼممملمعلؿضملمملرةمطمملشلّٓؼهملمأوماإلطّٕاعؿملهملموشرلمذظّ١م،م
صّٔظ ّ١مخؿملمملغهمل مظألعمملغهمل م ،مودقومل مال مؼؾمملرك مآ متضملمملشممظ ّ٥مصؿمل ّ٥م،موال مظم مغظملل ّ٥م،موال مظمم
أوالدهم،موالمظممسمملئػملؿّ٥م،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ؿممادػمؿعمضملػمؼملعمػملْؽملعممملهغممسعمػملَّ٧م
سعمؼملعمّ٢ـممصَّٕعمزعمضْؽملعممملهغممرؿمزػمضًمملمصَؼملعممملمأَخعمّٔعممبعمضملػمّٓعممذعمظَِّ١مصَؾملغمّ٦عممشُػملُّ٦لؽم).م م
وع ّ٤ماِّدمملظؿملنمل ماٌػملؿّ٦ؼهمل مظػملقزملّ٦ل مسػمل ّ٧ماظّٕذّ٦ة م :متضملشملؿملّ٢غم معزملمملحل ماظؽملمملسم
واظؿلّ٦ؼّٟمظممإنمملزػمملمإشم مأنمؼؿّ٣مأخّٔماظّٕذّ٦ةم،موظم مذظّ١مخؿملمملغهملمظألعمملغهملماظيتم
ال متعمكغمّ٦غغمّ٦اْ ماظػملّّ٥عم موعماظّٕعمؾمدغمّ٦لعم موعمتعمكغمّ٦غغمّ٦اْم
ؼعملّ٦ل مآ متضملمملشم مصؿملؾملممل م{:ؼعممملأَؼغمؾمؾملعمممل ماظَؾمِّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦اْ م َ
أَععممملغعمممل ِتغملُّ٣ػم موعمأَغؿغمّ٣ػم متعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم م*موعماسػمػملَؼملغمّ٦اْ مأَغعمؾمؼملعمممل مأَعػمّ٦عما ُظغملُّ٣ػم موعمأَوػمالَدغمطُّ٣ػم مصِؿػمؽملعمهملٌ موعمأَنعمؾم ماظػملّّ٥عم م ِسؽملّٓعمهغمم
صملؿملّ٣ؽم} ،وػغملّٔا متسملؿمل ّٝماِّعمملغمملت مبلؾنمل ماظّٕذّ٦ة م ،موتؿقّ٦ل ماِّسؼملمملل ماظرملّٕؼظملهملم
أَجػمّٕؽم مسعم ِ
إشم مأسؼملمملل مصمملدّٓة متسملّٕ مبمملظظملّٕد مواجملؿؼمل ّٝم ،موتقملثّٕ مصؿمل ّ٥متفملثرلؼما مدػملؾؿملكمممل م ،موتؽملكّٕ مظمم
جلّٓه محؿ ّ٧متؾملّٓم مبؽملؿملمملغ ّ٥م ،موِّج ّ٢مػّٔا محّٕؾمم ماإلدالم ماظّٕذّ٦ة م ،مهّٔؼّٕؼمام
ظػملؼمللػملؼملني مع ّ٤مذّٕػممل م ،موإبضملمملدؼما مشل ّ٣مع ّ٤مضّٕرػممل م ،موضممملؼهمل مظّٓؼؽملؾمل ّ٣م ،موِّعّ٦اشل ّ٣م،م
وضممملؼهمل مظػملؼملفؿؼمل ّٝمسؼملّ٦عؼمممل .مصغمل ّ٣مع ّ٤محممملرم ماغؿؾملغملومل م ،موط ّ٣مع ّ٤مدعمملء مدظملغملومل م،م
وط ّ٣مع ّ٤مأعمملغمملت مضؿملضملومل م ،موط ّ٣مع ّ٤محعملّ٦ق مرؼمللومل م ،معممل مأضمملسؾملممل موعممل مرؼمللؾملممل مإالم
اظّٕاذّ٦نموإٌّترملّ٦نم،مصّ٦ؼّ٢مشلّ٣ممممملمسؼملػملوملمأؼّٓؼؾملّ٣م،مووؼّ٢مشلّ٣ممممملمؼغمللؾّ٦ن .م
وجّٓؼذملّٕمبمملظّٔطذملذملذملّٕمأنماظذملذملّٕذّ٦ةمشلذملذملذملمملمآثذملذملمملرػمملمآٌّعذملذملّٕةمظألصذملذملّٕادمواجملؿؼملضملذملذملذملمملتم م
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واظّٓول م ،مصؾمل ّ٨مذقملم مووبمملل مسػمل ّ٧مصمملحؾؾملممل مظم ماظّٓغؿملممل مواآلخّٕة م ،مصؾلؾؾؾملممل مؼزملمملبم
اظعملػملنمل مبمملظعمللّ٦ة م ،مِّغؾملمملمعممللمحّٕاممؼغمّٔػِنمل ماإلميمملنعم مذؿملؽممل مصرملؿملؽؼمممل م ،موؼضملؼمل ّ٨ماظؾزملرلة م،م
وميؽمل ّٝمإجمملبهمل ماظّٓسمملء م ،موػ ّ٦معمملل مممقّ٦ق ماظدلطهمل م ،مإن مأغظملعمل ّ٥مصمملحؾ ّ٥مظم مبّٕـم مٕم
ؼغمقملجّٕ م ،موإن مبّٔظ ّ٥مظم مغظملّٝـم مٕ مؼغمرملغملّٕ م ،مسعمّ٤ؿم مابػمّ٤ؿم مسعمؾفممملسـم م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم:م
تغمػملِؿملعموملػممػعمِّٔهِماظْـملؼعمهملُمسِؽملػمّٓعممرعمدغمّ٦لؿمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممطُػملُّ٦امعِؼملفممملم
صِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم محعمػملَمملظًممل مرَؿملممؾؼمممل} ،مصَعملَمملمعم مدعمضملػمّٓغم مبػمّ٤غم مأَبِ ّ٨موعمضَّمملصـم م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مصَعملَممللعم :مؼعممملم
رعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ،ِّ٥مادػمعغم ماظػملَّّ٥عم مأَنػم مؼعمفػمضملعمػملَؽملِ ّ٨معغملػمؿعمفعممملبعم ماظّٓفمسػمّ٦عمةِ م ،مصَعملَممللعم مظَّ٥غم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صعمػملَّ ّ٧مآُم
سعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(ؼعمممل مدعمضملػمّٓغم مأَرِنملػم مععمشملْضملعمؼملعم َّ١م عمتغملُّ٤ػم معغملػمؿعمفعممملبعم ماظّٓفمسػمّ٦عمةِ م ،موعماظَِّّٔي مغعمظملّْٗغمم
عغمقعمؼملفمٍّٓ مبِؿملعمِّٓهِ ،مإؿمنفم ماظْضملعمؾػمّٓعم مظَؿملعمعملِّْٔفغم ماظػملُّعملْؼملعمهملَ ماظْقعمّٕعمامعم مصِ ّ٨مجعمّ٦ػمصِ ِّ٥مععمممل مؼغمؿعمعملَؾفمّ٢غم معِؽملػمّ٥غم مسعمؼملعمّ٢عمم
أَرػمبعمضملِنيعم مؼعمّ٦ػمعؼمممل ،موعمأَؼقمؼملعمممل مسعمؾػمٍّٓ مغعمؾعموملعم مظَقػمؼملغمّ٥غم معِّ٤عم ماظلقمقػموملِ موعماظّٕممبعمممل مصَمملظؽملفممملرغم مأَوػمظَ ّ٧مبِ ،)ِّ٥موظمم
ايّٓؼىمل مؼعملّ٦ل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظغملضملنمل مب ّ٤مسفّٕة م :م(ؼعمممل مطَضملػمنملغم مبػمّ٤عمم

غمقوملٍ ماظؽملفممملرغم مأَوػمظَ ّ٧مبِ ِّ٥م ،مؼعمممل مطَضملػمنملغم مبػمّ٤عمم
سغمفػمّٕعمةَ م ،مإؿمغفمّ٥غم مظَممل مؼعمّٓػمخغمّ٢غم ماظْفعمؽملفمهملَ مظَقػمّ٣ؽم مغعمؾعموملعم معِّ٤ػم مد ػم
سغمفػمّٕعمةَم:ماظؽملفممملسغممشَمملدِؼعممملنؿمم،مصَؼملغمؾػمؿعممملعؽممغعمظملْلعمّ٥غممصَؼملغمضملػمؿِعملُؾملعمممل،موعمبعممملئِّٝؽممغعمظملْلعمّ٥غممصَؼملغمّ٦بِعملُؾملعمممل)م .م
 َٔٚأضساز ايسغ ٠ٛباجملتُع م :مأغؾملممل متؾملّٓم مرطؿملّٖة مأدمملدذملؿملهمل مػ ّ٨مأدذملمملسم
اٌػمل ّ١موبؾملذملممل مضمملعومل ماظّٓغؿملممل موسػملؿملؾملممل متعملّ٦م ماظّٓول م ،مأال موػ ّ٧مضؿملؼملهمل ماي ّ٠مواظضملّٓل،م
ضمملل متضملمملشم :م{وعمععمممل مخعمػملَعملْؽملعمممل ماظلفمؼملعممملوعماتِ موعماظْفملَرػمضعم موعمععمممل مبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل مإؿمظَّممل مبِمملظْقعمّ٠ؿم} ،مصمملظّٕذّ٦ةم
حغمّٕممععمومل مِّغؾملممل مع ّ٤مأػ ّ٣ماظضملّ٦اع ّ٢ماظيت متقملثّٕ مظم مجمّٕى ماظضملّٓل مبني ماظؽملمملس موتطملرلم
عّ٦ازؼؽمل ّ٥م ،مصؿق ّ٠ماظؾمملر ّ٢موتؾشمل ّ٢ماي ّ٠م ،مومتؾملّٓ مظػملصملػمل ّ٣مظم متسملؿملؿمل ّٝمايعملّ٦ق م،م
وهّٕمماظغملظملمملءاتم.م م
مموػ ّ٧مطّٔظ ّ١مإسمملغهمل مظػملصملمملٕ مسػمل ّ٧مزػملؼمل ّ٥م ،موتظملّ٦ؼومل مظػملق ّ٠مسػمل ّ٧مصمملحؾ ّ٥م ،موبؾملمملم
ؼعملّٓمماظلظملؿمل ّ٥ماًمملعّ٢م،موؼغمؾضملّٓماٌُفّٓفمماظضملمملعّ٢م،مصؾملّ٨مضسملؿملهمل مخشملرلة مؼؽملؾطملّ٨ماظؿزملّٓيم
شلمملمواِّخّٔمبعملّ٦ةمسػملّ٧مؼّٓمعؿضملمملرؿملؾملمملمواٌؿضملمملعّ٢مبؾملممل.م م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م
ظعملّٓ مشّٖت ماظّٕذّ٦ة مصمؿمل ّٝمجممملالت مايؿملمملة موذظ ّ١مبلؾنمل مضضمل ّٟماظّ٦ازعم
اظّٓؼين مواِّخالض ّ٨م ،موعّ٦ت ماظسملؼملمملئّٕ م ،مصكملذا معمملتومل ماظسملؼملمملئّٕ مخّٕبومل ماظّٔع ّ٣م ،موسّ٣فمم
اظظمللمملد موال مؼؾمملظ ّ٨مصمملحنمل ماظسملؼملرل ماٌؿملومل مأي مذّ٨ء مؼفملطػمل ّ٥محاللمأممحّٕام م ،موػّٔام
عممل محّٔفمر معؽمل ّ٥ماظؽمل

الم
م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣محؿملىملمضَممللعم:م(ؼعمفملْتِ ّ٨مسعمػملَ ّ٧ماظؽملفممملسؿم مزعمععممملنؽم م َ

ؼغمؾعممملظِّ٨ماظْؼملعمّٕػمءغممععممملمأَخعمّٔعممعِؽملػمّ٥غممأَعِّ٤عمماظْقعمالَلؿممأَمػممعِّ٤ػمماظْقعمّٕعمامؿم)م;مظّٔاموجنملمسػملّ٧مطّ٢مأصّٕادم
اجملؿؼمل ّٝماظؿزملّٓي مشلقملالء ماٌظمللّٓؼ ّ٤م ،صمملظؿزملّٓيمشل ّ٣مصؿملّ٥منذملمملةمظػملؼملفؿؼملذملّٝمطػمل ّ٥م،م
وإػؼملمملشل ّ٣موسّٓم ماظؿزملّٓي مشل ّ٣مصؿمل ّ٥ماشلػملغملهمل مظػملؼملفؿؼمل ّٝمطػمل .ّ٥واظلغملّ٦ت مسػمل ّ٧ماظّٕذّ٦ةم
جّٕميهمل مطدلى موعرملمملرطهمل مظظملمملسػملؿملؾملممل م ،مصؿملؽملؾطمل ّ٨مسػملؿملؽملممل مأن مغفملخّٔ مسػمل ّ٧مأؼذملّٓي مإٌّترملني م،م
وعضملمملضؾؿؾمل ّ٣مبمملظضملعملّ٦بهمل ماظّٕادسهمل محؿ ّ٧مؼغملّ٦غّ٦ا مسدلةمظطملرلػ ّ٣م ،موظم ماِّثّٕ:م(إن مآ مؼّٖعم
بمملظلػملشملمملنمعمملمالمؼّٖعمبمملظعملّٕآن)م .م
صقّٕي مبغمل ّ٢مإغلمملن مأن مؼغملّ٦ن مؼعمل ّٜماظسملؼملرل م ،معّٕاضؾؼمممل مٓ م(سّٖ موج )ّ٢م ،موأنم
ؼقملعّ٤مبفملنمعمملمطمملنمظّ٥مدّ٦فمؼفملتؿملّ٥م،مصكملنماظّٕزقمععملّٓرم،مشرلمأغّ٥مبمملظّٕذّ٦ةمؼلؿضملفػملّ٥م
بممليّٕامم،موظممايّٓؼىملم:مؼعملّ٦لماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ؼعمعملُّ٦لغممابػمّ٤غممآدعممعم:م

ععممملظِ ،ّ٨مععممملظِ ّ٨م ،مضَممللعم :موعمػعمّ٢ػم مظَ ،َّ١مؼعمممل مابػمّ٤عم مآدعممعم معِّ٤ػم مععممملظِ َّ١مإؿمظَّممل مععمممل م َأطَػملْوملعم مصَفملَصْؽملعمؿملػموملعم ،مأَوػمم
ظَؾِلػموملعم مصَفملَبػمػملَؿملػموملعم ،مأَوػم متعمزملعمّٓفمضْوملعم مصَفملَعػمسملعمؿملػموملعم؟)مػّٔا مإذا مطمملن ماٌمملل محالالً م،مصغملؿمل ّٟمإذام
طمملن محّٕاعؼمممل؟ م ،مصؾمملظسملؼملرل ماي ّ٨ماظؿملعمل ّٜمؼؽملسملؾ ّٛماظلػملّ٦ك مواظؿزملّٕصمملت ،مصؿعملّ٦ى مآم
وعّٕاضؾؿ ّ٥مواًّ٦ف معؽمل ّ٥مواالدؿضملّٓادمظػملعملمملئّ٥مأضّ٦ى مظم ماظؽملظملّٗ مع ّ٤مط ّ٢مذّ٨ء م ،صكملذام
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ػؼملفموملمغظملّٗماإلغلمملنمبممليّٕاممواإلصلمملدمظمماِّرضمهّٕكمضؼملرلهمصؿملزملّٓهمسّ٤مطّ٢م
ذظّ١موؼّٔطّٕهمبفملنمػؽملمملكمعّ٤مالمؼطملظملّ٢موالمؼؽملمملمم،مصؿملّٓركمأنمآمعضملّ٥محؿملىملمطمملنمظمم
اظلظملّٕ مأو مايسملّٕ م ،مظم ماًػملّ٦ة مأو مظم ماىػملّ٦ة م ،مال مسمظمل ّ٧مسػملؿمل ّ٥مخمملصؿملهمل م ،موال مؼطملؿملنملم
عمضملغملُّ٣ػم مأَؼػمّ٤عم مععمممل مطُؽملػمؿغمّ٣ػم موعماظػملَّّ٥غم مبِؼملعممملم
سؽمل ّ٥مدّٕ موال مسالغؿملهمل م ،موصّٓقمآمحؿملىملمضمملل{:وعمػغمّ٦عم مع عم
تعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم مبعمزملِرلؽم}،موؼعملّ٦لمدؾقمملغ:ّ٥م{أَظَّ٣ػم متعمّٕعم مأَنفم ماظػملَّّ٥عم مؼعمضملػمػملَّ٣غم مععمممل مصِ ّ٨ماظلفمؼملعممملوعماتِ موعمععمممل مصِّ٨م
اظْفملَرػمضؿم مععمممل مؼعمغملُّ٦نغم معِّ٤ػم مغعمفػمّ٦عمى مثعمػملَمملثعمهملٍ مإؿمظَّممل مػغمّ٦عم مرعمابِضملغمؾملغمّ٣ػم موعمظَممل مخعمؼملػملعمهملٍ مإؿمظَّممل مػغمّ٦عم مدعممملدِدغمؾملغمّ٣ػم موعمظَمملم
أَدػمغعم ّ٧معِّ٤ػم مذعمظِ َّ١موعمظَممل م َأطْـعمّٕعم مإؿمظَّممل مػغمّ٦عم مععمضملعمؾملغمّ٣ػم مأَؼػمّ٤عم مععمممل مطَمملغغمّ٦ا مثغمّ٣فم مؼغمؽملعمؾممؽغمؾملغمّ٣ػم مبِؼملعمممل مسعمؼملِػملُّ٦ا مؼعمّ٦ػممعمم
اظْعملِؿملعممملععمهملِمإؿمنفمماظػملَّّ٥عممِبغملُّ٢مممذعمّ٨ػمءٍمسعم ِػملؿملّ٣ؽم}.م م
والمبّٓمعّ٤متضملمملونماىؼملؿملّٝمظمماظعملسملمملءمسػملّ٧ماظظمللمملدم،محؿملىملمؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػم مرعمأى معِ ػمؽملغملُّ٣ػم معغمؽملػمغملَّٕاً مصَػملْؿملغمطملعمؿملممّٕػمهغم مبِؿملعمِّٓهِ م ،مصَكملنػم مظَّ٣ػم مؼعملػمؿعمشملِّٝػم مصَؾِػملِلعممملغِ ِّ٥م،م
صَكملنػم مظَّ٣ػم مؼعملػمؿعمشملِّٝػم مصَؾِعملَػملْؾِ ِّ٥م ،موعمذعمظِ َّ١مأضػمضملعمّٟغم ماإلميعممملنؿم) ،مصمملظؿملّٓ مظػملقمملط ّ٣مأو ماظلػملشملمملن،م
واظػمللمملنمظػملضملػملؼملمملء،مواظعملػملنملمظضملمملعهملماظؽملمملسم،مإذمؼؽملؾطملّ٨مأنمتغملّ٦نمعّ٦اجؾملهملماظظمللمملدمبعملّ٦ةم
وبال مأدغ ّ٧مػّ٦ادة معّ٦اجؾملهمل مسمملعهمل موذمملعػملهمل مظغمل ّ٢مأظّ٦اغ ّ٥م ،موال مدؿملؼملممل ماظّٕذّ٦ةم
واحمللّ٦بؿملهمل م ،موادؿطملالل ماظؽملظملّ٦ذ م ،موأن مغؿضملمملون مصمؿملضملعمممل مظم ماظعملسملمملء مسػمل ّ٧ماِّدواءم
اظعملمملتػملهمل م،مواظضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧معؽمل ّٝماظظمللمملد مضؾ ّ٢موضّ٦س ّ٥مبمملظؽملزملّّ م،موسّٓم ماٌرملمملرطهمل مصؿمل ّ٥مأوم
اظّٕضمملمبّ٥مأوماظلغملّ٦تمسؽملّ٥مبفمليمذغملّ٢معّ٤ماِّذغملممللم.م م

*مممممم*مممممم* م
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فطٌ ايؿدقات
ٚضبٌ تعع ِٝثٛابٗا
غمؾذملذملذملذملّٓغموام
مممممممممممايؼملذملذملذملذملّٓمٓمربماظضملذملذملذملمملٌني،ماظعملمملئذملذملذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملذملذملّٖ{:إؿمنػممت ػم
عمؼغملَظملخملّٕغممسعم ػمؽملغملُّ٣ػممعِذملّ٤ػممم
اظزملفمّٓعمضَمملتِمصَؽملِضملِؼملفممملمػِّ٨عمموعمإؿمنػممتغمكػمظملُّ٦ػعممملموعمتغمقملػمتغمّ٦ػعممملماظْظملُعملَّٕعماءعممصَؾملغمّ٦عممخعمؿملػمّٕؽممَظغملُّ٣ػممو غم
ذملّ٥م،م
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَ غمم
دعمؿملممؽعممملِتغملُّ٣ػمموعماظػملَّّ٥غممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعممخعمؾِرلؽم} ،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْمسػملَؿملذملذملّ٥م
وسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملن ماإلدالم مدؼ ّ٤مزمىمل مسػمل ّ٧ماظؾّٔل مواظضملشملمملء مواإلغظملمملق م ،موؼغملّٕه ماظرملّّ مواظؾكّ٢م
واإلعلمملك م ،مظّٔظ ّ١مأعّٕ مأتؾمملس ّ٥مبمملٌلمملرسهمل مإشم ماإلغظملمملق مظم مدؾؿمل ّ٢مآ مع ّ٤مأعّ٦اشلّ٣م
اظيت مادؿكػملظملؾمل ّ٣مآ مصؿملؾملممل م ،مث ّ٣موسّٓػ ّ٣مبمملِّجّٕ ماظضملصملؿمل ّ٣م ،مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ ّ٥م{:آعِؽملغمّ٦ام
بِمملظػملَّ ِّ٥موعمرعمدغمّ٦ظِ ِّ٥موعمأَغػمظملِعملُّ٦ا معِؼملفمممل مجعمضملعم َػملغملُّ٣ػم معغملػمؿعمكػمػملَظملِنيعم مصِؿمل ِّ٥مصَمملظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا معِ ػمؽملغملُّ٣ػم موعمأَغػمظملَعملُّ٦ا مظَؾملغمّ٣ػمم
أَجػمّٕؽممطَؾِرلؽم}م،موؼعملّ٦لم(سّٖموج)ّ٢م:م{ؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امأَغػمظملِعملُّ٦امعِّ٤ػممرَؿملممؾعممملتِمععممملمطَلعمؾػمؿغمّ٣ػمم
وعمعِؼملفمممل مأَخػمّٕعمجػمؽملعمممل مَظغملُّ٣ػم معِّ٤عم ماظْفملَرػمضؿم موعمظَممل متعمؿملعمؼملفمؼملغمّ٦ا ماظْكعمؾِؿملىملعم معِؽملػمّ٥غم متغمؽملػمظملِعملُّ٦نعم موعمظَلػمؿغمّ٣ػم مبِـملخِِّٔؼ ِّ٥مإؿمظَّمملم
أَنػممتغمطملػمؼملِسملغمّ٦امصِؿملِّ٥موعماسػمػملَؼملغمّ٦امأَنفمماظػملَّّ٥عممشَؽملِّ٨لممحعم ِؼملؿملّٓؽم}،موظممايّٓؼىملماظعملّٓدّ٨مؼعملّ٦لمآم
تضملمملشم:م( َأغػمظملِّ٠ػممؼعممملمابػمّ٤عممآدعممعممأُغػمظملِّ٠ػممسعمػملَؿملػم.)ّ١مم م
وٌممل مطمملن ماإلغلمملن معّٓغؿملكمممل مبشملؾضمل ّ٥م ،مؼضملؿملّ٘ مع ّٝمبين مجؽملل ّ٥مؼقملثّٕ مصؿملؾمل ّ٣موؼؿفملثّٕم
بؾمل ّ٣م ،مؼفملخّٔ معؽملؾمل ّ٣موؼضملشملؿملؾمل ّ٣م ،مجمملء ماإلدالم مبؿرملّٕؼضملمملت ّ٥ماظيت مٕ متضملّٕف ماظؾرملّٕؼهمل مشلمملم
عـؿملالً مظؿملقملدّٗ مشلّٔا ماٌؾّٓأ م ،محؿملىمل مأعّٕ ماِّشؽملؿملمملء مبمملإلغظملمملق مواظزملّٓضهمل مع ّ٤مأعّ٦اشلّ٣م
اظيت مرزضؾمل ّ٣مآ م(سّٖ موج)ّ٢مإؼمملػممل م ،مصعملمملل متضملمملشم:م{ؼعممملأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مأَغػمظملِعملُّ٦ا معِؼملفممملم
رعمزعمضْعمؽملمملطُّ٣ػم معِّ٤ػم مضَؾػمّ٢ؿم مأَنػم مؼعمفملْتِّ٨عم مؼعمّ٦ػممؽم مظَممل مبعمؿملػمّٝؽم مصِؿمل ِّ٥موعمظَممل مخغمػملَّهملٌ موعمظَممل مذعمظملَمملسعمهملٌ موعماْظغملَمملصِّٕغمونعم مػغمّ٣غمم
اظصملَّمملظِؼملغمّ٦نعم} ،مثّ٣فم موسّٓػ ّ٣مبمملظّٖؼمملدة مواظؽملؼملمملء م ،موعسملمملسظملهمل ماِّجّٕ مواظـّ٦اب ،مصعملممللم
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تضملمملشم{:ععمـعمّ٢غم ماظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمؽملػمظملِعملُّ٦نعم مأَعػمّ٦عماظَؾملغمّ٣ػم مصِ ّ٨مدعم ِؾؿملّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥مطَؼملعمـعمّ٢ؿم محعمؾفمهملٍ مأَغػمؾعمؿعموملػم مدعمؾػمّٝعمم
دعمؽملعممملبِّ٢عممصِ ّ٨مطُّ٢مممدغمؽملػمؾغمػملَهملٍمعِمملئعمهملُمحعمؾفمهملٍموعماظػملَّّ٥غم مؼغمسملعممملسِّٟغممظِؼملعمّ٤ػممؼعمرملعممملءغمموعماظػملَّّ٥غمموعمادِّٝؽم مسعم ِػملؿملّ٣ؽم} ،مصكملذام
اعؿـػملّ٦ا مظّٔظ ّ١مطمملغّ٦ا مع ّ٤ماآلعؽملني مؼّ٦م ماظعملؿملمملعهمل م ،مال مسممملصّ٦ن مإذا مخمملف ماظؽملمملس م ،موالم
زمّٖغّ٦ن مإذا محّٖن ماظؽملمملس م ،موظم مذظ ّ١مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ:ّ٥م{اظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمؽملػمظملِعملُّ٦نعم مأَعػمّ٦عماظَؾملغمّ٣ػمم
بِمملظػملَّؿملػمّ٢ؿم موعماظؽملفمؾملعممملرؿم مدِّٕكما موعمسعمػملَمملغِؿملعمهملً مصَػملَؾملغمّ٣ػم مأَجػمّٕغمػغمّ٣ػم مسِؽملػمّٓعم مرعمبممؾملؿمّ٣ػم موعمظَممل مخعمّ٦ػمفؽم مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم موعمظَممل مػغمّ٣ػمم
ؼعمقػمّٖعمغغمّ٦نعم}.مم م
وجّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن ماظّٖطمملة مع ّ٤مذضملمملئّٕ ماإلدالم موأُدغملِ ِّ٥ماظيت متؽملرملّٕ ماحملؾهملم
واِّظظملهملمواظذلاحّ٣مبنيماظؽملمملسم ،صؾملّ٨مسؾمملدةمعمملظؿملهملم،موذضملرلةمربمملغؿملهملم،موضّٕبهملمعّ٤مأجّ٢ممم
اظعملّٕبماظيتمؼؿعملّٕبمبؾملمملماظضملؾّٓمإشممآم(سّٖؾمموجّ٢ؾم)م،موػّ٨مرطّ٤معّ٤مأرطمملنماإلدالمم
اًؼمللهملم،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(بغمؽملِّ٨ماإلدػمالَمغممسعمػملَّ٧مخعمؼملػمّٗـمم:مذعمؾملعممملدعمةِم
اظّٖطَمملةِ م ،موعمحعميملممم
ال مإظّ٥عم مإؿمالَّ مآُ م،موعمأنفم معغمقعمؼملفمّٓؼما مردّ٦لغم مآِ م ،موعمإضَمملمؿم ماظزملفمالَةِ م ،موعمإؼؿعممملءِ م فم
أنػم م َ
اظؾعمؿملػموملِ م ،موعمصعمّ٦ػممؿم مرعمععمسملعممملنعم) م ،مصؾمل ّ٨مصّٕؼسملهمل مإدالعؿملهمل ،مجضملػملؾملممل مآ متضملمملشم مدظؿملػملًممل مسػملّ٧م
صّٓق مإميمملن ماظضملؾّٓ ،موطؼملمملل مإدالع ّ٥م ،مؼغمضملّٕف مبؾملممل ماٌقملعؽملّ٦ن م ،مصؿؿـملظ ّٟمضػملّ٦بؾمل ّ٣م،م
وتؿسملمملس ّٟمأجّ٦رػ ّ٣م ،موتلضملّٓ مغظملّ٦دؾمل ّ٣م،طؼملممل مأغؾملممل مودؿملػملهمل مظؿقعملؿمل ّ٠ماظؿغملمملص ّ٢مواظؿضملمملونم
بني مصمؿمل ّٝمأصّٕاد ماِّعهمل م،مدسممل مإظؿملؾملممل ماإلدالم مرضمهمل مبمملظسملضملظملمملء م ،موعّ٦ادمملة مظػملظملعملّٕاء م،م
إشممجمملغنملمعمملمصؿملؾملمملمعّ٤معسملمملسظملهملماِّجّٕمواظـّ٦ابمؼّ٦مماظعملؿملمملعهملم .م
طؼملمملمأنماظزملّٓضهملمرؾملّٕةمظػملؽملؾمظملّٗمعّ٤ماِّخالقماظلؿملؽهملمواِّدواءمأٌّعّ٦عهملم،مصؾؾملمملم
ؼشملؾملّٕ ماظطملين مع ّ٤ماظرملّّ مواظؾك ّ٢م ،موؼشملؾملّٕ ماظظملعملرل مع ّ٤مايعملّٓ موايلّٓ م ،مضمملل متضملمملشم:م
{خغمّٔػم معِّ٤ػم مأَعػمّ٦عماظِؾملؿمّ٣ػم مصعمّٓعمضَهملً متغمشملَؾملممّٕغمػغمّ٣ػم موعمتغمّٖعمطخملؿملؾملؿمّ٣ػم مبِؾملعمممل موعمصعمّ٢مم مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم مإؿمنفم مصعمػملَمملتعم َّ١مدعمغملَّ٤ؽمم
ظَؾملغمّ٣ػم موعماظػملَّّ٥غم مدعمؼملِؿملّٝؽم مسعمِػملؿملّ٣ؽم} ،مواإلدالم مظم مدسّ٦ت ّ٥مظالغظملمملق محمملرب ماظضملمملع ّ٢ماظؽملظمللّ٨م
اظّٔي مضّٓ مميؽمل ّٝماٌلػمل ّ٣مع ّ٤ماظزملّٓضهمل م ،مأال موػ ّ٦مخّ٦ف ماظظملعملّٕ موغعملزملمملن ماٌمملل م،م
صفملخدلغممل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مأن ماٌمملل مال مؼؽملعمل ّٙمبمملظزملّٓضهمل م،مب ّ٢مؼغمؾمملرك مآم
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(سّٖموج)ّ٢مصؿمل ّ٥موؼؽملظمل ّ٨مسؽمل ّ٥ماآلصمملت م ،مع ّٝمعممل مؼّٓخّٕ مظزملمملحؾ ّ٥مؼّ٦م ماظعملؿملمملعهمل مع ّ٤ماِّجّٕم
واظـّ٦ابم،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػمل ّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ثعمالَثعمهملٌ مأُضْلّ٣غممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٤فمم:مععممملمغعمعملَّٙعممععمممللغمم
سعمؾػمٍّٓمعِّ٤ػممصعمّٓعمضَهملٍم،موعمالَمزُػملِّ٣عممسعمؾػمّٓؽممععمصملْػملَؼملعمهملًمصَزملعمؾعمّٕعممسعمػملَؿملػمؾملعممملمإؿمالَّمزعمادعمهغممآُمسِّٖكمام،موعمالَمصَؿعمّّعممسعمؾػمّٓؽمم
بعممملبعممععملفملظَهملٍمإؿمالَّمصَؿعمّّعممآُمسعمػملَؿملػمِّ٥مبعممملبعممصَعملّٕـم).مم م
ٚيبٝإ فطٌ ايؿدقٚ ١أُٖٝتٗا م،مودورػممل مظم مإصالح ماظظملّٕد مواجملؿؼمل ّٝم،م
ضّٕغؾملمملمآم(سّٖموج)ّ٢مبمملظزملالةمظممعّ٦اضّٝمسّٓؼّٓةم،مصعملممللمتضملمملشم:م{وعمأَضِؿملؼملغمّ٦ا ماظزملفمػملَمملةَم
اظّٖطَمملةَ موعمععمممل متغمعملَّٓممعغمّ٦اْ مَِّغظملُ ِلغملُ ّ٣معممّ٤ػم مخعمؿملػمّٕـم متعمفِّٓغموهغم م ِسؽملّٓعم ماظػملّ ِّ٥مإؿمنفم ماظػملّّ٥عم مبِؼملعمممل متعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعمم
وعمآتغمّ٦ا م فم
بعمزملِرلؽم} ،موضمملل م(سّٖ موج :)ّ٢م{اظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمقملػمعِؽملغمّ٦نعم مبِمملظْطملعمؿملػمنملِ موعمؼغمعملِؿملؼملغمّ٦نعم ماظزملفمالةَ موعمعِؼملفممملم
رعمزعمضْؽملعممملػغمّ٣ػم مؼغمؽملػمظملِعملُّ٦نعم}،موظضمل ّ٢ماظلّٕ مظم ماىؼمل ّٝمبؿملؽملؾملؼملممل مأن ماظزملالة مبؿملمملن مظضملالضهمل ماٌلػملّ٣م
خبمملظعمل ّ٥م ،مواظزملّٓضهمل مبؿملمملن مظضملالضهمل ماٌلػمل ّ٣مبكملخّ٦اغ ّ٥مظم مايؿملمملة م ،مصمملظزملالة مح ّ٠مآم
تضملمملشم م،مواظزملّٓضهمل مح ّ٠ماظضملؾمملد م،مؼعملّ٦ل مابّ٤مسؾمملسم(رضّ٨مآمسؽملؾملؼملممل)م:مثالث مآؼمملتم
رؿملضملغمّ٦اْ ماظػملَّّ٥عمم
ععملّٕوغمملت مبـالث م ،مال متعملؾ ّ٢مواحّٓة مبطملرل مضّٕؼؽملؿؾملممل م :مضمملل مدؾقمملغ ّ٥م :م{وعمأَ ِ
وعمأَرِؿملضملغمّ٦اْ ماظّٕفمدغمّ٦لعم}صؼمل ّ٤مأرمملع مآ موٕ مؼشمل ّٝماظّٕدّ٦ل مٕ مؼعملؾ ّ٢معؽمل ّ٥م ،موضممللم
اظّٖطَمملةَ}صؼمل ّ٤مصػمل ّ٧موٕ مؼّٖك مٕ مؼعملؾ ّ٢معؽمل ّ٥م ،موضممللم
دؾقمملغ{:ّ٥وعمأَضِؿملؼملغمّ٦ا ماظزملفمػملَمملةَ موعمآتغمّ٦ا م فم
دؾقمملغ :ّ٥م{أَنؿم ماذػمغملُّٕػم مظِ ّ٨موعمظِّ٦عماظِّٓعمؼػم}َّ١صؼمل ّ٤مذغملّٕ مآ موٕ مؼرملغملّٕ مظّ٦اظّٓؼ ّ٥مٕ مؼعملؾّ٢م
عؽمل.ّ٥م م
 َٔٚفطا ٌ٥ايؿدق ١اييت ٚعد اهلل (عص ٚدٌ) عباد ٙاملتؿدقني:
ممَطاعف ١األدس يًُتؿدم:مصال مذ ّ١مأن ماٌؿزملّٓق مؼّٕج ّ٦مسصملؿمل ّ٣ماِّجّٕ مواظـّ٦ابم
اظّٔي مأسّٓه مآ متضملمملشم مظػملؼملؿزملّٓضني ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ{:ّ٥إؿمنفم ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعمم
وعماظْؼملغملػمػملِؼملعممملتِ موعماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم موعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِ موعماظْعملَمملغِؿِنيعم موعماظْعملَمملغِؿعممملتِ موعماظزملفممملدِضِنيعم موعماظزملفممملدِضَمملتِم
وعماظزملفممملبِّٕؿمؼّ٤عم موعماظزملفممملبِّٕعماتِ موعماظْكعممملذِضملِنيعم موعماظْكعممملذِضملعممملتِ موعماظْؼملغمؿعمزملعمّٓممضِنيعم موعماظْؼملغمؿعمزملعمّٓممضَمملتِم
وعماظزملفممملئِؼملِنيعم موعماظزملفممملئِؼملعممملتِ موعماظْقعممملصِصملِنيعم مصُّٕغموجعمؾملغمّ٣ػم موعماظْقعممملصِصملَمملتِ موعماظّٔفماطِّٕؿمؼّ٤عم ماظػملَّّ٥عم مطَـِرلؼمام
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وعماظّٔفماطِّٕعماتِ مأَسعمّٓفم ماظػملَّّ٥غم مظَؾملغمّ٣ػم مععمطملػمظملِّٕعمةً موعمأَجػمّٕؼما مسعمصملِؿملؼملؼمممل} ،مصظملسمل ّ٢مآ متضملمملشم مواد ّٝم،م
وسشملمملؤه مشرل محمّٓود م ،موػ ّ٦مدؾقمملغ ّ٥مؼعملؾ ّ٢ماظزملّٓضهمل موؼّٕبؿملؾملممل مظزملمملحؾؾملممل محؿ ّ٧متزملرلم
طمملىؾّ٢مظمماظضملِصملَّ٣م،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممتعمزملعمّٓفمقعممبضملعمّٓلؿممتعمؼملػمّٕعمةٍم
عِّ٤ػم مطَلػمنملٍ مرَؿملممنملٍ م ،موعمالَ مؼعمعملْؾعمّ٢غم مآُ مإؿمالَّ ماظشملَّؿملنملعم م ،مصَكملنفم مآَ مؼعمعملْؾعمػملُؾملعمممل مبِؿملعمؼملِؿملؽملِ ،ِّ٥مثغمّ٣فم مؼغمّٕعمبممؿملؾملعممملم
عمّٓطُّ٣ػممصَػملُّ٦فمهغممحعمؿفمّ٧متعمغملُّ٦نعممعِـػمّ٢عمماىَؾعمّ٢ؿم)م .م
ظِزملعممملحِؾِؾملعممملمطَؼملعممملمؼغمّٕعمبممّ٨مأح غم
مممأْٗا ضبب ايفٛش بعٌ عسؽ ايسمحٔ  ّٜٛايكٝاَ ١م :موػ ّ٦مؼّ٦م مذّٓؼّٓ محّٕهم
سصملؿمل ّ٣مبفملد ّ٥م ،مصعملّٓ مأخدل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مأن مأػ ّ٢ماظزملّٓضهمل مظم مزّ٢م

آ مؼّ٦م مال مز ّ٢مإال مزػمل ّ٥م ،مصعملَممللعم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م(مدعمؾػمضملعمهملٌ مؼغمصملِػملُّؾملغمّ٣غم مآُ مظمم
زِػملخمل ِّ٥مؼعمّ٦ػممعم مال مزِّ٢فم مإؿمالَّ مزِػملُّّ٥غم:مإععممملمؽم مسعممملدِلؽم م ،موعمذعممملبؽم مغعمرملعمفملَ مصِ ّ٨مسِؾعممملدعمةِ مآِ متعمضملعممملظَ ّ٧م ،موعمرعمجغمّ٢ؽمم
ضَػملْؾغمّ٥غم معغمضملعمػملَّّ٠ؽم مبِمملٌَلعممملجِِّٓ م ،موعمرعمجغمالَنؿم متعمقعممملبؾمممل مظم مآ ماجػمؿعمؼملعمضملعمممل مسعمػملَؿملػم ِّ٥موتعمظملَّٕفمضَممل مسعمػملَؿملػم ِّ٥م ،موعمرعمجغمّ٢ؽمم
دعمسعمؿػمّ٥غمماعػمّٕعمأَةٌمذعماتغممععمؽملػمزملِنملٍموعمجعمؼملعمممللـمم،مصَعملمملل:مإغممّ٨مأَخعممملفغممآم،موعمرعمجغمّ٢ؽممتعمزملعمّٓفمقعممبِزملعمّٓعمضَهملٍم
ال متعمضملػمػملَّ٣عم مذِؼملعممملظُ ّ٥مععمممل متغمؽملػمظملِّ٠غم مؼعمؼملِؿملؽملغمّ٥غم ،موعمرعمجغمّ٢ؽم م عمذطَّٕعم مآ مخعممملظِؿملؼمممل مصظملمملضوملم
صَفملخػمظملَمملػعمممل محعمؿفم ّ٧م َ
سعمؿملػمؽملعممملهغم) .م
مممممأْٗا ضبب َٔ أضباب ايػفاٚ ٤دفع أْٛاع ايبال ٤م :مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآم
مملظّٖطَمملةِم،موعمأَسِّٓقموامظِػملْؾعمالَءِم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(دعماوغموامععمّٕػمضعممملطُّ٣ػممبِمملظزملفمّٓعمضَهملِ،موعمحعمزملممؽملغمّ٦امأَعػمّ٦عماظَغملُّ٣ػممبِ فم
اظّٓقمسعممملءعم)،موجمملءمرجّ٢مإشممابّ٤ماٌؾمملركم(رضمّ٥مآ)مودفملظّ٥مسّ٤مضّٕحهملمخّٕجوملمظمم
رطؾؿ ّ٥معؽملّٔ مدؾ ّٝمدؽملني م ،موضّٓ مسمملىؾملممل مبفملغّ٦اع ماظضملالج مصػمل ّ٣مؼؽملؿظمل ّٝمب ّ٥م ،مصعملمملل مظ ّ٥م:م
اذػنملمصمملحظملّٕمبؽّٕؼمامظممعغملمملنمزمؿمملجماظؽملمملسمصؿملّ٥مإشمماٌمملءم،مصكملغّ٨مأرجّ٦مأنمؼؽملؾّٝم
ػؽملمملكمسنيم،موميلّ١مسؽملّ١ماظّٓمم،مصظملضملّ٢ماظّٕجّ٢م،مصدلأمبكملذنمآم(سّٖموج)ّ٢م،موعّ٤م
ث ّ٣مؼؿسملّّ مأن ماظزملّٓضهمل مشلممل متفملثرل مسفؿملنمل مظم مدص ّٝمأغّ٦اع ماظؾالء م ،مصكملنؾم مآ متضملمملشمم
ؼّٓصّٝمبؾملمملمأغّ٦اسؼممملمعّ٤ماظؾالءم،موػّٔامأعّٕمعضملػملّ٦ممسؽملّٓماظؽملؾممملسمخمملصؿؾملّ٣موسمملعؿؾملّ٣موأػّ٢م
اِّرضمععملّٕونمبّ٥مِّغؾمؾملّ٣مضّٓمجّٕبّ٦ه.مم م
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ممأْٗا ضبب يصٜاد ٠املاٍ ٚبسنت٘ ٚمنا ،٘٥مصعملّٓ مجضمل ّ٢ماإلدالم ماظزملّٓضهمل مدؾؿملػملًمملم
يزملّ٦ل ماظؽملؼملمملء مواظّٖؼمملدة مواظدلطهمل م ،مضمملل متضملمملشم{:ؼعمؼملػمقعمّ٠غم ماظػملَّّ٥غم ماظّٕممبعمممل موعمؼغمّٕػمبِّ٨م
اظزملفمّٓعمضَمملتِ}،مإضمملصهملمإشممأنماٌؽملظمل ّ٠مؼّٓس ّ٦مظ ّ٥معػمل ّ١مطّٕؼ ّ٣مع ّ٤مجؽملّٓ مآ م(سّٖ موج)ّ٢م
بمملظّٖؼمملدة مواظدلطهمل مظم معمملظ ّ٥مط ّ٢مؼّ٦م مجّٖاء معممل مأغظملعمل ّ٥مظم مدؾؿمل ّ٢مآ م ،مخبالفم
اٌؼملل ّ١ماظؾكؿمل ّ٢م ،مصؿملّٓس ّ٦مسػملؿمل ّ٥مبمملظؿػمل ّٟمٌممل مخب ّ٢مب ّ٥م ،مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل:)ّ٣م(ععمممل معِّ٤ػم مؼعمّ٦ػممـم مؼغمزملػمؾِّّغم ماظضملِؾعممملدغم مصِؿمل ِّ٥مإالَّ مععم َػملغملمملنؿم مؼعمؽملػمّٖالَنؿم ،م َصؿملعملُّ٦لغم مأحعمّٓغمػغمؼملعمممل:ماظػملَّؾملغمّ٣فمم
أسػمِّٛمعغمؽملػمظملعملًمملمخعمػملَظملًممل،موعمؼعمعملُّ٦لغمماآلخعمّٕغم:ماظػملَّؾملغمّ٣فممأسػمِّٛمعغمؼملػم ِلغملًمملمتػملَظملًممل)م .م
 َٔٚأدٌ إٔ تؤت ٞايؿدق ١مثازٖا رمنمل مادؿـؼملمملرػممل مصؿملؼملممل مسمّٓم ماظّٓؼّ٤م
واظّ٦ر ّ٤م ،موؼػمل

محمملجمملت ماجملؿؼمل ّٝموزمعمل ّ٠مادؿعملّٕاره موتعملّٓع ّ٥م ،موأن مرمؿؾملّٓم

اٌؿزملّٓق مظم مإؼزملمملشلممل مٌ ّ٤مؼلؿقعملؾملممل محؿ ّ٧مال مؼسملؿمل ّٝمح ّ٠ماظظملعملّٕاء م ،مع ّٝمعّٕاسمملةم
تّٕتؿملنمل ماِّوظّ٦ؼمملت مظم متّ٦زؼ ّٝماظزملّٓضهمل م ،موتعملّٓؼ ّ٣ماِّسّ٣مم مغظملضملؼمممل مسػمل ّ٧مشرله م ،مصكملرضملمملمم
اىمملئ ّٝم ،موطلمملء ماظضملمملري م ،موسالج مإٌّؼ ،ّٚموحظمل ّٜمطّٕاعهمل ماإلغلمملن م ،موحظملّٜمعمملءم
وجؾمل ّ٥مع ّ٤مدقملال ماظؽملمملس مععملّٓم مسػمل ّ٧مشرله م ،مصمملظزملّٓضهمل ماظيت متػمل

محمملجمملتم

اجملؿؼمل ّٝم ،موعممل مصؿمل ّ٥معزملػملقهمل ماظّٓؼ ّ٤مورصضملهمل ماظّ٦ر ّ٤مأطـّٕ مغظملضملؼمممل موأسصمل ّ٣مثّ٦ابؼمممل معّ٤م
شرلػممل،مصغملػملؼملمملمطمملغوملمايمملجهملمأذّٓمطمملنماظـّ٦ابمأسصملّ٣م.م م
ظعملّٓ مجضمل ّ٢ماإلدالم مبؿرملّٕؼضملمملت ّ٥مايغملؿملؼملهمل مع ّ٤ماظزملّٓضهمل مربمملرًممل مضّ٦ؼكمممل مبني ماظطملينم
واظظملعملرل م ،موسالجؼمممل مٌرملغملػملهمل ماظظملعملّٕ مهعملؿملعملًممل مظػملؿغملمملص ّ٢ماظّٔي مرمضمل ّ٢ماجملؿؼمل ّٝمأدّٕةم
واحّٓة معؿؼملمملدغملهمل متزملمملن مصؿمل ّ٥مايعملّ٦ق مواظّ٦اجؾمملت م ،موتلضملّٓ مصؿمل ّ٥ماظؽملظملّ٦س مرؿملمملةم
طّٕميهمل موسؿملرملهمل مراضؿملهمل م ،مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمـعمّ٢غم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مظمم
تعمّ٦عمادممػِّ٣ػم موعمتعمّٕعماحغمؼملِؾملؿمّ٣ػم موعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿمّ٣ػم مععمـعمّ٢غم ماظْفعملعمِّٓ مإؿمذعما ماذعمػمؿغملَ ّ٧معِؽملػمّ٥غم مسغمسملػمّ٦ؽم متعمّٓعماسعم ّ٧مظَّ٥غم مدعممملئِّٕغمم
اظْفعملعمِّٓ مبِمملظلفمؾملعمّٕؿم موعماظْقغمؼملفم)ّ٧م ،موؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػم مطَمملنعم مععمضملعمّ٥غم مصَسملػمّ٢غمم
 ّ٤مطَمملنعم مظَّ٥غم مصَسملػمّ٢ؽم معِّ٤ػم مزعمادٍ مصَػملْؿملعمضملغمّٓػم مبِ ِّ٥مسعمػملَ ّ٧مععمّ٤ػمم
ال مزَؾملػمّٕعم مظَّ٥غم ،موعمععم ػم
زَؾملػمّٕـم مصَػملْؿملعمضملغمّٓػم مبِ ِّ٥مسعمػملَ ّ٧مععمّ٤ػم م َ
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ال محعمّ٠فم مَِّحعمٍّٓ معِؽملفممملم
َّٔطَّٕعم معِّ٤ػم مأَصػمؽملعممملفِ ماظْؼملعمممللؿم مععمممل مذعمطَّٕعم محعمؿفم ّ٧مرعمأَؼػمؽملعمممل مأَغفمّ٥غم م َ
ال مزعمادعم مظَّ٥غم)مضَممللعم:مص عم
َ
ظممصَسملػمّ٢ـم) .م

*مممممم*مممممم* م
م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إذا مطؽملممل مغؿضملّٕض مظّٕضممملت مآ م(سّٖموج )ّ٢مظممػّٔهماِّؼمملمماٌؾمملرطهمل مصضملػملؿملؽملممل مأنم

غذلاح ّ٣مصؿملؼملممل مبؿملؽملؽملممل م ،مصؼمل ّ٤مال مؼّٕح ّ٣مال مؼّٕح ّ٣م ،مواظّٕاضمّ٦ن مؼّٕضمؾمل ّ٣ماظّٕضم ّ٤م،م
وظؿملّٗ ماظذلاح ّ٣ممبفّٕد مطػملؼملهمل مأو مدالم م ،مإمنممل ماظذلاح ّ٣مدػملّ٦ك م ،مؼلؿّ٦جنمل ماظؿضملمملونم
واظؿغملمملص ّ٢م ،موأن مؼفملخّٔ مضّ٦ؼؽملممل مبؿملّٓ مضضملؿملظملؽملممل م ،موشؽملؿملؽملممل مبؿملّٓ مصعملرلغممل م ،موػممل مدم ّ٤مععملؾػملّ٦نم
سػمل ّ٧مسؿملّٓ ماظظملشملّٕ ماٌؾمملرك مؼؽملؾطمل ّ٨مأن مغّ٦د ّٝمصؿمل ّ٥مسػمل ّ٧ماظظملعملّٕاء م ،موأن مغطملؽملؿملؾمل ّ٣مسّ٤م
اظلقملال مظم مػّٔا ماظؿملّ٦م م ،موأن مذمّٕج مصّٓضهمل ماظظملشملّٕ مإشم معلؿقعملؿملؾملممل م ،موع ّ٤مطمملن مذام
دضملهمل مزاد مظم ماظزملّٓضهمل مواظدل مواظزملػملهمل م ،معّ٦ضؽملؼمممل مبفملن معممل مأغظمل ّ٠مع ّ٤مخرل مصكملن مآ م(سّٖم
وج )ّ٢مدؿملكػملظمل ّ٥موؼسملمملسظمل ّ٥م ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥م :م{وعمععمممل مأَغػمظملَعملْؿغمّ٣ػم معِّ٤ػم مذعمّ٨ػمءٍم
صَؾملغمّ٦عممؼغمكػمػملِظملُّ٥غمموعمػغمّ٦عممخعمؿملػمّٕغمماظّٕفمازؿمضِنيعم}.ممم م
وصّٓضهملماظظملشملّٕمذّٕسوملمظمماظلؽملهملماظـمملغؿملهملمعّ٤ماشلفّٕةم،موػّ٨ماظلفمؽملهملُماظيتمصّٕضم
حغملَّ٣ؿممعرملّٕوسؿملؿؾملمملم:مأغؾملمملمتعمفدل مغعملزملمملن ماظزملّ٦م م ،مطؼملمملم
آ مصؿملؾملممل مصّ٦معم مرعسملمملنم،موعّ٤م ِ
رمدل مدفّ٦د ماظلؾمل ّ٦مغعملزملمملن ماظزملالة م ،مصؾمل ّ٨متشملؾملؿمرل مظػملزملعمؾممملئِّ٣ؿم معِؼملعمؾمممل مؼعمقزملّ٢غم معؽمل ّ٥مصِّ٨م
صِؿملمملعِ ِّ٥معِ ّ٤مغعمعملّٙـم موعمظَطملّ٦ـم موعمإثػمّ٣ـم ،موعؽملؾملممل م :مإشؽملمملء ماظظملعملّٕاء مس ّ٤ماظلقملال مظم مؼّ٦م ماظضملؿملّٓ م،
مملرطُّ٦اماِّشؽملِؿملعممملءعممصِّ٨مصَّٕعمحِؾملؿمّ٣موعمدغمّٕغمورؿمػِّ٣م،مصسملالًمسؼملمملمتقملديمإظؿملّ٥مػّٔهماظزملّٓضهملمعّ٤م
ظِؿملغمرملعم ؿم
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اظؿغملمملص ّ٢مبني مأصّٕاد ماجملؿؼمل ّٝم ،مواظذلاح ّ٣مبؿملؽملؾمل ّ٣م ،مصضملعمّ٤ػم مابػمّ٤ؿم مسعمؾفممملسـم م(رض ّ٨مآم
سؽملؾملؼملممل)مضَممللعمم:م(صَّٕعمضعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م عمزطَمملةَماظْظملِشملّْٕؿممرُؾملػمّٕعمةًمظِػملزملفممملئِّ٣ؿمم
عملمملطِنيؿمم،مععمّ٤ػممأَدفماػعممملمضَؾػمّ٢عمماظزملفمالةِمصَؾملؿمّ٨عمم عمزطَمملةٌمععمعملْؾغمّ٦ظَهملٌم،م
عِّ٤ػمماظػملَّطملػمّ٦ؿمموعماظّٕفمصَىملِم،موعمرُضملػمؼملعمهملًمظِػملْؼمل عم
وعمععمّ٤ػممأَدفماػعممملمبعمضملػمّٓعمماظزملفمالةِمصَؾملؿمّ٨عممصعمّٓعمضَهملٌمعِّ٤ػمماظزملفمّٓعمضَمملتِ)م .م
وسمّٕجؾملمملماإلغلمملنمضؾّ٢مصالة ماظضملؿملّٓم،مسّ٤مغظمللّ٥موسؼملّ٤متػملّٖعّ٥مغظملعملؿؾملّ٣معّ٤مأػػملّ٥م
اظّٔؼ ّ٤مٕ مؼلؿشملؿملضملّ٦ا مإخّٕاجؾملممل مس ّ٤مأغظمللؾمل ّ٣م ،مورمّ٦ز مإخّٕاجؾملممل محعمؾكمممل مأو مإخّٕاجؾملمملم
غعملّٓؼمام،مصؼملّ٤مأخّٕجماينملفممأجّٖأهم،موعّ٤مأخّٕجماظؽملعملّٓمأجّٖأهم،مواِّوشممعؽملؾملؼملمملمعمملم
ؼغملّ٦نمحمعملعملمملمٌزملػملقهملماظظملعملرلمأطـّٕم،معّ٤مشرلمإغغملمملرمسػملّ٧معّ٤مؼظملضملّ٢مػّٔامأومذاكم.م م
وتزملّٕف مصّٓضهمل ماظظملشملّٕ مإشم ماظظملعملّٕاء مواٌلمملطني م ،ماظّٔؼّ٤ماػؿ ّ٣مبؾملّ٣ماإلدالم م،م
وأعّٕ مبمملإلحلمملن مإظؿملؾمل ّ٣مهعملؿملعملًممل مظلضملمملدتؾمل ّ٣م ،موتػملؾؿملهمل ميمملجمملتؾمل ّ٣م ،موإسمملغهمل مشل ّ٣مسػملّ٧م
عؿمملسنمل مايؿملمملة موتؾملؿملؽهمل مايؿملمملة ماظغملّٕميهمل مشل ّ٣م ،مضمملل متضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعمممل ماظزملفمّٓعمضَمملتغم مظِػملْظملُعملَّٕعماءِم
عملمملطِنيؿم موعماظْضملعممملعِػملِنيعم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل موعماظْؼملغمقملعمظَّظملَهملِ مضُػملُّ٦بغمؾملغمّ٣ػم موعمصِ ّ٨ماظّٕممضَمملبِ موعماظْطملعممملرؿمعِنيعم موعمصِ ّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿمم
وعماظْؼمل عم
غملؿملّ٣ؽم} ،موخ ّٙمع ّ٤مػّٔه ماِّصؽملمملفم
اظػملَّ ِّ٥موعمابػمّ٤ؿم ماظلفم ِؾؿملّ٢ؿم مصَّٕؿمؼسملعمهملً معِّ٤عم ماظػملَّ ِّ٥موعماظػملَّّ٥غم مسعم ِػملؿملّ٣ؽم محعم ِ
اظـؼملمملغؿملهمل ماظظملعملّٕاء ماٌؿضملظملظملني موبؿملفم ّ٤مصظملمملتؾمل ّ٣م ،مصعملمملل متضملمملشم:م{ظِػملْظملُعملَّٕعماءِ ماظَِّّٔؼّ٤عم مأُحػمزملِّٕغموام
صِ ّ٨مدعم ِؾؿملّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥مظَممل مؼعملػمؿعمشملِؿملضملغمّ٦نعم مضعمّٕػمبؼمممل مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم مؼعمقػملعمؾغمؾملغمّ٣غم ماظْفعممملػِّ٢غم مأَشْؽملِؿملعممملءعم معِّ٤عمم
اظؿفمضملعمظملُّ ِّٟمتعمضملػمّٕؿمصُؾملغمّ٣ػم مبِلِؿملؼملعممملػغمّ٣ػم مظَممل مؼعملػمفملَظُّ٦نعم ماظؽملفممملسعم مإؿمظْقعممملصًممل موعمععمممل متغمؽملػمظملِعملُّ٦ا معِّ٤ػم مخعمؿملػمّٕـم مصَكملؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مبِِّ٥م
سعمِػملؿملّ٣ؽم} ،موؼعملّ٦لمغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م(ظَؿملػمّٗعم ماٌِلػمغملنيغم ماظَِّّٔي متعمّٕغمدقمهغم ماظؿفمؼملػمّٕعمةُم
ِنيماظَِّّٔيمؼعمؿعمضملعمظملَّّٟغم)م،مسػملّ٧مأنفممأصسملّ٢م
وعماظؿفمؼملػمّٕعمتعممملنؿمم،موعمالماظػملُّعملْؼملعمهملُموعماظػملُّعملْؼملعمؿعممملنؿمم،مإؿمغفمؼملعممملماٌِلغمل غم
اظزملّٓضهمل معممل مطمملغومل مسػمل ّ٧ماظظملعملّٕاء مواٌلمملطني مع ّ٤ماِّضمملرب مواِّرحمملم م ،مؼعملّ٦ل مرعمدغمّ٦لم
ِلغملِنيؿم مصعمّٓعمضَهملٌ م ،موعمػِّ٨عم مسعمػملَ ّ٧مذِيم
اظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(صعمّٓعمضَؿغم َّ١مسعمػملَ ّ٧ماظْؼمل ػم
اظّٕفمحِّ٣ؿممثِؽملػمؿعممملنؿم:مصعمّٓعمضَهملٌ،موعمصِػملَهملٌ)م.مم م

*مممممم*مممممم* م
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املاٍ اذتساّ
ؾٛزٚ ٙأثس ٙاملدَس عً ٢ايفسد ٚاجملتُع
م

ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌني،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظغملذملذملّٕؼ{ :ّ٣وعمظَ ذملمملمتعم ذمل ْفملطُػملُّ٦امأَعػمذملذملّ٦عماَظغملُّ٣ػمم
بعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػممبِمملظْؾعممملرِّ٢ؿمموعمتغمذملّٓػمظُّ٦اممبِؾملعمذملمملممإؿمظَذملّ٧مماظْقغمغملَّذملمملمؿمممظِؿعمذمل ْفملطُػملُّ٦اممصَّٕؿمؼعملًذملمملممعِذملّ٤ػمممأَعػمذملّ٦عمالؿممماظؽملفمذملمملسؿمممبِمملظْذملكملؿمثػمّ٣ؿممم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمم
وعمأَغػمؿغمّ٣ػممتعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم}م،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،م
وععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
ممصكملنفمماٌممللعممعّ٤مأسصملّ٣مغضملّ٣مآم(سذملّٖمموجذملّ٢م)ماظذمليتممأغضملذملّ٣ممبؾملذملمملممسػملذملّ٧ممسؾذملمملدهمم،مصؾملذملّ٦م
سزملنملمايؿملمملةم،موأحّٓعممرغمطذملينؾممزؼؽملؿؾملذملمملمم،مضذملممللمتضملذملمملشم:م{اظْؼملعمذملممللغمموعماظْؾعمؽملغمذملّ٦نعممزؿمؼؽملعمذملهملُماظْقعمؿملعمذملمملةِم
اظّٓقمغػمؿملعممملموعماظْؾعممملضِؿملعممملتغمماظزملفممملظِقعممملتغممخعمؿملػمّٕؽممسِؽملػمّٓعممرعمبممَّ١مثعمّ٦عمابؼمذملمملمموعمخعمؿملػمذملّٕؽمممأَععمػملًذملمملم}،موػذملّ٦م مضِذملّ٦اممايؿملذملمملةم
اإلغلذملمملغؿملفمهملم،مصؼملذملذملّ٤مخالظذملذملّ٥مؼذملذملقملديماإلغلذملمملنمردذملمملظؿّ٥م،موبذملذملّ٥مؼؽملذملممللمرشؾؿذملذملّ٥م،موبذملذملّ٥متلذملذملؿعملؿملّ٣م
ذؽّ٦غّ٥مظممايؿملمملةم،موبّ٥مؼؿؼملغملّ٤معذملّ٤ماظّ٦صذملّ٦لمإشممشمملؼمملتذملّ٥موأػّٓاصذملّ٥م،موبذملّ٥ممؼلذملؿضملمملنمم
سػملذملذملّ٧مطذملذملـرلـممعذملذملّ٤مأسؼملذملذملممللماظذملذملدلمواظشملمملسذملذملهملم،مصمملٌذملذملممللمدذملذملالحمصذملذملمملحؾّ٥مظمماٌؾملؼملذملذملمملتم
واٌػملؼملمملتم،مؼعملّ٦لمدظملؿملمملنماظـّ٦ريم(رضّ٨مآمسؽمل:)ّ٥م(ماٌممللمدالحماٌقملع)ّ٤م.م م
والمؼؽملغملّٕمسمملضّ٢معمملمظػملؼملممللمعّ٤مأػؼملؿملهملمطؾرلةمظممتلؿملرلمأعّ٦رمايؿملمملة م،مواظؽملؾملّ٦ضم
بمملِّصّٕاد مواِّع ّ٣مظؿقعملؿمل ّ٠محؿملمملة مطّٕميهمل م ،مواظّٕض ّ٨مإشم معّٓارج ماظؿعملّٓم م ،موٓ مدرم
اظرملمملسّٕمحؿملىملمضمملل:ممم
بمملظ ِضملذملػملّ٣ؿممواٌذملممللؿممؼعمؾينماظ ؾمؽملذملذملذملمملسغممعغم ْػملذملغملَؾملغمّ٣غممم***ممظذملذملّ٣مؼغمنبعممعغمػملٌّْ١مسػملذملّ٧مجؾملذملذملّ٢ـمموإضذملذملذملذملاللؿم م
وعّ٤مػؽملمملماػؿؼملوملماظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملمبفملحغملمملعّ٥م،موتؽملصملؿملّ٣محّٕطؿّ٥مظمماجملؿؼملّٝم،م
بفملنمؼغمقملخّٔ مع ّ٤محِػملّّ٥م ،موؼغمّ٦ض ّٝمظم مععمقػملِّ٥م ،موطؿمل ّٟمال م؟موب ّ٥متؿقعمل ّ٠مسؼملمملرة ماِّرضم،م
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وتؿمللرل مأعّ٦ر ماًػمل ّ٠م ،موجػملنمل ماظلضملمملدة مشل ّ٣م ،مودص ّٝماظسملّٕ مسؽملؾمل ّ٣م ،مصمملٌمملل مظمم
اإلدالممودؿملػملهملمظضملؾمملدةمآمتضملمملشمموإضمملعهملمذّٕسّ٥م،موودؿملػملهملمظػملزملالحمواإلصالحم،مواظدلم
واظزملػملهمل موهعملؿمل ّ٠معضملمملغ ّ٨ماظؿّ٦اد مواظذلاح ّ٣مواظؿضملمملون مواظؿغملمملص ّ٢مبني مأصّٕاد ماِّعهمل م،م
حؿ ّ٧متغملّ٦ن مصمؿملضملؼمممل مطمملىلّٓ ماظّ٦احّٓ م ،مإذا ماذؿغمل ّ٧معؽمل ّ٥مسسمل ّ٦متّٓاس ّ٧مظ ّ٥مدمملئّٕم
اىلّٓمبمملظلؾملّٕموايؼملّ٧م.م م
صمملٌمملل مإذا مادؿكّٓم مظم ماظزملالح مطمملن مغضملؼملهمل م ،مطؼملممل مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل:)ّ٣م(غِضملػمّ٣عمماظْؼملعمممللغمماظزملفممملظِّّغممظِػملْؼملعمّٕػمءِماظزملفممملظِّّؿم) م،موإذامادؿغمكّٓممظمماظظمللمملدمواإلصلمملدم
طمملن موبمملالً موذعملمملءؼم مسػمل ّ٧مصمملحؾ ّ٥م ،مطؼملممل مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(تعمضملِّٗعم مسعمؾػمّٓغمم
اظّٓممؼؽملعممملرؿمموعمسعمؾػمّٓغمماظّٓممرػمػعمّ٣ؿمموعمسعمؾػمّٓغمماظْكعمؼملِؿملزملعمهملِم،متعمضملِّٗعمموعماغػمؿعمغملَّٗعمم،موعمإؿمذعمامذؿملَّ١مصَالَماغػمؿعمعملَّ٘عم).م م
وِّػؼملؿملهمل ماٌمملل ماظؾمملظطملهمل محىملفم ماإلدالم مسػمل ّ٧مهزملؿملػمل ّ٥مواطؿلمملب ّ٥مع ّ٤مرّٕقم
عؾمملحهملموعرملّٕوسهملم،مظؿملّٗمصؿملؾملمملماسؿّٓاءموالمزػملّ٣موالمضّٕرمسػملّ٧ماظطملرلم،مصعملممللمتضملمملشم:م{ؼعممملم
أَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مطُػملُّ٦ا معِّ٤ػم مرَؿملممؾعممملتِ مععمممل مرعمزعمضْعمؽملمملطُّ٣ػم موعماذػمغملُّٕغموا مظِػملَّ ِّ٥مإؿمنػم مطُؽملػمؿغمّ٣ػم مإؿمؼفممملهغمم
الم
تعمضملػمؾغمّٓغمونعم} ،موؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(أَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مرَؿملممنملؽم م َ
ؼعمعملْؾعمّ٢غممإؿمالَّمرَؿملممؾؼممملموعمإؿمنفمماظػملَّّ٥عممأَععمّٕعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممبِؼملعممملمأَععمّٕعممبِِّ٥ماظْؼملغمّٕػمدعمػملِنيعم،مصَعملَممللعم:م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظّٕقمدغمّ٢غمم
طُػملُّ٦ا معِّ٤عم ماظشملَّؿملممؾعممملتِ موعماسػمؼملعمػملُّ٦ا مصعممملظِقؼمممل مإؿمغمم ّ٨مبِؼملعمممل متعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم مسعمػملِؿملّ٣ؽم} ،موضَممللعم مدؾقمملغ :ّ٥م{ؼعممملم
شملؿملّ٢غم ماظلفمظملَّٕعمم
أَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مطُػملُّ٦ا معِّ٤ػم مرَؿملممؾعممملتِ مععمممل مرعمزعمضْؽملعممملطُّ٣ػم} ،مثغمّ٣فم م عمذطَّٕعم ماظّٕفمجغمّ٢عم مؼغم ِ
أَذػمضملعمىملعم مأَشْؾعمّٕعم مؼعمؼملغمّٓقم مؼعمّٓعمؼػم ِّ٥مإؿمظَ ّ٧ماظلفمؼملعممملءِ مؼعمممل مرعمبمم مؼعمممل مرعمبمم موعمععمشملْضملعمؼملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم ،موعمععمرملػمّٕعمبغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم،م
وعمععمػملْؾعملغمّ٥غممحعمّٕعمامؽم،موعمشُِّٔىعممبِمملظْقعمّٕعمامؿم،مصَفملَغفمّ٧مؼغملػمؿعمفعممملبغممظِّٔعمظِ.)َّ١م م
طؼملمملمغؾملّ٧ماإلدالممسّ٤مأطّ٢مايّٕاممبغملّ٢مصّ٦رهموأذغملمملظّ٥مغؾملؿملؼممملمضمملرضملؼممملمالمظؾّٗم
صؿمل ّ٥م ،موحّٔر مأذّٓ ماظؿقّٔؼّٕ مع ّ٤ماِّعّ٦ال ماحملّٕعهمل مٌممل مصؿملؾملممل مع ّ٤مذّٕدمل مووبممللـم مسػملّ٧م
صمملحؾؾملممل مظم ماظّٓغؿملممل مواآلخّٕة م ،مصعملمملل مدؾقمملغ ّ٥م{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مظَممل متعمفملْطُػملُّ٦ام
ُلغملُّ٣ػمم
أَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػم مبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػم مبِمملظْؾعممملرِّ٢ؿم مإؿمظَّممل مأَنػم معمتغملُّ٦نعم متِفعممملرعمةً مسعمّ٤ػم متعمّٕعماضـم معِ ػمؽملغملُّ٣ػم موعمظَممل متعمعملْؿغمػملُّ٦ا مأَغػمظمل عم
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إؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مطَمملنعم مِبغملُّ٣ػم مرعمحِؿملؼملؼمممل} ،مصمملٌمملل مايّٕام مظم ماظّٓغؿملممل مميق ّ٠ماظدلطهمل م ،موظمم
اآلخّٕةمؼغملّ٦نمعـمللمصمملحؾّ٥مإشمماظؽملمملرموبؽّٗماظعملّٕارم،مؼعملّ٦لم(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)
ظغملضملنملمبّ٤مسفّٕةم:م(ؼعممملمطَضملػمنملغممبػمّ٤عممسغمفػمّٕعمةَم،مإؿمغفمّ٥غممظَمملمؼعمّٓػمخغمّ٢غمماظْفعمؽملفمهملَمظَقػمّ٣ؽممغعمؾعموملعممعِّ٤ػممدغمقػموملٍم
اظؽملفممملرغم مأَوػمظَ ّ٧مبِِّ٥م ،مؼعمممل مطَضملػمنملغم مبػمّ٤عم مسغمفػمّٕعمةَ م:ماظؽملفممملسغم مشَمملدِؼعممملنؿم ،مصَؼملغمؾػمؿعممملعؽم مغعمظملْلعمّ٥غم مصَؼملغمضملػمؿِعملُؾملعمممل ،موعمبعممملئِّٝؽمم
غعمظملْلعمّ٥غم مصَؼملغمّ٦بِعملُؾملعمممل)،مصفملط ّ٢ماٌممللمايّٕام مضؿ ّ٢مظػملؽملظملّٗ موإػالك موتّٓعرل مشلممل مظم ماظّٓغؿملمملم،م
{وعمظَضملعمّٔعمابغم ماظْـملخِّٕعمةِ مأَذعمّٓقم موعمأَبػمعملَ ،}ّ٧موحؿ ّ٧مظ ّ٦متزملّٓق مب ّ٥مصمملحؾ ّ٥مصكملغ ّ٥مال مؼعملؾ ّ٢م; مِّنم
آم(سّٖموج)ّ٢مرؿملنملمالمؼعملؾّ٢مإالمرؿملؾؼمممل.م م
واٌؿفملع ّ٢مظم محؿملمملة مبضمل ّٚماظؽملمملس ماظؿملّ٦م مرمّٓ مأغؾمل ّ٣مرمبممل متلمملػػملّ٦ا مطـرلؼما مظمم
صم ّٝماِّعّ٦الم،مصّٕاحّ٦ا مرمؼملضملّ٦غؾملممل معّ٤مأي مرّٕؼ ّ٠مطمملنمبطملّٚماظؽملصملّٕمسّ٤مايّ٢مأوم
ايّٕعهملم،مدونموازعمعّ٤مدؼّ٤مأومخػملّ٠م،محؿّ٧مصّٓعمقمصؿملؾملّ٣مضّ٦لماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧مآُم

ال مؼغمؾعممملظِ ّ٨مإٌَّػمءغم مععمممل مأَخعمّٔعم معِؽملػمّ٥غمم ،مأَعِّ٤عم مايَالَلؿمم
سعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) :م(ؼعمفملْتِ ّ٨مسعمػملَ ّ٧ماظؽملفممملسؿم مزعمععممملنؽم م َ
أَمػممعِّ٤عممايَّٕعمامؿم).مم م
وٓ مدر مدؿملّٓغممل مأب ّ٨مبغملّٕ ماظزملّٓؼ ّ٠م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مؼّ٦م مأن مجمملء مشالعّ٥م
بشملضملمملم م ،موطمملن م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مال مؼفملط ّ٢مع ّ٤مطلؾ ّ٥محؿ ّ٧مؼلفملظ ّ٥مس ّ٤معزملّٓر مػّٔام
اظشملضملمملم م ،م(صَفعممملءعم مؼعمّ٦ػمعؼمممل مبِرملعمّ٨ءٍ م ،م َصفملطَّ٢عم معِؽملػمّ٥غم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم موٕ مؼلفملظ ّ٥م ،مصَعملَممللعم مظَّ٥غم ماظطملغمالمغم م:م
تعمّٓػمرؿمي مععمممل مػعمّٔعما م؟ مصَعملَممللعم مأَبغم ّ٦مبغملّٕ م :موعمععمممل مػغمّ٦عم م؟ مضَممللعم م :مطُؽملػموملغم م عمتغملَؾملفمؽملػموملغم مإلغػملعممملنـم مظمم
اىَمملػِػملِؿملفمهملِ موعمععمممل مأُحػملِّ٤غم ماظغملَؾملعممملغعمهملَ م ،مإؿمالَّ مأغؾم ّ٨مخعمّٓعمسػمؿغمّ٥غم ،مصَػملَعملِؿملعمؽملِ ّ٨م ،مصَفملسػمشملَمملغِ ّ٨مظِّٔظِ َّ١م ،مػعمّٔعمام
اظَِّّٔي مأطَػملْوملعم معِؽملػمّ٥غم م ،مصَفملدػمخعمّ٢عم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مؼعمّٓعمهغم مصَعملَمملءعم مطُّ٢فم مذعمّ٨ػمءٍ مصِّ٨م
بعمشملْؽملِ )ِّ٥م ،موظم مبضمل ّٚماظّٕواؼمملت مأغ ّ٥مضمملل م :م(وآ مظ ّ٦مٕ مختّٕج مإال مع ّٝمروحّ٨م
ِّخّٕجؿؾملمملمإغّ٨مزلضملوملمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼعملّ٦ل:م(طّ٢مجلّٓمغؾوملم
ع ّ٤مدقومل مصمملظؽملمملر مأوشم مب )ّ٥م ،موظ ّ٦مأؼعمل ّ٤ماظؽملمملس محعملؿملعملهمل ماٌمملل مايّٕام مظضملػملؼملّ٦ا مأغفمّ٥م
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ؼسملّٕموالمؼؽملظملّٝم،مؼغمظمللّٓموالمؼغمزملػملّّم،موؼؾملّٓمموالمؼؾينم،موإنمرأىماظطملمملصػملّ٦نمشرلمذظّ١م،م
وٓمدرقمماظعملمملئّ٢م:مم م
صمّٝمايّٕاممسػملّ٧ماياللمظؿملغملـّٕهم م
دخّ٢مايّٕاممسػملّ٧ماياللمصؾضملـّٕه م
سػمل ّ٧مأن ماٌمملل مايّٕام مإعممل مأن مؼغملّ٦ن محّٕاعؼمممل مظم مطلؾ ّ٥موهزملؿملػمل ّ٥م ،موإعممل مأنم
ؼغملّ٦ن محّٕاعؼمممل مظم مإغظملمملض ّ٥موصّٕص ّ٥مظم مشرل محمػمل ّ٥م ،موادؿكّٓاع ّ٥مظم ماِّشّٕاضم
احملّٕعهمل م ،موإغظملمملض ّ٥مظم ممتّ٦ؼ ّ٢ماظضملؼملػملؿملمملت ماإلرػمملبؿملهمل ماظيت متضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧مختّٕؼنملم
وتّٓعرل ماجملؿؼمل ّٝم،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م( :ال متعمّٖغمولغم مضَّٓعمععمممل مسعمؾػمٍّٓ مؼعمّ٦معمم
اظعملِؿملعممملععمهملِمحعمؿفم ّ٧مؼغملػمفملَلعممسعمّ٤ػم مسغمؼملغمّٕؿمهِم ِصؿملّ٣عممأصؽملعممملهغم؟موعمسعمّ٤ػممسِػملؼملِِّ٥م ِصؿملّ٣عممصَضملعمّ٢عممصِؿملِّ٥م؟موعمسعمّ٤ػممععممملظِِّ٥معِّ٤ػمم
أبالهم؟م)مصغملّ٢مصّ٦رماٌممللمايّٕاممشلمملم
أؼػمّ٤عمماطْؿعملعمؾعمّ٥غمم؟م عموصؿملّ٣عممأغػمظملَعملَّ٥غمم؟موعمسعمّ٤ػممجِلؼملِِّ٥م ِصؿملّ٣عمم غم
أثّٕػمملمآٌّعّٕمسػملّ٧ماظظملّٕدمواجملؿؼمل.ّٝم م
 َٔٚؾٛز ايهطب اذتساّ:ماملاٍ ايٓاتر عٔ قب ٍٛايسغ٠ٛم،مصمملظّٕذّ٦ةمإحّٓىم
رّٕق مطلنمل ماٌمملل ماحملّٕم م ،موػ ّ٨مجّٕميهمل معغمؾملػملغملهملٌ مع ّ٤مأذّٓ ماِّدؾمملب مصؿغملًمملم
بمملجملؿؼملضملمملتم،موغرملّٕؼمامِّدؾمملبماظسملضملّٟمواالغؾملؿملمملرم،مصكملذا مصرملومل ماظّٕذّ٦ة مظم مأعهمل معّ٤م
اِّعّ٣مووّٕأماظؽملمملسمسػملّ٧متضملمملرؿملعمؾملمملم،مصمملسػملّ٣مأنماظسملؼملمملئّٕمضّٓمعمملتوملم،موأنماإلميمملنمضّٓم
ضضملّٟمظمماظؽملظملّ٦سمواظعملػملّ٦بم،موعمملمدخػملوملماظّٕذّ٦ةمسؼملالًمإالمأسمملضؿّ٥م،موالمجمؿؼملضملؼممملمإالم
أصلّٓت ّ٥م ،موع ّ٤مأضؾّّ مأدمملظؿملؾؾملممل ماٌػملؿّ٦ؼهمل م :متضملشملؿملّ٢غم معزملمملحل ماظؽملمملس مواظؿلّ٦ؼ ّٟمظمم
إنمملزػممل مإشم مأن مؼؿ ّ٣مأخّٔ ماظّٕذّ٦ة م ،موظم مذظ ّ١مخؿملمملغهمل مظألعمملغهمل ماظيت مؼعملّ٦ل مآم
المتعمكغمّ٦غغمّ٦اْماظػملّّ٥عمموعماظّٕعمؾمدغمّ٦لعمموعمتعمكغمّ٦غغمّ٦اْمأَععممملغعممملِتغملُّ٣ػمموعمأَغؿغمّ٣ػمم
تضملمملشممصؿملؾملمملم{:ؼعممملأَؼغمؾمؾملعممملماظَؾمِّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اْم َ
تعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم}،موضّٓ مظضمل ّ٤مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م(اظّٕفماذِّ٨عم موعماظْؼملغمّٕػمتعمرملِّ٨عم موعماظّٕفمائِّ٘عم)م،م
وػ ّ٦ماظّ٦دؿمل ّٛماظّٔي مؼلضمل ّ٧مبؿملؽملؾملؼملممل م،مِّن ماظّٕذّ٦ة مضؿ ّ٢مظغملظملمملءات ماجملؿؼملّٝم ،مودسّ٦ةم
صّٕزمهملمشلّٓممبؽملؿملمملغّ٥ماظّٔيمؼعملّ٦ممسػملؿملّ٥مازدػمملرهموتعملّٓع.ّ٥ممم م
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*مأنٌ املاٍ ايٓاتر عٔ ايػـؼ م ،مدّ٦اء مأطمملن مشرملكمذملممل مظم ماظغمل ّ٣مأم مظم ماظؽملّ٦ع م ،مؼعملذملّ٦لم
اي ّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥وعمؼػمّ٢ؽم مظِػملْؼملغمشملَظملخملظملِنيعم م* ماظَِّّٔؼّ٤عم مإؿمذعما ماطْؿعممملظُّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظؽملفممملسؿم مؼعملػمؿعمّ٦ػمصُّ٦نعم م*م
وعمإؿمذعمامطَمملظُّ٦ػغمّ٣ػممأَوػمموعمزعمغغمّ٦ػغمّ٣ػممؼغمكػملِّٕغمونعمم*مأَظَمملمؼعمصملُّ٤قممأُوظَؽَِّ١مأَغفمؾملغمّ٣ػممععمؾػمضملغمّ٦ثغمّ٦نعمم*مظِؿملعمّ٦ػممـممسعمصملِؿملّ٣ـمم
*مؼعمّ٦ػممعم مؼعمعملُّ٦مغم ماظؽملفممملسغم مظِّٕعمبمم ماظْضملعممملظَؼملِنيعم} ،مودّ٦اء مأطمملن مظم ماظطملّٔاء م،مأم مظمماظّٓواء م،مأمم
ظمماِّدوات مأو ماآلالت ماإلغؿمملجؿملهمل مأو ماالدؿؾملالطؿملهمل م ،مصؼمل ّ٤مؼطملّ٘مظممذظّ١موشرلهم،م
طؼملكممملمأومغّ٦سؼممملم،مصؾمل ّ٦مصمملدّٓؽم معظمللّٓؽم م ،مشمملشلم مظؽملظملل ّ٥موظػملؼملفؿؼمل ّٝم ،مواظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م

ودػمل )ّ٣مؼعملّ٦ل :م(ععمّ٤ػم مشَرملفمؽملعمممل مصَػملَؿملػمّٗعم معِؽملؾمممل) ،موظم مرواؼهمل م(ععمّ٤ػم مشَّ٘فم مصَػملَؿملػمّٗعم معِؽملفمممل) مرّٔفم
اٌظملضملّ٦ل م،مظؿملرملؼمل ّ٢مط ّ٢مشّ٘ موشمملشم ،موعممل مذظ ّ١مإال مِّن متػمل ّ١ماىّٕميهمل مع ّ٤مأدؾمملبم
ػالكماِّعّ٣م،مودعمملرماجملؿؼملضملمملتم.م م
*وع ّ٤مصّ٦ر ماظغمللنمل مايّٕام م :ماالعتدا ٤عً ٢املاٍ ايعاّ م ،مصعملّٓ مطـّٕت مظمم
اآلوغهمل ماِّخرلة مصّ٦ر ماالسؿّٓاء مسػمل ّ٧ماٌمملل ماظضملمملم م ،موإن متطملرلت مظم ماظرملغملّ٢م
واظشملّٕؼعملهمل مواِّدػملّ٦ب مإالّ مأن معسملؼملّ٦غؾملممل مواحّٓ م ،موؼؿؼملـ ّ٢مذظ ّ١مظم مادؿؽـمملر مأحّٓم
اِّصّٕاد مب ّ٥موحّٓه مدون مح ّ٠م ،مأو ماغؿّٖاع معػملغملؿملؿ ّ٥مع ّ٤مجمؼملّ٦ع ماظؽملمملس مإظؿمل ّ٥مدونم
ح ،ّ٠مأو مدّ٦ء مادؿكّٓاع ّ٥مأو مإتالص ّ٥م ،مأو مدّٕضؿ ّ٥م ،مأو مغؾملؾ ّ٥م ،مأو ماشؿزملمملب ماِّرضم
اٌؼملػملّ٦طهمل مظػملّٓوظهمل مبّ٦ض ّٝماظؿملّٓ مسػملؿملؾملممل مزػملؼملؼمممل م ،مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م
(ععمّ٤ػممزَػملَّ٣عمم ِضؿملّٓعممذِؾػمّٕـممعِّ٤عمماَِّرػمضؿممرُّ٦ممضَّ٥غممعِّ٤ػممدعمؾػمّٝؿممأَرعمضِنيعم)م .م
ٚنريو االعتدا ٤عً ٢أَ َٔ ٟسافل ايدٚي ١بد ٕٚسل م ،مأو ماحؿؿملمملل ماإلغلمملنم
سػمل ّ٧ماظؿؾملّٕب مع ّ٤ماظؿّٖاعمملت ّ٥ماٌمملظؿملهمل موممله ماظّٓوظهمل مبفملي مصّ٦رة مع ّ٤ماظزملّ٦ر م،مدّ٦اءمعّ٤م
طمملن معؿؾملّٕبؼمممل مع ّ٤ماظسملّٕائنمل ماٌلؿقعملهمل مسػملؿمل ّ٥مأم معؿؾملّٕبؼمممل مع ّ٤مدّٓاد مضؿملؼملهمل مادؿكّٓامم
إٌّاصّ٠معّ٤معمملءم،مأومطؾملّٕبمملءم،مأومشمملزم،مأومخالصّ٥م ،مذظ ّ١مأن ماٌمملل ماًمملص مضّٓم
ؼؿضملػمل ّ٠مبرملك ّٙمأو مبضملّٓة مأذكمملص م ،مأعممل ماٌمملل ماظضملمملم مصؿملؿضملػمل ّ٠ممبالؼني ماِّذكمملصم
اظّٔؼ ّ٤مؼزملضملنمل مسػمل ّ٧ماإلغلمملن مأن مؼؿقػمل ّ٢مع ّ٤مأط ّ٢محعملّ٦ضؾمل ّ٣مؼّ٦م ماظعملؿملمملعهمل م ،مصضملػملّ٧م
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اإلغلمملن مأن مؼّٕاضنمل مآ م(سّٖ موج)ّ٢م ،موظؿملضملػمل ّ٣مأغ ّ٥مإن مأصػملومل مع ّ٤مسعملمملب ماظؽملمملس مظمم
اظّٓغؿملمملمصػملّ٤مؼظملػملوملمعّ٤مسعملمملبمآم(سّٖموج)ّ٢مالمظمماظّٓغؿملمملموالمظمماآلخّٕةم .م
م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إنماالسؿّٓاء مسػمل ّ٨ماٌمملل ماظضملمملم مأذّٓ مجّٕعؼمممل مع ّ٤ماالسؿّٓاء مسػمل ّ٧ماٌمملل ماًمملص;م
ِّغّ٥معِػملٌّْ١مظػملؽملمملسمصمؿملضملؼممملم،موظؿملّٗمعِ ْػملغملًمملمظظملِؽعمهملمعضملؿملفمؽملهملمعّ٤ماظؽملمملسم،مواظعملمملئؼملّ٦نمسػملؿملّ٥مإغفمؼملمملم
ػ ّ٣مأُععمؽملمملء مظم محِظملْصمل ّ٥موهزملؿملػمل ّ٥م ،موصعمّٕػمص ّ٥مِّػػمػمل ّ٥م ،مصال مزمّ٢قم مِّحٍّٓ مأن مؼضملؿّٓيعم مسػملؿمل ّ٥م،م
أومؼفملخغمّٔعممعؽملّ٥معمملمالمؼلؿقّ٠قمم;مِّنمذظّ١مؼضملّٓمخؿملمملغهملموزُػملؼملؼممملمواسؿّٓاءؼممسػملّ٧محّ٠ماظؽملمملسم
صمؿملضملؼمممل م ،مظّٔا موجنمل مسػملؿملؽملممل مصمؿملضملؼمممل مأن مدممملص ّٜمسػمل ّ٧ماٌمملل ماظضملمملم م ،مودمملئّٕ معّٕاصّ٠م
اظّٓوظهمل مع ّ٤مآٌّارس م ،مواٌضملمملػّٓ م ،مواٌلؿرملظملؿملمملت م ،مواظشملّٕضمملت موودمملئ ّ٢ماظؽملعمل ّ٢م،م
وشرلػمملمع ّ٤مإٌّاص ّ٠ماظضملمملعهمل مبمملسؿؾمملرػممل معػمل ّ١مظؽملممل مصمؿملضملؼمممل م ،موأعمملغهمل مظم مأسؽملمملضؽملممل مصمؿملضملؼممملم،م
عقملطّٓؼ ّ٤مسػمل ّ٧مأن ماٌلمملس مبؾملممل مختّٕؼنمل موإصلمملد م ،موؼضملّٓ مجّٕميهمل مذّٕسؿملهمل موخؿملمملغهملم
ورؽملؿملهمل.م م
إنمصّ٦ر مأط ّ٢مأعّ٦ال ماظؽملمملس مبمملظؾمملر ّ٢معؿضملّٓدة موعؿؽملّ٦سهمل م،معؽملؾملممل معممل مؼغملّ٦ن مبمملظصملػملّ٣م
واظعملؾملّٕ مواظطملزملنمل م ،موعؽملؾملممل معممل مؼغملّ٦ن مبمملظؽملزملنمل مواالحؿؿملمملل مواظطملّ٘ مواظؿّٓظؿملّٗ مبؿملضملمملم
وذّٕاء م ،موعؽملؾملممل معممل مؼغملّ٦ن مبؿسملؿملؿمل ّٝمايعملّ٦ق موخؿملمملغهمل ماِّعمملغهمل م،مواٌؼملمملرػملهمل مظم متلّٓؼّٓم
اظّٓؼّ٦ن م،موشرل مذظ ّ١مع ّ٤ماظزملّ٦ر ماظيت مإن متؽملّ٦سومل مصكملغؾملممل محمّٕعهمل م،مسػملّ٧مأنمػؽملمملكم
صّ٦رؼما معلؿقّٓثهمل مظغمللنمل ماٌمملل مايّٕام مال متعمل ّ٢محّٕعهمل مووبمملالً مسػمل ّ٧مصمملحؾؾملممل م ،موأنم
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أدّ٦أمأغّ٦اسؾملمملم:ماٌممللماظؽملمملتيملمسّ٤ماظضملؼملمملظهملمأوماًؿملمملغهملم،موبؿملّٝماظّٔعّ٣م،موذؾملمملدةماظّٖور،م
أومطمملنمغمملوًممل مسّ٤ماظعملؿملمملم مبضملؼملػملؿملمملت ماظؿكّٕؼنملمواظؿّٓعرلمواإلصلمملدم،مواظعملؿّ٢مودظملّ١م
دعمملءماِّبّٕؼمملءم،مأومطمملنمغمملوًمملمسّ٤متلؾملؿملّ٢مأومتؽملظملؿملّٔماظضملؼملػملؿملمملتماإلرػمملبؿملهملماظيتمتضملؼملّ٢م
سػملّ٧مزسّٖسهملمأعّ٤ماظّ٦رّ٤موادؿعملّٕارهم،موإذمملسهملماظظملّ٦ضّ٧مبنيمأبؽملمملئّ٥م،مواظضملؼملّ٢مسػملّ٧م
تّٓعرلماجملؿؼملّٝموػّٓممبؽملؿملمملنمحسملمملرتّ٥م.م م
صمملٌمملل ماظّٔي متؾمملع مب ّ٥ماِّورمملن م ،موترملذلى مب ّ٥ماظّٔع ّ٣م ،معمملل محّٕام م ،موطلنملم
دقوملمخؾؿملىملمرمػملنملماًّٖي مواظضملمملر مظزملمملحؾ ّ٥مظم ماظّٓغؿملممل مواآلخّٕةم،موآط ّ٢مايّٕامم
شملؿملّ٢غم ماظلفمظملَّٕعمم
ال متلؿفمملب مظ ّ٥مدسّ٦ة م ،مصعملّٓ مذطّٕ مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣ماظّٕفمجغمّ٢عم مؼغم ِ
أَذػمضملعمىملعممأَشْؾعمّٕعممؼعمؼملغمّٓقممؼعمّٓعمؼػمِّ٥مإؿمظَّ٧ماظلفمؼملعممملءِم:مؼعممملمرعمبمممؼعممملمرعمبممموعمععمشملْضملعمؼملغمّ٥غممحعمّٕعمامؽمم،موعمععمرملػمّٕعمبغمّ٥غممحعمّٕعمامؽمم،م
عمعغملْلعمؾغمّ٥غممحعمّٕعمامؽمم،موعمشُّٔمميعممبِمملظْقعمّٕعمامؿمم،مصَفملَغفمّ٧مؼغملػمؿعمفعممملبغممظ ."ّ٥م
و عم

*مممممم*مممممم* م
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املطٛ٦ي١ٝ
دٚٚ ١ٜٝٓطٓٚ ١ٝزتتُعٚ ١ٝإْطاْ١ٝ
ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،ماظعملمملئ ّ٢مظم مطؿمملب ّ٥ماظضملّٖؼّٖ م...{:وعمتعمضملعممملوعمغغمّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظْؾِّٕممم
وعماظؿفمعملّْ٦عمىموعمظَمملمتعمضملعممملوعمغغمّ٦امسعمػملَّ٧ماظْكملؿمثػمّ٣ؿمموعماظْضملغمّٓػموعمانؿمم،}...موأَذؾملّٓغممأنػممالَمإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالم
ذعمّٕؼ َّ١مظَّ٥غم م ،موأَذؾملّٓغم مأنفم مدؿملؼمّٓعمغممل موغؾؿملفمؽملممل محمؼملّٓؼما مسعمؾّٓغمه موردّ٦ظُّ٥غم م ،ماظػملَّؾملغمّ٣فم مصعمّ٢مم مودػملخملّ٣ػمم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.
ٚبعدم:ممممم
صعملّٓ محّٓد ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مظالغلمملن معؾملؼملهمل مسصملؿملؼملهمل مجبمملغنمل معؾملؼملهملم
اظضملؾمملدة م ،موػ ّ٨معؾملؼملهمل مإسؼملمملر مػّٔا ماظغملّ٦ن م ،مضمملل متضملمملشم{:ػغمّ٦عم مأَغرملعم َفملطُّ٣ػم معممّ٤عم ماِّرػمضؿمم
عمّٕطُّ٣ػم مصِؿملؾملعمممل}أي :مرػملنمل معؽملغمل ّ٣مسؼملمملرتؾملممل موإصالحؾملممل م ،مواظؽملصملّٕ مصؿملؼملممل مأودع مصؿملؾملمملم
وعمادػمؿعمضملػمؼمل عم
عّ٤مخرلاتموعمملمضّٓرمصؿملؾملمملمعّ٤مأضّ٦ات.م
إنماإلغلمملنمعّٓغّ٨مبشملؾضملّ٥مالمؼلؿشملؿملّٝمأنمؼضملؿملّ٘موحّٓهمعؽملعملشملضملؼممملمظممصقّٕاء،م
أومعؽملضملّٖالًمظممطؾملّٟم،مبّ٢مؼضملؿملّ٘معّٝمشرلهمظممجمؿؼملّٝمعؿؼملمملدّ١ماظؾؽملؿملمملنم،مؼؿفملثّٕمبّ٥م
ػممذطَّٕـمموعمأُغػمـعمّ٧موعمجعمضملعمػملْؽملعممملطُّ٣ػمم
وؼقملثّٕمصؿملّ٥م،ممضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإؿمغفممملمخعمػملَعملْعمؽملمملطُّ٣ػممعِ ّ٤عم
عمعغملُّ٣ػممسِؽملػمّٓعمماظػملَِّّ٥مأَتػم َعملمملطُّ٣ػممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممسعمِػملؿملّ٣ؽممخعمؾِرلؽم}،مصكملضمملعهملم
ذغمضملغمّ٦بؼممملموعمضَؾعممملئِّ٢عممظِؿعمضملعممملرعمصُّ٦امإؿمنفممأَطّْٕ عم
ايؿملمملة موإغرملمملء مايسملمملرة مواظضملؼملّٕان مؼؿشملػملنمل ماظؿضملمملؼّ٘ مواظؿضملمملون مبني ماظؽملمملس م; مظّٔام
طمملنمالبّٓمعّ٤مغرملّٕمضؿملّ٣ماٌلؽّ٦ظؿملهمل ماجملؿؼملضملؿملهملماظيت مؼؿقعملّ٠مبؾملمملمعؾّٓأمإسؼملمملرماظغملذملّ٦نم
اظّٔيمدسمملمإظؿملّ٥ماإلدالمم .م
فاملطٛ٦يَ ١ٝبدأ إضالَ ٞأؾٌٝم،مؼذلبّ٧مسػملؿملّ٥ماٌقملعّ٤معّ٤مخاللمعضملّٕصؿّ٥م
بّٓؼؽمل ّ٥مح ّ٠ماٌضملّٕصهمل م ،مصؿملّٓرك ماإلغلمملن معممل مظ ّ٥مع ّ٤محعملّ٦ق موعممل مسػملؿمل ّ٥مع ّ٤مواجؾمملت م،م
صؿملػملؿّٖم مبمملظّ٦صمملء مبؾملممل م ،مصؿملزملؾّّ مإرممملبؿملكمممل مظم مجمؿؼملضمل ّ٥مغمملصضملؼمممل مظّ٦رؽمل ّ٥م ،مال مؼضملؿّٓي مسػملّ٧م
حعملّ٦قماآلخّٕؼّ٤م،موالمميؽملضملّ٥مأحّٓؽممذؿملؽؼممملمعّ٤محعملّ٥م .م
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وعمملمعّ٤ميصملهملمعّ٤ميصملذملمملتمحؿملذملمملةماإلغلذملمملنمإالموتؿفلّٓمصؿملؾملذملمملمضؿملؼملذملهملماٌلؽّ٦ظؿملذملهملم
بغمل ّ٢مصّ٦رػمملم،مدّ٦اءمأطمملغوملمعلؽّ٦ظؿملهمل مصّٕدؼهملمأممجمؿؼملضملؿملهملم،مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣م :م(طُ ُّػملغملُّ٣ػم مرعماعـم موعمععملػمؽغمّ٦لؽم مسعمّ٤ػم مرعمسِؿملفمؿِ ،ِّ٥مصَمملإلؿمععممملمغم مرعماعـم موعمػغمّ٦عم مععملػمؽغمّ٦لؽم مسعمّ٤ػم مرعمسِؿملفمؿِ،ِّ٥م
وعماظّٕفمجغمّ٢غممرعماعـممسعمػملَ ّ٧مأَػػمػملِِّ٥موعمػغمّ٦عممععملػمؽغمّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِ،ِّ٥موعماظْؼملعمّٕػمأَةُمرعماسِؿملعمهملٌمسعمػملَّ٧مبعمؿملػموملِمزعموػمجِؾملعممملم
وعمػِّ٨عممععملػمؽغمّ٦ظَهملٌمسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِؾملعمممل،موعماظْكعممملدِمغممصِّ٨مععمممللؿممدعمؿملممِّٓهِمرعماعـمموعمػغمّ٦عممععملػمؽغمّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِ)ِّ٥م،م
صؾني مايّٓؼىمل ماظرملّٕؼ ّٟمأن ماٌلؽّ٦ظؿملهمل مظم ماإلدالم ممتؿمملز مبمملظرملؼملّ٦ظؿملهمل م ،مصؿضمل ّ٣مطّ٢م
أصّٕادماجملؿؼملّٝم.م م
ٚاملطٛ٦ي ١ٝيف اإلضالّ ْٛعإ م،معلؽّ٦ظؿملهمل مصّٕدؼهملمعضملينمبؾملمملماِّصّٕادم،موعلؽّ٦ظؿملهملم
جمؿؼملضملؿملهملموإغلمملغؿملهملمعضملينمبؾملمملماجملؿؼملّٝمطػملّ٥م،مصمملٌلؽّ٦ظؿملهمل ماظظملّٕدؼهملمتضملين:مأنمؼغملّ٦نم
اإلغلمملن معلؽّ٦الً مس ّ٤مغظملل ّ٥موجّ٦ارح ّ٥موبّٓغ ّ٥م ،موسعملػمل ّ٥م ،موسػملؼمل ّ٥موسؼملػمل ّ٥موأدّٕت،ّ٥م
وسؾمملدا ت ّ٥موعضملمملعالت ّ٥موعلؽّ٦ظؿملمملت ّ٥م ،مصكملن مأحل ّ٤مووصَّ ّ٧مرعملؾملممل مأعمملم مآ م(سّٖ موج)ّ٢م
وأعمملممغظمللّ٥موجمؿؼملضملّ٥مهعملّ٠مظّ٥ماظـّ٦ابم،موغممللماِّجّٕمواظضملشملمملءم،موإنمأدمملءموصّٕطم
ظممػّٔهماٌلؽّ٦ظؿملهمل مصعملّٓمبمملءمبؽملظمللّ٥مإشمماًلّٕانماٌؾنيم،موإشممػّٔهماٌلؽّ٦ظؿملهملم
أذمملرم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبعملّ٦ظ ّ٥م:م(الَمتعمّٖغمولغممضَّٓعمععممملمسعمؾػمٍّٓمؼعمّ٦ػممعمماظعملِؿملعممملععمهملِمحعمؿفمّ٧مؼغملػمفملَلعمم
سعمّ٤ػم مسغمؼملغمّٕؿمهِ مصِؿملؼملعمممل مأَصْؽملعممملهغم م ،موعمسعمّ٤ػم مسِػملْؼملِ ِّ٥م ِصؿملّ٣عم مصَضملعمّ٢عم م ،موعمسعمّ٤ػم مععممملظِ ِّ٥معِّ٤ػم مأَؼػمّ٤عم ماطْؿعملعمؾعمّ٥غم موعمصِؿملّ٣عمم
أَغػمظملَعملَّ٥غم،موعمسعمّ٤ػممجِلػمؼملِِّ٥م ِصؿملّ٣عممأَبػمالَهغم) .م
 َٔٚيٛاشّ املطٛ٦ي ١ٝايفسد ١ٜمأنمؼغملّ٦نماإلغلمملنمسظملؿملّٟماظػمللمملنم،مرمملػّٕم
اظؿملّٓم،معفملعّ٦نماىمملغنملمعّٝمطّ٢ماظؾرملّٕم;مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ماظْؼملغملػمػملِّ٣غممععمّ٤ػمم
دعمػملِّ٣عمماظؽملفممملسغممعِّ٤ػممظِلعممملغِِّ٥موعمؼعمِّٓهِم،موعماظْؼملغمقملػمعِّ٤غممععمّ٤ػممأَعِؽملعمّ٥غمماظؽملفممملسغممسعمػملَّ٧مدِععممملئِؾملؿمّ٣ػمموعمأَعػمّ٦عماظِؾملؿمّ٣ػم).

م

أَا املطٛ٦ي ١ٝاجملتُعٚ ١ٝاإلْطاْ ١ٝمصؿضملين :مضؿملمملم ماىؼملؿمل ّٝمأصّٕادؼمام
وعقملدلمملت مبّ٦اجؾمملتؾمل ّ٣موممله مأورمملغؾمل ّ٣موجمؿؼملضملمملتؾمل ّ٣م ،مواحملمملصصملهمل مسػمل ّ٧مثّٕواتم
اجملؿؼملّٝم،مواظضملؼملّ٢مسػملّ٧متؽملؼملؿملؿؾملمملم،موغرملّٕمضؿملّ٣ماِّعّ٤مواِّعمملنمواظلالعهملمواظشملؼملفملغؿملؽملهملم
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واٌّ٦ارؽملهمل ماظعملمملئؼملهمل مسػمل ّ٧ماظضملّٓل مواإلغزملمملف مواظؿلمملعّّ ماظّٓؼين م ،موغرملّٕ مثعملمملصهملم
اظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼملّ٨م،موشرلمذظّ١ممبمملمزمعملّ٠مغؾملسملهملماِّعهملمواجملؿؼملّٝمواظؾرملّٕؼهملمطػملؾملممل.م م
وتعملّ٦مماٌلؽّ٦ظؿملهملماجملؿؼملضملؿملهملمسػملّ٧مأدمملسمصّٕوضماظغملظملمملؼمملتماظيتمإنمضمملممبؾملمملم
اظؾضملّٚمدعملّٛماإلثّ٣مسّ٤ماظؾمملضنيم،موإنمٕمؼعملّ٣مبؾملمملمأحّٓمأثّ٣ماىؼملؿملّٝم;مِّنمصّٕضم
اظغملظملمملؼهمل مال مؼؿضملػمل ّ٠مبرملك ّٙمبضملؿملؽمل ّ٥م ،مب ّ٢مؼؿضملػمل ّ٠مجبؼملؿمل ّٝمأصّٕاد ماجملؿؼمل ّٝم ،مصكملرضملمملمم
اىمملئّٝم،موطلمملءماظضملمملريم،موعّٓاواةمإٌّؼّٚم،موإشمملثهملماٌػملؾملّ٦فم،موتضملػملؿملّ٣ماىمملػّ٢م
ط ّ٢مذظ ّ١مؼّٓخ ّ٢مظم مصّٕوض ماظغملظملمملؼمملت م ،مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ ّ٥م{:وعمععمممل مطَمملنعم ماظْؼملغمقملػمعِؽملغمّ٦نعمم
ظِؿملعمؽملػمظملِّٕغموا مطَمملصَّهملً مصَػملَّ٦ػمظَممل مغعمظملَّٕعم معِّ٤ػم مطُّ٢مم مصِّٕػمضَهملٍ معِؽملػمؾملغمّ٣ػم مرَمملئِظملَهملٌ مظِؿملعمؿعمظملَعملَّؾملغمّ٦ا مصِ ّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿم موعمظِؿملغمؽملػمِّٔرغموام
ضَّ٦ػمععمؾملغمّ٣ػممإؿمذعمامرعمجعمضملغمّ٦امإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػممظَضملعمػملَّؾملغمّ٣ػممؼعمقػمّٔعمرغمونعم}.م م
واٌلؽّ٦ظؿملهمل ماجملؿؼملضملؿملهمل مشلممل ماظّٓور ماِّطدل مظم مهعملؿمل ّ٠ماظؿّ٦ازن ماٌشملػملّ٦ب مظمم
اجملؿؼمل ّٝم ،مواٌلؽّ٦ظؿملذملهمل ماإلغلذملمملغؿملهمل مػ ّ٨ماظلؾؿملذملذمل ّ٢ماِّدذملؼمل ّ٧مظؿعملّ٦ؼذملهمل ماظّٕوابذملّٛم
واظضملذملالضذملمملت ماإلغلمملغؿملذملهمل مبني ماظؾرملّٕ م ،موع ّ٤مصّ٦رػممل م :متضملػملؿمل ّ٣ماىمملػ ّ٢م ،مورص ّٝماِّعؿملهملم
بغملّ٢مصّ٦رػمملم:ماظؿضملػملؿملؼملؿملهملم،مواظـعملمملصؿملهملم،مواظّٓؼؽملؿملهملم،مصغملّ٢مصمملحنملمضػملّ٣موصغملّٕم،موطّ٢م
سمملٕ موعـعمل ّٟم ،موط ّ٢مصمملحنمل معؽملدل مدسّ٦ي موإسالع ّ٨معلؽّ٦ل مس ّ٤مرص ّٝماىؾمل ّ٢م،م
وضممملؼهمل ماِّع ّ٤ماظظملغملّٕي مِّصّٕاد ماجملؿؼمل ّٝم ،مصمملىؼملؿمل ّٝمظم مدظملؿملؽملهمل مواحّٓة م ،موظغملّ٨م
تزملّ٢مإشممبّٕممماِّعمملنمالمبّٓمعّ٤متغملمملتّٟماىؼملؿملّٝموإالمػػملغملّ٦امصمؿملضملؼممملم.
َٚــٔ ؾــٛزٖا  -أٜطًــا -م:مهعملؿملذملذملّ٠مطظملمملؼذملذملهملماظذملذملّ٦رّ٤مظممرضملمملعذملذملّ٥موذذملذملّٕابّ٥موطلذملمملئّ٥م
ودوائّ٥م،موتّ٦صرلمدالحّ٥موسؿمملدهم،موهعملؿملذملّ٠ماظعملذملّ٦ةمظممصمؿملذملّٝماجملذملمملالتماظضملػملؼملؿملذملهملم،م
واظظملغملّٕؼهملم،مواالضؿزملمملدؼهملم،مواإلغؿمملجؿملهملم،مؼعملّ٦لمتضملمملشم{:وعمأَسِّٓقموامظَؾملغمّ٣ػممععممملمادػمذملؿعمشملَضملػمؿغمّ٣ػممعِذملّ٤ػمم
ضُّ٦فمةٍم}،موٕمزمّٓدمآمتضملذملذملمملشممغذملّ٦عمػذملذملّٔهماظعملذملّ٦ةم،مصؾملّ٨مذذملمذملمملعػملهملمظغملذملّ٢مضذملمذملّ٦ةمتزملػملذملمذملّّم
اِّع ذملذملهملم،مد ذملذملّ٦اءمطمملغذملذملوملمضذمل ذملذملّ٦ةمروحؿمل ذملهملم،مأممسػملؼملؿملذملذملهملم،مأممجلذملذملّٓؼهملم،مأمماضؿزمل ذملمملدؼهملم،مأمم
سلغملّٕؼهملم،مأممشرلمذظ.ّ١م م
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م َٔٚؾٛزٖا  -أٜطًا -م::مضسملمملءمحّ٦ائيملماحملؿمملجنيم،مورسمملؼهملماظؿملؿمملعّ٧مواٌلمملطني،م
وسالجمإٌّضّ٧م،موبّٔلماىؾملذملمّٓمإلشمملثذملهملمماٌػملذملؾملّ٦صنيموماٌؽملغملذملّ٦بنيمم،موإزاظذملهملمماظغملذملّٕبمم
سّ٤ماٌغملّٕوبنيم،محؿّ٧مالمرمّ٦عمصعملرلم،موالمؼسملؿملّٝمؼؿؿملّ٣م،موالمزمؿمملجمعلغملني.م م
مممممممموعّ٤مصّ٦رػمملم:متك ِٜٛايطًٛى املعٛزٍ  ،ماغشملالضمملمعّ٤مضّ٦ظّ٥متضملذملمملشمم{:طُؽملػمذملؿغمّ٣ػمممخعمؿملػمذملّٕعممم
غملذملذملّٕؿممموعمتغمقملػمعِ غمؽملذملذملّ٦نعمممبِمملظػملَّذملِّ٥م}،م
ػمنمسعمذملّ٤ؿممماظْؼملغم ػمؽمل َ
أُعفمهملٍمأُخػمّٕؿمجعمذملوملػمممظِػملؽملفمذملمملسؿمممتعمذملفملْعغمّٕغمونعمممبِذملمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِمموعمتعمؽملػمؾملعمذمل ّ٦عمم
واعؿـ ذملمملالًمظػملؿّ٦جؿملذملذملّ٥ماظؽملؾذملذملّ٦يمظممضّ٦ظذملذملّ٥م(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م:م(مععمذملذملّ٤مرعمأىمعِ ذملؽملغملُّ٣م
عغمؽملغملَّٕعماًمصَػملؿملغمطملعمؿملممّٕػمهغممبِؿملعمِّٓهِ،مصَكملؿمنػممظَّ٣ػممؼعملؿعمشملّٝػممصَؾِػملِلعممملغِ،ِّ٥مصَكملؿمنػممظَّ٣ػممؼعملؿعمشملّٝػممصَؾِعملَػملؾِّ٥موعمذعمظِذملَّ١مأَضػمذملضملعمّٟغمم
اإلميعم ذملمملنؿم)م،مص ذملمملظؿطملؿملرلمبمملظؿملذملذملّٓمؼغملذملذملّ٦نمظػملل ذملػملشملمملنم،موبمملظػملل ذملمملنمظػملضملػملؼمل ذملمملءم،موبمملظعملػملذملذملنملمظضملمملعذملذملهملم
اظؽمل ذملمملسم;مِّنماجملذملذملّٕممإذامادؿرملذملذملضملّٕمأنماجملؿؼملذملذملّٝمطػملذملذملّ٥مد ذملؿملغملّ٦نمالصصملً ذملمملمظذملذملّ٥م،مراصسملؼم ذملمملم
ظلػملّ٦طّ٥م،معؿفؽملؾؼممملماظؿضملمملعّ٢معضملّ٥م،مصكملغّ٥مدرلاجّٝمغظمللذملّ٥مأظذملّٟمعّٕةموعّٕةمضؾذملّ٢مأنمؼعملذملذملّٓمم
سػملّ٧مسؼملذملّ٢مإجّٕاعّ٨م،موأعمملمإذامادؿرملذملضملذملّٕمسغملّٗمذظّ١مصكملغّ٥مدؿملؿؼملمملدىمظممإجّٕاعذملّ٥م،م
دّ٦اءمأطمملنمذظّ١مسػملّ٧معلؿّ٦ىماِّصّٕادم،مأممسػملّ٧معلؿّ٦ىماظّٓول .م

ممممممممم َٔٚؾٛز املطٛ٦ي ١ٝاجملتُعٚ ١ٝاإلْطاْ : ١ٝقٝاّ ايتادس بٛادب٘ جتاٙ

ٚطٓ٘م ،مصالمؼطملّ٘موالمزمؿغملّٕم،موالمؼظملضملّ٢معمملمعّ٤مذفملغّ٥مادؿطملاللمحمملجهملماظؽملمملسم،موعّ٤م
اظؽملؼملمملذجماظيتمؼؽملؾطملّ٨مأنمؼعملؿّٓىمبؾملمملمظمماٌرملمملرطهملماجملؿؼملضملؿملهملموهؼملّ٢ماٌلؽّ٦ظؿملهملم
ومملهماجملؿؼملّٝم،معمملمصضملػملّ٥مدؿملّٓغمملمسـؼملمملنمبّ٤مسظملمملنم(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمّ٥غم)م،محؿملىملماذذلىم
بِؽػمّٕعممرغموععمهملَميمملجهملماٌلػملؼملنيمإظؿملّ٥م،مثّ٣مأوضظملّ٥مسػملؿملؾمل ّ٣م;موظّٔامأطّٓماظؽمل

م(صػملّ٧مآم

سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأنماظؿمملجّٕماظزملّٓوقمعّٝماظؽملؾؿملنيمواظزملّٓؼعملنيمواظرملؾملّٓاءم،موطّٔظّ١مضؿملمملمم
ط ّ٢مع ّ٤ماظضملمملع ّ٢م ،مواظزملمملغ ّٝم ،مواظشملؾؿملنمل مواٌؾملؽملّٓس م ،مواٌضملػمل ّ٣م ،مورج ّ٢ماِّسؼملممللم
بّ٦اجؾؾمل ّ٣موممله مورؽملؾمل ،ّ٣موطّٔظ ّ١مضؿملمملم ماِّشؽملؿملمملء مبّ٦اجؾؾمل ّ٣موممله ماظظملعملّٕاءم
واحملؿمملجنيم،محؿملىملمؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععممملمآععمّ٤عممبِّ٨مععمّ٤ػممبعممملتعمم
ذعمؾػمضملعممملغؼممملموعمجعممملرغمهغممجعممملئِّٝؽممإؿمظَّ٧مجعمؽملػمؾِِّ٥موعمػغمّ٦عممؼعمضملػمػملَّ٣غممبِ.)ِّ٥م
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إنمضؿملمملمماإلغلمملنمبّ٦اجؾمملتمعلؽّ٦ظؿملؿّ٥مومملهمجمؿؼملضملّ٥مسؾمملدةمؼؿّ٦جّ٥مبؾملمملمإشمم
آ متضملمملشم مضؾ ّ٢مط ّ٢مذّ٨ء م ،مصؾمل ّ٨مصّ٦رة مع ّ٤مصّ٦ر ماِّعمملغهمل ماظيت مأعّٕ مبؾملممل ماظرملّٕعم
ايؽملؿمل ّٟم ،موحّٔر مع ّ٤مخشملّٕ مخؿملمملغؿؾملممل مأو ماإلخالل مبؾملممل م ،محؿ ّ٧متلّ٦ده مروح ماِّظظملهملم
واٌّ٦دة م ،مواظّٕضمهمل مواظؿضملمملون م ،مواظؿغملمملت ّٟمواظؿغملمملص ّ٢موشرلػممل مع ّ٤ماظعملؿمل ّ٣ماًػملعملؿملهملم
واإلغلمملغؿملهمل ماظيت مهعمل ّ٠ماًرل مظػملظملّٕد مواجملؿؼمل ّٝم ،موػّٔا مع ّ٤مصظملمملت ماجملؿؼملّٝم
اٌلػملّ٣م،مضممللم(مصعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(إؿمنفمماٌُقملػمعِّ٤عممظِػملْؼملغمقملػمعِّ٤ؿممطَمملظْؾغمؽملػمؿملعممملنؿممؼعمرملغمّٓقممبعمضملػمسملغمّ٥غمم
بعمضملػمسملؼمممل)موعمذعمؾفمَّ١مأَصعممملبِضملعمّ٥غم .م
واإلخاللمبمملٌلؽّ٦ظؿملهمل ؼغمّٖسّٖؿمعغمماظعملِؿملعمّ٣ماِّخالضؿملفمهمل،موؼؽملرملغمّٕماظلػملؾؿملفمهملم ،مممملمؼغمقملدمميم
إشم محمملالتٍ مع ّ٤ماالحؿِعملمملنؿم موايِعملِّٓ مواظؿّ٦تقمّٕ مواإلحؾمملط مواظؿملفملسؿم مع ّ٤ماإلصالح م،م
وؼسملضملغمّٟغم ماظّ٦الء ماظزملمملدق مظألعهمل موظػملّٓوظهمل م ،موؼغمؾملّٓممدغم ماظذلابغم ّٛماِّخالض ّ٨م ،موضِؿملعمّ٣م
اٌُفؿؼملّٝمايؼملؿملّٓةماٌُلؿعملّٕفمة م،مؼعملّ٦ل م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م:م( مإؿمنفممآَمظَمملمؼغمضملعمّٔممبغمم
اظْضملعممملعفمهملَمبِضملعمؼملعمّ٢ؿمماظْكعممملصفمهمل م،محؿفمّ٧مؼعمّٕعموػماماظْؼملغمؽملػمغملَّٕعممبعمؿملػمّ٤عممزَؾملػمّٕعماغعمؿملػمؾملؿم،ّ٣موػغمّ٣ػممضَمملدِرغمونعممسعمػملَّ٧مأَنػمم
ؼغمؽملػمغملِّٕغموهغممصَػملَمملمؼغم ػمؽملغملِّٕغموهم،مصَكملؿمذعمامصَضملعمػملُّ٦امذعمظِّ١مسّٔفمبعممآُماظْكعممملصفمهملَموعماظْضملعممملعفمهملَ) .م
وظؽملضملػمل ّ٣مأغ ّ٥معممل مضمملسومل مأعهمل موال مػػمل ّ١مجمؿؼمل ّٝمإال محؿملؽملؼملممل متطملمملص ّ٢ماظؽملمملسم
وتّٕطّ٦ا معؾّٓأ ماظعملؿملمملم مبمملٌلؽّ٦ظؿملمملت ماجملؿؼملضملؿملهمل م ،موتضملمملظومل مصؿملؾمل ّ٣مغّٖسمملت ماظؽملعملؿملزملهملم
واِّغمملغؿملهملم،موضّٓمضمملظّ٦امعمملمادؿقّ٠مأنمؼّ٦ظّٓمعّ٤مسمملشمظؽملظمللّ٥م،موؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(خعمؿملػمّٕغمماظؽملفممملسؿممأَغػمظملَضملغمؾملغمّ٣ػممظِػملؽملفممملسؿم) .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
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مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

عّ٤مأػّ٣مجّ٦اغنملماٌلؽّ٦ظؿملهملم:معلؽّ٦ظؿملؿؽملمملماظّ٦رؽملؿملهملمظممحظملذملّٜماِّعذملّ٤موادؿعملذملّٕارم

اظذملّ٦رّ٤مطّ٢مصذملّ٨معّ٦ضضملّ٥موعؿملّٓاغّ٥م،مواظضملؼملذملّ٢مسػملّ٧متعملّٓعذملّ٥مورخمملئذملّ٥م،موهعملؿملّ٠مطظملمملؼؿّ٥م
ظممصمؿملّٝمجّ٦اغنملمايؿملمملةم،محظملمملزمملمسػملّ٧مطؿملمملنماظّٓوظهملموبؽملمملئؾملمملمضّ٦ؼمملمصػملؾؼممملمعؿؼملمملدغملًمملم،م
واظضملؼملّ٢مسػملّ٧مردمممطؿملّٓمأسّٓائؾملمملماٌذلبزملنيمبؾملمملمظممدمّ٦رػّ٣م،موأولمواجؾمملتؽملمملمظمم
ذظ ّ١مػ ّ٦مإجؾملمملض مخمشملشملمملت ماِّسّٓاء ماظّٔؼ ّ٤مؼضملؼملػملّ٦ن مسػمل ّ٧مإصرملمملل مدوظؿؽملممل م ،مأوم
إضضملمملصؾملمملم،مأومإدعملمملرؾملمملم،مأوممتّٖؼّ٠مدوظؽملمملمإشممطؿملمملغمملتمالمتؽملظملّٝموالمتسملّٕم،مصكملضضملمملفم
دوظؽملمملموإدعملمملرؾملمملمؼزملنملمظممعزملػملقهملمأسّٓائؽملمملم،موالمسمّٓممضسملؿملؿؽملمملم،موالمضسملمملؼمملمأعؿؽملمملم .م
مممأعممل ماظضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧مضّ٦ة مورؽملؽملممل مودوظؽملممل مصكملغ ّ٥مسمّٓم مصمؿمل ّٝمضسملمملؼمملغممل م ،موضسملمملؼممل مأعؿؽملمملم
اظضملمملدظهمل م،موعّ٤مأػؼملؾملمملمضسملؿملهمل ماِّضزملّ٧م،مصكملن مظغمل ّ٢مأعهمل مععملّٓدمملت متضملؿّٖؾم مبؾملممل م ،موتػملؿّٟؾمم
حّ٦شلممل م ،موتّٓاص ّٝمسؽملؾملممل مبغمل ّ٢مشممللـم موغظملؿملّٗ م ،مواٌلفّٓ ماِّضزمل ّ٧مأحّٓ مأػ ّ٣مععملّٓدمملتم
اِّعهمل موظ ّ٥معغملمملغؿ ّ٥موعؽملّٖظؿ ّ٥ماظضملصملؿملؼملهمل مظم ماإلدالم م ،مصؾمل ّ٦مثمملغ ّ٨ماٌلمملجّٓ ماظيت مأدلوملم
سػمل ّ٧موج ّ٥ماِّرض م ،مصضمل ّ٤مأَبِ ّ٧مذعمردمل م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥مضَممللعم:مضُػملْوملغم مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ِّ٥م:مأَيقمم
مملل م:م
ععملػمفٍِّٓ موغمضِّٝعم مظم ماَِّرػمضؿم مأَوفملغم م؟ مضَممللعم م:م(اظْؼملعملػمفِّٓغم ماظْقعمّٕعمامغم) ،مضُػملْوملغم م:مثغمّ٣فم مأَيؽم م؟ مضَ عم
(اظْؼملعملػمفِّٓغم ماَِّضْزملعم ،)ّ٧مضُػملْوملغم م :مطَّ٣ػم مبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل م؟ مضَممللعم :م(أَرػمبعمضملغمّ٦نعم مدعمؽملعمهملً ،موعمأَؼػمؽملعمؼملعمممل مأَدػمرعمطَؿػمَّ١م
اظزملفمالَةُ مصَزملعمّ٢مم مصَؾملغمّ٦عم مععملػمفِّٓؽم) ،موػ ّ٦مأحّٓماٌلمملجّٓماظـالثماظيتمترملّٓمإظؿملؾملمملماظّٕحممللم،م
ال متغمرملعمّٓقم ماظّٕممحعمممللغم مإؿمالَّ مإؿمظَ ّ٧مثعمالَثعمهملِ مععملعممملجِّٓعم ماظْؼملعملػمفِِّٓم
ؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م( َ
اظْقعمّٕعمامؿمم،موعمععملػمفِِّٓماظّٕفمدغمّ٦لؿمم(صػملّ٧مآ مسػملؿملّ٥مودػمل،)ّ٣موعمععملػمفِِّٓماَِّضْزملعم)ّ٧م،موػّ٦مأرضم
احملرملّٕ مواٌؽملرملّٕ ،مصضملعمّ٤ػم مععمؿملػمؼملغمّ٦غعمهملَ مععمّ٦ػمظَمملةِ ماظؽملفمؾِّ٨مم م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مضَمملظَوملػم:مضُػملْوملغم:م
ؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ،ِّ٥مأَصْؿِؽملعمممل مصِ ّ٨مبعمؿملػموملِ ماظْؼملعمعملِّْٓسؿم! مضَممللعم :م(أَرػمضغم ماظْؼملعمقػمرملعمّٕؿم موعماظْؼملعمؽملػمرملعمّٕؿم م ،مائػمؿغمّ٦هغمم
صَزملعمػملُّّ٦ا مصِؿمل ،ِّ٥مصَكملؿمنفم مصعمػملَمملةً مصِؿمل ِّ٥مطَفملَظْ ِّٟمصعمػملَمملةٍ مصِ ّ٨مشَؿملػمّٕؿمهِ)مضُػملْوملغم:مأَرعمأَؼػموملعم مإؿمنػم مظَّ٣ػم مأَدػمؿعمشملِّٝػم مأَنػمم
أَتعمقعمؼملفمّ٢عم مإؿمظَؿملػمِّ٥؟ مضَممللعم:م(صَؿغمؾملػمِّٓي مظَّ٥غم مزعمؼػمؿؼمممل مؼغملػمّٕعمجغم مصِؿمل ،ِّ٥مصَؼملعمّ٤ػم مصَضملعمّ٢عم مذعمظِ َّ١مصَؾملغمّ٦عم مطَؼملعمّ٤ػم مأَتعممملهغم)م،م
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وػّ٦معؽملؿؾملّ٧مإدّٕاءمدؿملّٓغمملمحمؼملّٓم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣موبّٓاؼهملمعضملّٕاجّ٥مإشمماٌألم
اِّسػمل ،ّ٧موضّٓ مذّٕف مآ ماظؾعملضملهمل ماحملؿملشملهمل مب ّ٥موحظملؾملممل مبمملظدلطهمل ،مصعملمملل مدؾقمملغ:ّ٥م
{دغمؾػمقعممملنعم ماظَِّّٔي مأَدػمّٕعمى مبِضملعمؾػمِّٓهِ مظَؿملػمػملًممل معِّ٤عم ماظْؼملعملػمفِِّٓ ماظْقعمّٕعمامؿم مإؿمظَ ّ٧ماظْؼملعملػمفِِّٓ ماظْفملَضْزملعمّ٧م
ؿملّٝماظْؾعمزملِرلغم} .م
مملرطْؽملعممملمحعمّ٦ػمظَّ٥غممظِؽملغمّٕؿمؼعمّ٥غممعِّ٤ػممآؼعممملتِؽملعممملمإؿمغفمّ٥غممػغمّ٦عمماظلفمؼملِ غم
اظَِّّٔيمبعم عم
وظم مذظ ّ١متّ٦جؿمل ّ٥مظػملؼمللػملؼملني مبفملن مؼضملّٕصّ٦ا معؽملّٖظؿ ،ّ٥موؼلؿرملضملّٕوا معلؽّ٦ظؿملؿؾملّ٣م
دمّ٦ه م ،موع ّ٤مث ّ٣مونمل مضممملؼؿ ّ٥م ،موسّٓم ماظؿظملّٕؼ ّٛمصؿمل ّ٥م ،مصؾمل ّ٦مأعمملغهمل مظم مأسؽملمملقم
اٌلػملؼملنيمصمؿملضملؼممملمإشممأنمؼّٕثمآماِّرضموعّ٤مسػملؿملؾملممل.ممم م
وظ ّ٤متلؿشملؿمل ّٝماِّعهمل مأن مهمملص ّٜمسػمل ّ٧مععملّٓدمملتؾملممل مإال مبمملالسؿؼملمملد مسػمل ّ٧مآ م(سّٖم
وج)ّ٢موتعملّ٦اهمأوظًمملم،مثّ٣مبّ٦حّٓةمصظملخملؾملمملم،موبمملعؿالكمأدؾمملبماظعملّ٦ةمبمملظضملػملّ٣مواظضملؼملّ٢م .م
وغقملطّٓ مأغ ّ٥مال مأعمملن مبال مسّٓل م ،موأن مسمملضؾهمل ماظصملػمل ّ٣مواالسؿّٓاء مسػمل ّ٧محعملّ٦قم
اآلخّٕؼّ٤موخؿملؼملهملم،مدّ٦اءمسػملّ٧معلؿّ٦ىماِّصّٕادمأممسػملّ٧معلؿّ٦ىماِّعّ٣م،مطؼملمملمغقملطّٓم
سػمل ّ٧مأػؼملؿملهمل ماظؿقّٕك مسػمل ّ٧ماٌلؿّ٦ى ماظّٓوظ ;ّ٨مظّٓس ّ٣مايعملّ٦ق ماٌرملّٕوسهمل مظػملرملضملنملم
اظظملػمللشملؿملينم;مويؼملمملؼهملمصمؿملّٝمدورماظضملؾمملدةموظممععملّٓعؿؾملمملماٌلفّٓماِّضزملّ٧محؿّ٧مالم
تؿلّٝمدائّٕةمايّٕوبماظّٓؼؽملؿملهملم،موؼّٖدادماظضملمملٕمصّٕاسمملمصّ٦قمصّٕاسمملتّ٥م،مثّ٣مإنمطالم
عؽملمملمعلؽّ٦لمأعمملممآم(سّٖموج)ّ٢مسؼملمملمضّٓممظّٓؼؽملّ٥موورؽملّ٥م،موسؼملمملرةماظغملّ٦نم،موصمملحلم
اإلغلمملغؿملهملم.م

*مممممم*مممممم* م
م
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َفٗ ّٛاملٛاطٓٚ ١االْتُا٤
ٚٚادبٓا جتا ٙايطا٥شني ٚايصا٥سٚ ٜٔاملكُٝني
ايؼملذملذملّٓغممِٓمربممماظضمل ذملمملٌنيعمم،ماظعملمملئذملذملّ٢ؿممظممطؿمملب ذملِّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖؿمم:م{ظَ ذملمملمؼعمؽملػمؾملعم ذملمملطُّ٣غمماظػملَّذملذملّ٥غممسعمذملذملّ٤ؿمم
مملرطُّ٣ػمممأَنػممتعمؾعمذملّٕقموػغمّ٣ػممموعمتغمعملْلِذملشملُّ٦امم
اظَِّّٔؼّ٤عممظَّ٣ػممؼغمعملَمملتِػملُّ٦طُّ٣ػممصِّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿمموعمظَّ٣ػممؼغمكػمّٕؿمجغمّ٦طُّ٣ػممعِّ٤ػممدِؼعمذمل ؿم
ذملّ٥م،م
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَ غمم
إؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممؼغمقِنملقمماظْؼملغمعملْلِشملِنيعم} ،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْمسػملَؿملذملذملّ٥م
وسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓمجغمؾِّ٢ماإلغلمملنمبظملشملّٕتّ٥مسػملّ٧محنملماظّ٦رّ٤مواالغؿؼملمملءمإظؿمل ّ٥مم ،مؼرملذلكمظمم
ػّٔا مصمؿمل ّٝماظؽملمملس مسػمل ّ٧متؽملّ٦ع مأسّٕاضؾمل ّ٣مواخؿالف معرملمملربؾمل ّ٣مم ،موِّن ماإلدالم مػّ٦م
دؼ ّ٤ماظظملشملّٕة مواإلغلمملغؿملهمل مصػمل ّ٣مؼعمل ّٟمظم موج ّ٥مػّٔا ماٌؿمل ّ٢ماظشملؾؿملضمل ّ٨مب ّ٢مأضّٕه مورشَّنملم
صؿملّ٥موحّٚفممسػملؿملّ٥مم،موجضملػملّ٥مدؾؿملالًمظّٖؼمملدةماظؿؼملمملدّ١مبنيمأبؽملمملءماظّ٦رّ٤ماظّ٦احّٓم.م م
وضّٓماضذلنمحنملماظّ٦رّ٤مظمماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مرنملماظؽملظملّٗ م،مصعملممللمتضملمملشم م:م
{وعمظَّ٦ػممأَغفممملمطَؿعمؾػمؽملعممملمسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم أَنػمماُضْؿغمػملُّ٦امأَغػمظملُلغملُّ٣ػممأَوػمماُخػمّٕغمجغمّ٦امعِّ٤ػممدِؼعممملرطُّ٣ػممعفممملمصَضملعمػملُّ٦هغممإؿمظَّممل ضَِػملؿملّ٢ؽمم
عِؽملػمؾملغمّ٣ػم}،مصػملؿملّٗ مشّٕؼؾؼمممل مأن مؼرملضملّٕ ماإلغلمملن مبممليؽملني ماظزملمملدق مظّ٦رؽمل ّ٥مسؽملّٓعممل مؼغمطملمملدره مإشمم
عغملمملنـممآخّٕم،مصؼملمملمذظّ١مإالمدظؿملّ٢ؽممسػملّ٧مضّ٦ةماالرتؾمملطموصّٓقماالغؿؼملمملءمظػملّ٦ر.ّ٤م م
وػّٔامعمملحـفموملمسػملؿملّ٥ماظرملّٕائّٝماظلؼملمملوؼهمل م،موأطّٓهمدؼؽملؽملمملمايؽملؿملّٟم،موظضملّ٢فم مخرلم
دظؿملّ٢ـممسػملّ٧مذظ ّ١م:معمملمأسػملؽملّ٥مغؾؿملؽملممل م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسّ٤محؾممّ٥مووصمملئّ٥مظّ٦رؽملّ٥م
عغملهمل ماٌغملّٕعهملم،موػّ٦مؼطملمملدرػمملمعؾملمملجّٕؼمامإشممآٌّؼؽملهملم،مصضملّ٤مابػمّ٤ؿممسعمؾفممملسـمم(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غمم
سعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمممل مأَرْؿملعمؾعم ِّ١معِّ٤ػم مبعمػملّْٓعمةٍم
مملمدغملَؽملػموملغممشَؿملػمّٕعمكِ)م،موظممرواؼهملم:م
وعمأَحعمؾفمِّ١مإؿمظَّ٨فم م،موعمظَّ٦ػمالَمأَنفممضَّ٦ػمعِّ٨مأَخػمّٕعمجغمّ٦غِّ٨معِؽملػم ِّ١م،مععم عم
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أغ ّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣موعمضَّٟعم م مسعمػملَّ٧ماظْقعمّٖػموعمرعمةِم -معّ٦ض ّٝممبغملهمل م -مصَعملَممللعم مٌغملهملم:م
(سعمػملِؼملػموملغم مأَغفم ِّ١مخعمؿملػمّٕغم مأَرػمضؿم مآِ م ،موعمأَحعمنملقم ماَِّرػمضؿم مإؿمظَ ّ٧مآِ م(سعمّٖفم موعمجعمّ٢فم) م ،موعمظَّ٦ػمالَ مأَنفمم
أَػػمػملَِّ١مأَخػمّٕعمجغمّ٦غِّ٨معِؽملػمِّ١مععممملمخعمّٕعمجػموملغم)م.م م
أالمعمملمأروسعمؾملمملمعّ٤مطػملؼملمملتمسدلمبؾملمملماظؽمل

ماظغملّٕؼّ٣م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣موػّ٦مؼذملّ٦دممعم

ػممعغملَمملغعمذملهملٍمصِذملّ٨م
ورؽملّ٥ممصغملرملظملوملمسّ٤مسصملؿملّ٣محؾممذملمّ٥مظّ٦رؽملذملّ٥م،موتضملػملُّعملذملّ٥ماظغملذملؾرلمبذملمّ٥مظِؼملعمذملمملمظذملّ٥معِذمل ّ٤عم
غعمظملْلِِّ٥م،مصؼملغملهملمػّ٨ماِّرضماظيتموظّٓموغرملفملموذنملفممصؿملؾملمملم،موتّٖوفمجمصؿملؾملمملم،موظّ٥مصؿملؾملمملم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ممذطّٕؼمملتؽممالمتغمؽمللّ٧م،مصمملِّورمملنمذاطّٕةماإلغلمملنم.مم
إنمحعملؿملعملذملهملم اٌّ٦ارؽملذملذملهملمػذملّ٨ماغؿؼملذملمملءماإلغلذملمملنمإشممورؽملذملّ٥ماظذملذملّٔيمؼضملذملؿملّ٘مصؿملذملذملّ٥مم،م
وأرضّ٥ماظيتمتّٕب ّ٧سػملؿملؾملمملموتّٕسّٕعمظممخرلاتؾملمملم،موػّ٨مظؿمللوملمجمّٕدمسالضهملمبنيمصذملّٕدمم
أومصممملسذملذملهملموبذملذملنيماظّٓوظذملذملهملموحلذملذملنملم،موظغملؽملؾمل ذملمملمدسذملذملّ٦ةمإشمماظؿؼملؿذملذملّٝمب ذملممليعملّ٦قم،موأداءم
اظّ٦اجؾمملتم،مواظضملؿملّ٘م،مواظؿضملمملعذملّ٢مماٌرملذملذلكممعذملّ٤ممخذملاللمماٌرملذملذلطمملتمماإلغلذملمملغؿملهملممبذملنيمم
صمؿملّٝمأبؽملمملءماظّ٦رّ٤ماظّ٦احذملّٓممسػملذملّ٧مماخذملؿالفممأظذملّ٦اغؾملّ٣مم،موأجؽملمملدذملؾملّ٣مم،موعضملؿعملذملّٓاتؾملّ٣مم،م
وثعملمملصمملتؾمل.ّ٣م م
وظعملّٓمولفمّٓمعظملؾملّ٦مماٌّ٦ارؽملهملمعّ٤مخاللموثؿملعملهملمآٌّؼؽملهملماظذمليتمطمملغذملوملممبـمملبذملهملم
اظّٓدؿّ٦رماِّولماٌؽملصملّ٣مظػملضملالضمملتمبنيماظؾرملّٕم،مواظيتمتضملّٓمأصسملذملّ٢مأمنذملّ٦ذجمظممصعملذملّ٥م
اظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼملّ٨مبنيماظؾرملّٕمصمؿملضملؼممملمسػملّ٧ماخؿالفمأدؼمملغؾملّ٣موأسّٕاضؾملّ٣م،مظذملّٔامحعملعملذملوملم
نمملحؼم ذملمملمسػملذملذملّ٧مأرضماظّ٦اضذملذملّٝم،مصقؿملؽملؼمل ذملمملمػ ذملمملجّٕمماظ ذملؽمل

م(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣مإشمم

آٌّؼؽملهملموجّٓمبؾملمملمعّٖرمًمملمإغلذملمملغؿملكممملممعؿؽملّ٦سؼمذملمملمعذملّ٤ماظؿملؾملذملّ٦دمواظذملّ٦ثؽملؿملنيمواٌرملذملّٕطنيم،ممصػملذملّ٣مم
ؼعملّ٣م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبضملّٖشلّ٣مسّ٤ماجملؿؼملذملّٝمأومإضزملذملمملئؾملّ٣مأوماٌزملذملمملدرةمسػملذملّ٧م
سعملّ٦شلّ٣م،موإمنمملمدسمملػّ٣مإشمماإلدالم،مصؼملعمّ٤ػممأبّ٧معؽملؾملّ٣ماظّٓخّ٦لمصؿملّ٥م;متّٕكمظّ٥ماظؽمل

م

(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣محّٕؼهملماالسؿعملمملدم،معّٝمتذملّ٦صرلماِّعذملّ٤مواِّمعذملمملنمظذملّ٥م،موعضملذملمملعػملؿؾملّ٣م
عضملمملعػملذملذملهملمإغل ذملمملغؿملهملمطّٕميذملذملهملم،مواظّ٦اضذملذملّٝمخذملذملرلمذ ذملمملػّٓمسػملذملذملّ٧مأنماظذملذملّٓولمواظرملذملذملضملّ٦بماظذملذمليتم
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أردوملمضؿملّ٣ماٌّ٦ارؽملهملمواظؿّٖممأصّٕادػمملممبمملمسػملؿملؾملّ٣معّ٤مواجؾمملتمومتؿضملّ٦اممبمملمشلّ٣معذملّ٤م
حعملّ٦قمظممإرمملرماظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼملّ٨مػّ٨مأطـذملّٕماظذملّٓولمأعؽملؼمذملمملموأعمملغؼمذملمملموتعملذملّٓعؼممملماضؿزملذملمملدؼكممملم
وسػملؼمل كمؿملذمل ذملمملموهعملؿمل ًعملذمل ذملمملمظالدذملذملذملؿعملّٕارمواظضملذملذملذملّٓلم،موأنماظذملذملذملّٓولماظذملذملذمليتمدخػملذملذملذملوملمظممصّ٦ضذملذملذملّ٧م
اظزملّٕاسمملتماظّٓؼؽملؿملهملم،مأوماظضملّٕضؿملهملم،مأوماظعملؾػملؿملذملهملمم،مأومأٌّػؾؿملذملهملمم،مواذذملؿضملػملوملمصؿملؾملذملمملمغذملرلانم
اظضملزملؾؿملهمل مضّٓمذػؾوملمإعمملمإشممتظملغملؿملّ١مواغعمللمملمموضؿّ٢موترملّٕؼّٓم،مأومإشممدعملّ٦طمالمضؿملذملمملممم
عؽملّ٥م .م
سػملّ٧مأنماٌّ٦ارؽملهملمتؿسملؼملّ٤محعملّ٦ضًمملموواجؾمملتم:مصؼملّ٤محعملّ٦ضؾملمملم:م م
* سس ١ٜايعكٝدٚ ٠ايعباد ٠ومممملردهمل ماظرملضملمملئّٕ ماظّٓؼؽملؿملهمل مظغمل ّ٢مأبؽملمملء ماظّ٦رّ٤م
اظّ٦احّٓ،مصعملّٓمأسشملّ٧ماإلدالممظغملّ٢مإغلمملنمايّٕؼهملمظمماخؿؿملمملرماظّٓؼّ٤ماظّٔيمؼضملؿعملّٓهم
وؼقملعّ٤مبّ٥م،مدونمإطّٕاهمأومإجؾمملرم،موأدمملسمػّٔهمايّٕؼهملمضّ٦ظّ٥متضملمملشم{:ظَمملمإؿمطّْٕعماهعممصِّ٨م
اظّٓممؼّ٤ؿممضَّٓػممتعمؾعمؿملفمّ٤عمماظّٕقمذػمّٓغممعِّ٤عمماظْطملعمّ٨مم} ،موؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥م{:وعمظَّ٦ػم مذعممملءعم مرعمبقم َّ١مظَفعمضملعمّ٢عم ماظؽملفممملسعمم
أُعفمهملًموعماحِّٓعمةًموعمظَمملمؼعمّٖعماظُّ٦نعممعغمكػمؿعمػملِظملِنيعمم*مإؿمظَّمملمععمّ٤ػممرعمحِّ٣عممرعمبقمَّ١موعمظِّٔعمظَِّ١مخعمػملَعملَؾملغمّ٣ػم} .م
م

* نريو َٔ سكٛم املٛاطٓ : ١احملافع ١عً ٢ايدَاٚ ٤األَٛاٍ ٚاألعساض،م
واٌؿفملعّ٢مظممجّ٦ػّٕماظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملمظؿملػملقّٜمبّ٦ضّ٦حمأغؾملمملمضّٓمجمملءتمظؿقعملؿملّ٠م
عزملمملحلماظضملؾمملدمبمملِّعّ٤مواالدؿعملّٕار م ،مصمملِّعّ٤مسػملّ٧مايؿملمملةمعشملػملنملمإغلمملغّ٨مأطّٓمسػملؿملّ٥م
اإلدالممحؿّ٧معّٝمشرلماٌلػملؼملنيم;مظّٔامجضمل ّ٢مآ م(سّٖموج )ّ٢مضؿّ٢عم مغظملّٗـم مواحّٓةٍم
مبـمملبهملِ مضؿّ٢ـم مظػملؽملمملسؿم مصمؿملضملؼمممل م ،مصعملمملل متضملمملشم :م{عِّ٤ػم مأَجػمّ٢ؿم مذعمظِ َّ١مطَؿعمؾػمؽملعمممل مسعمػملَ ّ٧مبعمؽملِّ٨م
إؿمدػمّٕعماِئؿملّ٢عم مأَغفمّ٥غم مععمّ٤ػم مضَؿعمّ٢عم مغعمظملْلؼمممل مبِطملعمؿملػمّٕؿم مغعمظملّْٗـم مأَوػم مصَلعممملدٍ مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم مصَغملَفملَغفمؼملعمممل مضَؿعمّ٢عم ماظؽملفممملسعمم
جعم ِؼملؿملضملؼممملموعمععمّ٤ػممأَحػمؿملعممملػعممملم َصغملَفملَغفمؼملعممملمأَحػمؿملعممملماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملؼمممل} ،موضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م
(ظَّ٤ػم مؼعمّٖعمالعم ماٌُقملػمعِّ٤غم مصِ ّ٨مصُلػمقعمهملٍ معِّ٤ػم مدِؼؽملِ ِّ٥مععمممل مظَّ٣ػم مؼغمزملِنملػم مدعمعؼمممل محعمّٕعماعؼمممل م) م،موضممللم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م( مأؼقمؼملعممملمرعمجغمّ٢ـممأعفمّ٤مرعمجغمالًمسعمػملَّ٧مدعمعِ ِّ٥م،مثغمّ٣فممضَؿعمػملَّ٥غم م،مصَفملغعممملمعِّ٤عمماظْعملَمملتِّ٢ؿمم
بعمّٕؿميءؽمموعمإؿمنػممطَمملنعمماظْؼملعمعملْؿغمّ٦لغممطَمملصِّٕؼما)م،مواِّعّٕمالمؼعملّٟمسؽملّٓمحّٓماظعملؿّ٢ماٌمملديمصعمل ّٛم،م
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ب ّ٢مؼرملؼمل ّ٢مأؼسملؼمممل ماظعملؿ ّ٢ماٌضملؽملّ٦ي مظم مذؿفم ّ٧مصّ٦ره موأذغملمملظ ّ٥م ،مدّ٦اء مطمملن مذظّ١م
بمملإلذالل،مأممبمملظعملؾملّٕمواظؿضملّٔؼنملم،مأممبلػملنملمايّٕؼهملم،مأممبطملرلمذظّ١معّ٤ماظزملّ٦رم.مم م
وضّٓ مغؾملّ٧ماظرملمملرعمسّ٤مأطّ٢مأعّ٦الماظؽملمملسمبمملظؾمملرّ٢ميّٕعؿؾملممل م،مصفملوجنملمضشملّٝم
ؼّٓماظلمملرق م،محظملمملزًمملمسػملّ٧ماٌممللمعّ٤ماظسملؿملمملع مواظلّٕضهملم،موحّٔرماِّعهملمعّ٤مأنمؼفملطّ٢م
بضملسملؾملّ٣معممللمبضمل ّٚم،مضممللمتضملمملشم:م{ مؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اْمالَمتعم ْفملطُػملُّ٦اْمأَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػممبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػمم
َنمتغملُّ٦نعممتِفعممملرعمةًمسعمّ٤متعمّٕعماضـممعممؽملغملُّ٣ػم} .م
بِمملظْؾعممملرِّ٢ؿممإؿمالَّمأ عم
وطّٔظّ١محظملّٜماظرملمملرعمظألسّٕاضمحّٕعؿؾملمملمصفملوجنملمصؿملمملغؿؾملمملم،موتّ٦سّٓماٌكمملظّٟم
بمملظػملضملؽملهمل مصعملممللمتضملمملشم{:إؿمنفمماظَِّّٔؼّ٤عممؼعمّٕػمعغمّ٦نعمماظْؼملغمقػمزملعمؽملعممملتِماظْطملعممملصِػملَمملتِماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِمظُضملِؽملغمّ٦امصِّ٨م
صملؿملّ٣ؽم} ،موؼعملّ٦ل مدؾقمملغ ّ٥مظم مذفملن ماًّ٦ض مظمم
اظّٓقمغػمؿملعمممل موعماظْـملخِّٕعمةِ موعمظَؾملغمّ٣ػم مسعمّٔعمابؽم مسعم ِ
ػغملُّ٣ػم مععمممل مظَؿملػمّٗعم مَظغملُّ٣ػم مبِ ِّ٥مسِػملّْ٣ؽمم
اِّسّٕاض م :م{إؿمذػم متعمػملَعملَّّ٦ػمغعمّ٥غم مبِفملَظْلِؽملعم ِؿغملُّ٣ػم موعمتعمعملُّ٦ظُّ٦نعم مبِفملَصّْ٦عما ِ
صملؿملّ٣ؽم} ،مطّٔظ ّ١مغؾمل ّ٧ماظرملمملرع مس ّ٤ماالضذلاب معّ٤م
وعمتعمقػملعمؾغمّ٦غعمّ٥غم مػعمؿملممؽملؼمممل موعمػغمّ٦عم مسِؽملػمّٓعم ماظػملَّ ِّ٥مسعم ِ
اظظملمملحرملهملم،مصعملممللمتضملمملشمم:م{وعمظَمملمتعمعملّْٕعمبغمّ٦اماظّٖممغعممملمإؿمغفمّ٥غممطَمملنعممصَمملحِرملعمهملًموعمدعممملءعممدعمؾِؿملػملًممل}.م م
* وعّ٤محعملّ٦قماٌّ٦ارؽملهملمأؼسملؼممملم :ايعدٍ ٚاإلْؿاف بني أبٓا ٤ايٛطٔ ايٛاسدم
ظم مضّ٦ء مأدّٗ ماٌّ٦ارؽملهمل ماٌؿغملمملصؽهمل مواظؿضملمملؼّ٘ ماظلػملؼمل ّ٨مواحذلام مايعملّ٦قم
واظّ٦اجؾمملتماٌؿؾمملدظهملمومملهماظّ٦رّ٤مواٌّ٦ارّ٤م،موضّٓمجمملءماإلدالممرظملّٜمايعملّ٦قم
وصؿملمملغؿؾملممل مظؿقعملؿمل ّ٠ماظضملّٓل ماٌفملعّ٦ر مب ّ٥م ،مضمملل متضملمملشم م :م{إؿمنعمؾم ماظػملَؾمّ٥عم مؼعمفملْعغمّٕغم مبِمملظْضملعمّٓػملؿمم
حغملَؼملػمؿغمّ٣ػم مبعمؿملػمّ٤عم ماظؽملعمؾممملسؿم مأَنػمم
وعماظْكملؿمحػملعممملنؿم موعمإؿمؼؿعممملءِ مذِي ماظْعملُّٕػمبعم ،}ّ٧موضمملل متضملمملشم :م{ موعمإؿمذعما م عم
عمقغملُؼملغمّ٦ا مبِمملظْضملعمّٓػملؿم} ،مواإلغلمملن معشملمملظنمل مبفملن مؼضملّٓل محؿ ّ٧مع ّٝمأسّٓائ ّ٥م ،مضمملل متضملمملشم:م
ت ػم
{ؼعمممل مأَؼغمؾمؾملعمممل ماظَؾمِّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مطُّ٦غغمّ٦ا مضَّ٦عمؾماعِنيعم مظِػملَؾم ِّ٥مذغمؾملعمّٓعماءعم مبِمملظْعملِلػم ِّٛموعمال مؼعمفػمّٕؿمععم ؾمؽملعمغملُّ٣ػم مذعمؽملعمـملنغم مضَّ٦ػممـمم
سعمػملَّ٧مأَظَؾممملمتعمضملػمِّٓظُّ٦اماسػمِّٓظُّ٦امػغمّ٦عممأَضّْٕعمبغممظِػملؿعمؾمعملّْ٦عمى} .م
وطؼملممل مأن ماٌّ٦ارؽملهمل ممتؽملّّ ماٌّ٦ارّ٤عم محعملّ٦ضًممل مصكملغؾملممل متػملّٖع ّ٥مبؾضمل ّٚماظّ٦اجؾمملت م،م
عؽملؾملمملم :م
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* ايتطش َٔ ١ٝأدٌ ايٛطٔ م ،مصمملظؿسملقؿملهمل مع ّ٤مأج ّ٢ماِّورمملن مسالعهمل مسػملّ٧م
حؾؾملمملم،موحنملماظّ٦رّ٤مظؿملّٗمطالعؼممملم،مأومادسمملءؼمم،مأومجمّٕدمذضملمملراتٍمرغمملغهملٍم،مإمنممل مػّ٦م
صشملّٕةٌمصمملدضهملٌمتصملؾملّٕمظممإخالصماظضملؼملّ٢م،مواظؿسملقؿملهملمبغملّ٢مشممللـمموغظملؿملّٗـمم.م م
وظػملؿسملقؿملهملمصّ٦رؽم معؿضملّٓدةم،معؽملؾملمملم:ماظؿسملقؿملهملمبمملظؽملظملّٗم،موػّ٧مأسػملّ٧موأشػملّ٧مصّ٦رم
اظؿسملقؿملهمل مع ّ٤مأج ّ٢ماحملمملصصملهمل مسػمل ّ٧ماِّورمملن م ،مصقّٕادهمل ماِّورمملن مواظّٓصمملع مسؽملؾملمملم
واجنمل مذّٕس ّ٨موضّٕورة مورؽملؿملهمل مسّٓؾمػممل ماظرملّٕع مع ّ٤مأصسمل ّ٢ماِّسؼملمملل مسؽملّٓ مآ م(سّٖم
وج)ّ٢م،موضّٓمبرملّٕماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣محّٕاسماظّ٦رّ٤ماظّٔؼّ٤مؼسملقّ٦نم

ؽممبغملَوملػممعِّ٤ػممخعمرملػمؿملعمهملِم
بفملغظمللؾملّ٣مدصمملسؼممملمسّ٤ماظّ٦رّ٤مبعملّ٦ظّ٥م:م(سعمؿملػمؽملعممملنؿممظَمملمتعمؼملعملقمؾملغمؼملعممملماظؽملفممملرغمم،مسعمؿملػم ّ٤عم
آِم،موعمسعمؿملػمّ٤ؽممبعممملتعموملػممتعمقػمّٕغمسغممصِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿممآ)م.مم م
وجّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن مػؽملمملك مصّٕضًممل مبني ماظؿسملقؿملهمل مبمملظؽملظملّٗ مظم مدؾؿمل ّ٢ماظّٓؼّ٤م
و اظّ٦رّ٤موبنيمعّ٤مؼظملفّٕمغظمللّ٥مإلؼّٔاءماآلخّٕؼّ٤م،مصػملؿملّٗمػؽملمملكمذّٕعمؼؾؿملّّمأومرمؿملّٖم
ذظ ّ١م ،مصؼملظملفّٕ مغظملل ّ٥مدّ٦اءؽم مأصمملب مشرله مأم مٕ مؼزملنمل معؽملؿقّٕ م ،مؼضملف ّ٢مبؽملظملل ّ٥مإشمم
اشلالكمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕة .م
* نريو َٔ ٚادبات املٛاطٓ :١ايعٌُ ادتاد املجُس م ،موادؿـؼملمملر مثّٕواتم
اظّ٦ر ّ٤مع ّ٤مأج ّ٢مهعملؿمل ّ٠مغؾملسملؿ ّ٥موازدػمملره م ،موظ ّ٤مؼؿقعمل ّ٠مذظ ّ١مإال مبّٕجممللم
خمػملزملني مضمملدرؼ ّ٤م ،مؼرملمملرطّ٦ن مظم مترملفؿمل ّٝماالدؿـؼملمملر م ،موتؽملؼملؿملهمل ماجملؿؼمل ّٝم ،موظمم
اظّ٦ضّ٦ف مجبمملغنمل ماظظملعملّٕاء مواحملؿمملجني م ،مصؾملّٔا مواجنمل مورين موعشملػملنمل مذّٕسّ٨م
ؼؿقؿّ٣مسػملؿملؾملّ٣مأنمؼعملّ٦عّ٦امبّ٥م،مضمملل متضملمملشم{:وعمتعمضملعممملوعمغغمّ٦امسعمػملَّ٧ماظْؾِّٕممموعماظؿفمعملّْ٦عمىموعمظَمملمتعمضملعممملوعمغغمّ٦ام
سعمػملَّ٧ماظْكملؿمثػمّ٣ؿمموعماظْضملغمّٓػموعمانؿمموعماتفمعملُّ٦اماظػملَّّ٥عممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممذعمِّٓؼّٓغمماظْضملِعملَمملبِ}،موضمملل م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣م :م(...موعماظػملَّّ٥غممصِّ٨مسعمّ٦ػمنؿمماظْضملعمؾػمِّٓمععممملمطَمملنعمماظْضملعمؾػمّٓغممصِّ٨مسعمّ٦ػمنؿممأَخِؿمل ِّ٥م)...م،موضممللم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م( مأَحعمنملقم ماظؽملفممملسؿممإؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥مأَغػمظملَضملعمؾملغمّ٣ػممظِػملؽملفممملسؿم م،موعمأَحعمنملقمماظْفملَسػمؼملعمممللؿممإؿمظَّ٧م
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ػممتغملْرملِّٟغممسعمؽملػمّ٥غممطُّٕػمبعمهملًم،مأَوػممتعمعملْسملِّ٨مسعمؽملػمّ٥غممدِؼؽملؼممملم،مأَوػممتغمشملّْٕعمدغمم
اظػملَِّّ٥مدغمّٕغمورمتغمّٓػمخِػملُّ٥غممسعمػملَّ٧معغملػمػملِّ٣ـمم،مأَو عم
سعمؽملػمّ٥غممجغمّ٦سؼمممل .)...م
* َٗٓٚا م :تكدَ ِٜؿًش ١ايٛطٔ ايعاَ ١عً ٢املؿًش ١ارتاؾ ١مواٌرملمملرطهملم
ظم م احملمملصصملهمل مسػمل ّ٧مأعؽمل ّ٥موادؿعملّٕاره م ،مواظؿزملّٓي مرّٖم مظغمل ّ٢مضمالت ماظؿكّٕؼنملم
واإلصلمملد م ،موػّٔا مال مؼغملّ٦ن مإال مبّ٦حّٓة ماظزمل ّٟمواشلّٓف موأن مغغملّ٦ن مصمؿملضملؼمممل مسػملّ٧م
ضػملنملمرجّ٢مواحّٓم،مضممللمتضملمملشم{ :وعماسػمؿعمزملِؼملغمّ٦امبِقعمؾػمّ٢ؿمماظػملَِّّ٥مجعم ِؼملؿملضملؼممملموعمظَمملمتعمظملَّٕفمضُّ٦ام .}...م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إن ماالغؿؼملمملء مظػملّ٦ر ّ٤مزمؿ ّ٣مسػمل ّ٧ماٌّ٦ار ّ٤ماظّ٦صمملء مبغمل ّ٢محعملّ٦ض ّ٥موسؾملّ٦دهم

وعّ٦اثؿملعمل ّ٥موضّ٦اغؿملؽمل ّ٥موع ّ٤مأػؼملؾملممل م :مايظملمملز مسػمل ّ٧مط ّ٢مع ّ٤مدخ ّ٢مبػملّٓغممل مدمملئقؼمممل م ،مأوم
زائّٕؼمام،مأومععملؿملؼملؼممملم،مِّنماإلذنماظّٔي مزمزملّ٢مسػملؿملّ٥مبّٓخّ٦لمبػملّٓغمملمإمنمملمػ ّ٦ممبـمملبهملم
سؾملّٓمأعمملنم وضؼملمملنمعّ٤مأنمؼقملذىمأومؼضملؿّٓىمسػملؿملّ٥مبفمليمغّ٦عمعّ٤مأغّ٦اعماالسؿّٓاء م،م
وأن ماالسؿّٓاء مسػمل ّ٧مأي مع ّ٤ماظلمملئقني م ،مأو ماظّٖائّٕؼ ّ٤م ،مأو ماٌعملؿملؼملني م ،مإمنممل مػّ٦م
خؿملمملغهملمدؼؽملؿملهملمورؽملؿملهملموجّٕميهملمغغملّٕاءم.م م
وغقملطّٓ مأن ماظلؿملمملح مواٌعملؿملؼملني مشل ّ٣مصمؿملضملؼمممل مأعمملن مآ موأعمملن مردّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآم
سػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣موأعمملن ماظّ٦ر ّ٤م ،موشل ّ٣مح ّ٠مايؼملمملؼهمل ماظغملمملعػملهمل م ،موأن ماالسؿّٓاء مسػمل ّ٧مأيم
عؽملؾمل ّ٣مضّ٦ظًممل مأو مصضملػملًممل مأعّٕ مؼّٕصسمل ّ٥ماظرملّٕع مايؽملؿمل ّٟمورمّٕع ّ٥ماظعملمملغّ٦ن م ،موؼلؿّ٦جنملمأذّٓم
اظضملعملّ٦بمملت م ،مصعملّٓ مأعّٕغممل مآ متضملمملشم مبمملظّ٦صمملء مبمملظضملعملّ٦د م ،مصعملمملل :م{ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ام
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أَوػمصُّ٦ا مبِمملظْضملغمعملُّ٦دِ} ،موضمملل مدؾقمملغ ّ٥م :م{وعمأَوػمصُّ٦ا مبِضملعمؾملػمِّٓ ماظػملَّ ِّ٥مإؿمذعما مسعممملػعمّٓػمتغمّ٣ػم} ،موضمملل م(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(اظْؼملغملػمػملِؼملغمّ٦نعممسِؽملػمّٓعممذغمّٕغمورِؾملؿمّ٣ػممإؿمالَّمذعمّٕػمرًمملمحعمّٕفممعممحعمالَالًم،مأَوػممذعمّٕػمرًمملمأَحعمّ٢فمم
حعمّٕعماعؼمممل م)م ،موتّ٦سّٓ ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مط ّ٢مع ّ٤مخمملظ ّٟمعممل مسمملػّٓ ماظؽملمملسم

سػملؿمل ّ٥م،مصعملمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مصؿملؼملممل مؼّٕوؼ ّ٥مس ّ٤مربماظضملّٖة مدؾقمملغّ٥م:م(ثعمالَثعمهملٌ مأَغعممملم
عم ّ٥م،م
عمر م ،موعمرعمجغمّ٢ؽم مبعممملععم محغمّٕكما مصَ َفملطَّ٢عم مثعمؼملعمؽمل غم
خعمزملػمؼملغمؾملغمّ٣ػم مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ م ،مرعمجغمّ٢ؽم مأَسػمشملَ ّ٧مبِ ّ٨مثغمّ٣فم مشَّٓ عم
وعمرعمجغمّ٢ؽممادػمؿعمفملْجعمّٕعممأَجِرلؼمامصَمملدػمؿعمّ٦ػمظممعِؽملػمّ٥غمموعمظَّ٣ػممؼغمضملػمِّٛمأَجػمّٕعمهغم).م م
وعّ٤مثّ٣ؾم مصكملن ماظؿضملمملع ّ٢مع ّٝماظلمملئقني مواٌعملؿملؼملني مواظّٖائّٕؼ ّ٤مظؾالدغممل مؼؽملؾطمل ّ٨مأنم
ؼغملّ٦ن مبممليلؽمل ّ٧م،معّٝموجّ٦بمضممملؼؿؾملّ٣موطّٟمم ماِّذى مسؽملؾمل ّ٣م ،مِّنمإًّوجمسػملّ٧م
ذظّ١مإمنمملمػّ٦مخّٕوجمسػملّ٧مععملؿسملؿملمملتماظرملّٕعمواظّ٦رؽملؿملهملمواإلغلمملغؿملهملماظلّ٦ؼهمل .م

*مممممم*مممممم* م
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ق ١ُٝايعٌُ يف اإلضالّ
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئذملّ٢ممظممطؿمملبذملّ٥مماظغملذملّٕؼّ٣مم{:وعمضُذملّ٢ؿمماسػمؼملعمػملُذملّ٦امصَلعمذملؿملعمّٕعمىم
ممؽغملُّ٣ػممبِؼملعممملم
اظػملَّّ٥غممسعمؼملعم َػملغملُّ٣ػمموعمرعمدغمّ٦ظُّ٥غمموعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمّ٦نعمموعمدعمؿغمّٕعمدقمونعممإؿمظَّ٧مسعممملظِّ٣ؿمماظْطملعمؿملػمنملِموعماظرملفمؾملعممملدعمةِمصَؿملغمؽملعمؾ غم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمم
طُؽملػمؿغمّ٣ػممتعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،م
وععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓ محىملفم ماإلدالم مسػمل ّ٧مسؼملمملرة ماِّرض موادؿكّٕاج مطؽملّ٦زػممل م; مهعملؿملعملًممل مظػملؾؽملمملءم
عمّٕطُّ٣ػم مصِؿملؾملعمممل} ،مأي م :مرػملنملم
واظؿضملؼملرل م ،مضمملل متضملمملشم{:ػغمّ٦عم مأَغرملعمَفملطُّ٣ػم معممّ٤عم ماِّرػمضؿم موعمادػمؿعمضملػمؼمل عم
عؽملغملّ٣مسؼملمملرتؾملمملموإصالحؾملممل م،مواظؽملصملّٕمصؿملؼملمملمأودعمصؿملؾملمملمعّ٤مخرلاتموعمملمضّٓرمصؿملؾملمملمعّ٤م
أضّ٦ات .م
وظعملّٓماػؿّ٣ماإلدالممبّ٦دمملئّ٢مسؼملمملرةماظغملّ٦نم،مصقىملمسػملّ٧ماظسملّٕبمظمماِّرضم
واظلضملّ٨مظممعؽملمملطؾؾملممل م،مواظؿؽملعملؿملنملمسّ٤معّ٦اردماظّٕزقمظمماظدلمواظؾقّٕ م ،محؿملىملمؼعملّ٦لم
اي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم{:صَمملعػمرملغمّ٦ا مصِ ّ٨مععمؽملعممملطِؾِؾملعمممل م عموطُػملُّ٦ا معِّ٤ػم مرؿمزػمضِ ِّ٥موعمإؿمظَؿملػم ِّ٥ماظؽملقمرملغمّ٦رغم م}،م
وؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمّ٤ػم مأَعػملعم ّ٧مطمملظنمممل معِّ٤ػم مسعمؼملعمّ٢ؿم مؼعمّٓعمؼػم ِّ٥مأَعػملعمّ٧م
ععمطملػمظملُّ٦رؼمامظَّ٥غم) .م
ػّٔاموظػملضملؼملّ٢مظمماإلدالممعغملمملغهملمسصملؿملؼملهملم،محؿملىملمجمملءماِّعّٕمبّ٥معّ٤مآم(سّٖم
وج)ّ٢مبضملّٓماِّعّٕمبمملظزملالةم،مصعملممللمايّ٠مدؾقمملغّ٥م{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امإؿمذعمامغغمّ٦دِيعمم
ظِػملزملفمػملَمملةِ معِّ٤ػم مؼعمّ٦ػممؿم ماظْفغمؼملغمضملعمهملِ مصَمملدػمضملعمّ٦ػما مإؿمظَ ّ٧مذِطّْٕؿم ماظػملَّ ِّ٥موعمذعمرغموا ماظْؾعمؿملػمّٝعم مذعمِظغملُّ٣ػم مخعمؿملػمّٕؽم مَظغملُّ٣ػم مإؿمنػمم
طُؽملػمؿغمّ٣ػممتعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعمم* مصَكملؿمذعمامضُسملِؿملعموملِماظزملفمػملَمملةُمصَمملغػمؿعمرملِّٕغموامصِّ٨ماظْفملَرػمضؿمموعمابػمؿعمطملغمّ٦امعِّ٤ػممصَسملػمّ٢ؿمماظػملَِّّ٥م
عماذطُّٕغموا ماظػملَّّ٥عم مطَـِرلؼما مظَضملعم َّػملغملُّ٣ػم متغمظملْػملِقغمّ٦نعم} ،موطمملن مدؿملّٓغممل مسِّٕعماكُ مبػمّ٤غم مععممملظِ ٍّ١م(رعمضِّ٨عم ماظػملَّّ٥غمم
و ػم
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سعمؽملػمّ٥غم)مإؿمذعمامصعمػملَؾمّ٧ماظْفغمؼملغمضملعمهملَماغػمزملعمّٕعمفعممصَّ٦عمضَذملّٟعممسعمػملَّ٧مبعمذملمملبِماظْؼملعملػمذملفِذملذملِّٓمصَعملَذملذملممللعمم:م(ماظػملَؾمؾملغمذملّ٣عمؾممإؿمغِؾمّ٨م
 ّ١م ،موعماغػمؿعمرملعمّٕػمتغم مطَؼملعمممل مأَععمّٕػمتعمؽملِ ّ٨م ،مصَمملرػمزغمضْؽملِ ّ٨معِّ٤ػمم
أَجعمؾػمذملوملغم مدعمسػمذملّ٦عمتعمذمل َّ١موعمصعمػملَؾمؿملػمذملوملغم مصَّٕؿمؼسملعمؿعمذمل َ
صَسملػمػملِ َّ١موعمأَغوملعممخعمؿملػمّٕغمماظّٕعمؾمازؿمضِنيعم)،موطّٔظّ١مأبمملحّ٥ماإلدالممظممطّ٢موضوملم،مصعملممللم(سّٖم
عمبغملُّ٣ػم،}...موظعملّٓمسّٕفماظزملقمملبهملم
وج)ّ٢م:م{ظَؿملػمّٗعممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممجغمؽملعممملحؽممأَنػممتعمؾػمؿعمطملغمّ٦امصَسملػمػملًمملمعِّ٤ػممر مم
(رضّ٨مآمسؽملؾمل)ّ٣مضؿملؼملهملماظضملؼملّ٢مصعملمملعّ٦امبّ٥مخرل مضؿملمملمم،مصػملّ٣مؼؿغملمملدػملّ٦امأومؼؿّ٦اطػملّ٦ام،م
صؾملّٔا مسغمؼملّٕ مب ّ٤ماظْكعمشملَّمملبِ م(رعمضِّ٨عم مآُ مسعمؽملػمّ٥غم) مضّٓ مظَعملِّ٨عم مغعممملدؼمممل مال مؼضملؼملػملّ٦ن م ،مصَعملَممللعم :مععمّ٤ػمم
أَغػمؿغمّ٣ػم؟.مضَمملظُّ٦ام:مغعمقػمّ٤غمماظْؼملغمؿعمّ٦عمطخملػملُّ٦نعم.مضَممللعم:مبّ٢مأَغػمؿغمّ٣غمماظْؼملغمؿعمّ٦عماطِػملُّ٦نعمم،مإؿمغفمؼملعممملماظْؼملغمؿعمّ٦عمطخملّ٢غمماظَِّّٔيم
ؼغمػملْعملِّ٨محعمؾفمّ٥غممصِّ٨ماَِّرػمضؿمموعمؼعمؿعمّ٦عمطَّّ٢غممسعمػملَّ٧مآِم(سعمّٖفمموعمجعمّ٢فم).مم م
وِّػؼملؿملهمل ماظضملؼمل ّ٢مع ّ٤مأج ّ٢ماظؾؽملمملء مواظؿضملؼملرل مجمملءت مآؼمملت ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣م،م
واظلؽملهمل ماظؽملؾّ٦ؼهمل ماٌشملؾملّٕة مزاخّٕةً مبممليّٓؼىمل مسؽمل ،ّ٥مصقـومل مسػمل ّ٧ماىّٓمم مواالجؿؾملمملدم
واظضملؼمل ّ٢مواظؾؽملمملء م ،موتّٕك ماًؼملّ٦ل مواظغملل ّ٢م ،موبؿملؽملومل مأن ماظضملؼمل ّ٢مدؾؿمل ّ٢ميظمل ّٜمعمملءم
اظّ٦ج ّ٥مواظّٕصضملهمل مواظضملّٖة مواظغملّٕاعهمل ماإلغلمملغؿملهمل ،مضَممللعم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(ظَفملَنػمم
عمّٓطُّ٣ػم محغمّٖػمععمهملً مسعمػملَ ّ٧مزَؾملػمّٕؿمهِ م ،مخعمؿملػمّٕؽم مظَّ٥غم معِّ٤ػم مأَنػم مؼعملػمفملَلعم مأَحعمّٓؼما مصَؿملغمضملػمشملِؿملعمّ٥غم مأَوػمم
ؼعمقػمؿعمشملِنملعم مأَح غم
ؼعمؼملػمؽملعمضملعمّ٥غم) ،موطمملن مدظملؿملمملنغم ماظـّ٦ريؾم م(رضم ّ٥مآ) مميغمّٕغمؾم مبؾضمل ّٚماظؽملمملس موػ ّ٣مجػملّ٦سؽمم
بمملٌلفِّٓمايّٕامم،مصؿملعملّ٦ل:معمملمؼغمفػملِلغمغملّ٣؟مضمملظّ٦ا:مصؼملمملمغزملؽملعمّٝ؟!مضمملل:مارػملُؾّ٦امعّ٤مصسملّ٢ؿمم
آم،موالمتغملّ٦غّ٦امسؿملمملظًمملمسػملّ٧ماٌلػملؼملني.م
وظعملّٓمبنيماإلدالممايؽملؿملّٟمأنمعّ٤مؼلضملّ٧مسػملّ٧مطلنملمعضملمملذّ٥مورزقمأوالدهم
ػمّٕةَم
عّ٤محاللمصؾملّ٦مظممدرجهملماجملمملػّٓ مظممدؾؿملّ٢مآ متضملمملشمم،مصَضملعمّ٤ػممطَضملػمنملِمبػمّ٤ؿممسغمف عم
(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمّ٥غم)مأَنفممرعمجغمالًمععمّٕفممسعمػملَّ٧ماظؽملفمؾِّ٨ممم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مصَّٕعمأَىمأَصػمقعممملبغمم
رعمدغمّ٦لؿم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) معِّ٤ػم مجعمػملَِّٓهِ موعمغعمرملعممملرِ ِّ٥مععمممل مأَسػمفعمؾعمؾملغمّ٣ػم ،مصَعملَمملظُّ٦ا :مؼعممملم
رعمدغمّ٦لعم مآِ مظَّ٦ػم مطَمملنعم مػعمّٔعما مصِ ّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿم مآِ م!! مصَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم) :م(إؿمنػم مطَمملنعم مؼعملػمضملعم ّ٧مسعمػملَ ّ٧موعمظَِّٓهِ مصِطملعممملرؼما مصَؾملغمّ٦عم مصِ ّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿم مآِ م ،موعمإؿمنػم مطَمملنعم مخعمّٕعمجعمم
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ؼعملػمضملعمّ٧مسعمػملَّ٧مأَبعمّ٦عمؼػمّ٤ؿممذعمؿملػمكعمؿملػمّ٤ؿممطَؾِرلعمؼػمّ٤ؿممصَظملِّ٨مدعم ِؾؿملّ٢ؿممآِ،موعمإؿمنػم مطَمملنعممخعمذملّٕعمجعممؼعملػمذملذملضملعمّ٧مسعمػملَّ٧م
عملذملضملعمّ٧مسعمػملَّ٧مأَػػمػملِِّ٥مصَظملِّ٨مدعم ِؾؿملّ٢ؿممآِ،م
غعمظملْلِذملِّ٥مظِؿملعمضملِظملَّؾملعمذملمملمصَظملِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿممآِ م،موعمإؿمنػممطَمملنعممخعمذملّٕعمجعممؼ ػم
وعمإؿمنػممطَمملنعممخعمّٕعمجعممؼعملػمضملعمّ٧مرؿمؼعممملءؼمموعمتعمظملَمملخغمّٕؼمامصَؾملغمّ٦عممصِّ٨مدعم ِؾؿملّ٢ؿمماظرملفمؿملػمشملَمملنؿم).م
طؼملممل مرشَّنمل ماإلدالم مظم ماظضملؼمل ّ٢مع ّ٤مأج ّ٢مغؾملسملهمل ماظّ٦ر ّ٤مورصضملؿ ّ٥م ،موتعملّٓعّ٥م
وازدػمملره م،مصقىملفمماٌلػملّ٣مأنمؼغملّ٦ن مسمملعػملًمملمعضملشملمملءؼم معضملؼملّٕؼمامظمماِّرضموظ ّ٦مٕ مؼّٓركم
ّٕٔة مػّٔا ماظضملؼمل ّ٢م ،مصعملمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنػم مضَمملععموملِ ماظلفممملسعمهملُ موعمصِ ّ٨مؼعمِّٓم
ّٓطُّ٣ػممصَلِؿملػملَهملٌ،مصَكملؿمنؿممادػمؿعمشملَمملععممأَنػممالَمتعمعملُّ٦معممحعمؿفمّ٧مؼعمطملػمّٕؿمدعمؾملعممملمصَػملْؿملعمطملػمّٕؿمدػمؾملعمممل) م،مطؼملمملمبنيماظؽمل قمم
أَحعم ِ
(صػملَّّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػملَّ)ّ٣مضؿملؼملهملماظضملؼملّ٢موأػؼملؿملؿّ٥م،محؿملىملمطمملنمؼضملؼملّ٢مبؽملظملل ّ٥م،موؼعملّ٦مم
سػملّ٧مخّٓعهملمأػػملّ٥م،مضمملظوملمأمماٌقملعؽملنيمسمملئرملهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)م:م(طمملنمردّ٦لمآم
(صػملَّ ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػملَّ )ّ٣م(ؼعمكػمزملِّٟغم مغعمضملػمػملَّ٥غم ،موعمؼعمكِؿمل ُّٛمثعمّ٦ػمبعمّ٥غم ،موعمؼعمضملػمؼملعمّ٢غم مصِ ّ٨مبعمؿملػمؿِ ِّ٥مععمممل مؼعمضملػمؼملعمّ٢غمم
عمّٓطُّ٣ػممصِّ٨مبعمؿملػمؿِ)ِّ٥م .م
أح غم
سػمل ّ٧مأن ماظضملؼمل ّ٢ماظّٔي مأعّٕ مب ّ٥ماإلدالم م ،مورشنمل مصؿمل ّ٥مؼرملؼمل ّ٢مصمؿمل ّٝمجممملالتم
ايؿملمملةمعمملٕمؼغملّ٤محّٕاعؼممملم،مصظملّ٨مجمممللماظّٖراسهملمحىملفمماإلدالممسػملّ٧ماظضملؼملّ٢مورشنملم
صؿملّ٥م،مصعملمملل م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م :م( مععممملمعِّ٤ػممعغملػمػملِّ٣ـممؼعمطملػمّٕؿمسغممشَّٕػمدؼممملمإؿمالَّمطَمملنعممععممملم ُأطِّ٢عمم
عِؽملػمّ٥غممظَّ٥غممصعمّٓعمضَهملٌموعمععممملمدغمّٕؿمقعممعِؽملػمّ٥غممظَّ٥غممصعمّٓعمضَهملٌموعمععممملم َأطَّ٢عمماظلفمؾغمّٝغممعِؽملػمّ٥غممصَؾملغمّ٦عممظَّ٥غممصعمّٓعمضَهملٌموعمععممملمأَطَػملَوملِم
اظشملَّؿملػمّٕغم مصَؾملغمّ٦عم مظَّ٥غم مصعمّٓعمضَهملٌ موعمالَ مؼعمّٕػمزعمؤغمهغم مأَحعمّٓؽم م -مؼفملخّٔ معؽمل ّ٥مأحّٓ مصؿملؽملعمل -ّٙمإؿمالَّ مطَمملنعم مظَّ٥غمم
صعمّٓعمضَهملٌ)،موضممللمأؼسملؼممملم:م(ععممملمعِّ٤ػممرعمجغمّ٢ـممؼعمطملػمّٕؿمسغممشَّٕػمدؼممملمإؿمالَّمطَؿعمنملعمماظػملَّّ٥غمم-مسعمّٖفمموعمجعمّ٢فمم-مظَّ٥غممعِّ٤عمم
اَِّجػمّٕؿممضَّٓػمرعممععممملمؼعمكػمّٕغمجغممعِّ٤ػممثعمؼملعمّٕؿممذعمظَِّ١ماظْطملعمّٕػمسؿم)م،موظممجمممللمادؿزملالحمأرضماٌّ٦اتم
ضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(ععمّ٤ػم مأَحػمؿملعمممل مأَرػمضؼمممل مععمؿملػمؿعمهملً مصَػملَّ٥غم معِؽملػمؾملعمممل مأَجػمّٕؽم موعمععمممل مأَطَػملَوملِم
اظْضملعمّ٦عماصِ ّ٨م -مطّ٢قممرمملظنملمرزػمقـممعّ٤مإغلمملنـممأومبعمؾملؿمؿملؼملهملٍمأومرمملئّٕـم -معِؽملػمؾملعممملمصَؾملغمّ٦عممظَّ٥غممصعمّٓعمضَهملٌ)م،م
صؽملق ّ٤مظم محمملجهمل معمملدهمل مإشم ماظضملؼمل ّ٢مظم مادؿزملالح ماِّرض موزراسؿؾملممل م ،مرشؾهمل مظمم
اِّجّٕم،مودّٓكمامظػملظملفّ٦ةماظطملّٔائؿملهملماظغملؾرلةمبنيمعمملمغؽملؿفّ٥موعمملمغلؿّ٦ردهمعّ٤ماًمملرج م،م
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وضّٓمأحلؽملوملماظّٓوظهملمصؽملضملؼممملمحنيمضمملعوملمبمملدؿزملالحمعػملؿملّ٦نموغزملّٟماٌػملؿملّ٦نمصّٓانم;م
ظغملّ٨متّٖؼّٓماظّٕضضملهملماظّٖراسؿملهملمظؾالدغمملمايؾؿملؾهمل .م
وضّٓمطمملنمظغملّ٢مغ

مسؼملػملّ٥موحّٕصؿّ٥م،مصغملمملنمدؿملّٓغمملمغّ٦حم(سػملؿملّ٥ماظلالم)منَّمملرؼمام،م

وطمملنمدؿملّٓغمملمداودم(سػملؿملّ٥ماظلالم)محّٓفمادؼمام،موصؿملّ٥مضممللمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م
(ععمممل م َأطَّ٢عم مأَحعمّٓؽم مرَضملعممملعؼمممل مضَُّٛؾم مخعمؿملػمّٕؼما معِّ٤ػم مأَنػم مؼعم ْفملطُّ٢عم معِّ٤ػم مسعمؼملعمّ٢ؿم مؼعمِّٓهِ م ،موعمإؿمنعمؾم مغعمؾِّ٨عمؾم ماظػملَؾم ِّ٥مدعماوغمدعمم
سعمػملَؿملػم ِّ٥ماظلعمؾمػملَمملم مطَمملنعم مؼعم ْفملطُّ٢غم معِّ٤ػم مسعمؼملعمّ٢ؿم مؼعمِّٓهِ) م ،موغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مسؼملّ٢م
بمملظؿفمملرة مورس ّ٨ماظطملؽمل ،ّ٣موسػمل ّ٧معؽملؾملف ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظم مايىمل مسػملّ٧م
اظضملؼمل ّ٢موضّٕورة مإتعملمملغ ّ٥مدمملر ماظزملقمملبهمل م(رضّ٦ان مآ متضملمملشم مسػملؿملؾمل )ّ٣مع ّ٤مبضملّٓه م،م
واظؿمملبضملّ٦نمعّ٤مبضملّٓػّ٣م،موطمملنماإلعمملممسػملّ٨مبّ٤مأبّ٨مرمملظنملم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مؼعملّ٦ل :م
يؼملّ٢ماظزملكّٕمعّ٤مضؼملّ٣ماىؾذملذملذملذملذملممللمم***ممأحذملذملذملنملمإظّ٨ؾممعّ٤معؽملّ٤ماظّٕجذملذملذملذملذملذملذملذملمملل
ؼعملّ٦لماظؽملمملسمظّ٨مظمماظغمللنملمسؿملذملنملم***ممصعملػملذملذملذملوملماظضملؿملذملذملذملنملمصذملذملّ٨مذلماظلذملقملال
صؾمملظضملؼملّ٢ماىمملدماٌرملّٕوعمؼغملظملّ٨ماإلغلمملنمعقملغهملمغظمللّ٥موعّ٤مؼضملّ٦لم،معّ٤مخاللم
ايزملّ٦لمسػملّ٧ماٌممللماياللماظّٔيمػّ٦مسزملنملمايؿملمملةم،موؼعملّ٨مغظمللّ٥معّ٤مسعملمملبم
ربّ٥م،مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(مطَظملَّ٧مبِمملظْؼملعمّٕػمءِمإؿمثػمؼملمملًمأَنػممؼغمسملعمؿملممّٝعممععمّ٤ػممؼعمعملُّ٦تغم)م،موظمم
رواؼهملم:م(طَظملّ٨مبِمملظْؼملعمّٕػمءِمإؿمثػمؼملؼممملمأَنػممؼغمسملعمؿملممّٝعممععمّ٤ػممؼعمضملغمّ٦لغم) .م
وٕمؼغملؿّٟماإلدالممبّٓسّ٦تّ٥مظػملضملؼملّ٢مصقلنملمطعملؿملؼملهملمذّٕسؿملهملموضّٕورةمورؽملؿملهملم،موإمنمملم
دسممل مإشم مإتعملمملغ ّ٥م ،موؼضملّٓقم مذظ ّ١مأعمملغهمل موعلؽّ٦ظؿملفمهمل مظم مسؽمل ّ٠ماظضملمملع ّ٢مواظزملمملغ ّٝم ،مأوم
اٌّ٦زّٟم،مودمملئّٕمعمملمؼغملػملّٟمبّ٥ماإلغلمملنمعّ٤مأسؼملممللمأؼكممملمطمملنمغّ٦سؾملممل،مصمملغضملؼممملم،مأومزارسؼممملمم
أو مرؾؿملؾؼمممل ،مأو معؾملؽملّٓدؼمممل ،مأو معضملػملؼملؼمممل ،مأو مإدارؼكمممل ،مأو مشرل مذظ ّ١م ،مصػملؿملّٗ ماٌشملػملّ٦ب مظمم
اإلدالمماظعملؿملمملممبمملظضملؼملّ٢مصقلنمل،مبّ٢مالمبغمّٓفممعّ٤ماإلخالصمواإلتعملمملنممواإلجمملدةمصؿملّ٥م
وأدائّ٥مبغملّ٢مأعمملغهمل م;مصّٔظّ١مدؾنملمظػملّ٦صّ٦لمإشممحمؾفمهملمآمتضملمملشم،موعّ٤مأحؾّ٥مآم
ػّٓاهمواجؿؾمملهم،موحظملصملّ٥مووضمملهم،موأدضملّٓهمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،مؼعملّ٦لماظؽمل
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م(صػملَّّ٧م

عمّٓطُّ٣ػممسعمؼملعمالمأَنػممؼغمؿػمعملِؽملعمّ٥غم) م ،صؾملّٔامؼضملينم
آمسػملؿملّ٥مودػملَّ )ّ٣م:م(إؿمنفمماظػملَّّ٥عممؼغمقِنملقممإؿمذعمامسعمؼملِّ٢عممأَح غم
أن مإتعملمملن ماظضملؼمل ّ٢مسؾمملدة مضؾ ّ٢مأن مؼغملّ٦ن موصمملءؼم مر ّ٠مصمملحنمل ماظضملؼمل ،ّ٢مصؽملضملمملع ّ٢مآم
تضملمملشم م مظم مأسؼملمملظؽملممل موسالضمملتؽملممل مضؾ ّ٢مأن مغضملمملع ّ٢ماظضملؾمملد م ،موصلّٕ مبضمل ّٚماظضملػملؼملمملء مضّ٦ظّ٥م
تضملمملشم{:صَؼملعمّ٤ػم مطَمملنعم مؼعمّٕػمجغم ّ٦مظِعملَمملءعم مرعمبمم ِّ٥مصَػملْؿملعمضملػمؼملعمّ٢ػم مسعمؼملعمػملًممل مصعممملظِقؼمممل}بفملنمأصػملّّماظضملؼملّ٢مأخػملزملّ٥م
وأتعملؽملّ٥م.م م
وغقملطّٓ مأغ ّ٥مبمملظضملؼمل ّ٢ماٌؿعمل ّ٤مغؿؾّ٦أ ماظزملّٓارة مبني ماِّع ّ٣م ،موظؽملضملػمل ّ٣مأن ماظؽملفمملحم
واإلصالح مظم ماظّٓغؿملممل معّٕتؾ ّٛمبمملظضملؼمل ّ٢م ،مصمملرتؾمملط ماظلضملمملدة مواظظملّ٦ز مبمملظضملؼمل ّ٢ماظزملمملحلم
ظؿملّٗمععملزملّ٦رؼمامسػملّ٧ماآلخّٕةموحّٓػممل م،مصالمسمؿملنملمدضملّ٨مدمملعـم م،موالمجؾملّٓمجمؿؾملّٓ مظمم
اظّٓغؿملمملم ،مؼعملّ٦لمآ متضملمملشم{:إؿمنعمؾمماظَؾمِّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اموعمسعمؼملِػملُّ٦ا ماظزملعمؾممملظِقعممملتمإؿمغعمؾممملمظَمملمغغمسملِؿملّٝغم مأَجػمّٕم
ععمّ٤ػممأَحػملعمّ٤عممسعمؼملعمػملًممل}،مصؼملّ٤مسؼملّ٢مأُجّٕموعّ٤مضضملعمّٓمحغمّٕم.مم م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.ممإخ ٠ٛاإلضالّ  :م
ظعملّٓ محىمل ماإلدالم مسػمل ّ٧ماظضملؼمل ّ٢مورشَّنمل مصؿمل ّ٥موحمملرب ماظؾشملمملظهمل م ،موحىملفم مسػملّ٧م
اظؽملرملمملط موادؿـؼملمملر ماظشملمملضمملت ماٌضملشملػملهمل م ،مخّٓعهمل مظػملّٓؼ ّ٤مورصضملهمل مظػملّ٦ر ّ٤م ،محؿ ّ٧مؼؿّ٣م
اظعملسملمملء مسػملّ٧ماظؾشملمملظهملمواظغمللّ٢موطّ٢ماٌصملمملػّٕماظلػملؾؿملهمل ماظيتمالمتػملؿملّ٠مبفملعهمل ماإلدالمم
اظيت مأضمملعومل مأسصمل ّ٣محسملمملرة مسّٕصؿؾملممل ماإلغلمملغؿملهمل م ،موػّٔا مأمنّ٦ذج مظم مشمملؼهمل ماظّٕوسهملم
ظػملقىملمسػملّ٧ماظضملؼملّ٢موحممملربهملماظغمللّ٢مواظؾشملمملظهملم،مصضملعمّ٤ػممأَغعمّٗؿممبػمّ٤ؿممععممملظِ ٍّ١م(رضّ٨مآم
سؽمل )ّ٥مأَنفممرعمجغمالًمعِّ٤عمماَِّغػمزملعممملرؿممأَتعمّ٧ماظؽملفمؾِّ٨فمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣مؼعملػمفملَظُّ٥غم م،مصَعملَممللعمم:مأَععممملم
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صِّ٨مبعمؿملػمؿَِّ١مذعمّ٨ػمءؽمم؟مضَممللعمم:مبعمػملَّ٧م،محِػملّْٗؽممغعمػملْؾعمّٗغممبعمضملػمسملعمّ٥غمموعمغعمؾػملغمُّٛمبعمضملػمسملعمّ٥غمم،موعمضَضملػمنملؽممغعمرملػمّٕعمبغمم
صِؿملِّ٥م عِّ٤عمماظْؼملعممملءِم،مضَممللعمم:مائػمؿِؽملِّ٨مبِؾملؿمؼملعممملم،مضَممللعمم:مصَفملَتعممملهغممبِؾملؿمؼملعممملم،مصَفملَخعمّٔعمػغمؼملعممملمرعمدغمّ٦لغممآِم(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مبِؿملعمِّٓهِ ،موعمضَممللعم :مععمّ٤ػم مؼعمرملػمؿعمّٕؿمي مػعمّٔعمؼػمّ٤ؿم م؟ مضَممللعم مرعمجغمّ٢ؽم م :مأَغعمممل ،مآخغمّٔغمػغمؼملعممملم
بِِّٓرػمػعمّ٣ـمم،مضَممللعمم:مععمّ٤ػممؼعمّٖؿمؼّٓغممسعمػملَّ٧مدِرػمػعمّ٣ـممععمّٕفمتعمؿملػمّ٤ؿمم،مأَوػممثعمالَثؼممملم،مضَممللعممرعمجغمّ٢ؽمم:مأَغعممملمآخغمّٔغمػغمؼملعممملم
بِِّٓرػمػعمؼملعمؿملػمّ٤ؿممصَفملَسػمشملَمملػغمؼملعممملمإؿمؼفممملهغمم،موعمأَخعمّٔعمماظّٓممرػمػعمؼملعمؿملػمّ٤ؿمموعمأَسػمشملَمملػغمؼملعممملماَِّغػمزملعممملرؿميفم،موعمضَممللعم:ماذػمؿعمّٕؿمم
بِفملَحعمِّٓػِؼملعممملمرَضملعممملعؼممملمصَمملغػمؾِّٔػمهغممإؿمظَّ٧مأَػػمػملِ،َّ١موعماذػمؿعمّٕؿممبِمملآلخعمّٕؿممضَّٓغموعؼممملمصَفملْتِؽملِّ٨مبِ،ِّ٥مصَفملَتعممملهغممبِِّ٥م،مصَرملعمّٓفمم
صِؿملِّ٥مرعمدغمّ٦لغممآِم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسغمّ٦دؼمامبِؿملعمِّٓهِم،مثغمّ٣فممضَممللعممظَّ٥غمم:ماذػمػعمنملػممصَمملحػمؿعمشملِنملػمم
وعمبِّٝػمم،موعمالَمأَرعمؼعمؽملفمَّ١مخعمؼملػملعمهملَمسعمرملعمّٕعممؼعمّ٦ػمعؼممملم،مصَّٔعمػعمنملعمماظّٕفمجغمّ٢غممؼعمقػمؿعمشملِنملغمموعمؼعمؾِؿملّٝغمم،مصَفعممملءعمموعمضَّٓػمم
أَصعممملبعم مسعمرملػمّٕعمةَمدعمرعماػِّ٣عمم،مصَمملذػمؿعمّٕعمىمبِؾعمضملػمسملِؾملعممملمثعمّ٦ػمبؼممملم،موعمبِؾعمضملػمسملِؾملعمممل مرَضملعممملعؼممملم،مصَعملَممللعممرعمدغمّ٦لغممآِم
ُمغغملْؿعمهملًمصِّ٨موعمجػمؾملؿمَّ١م
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م:مػعمّٔعمامخعمؿملػمّٕؽممظََّ١معِّ٤ػممأَنػممتعمفِّ٨ءعمماظْؼملعملػمفملَظَهمل غم
ؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ ،مإؿمنفم ماظْؼملعملػمفملَظَهملَ مالَ متعمزملػمػملُّّغم مإؿمالَّ مظِـعمالَثعمهملٍ م :مظِِّٔي مصَعملّْٕـم معغمّٓػمضِّٝـم م ،مأَوػم مظِِّٔي مشُّٕػممـمم
عغمظملْصملِّٝـم،مأَوػممظِِّٔيمدعممـممعغمّ٦جِّٝـم).م م
وجّٓؼّٕمبمملظّٔطّٕمأنماإلدالممبؿضملمملظؿملؼملّ٥ماظلؼملقهملموترملّٕؼضملمملتّ٥مايغملؿملؼملهملمحمملربمطّ٢م
عصملمملػّٕ ماظغملل ّ٢ماظيت مال متلمملسّٓ مسػمل ّ٧ماظؾؽملمملء مواظؿضملؼملرل م ،مب ّ٢مواسؿدل ماظغملل ّ٢مصظملهملم
ذعؿملؼملهمل مميؿّٓمخشملّٕػمملمإشممأصّٕادماجملؿؼمل ّٝم;مظّٔظّ١مادؿضملمملذمعؽملّ٥ماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غمم

سعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مصعملمملل :م(اظػملَّؾملغمّ٣فم مإؿمغمم ّ٧مأَسغمّ٦ذغم مبِ َّ١معِّ٤عم ماظْضملعمفػمّٖؿم موعماْظغملَلعمّ٢ؿم موعماظْفغمؾػمّ٤ؿم موعماظْؾملعمّٕعممؿمم
وعماظْؾغمكػمّ٢ؿم موعمأَسغمّ٦ذغم مبِ َّ١معِّ٤ػم مسعمّٔعمابِ ماظْعملَؾػمّٕؿم موعمعِّ٤ػم مصِؿػمؽملعمهملِ ماظْؼملعمقػمؿملعمممل موعماظْؼملعمؼملعممملتِ) م ،موضّٓ مضّٕنم
اظؽمل

م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مظممادؿضملمملذتّ٥مبنيماظغمللّ٢مواظضملفّٖم;مِّغؾملؼملمملمضّٕؼؽملمملنم

صغمل ّ٢معؽملؾملؼملممل مؼقملدي مإشم ماظؿـمملض ّ٢مس ّ٤مإنمملز ماٌؾملؼملمملت ماٌشملػملّ٦بهمل مع ّ٤ماظرملكّٙم
إنمملزػممل م ،موؼعملّ٦ل ماإلعمملم مسػمل ّ٨م(رعمضِّ٨عم ماظػملَّّ٥غم مسعمؽملػمّ٥غم) :م" ماظؿّ٦اغ ّ٨معظملؿمملح ماظؾقملس م،م
وبمملظضملفّٖ مواظغملل ّ٢متّ٦ظّٓت ماظظملمملضهمل م ،موغؿفومل ماشلػملغملهمل م ،موع ّ٤مٕ مؼشملػملنمل مٕ مرمّٓم
وأصسملّ٧مإشمماظظمللمملدم".م م
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إنماِّعذملذملهمل ماظؿملذملذملّ٦ممأحذملّ٦جمعمملمتغملّ٦نمإشمماظضملؼملذملّ٢ماىذملمملد م،موادؿـؼملذملمملر ماظشملمملضمملتم
اٌضملشملػملهمل موتضملصملؿمل ّ٣ماٌّ٦ارد م ،موتّٕذؿملّٓ ماالدؿؾملالك م ،موػّٔا مػ ّ٦مسني معممل مطمملن مؼظملضملػملّ٥م
ردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣موؼّ٦جّ٥ماِّعهملمإظؿملّ٥مصؿمللؿـؼملّٕمطّ٢مذّ٨ءمصؿملّ٥مغظملّٝم
ؼضملّ٦دممبمملًرلمسػملّ٧مصمملحؾ،ّ٥مصضملعمّ٤ؿممابػمّ٤ؿممسعمؾفممملسـمم(رضّ٨مآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعمم:متغمزملغمّٓممقعممسعمػملَّ٧م
ععمّ٦ػمالَةٍ مظِؼملعمؿملػمؼملغمّ٦غعمهملَ مبِرملعممملةٍ مصَؼملعممملتعموملػم مصَؼملعمّٕفم مبِؾملعمممل مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مصَعملَممللعم:م
(ػعمالَّ مأَخعمّٔػمتغمّ٣ػم مإؿمػعممملبعمؾملعمممل مصَّٓعمبعمطملػمؿغمؼملغمّ٦هغم مصَمملغػمؿعمظملَضملػمؿغمّ٣ػم مبِ )ِّ٥مصَعملَمملظُّ٦ا م:مإؿمغفمؾملعمممل مععمؿملػمؿعمهملٌ م ،مصَعملَممللعم م:م(إؿمغفمؼملعمممل محعمّٕغممعمم
َأطْػملُؾملعمممل)م،مصمملظضملؼملّ٢مؼّٕصّٝمعّ٤مذفملنمصمملحؾّ٥م،مورمضملػملّ٥مسّٖؼّٖؼمامعغملّٕعؼممملمبنيمأضّٕاغّ٥م،مراصضملؼممملم
ػمملعؿّ٥مسمملظؿملهملممالمسمظملسملؾملمملمإال مظّٕب ّ٥م،موتّ٦اضضملؼممملمًػملعملّ٥م ،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملممل م(صػملّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣م :م(الَ مؼعمؽملػمؾعمطملِ ّ٨مظِػملْؼملغمقملػمعِّ٤ؿم مأَنػم مؼغمِّٔلفم مغعمظملْلعمّ٥غم) ،مضَمملظُّ٦ا :م عموطَؿملػمّٟعم مؼغمِّٔلقم مغعمظملْلعمّ٥غم؟ .مضَممللعم:م
(ؼعمؿعمضملعمّٕفمضغممعِّ٤عمماظْؾعمالَءِمظِؼملعممملمالَمؼغمشملِؿملعملُّ٥غم) ،موطمملن مدظملؿملمملنغم ماظـّ٦ريؾم م(رضم ّ٥مآ)مميغمّٕغمؾم مبؾضملّٚم
اظؽملمملس موػ ّ٣مجػملّ٦سؽم مبمملٌلفِّٓ مايّٕام م ،مصؿملعملّ٦ل:معممل مؼغمفػملِلغمغملّ٣؟ مضمملظّ٦ا م:مصؼملممل مغزملؽملعمّٝ؟!م
ضمملل:مارػملُؾّ٦امعّ٤مصسملّ٢ؿممآم،موالمتغملّ٦غّ٦امسؿملمملظًمملمسػملّ٧ماٌلػملؼملني .م
وؼغملظملّ٨ماظضملؼملّ٢مذّٕصًمملمأغّ٥مؼضملزملّ٣مصمملحؾّ٥معّ٤مايمملجهملمإشممذلماظلقملالم،محؿملىملم
ؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(اظْؼملعملعممملئِّ٢غم مطُّٓغموحؽم م -صم ّٝماظغملّٓح موػّ٧م
آًّوش-معمؼغملّْٓعمحغممبِؾملعممملماظّٕفمجغمّ٢غمموعمجػمؾملعمّ٥غمم،مصَؼملعمّ٤ػممذعممملءعممأَبػمعملَّ٧مسعمػملَّ٧موعمجػمؾملؿمِّ٥م،موعمععمّ٤ػممذعممملءعممتعمّٕعمكَم
ال مؼعمفِّٓغم معِؽملػمّ٥غم مبغمّٓكما)م،موؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآم
إؿمالَّ مأَنػم مؼعملػمفملَلعم ماظّٕفمجغمّ٢غم مذعما مدغمػملْشملَمملنـم مأَوػم مصِ ّ٨مأَعػمّٕـم م َ
ممثغملُّ٣ػم محعمِّٓؼـؼمممل مصَمملحػمظملَصملُّ٦هغم)م ،مضَممللعم:م(ععمممل مغعمعملَّٙعمم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(مثعمػملَمملثعمهملٌ مأُضْلِّ٣غم مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٤فم موعمأُحعمّٓ غم
ععمممللغم مسعمؾػمٍّٓ معِّ٤ػم مصعمّٓعمضَهملٍ م ،موعمظَممل مزُػملِّ٣عم مسعمؾػمّٓؽم مععمصملْػملِؼملعمهملً مصَزملعمؾعمّٕعم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مإؿمظَّممل مزعمادعمهغم ماظػملَّّ٥غم مسِّٖكما م ،موعمظَممل مصَؿعمّّعمم
سعمؾػمّٓؽممبعممملبعممععملػمفملَظَهملٍمإؿمظَّمملمصَؿعمّّعمماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥مبعممملبعممصَعملّْٕـم)،موؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(اظؿملعمّٓغمم
اظضملغمػملْؿملعمممل مخعمؿملػمّٕؽم معِّ٤عم ماظؿملعمِّٓ ماظلقمظملْػملَ ،ّ٧موعمابػمّٓعمأْ مبِؼملعمّ٤ػم متعمضملغمّ٦لغم ،موعمخعمؿملػمّٕغم ماظزملفمّٓعمضَهملِ مععمممل مطَمملنعم مسعمّ٤ػم مزَؾملػمّٕؿمم
شِؽملّ٧ؼم،موعمععمّ٤ػممؼعملػمؿعمضملػمظملِّٟػممؼغمضملِظملُّّ٥غممآم،موعمععمّ٤ػممؼعملػمؿعمطملػمّ٤ؿممؼغمطملؽملِّ٥مآ) .م

*مممممم*مممممم* م
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ايعٌُ ايتطٛعٞ
أُٖٝت٘ ٚضٛابط٘
مم

ممايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم:م{صَؼملعمّ٤ػممتعمشملَّ٦فمععممخعمؿملػمّٕؼمامصَؾملغمذملّ٦عممم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملمم
خعمؿملػمّٕؽممظَّ٥غم}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
حمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػممم
تعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
مممممممصكملنمعّ٤مأػ ّ٣دِؼملمملتماٌُفؿؼملضملمملت ماظّٕاضؿملهملمأن متغملّ٦نمعذلابشملهمل،معؿؼملمملدغملهملمظمم
بؽملؿملمملغؾملمملم،مؼرملّٓمبضملسملؾملمملمبضملسملؼممملم،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(اظْؼملغمقملػمعِّ٤غممظِػملْؼملغمقملػمعِّ٤ؿمم
طَمملظْؾغمؽملػمؿملعممملنؿم مؼعمرملغمّٓقم مبعمضملػمسملغمّ٥غم مبعمضملػمسملؼمممل موعمذعمؾفم َّ١مبعمؿملػمّ٤عم مأَصعممملبِضملِ ،)ِّ٥مصمملٌُفؿؼمل ّٝماظعملّ٦ي مػ ّ٦معممل مؼغملّ٦نم
طمملظؾؽملؿملمملنماظّ٦احّٓمظممتّٕابغمشملّ٥موتضملمملوغّ٥م،مؼعملّ٦لماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمـعمّ٢غمم

اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممصِّ٧متعمّ٦عمادممػِّ٣ػمموعمتعمّٕعماحغمؼملِؾملؿمّ٣ػمموعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿمّ٣ػممععمـعمّ٢غمماظْفعملعمِّٓمإؿمذعماماذػمؿعمغملَّ٧معِؽملػمّ٥غممسغمسملػمّ٦ؽمم
تعمّٓعماسعمّ٧مظَّ٥غممدعممملئِّٕغمماظْفعملعمِّٓمبِمملظلفمؾملعمّٕؿمموعماظْقغمؼملفمّ٧م) ،مصضملؽملّٓماظرملّٓائّٓمتصملؾملّٕمعضملمملدنماظّٕجممللم،م
ودم ّ٤مظم محمملجهمل مإشم ماظؿضملمملون مواظؿغملمملص ّ٢مواظؿغملمملع ّ٢مواظضملؼمل ّ٢ماظؿشملّ٦س ّ٨مأطـّٕ معّ٤م
أيموضوملمعسمل.ّ٧م م
مممم

موالمذّ١مأنمضسملمملءمحّ٦ائيملماظؽملمملسمبمملبموادّٝمعّ٤مأبّ٦ابماظظملسملّ٢مٌ ،مملمصؿملّ٥م

ع ّ٤متعملّ٦ؼهملٍ مظّٕواب ّٛماِّخّ٦ة م،موتؽملؼملؿملهمل مظألظظملهملمواحملؾهمل مبنيماظؽملمملسم ،مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ:ّ٥م
{وعمتعمضملعممملوعمغغمّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظْؾِّٕمم موعماظؿفمعملّْ٦عمى موعمظَممل متعمضملعممملوعمغغمّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظْكملؿمثػمّ٣ؿم موعماظْضملغمّٓػموعمانؿم}،موعمسعمّ٤ؿم مابػمّ٤ؿم مسعمؾفممملسـمم
عمدػملَّّ٣عم) مضَممللعم:م(ععمّ٤ػم مععمرملعم ّ٧مصِ ّ٨محعممملجعمهملِم
(رضّ٨مآمسؽملؾملؼملممل) مأنماظؽملفمؾِّ٨فم م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥مو عم
أَخِؿمل ِّ٥مطَمملنعم مخعمؿملػمّٕؼما مظَّ٥غم معِّ٤عم ماسػم ِؿغملَمملصِ ِّ٥مسعمرملػمّٕعم مدِؽملِنيعمم ،موعمععمّ٤ؿم ماسػمؿعمغملَّٟعم مؼعمّ٦ػمعؼمممل مابػمؿِطملعممملءعم موعمجػمذمل ِّ٥ماظػملَِّّ٥م،م
جعمضملعمذملّ٢عمماظػملَّّ٥غممبعمؿملػمؽملعمذملّ٥غمموعمبعمؿملػمّ٤عمماظؽملفممملرؿممثعمػملَمملثعممخعمؽملعمذملمملدِقعممطُّ٢قممخعمؽملػمذملّٓعمقـممأَبػمضملعمذملذملّٓغممعِؼملفمذملمملمبعمؿملػمّ٤عمماًَمملصِعملَؿملػمّ٤ؿم)م،م م
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وؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(اظْؼملغملػمػملِّ٣غم مأَخغم ّ٦ماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿم مظَممل مؼعمصملْػملِؼملغمّ٥غم موعمظَممل مؼغملػمػملِؼملغمّ٥غم موعمععمّ٤ػمم
طَمملنعم مصِ ّ٨محعممملجعمهملِ مأَخِؿمل ِّ٥مطَمملنعم ماظػملَّّ٥غم مصِ ّ٨محعممملجعمؿِ ِّ٥موعمععمّ٤ػم مصَّٕفمجعم مسعمّ٤ػم معغملػمػملِّ٣ـم مطُّٕػمبعمهملً مصَّٕفمجعم ماظػملَّّ٥غمم
سعمؽملػمّ٥غممطُّٕػمبعمهملًمعِّ٤ػممطُّٕغمبعممملتِمؼعمّ٦ػممؿمماظْعملِؿملعممملععمهملِموعمععمّ٤ػممدعمؿعمّٕعممعغملػمػملِؼملؼممملمدعمؿعمّٕعمهغمماظػملَّّ٥غممؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ).ممم
ممممواٌؿفملع ّ٢مظم مدؼؽملؽملممل ماإلدالع ّ٨مايؽملؿمل ّٟمرمّٓ مأغ ّ٥مدؼ ّ٤مؼفملعّٕ مبغمل ّ٢معممل مصؿمل ّ٥مصالحم
اظظملّٕد مواجملؿؼمل ّٝم،مصقىملفم مسػمل ّ٧ماظضملؼمل ّ٢ماظؿشملّ٦س ّ٨م ،مودسممل مأتؾمملس ّ٥مإشم مصضمل ّ٢ماًرل م،م
واظؿلمملب ّ٠مإظؿمل ّ٥م ،مواٌلمملرسهمل مصؿمل ّ٥م ،مبضملؿملّٓؼما مس ّ٤ماظظملّٕدؼهمل مأو ماِّغمملغؿملهمل مأو ماظلػملؾؿملهمل م ،مؼعملّ٦لم
عمبغملُّ٣ػم موعماصْضملعمػملُّ٦ام
ارطَضملغمّ٦ا موعمادػمفغمّٓغموا موعماسػمؾغمّٓغموا مر فم
اي ّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥ؼعممملأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا م ػم
ِضملغملُّ٣ػمم
اظْكعمؿملػمّٕعممظَضملعم َّػملغملُّ٣ػممتغمظملْػملِقغمّ٦نعم}،موؼعملّ٦لم(سّٖموج{:)ّ٢صَمملدػمؿعمؾِعملُّ٦اماظْكعمؿملػمّٕعماتِمإؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥مععمّٕػمج غم
جعم ِؼملؿملضملؼمممل}،طؼملممل محىمل مسػمل ّ٧مغظمل ّٝماظؽملمملس ،موضسملمملء محّ٦ائفؾمل ،ّ٣مواظلضمل ّ٨مإشم متظملّٕؼيملم
طّٕبمملتؾمل ،ّ٣مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ{:ّ٥ظَممل مخعمؿملػمّٕعم مصِ ّ٨مطَـِرلـم معِّ٤ػم مغعمفػمّ٦عماػغمّ٣ػم مإؿمظَّممل مععمّ٤ػم مأَععمّٕعم مبِزملعمّٓعمضَهملٍ مأَوػمم
ععمضملػمّٕغموفٍ مأَوػم مإؿمصػمػملَمملحـم مبعمؿملػمّ٤عم ماظؽملفممملسؿم موعمععمّ٤ػم مؼعمظملْضملعمّ٢ػم مذعمظِ َّ١مابػمؿِطملعممملءعم مععمّٕػمضعممملتِ ماظػملَّ ِّ٥مصَلعمّ٦ػمفعم مغغمقملػمتِؿملِّ٥م
َأجػمّٕؼما مسعمصملِؿملؼملؼمممل} .موؼعملّ٦ل م(سّٖموج )ّ٢مظم مصظملمملت ماٌقملعؽملني{:وعماظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمقملػمتغمّ٦نعم مععمممل مآتعمّ٦ػمام
وعمضُػملُّ٦بغمؾملغمّ٣ػمموعمجِػملَهملٌمأَغفمؾملغمّ٣ػممإؿمظَّ٧مرعمبممؾملؿمّ٣ػممرعماجِضملغمّ٦نعمم*مأُوظَؽَِّ١مؼغملعممملرؿمسغمّ٦نعممصِّ٨ماظْكعمؿملػمّٕعماتِموعمػغمّ٣ػممظَؾملعممملم
دعممملبِعملُّ٦نعم} .م

مممممٚقد أزغدْا ايٓيب (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) إىل أُٖ ١ٝايعٌُ ايتطٛعٞم
وبنيمعغملمملغؿّ٥مبّٓسّ٦ة مصّٕزمهمل مإشممبّٔل ماظظملسمل ّ٢ماظّٔي مؼفملت ّ٨مبمملًرل م ،مواظّٔيمؼضملّ٦دم

غظملضمل ّ٥مسػمل ّ٧ماإلغلمملنم ،مصؿملعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م(ؼعمممل مابػمّ٤عم مآدعممعم مإغفم ّ١مإنػم متعمؾػمّٔغملؿمم
اظْظملَسملػمّ٢عم مخعمؿملػمّٕؽم مظَ ّ١موعمإؿمنػم متغمؼملػملِغملّْ٥غم مذعمّٕلم مظَ ّ١موعمظَممل متغمػملَمملمغم مسعمػملَ ّ٧مطَظملَمملفٍ م ،موعمابػمّٓعمأْ مبِؼملعمّ٤ػم متعمضملغمّ٦لغم،م
وعماظْؿملعمّٓغم ماظْضملغمػملْؿملعمممل مخعمؿملػمّٕؽم معِّ٤ػم ماظْؿملعمِّٓ ماظلقمظملْػملَ )ّ٧م،موطمملن م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مزمّٕص مسػملّ٧م
عؿمملبضملهمل مأصقمملب ّ٥مظم مصضمل ّ٢ماًرل م ،موخّٓعهمل ماظؽملمملس مواظلضمل ّ٨مظم معزملممليؾمل ّ٣م ،موضسملمملءم
حّ٦ائفؾملّ٣م مصؿمللفملل مسؼمل ّ٤مصضمل ّ٢موادؿفمملب م،موسؼمل ّ٤محّٕص مواضؿّٓى م ،مصعملَممللعم م(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مذعماتعم مؼعمّ٦ػممـم :م(ععمّ٤ػم مأَصػمؾعمّّعم معِ ػمؽملغملُّ٣غم ماظْؿملعمّ٦ػممعم مصعممملئِؼملؼمممل) ،مضَممللعم مأَبغم ّ٦معمبغملّْٕـم م(رضّ٧م
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آ مسؽمل )ّ٥م :مأَغعمممل.مضَممللعم م:م( مصَؼملعمّ٤ػم متعمؾِّٝعم معِ ػمؽملغملُّ٣غم ماظْؿملعمّ٦ػممعم مجعمؽملعممملزعمةً م) ،مضَممللعم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم :مأَغعمممل.مضَممللعم:م
(صَؼملعمّ٤ػممأَرْضملعمّ٣عممعِ ػمؽملغملُّ٣غمماظْؿملعمّ٦ػممعممعِلػمغملِؿملؽملؼممملم)،مضَممللعممأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم:مأَغعمممل،مضَممللعم:م(مصَؼملعمّ٤ػممسعممملدعممعِ ػمؽملغملُّ٣غمماظْؿملعمّ٦ػممعمم
ععمّٕؿمؼسملؼمممل) م ،مضَممللعم مأَبغم ّ٦معمبغملّْٕـم م :مأَغعمممل م ،مصَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم ماظ َّػمل ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(ععممملم
اجػمؿعمؼملعمضملػمّ٤عممظمماعػمّٕؿمئـممإؿمالَّمدعمخعمّ٢عمماظْفعمؽملفمهملَ).م م
مممممممصمملظضملؼملّ٢ماظؿشملّ٦سّ٨مؼّٕص ّٝمسّ٤ماظؽملمملسمتضملنملمايؿملمملةموؼظملّٕجمطّٕبؾملّ٣م،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م:م(ععمّ٤ػممغعمظملَّّٗعممسعمّ٤ػممعغمقملػمعِّ٤ـممطُّٕػمبعمهملًمعِّ٤ػممطُّٕعمبِماظّٓقمغػمؿملعممملمغعمظملَّّٗعممآُم
سعمؽملػمّ٥غم مطُّٕػمبعمهملً معِّ٤ػم مطُّٕعمبِ مؼعمّ٦ػممؿم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ ،موعمععمّ٤ػم مؼعملفمّٕعم مسعمػملَ ّ٧معغمضملػملِّٕـم مؼعملفمّٕعم مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥مصِ ّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملم
وعماظْـملخِّٕعمةِ،موعمععمّ٤ػممدعمؿعمّٕعم معغملػمػملِؼملؼممملمدعمؿعمّٕعمهغممآُمصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِّٕعمةِم،موعمآُمصِّ٨مسعمّ٦ػمنؿمماظْضملعمؾػمِّٓمععممملم
طَمملنعمماظْضملعمؾػمّٓغممصِّ٨مسعمّ٦ػمنؿممأَخِؿمل،)...ِّ٥موٌمملمدؽّ٢مردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:مأيم
اظؽملمملسمأحنملمإشم مآ؟موأيماِّسؼملممللمأحنملؾممإشممآم(سّٖموج)ّ٢؟مضممللم(صػملّ٧مآم
سػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م :م(أَحعمنملقم ماظؽملفممملسؿم مإؿمظَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥مأَغػمظملَضملؾملغمّ٣ػم مظِػملؽملفممملسؿمم ،موعمأَحعمنملقم ماظْفملَسػمؼملعمممللؿم مإؿمظَ ّ٧ماظػملَِّّ٥م
دغمّٕغمورؽم متغمّٓػمخِػملُّ٥غم مسعمػملَ ّ٧معغملػمػملِّ٣ـم ،مأَوػم معمتغملْرملِّٟغم مسعمؽملػمّ٥غم مطُّٕػمبعمهملًم ،مأَوػم متعمعملْسملِ ّ٨مسعمؽملػمّ٥غم مدعمؼػمؽملؼممملم ،مأَوػم متغمشملّْٕدغم مسعمؽملػمّ٥غمم
جغمّ٦سؼممملم ،موعمظِفملَنػم مأَعػمرملِّ٨عم مععمّٝعم مأَخـم مظِ ّ٨مصِ ّ٨محعمذملمملجعمهملٍ مأَحعمذملنملقممإؿمظَّ٨فم معِّ٤ػم مأَنػم مأَسػمؿعمغملِّٟعم مصِ ّ٨مػعمّٔعمام
اظْؼملعملػمفِِّٓم(ؼضملينماٌلفّٓماظؽملؾّ٦ي)مذعمؾملػمّٕؼمام.)...مم م
مممموال مؼعملؿزملذملّٕ ماِّعّٕ مسػملذمل ّ٧ماظؿشملذملّ٦ع مبمملٌذملمملل موحّٓه م ،موإمنممل مؼؿضملذملّٓى مإشم مجمذملمملالتم
عؿؽملّ٦سهملم،معؽملؾملمملم:مايطع ٞعً ٢ايطعفاٚ ٤احملتادنيمطمملِّراعّ٢مواٌلمملطنيمواظؿملؿمملعّ٧م
وشرلػ ،ّ٣مؼعملّ٦لماظؽملفمؾِّ٨قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(اظلفممملسِ ّ٨مسعمػملَ ّ٧ماَِّرػمععمػملَهملِ موعماظْؼملِلػمغملِنيؿمم
طَمملظْؼملغمفعممملػِِّٓمصِّ٨مدعم ِؾؿملّ٢ؿممآِم،مأَوؿمماظْعملَمملئِّ٣ؿمماظػملَّؿملػمّ٢ماظزملفممملئِّ٣ؿمماظؽملفمؾملعممملر).ممم م
َٗٓٚا :املٓافط ١يف ارت ات م،موظّ٦متفملعػملؽملمملمحؿملمملةماظزملقمملبهملماظغملّٕامم(رضّ٨م
آ مسؽملؾمل )ّ٣مظّ٦جّٓغمملػممل مزاخّٕة مبمملظؾّٔل مواظضملشملمملء موصضمل ّ٢ماًرل مواظؿسملقؿملهمل مظم مدؾؿملّ٢م
آ م،مبّ٢مإغؾملّ٣مضّٕبّ٦ا مأروعماِّعـػملهمل مظممذظ ّ١م،مصعملّٓمطمملغّ٦امؼلمملرسّ٦نموؼؿؽملمملصلّ٦نم
ظممػّٔاماجملممللم،مصؾملمملمػّ٦مسغمؼملعمّٕمبػمّ٤ماظْكعمشملَؾممملبِم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مؼعملّ٦ل:م(أَععمّٕعمغعممملمرعمدغمّ٦لغمم
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آ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مؼعمّ٦ػمعؼمممل مأَنػم مغعمؿعمزملعمّٓعمؾمقعمم ،مصَّ٦عماصَّ٠عم مذعمظِ َّ١مععممملظًممل مسِؽملػمِّٓي ،مصَعملُػملْوملغم:م
اظْؿملعمّ٦ػممعم مأَدػمؾِّ٠غممأَبعممملمبعمغملّْٕـممإؿمنػممدعمؾعمعملْؿغمّ٥غممؼعمّ٦ػمعؼمممل،مصَفِؽػموملغممبِؽملِزملػمِّٟمععممملظِ،ّ٨مصَعملَممللعممرعمدغمّ٦لغممآم(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م"ععمممل مأَبػمعملَؿملػموملعم مظِفملَػػمػملَِّ١؟"مضُػملْوملغم:معِـػمػملَّ٥غم ،مضَممللعم:موعمأَتعم ّ٧مأَبغم ّ٦م عمبغملّْٕـم مِبغملُّ٢ؿمؾم مععممملم
سِؽملػمّٓعمهغم ،مصَعملَممللعم مظَّ٥غم مرعمدغمّ٦لغم مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمممل مأَبػمعملَؿملػموملعم مظِفملَػػمػملَِّ١؟) مضَممللعم:م
أَبػمعملَؿملػموملغممظَؾملغمّ٣ػمماظػملَؾمّ٥عمموعمرعمدغمّ٦ظَّ٥غم،مضُػملْوملغم:مظَمملمأَدػمؾِعملُّ٥غممإؿمظَّ٧مذعمّ٨ػمءٍمأَبعمّٓؼما).م م
وضّٓمطمملنمسؼملّٕم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مؼؿضملمملػّٓماِّراعّ٢مصؿمللعملّ٨مشلّ٤ماٌمملءمبمملظػملؿمل،ّ٢م
ورآه مرػملقهمل مؼّٓخ ّ٢مبؿملومل ماعّٕأة مبمملظػملؿمل ،ّ٢مصّٓخ ّ٢مإظؿملؾملممل مغؾملمملرؼمامصكملذا مػ ّ٨مسفّ٦ز مسؼملؿملمملءم
ععملضملّٓة مصلفملشلممل :معممل مؼزملؽمل ّٝمػّٔا ماظّٕج ّ٢مسؽملّٓكِ م؟ مضمملظومل :مػّٔا مظ ّ٥معؽملّٔ مطّٔا موطّٔام
ؼؿضملمملػّٓغّ٨مؼفملتؿملينممبمملمؼزملػملقينموسمّٕجمسينماِّذىم،مصعملممللمرػملقهملمظؽملظملل:ّ٥مثغملػملؿّ١م
أعّ١مؼمملمرػملقهمل!مسـّٕاتمسؼملّٕمتؿؾ.!!ّٝم م
مممممموال مغؽملل ّ٧معّ٦ض ّٟماًػملؿملظملهمل ماظّٕاذّٓ مدؿملّٓغممل مسـؼملمملن مب ّ٤مسظملمملن م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥م
وسؼملػملّ٥ماظؿشملّ٦سّ٨مبؿفؾملؿملّٖمجؿملّ٘ماظضمللّٕةم،موذّٕاءمبؽّٕمروعهملم،موذظّ١محنيمضممللماظؽمل

م م

(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤مزمْظملِّٕغممبؽّٕعممرغموععمهملَمصػملّ٥غمماىؽملهملُم)،مصقعمظملَّٕعمػمملمسـؼملمملنغم.موضممللعمم:م م
(مععمّ٤مجعمؾملّٖعممجؿملّ٘عمماظضملغملػمّٕعمةِمصػملّ٥غمماىؽملهملُ)،مصفؾملفمّٖعمهغممسـؼملمملنغمم(مرضّ٨مآمسؽمل،)ّ٥موظغملّ٢مسزملّٕم م
أعهملمورجمملل .م
إنماظضملؼملّ٢ماظؿشملّ٦سّ٨مدظؿملّ٢مسػملّ٧ماإلرممملبؿملهملماظيتمرمنملمسػملّ٧ماٌلػملّ٣مأنم
ؼؿقػمل ّ٧مبؾملممل ،مواظيت متضملين ماظرملضملّ٦ر مبمملٌلؽّ٦ظؿملهمل مواٌرملمملرطهمل ماظظملمملسػملهمل مظم ماجملؿؼملّٝم
بمملظؿّ٦جؿمل ّ٥مواإلصالح مواالرتعملمملء مبمملظظملّٕد مواظّ٦ر ّ٤م ،موع ّ٤مث ّ٣مؼؿقعمل ّ٠مصؿمل ّ٥مضّ٦ل مآم
تضملمملشم م:م{ وعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمّ٦نعمموعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتغممبعمضملػمسملغمؾملغمّ٣ػممأَوػمظِؿملعممملءغممبعمضملػمّٚـممؼعمفملْعغمّٕغمونعممبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِموعمؼعمؽملػمؾملعمّ٦ػمنعمم
ماظّٖطَمملةَ موعمؼغمشملِؿملضملغمّ٦نعم ماظػملَّّ٥عم موعمرعمدغمّ٦ظَّ٥غم مأُوظَؽَِّ١م
سعمّ٤ؿم ماظْؼملغمؽملػمغملَّٕؿم موعمؼغمعملِؿملؼملغمّ٦نعم ماظزملفمالةَ موعمؼغمقملػمتغمّ٦نعم فم
غملؿملّ٣ؽم}.مم م
حِ
دعمؿملعمّٕػمحعمؼملغمؾملغمّ٣غمماظػملَّّ٥غممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممسعمّٖؿمؼّٖؽمم عم
إنمدروبماظضملؼملذملذملّ٢ماظؿشملذملذملّ٦سّ٨مطـرلةم،مترملؼملذملذملّ٢مصمؿملذملذملّٝمعؽملمملحّ٨مايؿملمملةمعّ٤م م
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إرضملمملمماىمملئّٝؿمموطلمملءماظضملمملريم ،موتضملػملؿملّ٣ماىمملػ ّ٢م ،موإغصملمملرماٌضمللّٕ م،موإسمملغهملماظضملمملجّٖ م،م
وضسملمملءمحّ٦ائيملمذويماالحؿؿملمملجمملتماًمملصهملم،موايظملمملزمسػملّ٧مإٌّاصّ٠ماظضملمملعهملمظػملّٓوظهملم
واإلدؾملمملممظممصؿملمملغؿؾملمملم،مط ّ٢مذظ ّ١متشملّ٦ع مبمملًرل م ،موتغملمملصّ٢ؽم مظم ماٌؽملمملص ّٝم،موتسملمملعّ٤ؽمم
ظم ماظؿكظملؿملذمل ّٟمع ّ٤ماٌؿذملمملسنمل م ،موتفملت ّ٨مجممملالت ماظّٕسذملمملؼهمل ماالجؿؼملمملسؿملهمل مواظزملذملقهملم
واظؿضملػملؿملذمل ّ٣مظم مععملّٓعهمل مجممملالت ماظضملؼمل ّ٢ماظؿشملّ٦س ّ٨ماظيت مؼؽملؾطمل ّ٨مأن متؽملمملل مرسمملؼؿؽملمملم
واػؿؼملمملعؽملمملم.ممصؼملمملمأحّ٦جؽملمملماظؿملّ٦ممإشممضػملّ٦بٍمدػملؿملؼملهملٍ عؽملظملؿقهملمسػملّ٧مطّ٢مممأبّ٦ابِماًرل،م
واسؿملهمل مرّ٠مممربممؾملمملمسمملٌهملمرعملّ٦قؿممعّ٤محّ٦شلمملم،مظممحمملجهملٍمإشممأنمغؿـملظّٟمعّ٤مأجّ٢م
أنمغضملؿملّ٘مإخّ٦ةمعؿقمملبنيمآعؽملني.م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إن ماإلدؾملمملم مظم مخّٓعهمل ماجملؿؼمل ّٝمبمملظضملؼمل ّ٢ماظؿشملّ٦س ّ٨موخمملصهمل موضومل ماِّزعمملتم
واظرملّٓائّٓ مواحمل ّ٤مظ ّ٥مأجّٕ مطؾرل مسؽملّٓ مآ مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم م ،محؿملىمل موسّٓ مدؾقمملغّ٥م
وتضملمملشم مأػ ّ٢ماإلميمملن ماٌلمملرسني مإشم مصضمل ّ٢ماًرلات مجبؽملهمل مسّٕضؾملممل ماظلؼملّ٦اتم
عمبغملُّ٣ػم موعمجعمؽملفمهملٍ مسعمّٕػمضغمؾملعمممل ماظلفمؼملعممملوعماتغمم
واِّرض م ،مصعملمملل متضملمملشم :م{وعمدعممملرؿمسغمّ٦ا مإؿمظَ ّ٧مععمطملػمظملِّٕعمةٍ معِّ٤ػم مر مم
وعماظْفملَرػمضغم مأُسِّٓفمتػم مظِػملْؼملغمؿفمعملِنيعم م*ماظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمؽملػمظملِعملُّ٦نعم مصِ ّ٨ماظلفمّٕفماءِ موعماظسملفمّٕفماءِ موعماْظغملَمملزِؼملِنيعم ماظْطملعمؿملػمَّٜم
وعماظْضملعممملصِنيعممسعمّ٤ؿمماظؽملفممملسؿمموعماظػملَّّ٥غممؼغمقِنملقمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم} .م
مممٚيًعٌُ ايتطٛع ٞعد ٠ضٛابطمالمبّٓمعؽملؾملمملمحؿّ٧متؿقعملّ٠مّٕٔت،ّ٥موعّ٤مذظّ١م :م

- 191 -



إخالص ايعٌُ هلل (عص ٚدٌ) م،موػّٔامعمملمأعّٕمآمبّ٥مردّ٦ظّ٥م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥م

وعمدعمػملَّّ٣عم)محؿملىملمضمملل{:ضُّ٢ػممإؿمنفممصعمػملَمملتِّ٨موعمغغملغمغملِّ٨موعمععمقػمؿملعمممليعمموعمععمؼملعممملتِّ٨مظِػملَِّّ٥مرعمبممماظْضملعممملظَؼملِنيعمم*م
َظممل مذعمّٕؿمؼ َّ١مظَّ٥غم موعمبِّٔعمظِ َّ١مأُعِّٕػمتغم موعمأَغعمممل مأَوفملغم ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم} .مصالبّٓ موأن مؼغملّ٦ن ماظضملؼملّ٢م
اظؿشملّ٦سّ٨مخمملظزملؼممملمعؿعملؽملؼممملم،مِّنمآمالمؼعملؾّ٢معّ٤ماظضملؼملّ٢مإالمعمملمطمملنمخمملظزملمملًمظّ٦جؾمل،ّ٥م
وإخالص ماظضملؼمل ّ٢مال مؼغملّ٦ن مإال مبكملتعملمملغ ّ٥م ،مرؿملىمل مال مؼّ٦ز ّٟماظضملؼمل ّ٢ماظؿشملّ٦سّ٨م
ٌغملمملدنملمدؿملمملدؿملهملمأومحّٖبؿملهملمأومرمملئظملؿملهملم،مأومظزملمملحلمصممملسهملم،مأومأؼهملمعزملمملحلمخمملصهملم
سػملّ٧مدمّ٦معمملمتظملضملّ٢مبضملّٚماىؼملمملسمملتماظيتمتؿمملجّٕمبّٓؼّ٤مآمورّ٦ائيملماظؽملمملس.ممم
ممممممموع ّ٤مثّ٣فم مصال مؼؽملؾطمل ّ٨مأن مؼزملذملمملحنمل ماظضملؼمل ّ٢ماظؿذملشملّ٦س ّ٨مأو مؼؿؾضمل ّ٥مععمّ٤لم موال مأذى م،م
دّ٦اء مأغظمل ّ٠مع ّ٤ماٌمملل مأم ماىؾملّٓ م ،مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ{:ّ٥اظَِّّٔؼّ٤عم م غمؼؽملظملِعملُّ٦نعم مأَعػمّ٦عماظَؾملغمّ٣ػم مصِّ٨م
ال مؼغمؿػمؾِضملغمّ٦نعم مععمممل مأَغظملَعملُّ٦اُ مععمؽملؾممملً موعمالَ مأَذؼمى مظَّؾملغمّ٣ػم مأَجػمّٕغمػغمّ٣ػم م ِسؽملّٓعم مرعمبممؾملؿمّ٣ػم موعمالَ مخعمّ٦ػمفؽمم
دعمِؾؿملّ٢ؿم ماظػملّ ِّ٥مثغمّ٣فم م َ
سعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػمموعمالَمػغمّ٣ػممؼعمقػمّٖعمغغمّ٦نعم}.م م
 إٔ ٜه ٕٛايعٌُ قاًُ٥ا عًَ ٢سضا ٠اهلل م(سّٖؾم موجّ٢ؾم)موخّٓعهمل ماجملؿؼمل ،ّٝمغمملصضملؼممملم
حمعملعملًمملماظضملظملمملفمواظغملظملمملفمِّصّٕادماجملؿؼمل.ّٝ
 ممممإٔ ٜه ٕٛايعٌُ ٚفل األطس ايكاْ ١ْٝٛاملػسٚع ١محظملمملزًممل مسػملؿمل ّ٥معّ٤م
اٌؿالسؾني مواٌلؿطملػملني موأصقمملب ماِّشّٕاض ،موبؾملّٔا مزمعمل ّ٠ماظضملؼمل ّ٢ماظؿشملّ٦سّ٨م
اظؿغملمملص ّ٢مواظؿغملمملع ّ٢مبنيمأصّٕادماجملؿؼملّٝم،موعّ٤مثّ٣فممصال مؼؽملؾطملّ٨مأنمؼؿّ٦اغ ّ٧ماإلغلمملنم
ظم ماظضملؼمل ّ٢ماظؿشملّ٦س ّ٨موظم مصضمل ّ٢ماًرل ماظّٔي مؼضملّ٦د مبمملظؽملظمل ّٝمسػمل ّ٧ماظؽملمملس م ،مب ّ٢موالم
زمؿعملّٕمأيمصؽملؿملّٝمعّ٤مصؽملمملئّٝماٌضملّٕوفمحؿّ٧موظّ٦مطمملنمضػملؿملالمأومصطملرلؼمامصػملّ٥مصؿملّ٥مأجّٕم،م
ؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(طُّ٢قممععمضملػمّٕغموفٍمصعمّٓعمضَهملٌ).م م

*مممممم*مممممم* م
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م

ايتادس ايؿدٚم األَني َع ايٓبٝني ٚايؿدٜكني
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖ{:ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اماتفمعملُّ٦ام

المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغمم
عمموطُّ٦غغمّ٦امععمّٝعمماظزملفممملدِضِنيعم}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
اظػملَّ ّ٥عم
أنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مم
وصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملنماظزملذملّٓقم عذملّ٤معغملذملمملرمماِّخذملالقماظذمليتمحذملىملفممسػملؿملؾملذملمملماإلدذملالممورشَّذملنملمصؿملؾملذملمملم،مصؾملذملّ٦م
صممملعمطّ٢مخرلم،مبّ٥مؼلضملّٓماإلغلمملنمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،مضممللمتضملمملشمم{:صَػملَذملّ٦ػممصعمذملّٓعمضُّ٦ام
اظػملَّّ٥عممَظغملَمملنعممخعمؿملػمّٕؼمامظَؾملغمّ٣ػم}،مظّٔامأعّٕمآم(سّٖموج)ّ٢مبّ٥مأػّ٢ماإلميمملنم،مصعملممللمدؾقمملغ{:ّ٥ؼعممملم
عمموطُّ٦غغمذملّ٦امععمذملّٝعمماظزملعمؾمذملمملدِضِنيعمم}،موطذملّٔظّ١مأوصذملّ٧مبذملّ٥ماظذملؽمل
أَؼغمؾمؾملعممملماظَؾمِّٔؼّ٤عممآَععمؽملغمّ٦اماتعمؾمعملُذملّ٦اماظػملَؾمذمل ّ٥عم

م

(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل،)ّ٣مصعملذملممللم:م(سعمػملَذمل ػمؿملغملُّ٣ػممبِمملظزملممذملّٓػمقؿممصَذملكملؿمنفمماظزملممذملّٓػمقعمممؼعمؾملػمذملِّٓىمإؿمَظذملّ٧ماظْؾِذملّٕمممم،م
وعمإؿمنفمماظْؾِّٕفممؼعمؾملػمِّٓىمإؿمظَذملّ٧ماظْفعمؽملفمذملهملِمم ،موعمععمذملمملمؼعمذملّٖعمالغمماظّٕفمجغمذملّ٢غممؼعمزملػمذملّٓغمقغمموعمؼعمؿعمقعمذملّٕفمىماظزملممذملّٓػمقعممحعمؿفمذملّ٧م
ؿمؼمملطُّ٣ػمموعماْظغملَِّٔبعممصَكملؿمنفمماْظغملَذملِّٔبعممؼعمؾملػمذملِّٓىمإؿمَظذملّ٧ماظْظملُفغمذملّ٦رؿممم،موعمإؿمنفمم
غمؼغملْؿعمنملعممسِؽملػمّٓعمماظػملَِّّ٥مصِّٓممؼعملًمملم،موعمإ فم
ذملّ٧مؼغملْؿعمذملنملعمم
غممؼغملِّْٔبغمموعمؼعمؿعمقعمّٕفمىماْظغملَِّٔبعممحعمؿفم غم
اظْظملُفغمّ٦رعممؼعمؾملػمِّٓىمإؿمظَّ٧ماظؽملفممملرؿمم،موعمععممملمؼعمّٖعمالغمماظّٕفمجغم ّ٢عم
سِؽملػمّٓعمماظػملَِّّ٥مطَّٔفمابؼمممل).م م
واظزملّٓق مطّٔظ ّ١مرّٕؼ ّ٠ماظظملمملئّٖؼ ّ٤موصظملهمل مع ّ٤مصظملمملت ماٌؿعملني ،مضممللم
تضملمملشم{:وعماظَؾمِّٔىمجعممملءعممبِمملظزملِؾمّٓػمقؿمموعمصعمّٓعمؾمقعممبِِّ٥مأُوػمظَؽَِّ١مػغمّ٣غمماظْؼملغمؿفمعملُّ٦نعم}،موػّ٦مدؾنملماظؽملفمملةم
عّ٤مأػّ٦المؼّ٦مماظّٓؼّ٤م،مضممللمتضملمملشم{:ضَممللعمماظػملَؾمّ٥غممػعمذملّٔعمامؼعمّ٦ػممغممعمؼؽملظملَّٝغمماظزملعمؾمذملمملدِضِنيعممصِّٓػمضُؾملغمّ٣ػمم
ظَؾملغمّ٣ػم مجعمؽملعمؾمذملمملتؽم متعمفػمّٕؿمى معِ ّ٤متعمقػمؿِؾملعمممل ماِّغػمؾملعمذملمملرغم مخعمذملمملظِِّٓؼّ٤عم مصِؿملؾملعمـمل مأَبعمّٓؼما مرعمؾمضِّ٧عم ماظػملَؾمّ٥غم مسعمؽملػمؾملغمّ٣ػمموعمرعمضغمّ٦ام
صملؿملّ٣غم}.م م
سعمؽملػمّ٥غممذعمظَِّ١ماظْظملَّ٦ػمزغمماظْضملعم ِ
موٌؽملّٖظهملماظزملّٓقموبؿملمملنمعغملمملغؿّ٥مسؽملّٓمآم(سّٖموج)ّ٢مجضملّ٢مآمتضملمملشمماظزملّٓؼعملني م
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عّٝماظؽملؾؿملنيمظمماٌؽملّٖظهملم،مصعملممللمتضملمملشم...{:مصَفملُوظَؽَِّ١مععمّٝعمماظَِّّٔؼّ٤عممأَغػمضملعمّ٣عمماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممعِّ٤عمم
اظؽملفمؾِؿملممنيعم موعماظزملممّٓممؼعملِنيعم موعماظرملقمؾملعمّٓعماءِ موعماظزملفممملظِقِنيعم موعمحعملغمّ٤عم مأُوظَؽِ َّ١مرعم ِصؿملعملًممل}،موػّ٦مأحّٓمأعّ٦رم
دؿهملمإذامحغمظملصملوملمضؼملّ٤ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظزملمملحؾؾملمملماىؽملهملم،مضممللم(صعمػملَّّ٧م

اظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(اضػمؼملعمؽملغمّ٦ا مظِ ّ٨مدِؿكمممل معِّ٤ػم مأَغػمظملُ ِلغملُّ٣ػم مأَضػمؼملعمّ٤ػم مَظغملُّ٣ػم ماظْفعمؽملفمهملَ م،ماصػمّٓغمضُّ٦ا مإؿمذعمام
غموجغملُّ٣ػم م،موعمشُسملقمّ٦ام
حعمّٓفمثػمؿغمّ٣ػم م،موعمأَوػمصُّ٦ا مإؿمذعما موعمسعمّٓػمتغمّ٣ػم م،موعمأَدقموا مإؿمذعما ماؤػمتغمؼملِؽملػمؿغمّ٣ػم م،موعماحػمظملَصملُّ٦ا مصُّٕ عم
ِؼغملُّ٣ػم)،موٓمدرمعّ٤مضمملل:مم م
مملرطُّ٣ػم،م عموطُظملُّّ٦امأَؼػمّٓعم
أَبػمزملعم عم
أصّٓقمؼّٕؼّ١مإظّ٥ماظضملّٕشمجؽملؿّ٥مم****ممؼّ٦مماٌضملمملدموالمتّ٦ظّٝمبؿغملّٔؼنمل م
إنماظزملّٓوقمظّٓىماظّٕضمّ٤معؽملّٖظّ٥م***مدارماًػملّ٦دمبالمعّ٦تموتضملّٔؼنمل م
وطؼملممل مأن ماظزملّٓق مع ّ٤ماظزملظملمملت ماحملؼملّ٦دة مصمملظغملّٔب مع ّ٤ماظلػملّ٦طؿملمملتم
أٌّعّ٦عهملماظيتمحّٔفمرمعؽملؾملمملماظعملّٕآن ماظغملّٕؼّ٣م،مصؾملّ٦مسالعهملمعّ٤مسالعمملتماظؽملظملمملق م،مؼعملّ٦لم

(آؼهملُماظْؼملغمعمؽملمملصِّ٠ؿممثعمػملَمملثؽممإؿمذعمامحعمّٓفمثعممطَّٔعمبعمموعمإؿمذعماموعمسعمّٓعمم
غؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م عم
عممخمملنعم)م،مصمملضذلانماظغملّٔبمبمملًؿملمملغهملمدظؿملّ٢مسػملّ٧مذّٓةمحّٕعؿّ٥م،م
أَخػمػملَّٟعمموعمإؿمذعماماؤػمتغمؼملِ ّ٤عم
وظعملّٓمغظملّ٧مردّ٦لمآم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)ماظغملّٔبمسّ٤ماٌقملعّ٤م،محنيمدؽ:ّ٢م
أَؼعمغملُّ٦نغم ماظْؼملغمقملػمعِّ٤غم مجعمؾعممملغؼمممل م؟ مصَعملَممللعم م :م(غعمضملعمّ٣ػم) مصَ ِعملؿملّ٢عم مظَّ٥غم م :مأعمَؼغملُّ٦نغم ماظْؼملغمقملػمعِّ٤غم مبعمكِؿملالً م؟ مصَعملَممللعم:م
ال) .موعممل مذاك مإال مِّن ماظغملّٔبم
(غعمضملعمّ٣ػم) ،مصَ ِعملؿملّ٢عم مظَّ٥غم م :مأَؼعمغملُّ٦نغم ماظْؼملغمقملػمعِّ٤غم مطَّٔفمابؼمممل م؟ مصَعملَممللعم :م( َ
صظملهملمذعؿملؼملهملمتضملّٕضماإلغلمملنمظضملعملمملبمآم(سّٖموج)ّ٢م،مضممللمتضملمملشم{:إؿمنفمماظػملَّّ٥عممظَمملمؼعمؾملػمِّٓيم
ععمّ٤ػم مػغمّ٦عم معغملػمّٕؿمفؽم مطَّٔفمابؽم} ،موضمملل مدؾقمملغ{:ّ٥إغفمؼملعمممل مؼعمظملْؿعمّٕؿمي ماظْغملَِّٔبعم ماظَِّّٔؼّ٤عم مظَممل مؼغمقملػمعِؽملغمّ٦نعمم
بِـملؼعممملتِماظػملَِّّ٥موعمأُوظَؽَِّ١مػغمّ٣غمماْظغملَمملذِبغمّ٦نعم}.م م
ٚددٜس بايرنس إٔ ايؿدم ي٘ زتاالت َتعدد ٠م،معؽملؾملمملم:مهّٕيماظزملّٓقم
ظم ماٌضملمملعالت ماٌمملظؿملهمل م ،مصكملن ماظزملّٓق مظم ماظؾؿمل ّٝمواظرملّٕاء مؼّ٦رث ماظدلطهمل مظم مطّ٢م
ذّ٨ءم،مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(اظؾعمؿملممضملعممملنؿممبِمملًِؿملعممملرؿممععممملمظَّ٣ػممؼعمؿعمظملَّٕفمضَمملمذملمأَوػممضَممللعم:محعمؿفمّ٧م
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موطَّٔعمبعمممل معغمقِعملَوملػم مبعمّٕعمطَهملُم
ؼعمؿعمظملَّٕفمضَممل مذمل مصَكملؿمنػم مصعمّٓعمضَممل موعمبعمؿملفمؽملعمممل مبغمّ٦رؿمكَ مظَؾملغمؼملعمممل مصِ ّ٨مبعمؿملػمضملِؾملؿمؼملعمممل ،موعمإؿمنػم مطَؿعمؼملعمممل عم
بعمؿملػمضملِؾملؿمؼملعمممل)م .م
وضّٓمأخدلماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبضملػملّ٦معؽملّٖظهملمودرجهملماظؿمملجّٕماظزملّٓوقم

اِّعنيمظممبؿملضملّ٥موذّٕائّ٥م،مصعملمملل :م(اظؿفممملجِّٕغمماظزملفمّٓغموقغمماظْفملَعِنيغممععمّٝعمماظؽملفمؾِؿملممنيعمموعماظزملممّٓممؼعملِنيعمم
وعماظرملقمؾملعمّٓعماءِ) م ،موضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(إؿمنفم مأَرْؿملعمنملعم ماْظغملَلػمنملِ مطَلػمنملغم ماظؿقمففممملرؿمم
اظَِّّٔؼّ٤عم مإؿمذعما محعمّٓفمثغمّ٦ا مظَّ٣ػم معمؼغملِّْٔبغمّ٦ا ،موعمإؿمذعما مائػمؿغمؼملِؽملغمّ٦ا مظَّ٣ػم مؼعمكغمّ٦غغمّ٦ا ،موعمإؿمذعما موعمسعمّٓغموا مظَّ٣ػم مؼغمكػمػملِظملُّ٦ام،م
وعمإؿمذعما ماذػمؿعمّٕعموػما مظَّ٣ػم مؼعمّٔغمعقمّ٦ا ،موعمإؿمذعما مبعممملسغمّ٦ا مظَّ٣ػم مؼغمشملّْٕغموام ،موعمإؿمذعما مطَمملنعم مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم مظَّ٣ػم مؼعمؼملػمشملُػملُّ٦ا ،موعمإؿمذعمام
طَمملنعم مظَؾملغمّ٣ػم مظَّ٣ػم مؼغمضملعملممّٕغموا) .واظؿمملجّٕماظزملّٓوقمظممزّ٢مسّٕشمآمتضملمملشممؼّ٦ممالمزّ٢مإالم
زػمل ،ّ٥مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(اظؿفممملجِّٕغم ماظزملفمّٓغموقغم متعمقػموملعم مزِّ٢مم ماظْضملعمّٕػمشؿم مؼعمّ٦ػممعمم
اظْعملِؿملعممملععمهملِ).م م
وضّٓماذؿطملّ٢ماظؽمل

ماظغملّٕؼّ٣م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبمملظؿفمملرةمحؿملؽملؼممملمعّ٤ماظّٓػّٕم

ع ّٝمأم ماٌقملعؽملني مخّٓرمهمل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل) م ،مصغملمملن مخرل معـمملل مظػملؿمملجّٕ ماظزملمملدقم
اِّعنيمظممبؿملضملّ٥موذّٕائّ٥مودمملئّٕمأحّ٦اظّ٥م،مصضملعمّ٤ؿمماظلفممملئِنملِمبّ٤مأبّ٨ماظلمملئنملم(رضّ٨مآم
سؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م :م(أَتعمؿملػموملغم ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م مصَفعمضملعمػملُّ٦ا مؼغمـػمؽملغمّ٦نعم مسعمػملَّ٨فمم

َؼملغملُّ٣ػم) مؼعمضملػمؽملِ ّ٨مبِ،ِّ٥م
عمّٔطُّٕغموغِ ،ّ٨مصَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(أَغعمممل مأَسػمػمل غم
وعمؼ ػم
ضُػملْوملغم:مصعمّٓعمضْوملعممبِفملَبِّ٨مأَغػموملعمموعمأُعمم،ّ٨مطُؽملػموملعممذعمّٕؿمؼغملِّ٨مصَؽملِضملػمّ٣عمماظرملفمّٕؿمؼ،ُّ١مطُؽملػموملعممالَمتغمّٓعمارؿميموعمالَم
تغمؼملعممملرؿمي) مأيػم م :مال متغمكػمظملِ ّ٨مسؿملؾؼمممل مظم مدػملضملهمل موال متغمفمملدِل مبمملظؾمملر ،ّ٢موجمملء مظم معغملمملتؾؿّ٥م
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظػملْضملعمّٓفماءِمبػمّ٤ؿممخعممملظٍِّٓم(ػعمّٔعمامععممملماذػمؿعمّٕعمىمعغمقعمؼملفمّٓؽممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥معِّ٤عمم
اظْضملعمّٓفماءِمبػمّ٤ؿممخعممملظٍِّٓ م،مبعمؿملػمّٝعمماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿمماظْؼملغملػمػملِّ٣عم م،مالَمدعماءعم م،موعمالَمخِؾػمـعمهملَ م،موعمالَمشَمملئِػملَهملَ)م،مواًِؾـعمهملم
غّ٦ع مع ّ٤مأَغػمّ٦عماع ماظْكؾىمل م ،موعمضؿمل :ّ٢مإٌُّعماد ماظْفملَخػمػملَمملق ماًؾؿملـهمل م ،م(وعمظَممل مشمملئػملهمل) مأَي :موعمظَمملم
صفّ٦رم،موضؿمل:ّ٢معضملؽمل ّ٧ماظطملمملئػملهمل م:مايؿملػملهمل م ،مأي م:مال محؿملػملهمل مسػملؿمل ّ١مظم مػّٔا ماظؾؿمل .ّٝموغظملّ٨م
ػّٔهماِّذؿملمملءمبؿملمملنمبفملنماٌؾؿملّٝمدمملٕمسؽملؾملمملموظؿملّٗمصؿملّ٥مطؿؼملمملنمذّ٨ءمعّ٤مذظ .ّ١م
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وضّٓ مضّٕب ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأسصمل ّ٣ماِّعـػملهمل مظزملّٓق موأعمملغهملم

عؿضملمملضّٓؼ ّ٤مصقػملومل مبلؾؾؾملؼملممل ماظدلطهمل مواِّظظملهمل موهعمل ّ٠ماظّ٦د ماٌشملػملّ٦ب مهعملؿملعمل ّ٥مبنيم
اٌلػملؼملني ،مصعملّٓ مضَممللعم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(اذػمؿعمّٕعمى مرعمجغمّ٢ؽم معِّ٤ػم مرعمجغمّ٢ـمم
سعمعملَمملرؼما مظَّ٥غم ،مصَّ٦عمجعمّٓعم ماظّٕفمجغمّ٢غم ماظَِّّٔي ماذػمؿعمّٕعمى ماظْضملعمعملَمملرعم مصِ ّ٨مسعمعملَمملرؿمهِ مجعمّٕفمةً مصِؿملؾملعمممل مذعمػعمنملؽم ،مصَعملَممللعم مظَّ٥غمم
اظَِّّٔي ماذػمؿعمّٕعمى ماظْضملعمعملَمملرعم :مخّٔػم مذعمػعمؾعم َّ١معِؽملمم ،ّ٨مإؿمغفمؼملعمممل ماذػمؿعمّٕعمؼػموملغم معِؽملػم َّ١ماَِّرػمضعم موعمظَّ٣ػم مأَبػمؿعمّٝػمم
قمملطَؼملعمممل مإؿمظَّ٧م
عِؽملػم َّ١ماظّٔفمػعمنملعم ،موعمضَممللعم ماظَِّّٔي مظَّ٥غم ماَِّرػمضغم:مإؿمغفمؼملعمممل مبِضملػمؿغم َّ١ماَِّرػمضعم موعمععمممل مصِؿملؾملعمممل; مصَؿعم عم
عمقمملطَؼملعمممل مإؿمظَؿملػم :ِّ٥مأََظغملُؼملعمممل موعمظَّٓؽم م؟ مضَممللعم مأَحعمّٓغمػغمؼملعمممل :مظِ ّ٨مشُالَمؽم ،موعمضَممللعمم
رعمجغمّ٢ـم مصَعملَممللعم ماظَِّّٔي مت عم
اآلخعمّٕغم :مظِ ّ٨مجعممملرؿمؼعمهملٌ م; مضَممللعم :مأ ػمَغغملِقغمّ٦ا ماظْطملغمالَمعم ماظْفعممملرؿمؼعمهملَ ،موعمأَغػمظملِعملُّ٦ا مسعمػملَ ّ٧مأَغػمظملُلِؾملؿمؼملعمممل معِؽملػمّ٥غمم
وعمتعمزملعمّٓفمضَممل) .م
موطمملنم(صػملّ٧مآ مسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼفملعّٕماظؿفمملرمبمملظزملّٓقمواِّعمملغهملم،موزمّٔرػّ٣م
عّ٤مدّ٦ءماظضملمملضؾهملمٌّ٤مطّٔبموخمملنمظممعضملمملعالتّ٥معّٝماظؽملمملسم،مصعملّٓمخعمّٕعمجعمم(صػملّ٧مآم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مذات مؼّ٦م مإؿمظَ ّ٧ماظْؼملغمزملعمػملَّ ،ّ٧مصَّٕعمأَى ماظؽملفممملسعم مؼعمؿعمؾعممملؼعمضملغمّ٦نعم مصَعملَممللعم م :م(ؼعمممل مععمضملػمرملعمّٕعمم
اظؿقمففممملرؿم) م ،مصَمملدػمؿعمفعممملبغمّ٦ا مظِّٕعمدغمّ٦لؿم ماظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣موعمرعمصَضملغمّ٦ا مأَسػمؽملعممملضَؾملغمّ٣ػمم
وعمأَبػمزملعممملرعمػغمّ٣ػممإؿمظَؿملػمِّ٥مصَعملَممللعمم:م(إؿمنفمماظؿقمففممملرعممؼغمؾػمضملعمـغمّ٦نعممؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمصُففممملرؼمام،مإؿمالَّمععمّ٤ؿمماتفمعملَّ٧ماظػملَّّ٥عمم
وعمبعمّٕفمموعمصعمّٓعمقعم)م.م م
وطؼملممل مرشَّنمل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماظؿفمملر مظم ماظزملّٓق محّٔرػّ٣م

ع ّ٤مخشملّ٦رة ماظغملّٔب مظم ماظؾؿمل ّٝمواظرملّٕاء م ،موخمملصهمل مع ّ٤مؼّٕوج مبسملمملسؿ ّ٥مبممليػملّٟم
اظغملمملذبم،مصعملممللم(صػملّ٧مآ مسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ثعمػملَمملثعمهملٌمظَمملمؼغمغملَػملخملؼملغمؾملغمّ٣غممآُمؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ،موعمظَمملم
ؼعمؽملػمصملُّٕغممإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػمموعمظَمملمؼغمّٖعمطخملؿملؾملؿمّ٣ػمموعمظَؾملغمّ٣ػممسعمّٔعمابؽممأَِظؿملّ٣ؽمم،مضَممللعممأَبغمّ٦مذعمردمل:مخعممملبغمّ٦اموعمخعملِّٕغموام،مععمّ٤ػممػغمّ٣ػممؼعممملم
رعمدغمّ٦لعممآِ؟مضَممللعم م:ماظْؼملغملػمؾِّ٢غم،موعماظْؼملعمؽملفممملنغم،موعماظْؼملغمؽملظملّ٠غممدِػملْضملعمؿعمّ٥غممبِمملظْقعمػملِِّٟماْظغملَمملذِبِ)م،موطمملنم
ؿمؼمملطُّ٣ػم موعمطَـػمّٕعمةَ ماظْقعمػملِ ِّٟمصِ ّ٨ماظْؾعمؿملػمّٝؿم ،مصَكملؿمغفمّ٥غمم
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼعملّ٦ل مِّصقمملب ّ٥م :م(إ فم
ؼغمؽملعمظملخملّ٠غم،مثغمّ٣فممؼعمؼملػمقعمّ٠غم)م،موػّٔامؼّٓلمسػملّ٧مأنماظؿمملجّٕماٌلػملّ٣مرمنملمأنمؼؿقّٕىماظزملّٓقم
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وؼؿقػمل ّ٧مب ّ٥مظم معضملمملعالت ّ٥م ،موأن مؼغملّ٦ن مضّٓوة محلؽملهمل مظطملرله م ،موظعملّٓ محّٓثؽملممل ماظؿمملرؼّْم
س ّ٤مبالد مصؿقؾملممل ماٌلػملؼملّ٦ن مودخ ّ٢مأػػملؾملممل ماإلدالم مدون مضؿمملل م ،موظغملؽملؾملممل مصُؿقوملم
بدلطهملمصّٓقماظؿفمملرماٌلػملؼملنيموأعمملغؿؾملّ٣م،موحلّ٤مأخالضؾملّ٣م،طؾػملّٓانمجؽملّ٦بمذّٕقم
آدؿملممل مطفملغّٓوغؿمللؿملممل موعمملظؿملّٖؼممل مواظظملػملؾني موشرلػممل م ،مصمملظزملّٓق مواِّعمملغهمل مظم ماظؿفمملرة معِّ٤ػمم
أػ ّ٣ماظضملّ٦اع ّ٢ماظيت متعمفػمػملِنملغم ماظـعملهملَ موهعمل ّ٠ماظؿّ٦ادفم م ،موتؽملرملّٕ ماًرل م ،مبؿملؽملؼملممل ماظغملّٔبم
وآًِّاع مظم ماظؿفمملرة معِّ٤ػم مأطدل معضملمملول ماشلّٓم مظم مبؽملؿملمملن ماالضؿزملمملد ماظّ٦رين م،م
صؿملؾّٓدماظـعملهملم،موميقّ٠ماظدلطهملم،موػّ٦مغّٔؼّٕمذقملممشلالكماجملؿؼملضملمملتمطؼملمملمأػػملّ١معّ٤م
طمملنمضؾػملؽملمملم،موعِّ٤ػممأجػمّ٢ؿممذظّ١مضممللمابّ٤مسؾمملسم(رضّ٨مآمسؽملؾملؼملممل)مِّصقمملبماظغملؿملّ٢م
واظّ٦زن:م(إغممغملّ٣مضّٓموغمظخملؿملػمؿغمّ٣ػممأعػمّٕؼمامصؿملّ٥مػعمػملَغملَوملِماِّعّ٣غمماظلمملظِظملهملُمضَؾػم َػملغملُّ٣ػم).مم م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م
إن اظؿفذملمملرة مظم ماإلدذملالم مهغملؼملؾملذملممل مضؿمل ّ٣مأخالضؿملذملهمل موضّ٦اب ّٛمذّٕسؿملذملهمل مؼؽملؾذملذملطملّ٨م
سػمل ّ٧ماظؿفمملر ماظؿقػمل ّ٨مبؾملممل ،مصعملسملؿملهمل ماظؾؿمل ّٝمواظرملّٕاء مظم ماإلدالم مضمملئؼملهمل مسػمل ّ٧مأدّٗم
اظزملّٓق ،مواِّعمملغهمل ،مواظضملّٓل ،مواظّٕضممل مواظعملؾّ٦ل ،مواظذلاض ّ٨مبني ماٌؿضملمملضّٓؼ ّ٤م،م
واظّ٦ضّ٦حماظؿمملم،مبضملؿملّٓؼمامسّ٤ماظغملّٔبمواًؿملمملغهملم،مواظصملػملّ٣مواظطملّٕرم،موادؿطملاللمحمملجمملتم
اظؽملمملس ،مصضمل ّ٤مأَبِ ّ٧مدعم ِضملؿملٍّٓ ماظْكغمّٓػمرؿميمم م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مأَنفم ماظؽمل

م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػمِّ٥م

وعمدعمػملَّّ٣عم)مضَممللعم:م(َِّظْعملِؿملعمّ٤فم ماظػملَّّ٥عم مسعمّٖفم موعمجعمّ٢فم معِّ٤ػم مضَؾػمّ٢ؿم مأَنػم مأُسػمشملِّ٨عم مأَحعمّٓؼما معِّ٤ػم مععمممللؿم مأَحعمٍّٓ مذعمؿملػمؽؼممملم
بِطملعمؿملػمّٕؿممرِؿملنملِمغعمظملْلِِّ٥مإؿمغفمؼملعممملماظْؾعمؿملػمّٝغممسعمّ٤ػممتعمّٕعماضـم) .م
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واظؿمملجّٕماظزملّٓوقمػّ٦ماظّٔي مؼغملرمل ّٟمظػملؼملرملذليمعممل مظمماظلػملضملهملمعّ٤مسؿملنملم،مإذمظّ٦م
طؿؼملؾملمملمظغملمملنمطمملذبمملمظممبؿملضملّ٥مزمملٌمملمظؽملظمللّ٥موظطملرلهم،موضّٓمحّٔرماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل)ّ٣معّ٤مذظّ١مضمملئالًم:م(ظَمملمتعمقعممملدعمّٓغموا،موعمظَمملمتعمؽملعممملجعمرملغمّ٦ا،موعمظَمملمتعمؾعممملشَسملغمّ٦ا،موعمظَمملمتعمّٓعمابعمّٕغموا،موعمظَمملم
موطُّ٦غغمّ٦ا مسِؾعممملدعم مآِ مإؿمخػمّ٦عماغؼمممل ماظْؼملغملػمػملِّ٣غم مأَخغم ّ٦ماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿم ،مظَمملم
ػمسملغملُّ٣ػم مسعمػملَ ّ٧مبعمؿملػمّٝؿم مبعمضملػمّٚـم ،عم
ؼعمؾِّٝػم مبعمضمل غم
ؼعمصملْػملِؼملغمّ٥غم موعمظَممل مؼعمكػمّٔغمظُّ٥غم ،موعمظَممل مؼعمقػمعملِّٕغمهغم م ،ماظؿفمعملّْ٦عمى مػعممملػغمؽملعمممل ،موعمؼغمرملِرلغم مإؿمظَ ّ٧مصعمّٓػمرؿمهِ مثعمػملَمملثعم مععمّٕفماتٍ،م
رَلػمنملِماعػمّٕؿمئـممعِّ٤عمماظرملفمّٕمممأَنػممؼعمقػمعملِّٕعممأَخعممملهغمماظْؼملغملػمػملِّ٣عم،مطُّ٢قمماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿممسعمػملَّ٧ماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿممحعمّٕعمامؽم،م
دعمعغمّ٥غم،موعمععممملظُّ٥غم،موعمسِّٕػمضغمّ٥غم) .م
ممممممممأالمصػملؿملضملػملّ٣مطّ٢متمملجّٕمطَِّٔبعم مظممبؿملضملّ٥مظؿملقعملّ٠مررمملمعّ٤محّٕاممأنمػّٔاماٌممللم
ايّٕاممالمؼؽملؿظملّٝمبّ٥مأبّٓؼما م،مبّ٢مصؿملّ٥مػػملغملؿّ٥موخلمملرتّ٥مظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،محؿّ٧موظّ٦م
طمملنمإغظملمملضّ٥مظمموجّ٦هماًرلم،مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ؿمماطْؿعملعمنملعممععممملظًمملمعِّ٤ػمم
ػمضملممل،م
ععمفملْثعمّ٣ـم،مصَّ٦عمصعمّ٢عم مبِ ِّ٥مرعمحِؼملؼممملمأَوػممتعمزملعمّٓفمقعممبِِّ٥مأَوػممأَغػمظملَعملَّ٥غممصِّ٨مدعمؾِؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥مجغمؼملِّٝعممذعمظِ َّ١مجعمؼمل ؼم
صَعملُِّٔفعممبِِّ٥مصِّ٨مجعمؾملعمؽملفمّ٣عم) .م
وظعملّٓ متدلأ ماإلدالم مع ّ٤مط ّ٢مصّ٦ر ماظغملّٔب مواظطملِّ٘فم موآًّاع ماظيت متزملّٓرم
عّ٤مبضملّٚماظؿفمملرم مبطملرلمحّ٠م،مدّ٦اء مبمملظـؽملمملءمسعمػملّ٧ماظلػملضملهملِمبمملظؾمملرّ٢م،مأوم ِبغملِؿػمّ٣مسؿملّ٦بؾملممل،م
أو مبؿشملظملؿملّٟمطؿملػملؾملممل مووزػمغِؾملممل م،موػّٔا معممل موضق ّ٥ماظؽمل

ماِّعني م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م

حني مععمّٕفم مسعمػملَ ّ٧مصغمؾػمّٕةِ مرَضملعممملمـممصَفملَدػمخعمّ٢عم مؼعمّٓعمهغم مصِؿملؾملعممملم ،مصَؽملعممملظَوملػم مأَصعممملبِضملغمّ٥غم مبعمػملَالً ،مصَعملَممللعم:م(ععمممل مػعمّٔعمام
ؼعمممل مصعممملحِنملعم ماظشملَّضملعممملمؿم؟)مضَممللعم:مأَصعممملبعمؿػمّ٥غم ماظلفمؼملعممملءغم مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ،ِّ٥مصعملَممللعم:مأَصَال مجعمضملعمػملْؿعمّ٥غم مصَّ٦ػمقعمم
اظشملَّضملعممملمؿم محعمؿفم ّ٧مؼعمّٕعماهغم ماظؽملفممملسغم؟ مثغمّ٣فم مضَممللعمم :م(ععمّ٤ػم مشَرملفمؽملممل مصَ َػملؿملػمّٗعم معِؽملؾمممل) ،إغ ّ٥مهّٔؼّٕمع ّ٤ماظؽمل

م

(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مِّصقمملب ماظسملؼملمملئّٕ ماظظملمملدّٓة ماظيت مال متّٕاضنمل مربؾملممل مدّٕكما موالم
سالغؿملهملم ،موهذملّٔؼّٕ مظغمل ّ٢مع ّ٤متلذملّ٦ل مظ ّ٥مغظمللذمل ّ٥ماًؾؿملـهمل مشّ٘ ماظؽملمملس موخّٓاسؾمل ّ٣موأطّ٢م
أعّ٦اشلّ٣مبمملظؾمملرّ٢م .م
مممصمملظزملّٓقمظمماظؾؿملّٝمعِّ٤ماِّخالقماظغملّٕميهملم،مواظعملؿملّ٣ماظؽملؾؿملػملهملمواظلػملّ٦كماظعملّ٦ؼّ٣ماظيتم م

- 198 -

ؼؿعملّٓممبؾملمملماجملؿؼمل ّٝم ،وػّٔهمأخالقماٌقملع ّ٤ماي ّ٠ماظّٔي مؼّٕاس ّ٨محعملّ٦ق ماظضملؾمملدم
ظم مبؿملضمل ّ٥موذّٕائّ٥م ،مصؿغملّ٦ن مومملرت ّ٥مغمملصضملهملم ،موعغمللؾ ّ٥مرؿملؾؼمممل محالالً م ،مصؿمللضملعمّٓ مظم مدغؿملمملهم
وأخّٕاه م ،مأعممل ماظغملّٔب موآًّاع مواظؿّٓظؿملّٗ مواظطملّ٘ موشرلػممل مصؾمل ّ٨مع ّ٤ماِّخالقم
اظلؿملؽهملم،موع ّ٤ماِّدمملظؿملنمل ماًؾؿملـهمل ماظيتمؼؽملؾطملّ٨مسػملّ٧مطّ٢متمملجّٕ مأن مؼذلصّ ّٝمسؽملؾملممل مرمملسهملًم
ظّٕبؾم ،ّ٥موصؿملمملغهمل مظضملّٕض ّ٥مودؼؽمل ،ّ٥موحممملصصملهمل مسػمل ّ٧مأعّ٦ال ماظؽملمملسمطؼملمملمزممملصّٜمسػملّ٧معمملظّ٥م،م
عمّٓطُّ٣ػم محعمؿؾم ّ٧مؼغمقِنملفمعممِّخؿملِّ٥م
غمقملعِّ٤غم مأَح غم
حؿملىملمؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ال مؼ ػم
عمملمؼغمقِنملقممظِؽملعمظملْلِ.)ِّ٥مم

*مممممم*مممممم* م
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سسَ ١املاٍ ايعاّ
ٚثٛاب ؾٝاْت٘ ٚتُٓٝت٘
مممايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظغملّٕؼّ٣م{:وعمععممملمطَمملنعممظِؽملعمؾِّ٨دملمأَنػممؼعمطملغمذملّ٢فمم
وعمععمذملذملّ٤ػممؼعمطملػمػملُذملذملّ٢ػممؼعم ذملفملْتِمبِؼملعم ذملمملمشَذملذملّ٢فممؼعمذملذملّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععم ذملهملِمثغمذملذملّ٣فممتغمذملذملّ٦عمصَّّ٧مطُذملذملّ٢قممغعمظملْذملذملّٗـممععم ذملمملمطَلعمذملذملؾعموملػمموعمػغمذملذملّ٣ػممالم
ؼغمصملْػملَؼملغمّ٦نعم}،موأَذؾملّٓغممأنػممالَمإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملم
حمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فممصعمذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْمسػملَؿملذملّ٥موسػملَذملّ٧مآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥م،موععمذملّ٤ػمم
تعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿم .م
ٚبعدم:م م
مصكملنفمماٌممللمغضملؼملهملمجػملؿملػملهملم أغضملذملّ٣مآم(سذملّٖموجذمل)ّ٢مبؾملذملمملمسػملذملّ٧مسؾذملمملدهمظؿلذملؿعملؿملّ٣مبذملّ٥م
ذؽّ٦نمحؿملمملتؾملّ٣موعضملمملذؾملّ٣م،م صؾملّ٦مأحذملّٓمرطذملينمزؼؽملذملهملمايؿملذملمملةماظذملّٓغؿملمملم،مطؼملذملمملمضذملممللمايذملّ٠م
دؾقمملغّ٥موتضملمملشم:م{اظْؼملعمممللغمموعماظْؾعمؽملغمذملّ٦نعممزؿمؼؽملعمذملهملُماظْقعمؿملعمذملمملمةِماظذملّٓقمغػمؿملعممملموعماظْؾعممملضِؿملعمذملمملتغمماظزملفمذملمملظِقعممملتغممخعمؿملػمذملّٕؽمم
سِؽملػمّٓعممرعمبممَّ١مثعمّ٦عمابؼممملموعمخعمؿملػمّٕؽممأَععمالً}،مصمملٌممللمسزملنملمايؿملمملةماإلغلذملمملغؿملفمهملم،مبذملّ٥مؼذملقملديماإلغلذملمملنم
ردمملظؿّ٥م،موبذملّ٥مؼعملسملذملّ٨محمملجمملتذملّ٥م،موالمميغملذملّ٤مأنمؼضملذملؿملّ٘ماٌذملّٕءمسؿملرملذملهملمطّٕميذملهملمبّٓوغذملّ٥م،م
ِّغّ٥معذملّ٤مخالظذملّ٥مؼلذملؿشملؿملّٝماإلغلذملمملنمأنمزمعملذملّ٠ماًذملرلمظؽملمظمللذملّ٥موجملؿؼملضملذملّ٥م،موعذملّ٤مػؽملذملمملم
ؽممجؾذملّ٢عمماإلغلذملمملنمسػملذملّ٧م
هّٓثماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مسّ٤ماٌممللموأػؼملؿملؿّ٥م،مصّ٦صظملّ٥مبفملغّ٥مخرل غم
حؾّ٥م،مضممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمغفمّ٥غممظِقغمنملممماظْكعمؿملػمّٕؿممظَرملعمِّٓؼّٓؽم}،موٓمدرقمماظعملمملئ :ّ٢م
ل م
بمملظ ِضملػملذملّ٣ؿممواٌذملممللؿممؼعمؾينماظؽملؾمذملمملسغممعغم ْػملغملَؾملغمذملّ٣غممم***مظذملّ٣مؼغمنبعممعغمػملٌّْ١مسػملذملّ٧مجؾملذملّ٢ـمموإضذملال ؿم
وعذملذملّٝمأنفمماٌ ذملممللماطؿلذملذملنملمػذملذملّٔهماِّػؼملؿملذملذملهملم،مإالمأنماإلدذملذملالممجضملػملذملذملّ٥مود ذملؿملػملهملمالم
شمملؼهمل،مودؿملػملهملمظػملدلمواظزملػملهملمواظؿغملمملصذملّ٢مبذملنيماٌلذملػملؼملنيم،مودذملؿملػملهملمظػملزملذملالحمواإلصذملالحم،م
ودؿملػملهملمظّٓسّ٣مضسملمملؼمملماظّ٦رّ٤م،مصمملٌممللمودؿملػملهملم،مإذامادؿكّٓممظمماظزملالحمطمملنمغضملؼملهملم،م
مملوةِم
ِلذملكعم عم
ضَممللعمم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(إؿمنفممػعمّٔعماماظْؼملعمممللعممحغمػملّْ٦عمةٌمخعمسملِّٕعمةٌم،مصَؼملعمّ٤ػممأَخعمّٔعمهغممب عم
غعمظملّْٗـممبغمّ٦رؿمكَمظَّ٥غممصِؿملِّ٥م،موعمععمّ٤ػممأَخعمذملّٔعمهغممبِكملؿمذػمذملّٕعمافِمغعمظملْذملّٗـممظَذملّ٣ػممؼغمؾعمذملمملرعمكْمظَذملّ٥غممصِؿملذملِّ٥م،موعمطَذملمملنعممطَمملظَّذملِّٔيم
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ؼعم ْفملطُذملذملّ٢غمموعمظَذملمملمؼعمرملػمذملذملؾعمّٝغمم،موعماظْؿملعمذملذملّٓغمماظْضملغمػملْؿملعمذملمملمخعمؿملػمذملذملّٕؽممعِذملذملّ٤عمماظْؿملعمذملِّٓماظلقمذملذملظملْػملَ ، )ّ٧وضذملممللم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥م
ودػمل)ّ٣م:م(غِضملػمّ٣عمماظْؼملعمممللغمماظزملفممملظِّّغممظِػملْؼملعمّٕػمءِماظزملفممملظِّّؿم)م،موإذامادذملؿغمكّٓممظمماظظمللذملمملدمواإلصلذملمملدم
طمملنموبمملظًمملم،موذعملمملءؼمموتضملمملدهملًمسػملّ٧مصمملحؾّ٥م،مطؼملمملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(متعمضملِذملّٗعمم
سعمؾػمّٓغمماظّٓممؼؽملعممملرؿمم،موعمسعمؾػمّٓغمماظذملّٓممرػمػعمّ٣ؿمم،موعمسعمؾػمذملّٓغمماظْكعمؼملِمؿملزملعمذملهملِم،متعمضملِذملّٗعمموعماغػم عمذملؿغملَّٗعمم،موعمإؿمذعمامذذملؿملَّ١مصَذملالَم
اغػمذملذملؿعمعملَّ٘عم)مأيم:م(مإذامأصذملمملبؿّ٥ماظرملذملذملّ٦طهملمصذملذملالمأخّٕجذملذملوملمعؽملذملذملّ٥مبمملٌؽملعملذملمملش)م،موعذملذملّ٤مثذملذملّ٣مصذملذملالم
رمّ٦زمظالغلمملنمأنمرمضملّ٢ماٌممللمشمملؼهملمظممحؿملمملت .ّ٥م
واٌممللمإعمملمأنمؼغملّ٦نمعمملظًمملمسمملعكممملمأومخمملصكممملم،مصمملٌممللماظضملمملممػّ٦معمملممتػملغملّ٥ماظرملذملضملّ٦بم
عّ٤ماِّسؿملمملنمواٌؽملمملصّٝممممملمالمؼعملّٝمهوملمعػملغملؿملهملمصّٕدؼهملم،مواٌممللماظضملذملمملممرطؿملذملّٖةماِّعذملّ٣م
بذملذملّ٥متغمذملذملّٓؼّٕمذغمذملذملؽّ٦غعمؾملممل،موتعملذملؿملّ٣معقملدلذملمملتؾملمملم،موهظملذملذملّٜمأرضذملذملؾملمملم،موتعملذملذملّٓممخذملذملّٓعمملتؾملمملم،موتّٕتعملذملذملّ٨م
بفملصّٕادػمملم،موتلذملؾملّ٣معذملّ٤مخالظذملّ٥مظممبؽملذملمملءمايسملذملمملرةماإلغلذملمملغؿملهملم،موبذملّ٥متشملضملذملّ٣ماىذملمملئّٝم،م
وتغمللذملذملّ٦ماظضملذملذملمملريم،موتذملذملّٓاويماٌذملذملّٕؼّٚم،موتضملػملذملذملّ٣ماىمملػذملذملّ٢م،موتؽملرملذملذملّٕماًذملذملمرلمواِّعذملذملّ٤م
واالدؿعملّٕارمظممجؽملؾمملتؾملممل .م
وِّػؼملؿملذملذملهملماٌ ذملممللماظضمل ذملمملممجضملذملذملّ٢ماإلدذملذملالممحِمظملْصملَ ذملّ٥مععملزملذملذملّٓؼمامعذملذملّ٤مععملمملصذملذملّٓماظرملذملذملّٕؼضملهملم
اإلدذملذملالعؿملهملماظطملذملذملّٕاءماظذملذمليتمسغمؽملؿملذملذملوملمبؿؽملصمل ذملؿملّ٣محّٕطؿذملذملّ٥مظمماجملؿؼملذملذملّٝم،موٕمتذملذملذلكمرّٕؼعملً ذملمملم
زمظملّٜمعّ٦اردهم،موؼزملّ٦نمحّٕعؿّ٥مإالمدذملػملغملؿّ٥معـذملّ٢مضممملؼذملهملماٌذملممللماًذملمملصم;مبذملّ٢مإنم
حّٕعهملماٌممللماظضملمملممأذّٓمعّ٤محّٕعهملماٌممللماًذملمملصم;مظغملـذملّٕةمايعملذملّ٦قماٌؿضملػملعملذملهملمبذملّ٥م،م
وتضملّٓدماظّٔعّ٣ماٌمملظغملهملمظّ٥م،موظّٔظّ١محّٔرماإلدالممعذملّ٤مإتالصذملّ٥مأومدذملّٕضؿّ٥مأوماإلضذملّٕارم
بّ٥م،مضممللمتضملمملشمم:م{ وعمععمّ٤ػممؼعمطملػم ُػملذملّ٢ػممؼعمذملفملْتِمبِؼملعمذملمملمشَذملّ٢عمؾممؼعمذملّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمثغمذملّ٣عمؾممتغمذملّ٦عمظمم ُطذملّ٢غمؾممغعمظملْذملّٗـممععمذملمملم
طَلعمؾعموملػمموعمػغمّ٣ػممالَمؼغمصملْػملَؼملغمّ٦نعم}.م م
وظعملذملّٓمتسملؼملؽملوملماظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملمعّ٤ماِّحغملمملممواٌؾمملدئماظيتمتغملظملّ٢مضممملؼذملهملم
اٌممللموايظملمملزمسػملؿملّ٥موتؽملؼملؿملؿّ٥موهّٕؼّ٣ماالسؿّٓاءمسػملؿملذملّ٥م،مورػملؾذملوملمعذملّ٤ماظظملذملّٕدمضممملؼذملهملم
عمملظّ٥محؿّ٧موظّ٦مادؿرملؾملذملّٓمظممدؾؿملذملػمل.ّ٥م
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صمملٌممللماظضملمملممعِػملٌّْ١مظػملؽملمملسمصمؿملضملؼممملم،موظؿملّٗمعِ ْػملغملًمملمظظملِؽعمذملهملمعضملؿملفمؽملذملهملمعذملؽملؾملّ٣م،مواظعملذملمملئؼملّ٦نم
سػملؿملذملمّ٥مإغفمؼملذملمملمػذملذملّ٣مأُععمؽملذملمملءمظممحِظملْصملذملذملّ٥موهزملذملؿملػملّ٥م،موصعمذملذملّٕػمصّ٥مِّػػمػملذملذملّ٥م،مصذملذملالمزمذملذملّ٢قممِّحذملذملٍّٓمأنم
ؼضملؿّٓيعممسػملؿملّ٥م،مأومؼفملخغمّٔعممعؽملّ٥معمملمالمؼلذملؿقّ٠قمم،مِّنمذظذملّ١مؼضملذملّٓمخؿملمملغذملهملموزُػملؼملؼمذملمملمواسؿذملّٓاءؼمم
سػملّ٧ماظؽملمملسمصمؿملضملؼمممل.م م
وظؽملمملمظممردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماِّدّ٦ةمايلؽملهملمظممايظملمملزمسػملذملّ٧م
اٌممللماظضملذملمملمم،محم ؿملذملىملمجذملمملءمظممايذملّٓؼىملمأنمرجػملًذملمملمدذملّٕقمسلػملذملهملًمعذملّ٤ماظطملؽملؿملؼملذملهملمضؾذملّ٢م
تعمللؿملؼملؾملمملم-موػّ٧معذملممللمسذملمملمم-م صؾذملؿملفمّ٤م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مأغذملّ٥مؼؿعملػملذملنملمظمماظؽملذملمملرم
بلؾؾؾملمملم،مصضملعمّ٤ػممزعمؼػمِّٓمبػمّ٤ؿممأَدػمذملػملَّ٣عمم(رضذملّ٨مآمسؽملذمل)ّ٥م:مأَنفمماظؽملفمؾِذملّ٨فمم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣م
ِضؿملّ٢عممظَّ٥غممصِّ٨مرعمجغمّ٢ـممطَمملنعممؼغمؼملػملُِّ١مبِذملّٕعمأْمسؿممدعمابفمؿِذملِّ٥مسِؽملػمذملّٓعمماظْعملِؿعمذملممللؿم:مادػمؿغمرملػمذملؾملؿمّٓعممصُ َػملذملمملنؽمم،مصَعملَذملممللعمم:م
(إؿمغفمّ٥غمماظْـملنعممؼعمؿعمعملَػملَّنملغممصِّ٨ماظؽملفممملرؿم)م ِضؿملّ٢عم:موعمظِّ٣عممؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥؟مصَعملَممللعم:م(شَّ٢فممذعمذملؼملػمػملَهملًمؼعمذملّ٦ػممعممخعمؿملػمؾعمذملّٕعم)م
عماموطَذملّٔعمام،م
عمدذملّ٦لعمماظػملَّذملِّ٥م،مإؿمغممذملّ٨مأَخعمذملّٔػمتغممذِذملمّٕعماطَؿملػمّ٤ؿممؼعمذملّ٦ػممعممطَذملّٔ عم
صَعملَممللعممرعمجغمّ٢ؽممعِّ٤عمماظْعملَّ٦ػممؿمم:مؼعمذملمملمر غم
ضَممللعم:م(ذِّٕعماطَمملنؿممعِّ٤ػممغعممملرـم) .واظطملعمػملُّ٦لمعضملؽملمملهم:ماظلّٕضهملمظممخظملؿملهملمعّ٤ماٌؿذملمملعمعذملّ٤مخػملذملّٟم
اإلعذملمملمم،موػذملذملّ٦ماظلذملذملّٕضهملمعذملذملّ٤ماٌذملممللماظضمل ذملمملمم،موضذملممللم(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م:م(وعمععمذملذملّ٤ػمم
اغػمؿعمؾملعمنملعممغغمؾملػمؾعمهملًمصَػملَؿملػمّٗعممعِؽملفمممل)م.م م
وظعملّٓمتّٕبّ٧مأصقمملبمردّ٦لمآم(صذملػملمّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مسػملذملّ٧مايظملذملمملزمسػملذملّ٧م
اٌممللماظضملمملمموعّٕاسمملةمحّٕعؿذملّ٥م،م صؾملذملمملمػذملّ٦مدذملؿملّٓغمملمأبذملّ٦مبغملذملّٕماظزملذملّٓؼّ٠م(رضذملّ٨مآمسؽملذمل)ّ٥م
صملذملّٕؿميماظػملخملعملْقعمذملهملَماظَّؿِذملّ٨م ُطؽملفمذملمملمغعمرملػمذملّٕعمبغممعِذملّ٤ػمم
حنيمحسملّٕتّ٥ماظّ٦صمملةمضممللمالبؽملؿ:ّ٥م(ؼعمذملمملمسعممملئِرملعمذملهملُماغػم ُ
شملؿملظملَهملَماظَّؿِّ٨مطُؽملفممملمغعمػملْؾعملغمؾملعممملم،مصَكملؿمغفمذملمملمطُؽملفمذملمملمغعمؽملػمؿعمظملِذملّٝغمم
ظَؾعمؽملِؾملعممملم،موعماظْفِظملْؽملعمهملَماظَّؿِّ٨مطُؽملفممملمغعمزملػمشملَؾِّّغممصِؿملؾملعممملم،موعماظْعملَ ِ
بِّٔعمظَِّ١محِنيعممطُؽملفممملمصِّ٨مأَعػمّٕؿمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعمم،مصَكملؿمذعمامعِوملقممصَمملرػمدغمدِؼِّ٥مإؿمظَّ٧مسغمؼملعمّٕعم)م،مصَػملَؼملفممملمععمذملمملتعممأَبغمذملّ٦م
عمبغملّْٕـمم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مأَرػمدعمػملْوملغممبِِّ٥مإؿمظَّ٧مسغمؼملعمّٕعمم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥م،مصَعملَممللعممسغمؼملعمذملّٕغمم(رضذملّ٨مآم
مملمبغملّْٕـممظَعملَّٓػممأَتػمضملعمؾػموملعممععمّ٤ػممجعممملءعممبعمضملػمّٓعمكَ".م م
سؽمل)ّ٥م:م"رعمضِّ٨عممآُمسعمؽملػمَّ١مؼعممملمأَبعم عم
وسػملّ٧مدربّ٥مدذملمملرماظظملمملروقمسؼملذملّٕمبّ٤ماًشملمملبم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مظممخالصؿّ٥م،م م
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حؿملذملىملمدذملمملرمبمملٌلذملػملؼملنيمأسصملذملّ٣مدذملذملرلةمحممملصصملًذملمملمسػملذملذملّ٧ماٌذملممللماظضملذملمملممعّٕاسؿملؼمذملمملمحّٕعؿذملذملّ٥م،م
صعملممللم(رضّ٨مآمسؽمل:)ّ٥م"مإغؾمّ٨مأغّٖظوملمعممللعممآم-متضملمملشم-معينممبؽملّٖظهملمعممللماظؿملؿؿملّ٣م،م
إنمادؿطملؽملؿملوملمادؿضملظملظملوملم،موإنماصؿعملّٕتمأطػملوملمبمملٌضملّٕوفم،مصكملذامأؼلّٕتمضسملؿملومل".ممم م
ودعمخعمّ٢عممسغمؼملعمّٕغمم(رضّ٨مآمسؽملذمل)ّ٥مؼّ٦عؼمذملمملماظلذملّ٦قم،مصَذملّٕعمأَىمإؿمبِذملالًمدِذملؼملعممملغؼممملم،مصعملذملمملل:مظِؼملعمذملّ٤ػمم
ػعمِّٔهِماإلؿمبِّ٢غم؟م ِضؿملّ٢عمم:مظِضملعمؾػمِّٓماظػملَِّّ٥مبػمّ٤ؿممسغمؼملعمّٕعمم،مضَممللعمم:مصَفعمضملعمّ٢عممؼعمعملُّ٦لغمم:مؼعمذملمملمسعمؾػمذملّٓعمماظػملَّذملِّ٥مبػمذملّ٤عممسغمؼملعمذملّٕعمم
بعمّْـممبعمّْـممابػمّ٤عممأَعِرلؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممضَممللعممصَفِؽػمؿغمّ٥غممأَدػمضملعمّ٧م،مصَعملُػملْوملغمم:مععمذملمملمظَذملَّ١مؼعمذملمملمأَعِذملرلعمماظْؼملغمذملقملػمعِؽملِنيعمم
ضَممللعمم:مععممملمػعمِّٔهِماإلؿمبِّ٢غم؟مضَممللعممضُػملْذملوملغمم:مإؿمبِذملّ٢ؽممأَغػمسملعمذملمملءؽمم(ػّٖؼػملذملمهمل)ماذػمذملؿعمّٕعمؼػمؿغمؾملعممملموعمبعمضملعمـػمذملوملغممبِؾملعمذملمملمإؿمظَذملّ٧م
اظْقِؼملعمّ٧مأَبػمؿعمطملِّ٧مععممملمؼعمؾػمؿعمطملِّ٧ماظْؼملغملػمػملِؼملغمّ٦نعممضَممللعمم:مصَعملَممللعمم-مصّ٦آمعمملمزلؽملذملوملمإالمبمملدذملّ٣مأعذملرلم
اٌقملعؽملنيم،مإذامرسوملمػؽملمملمأومػؽملمملكمضمملظّ٦ام:-مارػمسغمّ٦امإؿمبِّ٢عممابػمّ٤ؿممأَعِرلؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم،مادػمعملُّ٦ام
إؿمبِّ٢عممابػمّ٤ؿممأَعِرلؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم،مؼعممملمسعمؾػمّٓعمماظػملَِّّ٥مبػمّ٤عممسغمؼملعمّٕعمماشّْٓغممسعمػملَّ٧مرعمأْسؿممععممملظَِّ١موعماجػمضملعمذملّ٢ػممبعممملضِؿملعمذملّ٥غمم
ظممبعمؿملػموملِمععمممللؿمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعمم.م م
وطؼملذملمملمأعذملّٕماإلدذملالممبسملذملّٕورةماحملمملصصملذملذملهملمسػملذملّ٧ماِّعذملّ٦الماظضملمملعذملهملم،محذملّٔفمرمأذذملذملّٓم
اظؿقّٔؼّٕمعّ٤ماالسؿّٓاءمسػملؿملؾملمملمأومتسملؿملؿملضملؾملمملمأومإصلمملدػمملمبذملفمليمصذملّ٦رةمعذملّ٤ماظزملذملّ٦رم،مصعملذملّٓم
رأؼؽملمملمصّ٦رؼمامسّٓؼّٓةمظالسؿّٓاءمسػملّ٧ماٌممللماظضملذملمملمم:مَٗٓٚا :ماالعتـدا ٤عًـ ٢املسافـل
ايعاَ، ١مطمملظشملّٕقماظضملمملعهملم،مأومآٌّارسم،مأوماٌلؿرملظملؿملمملتم،مأومودمملئّ٢ماٌّ٦اصالت،م
أومذؾغملمملتماٌؿملذملمملهم،مأوماظغملؾملّٕبذملمملءمأوماظزملذملّٕفماظزملذملقّ٨م،موشذملرلمذظذملّ١م،مصغملػملذملؾملمملمعّٕاصذملّ٠م
سمملعهملم،مصمملظّ٦اجنملمسػملؿملؽملمملماحملمملصصملهملمسػملؿملؾملمملموضممملؼؿؾملمملمواظضملؼملّ٢مسػملّ٧متؽملؼملؿملؿؾملمملموتشملّ٦ؼّٕػممل;م
ؿملضملذملذملمملم
ِّغؾملذملذملمملمظؿمللذملذملوملمظظملذملذملّٕدمدونمصذملذملّٕدم،موالمىؼملمملسذملذملهملمدونمصممملسذملذملهملم،مبذملذملّ٢مػذملذملّ٨مظؽملذملذملمملمصم ؼم
وظألجؿملذمل ذملممللماظعملمملدعذملذملذملهملم،موؼضملؿذملذملذملدلماالسؿذملذملذملّٓاءمسػملؿملؾملذمل ذملمملماسؿذملذملذملّٓاءمسػملذملذملذملّ٧مجمؼملذملذملذملّ٦عماِّصذملذملذملّٕادم
واجملؿؼملّٝم;مِّنماظّٔيمؼلّٕقمعّ٤ماٌممللماظضملذملمملممؼلّٕقمعّ٤ماِّعذملهملمطػملؾملذملمملم،موسػملؿملّ٥مإثذملّ٣م
طّ٢معّ٤مظّ٥محّ٠مصؿملّ٥مصلّٕضؿّ٥مأسصملّ٣مجّٕعؼممملمعّ٤مدّٕضهملماٌممللماًمملصم.مم م
َٗٓٚا :مسّٓمماظّ٦صمملءمرّ٠مآًّعمملتماظضملمملعهملمطمملظغملؾملذملّٕبمملءم،مأوماٌمملءم،مأوماظطملذملمملزم م
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ودمذملذملذملّ٦مذظذملذملذملّ١م،مأوماظؿالسذملذملذملنملمظممسذملذملذملّٓاداتؾملمملم،مأوماالعؿؽملذمل ذملمملعمسذملذملذملّ٤مدذملذملذملّٓادمصّ٦اترلػذمل ذملمملم
اٌلؿقعملهملم،مصؼملذملّ٤مؼظملضملذملّ٢مذظذملّ١مصؾملذملّ٦مآطذملّ٢مظػمللذملقوملم،مخمذملّ٢مبذملمملظضملعملّ٦دماظذمليتمأعذملّٕمآم
دؾقمملغّ٥موتضملمملشممبمملظّ٦صمملءمبؾملمملم،محؿملىملمؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغّ٥م:م{ؼعمذملمملمأَؼغمؾمؾملعمذملمملماظَؾمذملِّٔؼّ٤عممءعماععمؽملغمذملّ٦ام
أَوػمصُّ٦امبِمملظْضملغمعملُّ٦دِ}،مصؾملّٔهماآلؼهملماظغملّٕميهملمسمملعهملمترملؼملّ٢مطّ٢ماظضملعملّ٦دمواظضملؾملّ٦دمواالظؿّٖاعذملمملتم
اظيتمؼػملؿّٖممبؾملمملماإلغلمملنمعّٝمشرلهم،مؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(اظْؼملغملػمػملِؼملغمّ٦نعممسِؽملػمّٓعمم
ذغمّٕغمورِؾملؿمّ٣ػممإؿمالَّمذعمّٕػمرًمملمحعمّٕفممعممحعمالَظًمملم،مأَوػممذعمّٕػمرًمملمأَحعمّ٢فممحعمّٕعماعؼمممل).م م
َٗٓٚا :ماالسؿذملّٓاءمسػملذملّ٧مأعذملالكماظّٓوظذملهملمادذملؿؿملالءؼمم،مأومإصلذملمملدؼمام،مأومإضذملمملسهملًمم،مأوم
تعملزملرلؼمامصؿملؼملمملمطػملّٟمبّ٥ماإلغلمملنمعذملّ٤مايظملذملمملزمسػملؿملؾملذملمملم،موػغملذملّٔامزمذملّٔرماإلدذملالممأتؾمملسذملّ٥م
عّ٤ماالسؿّٓاءمسػملّ٧ماٌممللماظضملمملممبفمليمودؿملػملهملٍمطمملغذملوملم،موزمذملـؾملّ٣مبمملظضملؼملذملّ٢مسػملذملّ٧محظملصملذملّ٥م
وصؿملمملغؿّ٥معّ٤ماظظملَلذملمملدم;محؿذملّ٧مؼذملقملدمميماٌذملممللمدورعمهمبمملسؿؾذملمملرهمضؿملؼملذملهملًمالمشِؽملذملّ٧مسؽملؾملذملمملمظمم
حِظملْذملذملّٜمغصمل ذملمملممايؿمل ذملمملةماإلغل ذملمملغؿملهملم،مصؼملذملذملّ٤مخ ذملمملظّٟمذظذملذملّ١مصؾملذملذملّ٦مداخذملذملّ٢مظمموسؿملذملذملّٓمضّ٦ظذملذملّ٥م
ػممتغملُذملذملّ٦نعمم
دذملذملؾقمملغ:ّ٥م{ؼعممملأَؼقمؾملعمذملمملماظَّذملِّٔؼّ٤عممآععمؽملغمذملذملّ٦امظَذملمملمتعمذمل ْفملطُػملُّ٦امأَعػمذملذملّ٦عماَظغملُّ٣ػممبعمؿملػمذملعمؽملغملُّ٣ػممبِمملظْؾعممملرِذملذملّ٢ؿممإؿمظَّذملمملمأَن عم
ُلغملُّ٣ػممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممطَمملنعممِبغملُّ٣ػممرعمحِؿملؼملؼمذملمملم*موعمععمذملّ٤ػممؼعمظملْضملعمذملّ٢ػمم
تِفعممملرعمةًمسعمّ٤ػممتعمّٕعماضـممعِ ػمؽملغملُّ٣ػمموعمظَمملمتعمعملْؿغمػملُّ٦امأَغػمظمل عم
ؼماموطَمملنعممذعمظَِّ١مسعمػملَّ٧ماظػملَِّّ٥مؼعملِرلؼما} .م
ذعمظَِّ١مسغمّٓػموعماغؼممملموعمزُػملْؼملؼممملمصَلعمّ٦ػمفعممغغمزملػمػملِؿملِّ٥مغعممملر عم

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إنماٌممللماظضملمملممأعمملغهملمسؽملّٓمطّ٢مصّٕدمعّ٤مأصّٕادماجملؿؼملّٝمدّ٦اءمأطذملمملنمعلذملؽّ٦ظًمملم

سؽمل ّ٥مأممعلؿكّٓعؼممملمظّ٥م،مصؿملفذملنملمسػملؿملذملّ٥مأنمزمذملمملصّٜمسػملذملّ٧متػملذملّ١ماِّعمملغذملهملم،موأنمؼّٕسمملػذملمملم،م
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غمّٕطُّ٣ػممأَنمتغمذملقملعمدقمواماَِّععممملغعمذملمملتِم
وأنمؼّٕدػمملمطمملعػملهملمشرلمعؽملعملّ٦صهملم،مضممللمتضملمملشم:م{إؿمنفمماظػملَّّ٥عممؼعمذملفملْع غم
صملغملُذملّ٣مبِذملِّ٥م
عمقغملُؼملغمّ٦امبِمملظْضملعمّٓػملؿممإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عممغِمضملِؼملفمذملمملمؼعمضملِ ُ
عمامحغملَؼملػمؿغمّ٣مبعمؿملػمّ٤عمماظؽملفممملسؿممأَنمت ػم
إؿمظَّ٧مأَػػمػملِؾملعممملموعمإؿمذ عم
إؿمنفمماظػملَّّ٥عممطَمملنعممدعم ِؼملؿملضملؼممملمبعمزملِرلؼما} ،موعّ٤مػؽملذملمملموجذملنملمسػملذملّ٧مطذملّ٢مإغلذملمملنمأنمزمذملذلمماٌذملممللم
اظضملمملممودمملئّٕمعّٕاصّ٠ماظّٓوظهملمعّ٤مآٌّارسم،مواٌضملمملػذملّٓم،مواٌلؿرملذملظملؿملمملتم،مواظشملذملّٕقم،م
وودمملئّ٢ماظؽملعملّ٢م،موشرلػمملمعّ٤مإٌّاصّ٠ماظضملمملعهملمبمملسؿؾمملرػمملمعػملّ١مىؼملؿملّٝماظؽملمملسم،مصضملػملؿملؽملمملم
أنمغؿزملذملّٓىمظغملذملذملّ٢مأظذملذملّ٦انماظؿكّٕؼذملذملنملمأوماإلصل ذملمملدم،معقملطذملذملّٓؼّ٤مأنماٌل ذملمملسمبؾملذملمملمؼضملذملذملّٓم
جّٕميهملمذّٕسؿملهملموخؿملمملغهملمورؽملؿملهمل.م م
ظعملّٓمبػملّٞمعّ٤موبممللمجّٕميهملماالسؿّٓاءمسػملذملّ٧ماٌذملممللماظضملذملمملممودذملّ٦ءمعزملذملرلػمملمأغؾملذملمملم
متقّ٠معمملمظػملرملؾملؿملّٓمعّ٤مصسمل–ّ٢مرشّ٣مسصملؼملهملمعغملمملغؿّ٥موسػملّ٦مذفملغّ٥مسؽملّٓمآم(سّٖموجذمل)ّ٢م–م
صغملؿملذملذملّٟممبذملذملـمللمععمذملذملّ٤متعملمملصذملذملّٕتمبؾملذملذملّ٣ماشلؼملذملذملّ٣م،موتظملّٕمضذملذملوملمبؾملذملذملّ٣ماظلذملذملؾّ٢م،مصظملّٕرذملذملّ٦امظمم
اٌلؽّ٦ظؿملمملتمواتؾضملّ٦اماظرملؾملّ٦اتم،موؼفملتّ٨معّ٤مادؿؾمملحماٌممللماظضملمملمموأخذملّٔهمبطملذملرلمحعملذملّ٥م
ؼذملذملّ٦مماظعملؿملمملعذملذملهملمزمؼملذملذملّ٢معذملمملمأخذملذملّٔهمسػملذملذملّ٧مطؿظملذملذملّ٥مصؿملظملسملذملذملقّ٥مآم(سذملذملّٖموجذملذمل)ّ٢مسػملذملذملّ٧مرءوسم
اِّذذملؾملمملدم،موؼؿذملدلأمعؽملذملّ٥مدذملؿملّٓماًػملذملّ٠م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣م،مضذملممللمتضملذملمملشم:م{وعمععمذملّ٤ػمم
ؼعمطملػمػملُّ٢ػممؼعمفملْتِمبِؼملعممملمشَّ٢فممؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ}،موضممللم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣م:م(موعماظػملَّذملِّ٥مالَمؼعمفملْخغمذملّٔغمم
أَحعمّٓؽممعِ ػمؽملغملُّ٣ػممذعمؿملػمؽؼممملمبِطملعمؿملػمّٕؿممحعمعملخملِّ٥مإؿمظَّمملمظَعملِّ٨عمماظػملَّّ٥عممؼعمقػمؼملِػملُّ٥غممؼعمذملّ٦ػممعمماظعملِؿملعممملععمذملهملِ،مصَػملَذملفملَسػمّٕؿمصَّ٤فممأَحعمذملّٓؼمامعِذمل ػمؽملغملُّ٣ػممم
ظَعملِّ٨عمماظػملَّّ٥عممؼعمقػمؼملِذملّ٢غممبعمضملِذملرلؼمامظَذملّ٥غممرغمشَذملمملءؽمم،م أَوػممبعمعملَذملّٕعمةًمظَؾملعمذملمملمخغمذملّ٦عمارؽمم،مأَوػممذعمذملمملةًمتعمؿملػمضملعمذملّٕغمم)مثغمذملّ٣فممرعمصَذملّٝعممؼعمذملّٓعمهغمم
حعمؿفمّ٧مرغمئِّ٨عممبعمؿملعممملضغممإؿمبػمشملِِّ٥م،مؼعمعملُّ٦لغمم:م(اظػملَّؾملغمّ٣فممػعمّ٢ػممبعمػملَّطملػموملغم)م.م
إنمايظمل ذملمملزمسػملذملذملّ٧ماٌ ذملممللماظضمل ذملمملممالمؼعملذملذملّٟمسؽملذملذملّٓمحذملذملّٓمممماظّ٦ص ذملمملءمرعملذملذملّ٥م،مأومسذملذملّٓمم
اإلػؼملممللمظممذفملغّ٥م،موإمنمملمرمنملمأنمغؿقّ٦لمإشمماظضملؼملّ٢ماإلرمذملمملبّ٨مبممليظملذملمملزمسػملذملّ٧م
ػّٔاماٌممللمطؼملمملظؽملمملماًمملصموزؼمملدةم،موأنمغضملؼملّ٢مسػملّ٧مصؿملمملغؿّ٥موحظملصملّ٥معّ٤ماظسملؿملمملعم،م
وسػملذملذملّ٧محلذملذملّ٤مادذملذملؿكّٓاعّ٥موادذملذملؿـؼملمملرهمسػملذملذملّ٧ماظّ٦جذملذملّ٥ماِّطؼملذملذملّ٢مإنمط ذملمملنمظممغشمل ذملمملقم
االدؿـؼملمملرم،موسػملّ٧ماىؼملػملهملمرمنملمأنمؼؿضملمملعّ٢ماإلغلذملمملنمعذملّٝماٌذملممللماظضملذملمملممظممجمذملممللم
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ايظملمملزمسػملؿملّ٥موحلّ٤مادؿـؼملمملرهمطؼملمملمؼؿضملمملعّ٢معّٝمعمملظّ٥ماًذملمملصموأذذملّٓم،مذظذملّ١مأغذملّ٥مظذملّ٦م
ضزملّٕمظممحّ٠معمملظّ٥ماًمملصمظغملمملنمعّٕدودماظؿعملزملرلمسػملؿملّ٥موحّٓهم،مأعمملمظّ٦مضزملّٕمظممحّ٠م
اٌممللماظضملمملممصمملًلمملرةمأصّٓحمواٌلؽّ٦ظؿملهملمأذّٓم،مواإلثّ٣مأطدلم.م م

*مممممم*مممممم* م
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محا ١ٜاألٚطإ ٚضبٌ بٓاٗ٥ا
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئذملّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماظضملّٖؼذملّٖمسػملذملّ٧مظملذملمملنمؼّ٦دذملّٟمسػملؿملذملّ٥م
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالم
اظلالم{:مادػمخغمػملُّ٦امعِزملػمذملّٕعمممإؿمنػممذعمذملمملءعممماظػملَّذملّ٥غمممآعِذملؽملِنيعمم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
ذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملن مع ّ٤مأسصمل ّ٣مغضمل ّ٣مآ م(سّٖ موج )ّ٢مسػملؿملؽملممل مأن مجضمل ّ٢مظؽملممل مورؽملؼمممل مغضملؿملّ٘ مصؿملّ٥م
آعؽملني معشملؼملؽؽملني م ،موع ّ٤مح ّ٠مػّٔا ماظّ٦ر ّ٤موواجؾ ّ٥مسػملؿملؽملممل مأن مدممملص ّٜمسػمل ّ٧مأعؽملّ٥م
وأعمملغّ٥موادؿعملّٕارهم،موأنمغضملؼملّ٢مسػملّ٧مضممملؼؿّ٥م،مواظّٓصمملعمسؽملّ٥مبغملّ٢معمملمأوتؿملؽملمملمعّ٤مضّ٦ةم
حؿّ٧مغذلجّ٣محؾؽملمملمظّ٥مإشممواضّٝمعضملؿملّ٘موسؼملّ٢معػملؼملّ٦س .م
وإذا مطمملن ماظّ٦ر ّ٤مػ ّ٦معؾملّٓ ماإلغلمملن م ،موععمّٕت ّٝمصؾممله م ،مصال مبّٓ مأن مؼرملضملّٕم
اإلغلمملنماظزملمملدقمرؾ ّ٥مشلّٔاماظّ٦ر ّ٤م،ماسذلاصًمملمجبؼملؿملػمل ّ٥م،مصؿملفؿؾملّٓمظممضممملؼؿّ٥مورصّٝم
ذفملغّ٥م،موؼضملؼملّ٢مجمملػّٓؼمامسػملّ٧مرصضملؿّ٥مورضؿملّ٥م،موؼّٕدؾممسؽملّ٥مطؿملّٓماظغملمملئّٓؼ.ّ٤م م
وضّٓمسػملَّؼملؽملمملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣محذملنملماظذملّ٦رّ٤مظممأرضذملّ٧مصذملّ٦رهم

ظممعّ٦اضّٟمطـرلةم،معؽملؾملممل:معمملمطمملنمعؽملّ٥م(مصػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣محذملنيمأخّٕجذملّ٥مضّ٦عذملّ٥م
عّ٤مبػملّٓهمعغملذملهملماظذمليتموغمظذملّٓمصؿملؾملذملمملمومغرملذملفملموتّٕسذملّٕعمبذملنيمجؽملؾمملتؾملذملمملم،موػذملمملجّٕمإشممآٌّؼؽملذملهملم
اٌؽملّ٦رة،مصكمملرذملنملمعغملذملهملمعؿذملفملثممّٕؼمامظظملّٕاضؾملذملممل مذملموطفملغؾملذملمملمسمملضذملّ٢مؼلذملؼملّٝمورمؿملذملنمل مذملم:م(مسعمػملِؼملػمذملوملغمم
أَغفم ذملِّ١مخعمؿملػمذملذملّٕغممأَرػمضؿمماظػملَّ ذملِّ٥م،موعمأَحعمذملذملنملقمماظْ ذملفملَرػمضؿممإؿمظَذملذملّ٧ماظػملَّ ذملِّ٥م(سعمذملذملّٖفمموعمجعمذملذملّ٢فم)،موعمظَّ٦ػمظَ ذملمملمأَنفممأَػػمػملَ ذملِّ١م
أَخػمّٕعمجغمّ٦غِّ٨معِؽملػمِّ١مععممملمخعمّٕعمجػموملغم)،موظممرواؼهملم:م(ععمذملمملمأَرْؿملعمؾعمذملِّ١معِذملّ٤ػممبعمػملَذملٍّٓمم،موعمأَحعمؾفمذملِّ١مإؿمظَذملّ٨فممم،م
مملمدغملَؽملػموملغممشَؿملػمّٕعمكِ).م م
وعمظَّ٦ػمالَمأَنفممضَّ٦ػمعِّ٨مأَخػمّٕعمجغمّ٦غِّ٨معِؽملػمِّ١مععم عم
وعّ٤مػؽملذملمملمغقملطّٓمأنمضمذملمملؼهملماِّورذملمملنمواحملمملصصملذملهملمسػملّ٧مأعؽملؾملذملذملمملمودالعؿؾملذملمملم،م م
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واظّٓصمملعمسؽملؾملمملمواجنملمسػملّ٧مطّ٢مإغلمملنمؼؽملضملّ٣مبمملظضملؿملّ٘مصؿملؾملممل.م م
وجّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن مضممملؼهمل ماِّورمملن مظؿمللومل مضمملصّٕة مسػمل ّ٧مضم ّ٢ماظلالحم
وعّ٦اجؾملهملماظضملّٓوانمواِّخشملمملرماًمملرجؿملهملمصقلنملم،مبّ٢مػؽملمملكمودمملئّ٢مأخّٕىميؼملمملؼهملم
اِّورمملنم ،متؿؼملـ ّ٢مظم مسّٓمماظلؼملمملحمِّحّٓمبمملٌلمملسمبؾملمملمأوماظؽملؿملّ٢معؽملؾملمملم،مأوماظضملؾىملم
بؾملمملم،مأوماإلصلمملدمصؿملؾملمملم،مأوماظغملؿملّٓمِّػػملؾملمملم،مأومتّٕوؼّٝمأبؽملمملئؾملمملم،مبّ٢مسػملّ٧ماظضملغملّٗمعّ٤م
ذظ ّ١مصكملغ ّ٥مؼؽملؾطمل ّ٨ماظضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧ماظؽملؾملّ٦ض مبؾملممل م ،موبؽملمملئؾملممل مظم مطمملصهمل ماجملمملالتم
واظعملشملمملسمملتم،موعّ٤مذظ:ّ١مم م
 ايبٓا ٤االقتؿاد ٍٟم:مصالمذّ١مأغؽملمملمظممحمملجهملمإشممأنمغؿضملمملونمصمؿملضملؼممملمعّ٤مأجّ٢م
بؽملمملء ماظّ٦ر ّ٤ماضؿزملمملدؼكمممل م ،موال مؼؿقعمل ّ٠مذظ ّ١مإال مبمملظضملؼمل ّ٢ماىمملد ماٌـؼملّٕ م ،موزؼمملدةم
اإلغؿمملجمحؿ ّ٧مؼغملّ٦ن ماإلغلمملنمظم محؿملمملت ّ٥مسمملعالًمعضملشملمملءموعضملؼملممّٕؼمامظمماِّرض محؿّ٧م
ؼّٓرط ّ٥ماٌّ٦ت مأو متفملتؿمل ّ٥ماظلمملسهمل م ،موضّٓ محىملكم مسػمل ّ٧مذظ ّ١مردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآم
ّٓطُّ٣ػم مصَلِؿملػملَهملٌ م ،مصَكملؿمنؿمم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣محؿملىمل مضمملل :م(إؿمنػم مضَمملععموملِ ماظلفممملسعمهملُ موعمصِ ّ٨مؼعمِّٓ مأَحعم ِ
المتعمعملُّ٦معممحعمؿفمّ٧مؼعمطملػمّٕؿمدعمؾملعممملمصَػملْؿملعمطملػمّٕؿمدػمؾملعمممل).مم م
ادػمؿعمشملَمملععممأَنػمم َ
ممم

موظّ٤متؿقعملّ٠مضممملؼهملماظّ٦رّ٤ماضؿزملمملدؼكممملمإالمبؿسملمملصّٕماىؾملّ٦دمظػملضملؼملّ٢مواإلغؿمملجم

وتؾملؿملؽهمل ماٌؽملمملخ ماٌؽملمملدنمل مظالدؿـؼملمملر م ،مو معؽمل ّٝمط ّ٢مصّ٦ر ماظطملّ٘ م ،مواالحؿغملمملر م،م
وادؿطملاللمحمملجهملماظظملعملّٕاءم،مصؾملّٔهمطػملؾملمملمأعّ٦رمتؿؽملمملصّ٧معّٝماظّٓؼّ٤مواًػملّ٠مواظّ٦رؽملؿملهملمم
اظيت متعملؿسمل ّ٨مأنمؼّٕسّ٧ماظؽملمملسمحعملّ٦ق مبضملسملؾملّ٣ماظؾضمل ّٚم ،موأنمالمؼغملّ٦نمطّ٢معؽملؾملّ٣م
دؾؾؼممملمظممتسملؿملؿملّ٠ماظضملؿملّ٘مسػملّ٧ماآلخّٕمواإلضّٕارممبزملممليّ٥م،مصؾملّٔامأعّٕمحمّٕممظممطّ٢م م
اظرملّٕائّٝمواِّدؼمملنم،مٌمملمؼلؾؾّ٥معّ٤مغرملّٕمظػملؾطملّٚمواظغملّٕاػؿملهملمبنيماظؽملمملسم .م
طؼملمملمأنمبؽملمملءماظّ٦رّ٤ماضؿزملمملدؼكممملمؼؿشملػملنملمتّٕذؿملّٓماإلغظملمملقمواالدؿؾملالكم،موسّٓمم
اإلدّٕاف مواظؿؾّٔؼّٕ م ،مصعملّٓ مأرذّٓغممل ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣مواظلؽملهمل ماظؽملؾّ٦ؼهمل مإشم مط ّ٢مذظ ّ١م،م
ضممللمتضملمملشم:م{وعمطُػملُّ٦اموعماذػمّٕعمبغمّ٦اموعمظَمملمتغملػمّٕؿمصُّ٦امإؿمغفمّ٥غممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمّٕؿمصِنيعم}،موضممللمسّٖموجّ٢م:م
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عمبِّ٥م
موطَمملنعم ماظرملفمؿملػمشملَمملنغم مظِّٕ مم
{وعمظَممل متغمؾعمّٔممرػم متعمؾػمِّٔؼّٕؼما م* مإؿمنفم ماظْؼملغمؾعمّٔممرؿمؼّ٤عم مطَمملغغمّ٦ا مإؿمخػمّ٦عمانعم ماظرملفمؿملعممملرِنيؿم عم
طَظملُّ٦رؼما}،موس ّ٤ماٌعملّٓاممبّ٤معضملّٓمؼغملّٕب مضمملل:مزلضملوملمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣مؼعملّ٦ل :م(ععممملمععمػملَفملَمآدعمعِّ٨لمموؿمسعممملءؼممذعمّٕكمامعِّ٤ػممبعمشملّْ٤ـم.مبِقعملػمنملِمابػمّ٤ؿممآدعممعممأُطُػملَمملتؽممؼغمعملِؼملػمّ٤عمم
صغمػملْؾعمّ٥غم،مصَكملؿمنػممطَمملنعممظَمملمععمقعممملظَهملَمصَـغمػملُىملؽممظِشملَضملعممملعِِّ٥موعمثغمػملُىملؽممظِرملعمّٕعمابِِّ٥موعمثغمػملُىملؽممظِؽملعمظملَلِ.)ِّ٥م م
َٗٓٚ ا :ايبٓا ٤االدتُاع :ٞماظّٔي مؼعملّ٦م مسػمل ّ٧ماظؿضملمملون ماٌـؼملّٕ مبني مصمؿملّٝم
أصّٕاده مبمملحملؾهمل مواٌّ٦دة مواالحذلام ماظغملمملع ّ٢م ،مرؿملىمل مؼؿؼملغمل ّ٤ماظرملؾمملب معّ٤م
االدؿظملمملدة معّ٤محغملؼملهملماظرملؿملّ٦خ م،موؼلؿظملؿملّٓماظرملؿملّ٦خمعّ٤مرمملضهملمماظرملؾمملب م،مصؿملّ٦جّ٥مطّ٢م
واحّٓمعؽملؾملؼملمملمرمملضمملتّ٥مإشممعمملمؼضملّ٦دمغظملضملّ٥مبمملًرلمسػملّ٧ماظؾالدمواظضملؾمملدم ،موػّٔا ماظؿضملمملونم
أحّٕىمعمملمؼغملّ٦نمبنيمطمملصهملمأرؿملذملمملفماجملؿؼملذملّٝموصؽمملتّ٥مورؾعملذملمملت.ّ٥م م
وؼؿقذملعمل ّ٠مأؼسملؼمذملممل مبمملٌلمملواة مبني مصمؿملذمل ّٝمأصذملّٕاده مظم مايعملذملّ٦ق مواظّ٦اجؾذملمملت م ،مإذ مالم
جممملل مظػملؼملفمملعػملهمل مأو ماحمللّ٦بؿملهمل م ،مأو مأط ّ٢ماٌمملل مبمملظؾمملر ّ٢م ،مصال مرمّ٦ز مِّحّٓ مأنم
ؼفملخّٔمعممللمشرلهمبّٓونمحّ٠م،مضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مظَممل متعم ْفملطُػملُّ٦ا مأَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػمم
بعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػم مبِمملظْؾعممملرِّ٢ؿم مإؿمظَّممل مأَنػم م عمتغملُّ٦نعم متِفعممملرعمةً مسعمّ٤ػم متعمّٕعماضـم معِ ػمؽملغملُّ٣ػم} ،مطؼملممل مؼؿشملػملنمل م ماظؾؽملمملءم
االجؿؼملمملس ّ٨ماظذلاح ّ٣مواظؿضملمملون م ،مرؿملىمل مؼّٕح ّ٣ماظغملؾرل ماظزملطملرل م ،مواظطملين ماظظملعملذملذملرل،م
صؿملضملّ٦دماظطملينمبظملسملذملػملّ٥مسػملّ٧مأخؿملّ٥ماظظملعملذملرلمممؿـػملًمملمظعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م م
ال مزَؾملػمّٕعم مظَّ٥غم م،موعمععمّ٤ػم مطَمملنعم مسِؽملػمّٓعمهغم مصَسملػمّ٢غمم
(ععمّ٤ػم مطَمملنعم مسِؽملػمّٓعمهغم مصَسملػمّ٢غم مزَؾملػمّٕـم مصَػملْؿملعمضملغمّٓػم مبِ ِّ٥مسعمػملَ ّ٧مععمّ٤ػم م َ
المزعمادعممظَّ٥غم).ممم م
زعمادٍمصَػملْؿملعمضملغمّٓػممبِِّ٥مسعمػملَّ٧مععمّ٤ػمم َ
وظغملّ٨مؼؿقعملّ٠مايظملمملزمسػملّ٧ماظّ٦رّ٤ماجؿؼملمملسؿملكممملمال مبّٓمعّ٤مأنمؼؿقػملّ٧مطّ٢م
أبؽملمملئّ٥مبمملٌرملمملرطهملماإلرممملبؿملهملمظممإصالحّ٥م،مواإلدؾملمملممظمماظؽملقمؾملغمّ٦ضؿممبّ٥م،مصكملنماإلدالمم
دسمملمإشمماإلرممملبؿملهملمظممطّ٢معمملمعّ٤مذفملغّ٥مخّٓعهملماظّ٦رّ٤مورصضملؿ ّ٥مرّ٦المحؿملمملةماظظملّٕدم
عؽملّٔ غضملّ٦عهمل مأزظملمملره محؿ ّ٧مغؾملمملؼهمل محؿملمملت ،ّ٥مصمملٌلػمل ّ٣مال مؼعمل ّٟمع ّ٤ماِّحّٓاث معّ٦ضّٟم
اٌرملمملػّٓ مصقلنمل م ،مب ّ٢مرمنمل مأن مؼغملّ٦ن مإرممملبؿملكمممل م ،مؼلضمل ّ٧مإشم محممملربهمل ماظظمللمملدم
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واإلصلمملدمواظؿكّٕؼنملم،مممؿـالًمظعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممرعمأَىمعِ ػمؽملغملُّ٣ػمم
عغم ػمؽملغملَّٕؼما مصَػملْؿملغمطملعمؿملممّٕػمهغم مبِؿملعمِّٓهِ م ،مصَكملؿمنػم مظَّ٣ػم مؼعملػمؿعمشملِّٝػم مصَؾِػملِلعممملغِ ِّ٥م ،مصَكملؿمنػم مظَّ٣ػم مؼعملػمؿعمشملِّٝػم مصَؾِعملَػملْؾِ ِّ٥موعمذعمظَِّ١م
أَضػمضملعمّٟغم ماإلؿمميعممملنؿم) ،مصمملظؿملّٓ مظػمللػملشملمملن م ،مواظػمللمملن مظػملضملػملؼملمملء م ،مواظعملػملنمل مظضملمملعهمل ماظؽملمملس م،م
وحؿملىمل مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م( ماغػمزملغمّٕػم مأَخعممملكَ مزَمملظِؼملؼمممل مأَوػم مععمصملْػملُّ٦عؼمممل م ،مصَعملَممللعمم
رعمجغمّ٢ؽم :مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ ،ِّ٥مأَغػمزملغمّٕغمهغم مإؿمذعما مطَمملنعم مععمصملْػملُّ٦عؼمممل ،مأَصَّٕعمأَؼػموملعم مإؿمذعما مطَمملنعم مزَمملظِؼملؼمممل مطَؿملػمّٟعمم
أَغػمزملغمّٕغمهغم؟مضَممللعم:متعمقػمفغمّٖغمهغم،مأَوػممتعمؼملػمؽملعمضملغمّ٥غممعِّ٤عمماظصملُّػملّْ٣ؿممصَكملؿمنفممذعمظَِّ١مغعمزملػمّٕغمهغم) .م
صؼملممل مادؿق ّ٠ماٌلػملؼملّ٦ن ماًرلؼهمل مإال مبكملدؾملمملعؾمل ّ٣ماإلرممملب ّ٨مظم مبؽملمملءم
أورمملغؾملّ٣مموابؿطملمملءماظؽملظملّٝمظالغلمملغؿملهملمصمضملمملءم،مؼعملّ٦لمتضملمملشم{:طُؽملػمؿغمّ٣ػممخعمؿملػمّٕعممأُعفمهملٍمأُخػمّٕؿمجعموملػمم
ظِػملؽملفممملسؿم متعمفملْعغمّٕغمونعم مبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِ موعمتعمؽملػمؾملعمّ٦ػمنعم مسعمّ٤ؿم ماظْؼملغم ػمؽملغملَّٕؿم موعمتغمقملػمعِؽملغمّ٦نعم مبِمملظػملَّ ِّ٥موعمظَّ٦ػم مآععمّ٤عم مأَػػمّ٢غمم
اْظغملِؿعممملبِمَظغملَمملنعممخعمؿملػمّٕؼمامظَؾملغمّ٣ػممعِؽملػمؾملغمّ٣غمماظْؼملغمقملػمعِؽملغمّ٦نعمموعم َأطْـعمّٕغمػغمّ٣غمماظْظملَمملدِعملُّ٦نعم}.م م
إن ماٌلػمل ّ٣ماي ّ٠مال مؼؽملؾطمل ّ٨مأن مؼغملّ٦ن مدػملؾؿملكمممل معؿغملمملدال مأو معؿعملمملسلؼمممل مسّ٤م
اإلدؾملمملممظممبؽملمملءمورؽملّ٥موضممملؼؿّ٥م،مبّ٢مرمنملمأنمؼغملّ٦نمإرممملبؿملكممملمعؿقؼملالمعلؽّ٦ظؿملؿّ٥م
وممله مجمؿؼملضمل ّ٥م ،محؿ ّ٧مؼلؾمل ّ٣مظم مرضؿمل ّ٥مورصضملؿ ّ٥م ،مصمملإلدالم مٕ مؼضمل ّٟمأحّٓؼما معّ٤م
اٌلؽّ٦ظؿملهمل محؿ ّ٧ماًمملدم مجضملػمل ّ٥معلؽّ٦الً مظم معمملل مدؿملّٓه م ،مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآم
موطُ ُّػملغملُّ٣ػم مععملػمؽغمّ٦لؽم مسعمّ٤ػم مرعمسِؿملفمؿِ ،ِّ٥ماإلؿمععممملمغم مرعماعـم موعمععملػمؽغمّ٦لؽم مسعمّ٤ػمم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(طُ ُّػملغملُّ٣ػم مرعماعـم ،عم
رعمسِؿملفمؿِ،ِّ٥موعماظّٕفمجغمّ٢غممرعماعـممصِّ٨مأَػػمػملِِّ٥موعمػغمّ٦عممععملػمؽغمّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِ ِّ٥م،موعمإٌَّػمأَةُمرعماسِؿملعمهملٌمصِّ٨مبعمؿملػموملِم
زعموػمجِؾملعممملموعمععملػمؽغمّ٦ظَهملٌمسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِؾملعمممل،موعماًَمملدِمغممرعماعـممصِّ٨مععمممللؿممدعمؿملممِّٓهِموعمععملػمؽغمّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِ.)ِّ٥مم م
َٗٓٚ ا :ايبٓا ٤ايطًٛن:ٞموالمؼغملّ٦نمذظّ١مإالمبؽملرملّٕماظعملؿملّ٣ماًػملعملؿملهملمواإلغلمملغؿملهملم
بني مصمؿمل ّٝمأصّٕاد ماجملؿؼمل ّٝم،طمملظزملدل م ،موايػمل ّ٣م ،مواظّٕص ّ٠م ،مواظّٕضمهمل م ،مواظّ٦صمملء،م
واظزملّٓقمواِّعمملغهملم،موشرلػمملمعّ٤معغملمملرمماِّخالقماظيتمػّ٨مجّ٦ػّٕمردمملظهملماإلدالمم،م
صعملّٓمدغمؽّ٢م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معمملماظّٓؼّ٤؟مضمملل م:م(حغملػمّ٤غم ماًُػملُّ٠ؿم) ،مبّ٢مإنماظؽمل

م

(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأوالػمملمسؽملمملؼهملمصمملئعملهمل م،محني مأسػملّ٤مأن ماظطملمملؼهملمعّ٤مبضملـؿ ّ٥مإمنمملم
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ػّ٨مإمتمملممعغملمملرمماالخالق،محؿملىملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(إؿمغفمؼملعممملمبغمضملِـػموملغممظِفملُتعمؼملممّ٣عمم

عغملمملرمماَِّخػمالقؿم).م م

 َٔٚايبٓا ٤ايطًٛن ٞماظّٔي مزمؼمل ّ٨ماِّورمملن :مسّٓم ماظلكّٕؼهمل مواالدؿؾملّٖاءمم
بمملآلخّٕؼ ،ّ٤مأو ماظؿعملػملؿمل ّ٢مع ّ٤مذفملغؾمل ّ٣مشؼملّٖؼما مأو مٌّٖؼما مأو مبىمل ماظرملمملئضملمملت ماظغملمملذبهمل مبنيم
اظؽملمملسم،مضممللمتضملمملظ{:ّ٨ؼعمممل مأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امظَمملمؼعملػمكعمّٕػممضَّ٦ػممؽممعِّ٤ػممضَّ٦ػممـممسعملعمّ٧مأَنػممؼعمغملُّ٦غغمّ٦ام
ُلغملُّ٣ػمموعمظَمملم
ػممؼغملُّ٤فم مخعمؿملػمّٕؼمامعِؽملػمؾملغمّ٤فمموعمظَمملمتعمػملْؼملِّٖغموا مأَغػمظمل عم
خعمؿملػمّٕؼمامعِؽملػمؾملغمّ٣ػمموعمظَمملمغِلعممملءؽممعِّ٤ػم مغِلعممملءٍمسعملعمّ٧مأَن عم
تعمؽملعممملبعمّٖغموا مبِمملظْفملَظْعملَمملبِ مبِؽػمّٗعم ماظِمملدػمّ٣غم ماظْظملُلغمّ٦قغم مبعمضملػمّٓعم ماظْكملؿمميعممملنؿم موعمععمّ٤ػم مظَّ٣ػم مؼعمؿغمنملػم مصَفملُوظَؽِ َّ١مػغمّ٣غمم
اظصملَّمملظِؼملغمّ٦نعم}،وؼعملّ٦ل مدؾقمملغ{:ّ٥إؿمنفم ماظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمقِؾقمّ٦نعم مأَنػم متعمرملِؿملّٝعم ماظْظملَمملحِرملعمهملُ مصِ ّ٨ماظَِّّٔؼّ٤عمم
آَععمؽملغمّ٦ا مظَؾملغمّ٣ػم مسعمّٔعمابؽم مأَِظؿملّ٣ؽم مصِ ّ٨ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعماظْـملَخِّٕعمةِ} مصؾؾملّٔهماظعملؿملّ٣ماًػملعملؿملهملمتغمقؼملّ٧ماِّورمملنم
وتضملزملّ٣معّ٤مطّ٢معصملمملػّٕماظظملّ٦ضّ٧مواالدمالل،موتزملمملنمعّ٤ماظسملؿملمملعم،مصلالعهملماظّ٦رّ٤م
وضّ٦ة مبؽملؿملمملغ ،ّ٥موزل ّ٦معغملمملغؿ ّ٥موسّٖة مأبؽملمملئ ،ّ٥مبؿؼمللغملؾمل ّ٣مبمملظعملؿمل ّ٣ماظظملمملضػملهمل مواِّصضملممللم
ايؼملؿملّٓة.

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إنمعّ٤مودمملئّ٢مضممملؼهملموبؽملمملءماِّورمملن م :ايبٓا ٤ايعًُٚ ٍٞايفهس، ٍٟمصالمذّ١م

أن مذظ ّ١مع ّ٤مأػ ّ٣مدؾ ّ٢ماظؾؽملمملء موهعملؿمل ّ٠ماظؿعملّٓم مِّي مجمؿؼمل ّٝم ،مظّٔظ ّ١محّٕصم
اإلدالم مسػملّ٧مغرملّٕماظضملػملّ٣مبنيمأبؽملمملءماِّعهملم،مصغملمملغومل مأولمآؼمملتماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مغّٖوالً:م
{اضّْٕعمأْ مبِمملدػمّ٣ؿم مرعمبمم َّ١ماظَِّّٔي مخعمػملَّ٠عم م* مخعمػملَّ٠عم ماظْكملؿمغػملعممملنعم معِّ٤ػم مسعمػملَّ٠ـم* ماضّْٕعمأْ موعمرعمبقم َّ١ماظْفملَطّْٕعممغم م*م
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عمضملػملّ٣ػم} ،موبضملّٓػممل مغّٖظومل مدّ٦رة ماظعملػمل ّ٣ماظّٔيم
اظَِّّٔي مسعمػملَّّ٣عم مبِمملظْعملَػملَّ٣ؿم م*مسعمػملَّّ٣عم ماظْكملؿمغػملعممملنعم مععمممل مظَّ٣ػم مؼ ػم
ػّ٦مأولمأداةمعّ٤مأدواتمهزملؿملّ٢ماظضملػملّ٣م،مضممللمتضملمملشم:م{منموعماظْعملَػملَّ٣ؿمموعمععممملمؼعملػمشملُّٕغمونعمم}،م
وػّٔا مإن مدلفم مسػمل ّ٧مذّ٨ء مصكملمنممل مؼّٓل مسػمل ّ٧مأن معغملمملغهمل ماظضملػمل ّ٣مظم ماإلدالم مال متّٓاغؿملؾملمملم
عغملمملغهمل ،مطؼملممل مضمملل مربؽملممل مظم مطؿمملب{:ّ٥ضُّ٢ػم مػعمّ٢ػم مؼعملػمؿعمّ٦ؿمي ماظَِّّٔؼّ٤عم مؼعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم موعماظَِّّٔؼّ٤عم مظَمملم
ؼعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعممإؿمغفمؼملعممملمؼعمؿعمّٔعمطَّّٕغممأُوظُّ٦ماظْفملَظْؾعممملبِ}.م م
مممممصمملظ ِضملػملّ٣مػّ٦مأحّٓمأػّ٣مأسؼملّٓةمبؽملمملءماِّورمملنموضممملؼؿؾملمملمواظؽملؾملّ٦ضمبؾملمملم،مصؾّ٥مؼغمعملسملّ٧م
سػملّ٧ماظؿكػملّذملّٟمواظظملعملذملّٕمواىؾملّ٢مواِّعؿملهملموشرلػمملمعّ٤ماِّعّ٦رماظّيت متقملخؾمذملّٕماظّ٦رّ٤م،م
وال مؼؽملغملّٕ مأحّٓ مأن ماظؽملؼمل ّ٦ماالجؿؼملذملمملس ّ٨مواالضؿزملذملمملدي مظم مأي مدوظذملهمل مع ّ٤ماظّٓولم
عّٕػّ٦نمبمملظضملػمل .ّ٣م
طؼملممل مأن ماظؾؽملمملء ماظظملغملّٕي مؼلؾمل ّ٣مظم متؽملؼملؿملهمل ماظضملعملّ٦ل موتزملقؿملّّ ماٌظملمملػؿملّ٣م
اًمملرؽهملموؼضملؼملّ٢مسػملّ٧مضممملؼهملماجملؿؼملّٝمعّ٤مأصقمملبماظّٓسّ٦اتماشلّٓاعهملمواِّصغملمملرم
اٌؿشملّٕصهمل ماظيت متزملّٓر مع ّ٤معّٕض ّ٧ماظعملػملّ٦ب موضضملظملمملء ماظؽملظملّ٦س م ،ماظّٔؼ ّ٤مال مزمؾّ٦نم
ورؽملؾمل ّ٣م ،مب ّ٢مؼضملؼملػملّ٦نمسػملّ٧مزسّٖسهمل مأعؽمل ّ٥م،موػّٓممبؽملؿملمملغّ٥مومتّٖؼّ٠مأوصمملظ ّ٥م،موتظملّٕؼّ٠م
طػملؼملؿ،ّ٥موظؿملّٗمشلّ٣مػّٓفمدّ٦ىمغرملّٕماظظملّ٦ضّ٧ماظيتمتقملديمإشممصنتمسصملؿملؼملهملمتضملزملّٟم
بمملظؾالدمواظضملؾمملدمعّ٤مضؿّ٢موتّٓعرلموختّٕؼنملم،موزسّٖسهملمِّعّ٤ماظظملّٕدمواجملؿؼمل.ّٝم م
صمملإلغلمملنغم مإذعما مأحنملفم مورؽملعمّ٥غم مادؿرملضملعمّٕعم معلؽّ٦ظؿملهملَ ماحملمملصصملهملِ مسػملَ ّ٧مأعؽملِّ٥م
وادؿعملّٕارؿمه،موالَ مؼلؿفؿملنملغممظِؼملعمّ٤ػممؼعملػمضملعمّ٧مظِؿكّٕؼؾ ّ٥معِّ٤عمماِّدسؿملمملء م،مصغملّ٣مزمؿمملجغممور غمؽملؽملمملم
اظؿملّ٦ممإشممضػملّ٦بٍمدػملؿملؼملهملٍ عؽملظملؿقهملمسػملّ٧مطّ٢مممأبّ٦ابِماًرل م،موطّ٣مزمؿمملجغممورؽملغمؽملمملمإشمم
صمّ٦عـممعؿـملظظملهملمعؿضملمملوغهملمتعملؿملهملم،متؿضملمملعّ٢غممصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملممل بكملحلمملنـمموأعمملنـم وارؼملؽؽملمملن.م م

*مممممم*مممممم* م
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دٚز املسأ ٠يف بٓا ٤اجملتُع
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌني،ماظعملمملئذملّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماظغملذملّٕؼ:ّ٣م{ععمذملّ٤ػممسعمؼملِذملّ٢عممصعمذملمملظِقؼممملمعِذملّ٤ػمم
عمذطَّٕـممأَوػممأُغػمـعمّ٧موعمػغمّ٦عممعغمقملػمعِّ٤ؽممصَػملَؽملغمقػمؿملِؿملعمؽملفمّ٥غممحعمؿملعممملةًمرَؿملممؾعمهملًموعمظَؽملعمفػمّٖؿمؼعمؽملفمؾملغمّ٣ػممأَجػمّٕعمػغمّ٣ػممبِفملَحػملعمّ٤ؿممععممملمطَمملغغمّ٦ام
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملمم
ؼعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
حمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػممم
تعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملنماظؾرملّٕؼهملمٕمتضملّٕفمدؼؽملؼممملموالمحسملمملرةًمسؽملؿملوملمبذملمملٌّٕأةمطضملؽملمملؼذملهملماإلدذملالمممبؾملذملمملم;م
حؿملىملماػؿؼملوملمذّٕؼضملهملماإلدالممبمملٌّٕأةموأطّٓتمسػملّ٧معغملمملغؿؾملمملموسصملذملّ٣معؽملّٖظؿؾملذملمملم،مصعملذملّٓم
جضملّ٢مآم(سذملّٖؾمموجذملّ٢ؾم)ماإلغلذملمملنمخػملؿملظملذملهملمظممأرضذملّ٥مذطذملّٕؼمامطذملمملنمأومأغـذملّ٧م،موٕمؼظملذملّٕقم
ػممذطَّٕـمم
بؿملؽملؾملؼملمملم،مضممللمتضملمملشم{:صَمملدػمؿعمفعممملبعممظَؾملغمّ٣ػممرعمبقمؾملغمّ٣ػممأَغممّ٨مظَمملمأُضِؿملّٝغممسعمؼملعمّ٢عممسعممملعِّ٢ـممعِ ػمؽملغملُّ٣ػممعِ ّ٤عم
ػمسملغملُّ٣ػممعِذملّ٤ػممبعمضملػمذملّٚـم...م}،مطؼملذملمملمأطذملّٓتماظرملذملّٕؼضملهملماإلدذملالعؿملهملمسػملذملّ٧مأنماظضملالضذملهملم
َأوػممأُغػمـعمّ٧مبعمضمل غم
بذملذملنيماظّٕجذملذملّ٢مواٌذملذملّٕأةمسالضذملذملهملمذذملذملعملنيمعؿغملذملذملمملعػملنيموظؿمللذملذملمملمغذملذملّٓؼّ٤معؿزملذملذملمملرسنيم،مضذملذملممللم
دؾقمملغ{:ّ٥وعمظَؾملغمّ٤عمؾممعِـػمّ٢غمماظَؾمِّٔيمسعمػملَذملؿملػمؾملؿمّ٤عمؾممبِذملمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِ...م}،موؼعملذملّ٦لمغؾؿملؽملذملمملم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥م
ودػمل)ّ٣م:م(إؿمغفمؼملعممملماظؽملمملعممملءغممذعمعملَمملئِّ٠غمماظّٕممجعمذملممللؿم)م،مظغملذملّ٤ماٌرملذملغملػملهملمايعملؿملعملؿملذملهملمتغملؼملذملّ٤مظممدذملّ٦ءم
اظظملؾملذملذملذملّ٣مظذملذملذملؾضملّٚمغزملذملذملذملّ٦صماظغملؿذمل ذملمملبمواظلذمل ذملؽملهملم،موظمماضؿقذمل ذملمملممشذملذملذملرلماٌذملذملذملقملػػملنيموشذملذملذملرلم
اٌؿكزملزملنيمظػملّٓسّ٦ةمأؼسملؼممملم،مصؿملغمصملؾملّٕونماإلدالممسػملذملّ٧مأغذملّ٥مرمضملذملّ٢معذملّ٤ماظؽمللذملمملءمإعذملمملءؼمم
تغمؾ ذملمملعموتغمرملذملذملذلىم،موبضملذملذملّٚمأصذملذملقمملبماظظملؾملذملذملّ٣ماً ذملمملرلملمؼؾؽملذملذملّ٦نمأحغملذملذملمملمماٌذملذملّٕأمةمسػملذملذملّ٧م
اظسملّٕورةمصالمتؿغملػملّ٣مإالمظسملّٕورةم،موالمختّٕجمإالمظسملّٕورةمحؿذملّ٧مصذملمملرتمطذملّ٢مأحذملّ٦الم
إٌّأةمختسملّٝمظػملسملّٕورة.مم م
مممإنماٌذملذملّٕأةمشل ذملمملمعغملمملغؿؾمل ذملمملم،مصؾملذملذملّ٨مغزملذملذملّٟماجملؿؼملذملذملّٝموشل ذملمملمدورػ ذملمملمظممخّٓعؿذملذملّ٥م،م
صغملؿملذملذملّٟمغلذملذملؼملمّّمبذملذملفملنمؼغملذملذملّ٦نمغزملذملذملّٟماجملؿؼملذملذملّٝمعضملشملػملًذملذملمملم؟!،موسؽملذملذملّٓعمملمغؽملصملذملذملّٕمظممدؼؽملؽملذملذملمملم
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اإلدالعّ٨مايؽملؿملّٟمنّٓمأغّ٥مضّٓمطّٕممإٌّأةمأعكممملموأخؿؼممملموزوجهملًموبؽملؿؼممملموإغلمملغهملم،مصؾملذملّ٨م
أملممهذملذملوملمأضذملذملّٓاعؾملمملماىؽملذملذملهملم،مصعملذملذملّٓمج ذملمملءمرجذملذملّ٢مإشمماظ ذملؽمل

م(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م

ؼلؿفملذغّ٥مظمماىؾملذملمملدم،مصلذملفملظّ٥مأحؿملذملهملمأعذملّ١؟مصعملذملممللماظّٕجذمل:ّ٢مغضملذملّ٣م،مصعملذملممللم(صذملػملّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(اظّْٖعممػممرؿمجػمػملَؾملعممملم،مصَـعمّ٣فمماظْفعمؽملفمذملهملُ)م،موػذملّ٨مبؽملذملوملمهفذملنملماظمؽملذملمملرمسذملّ٤مأبؿملؾملذملمملمإنم
أحلّ٤مإظؿملؾملمملم،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممطَمملغعموملػممظَّ٥غممأُغػمـعمّ٧مصَػملَذملّ٣ػممؼعمؽِذملّٓػمػعممملم
ذملّٔطُّ٦رعم مذملمأَدػمخعمػملَذملّ٥غمماظػملَّذملّ٥غمماظْفعمؽملفمذملهملَ)م،م
،موعمظَذملّ٣ػممؼغمؾملؿمؽملػمؾملعمذملممل،موعمظَذملّ٣ػممؼغمذملقملػمثِّٕػمموعمظَذملّٓعمهغممسعمػملَؿملػمؾملعمذملمملم مذملمضَذملممللعمم:مؼعمضملػمؽملِذملّ٨ماظ قم
وؼعملّ٦لم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(ععمّ٤ػممطُّ٤فممظَّ٥غممثعمػملَمملثغممبعمؽملعممملتٍمأَوػممثعمػملَمملثغممأَخعمّ٦عماتٍمأَوػممبِؽملعمػمؿذملمملنؿمم
أَوػممأُخػمؿعممملنؿمماتفمعملَّ٧ماظػملَّّ٥عممصِؿملؾملؿمّ٤فمموعمأَحػملعمّ٤عممإؿمظَؿملػمؾملؿمّ٤فممحعمؿفمّ٧مؼعمؾِّ٤فممأَوػممؼعمؼملغمذملؿػمّ٤عممطُذملّ٤فممظَذملّ٥غممحِفعممملبؼمذملمملمعِذملّ٤ػمم
اظؽملفممملرؿم).موزوجهملمتغملؼملّ٢مغزملّٟمدؼّ٤مزوجؾملمملمؼعملّ٦لم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(مععمّ٤ػممرعمزعمضَذملّ٥غمم
اظػملَّّ٥غمماعػمّٕعمأَةًمصعممملظِقعمهملًم،مصَعملَّٓػممأَسعممملغعمّ٥غممسعمػملَّ٧مذعمشملّْٕؿممدِؼؽملِِّ٥م،مصَػملْؿملعمؿفمّ٠ؿمماظػملَّّ٥عممصِّ٨ماظرملفمشملّْٕؿمماظـفممملغِ.)ّ٨م م
صمملٌّٕأةُمظممزّ٢متضملمملظؿملّ٣ماإلدالمماظعملّ٦ميهملموتّ٦جؿملؾملمملتِّ٥مايغملؿملؼملذملهملمتضملذملؿملّ٘محؿملذملمملةًم
ءم،مصعملّٓمخػملعملمملمعذملّ٤مأصذملّ٢مواحذملّٓمؼعملذملضملّٓمطذملّ٢م
غم
طّٕميهمل،مصؾملّ٨مواظّٕجّ٢مظمماإلغلمملغؿملهملمدّ٦ا
غملذملّ٣ػممعِذملّ٤ػممغعمظملْذملّٗـمم
غملذملّ٣غمماظَّذملِّٔيمخعمػملَعملَ ُ
عؽملؾملؼملمملمبمملآلخّٕم،مضممللمتضملذملمملشمم:م{ ؼعممملأَؼقمؾملعمذملمملماظؽملفمذملمملسغمماتفم ُعملذملّ٦امرعمبفم ُ
وعماحِذملذملّٓعمةٍموعمخعمػملَذملذملّ٠عممعِؽملػمؾملعم ذملمملمزعموػمجعمؾملعمذملمملموعمبعمذملذملىملفممعِؽملػمؾملغمؼملعم ذملمملمرؿمجعممملظًذملمملمطَ ذملـِرلؼماموعمغِلعم ذملمملءؼمموعماتفمعملُذملذملّ٦اماظػملَّذملذملّ٥عمماظَّ ذملِّٔيم
تعملعممملءعمظُّ٦نعممبِِّ٥موعماظْفملَرػمحعممملمعممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممطَمملنعممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممرعمضِؿملؾؼمممل}،موأوصؾمّ٧مبؾملّ٤مردّ٦لمآم(صعمذملػملَّّ٧م
آُمسعمػملَؿملػم ذملِّ٥موعمدعم ذملػملَّّ٣عمم)محؿملذملذملىملمض ذملمملل:م(ادػمؿعمّ٦ػمصغمذملذملّ٦امبِمملظؽملمملعم ذملمملءِمخعمؿملػمذملذملّٕؼما)م،موظّٕصضملذملذملهملمذ ذملفملنماٌذملذملّٕأةم
وعغملمملغؿؾملمملمغؾملّ٧ماظذملؽمل

م(مصعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عمم)مسؼملذملمملمؼظملضملػملذملّ٥مبضملذملّٚماظؽملذملمملسمعذملّ٤مممتؿملؿملذملّٖمم

اِّبؽملمملءمسػملّ٧ماظؾؽملذملمملتمظمماٌفملطذملّ٢مأوماٌرملذملّٕبمأوماٌػملذملؾّٗمأوماٌلذملغملّ٤مأوماٌضملمملعػملذملهملم
اظغملّٕميذملذملهملم،مصضملؽملذملذملّٓعمملمطذملمملنمأحذملذملّٓماظؽملذملمملسمرمػملذملذملّٗمإشممجمملغذملذملنملماظذملؽمل

م(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥م

وعمدعمػملَّّ٣عم)مصَفعممملءعمهغممابػمّ٤ؽممظَّ٥غمم،مصَفملَخعمّٔعمهغممصَعملَؾفمػملَّ٥غمم،مثغمّ٣فممأَجػمػملَلعمذملّ٥غممصِذملّ٨محِفػمذملّٕؿمهِم،موعمجعمذملمملءعمتِمابػممؽملعمذملهملٌمظَذملّ٥غمم،م
صَفملَخعمّٔعمػعممملمصَفملَجػمػملَلعمؾملعممملمإؿمظَّ٧مجعمؽملػمؾِ،ِّ٥مصَعملَممللعمماظؽملفمؾِذملّ٨قمم(صعمذملػملَّّ٧ماظػملَّذملّ٥غممسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م:م(ػعمػملَّذملمملمسعمذملّٓعمظْوملعمم
بعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل؟).م م
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وطؼملمملمأنمظػملّٕجّ٢مدورؼمامػمملعمملمظممخّٓعذملهملماجملؿؼملذملّٝم،مصػملػملؼملذملّٕأةمطذملّٔظّ١مدورمالم
ؼعملّ٢مأػؼملؿملهملمسّ٤مدورماظّٕجّ٢م،موعّ٤ماِّدوارماٌؾملؼملذملهملماظذمليتمتقملدؼؾملذملمملماٌذملّٕأةمظممبؽملذملمملءم
اجملؿؼمل :ّٝم
َػازنتٗا يف ايعٌُ ٚاإلْتازم،مصمملٌّٕأةمتضملؼملّ٢مجبّ٦ارماظّٕجّ٢م،ممبذملمملمؼزملذملّ٦نم
طّٕاعؿؾملمملموالمؼلؿمللملمإظؿملؾملمملم،مطذملمملظؿؼملّٕؼ،ّٚمواظؿشملؾؿملذملنملم،مواظؿذملّٓرؼّٗ،موايؿملمملطذملهمل،موبضملذملّٚم
اِّسؼملممللماظّٖراسؿملهملموشرلػمملم،موضّٓمضّٙؾممسػملؿملؽملمملماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مأمنّ٦ذجؼمذملمملمظضملؼملذملّ٢ماٌذملّٕأةم
حؿملىملمؼعملذملّ٦لمدذملؾقمملغم {:ّ٥وعمظَؼملفمذملمملموعمرعمدعممععمذملمملءعممععمذملّٓػمؼعمّ٤عمموعمجعمذملّٓعممسعمػملَؿملػمذملِّ٥مأُعفمذملهملًمعِذملّ٤عمماظؽملفمذملمملسؿممؼعملػمذملعملُّ٦نعمم
وعموعمجعمّٓعممعِّ٤ػممدغموغِؾملؿمّ٣غمماعػمّٕعمأَتعمؿملػمّ٤ؿممتعمّٔغمودعمانؿممضَممللعممععمذملمملمخعمشملْؾغمغملُؼملعمذملمملمضَمملظَؿعمذملمملمظَذملمملمغعملػمذملعملِّ٨محعمؿفمذملّ٧مؼغمزملػمذملِّٓرعمم
اظّٕممسعممملءغمموعمأَبغمّ٦غعممملمذعمؿملػمّْؽممطَؾِرلؽم} .م
وضذملذملّٓمضذملذملّٕبوملماظل ذملؿملّٓةمخّٓرمذملذملهملم(رضذملذملّ٨مآمسؽملؾمل ذملممل)مأروعماِّعـػملذملذملهملمظمماظّ٦ضذملذملّ٦فم
جبّ٦ارمزوجؾملمملممبّ٦اضّٟمسصملؿملؼملهملمدظّوملمسػملذملّ٧مرجمملحذملهملمسعملػملذملؾملمملموذذملفمملسؿؾملمملمظممعّ٦اجؾملذملهملم
اظؿقذملذملّٓؼمملتماظذملذمليتمواجؾملذملذملوملمردذملذملّ٦لمآم(صعم ذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػم ذملِّ٥موعمدعم ذملػملَّّ٣عم)،مصفملؼّٓتذملذملّ٥موثؾفمؿؿذملذملّ٥م
وأسمملغؿّ٥مسػملّ٧ماٌسملّ٨مظممدسّ٦تذملّ٥م،موطمملغذملوملمهذملّٕصمسػملذملّ٧مراحؿذملّ٥م،موتشملؼملذملؽّ٤مسػملذملّ٧م
دالعؿ،ّ٥موتضملؼملذملّ٢مم طذملّ٢معذملمملمظممودذملضملؾملمملمإلدذملضملمملدهم،مصغملذملمملنماىذملّٖاءمعذملّ٤مجذملؽملّٗماظضملؼملذمل،ّ٢م
حؿملذملذملىملمأَتعمذملذملّ٧مجِؾػمّٕؿمؼذملذملّ٢غمم(سػملؿملذملذملّ٥ماظلذملذملالم)ماظؽملفمؾِذملذملّ٨فمم(صعم ذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػم ذملِّ٥موعمدعم ذملػملَّّ٣عم)مصَعملَ ذملممللعمم:مبعمرملممذملذملّٕػمم
خعمِّٓرمَهملَمبِؾعمؿملػموملٍمصِّ٨ماظْفعمؽملفمهملِمعِذملّ٤ػممضَزملعمذملنملٍمالَمصعمذملكعمنملعممصِؿملذمل،ِّ٥موعمالَمغعمزملعمذملنملعم).موطذملّٔظّ١مأزلذملمملءم
بؽملوملمأبّ٨مبغملّٕم(رضذملّ٨مم آمسؽملؾملؼملذملممل)معذملّٝمزوجؾملذملمملماظذملّٖبرلمبذملّ٤ماظضملذملّ٦امم(رضذملّ٨مآمسؽملذمل)ّ٥م
حؿملىملمضمملظومل:م(تعمّٖعموفمجعمؽملِّ٨ماظّٖقمبعمؿملػمّٕغمم،موعمععممملمظَّ٥غممصِّ٨ماَِّرػمضؿممعِّ٤ػممععمممللـمموعمالَمععمؼملػمػملُذملّ٦كٍم،موعمالَمذعمذملّ٨ػمءٍم
شَؿملػمّٕعممغعممملضِّّـمموعمشَؿملػمّٕعممصَّٕعمدِ،ِّ٥م َصغملُؽملػموملغممأَسػمػملِّٟغممصَّٕعمدعمّ٥غمموعمأَدػمؿعمعملِّ٨ماٌَمملءعم.)...مم م
وعّ٤مثّ٣مصكملنمدورمإٌّأةم،موعلؽّ٦ظؿملؿؾملمملموذملمملهمبؿملؿؾملذملمملموزوجؾملذملمملمعلذملؽّ٦ظؿملهملمسصملؿملؼملذملهملم،م
ؼعملّ٦لماظؽمل

غملذملّ٣ػممععملػمذملؽغمّ٦لؽممسعمذملّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِذملِّ٥م،م
غملذملّ٣ػممرعماعـمم،موعم ُطػملُّ ُ
م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م:م( ُطػملُّ ُ

اإلؿمععمذملمملمغممرعماعـمموعمععملػمؽغمّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِذمل،ِّ٥موعماظّٕفمجغمذملّ٢غممرعماعـممصِّ٨مأَػػمػملِِّ٥موعمػغمّ٦عممععملػمؽغمّ٦لؽممسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِِّ٥م،م م
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وعمإٌَّػمأَةُمرعماسِؿملعمهملٌمصِّ٨مبعمؿملػموملِمزعموػمجِؾملعممملموعمععملػمؽغمّ٦ظَهملٌمسعمّ٤ػممرعمسِؿملفمؿِؾملعمممل .)...م م
ٚال ٜتٛقف دٚز املسأ ٠عًَ ٢طاعد ٠شٚدٗا فشطب ،مبٌ تعد ٣دٚزٖـا إىل
عرملمملرطؿؾملمملمظمماظضملؼملّ٢ماظضملمملمم،مصعملّٓمذطّٕماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مأمنّ٦ذجؼممملمسصملؿملؼملؼممملمظػملؼملّٕأةمؼذملؾنيم
صؿملّ٥محغملؼملؿ ؾملمملم،مطؼملمملموردمظممضزملذملهملمدذملؿملّٓغمملمدذملػملؿملؼملمملنم(سػملؿملذملّ٥ماظلذملالم)موجؽملذملّ٦دهم،مؼعملذملّ٦لم
دؾقمملغ {:ّ٥ضَمملظَوملػممؼعممملأَؼقمؾملعممملماظْؼملعمػملَفملُمإؿمغممّ٨م ُأظْعملِّ٨عممإؿمظَذملّ٨فممطِؿعمذملمملبؽممطَذملّٕؿمؼّ٣ؽمم*مإؿمغفمذملّ٥غممعِذملّ٤ػممدغمذملػملَؿملػمؼملعممملنعمموعمإؿمغفمذملّ٥غمم
حؿملّ٣ؿمم*مأَظَّمملمتعمضملػمػملُّ٦امسعمػملَّ٨فمموعمأْتغمذملّ٦غِّ٨معغملػمذملػملِمؼملِنيعمم*مضَمملظَذملوملػممؼعممملأَؼقمؾملعمذملمملماظْؼملعمػملَذملفملُم
بِلػمّ٣ؿمماظػملَِّّ٥ماظّٕفمحػمؼملعمّ٤ؿمماظّٕفم ِ
أَصْؿغمّ٦غِّ٨مصِّ٨مأَعػمذملّٕؿميمععمذملمملم ُطؽملػمذملوملغممضَمملرِضملعمذملهملًمأَعػمذملّٕؼمامحعمؿفمذملّ٧متعمرملػمذملؾملعمّٓغمونؿمم*مضَذملمملظُّ٦امغعمقػمذملّ٤غممأُو ُظذملّ٦م ُضذملّ٦فمةٍم
وعمأُوظُذملذملّ٦مبعم ذملفملْسـممذعم ذملِّٓؼٍّٓموعماظْ ذملفملَعػمّٕغممإؿمظَؿملػمذملِّ١مصَ ذملمملغػمصملُّٕؿميمععمذملمملذعمامتعم ذملفملْعغمّٕؿمؼّ٤عمم*مضَمملظَذملذملوملػممإؿمنفمماظْؼملغمػملُذملذملّ٦كَمإؿمذعمام
دعمخعمػملُ ّ٦امضَّٕػمؼعمهملًمأَصْلعمّٓغموػعممملموعمجعمضملعمػملُّ٦امأَسِذملّٖفمةَمأَػػمػملِؾملعمذملمملمأَذِظَّذملهملًموعمطَذملّٔعمظَِّ١مؼعمظملْضملعم ُػملذملّ٦نعمم*موعمإؿمغممذملّ٨معغمّٕػمدِذملػملَ ٌهملم
إؿمظَؿملػمؾملؿمّ٣ػممبِؾملعمِّٓؼفمهملٍمصَؽملعممملزِّٕعمةٌمبِّ٣عممؼعمّٕػمجِّٝغمماظْؼملغمّٕػمدعمػملُّ٦نعم} .م م
وطذملذملّٔظّ١معرمل ذملمملرطؿؾملمملمظمماظرمل ذملفملنماظلؿملمملدذملذملّ٨ماظضمل ذملمملمم،مصظملذملذملّ٨ماظضملؾملذملذملّٓماظؽملؾذملذملّ٦يمط ذملمملنم
ظػمللؿملّٓةمأممدػملؼملهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)مدورمظممعضملمملىهملموضّ٦عماظزملقمملبهملمظممخممملظظملهملمأعذملّٕم
اظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،محؿملىملمأذمملرتمسػملّ٧ماظؽمل

ظممسمملممايّٓؼؾؿملهملمبضملّٓمصذملّٓؾمماٌرملذملّٕطنيماظذملؽمل

م(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م

م(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)مواظزملذملقمملبهملم

سّ٤مزؼمملرةماٌلذملفّٓمايذملّٕامم،مواظؿزملذملمملحلمسػملذملمّ٧مأنمؼضملذملّ٦دوامعذملّ٤مسذملمملعؾملّ٣مبذملّٓونمأداءم
ظػملضملؼملذملذملّٕةم،موذذملذملضملّ٦رماظزملذملذملقمملبهملمأنمبؽملذملذملّ٦دماظزملذملذملػملّّمصؿملؾملذملذملمملمإجقذملذملمملفمشلذملذملّ٣م،مصػملذملذملّ٣مؼؾذملذملمملدروام
بمملظؿقػملّ٢معّ٤مإحّٕاعؾملّ٣م،مصفملذمملرتمسػملّ٧مغؾؿملؽملذملمملم(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)مأنمؼؾذملّٓأمػذملّ٦م
بؽملظمللّ٥مصؿملؿقػملّ٢معّ٤مإحّٕاعّ٥مأوظًذملمملمم،مصقؿملؽملؽذملّٔمؼؿقػملذملّ٢ماظزملذملقمملبهملمعذملّ٤مإحذملّٕاعؾملّ٣مخػملذملّٟم
ردّ٦لمآم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)،موػّٔامعمملمحّٓثمبمملظظملضمل .ّ٢م
وعّ٤مثّ٣فممصكملنمدورمإٌّأةمظّ٥مأػؼملؿملؿذملّ٥م،مصعملذملّٓموضظملذملوملماظلذملؿملّٓةمغلذملؿملؾهملمبؽملذملوملمطضملذملنملم
(أممسؼملمملرة)معّ٦ضّٟماظّٓصمملعمسّ٤مردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظممشذملّٖوةمأحذملّٓم
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حؿّ٧مأصؿملؾوملمبمملظضملّٓؼّٓمعذملّ٤ماظشملضملؽملذملمملتمواظسملذملّٕبمملت;موضذملممللمسؽملؾملذملمملماظّٕدذملّ٦لم(صذملػملّ٧مآمم
سػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(ععممملماظْؿعمظملَوملقممؼعمؼملِؿملؽملؼممملموعمالمذِؼملعممملالمإؿمالموعمأَغعممملمأَرعماػعممملمتغمعملَمملتِّ٢غممدغموغِ)ّ٨م .م
إنماٌرملمملرطهملمظممايؿملمملةماظضملمملعهملمواإلدؾملمملممظمماظعملسملمملؼمملماظّ٦رؽملؿملهملمالمتعملؿزملذملّٕمسػملذملّ٧م
اظّٕجممللمدونماظؽمللمملءم،مصّٓورماظؽمللمملءمظمماظضملؼملذملّ٢ماظذملّ٦رينمواًذملرليمواظؿشملذملّ٦سّ٨مضذملّٓم
ؼلؾّ٠مسؼملذملّ٢ماظّٕجذملممللم،مصمملظشملؾؿملؾذملممملتمإشممجمملغذملنملماِّرؾذملمملءم،مواٌضملػملؼملذملمملتمإشممجمملغذملنملم
اٌضملػملؼملنيم،مواٌؾملؽملّٓدمملتمإشممجمملغنملماٌؾملؽملّٓدنيم،مؼغملؼملّ٢مبضملسملؾملّ٣مبضملسملؼمذملمملممظممأداءم
اظّٕدمملظهملمواظّ٦اجنملماظّ٦رينمواٌؾملين.م م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،موأذؾملّٓمأنمالمإظّ٥مإالمآموحّٓهمالمذّٕؼّ١مظ،ّ٥موأذؾملّٓم
أنمدؿملّٓغمملموغؾؿملؽملمملمحمؼملّٓؼمامسؾّٓهموردّ٦ظ،ّ٥ماظػملؾملّ٣مصذملّ٢ؾمممودذملػملّ٣مموبذملمملركممسػملؿملذمل،ّ٥مموسػملذملّ٧ممآظذملّ٥مم
وصقؾّ٥مأصمضملني.مم
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م
إنمدورمإٌّأةمٕمؼعملؿزملّٕمسػملّ٧ماىمملغنملماالجؿؼملمملسّ٨مواالضؿزملمملديمصقلذملنمل،مبذملّ٢م
طمملغوملمحّٕؼزملهملمسػملّ٧مرػملنملماظضملػملذملّ٣مواالػؿؼملذملمملممبذملّ٥معؽملذملّٔمسؾملذملّٓماظذملؽمل

م(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥م

وعمدعمذملذملػملَّّ٣عم)مإشمماظضملزملذملذملّ٦رماظّٖاػؿملذملذملهملمبمملظضملشملذملذملمملءمواإلذذملذملضملمملعماظضملػملؼملذملذمل،ّ٨مواإلدذملذملؾملمملممظمماظؾؽملذملذملمملءم
ايسملمملريم;مإذمطمملغوملمتشملػملذملنملمعذملّ٤مردذملّ٦لمآم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مأنمسمذملّٙم
اظؽمللمملءممبفػملّٗمسػملّ٣م،مصضملذملّ٤مأَبذملّ٨مدذملضملؿملّٓماًذملّٓريم(رضذملّ٨مآمسؽملذمل،)ّ٥مضذملمملل:مجعمذملمملءعمتم
اعػمذملذملّٕعمأَةُمإؿمظَذملذملّ٧مرعمدغمذملذملّ٦لؿممآم(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل،)ّ٣مصَعملَمملظَذملذملوملػم:مؼعم ذملمملمرعمدغمذملذملّ٦لعمممآِ،مذعمػعمذملذملنملعمم
اظّٕممجعمممللغممبِقعمِّٓؼـِ،ّ١مصَمملجػمضملعمّ٢ػممظَؽملعممملمعِّ٤ػممغعمظملْلَِّ١مؼعمّ٦ػمعؼممملمغعمفملْتِؿملَّ١مصِؿمل،ّ٥متغمضملعمػملخملؼملغمؽملعممملمعِؼملفمذملمملمسعمػملَّؼملعمذملَّ١مآُ،م
صَعملمملل:م(اجػمؿعمؼملِضملػمّ٤عممصِّ٨مؼعمذملّ٦ػممؿممطَذملّٔعماموعمطَذملّٔعما،مصِذملّ٨مععمغملَذملمملنؿممطَذملّٔعماموعمطَذملّٔعما)مصَذملمملجػمؿعمؼملعمضملػمّ٤عممصَفملَتعمذملمملػغمّ٤فمم
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رعمدغمّ٦لغممآم(صػملّ٧مآمسػملؿمل ّ٥مودذملػمل)ّ٣مصَضملعمػملَّؼملعمؾملغمذملّ٤فممعِؼملفمذملمملمسعمػملَّؼملعمذملّ٥غممآُ،مثغمذملّ٣فممضذملممللم:م(ععمذملمملمعِذملؽملػمغملُّ٤فمم
اعػمّٕعمأَةٌمتغمعملَّٓممممبعمؿملػمّ٤عممؼعمّٓعمؼػمؾملعممملمعِّ٤ػمموعمظَِّٓػعممملمثعمالَثعمهمل،مإؿمالَّمطَمملنعممظَؾملعممملمحِفعممملبؼممملمعِّ٤عمماظؽملفممملرؿم)مصَعملَمملظَوملِماعػمّٕعمأَةٌم
عِؽملػمؾملغمّ٤فم:مؼعممملمرعمدغمّ٦لعممآِمواثػمؽملعمؿملػمّ٤ؿمم،مضَممللعم:مصَفملَسعممملدعمتػمؾملعممملمععمذملّٕفمتعمؿملػم،ّ٤مثغمذملّ٣فممضذملممللم:م(وعماثػمؽملعمذملؿملػم،ّ٤موعماثػمؽملعمذملؿملػم،ّ٤م
وعماثػمؽملعمؿملػمّ٤ؿم).موشرلمذظّ١مطـرلاتمممّ٤مضمػملّ٤ماظضملػملّ٣موايذملّٓؼىملمرواؼذملهملمودراؼذملهملم،معذملؽملؾملّ٤م
أمماٌقملعؽملنيمسمملئرملهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)ماظيتمتغمضملّٓقممعّ٤مأطـذملّٕمرواةمايذملّٓؼىملمبضملذملّٓمأبذملّ٨م
ػّٕؼّٕةم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥م،موأمماٌقملعؽملنيمأممدػملؼملهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملذملممل)م،موأزلذملمملءمبؽملذملوملم
ؼّٖؼذملذملّٓمثمملظذملذملىملماعذملذملّٕأةمظممرواؼذملذملهملمايذملذملّٓؼىملمبضملذملذملّٓمسمملئرملذملذملهملموأممد ذملػملؼملهملم(رضذملذملّ٨مآمس ذملؽملؾملّ٤م
أصمضملني)م،موأممسشملؿملهملماِّغزملمملرؼهملماظيتمتغمضملّٓؾممعّ٤مصعملؿملؾملذملمملتماظزملذملقمملبهملم،موشرلػذملّ٤مممذملّ٤م
روؼّ٤مايّٓؼىملمطمملظزملؼملمملءمبؽملوملمؼلّٕم،موعؿملؼملّ٦غهملمبؽملوملمدضملّٓمعذملّ٦الةم ردذملّ٦لمآم (صعمذملػملَّّ٧م
آُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)،موعّ٤مثّ٣متضملػملؼملوملموسػملؼملؾمفموملمسػملّ٦عؼممملمذؿ،ّ٧مصفملدذملؾملؼملوملمإدذملؾملمملعمملتمصضملمملظذملهملم
ظممايّٕطذملذملهملماظضملػملؼملؿملذملذملهملمعؽملذملذملّٔمسزملذملذملّٕماظؽملؾذملذملّ٦ةم،موطذملذملمملنمشل ذملمملمدورمطذملذملؾرلمظممتضملػمل ذملؿملّ٣ماظضملػملذملذملّ٦مم
اظرملذملذملذملّٕسؿملهملم،مواظػملطملّ٦ؼذملذملذملهملم،مبمملإلضذمل ذملمملصهملمإشمماظضملػملذملذملذملّ٦مماظشملؾؿملضملؿملذملذملذملهملمطضملػملذملذملذملّ٣ماظشملذملذملذملنملممواظظملػملذملذملذملّ١م
واظّٕؼمملضذمل ذملؿملمملتموشرلػذمل ذملمملم،مصذملذملذملدلزتمعذمل ذملؽملؾملّ٤مغلذمل ذملمملءمسمملٌذمل ذملمملتم،موصعملؿملؾملذمل ذملمملت،موحمذملذملذملّٓثمملت،م
وعظملؿؿملمملت،موأدؼؾمملت،موذمملسّٕات،مورؾؿملؾمملت.م م
وبضملّٓمأنمهّٓثؽملمملمسّ٤مدورمإٌّأةمبزملظملهملمسمملعهملمصؼملّ٤ماظشملؾؿملضملّ٨مأنمذمّٙمعمملمخزملّ٥م
ردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مسؽملّٓعممل مدفملظ ّ٥مأحّٓ ماظزملقمملبهمل مضمملئػملًممل :مععمّ٤ػم مأَحعمّ٠قمم
اظؽملفممملسؿم مبِقغملػمّ٤ؿممصعمقعممملبعمؿِّ٨؟مضَممللعم:م(أُعقم،)َّ١مضَممللعم:مثغمّ٣فممععمّ٤ػممضَممللعمم(ثغمّ٣فممأُعقم،)َّ١مضَممللعم:مثغمّ٣فممععمّ٤ػمم
ضَممللعم:م(ثغمّ٣فممأُعقم،)َّ١مضَممللعم:مثغمّ٣فممععمّ٤ػممضَممللعم:م(ثغمّ٣فممأَبغمّ٦كَ)م،مصدلعمؾمماظّ٦اظّٓعمؼػمّ٤ؿممعّ٤مأسصملّ٣ؿممايعملّ٦قم
اظيتمأعّٕعممآُمتضملمملشممبّٕسمملؼؿِؾملمملم،محؿملىملغممجضملػملّ٥مآُم(سّٖموج)ّ٢مظممإٌّتؾهملماظـمملغؿملهملمبضملّٓم
اظّ٦صمملء مرعملَؾم ّ٥مدؾقمملغ ّ٥مظم ماظضملؾمملدة ،مصعملمملل{:وعماسػمؾغمّٓغموا ماظػملَؾمّ٥عم موعمظَممل متغمرملػمّٕؿمطُّ٦ا مبِ ِّ٥مذعمؿملػمؽؼممملم
وعمبِمملظّْ٦عماظِّٓعمؼػمّ٤ؿممإؿمحػملعممملغؼمممل}،وضممللمدؾقمملغ{:ّ٥وعمضَسملعمّ٧مرعمبغمؾمَّ١مأَظَؾممملمتعمضملػمؾغمّٓغموامإؿمظَؾممملمإؿمؼعمؾممملهغمموعمبِمملظّْ٦عماظِّٓعمؼػمّ٤ؿمم
إؿمحػملعممملغؼمممل} .م
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وإذامطمملنمايّ٠مدؾقمملغّ٥موتضملمملشممأعّٕغمملمبمملظدلمواإلحلمملنمإشمماظّ٦اظّٓؼّ٤معضملؼممملمصكملغّ٥م
دؾقمملغّ٥مضّٓمأوصّ٧مبمملِّممخمملصهملم،موطّٕرمتػملّ١ماظّ٦صؿملهملمظظملسملػملؾملمملموعغملمملغؿؾملمملم،موظزملدلػمملم
سػملّ٧ماٌرملعملهملمواظؿضملنملم،موعمملمالضؿّ٥معّ٤مصضملّ٦بمملتمظممايؼملّ٢م،مواظّ٦الدةمواظّٕضمملسهملم
واظذلبؿملهمل م ،مضمملل متضملمملشم :م{وعموعمصفمؿملػمؽملعمممل ماظْكملؿمغػملعممملنعم مبِّ٦عماظِّٓعمؼػم ِّ٥محعمؼملعمػملَؿػمّ٥غم مأُعقمّ٥غم موعمػػمؽملؼمممل مسعمػملَ ّ٧موعمػػمّ٤ـمم
وعمصِزملعممملظُّ٥غممصِّ٨مسعممملععمؿملػمّ٤ؿممأَنؿمماذػمغملُّٕػممظِّ٨موعمظِّ٦عماظِّٓعمؼػمَّ١مإؿمظَّ٨فمماظْؼملعمزملِرلغم}.م م
وضّٓ مجضمل ّ٢ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماإلحلمملن مإشم ماِّم مع ّ٤معغملظملّٕاتم

اظّٔغّ٦ب،مصضملعمّ٤ؿممابػمّ٤ؿممسغمؼملعمّٕعمم(رضّ٨مآمسؽملؾملؼملممل)مأَنفممرعمجغمالًمأَتعمّ٧ماظؽملفمؾِّ٨فمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣مصَعملَممللعم:مؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥مإؿمغممّ٨مأَصعمؾػموملغممذعمغػمؾؼممملمسعمصملِؿملؼملؼممملم،مصَؾملعمّ٢ػممظِّ٨عممعِّ٤ػممتعمّ٦ػمبعمهملٍ؟مضَممللعمم:م
(ػعمّ٢ػممظََّ١معِّ٤ػممأُمدمل).مضَممللعممالَ.مضَممللعمم:م(ػعمّ٢ػممظََّ١معِّ٤ػممخعممملظَهملٍ)مضَممللعممغعمضملعمّ٣ػم.مضَممللعمم(صَؾِّٕفمػعمممل)،موشرلم
ذظّ١معّ٤ماظؽملزملّ٦صماظيتمتقملطّٓمضّٕورةماإلحلمملنمإشمماِّمم،مصمملِّممعزملّٓرمايؽملمملنم
وعؽملؾ ّٝماإلحلمملن م ،مظّٔظ ّ١مأوط ّ٢ماإلدالم مإظؿملؾملممل متؽملرملؽهمل ماِّجؿملمملل موإسّٓادػممل م ،مصؾملّ٨م
اظيتمؼعملّٝمسػملؿملؾملمملمسنملءمتّٕبؿملهملماظؽملّ٘ء،مموٓمدرؾمماظعملمملئ:ّ٢مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
اِّممعّٓردهملمإذامأسّٓدتؾملمملمممم****مممأسّٓدتمذضملؾؼممملمرؿملنملماِّسّٕاق م
مصشملذملذملّ٦بّ٧مٌَذملذملّ٤ػممأحلذملذملّ٤مإشممأعممذملذملّ٥مواجؿؾملذملذملّٓمظممرض ذملمملػمملم،مصّٕض ذملمملمآمعذملذملّ٤مرض ذملمملػمملم
ودكّٛمآمعّ٤مدكشملؾملممل.ممم م

*مممممم*مممممم* م
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سسَ ١االعتداٚ ٤ايتخسٜب
ٚضسٚز ٠ايبٓاٚ ٤ايتعُ م
م

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌني،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم:م{وعمظَذملمملمتغمظملْلِذملّٓغموام ِصذملّ٨ماظْذملفملَرػمضؿمم
بعمضملػمذملذملّٓعمممإؿمصػمذملػملَمملحِؾملعممملموعمادػمسغمذملذملّ٦هغممخعمّ٦ػمصًذملمملموعمرَؼملعمضملؼمذملمملمإؿمنفممرعمحػمؼملعمذملذملوملعمماظػملَّذملِّ٥مضَّٕؿمؼذملذملنملؽممعِذملذملّ٤عمماظْؼملغمقػملِذملؽملِنيعمم}،م
المإظذملذملّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملذملّٓعمهغممالمذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمام
وأَذذملذملؾملّٓغممأنػمم َ
عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملذملّ٧مآظِذملِّ٥مموصذملذملقؾِِّ٥م،موععمذملّ٤ػمممتعمذملذملؾِضملعمؾملغمّ٣ػمم
بكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملن ماظّٓؼ ّ٤ماإلدالع ّ٨مدؼ ّ٤مؼّٓس ّ٦مإشم ماظؾؽملمملء مواظؿضملؼملرل م ،مال مإشم ماشلّٓمم
واظؿكّٕؼنملمواظؿّٓعرلم،مدؼّ٤ماظّٕضمهملمواِّعّ٤مواظلالممظػملؽملمملسمصمؿملضملؼممملم،مؼفملعّٕمرظملّٜم
اظؽملظملّٗ مواٌمملل مواظضملّٕض م ،موؼؽملؾمل ّ٧مس ّ٤ماظعملؿ ّ٢مواالسؿّٓاء موتّٕوؼ ّٝماآلعؽملني م ،مطؼملمملم
ؼؽملؾمل ّ٧مس ّ٤ماظظمللمملد مواإلصلمملد مظم ماِّرض م ،مصرملؿمملن مبني مع ّ٤مسمّٕب موؼّٓعّٕ موؼغملّٓرم
حؿملمملة ماظؽملمملس مبمملظظمللمملد مواإلصلمملد م ،موبني مع ّ٤مؼضملؼملّٕ موؼؾين موؼؿؽملمملصّٗ مظم مإدضملمملدم
اآلخّٕؼّ٤موإدخممللماظلّٕورمسػملؿملؾملّ٣م.مم م
صعملّٓ مخػمل ّ٠مآ م(سّٖ موج )ّ٢ماإلغلمملن مظضملؾمملدتّ٥مورمملسؿّ٥م،مصعملممللمدؾقمملغّ٥م :م{وعمععممملم
خعمػملَعملْوملغم ماظْفِّ٤فم موعماظْكملؿمغػمّٗعم مإؿمظَّممل مظِؿملعمضملػمؾغمّٓغمونؿم} ،موجضمل ّ٢مع ّ٤معصملمملػّٕ مػّٔه ماظضملؾمملدة متّٖطؿملهملم
اظؽملظملّٗ ماظؾرملّٕؼهمل موتؾملّٔؼؾؾملممل مبمملِّخالق مايلؽملهمل م،موطّٔظّ١مإسؼملمملرماِّرضموإصالحؾملمملم،م
وادؿكّٕاج مطؽملّ٦زػممل م ،موايظملمملز مسػملؿملؾملممل موتؽملؼملؿملؿؾملممل م ،موسّٓم ماالسؿّٓاء مسػمل ّ٧مععملّ٦عمملتم
عمّٕطُّ٣ػم مصِؿملؾملعمممل} ،مصغملّ٢م
ايؿملمملة موسؼملمملرتؾملمملم ،مضمملل متضملمملشم م :م{ػغمّ٦عم مأَغػمرملعم َفملطُّ٣ػم معِّ٤عم ماظْفملَرػمضؿم موعمادػمؿعمضملػمؼمل عم
عمملمعّ٤مذفملغّ٥مأنمزمّٓثمصلمملدؼمام،مأوماسؿّٓاءؼمم،مأومختّٕؼؾؼممملموتّٓعرلؼمام،مأومتّٕوؼضملؼممملمظّ٩عؽملني،م
ؼغمضملعمّٓقممإصلمملدؼمامظمماِّرضم.ممممم م
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وعّ٤مثّ٣فممصكملنماالسؿّٓاءمسػملّ٧ماظّٓؼّ٤م،مأوماظؽملظملّٗم،مأوماظضملعملّ٢م،مأوماٌممللم،مأوم
اظضملّٕض مأو متّٕوؼ ّٝماآلعؽملني مػ ّ٦مصلمملد موإصلمملد محّٔفمر معؽمل ّ٥ماإلدالمغم مبغمل ّ٢مصّ٦رهم
وأذغملمملظ،ّ٥مصعملمملل متضملمملشم :م{وعمظَممل متغمظملْلِّٓغموا مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم مبعمضملػمّٓعم مإؿمصػمػملَمملحِؾملعمممل}،موضمملل مدؾقمملغ ّ٥م:م
{إؿمنفمماظػملَّّ٥عممظَمملمؼغمزملػمػملِذملّّغممسعمؼملعمذملذملّ٢عمماٌُظملْلِِّٓؼّ٤عم} .م
وظعملّٓمجمملءتمردمملالتماظلؼملمملءمطػملؾملمملمداسؿملهملًمإشمماإلصالحموايظملمملزمسػملّ٧مػّٔهم
اظغملػملؿملمملتماًؼملّٗم،موحمّٔر ًة معّ٤ماظظمللمملدمواظؿكّٕؼنمل م،مصعملممللمتضملمملشممسػملّ٧مظلمملنمغؾؿملّ٥م
صمملحل م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مظعملّ٦ع {:ّ٥صَمملتفمعملُّ٦ا ماظػملَّّ٥عم موعمأَرِؿملضملغمّ٦نؿم * وعمظَممل متغمشملِؿملضملغمّ٦ا مأَعػمّٕعم ماظْؼملغملػمّٕؿمصِنيعم
* اظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمظملْلِّٓغمونعممصِّ٨ماظْفملَرػمضؿمموعمظَمملمؼغمزملػمػملِقغمّ٦نعم}،موضمملل متضملمملشممأؼسملؼمممل:م{ َصمملذػمطُّٕغموامآالءعمم
اظػملَِّّ٥موعمالمتعمضملػمـعمّ٦ػمامصِّ٨ماَِّرػمضؿممعغمظملْلِِّٓؼّ٤عم}.ممم م
وضممللمتضملمملشممسػملّ٧مظلمملنمذضملؿملنملم(سػملؿملّ٥ماظلالم)م:م{ؼعممملمضَّ٦ػممؿمماسػمؾغمّٓغمواماظػملَّّ٥عمموعمارػمجغمّ٦ام
اظْؿملعمّ٦ػممعم ماظْـملخِّٕعم موعمظَممل متعمضملػمـعمّ٦ػما مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم معغمظملْلِِّٓؼّ٤عم} ،موضمملل متضملمملشم م :م{صَفملَوػمصُّ٦ا ماْظغملَؿملػمّ٢عمم
وعماظْؼملِؿملّٖعمانعم موعمال متعمؾػمكعملغمّ٦ا ماظؽملفممملسعم مأَذػمؿملعممملءعمػغمّ٣ػم موعمال متغمظملْلِّٓغموا مصِ ّ٨ماَِّرػمضؿم مبعمضملػمّٓعم مإؿمصػمالحِؾملعمممل} م،م
وضممللمدؾقمملغ ّ٥مسػملّ٧مظلمملنمعّ٦د ّ٧م(سػملؿملّ٥ماظلالم)م:م{طُػملُّ٦اموعماذػمّٕعمبغمّ٦امعِّ٤ػممرؿمزػمقؿمماظػملَِّّ٥موعمظَمملم
تعمضملػمـعمّ٦ػمامصِّ٨ماظْفملَرػمضؿممعغمظملْلِِّٓؼّ٤عم}،مثّ٣مػّ٦مؼعملّٓمماظؽملزملؿملقهملماظطملمملظؿملهملمِّخؿمل ّ٥م:م{وعمضَممللعممعغمّ٦دعمّ٧م
ظِفملَخِؿملِّ٥مػعممملرغمونعمماخػمػملُظملْؽملِّ٨مصِّ٨مضَّ٦ػمعِّ٨موعمأَصػمػملِّّػمموعمظَمملمتعمؿفمؾِّٝػممدعم ِؾؿملّ٢عمماظْؼملغمظملْلِِّٓؼّ٤عم}.م م
إنماظظمللمملد مواظؿكّٕؼنمل مواالسؿّٓاء مسػمل ّ٧ماِّغظملّٗ موتّٕوؼّٝماآلعؽملنيمعمملمػّ٦مإالم
غرملّٕ مظػملظملّ٦ض ّ٧م ،موختّٕؼنمل مظػملؼملفؿؼملضملمملت م ،مصؾملقملالء ماظضملؼملالء مواًّ٦غهمل ماظّٔؼ ّ٤مؼّٕؼّٓونم
ختّٕؼنملماِّورمملنمواالسؿّٓاءمسػملّ٧ماآلعؽملنيم،مػّ٣مصؽهملمضمملظهملمعؽملقّٕصهملمضػملوملماظشملّٕؼّ٠م،م
واغلػملكومل مع ّ٤مط ّ٢معضملمملغ ّ٨مإٌّوءة مواإلغلمملغؿملهمل م ،مإشم ماالسؿّٓاء مواظؿكّٕؼنملم
واظؿّٓعرلمواظؿظملفرلم،موتضملّٕؼّٚمحؿملمملةماظؽملمملسمظػملكشملّٕم،مػقملالءمالمسالضهملمشلّ٣مبمملإلدالمم،م
وال مبمملِّدؼمملن م ،موال مبمملإلغلمملغؿملهمل م; مصؾملّ٣مؼػملؾلّ٦نماظؾمملرّ٢مثّ٦بمايّ٠م ،موؼصملؾملّٕونمظمم
صّ٦رة ماٌزملػملقني م ،مظغمل ّ٤مآ م(سّٖ موج )ّ٢مطرمل ّٟمأعّٕػ ّ٣مبعملّ٦ظ ّ٥متضملمملشم م :م{وعمعِّ٤عمم
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اظؽملفممملسؿم مععمّ٤ػم مؼغمضملػمفِؾغم َّ١مضَّ٦ػمظُّ٥غم مصِ ّ٨ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعمؼغمرملػمؾملؿمّٓغم ماظػملَّّ٥عم مسعمػملَ ّ٧مععمممل مصِ ّ٨مضَػملْؾِ ِّ٥موعمػغمّ٦عم مأَظَّٓقمم
اظْكِزملعممملمؿم م*موعمإؿمذعما متعمّ٦عمظَّ ّ٧مدعمضملعم ّ٧مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم مظِؿملغمظملْلِّٓعم مصِؿملؾملعمممل موعمؼغمؾملػمػملِ َّ١ماظْقعمّٕػمثعم موعماظؽملفملػمّ٢عم موعماظػملَّّ٥غمم
ظَممل مؼغمقِنملقم ماظْظملَلعممملدعم م*موعمإؿمذعما م ِضؿملّ٢عم مظَّ٥غم ماتفمّ٠ؿم ماظػملَّّ٥عم مأَخعمّٔعمتػمّ٥غم ماْظضملِّٖفمةُ مبِمملظْكملؿمثػمّ٣ؿم مصَقعملػمؾغمّ٥غم مجعمؾملعمؽملفمّ٣غم موعمظَؾِؽػمّٗعمم
اظْؼملِؾملعممملدغم}،مصؾملّ٦مدؾقمملغّ٥موتضملمملشم مؼضملػملّ٣محمملشلّ٣م،مالمسمظملّ٧مسػملؿملّ٥مذّ٨ءمظمماِّرضموالم
ظمماظلؼملمملءم،مضممللمتضملمملشمم:م{ وعماظػملَّّ٥غممؼعمضملػمػملَّ٣غمماظْؼملغمظملْلِّٓعممعِّ٤عمماظْؼملغمزملػمػملِّّؿمم}.مم م
وظعملّٓ مبؿملفم ّ٤ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مضالل مػقملالء ماظّٔؼ ّ٤مؼعمصملؾملّٕون ممبصملؾملّٕم
اإلصالحم،موؼؿكّٔونمعّ٤ماظضملؽملّٟمواظعملؿّ٢مواظؿكّٕؼنملم،موإذمملسهملماظظملّ٦ضّ٧مواظّٕسنملم
بني ماظؽملمملس مدؾؿملػملًممل مشل ّ٣م ،معؿّ٦ػؼملني مأغؾمل ّ٣مسػمل ّ٧ماي ّ٠م ،مصعملمملل متضملمملشم م :م{ضُّ٢ػم مػعمّ٢ػمم
غغمؽملعمؾممؽغمغملُّ٣ػم مبِمملظْفملَخػملعمّٕؿمؼّ٤عم مأَسػمؼملعممملظًممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مضعمّ٢فم مدعمضملػمؿملغمؾملغمّ٣ػم مصِ ّ٨ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعمػغمّ٣ػم مؼعمقػملعمؾغمّ٦نعمم
أَغفمؾملغمّ٣ػممؼغمقػملِؽملغمّ٦نعممصغمؽملػمضملؼمممل}.مم م
وضّٓمتؽملّ٦سوملمصّ٦رماإلصلمملدمواالسؿّٓاءمواظؿكّٕؼنملمظمماِّرضم،مصؼملؽملؾملممل م :قتٌ
ايٓفظ اييت سسََّّ اهللُ (عص ٚدٌ) قتًََٗا إال باذتلِّ م ،مبطمل ّٚماظؽملصملّٕ مس ّ٤ماسؿعملمملدػمملم
ودؼؽملؾملممل م ،مصمملظؽملظملّٗ ماظؾرملّٕؼهمل معضملزملّ٦عهمل مأؼكمممل مطمملغومل مدؼمملغؿؾملممل م ،موضَّٓػم محعمّٕصعم ماإلدالمغم مطُّ٢فمم
ايِّٕصؿم مسعمػملَ ّ٧محِظملْ ِّٜماظّٓممععممملءِ مواِّعػمّ٦الؿم مواِّسّٕاضؿم ،مصعملمملل متضملعممملشم م :م{وعمظَممل متعمعملْؿغمػملُّ٦ام
عمصمملطُّ٣ػم مبِ ِّ٥مظَضملعمػملَّغملُّ٣ػم متعمضملػمعملِػملُّ٦نعم} ،مصقّٕفمم مطُّ٢فمم
اظؽملفمظملّْٗعم ماظَّؿِ ّ٨محعمّٕفممعم ماظػملَّّ٥غم مإؿمظَّممل مبِمملظْقعمّ٠مم مذعمِظغملُّ٣ػم مو فم
اسؿّٓاءٍ مأو متعمّٕوؼّٝـم مظّ٩عؽملِنيعم موطُّ٢فم معممل مؼغمؾملّٓممدغم ماِّعّ٤عم مواالدػمؿِعملّٕارعم مع ّ٤مإرػمملبٍ مأو مإصلمملدٍم
ظمماِّرضؿممأوماسؿّٓاءٍمسػملّ٧ماِّبّٕؼمملءِ.مم م
بّ٢مجضملّ٢ماإلدالم ماالسؿّٓاءمسػملّ٧ماظؽملظملّٗماظّ٦احّٓةممبـمملبهملماالسؿّٓاء مسػملّ٧م
اظؽملمملسمصمؿملضملؼممملم،مصعملممللمجّ٢مذفملغ{:ّ٥عِّ٤ػممأَجػمّ٢ؿممذعمظَِّ١مطَؿعمؾػمؽملعممملمسعمػملَّ٧مبعمؽملِّ٨مإؿمدػمّٕعما ِئؿملّ٢عممأَغفمّ٥غممععمّ٤م
ضَؿعمّ٢عممغعمظملْلؼممملمبِطملعمؿملػمّٕؿممغعمظملّْٗـممأَوػممصَلعممملدٍمصِّ٨ماَِّرػمضؿمم َصغملَفملَغفمؼملعممملمضَؿعمّ٢عمماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملؼمممل وعمععمّ٤ػممأَحػمؿملعممملػعممملم
َصغملَفملَغفمؼملعمممل مأَحػمؿملعمممل ماظؽملفممملسعم مجعم ِؼملؿملضملؼمممل} ،موضمملل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م( مظَّ٦ػم مأَنفم مأَػػمّ٢عمم
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عمّٕطُّ٦ا مظم مدعممؿم معغمقملػمعِّ٤ـم مَِّطَؾفمؾملغمّ٣غم ماظػملَّّ٥غم مظم ماظؽملفممملرؿم م) م ،مصعملؿّ٢م
اظلفمؼملعممملءِ موعمأَػػمّ٢عم ماَِّرػمضؿم ماذػمؿ عم
اظؽملظملّٗماظؾرملّٕؼهملمالمؼعملّٕهمدؼّ٤مزلمملويموالمسعملّ٢معلؿؽملرلم.م م
وضّٓ مأطّٓ ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مسػمل ّ٧مسزملؼملهمل ماظّٓعمملء موحّٕعهملم

عماضغملُّ٣ػمم
مملءطُّ٣ػم موعمأَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػم موعمأَسػمّٕ عم
اظؽملظملّٗ ماظؾرملّٕؼهمل مبعملّ٦ظ ّ٥مظم محفهمل ماظّ٦داع م :م( مإؿمنفم مدِععم عم
ػمّٕطُّ٣ػم مػعمّٔعما موعمدعمؿعمػملْعملَّ٦ػمنعمم
ّٓطُّ٣ػم مػعمّٔعما مصِ ّ٨مذعمؾمل ؿم
حعمّٕعمامؽم مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم مطَقغمّٕػمععمهملِ مؼعمّ٦ػمعِغملُّ٣ػم مػعمّٔعما مصِ ّ٨مبعمػملَ ِ
ػمسملغملُّ٣ػمم
عمبغملُّ٣ػم مصَؿملعملػمفملَ ُظغملُّ٣ػم مسعمّ٤ػم مأَسػمؼملعممملِظغملُّ٣ػم مصَالَ متعمّٕػمجِضملغمّ٦ا مبعمضملػمِّٓي مطُظملَّمملرؼما مأَوػم مضغمػملَّمملظًممل مؼعمسملػمّٕؿمبغم مبعمضمل غم
ر فم
رؿمضَمملبعممبعمضملػمّٚـمم).مم م
طؼملمملمطظملَػملوملػممذّٕؼضملهملُماإلدالمؿممظالغلمملنؿممايّ٠مظممسؿملّ٘ـممآعّ٤ـممعشملؼملؽّ٤ممم،مصؽملؾملوملػمم
سّ٤متّٕوؼضملِِّ٥موختّ٦ؼظملِ ِّ٥م،موحّٕفمععموملِماظؿفمضملّٓمميمسػملؿملّ٥مأوماظؿضملّٕضعممظّ٥غممبمملإلؼّٔاءِمواظسملّٕرؿممظمم
غظمللِِّ٥مأومعمملظِِّ٥مأومسّٕضِِّ٥م مأؼكممملمطمملنمجؽمللغمّ٥غممأومظّ٦غغمّ٥غممأومعضملؿعملَّٓغمهغمم،م مِّنفممذظَّ١معّ٤معصملمملػّٕم
اظظمللمملدم،مؼعملّ٦لغممغؾؿملقمؽملعممملم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م:م(المؼعمقِّ٢قممٌلػملّ٣ـممأنػممؼغمّٕعموممععممعلػملؼملؼمممل)م،م
ذملّٓطُّ٣ػممسعمػملَّ٧مأَخِؿملذملذملِّ٥مبِمملظ ؾملِذملذملالَحؿم م،مصَكملؿمغعمؾمّ٥غممالَم
وؼعملّ٦لغمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(الَمؼغم ِرملذملذملذملّٕػممأَحعم غم
ؼعمذملذملّٓػمرؿميمظَضملعمذملذملّ٢فمماظرملعمؾمؿملػمشملَمملنعممؼعمؽملػمّٖؿمعغممصِّ٨مؼعمِّٓهِم،مصَؿملعمعملَّٝغممصِّ٨محغمظملّْٕعمةٍمعِّ٤عمماظؽملعمؾممملرؿم)م،محؿّ٧موظّ٦مطمملنعمم
ٌذملذملّٖاحؿمم،مؼعملّ٦لغممغؾؿملقمؽملعممملم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(ععمّ٤ػممأَذعممملرعممإؿمظَّ٧م
اظذلوؼّٝغممسػملّ٧مدؾؿملّ٢ؿمما ِ
أَخِؿملِّ٥مبِقعمِّٓؼّٓعمةٍمصَكملؿمنفمماظْؼملعمالَ ِئغملَهملَمتعمػملْضملعمؽملغمّ٥غممحعمؿفمّ٧موعمإؿمنػممطَمملنعممأَخعممملهغممَِّبِؿملِّ٥موعمأُعمم)ِّ٥م.م م
وطّٔظّ١مغؾملّ٧ماإلدالم مس ّ٤متّٕوؼ ّٝماٌُضملعممملػعمّٓ م ،مواٌلؿفملع ّ٤م ،مٌممل مطظملػمل ّ٥مشلّ٣م
اإلدالم مع ّ٤محعملّ٦ق موواجؾمملت م ،مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م(ععمّ٤ػم مضَؿعمّ٢عم معغمضملعممملػعمّٓؼمام
ظَّ٣ػم مؼعمّٕؿمحػم مرعمائِقعمهملَ ماظْفعمؽملفمهملِ موعمإؿمنفم مرؿمزمَؾملعمممل متغمّ٦جعمّٓغم معِّ٤ػم مععملِرلعمةِ مأَرػمبعمضملِنيعم مسعممملعؼمممل م) م ،مصمملإلميمملنم
اظزملقؿملّّمميؽملّٝماإلغلمملنمعّ٤مضمّ٢ماظلالحمسػملّ٧ماآلعؽملنيموتّٕوؼضملؾمل.ّ٣ممم م
ممممممممب ّ٢مإن ماإلدالم مغؾمل ّ٧مس ّ٤مجمّٕد ماإلؼّٔاء مبمملظػمللمملن م ،مصعملمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣م :م(اظْؼملغملػمػملِّ٣غممععمّ٤ػممدعمػملِّ٣عمماظْؼملغملػمػملِؼملغمّ٦نعممعِّ٤ػممظِلعممملغِِّ٥موعمؼعمِّٓهِ،موعماظْؼملغمقملػمعِّ٤غممععمّ٤ػممأَعِؽملعمّ٥غمماظؽملفممملسغمم
سعمػملَ ّ٧مدِععممملئِؾملؿمّ٣ػم موعمأَعػمّ٦عماظِؾملؿمّ٣ػم) ،موظم مرواؼهمل مسعمؾػمّٓ ماظػملَّ ِّ٥مبػم ّ٤مسعمؼملػمّٕؿمو مبػمّ٤ؿم ماظْضملعممملصؿم م(رض ّ٨مآم
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سؽملؾملؼملممل) مأنفممرعمجغمالًمدعمفملَلعممرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأَيقمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممخعمؿملػمّٕؽم م؟م
ضَممللعمم:م(مععمّ٤ػممدعمػملِّ٣عمماظْؼملغملػمػملِؼملغمّ٦نعممعِّ٤ػممظِلعممملغِِّ٥موعمؼعمِّٓهِم)م،مصالمخرلمصؿملؼملّ٤مؼّٓسّ٨ماإلدالمموػّ٦م
ؼقملذىماظؽملمملسمبمملظعملّ٦لمواظظملضمل.ّ٢ممم م
ممممممممممواي ّ٠ماظّٔي مال معّٕاء مصؿمل ّ٥مأن ماإلدالم مدؼ ّ٤ماظزملالح مواإلصالح م ،مدؼّ٤م
اِّعّ٤مواِّعمملن م،مواظلػملّ٣مواظلالم م ،مدؼّ٤مؼزملّ٦نماظؽملظملّٗماإلغلمملغؿملهملموزمّٕمماالسؿّٓاءم
سػملؿملؾملممل م ،مصػملظمل ّٜماإلدالم معفملخّ٦ذ مع ّ٤معمملدة ماظلالم م; مِّن ماإلدالم مواظلالم مزمعملعملمملنم
اظشملؼملفملغؿملؽملهمل مواِّع ّ٤موصؿملمملغهمل مايّٕعمملت م ،موآ متضملمملشم مع ّ٤مأزلمملئ ّ٥ماظلالم م ،موردّ٦لم
اإلدالم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼّٓس ّ٦ماظؽملمملس مإشم ماظلالم ماظّٔي مرمؼمل ّٝماظعملػملّ٦بم
سػملّ٧ماحملؾهملم،مصؿملعملّ٦ل م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م :م( مالَمتعمّٓػمخغمػملُّ٦نعمماظْفعمؽملفمهملَمحعمؿفمّ٧متغمقملػمعِؽملغمّ٦ام
وعمالَ متغمقملػمعِؽملغمّ٦ا محعمؿفم ّ٧متعمقعممملبقمّ٦ا م ،مأَوعمالَ مأَدُّغمظغملُّ٣ػم مسعمػملَ ّ٧مذعمّ٨ء مإؿمذعما مصَضملعمػملْؿغمؼملغمّ٦هغم متعمقعممملبعمؾػمؿغمّ٣ػم مأَصْرملغمّ٦ام
اظلفمالَمعممبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػمم).مم

م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

وعّ٤مصّ٦رماظظمللمملدمواظؿكّٕؼنمل م:ماالعتدا ٤عً ٢زداٍ األَٔ املسابطني مدّ٦اءم

ظممأرجمملءماظّ٦رّ٤مأممسػملّ٧محّٓودهم ،موعؽملؾملمملم:مشعصع ١االضتكساز يف ايبالد م ،موغرملّٕم
اِّضّ٦ال ماٌطملػملّ٦رهمل مواٌضملؿعملّٓات ماظظملمملدّٓة مواظؿرملغملؿمل ّ١مظم ماإلنمملزات ماظّ٦رؽملؿملهمل م،م
وعؽملؾملمملم:مايعٌُ عً ٢بحِّ ايفتٓٚ ١ايفسق١مبنيمأبؽملمملءماجملؿؼملّٝماظّ٦احّٓم .م
ّ٣ماظّٓؼّ٤ؿمم،مواظّٓؼّ٤غم م
وأبرملذملّٝغممأغذملّ٦اعؿمماإلصلذملمملدِمػّ٦معمملمادؿغمؾؿملذملقعموملػممبذملّ٥ماظّٓعذملمملءغممبمملدذمل ؿم
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عؽمل ّ٥مبعمّٕاءؽم م ،مصعملّٓ مابؿغمػملِؿملوملِ ماِّعفمهملُ مبفملُغمملسـم مؼغمظمللِّٓونعم مظم ماِّرضؿم موال مؼغمزملػمػملِقّ٦نعم م ،موػقملالءم
ضّٓ مذعفمؾملّ٣غم ماظعملّٕآنغم ماظغملّٕؼّ٣غم موتّ٦سفمّٓعمػغمّ٣ػم مبمملظضملّٔابِ ماظضملصملؿملّ٣ؿم م ،مصعملمملل متضملمملشم م:م{وعمععمّ٤ػم مؼعمعملْؿغمّ٢ػمم
عغمقملػمعِؽملؼمممل معغمؿعمضملعمؼملممّٓؼما مصَفعمّٖعماؤغمهغم مجعمؾملعمؽملفمّ٣غم مخعممملظِّٓؼما مصِؿملؾملعمممل موعمشَسملِنملعم ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمظَضملعمؽملعمّ٥غم موعمأَسعمّٓفم مظَّ٥غم مسعمّٔعمابؼممملم
سعمصملِؿملؼملؼمممل}.م م
مممممموغقملطّٓمأغّ٥مال مبّٓمعّ٤ماظؿزملّٓي مورّٖمموحلّ٣مظغملّ٢مصّ٦رماظظمللمملدم،مصمملٌظمللّٓونم
ػّ٣معِضملّ٦لمػّٓممظػملؼملفؿؼملّٝم،مواظؿزملّٓيمشل ّ٣مصؿملّ٥منمملةمظػملؼملفؿؼملّٝمطػمل ّ٥م،موإػؼملمملشلّ٣م
وسّٓم ماظؿزملّٓي مشل ّ٣مصؿمل ّ٥ماشلػملغملهمل مظػملؼملفؿؼمل ّٝمطػمل ّ٥م ،مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م
(ععمـعمّ٢غم ماظْعملَمملئِ ّ٣ؿم مسعمػملَ ّ٧محغمّٓغمودِ ماظػملَّ ِّ٥موعماظّْ٦عماضِّٝؿم مصِؿملؾملعمممل مطَؼملعمـعمّ٢ؿم مضَّ٦ػممـم مادػمؿعمؾملعمؼملغمّ٦ا مسعمػملَ ّ٧مدعمظملِؿملؽملعمهملٍم
صَفملَصعممملبعم مبعمضملػمسملغمؾملغمّ٣ػم مأَسػمػملَمملػعمممل موعمبعمضملػمسملغمؾملغمّ٣ػم مأَدػمظملَػملَؾملعمممل م َصغملَمملنعم ماظَِّّٔؼّ٤عم مصِ ّ٨مأَدػمظملَػملِؾملعمممل مإؿمذعما مادػمؿعمعملَّ٦ػما معِّ٤ػمم
اظْؼملعممملءِ مععمّٕقموا مسعمػملَ ّ٧مععمّ٤ػم مصَّ٦ػمضَؾملغمّ٣ػم مصَعملَمملظُّ٦ا م :مظَّ٦ػم مأَغفمممل مخعمّٕعمضْؽملعمممل مصِ ّ٨مغعمزملِؿملؾِؽملعمممل مخعمّٕػمضًممل موعمظَّ٣ػم مغغمقملػمذِ مععمّ٤ػمم
ػمّٕطُّ٦ػغمّ٣ػم موعمععمممل مأَرعمادغموا مػعم َػملغملُّ٦ا مجعم ِؼملؿملضملؼمممل موعمإؿمنػم مأَخعمّٔغموا مسعمػملَ ّ٧مأَؼػمِّٓؼؾملؿمّ٣ػم مغعمفعمّ٦ػمام
صَّ٦ػمضَؽملعمممل مصَكملؿمنػم مؼعمؿ غم
وعمغعمفعمّ٦ػمامجعمؼملِؿملضملؼمممل)،مصمملٓم(سّٖؾمموجّ٢ؾم)مؼّٓصّٝمبمملٌزملػملقنيمصلمملدماٌظمللّٓؼ،ّ٤مضممللمتضملمملشم:م
{صَػملَّ٦ػمظَ ممل مطَمملنعم معِّ٤عم ماظْعملُّٕغمونؿم معِّ٤ػم مضَؾػمِػملغملُّ٣ػم مأُوظُ ّ٦مبعمعملِؿملفمهملٍ مؼعمؽملػمؾملعمّ٦ػمنعم مسعمّ٤ؿم ماظْظملَلعممملدِ مصِ ّ٨ماظْفملَرػمضؿم مإؿمظَّمملم

ِموطَمملغغمّ٦امعغمفػمّٕؿمعِنيعم}.
ضَػملِؿملػملًمملمعِؼملفمّ٤ػممأَغػمفعمؿملػمؽملعممملمعِؽملػمؾملغمّ٣ػمموعماتفمؾعمّٝعمماظَِّّٔؼّ٤عممزَػملَؼملغمّ٦امععممملمأُتػمّٕؿمصُّ٦امصِؿمل ّ٥عم
ممممممممصمملظؿزملّٓيمظػملظمللمملدمعلؽّ٦ظؿملفمهملُماىؼملؿملّٝم،موأولمصّ٦رماظؿزملّٓيمظػملظمللذملمملدمسذملّٓممضؾّ٦ظذملّ٥م
ورصسملّ٥موبؿملمملنمخشملّ٦رتّ٥موأثّٕهمسػملّ٧ماظظملذملّٕدمواجملؿؼملذملّٝمم،مصالبذملّٓمعذملّ٤ماظؿذملـملزرمواظؿضملذملمملونم
واظؿؽملمملصّٕمواظؿسملمملعّ٤مبنيمصمؿملّٝمأبؽملمملءماظّ٦رّ٤مظؿزملّ٢مدظملؿملؽملهملماظّ٦رّ٤مإشممبّٕماِّعمملن.
طؼملمملمغقملطّٓمأنمعّ٤مأسمملنماٌظمللّٓؼّ٤م،مأومرضّ٨مبفملصضملمملشلّ٣م،مأومتلذلمسػملذملؿملؾملّ٣م،مأوم
داصّٝمسؽملؾملّ٣موظّ٦مبغملػملؼملهملم-موخمملصذملهملمعذملّ٤مؼظمللذملّٓمبمملدذملّ٣ماظذملّٓؼّ٤م-مصؾملذملّ٦مذذملّٕؼّ١مشلذملّ٣مظمم
اإلثذملذملّ٣م،موضذملذملّٓمغؾملذملذملّ٧مآم(تضملذملذملمملشم)ممسذملذملّ٤مذظذملذملّ١مبعملّ٦ظذملذمل:ّ٥م{وعمالَمتعمضملعمذملذملمملوعمغغمّ٦اْمسعمػملَذملذملّ٧ماإلؿمثػمذملذملّ٣ؿمم
وعمٱظْضملغمذملذملّٓػموعمانؿم}،موضذملذملممللم(صعمذملذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملذملِّ٥موعمدعمذملذملػملَّّ٣عم)م:م(ممإؿمنفممآَمظَذملذملمملمؼغمضملعمذملذملّٔممبغمماظْضملعممملعفمذملذملهملَمبِضملعمؼملعمذملذملّ٢ؿمم
اظْكعممملصفمهمل،محؿفمّ٧مؼعمذملّٕعموػماماظْؼملغم ػمؽملغملَذملّٕعممبعمؿملػمّ٤عممزَؾملػمّٕعماغعمؿملػمؾملؿمذمل،ّ٣موػغمّ٣ػممضَمملدِرغمونعممسعمػملَّ٧مأَنػممؼغم ػمؽملغملِذملّٕغموهغممصَػملَمملم م
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ؼغم ػمؽملغملِّٕغموه،مصَكملؿمذعمامصَضملعمػملُّ٦امذعمظِ،ّ١مسّٔفمبعممآُماظْكعممملصفمهملَموعماظْضملعممملعفمهملَ).م م
وظممعّ٦اجؾملذملذملهملمػذملذملّٔاماظظمللذملمملدمواظؿكّٕؼذملذملنملمالمبذملذملّٓمعذملذملّ٤ماظؾؽملذملمملءمواظذملذملؿضملؼملرلم،مصذملؽملقّ٤م
غّ٦اجذملذملّ٥مص ذملؽملمملسهملماٌ ذملمّ٦تمبزمل ذملؽملمملسهملمايؿمل ذملمملةم،موغضملؼملذملذملّ٢مسػملذملذملّ٧مهعملؿملذملذملّ٠ماِّعذملذملّ٤مواِّع ذملمملنم
وايؿملمملةماظغملّٕميهملمظػملفؼملؿملّٝم،موسػملّ٧مطّ٢معؽملذملمملمأنمؼذملقملديمواجؾذملّ٥موذملمملهمدؼؽملذملّ٥موورؽملذملّ٥م،م
وأنمغؽملؼملّ٨مروحماظضملؼملّ٢مواإلتعملمملنم،موسؼملمملرةماظغملّ٦نم،موبؽملمملءمايسملمملراتم،مطؼملذملمملمرمذملنملم
أنمغضملػملذملذملّ٨معذملذملّ٤مروحماظؿضمل ذملمملونمواظؿغملمملصذملذملّ٢ممب ذملمملمزمعملذملذملّ٠ماِّعذملذملّ٤مواظلذملذملالممواظشملؼملفملغؿملؽملذملذملهملم،م
واظؿعملّٓممواظّٕخمملءمواالزدػمملرمظػملّ٦رّ٤مصمؿملضملؼممملم،مبّ٢مظالغلمملغؿملهملمصمضملمملءم .م

*مممممم*مممممم* م

- 226 -

املبادأٚ ٠املبادز ٠حن ٛايكٚ ِٝاألخالم ٚخدَ ١اجملتُع
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼذملّٖم{:صَمملدػمذملؿعمؾِعملُّ٦اماظْكعمؿملػمذملّٕعماتِمإؿمظَذملّ٧م
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُم
ِضملغملُّ٣ػممجعم ِؼملؿملضملؼممملمصَؿملغمؽملعمؾممؽغمغملُّ٣ػممبِؼملعممملمطُؽملػمذملؿغمّ٣ػممصِؿملذملِّ٥متعمكػمؿعمػملِظملُذملّ٦نعمم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
اظػملَِّّ٥مععمّٕػمج غم
وحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢مممم
ودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صؼمل ّ٤معصملمملػّٕ مسصملؼملهمل ماظّٓؼ ّ٤ماإلدالع ّ٨مأغ ّ٥مدؼ ّ٤مرمؼمل ّٝمبني ماظعملؿمل ّ٣ماظظملمملضػملهملم
واٌُـغم ّ٢ماظضملمملظؿملهمل م ،مصػمل ّ٣مؼذلك مصسملؿملػملهمل مع ّ٤ماظظملسملمملئ ّ٢موال مضؿملؼملهمل مع ّ٤ماظعملؿمل ّ٣متلؼمل ّ٦مبؾملمملم
اظؽملظملّ٦سمإالمدسمملمإظؿملؾملمملموحىملفم مسػملّ٧ماظؿؼمللّ١مبؾملممل م ،موعمملمتّٕكمخػملعملًمملمذعؿملؼملؼممملمإالمغؾملّ٧مسؽملّ٥م
وحّٔفمرمعؽمل .ّ٥م
وضّٓمأعّٕمآمتضملذملمملشمممسؾذملمملدهممبمملٌؾذملمملدرةممإشمماظؿقػملذملّ٨ممبذملمملظعملؿملّ٣مماظؽملؾؿملػملذملهمل مواِّخذملالقمم
ايؼملؿملذملذملذملذملّٓةمواٌلذملذمل ذملمملرسهملمإظؿملؾملذملذمل ذملمملمحؿذملذملذملذملّ٧متّ٦صذملذمل ذملػملؾملّ٣مإشممعطملظملّٕتذملذملذملذملّ٥مورضذملذملذملذملّ٦اغ،ّ٥مضذملذمل ذملممللم
غملذملّ٣غمماظػملَّذملّ٥غممجعمؼملِؿملضملؼمذملمملمإؿمنفمماظػملَّذملّ٥عممسعمػملَذملّ٧م
دؾقمملغ {:ّ٥صَمملدػمؿعمؾِعملُّ٦اماظْكعمؿملػمّٕعماتِمأَؼػمّ٤عممععممملمتعمغملُّ٦غغمذملّ٦امؼعمذملفملْتِمبِ ُ
عمبغملُذملّ٣ػمموعمجعمؽملفمذملهملٍمسعمّٕػمضغمذملؾملعممملم
طُّ٢مممذعمّ٨ػمءٍمضَِّٓؼّٕؽم}،موضممللمسّٖموج{:ّ٢وعمدعممملرؿمسغمّ٦امإؿمظَذملّ٧مععمطملػمظملِذملّٕعمةٍمعِذملّ٤ػممر مم
عمبغملُذملّ٣ػمم
اظلفمؼملعممملوعماتغمموعماظْفملَرػمضغممأُسِّٓفمتػممظِػملْؼملغمؿفمعملِنيعم}،موضممللمتضملمملشم{:دعممملبِعملُّ٦امإؿمظَّ٧مععمطملػمظملِذملّٕعمةٍمعِذملّ٤ػممر مم
وعمجعمؽملفمهملٍمسعمّٕػمضغمؾملعممملمطَضملعمّٕػمضؿمماظلفمؼملعممملءِموعماظْفملَرػمضؿممأُسِّٓفمتػممظِػملَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امبِمملظػملَِّّ٥موعمرغمدغمػملِِّ٥مذعمظَِّ١مصَسملػمذملّ٢غمم
صملؿملّ٣ؿم} .م
اظػملَِّّ٥مؼغمقملػمتِؿملِّ٥مععمّ٤ػممؼعمرملعممملءغمموعماظػملَّّ٥غممذغموماظْظملَسملػمّ٢ؿمماظْضملعم ِ
طؼملمملمحىملفمماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣مسػملذملّ٧مامٌؾذملمملدرةممإشمماظشملمملسذملمملتموصضملذملّ٢م

اًذملذملرلاتم،مبعملّ٦ظذملذملّ٥م:م(ؼعم ذملمملمأَؼقمؾملعمذملذملمملماظؽملفمذملذملمملسغممتغمّ٦بغمذملذملّ٦امإؿمظَذملذملّ٧ماظػملَّذملذملِّ٥مضَؾػمذملذملّ٢عممأَنػممتعمؼملغمّ٦تغمذملذملّ٦ا،موعمبعمذملذملمملدِرغموام
ّْٕطُّ٣ػمم
عمبغملُّ٣ػممِبغملَـػمّٕعمةِم ِذط ؿم
بِمملظْفملَسػمؼملعمممللؿمماظزملفممملظِقعمهملِمضَؾػمّ٢عممأَنػممتغمرملػمطملعمػملُّ٦ا،موعمصِػملُّ٦اماظَِّّٔيمبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػمموعمبعمؿملػمّ٤عممر مم
ظَّ٥غم،م عموطَـػمّٕعمةِماظزملفمّٓعمضَهملِمصِّ٨ماظلممّٕممموعماظْضملعمػملَمملغِؿملعمذملهملِ;ممتغمّٕػمزعمضُذملّ٦امموعمتغمؽملػمزملعمذملّٕغموامموعمتغمفػمؾعمذملّٕغموام)،موضّ٦ظذمل:ّ٥م(بعمذملمملدِرغموامم
بِمملِّسػمؼملعمممللمصؿؽملؼممملمطعملشملَّٝؿمماظػملَّؿملػمّ٢ؿمماٌُصملْػملِّ٣ؿم،مؼغمزملػمؾّّغمماظّٕفمجغمّ٢غممعغمقملػمعِؽملمملموعمؼغمؼملػملِذملّ٨ممطَذملمملصِّٕؼمما،موعمؼغمؼملػملِذملّ٨مم
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عغمقملعِؽملمملموؼغمزملؾّّغممطَمملصِّٕؼمام،مؼعمؾؿملّٝغممدِؼؽملعمّ٥غممبضملعمّٕعمضـممعِّ٤عمماظّٓقمغؿملممل)،موضّ٦ظّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)م
ظِّٕعمجغمّ٢ـمموعمػغمّ٦عممؼعمضملِصملُّ٥غمم:م(اشْؿعمؽملِّ٣ػممخعمؼملػملؼممملمضَؾػمّ٢عممخعمؼملػمّٗـم:مذعمؾعممملبعمَّ١مضَؾػمّ٢عممػّٕعمعِ،َّ١موعمصِقفمؿعمَّ١مضَؾػمذملّ٢عمم
دعمذملذملعملَؼملِ،َّ١موعمشِؽملعمذملذملمملءعمكَمضَؾػمذملذملّ٢عممصَعملْذملذملّٕؿمكَ،موعمصَّٕعماشَذملذملَّ١مضَؾػمذملذملّ٢عممذغمذملذملطملػمػملِ،َّ١موعمحعمؿملعممملتعمذملذملَّ١مضَؾػمذملذملّ٢عممععمّ٦ػمتِذملذمل،)َّ١م
صمملٌلػملّ٣مايّ٠محّٕؼّٙمسػملّ٧ماٌلمملرسهملمإشممصضملذملّ٢ماًذملرلموالمؼقملجػملذملّ٥مصكملغذملّ٥مالمؼذملّٓريم
عمملذامدؿملقّٓثمشّٓؼمام،موٓمدرماظعملمملئ :ّ٢م
بعممملدِرػمم بِكعمؿملػمّٕـممإذامعمملمطُؽملػموملعممعغمعملْؿعمِّٓرعمامم***ممصَػملَؿملػمّٗعممظممطُّ٢ؿمؾمموعمضْوملٍمأَغػموملعممعغمعملْؿعمِّٓرغم م
موالمذذملذملذملّ١مأنماٌؾذملذملمملدرةمإشمماظؿؼمللذملذملذملّ١مبذملذملمملظعملؿملّ٣ماًُػملُعملؿملذملذملذملهملمواإلغلذملذملمملغؿملهملمواجذملذملذملنملم
دؼين،موعشملػملنملمذذملّٕسّ٨م،موعؾذملّٓأممأصذملؿملّ٢ممعذملّ٤ممعؾذملمملدئمماإلدذملالممم،موزلذملهملمعذملّ٤مزلذملمملتم
اظزملمملينيم،موأدمملسمعّ٤مأدّٗماظؿعملّٓممواظّٕخمملءموادؿعملّٕارمايؿملمملة.م م
وظعملّٓ مضّٕب ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأسصمل ّ٣ماِّعـػملهمل مظم ماٌؾمملدأةم

واٌؾمملدرةمبمملِّخالقمواِّسؼملممللماظزملممليهمل،مصضملعمّ٤ػممسغمعملْؾعمهملَم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مضَممللعم:مصعمػملَّؿملػموملغمم
ؿمسممل،م
وعمرعماءعم ماظؽملفمؾِّ٨مم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مبِمملظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِ ماظضملعمزملػمّٕعم م ،مصَلعمػملَّّ٣عم م ،مثغمّ٣فم مضَمملمعم معغملػمّٕ ؼم
صَؿعمكعمشملَّ ّ٧مرؿمضَمملبعم ماظؽملفممملسؿم مإؿمظَ ّ٧مبعمضملػمّٚؿم محغمفعمّٕؿم مغِلعممملئِ ،ِّ٥م َصظملَّٖؿمععم ماظؽملفممملسغم معِّ٤ػم مدغمّٕػمسعمؿِ ،ِّ٥مصَكعمّٕعمجعمم
(ذطَّٕػمتغممذعمؿملػمؽؼممملمعِّ٤ػممتِؾػمّٕـممسِؽملػمّٓعمغعممملمصَغملَّٕؿمػػموملغمم
سعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم،مصَّٕعمأَىمأَغفمؾملغمّ٣ػممسعمفِؾغمّ٦امعِّ٤ػممدغمّٕػمسعمؿِ،ِّ٥مصَعملَممللعمم:م عم
أَنػم مؼعمقػمؾِلعمؽملِ ،ّ٨مصَفملَععمّٕػمتغم مبِعملِلػمؼملعمؿِ )ِّ٥م ،موٌممل مدغمؽ ّ٢م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأَيقم ماظزملفمّٓعمضَهملِم
أَسػمصملَّ٣غم مأَجػمّٕؼما؟ مأطّٓ مأن مسِصمل ّ٣ماِّجّٕ مؼغملّ٦ن مبلؾنمل ماٌؾمملدرة مواٌلمملرسهمل مإشم مصضملػملؾملمملم
قؿملّّؽممذعمقِؿملّّؽمم
وسّٓممتفملجؿملػملؾملمملم،مصعملَممللعمم(صػملّ٧مآمسػملؿمل ّ٥مودػمل(:)ّ٣أَنػممتعمزملفمذملذملّٓفمقعمموعمأَغػموملعممصعم ِ
تعمكػمرملعمّ٧ماظظملَعملْذملذملّٕعمم،موعمتعمذملفملْعغمّ٢غمماظطملِؽملعم،ّ٧موعمالَمتغمؼملػمؾملؿمذملذملّ٢غممحعمؿفم ّ٧مإؿمذعما مبعمػملَطملعموملِمايُػملْعملُّ٦معمم،مضُػملْوملعممظِظملُالَنـمم
طَّٔعما،موعمظِظملُالَنـممطَّٔعماموعمضَّٓػممطَمملنعممظِظملُالَنـم).مم م
ممممممممممصمملإلغلمملنمالمبّٓموأنمؼؾذملمملدر مإشمماظؿقذملػملّ٨مرلّ٤ماًػملّ٠م،موؼؾّٓأمبؽملظمللّ٥مظمم
تشملؾؿمل ّ٠معؽملؾمليمل مآ م(سّٖ موج )ّ٢مودؽملهمل مردّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م ،موػّٔهم
اٌؾمملدأةمواٌؾمملدرةمشلمملمسّٓةمجممملالتمعؿؽملّ٦سهملم،طّ٨متقملتّ٨مٔمملرػمملمإٌّجّ٦ةم،موعؽملؾملممل:مم م
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َبادز ٠اإلْطإ إىل ايك ِٝاألخالق :١ٝصؾملّ٨مظنملقمماظّٓؼّ٤موجّ٦ػّٕ مردمملظؿ ّ٥ماظيتم
دسممل مإظؿملؾملممل مورشَّنمل مصؿملؾملممل موحىملفم مسػمل ّ٧ماظؿكػمل ّ٠مبؾملممل م ،مٌممل مشلممل مع ّ٤معغملمملغهمل مرصؿملضملهمل موعؽملّٖظهملم
سمملظؿملهمل ،مصعملّٓ مدؽ ّ٢م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣معممل ماظّٓؼّ٤؟ مضمملل:م(حغملػمّ٤غم ماًُػملُّ٠ؿم).مووصّٟم
سعمؾػمّٓ ماظػملَّ ِّ٥مبػم ّ٤ماٌُؾعممملرعمكِ محغملػمّ٤عم ماًُػملُّ٠ؿم مصَعملَممللعم :م(ػغمّ٦عم مبعملػم ُّٛماظّ٦عمجػم ،ِّ٥موعمبعمّٔػملغم ماٌَضملػمّٕغموفِ،م
عموطَّٟقم ماَِّذعمى) ،موظعملّٓ مأوالػممل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م مسؽملمملؼهمل مصمملئعملهمل ،محؿملىملم

أسػمل ّ٤مأغؾملممل ماظطملمملؼهمل ماِّوشم مع ّ٤مبضملـؿ ّ٥موردمملظؿ ّ٥م ،مصعملمملل :م(إؿمغفمؼملعمممل مبغمضملِـػموملغم مظِفملُتعمؼملممّ٣عم معغملمملرمم
اَِّخػمالقؿم)م،موطمملنم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معـػملًمملمأسػملّ٧مظمماظؿكػملّ٠مبمملظعملؿملّ٣ماِّخالضؿملهملم
اظلمملعؿملهمل ماظيت متّٓل مسػمل ّ٧مصظملمملء ماظؽملظملّٗ موطؼملمملل ماظضملعمل ،ّ٢مظّٔا موصظمل ّ٥مرب ّ٥مبعملّ٦ظ{:ّ٥وعمإؿمغفمَّ١م
صملؿملّ٣ـم} ،مصمملجؿؼملضملومل مصؿمل ّ٥ماظظملسملمملئّ٢غم مطػملُّؾملممل ،موػّٔا معممل مأطّٓت ّ٥مأُمقم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم
ظَضملعمػمل ّ٧مخغمػملُّ٠ـم مسعم ِ
سعممملئِرملعمهملُم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)محنيمدؽػملوملمسعمّ٤ػممخغمػملُّ٠ؿممرعمدغمّ٦لؿمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م
ضَمملظَوملػم:م(طَمملنعممخغمػملُعملُّ٥غمماظْعملُّٕػمآنعم).م م
وضّٓ مجمملءت مآؼمملتماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣متغمّٕشخملنمل مظم ماظؿقػمل ّ٨مبمملظعملؿمل ّ٣ماِّخالضؿملهمل م ،موعمملم
ذظ ّ١مإال مِّن ماِّخالق معؿملّٖان مذّٕس ّ٨مؼؾملّٔممب ماإلغلمملن م ،موؼّٕض ّ٧مب ّ٥مإشم معّٓارجم
اظغملؼملمملل م ،موع ّ٤مذظ ّ١مضّ٦ظ ّ٥مدؾقمملغ ّ٥مظّٕدّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل{:)ّ٣خغمِّٔ ماظْضملعمظملّْ٦عمم
وعمأْعغمّٕػم مبِمملظْضملغمّٕػمفِ موعمأَسػمّٕؿمضػم مسعمّ٤ؿم ماظْفعممملػِػملِنيعم{ ،موضّ٦ظ ّ٥متضملمملشم :م{وعمضُّ٦ظُّ٦ا مظِػملؽملفممملسؿم محغملػمؽملؼمممل}،م
وضّ٦ظ ّ٥مسّٖموجّ٢م:م{ظَممل مخعمؿملػمّٕعم مصِ ّ٨مطَـِرلـم معِّ٤ػم مغعمفػمذملذملّ٦عماػغمّ٣ػم مإؿمظَّممل مععمّ٤ػم مأَععمذملّٕعم مبِزملعمّٓعمضَذملهملٍ مأَوػم مععمضملػمذملّٕغموفٍم
 ّ٢مذعمظِ َّ١مابػمؿِطملعممملءعم مععمّٕػمضعممملتِ ماظػملَّ ِّ٥مصَلعمّ٦ػمفعم مغغمقملػمتِؿمل ِّ٥مأَجػمّٕؼمام
أَوػم مإؿمصػمذملػملَمملحـم مبعمؿملػمّ٤عم ماظؽملفممملس موعمععمّ٤ػم مؼعمظملْضملعمذمل ػم
سعمصملِؿملؼملؼمممل}،مواآلؼمملتمظممػّٔاماٌضملؽملّ٧مطـرلة.م م
 َٔٚزتاالت املبادأٚ ٠املبادز :٠املبادز ٠إىل ايك ِٝاإلْطاْ ١ٝماظيت مهمملصّٜم
سػمل ّ٧مطّٕاعهمل ماظؽملظملّٗ ماإلغلمملغؿملهمل مواحذلاعؾملممل م ،موالذ ّ١مأن مدؼؽملؽملممل مايؽملؿمل ّٟمعظملضمل ّ٣مبمملظعملؿملّ٣م
اإلغلمملغؿملهمل مدّ٦اء مظم مأخالض ّ٥مأم مظم مترملّٕؼضملمملت ،ّ٥مصضملؽملّٓعممل مطّٕم ماإلدالم ماإلغلمملن مطّٕفمعّ٥م
سػمل ّ٧مأخالض ّ٥ماإلغلمملغؿملهمل مبطمل ّٚماظؽملصملّٕ مس ّ٤مظّ٦غ ّ٥مأو مجؽملل ّ٥مأو مظطملؿ ّ٥مأو مسّٕض ،ّ٥مصعملممللم
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دؾقمملغ{:ّ٥وعمظَعملَّٓػممطَّٕفمعػمؽملعممملمبعمؽملِّ٨مآدعممعمموعمحعمؼملعمػملْؽملعممملػغمّ٣ػممصِّ٨ماظْؾعمّٕممموعماظْؾعمقػمّٕؿمموعمرعمزعمضْؽملعممملػغمّ٣ػممعِّ٤عمماظشملَّؿملممؾعممملتِم
وعمصَسملفمػملْؽملعممملػغمّ٣ػم مسعمػملَ ّ٧مطَـِرلـم معِؼملفمّ٤ػم مخعمػملَعملْؽملعمممل متعمظملْسملِؿملػملًممل}،مٕ مؼعمل :ّ٢مطّٕعؽملممل ماٌلػملؼملني موحّٓػ ،ّ٣مأوم
اٌقملعؽملني موحّٓػ ّ٣م ،مأو ماٌّ٦حّٓؼ ّ٤موحّٓػ ّ٣م،موطمملن مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م
عمبغملُّ٣ػم موعماحِّٓؽم ،موعمإؿمنفم مأَبعممملطُّ٣ػم موعماحِّٓؽم ،مأَظَممل مظَممل مصَسملػمّ٢عم مظِضملعمّٕعمبِّ٨دملم
ؼعملّ٦ل:م(ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم ،مأَظَممل مإؿمنفم مر فم
سعمػملَ ّ٧مسعمفعمؼملِّ٨دمل م ،موعمظَممل مظِضملعمفعمؼملِّ٨دمل مسعمػملَ ّ٧مسعمّٕعمبِّ٨دمل ،موعمظَممل مأَحػمؼملعمّٕعم مسعمػملَ ّ٧مأَدػمّ٦عمدعم ،موعمظَممل م َأدػمّ٦عمدعم مسعمػملَّ٧م
أَحػمؼملعمّٕعم مإؿمظَّممل مبِمملظؿفمعملّْ٦عمى)م،موسؽملّٓعممل مهّٓث ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣مس ّ٤مخرلؼهمل مػّٔه ماِّعهمل مربشملؾملمملم
بمملظعملؿمل ّ٣ماإلغلمملغؿملهمل ،مصكرل ماظؽملمملس مأغظملضملؾمل ّ٣مظػملؽملمملس م ،مضمملل مدؾقمملغ ّ٥م{:طُؽملؿغمّ٣ػم مخعمؿملػمّٕعم مأُعفمهملٍم
أُخػمّٕؿمجعموملػم مظِػملؽملفممملسؿم متعمفملْعغمّٕغمونعم مبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِ موعمتعمؽملػمؾملعمّ٦ػمنعم مسعمّ٤ؿم ماظْؼملغمؽملغملَّٕؿم موعمتغمقملػمعِؽملغمّ٦نعم مبِمملظػملّ ِّ٥موعمظَّ٦ػم مآععمّ٤عمم
أَػػمّ٢غم ماْظغملِؿعممملبِ مَظغملَمملنعم مخعمؿملػمّٕؼما مظَّؾملغم،}ّ٣موحنيمدؽّ٢ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:مأيم

اظؽملمملس مأحنمل مإشم مآ؟ موأي ماِّسؼملمملل مأحنمل مإشم مآ م(سّٖ موج)ّ٢؟ مضمملل :م(أَحعمنملقمم
اظؽملفممملسؿم مإؿمظَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥مأَغػمظملَضملغمؾملغمّ٣ػم مظِػملؽملفممملسؿم ،موعمأَحعمنملقم ماظْفملَسػمؼملعمممللؿم مإؿمظَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥مدغمّٕغمورؽم متغمّٓػمخِػملُّ٥غم مسعمػملَّ٧م
عغملػمػملِّ٣ـم،مأَوػممعمتغملْرملِّٟغممسعمؽملػمّ٥غممطُّٕػمبعمهملًم،مأَوػممتعمعملْسملِّ٨مسعمؽملػمّ٥غممدؼؽملؼممملم،مأَوػممتشملّْٕدمسعمؽملػمّ٥غممجغمّ٦سؼممملم،موعمَِّنػممأَعػمرملِّ٨عمم
ععمّٝعممأَخـممظِّ٨مصِّ٨محعممملجعمهملٍمأَحعمنملقممإؿمظَّ٨فممعِّ٤ػممأَنػممأَسػمؿعمغملِّٟعممصِّ٨مػعمّٔعماماظْؼملعملػمفِِّٓمذعمؾملػمّٕؼما .)...م
مواظعملؿمل ّ٣ماإلغلمملغؿملهمل مظم ماإلدالم معؿضملّٓدة مذمملعػملهمل م ،مصال مصّٕق مبني ماٌلػمل ّ٣موشرله م،م
صمملظغمل ّ٢موؼملضملؾمل ّ٣ماِّخّ٦ة ماإلغلمملغؿملهمل م ،مصقني معّٕت مجؽملمملزة مع ّ٤مأعمملم ماظؽمل

م(صعمػملَّ ّ٧مآُم

سعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مضمملم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مشلممل ،مص ِعملؿملّ٢عم مظَّ٥غم:مإؿمغفمؾملعمممل مجِؽملعممملزعمةُ مؼعمؾملغمّ٦دِيدمل م ،مضَممللعمم
(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(أَظَؿملػملعموملػممغعمظملْلؼمممل؟).م م
مممممموضّٓ مربفم ّ٧ماظؽمل قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مأصقمملبعم ّ٥مسػمل ّ٧مػّٔه ماظعملؿمل ّ٣ماظلمملعؿملهملم
حنيمدفملشل:ّ٣م(ععمّ٤ػم مأَصػمؾعمّّعم معِؽملػمغملُّ٣غم ماظْؿملعمّ٦ػممعم مصعممملئِؼملؼمممل؟).مضَممللعم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم م(رض ّ٨مآ مسؽمل:)ّ٥مأعمَغممل.م
مملل م:م
ضَممللعم:م(صَؼملعمّ٤ػم متعمؾِّٝعم معِ ػمؽملغملُّ٣غم ماظْؿملعمّ٦ػممعم مجعمؽملعممملزعمةً م؟ م).مضَممللعم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم م(رض ّ٧مآ مسؽمل:)ّ٥مأَغعمممل .مضَ عم
ِلغملِؿملؽملؼمممل؟).مضَممللعم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم م(رض ّ٨مآ مسؽمل:)ّ٥مأَغعمممل .مضَممللعم :م(صَؼملعمّ٤ػمم
(صَؼملعمّ٤ػم مأَرْضملعمّ٣عم معِ ػمؽملغملُّ٣غم ماظْؿملعمّ٦ػممعم مع ػم
سعممملدعممعِ ػمؽملغملُّ٣غمماظْؿملعمّ٦ػممعممععمّٕؿمؼسملؼمممل؟)مضَممللعممأَبغمّ٦معمبغملّْٕـمم(رضّ٨مآمسؽمل:)ّ٥مأَغعمممل.مصَعملَممللعمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م م
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ودػمل:)ّ٣م(ععممملماجػمؿعمؼملعمضملػمّ٤عممصِّ٨ماعػمّٕؿمئـممإؿمالَّمدعمخعمّ٢عمماظْفعمؽملفمهملَ).م م
وعّ٤متفملعّ٢مظممخشملؾهملماظّ٦داعموجّٓمأغؾملمملمأطؼملّ٢مأُمنّ٦ذج مظمماظؿمملرؼّْماظؾرملّٕيم
ظؽملرملّٕ ماظعملؿمل ّ٣ماإلغلمملغؿملهمل م ،مصؾملّ٨متضملّٓمأول موثؿملعملهمل ميعملّ٦ق ماإلغلمملن مبطمل ّٚماظؽملصملّٕ مس ّ٤مدؼؽملّ٥م
أو معضملؿعملّٓه مأو مظّ٦غ ّ٥مأو مجؽملل ،ّ٥موتفملت ّ٨مسػمل ّ٧مرأس ماظعملؿمل ّ٣ماظّ٦اردة مبؾملمملمضؿملؼملهمل ماحملمملصصملهملم
سػملّ٧ماظؽملظملّٗ ماإلغلمملغؿملهملموحّٕعهملمدعؾملمملم،موػّٔامعمملمأطّٓه ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م

ػمّٕطُّ٣ػم مػعمّٔعمام
مملءطُّ٣ػم موعمأَعػمّ٦عماظَغملُّ٣ػم مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم محعمّٕعمامؽم مطَقغمّٕػمععمهملِ مؼعمّ٦ػمعِغملُّ٣ػم مػعمّٔعما مصِ ّ٨مذعمؾمل ؿم
بعملّ٦ظ:ّ٥م(إؿمنفم مدِععم عم
عمبغملُّ٣ػم ،مأَالَ مػعمّ٢ػم مبعمػملَّطملػموملغم؟ مضَمملظُّ٦ا :مغعمضملعمّ٣ػم ،مضَممللعم :ماظػملَّؾملغمّ٣فمم
ّٓطُّ٣ػم مػعمّٔعما مإؿمظَ ّ٧مؼعمّ٦ػممؿم متعمػملْعملَّ٦ػمنعم مر فم
صِ ّ٨مبعمػملَ ِ
اذػمؾملعمّٓػم)م ،مصمملإلدالم مال مؼّٕض ّ٧مذمل مبفملي محمملل مع ّ٤ماِّحّ٦ال مذمل مبلظمل ّ١ماظّٓعمملء م ،مبّ٢مؼغمقّٕمممم
ضؿّ٢ماظؽملظملّٗماظؾرملّٕؼهملمبطملرلمح.ّ٠م م
 َٔٚزتاالت املبادأٚ ٠املبادزَ :٠بادز ٠اإلْطإ إىل ايبٓاٚ ٤ايتعُ

،م

صمملإلدالممدؼّ٤مؼغمعملَّٓممسماظؾؽملمملء مواظؿضملؼملرلموؼّٓسّ٦مإظؿملؾملؼملمملمحؿّ٧مظمموضوملماظرملّٓة،مِّغؾملؼملمملم
سزملنمل مايؿملمملة موع ّ٤مأػ ّ٣مدؾ ّ٢متعملّٓم ماِّع ّ٣مواجملؿؼملضملمملت ،موٕ متضملّٕف ماظؾرملّٕؼهمل مدؼؽملمملم
والمذّٕؼضملهملمأعّٕتمأتؾمملسؾملمملمبمملظضملؼملّ٢ماىمملدماٌـؼملّٕ مطرملّٕؼضملهمل ماإلدالم  ،صعملّٓمأعّٕمآم(سّٖم
وج )ّ٢ماإلغلمملن مبسملّٕورة ماظلضمل ّ٨مظم ماِّرض مواظؾقىمل مس ّ٤ماظّٕزق مواِّخّٔم
بمملِّدؾمملب ،موسّٓم ماظّٕطّ٦ن مإشم ماًؼملّ٦ل مواظغملل ّ٢مع ّ٤مأج ّ٢مهعملؿمل ّ٠مضؿمل ّ٣ماظؾؽملمملءم
عمّٕطُّ٣ػممصِؿملؾملعمممل}،موضممللمتضملمملشم:م
واظؿضملؼملرلم،مضممللمدؾقمملغ:ّ٥م{ػغمّ٦عممأَغػمرملعمَفملطُّ٣ػممعِّ٤عمماظْفملَرػمضؿمموعمادػمؿعمضملػمؼمل عم
{ػغمّ٦عم ماظَِّّٔي مجعمضملعمّ٢عم مَظغملُّ٣غم ماظْفملَرػمضعم مذعمظُّ٦ظًممل مصَمملعػمرملغمّ٦ا مصِ ّ٨مععمعمؽملمملطِؾِؾملعمممل م عموطُػملُّ٦ا معِّ٤ػم مرؿمزػمضِ ِّ٥موعمإؿمظَؿملػمِّ٥م
اظؽملقمرملغمّ٦رغم} ،موال مؼؿّ٦ض ّٟماظلضمل ّ٨مواظضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧موضومل معضملني ،مب ّ٢مال مبّٓ موأن مؼلضملّ٧م
ّٗ مظم محؿملمملت ،ّ٥موإشم مذظ ّ١مأذمملر ماظّٕدّ٦ل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥م
اإلغلمملن محؿ ّ٧مآخّٕ مغعم َظمل ـم
ّٓطُّ٣مصَلِؿملػملهملٌمصَكملنػممادؿعمشملمملععممأنػممظَمملم م
وعمدعمػملَّّ٣عم)مبعملّ٦ظّ٥م:م(مإنػممضَمملععموملِماظلفممملسهملُموعمصِّ٨مؼعمّٓمأَحعم ِ
تعمعملُّ٦معم محعمؿ ّ٧مؼعمطملّٕؿمدعمؾملعمممل مصَػملؿملعمطملِّٕدػمؾملعمممل) م ،موٕ مؼغملؿ ّٟماإلدالم ممبفّٕد مدسّ٦ة مأصقمملب ّ٥مإشمم
اظضملؼملّ٢مصقلنمل،مبّ٢مدسمملػّ٣مإلتعملمملغّ٥موإحلمملغّ٥مرجمملء محمؾهملمآمتضملمملشممورضمؿ،ّ٥مضممللم
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عمّٓطُّ٣ػم مسعمؼملعمػملًممل مأَنػمم
(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م:م(إؿمنعمؾم مآَ م(سّٖ موج )ّ٢مؼغمقِنملغمؾم مإؿمذعما مسعمؼملِّ٢عم مأَح غم
ؼغمؿػمعملِؽملعمّ٥غم) م،مصمملإلغلمملن ماظّٔي مؼلضمل ّ٧مظؿقعملؿمل ّ٠مسؼملمملرة ماظغملّ٦ن مػّ٦مإغلمملنمإرممملب ،ّ٨مال مؼعملؾّ٢م
أن مؼغملّ٦ن مسمملظهمل مسػمل ّ٧مشرله مؼلفملشل ّ٣مصؿملضملشملّ٦ه مأو مميؽملضملّ٦ه م ،مصمملٌلػمل ّ٣مال مبّٓ مأن مؼغملّ٦نم
إرممملبؿملكممملمظممحؿملمملت .ّ٥م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ّ٥م ،ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
ممممإخ ٠ٛاإلضالّ :م م
َٔ زتاالت املبادأٚ ٠املبادزَ :٠بادز ٠اإلْطإ إىل خدَ ١اجملتُعم
بمملظؿغملمملت ّٟمواظؿضملمملون م ،مظعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػم مطَمملنعم مسِؽملػمّٓعمهغم مصَسملػمّ٢غمم
الم
المزَؾملػمّٕعممظَّ٥غمم،موعمععمّ٤ػممطَمملنعممسِؽملػمّٓعمهغممصَسملػمّ٢غممزعمادٍمصَػملْؿملعمضملغمّٓػممبِِّ٥مسعمػملَّ٧مععمّ٤ػمم َ
زَؾملػمّٕـممصَػملْؿملعمضملغمّٓػممبِِّ٥مسعمػملَّ٧مععمّ٤ػمم َ
زعمادعم مظَّ٥غم) ،موظغمل ّ٨متؿقعمل ّ٠مػّٔه ماظعملؿمل ّ٣مالبّٓ موأن مؼؿقػمل ّ٧مط ّ٢مأبؽملمملء ماجملؿؼمل ّٝمبّٕوحم
اىلّٓ ماظّ٦احّٓ موخمملصهمل مظم موضومل م ماِّزعمملت ،موظؿملؾّٓأ مط ّ٢معؽملممل مبؽملظملل ،ّ٥مع ّٝمضّٕورةم
اظعملؿملمملممبّٓورهماٌشملػملّ٦بمعؽملّ٥مومملهمجمؿؼملضمل.ّ٥م م
موإذامأردغمملممنمملذجمسؼملػملؿملهملمظػملؼملؾمملدرةماِّخالضؿملهملمواإلغلمملغؿملهملمواظلػملّ٦طؿملمملتماظّٕاضؿملهملم
اظيت مشلممل مأطدل ماِّثّٕ مظم ماظؽملؾملّ٦ض مبمملجملؿؼمل ّٝمواظّ٦ر ،ّ٤مفًٓبدأ بك ١ُٝايٓعاف: ١م
عمضملغملِّٗغم مرغمضِّ٨فم ماِّصّْٕعمادِ موحعمسملعممملرةَم
صمملظؽملؾمصملمملصهملُ مدغمػملّ٦كٌ مإدػمالَعِّ٨لم مإؿمغػملمملغِّ٨لم معغمؿعمقعمسملؾمّٕؽم مؼ ػم
اٌُفػمؿؼملعمضملعممملتِ،مصَضملعمػملّ٧عممطُّ٢دملمعؽملفممملمأنػممؼعمضملػمؼملعمّ٢عممسعمػملَّ٧مغعمصملَمملصَهملِمجعملعمِّٓهِم،موثعمّ٦بِ،ِّ٥موعغملمملغِِّ٥م،موحمّ٢ممم
سؼملعمػملِ ِّ٥م ،موأن مؼغملػمؾملؿمّ٣عم مضَّٓػمرعم مادؿِشملَمملسعمؿِ ِّ٥مظم مغعمصملَمملصَهملِ مجمْؿعمؼملعمضملِ ،ِّ٥محؿ ّ٧معمغغملُّ٦نعم معغمفؿعمؼملعمضملؼمذملممل مراضِؿملؼممملم
صملؿملظملًذملمملمعغمؿعمقعمسملممّٕؼما،مؼغمؿعمّٕجِّ٣غممإميعممملغعمّ٥غممبِّٓؼؽملِِّ٥موضِؿملعمؼملِذملِّ٥مإشممدغمػملّ٦كٍمسعمؼملعمػملّ٨دملموواضِضملّ٨دملم،مؼعملّ٦لم م
غعم ِ
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غؾؿملغمؽملعممملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(اظشملُّؾملغمّ٦رغممذعمشملّْٕغمماإلؿمميعممملنؿم) .م
ٚنريو ق ١ُٝايٓعاّ ،مصؾمل ّ٨ضؿملؼملهملٌ مإغلمملغؿملهملٌ موضّٕورةٌ ماجؿؼملمملسؿملهملٌ مهّٕص مسػملؿملؾملمملم
اجملؿؼملضملمملتمواِّع ّ٣ماظّٕاضؿملهمل،موعّ٤مثّ٣فممرمنمل االظؿّٖاممبؾملمملمواحملمملصصملهملمسػملؿملؾملمملم ،موأنم
ال مؼؿكشمل ّ٧مط ّ٢مإغلمملن مدوره م ،موأن مؼغملّ٦ن مأدّ٦ةً مرؿملؾهملً مٌ ّ٤محّ٦ظ ،ّ٥مصمملحذلامم
اإلغلمملنمظّٓورهمػّ٦ماحذلاممظػملؽملظملّٗموظػملطملرلم.مممممممممم م
ٚنريو االيتصاّ حبل ايطسٜل مع ّ٤محؿملىمل مإعمملرهمل ماِّذى مسؽمل ّ٥م ،مواحذلامم
إذمملرات مإٌّور م ،مواالظؿّٖام مبمملظلّٕسهمل ماٌعملّٕرة مسػمل ّ٧ماظشملّٕق مودمملئّٕ مضّ٦اب ّٛماظلرلم
وإٌّورم،مصكملذامبّٓأمطّ٢مإغلمملنمبؽملظمللّ٥معػملؿّٖعؼممملمبؿػملّ١ماظعملّ٦اسّٓمطمملنمضّٓوةمرؿملؾهملمظطملرلهم،م
وع ّ٤مثّ٣فم مؼؽملزملػملّّ محمملل ماجملؿؼمل ّٝم ،مصمملظعملؿمل ّ٣ماًُػملُعملؿملهمل مػ ّ٨ماظيت متضملزمل ّ٣ماجملؿؼملضملمملتم
ع ّ٤ماالدمالل ،موتزملّ٦غؾملممل مع ّ٤ماظظملّ٦ض ّ٧مواظسملؿملمملع م ،مصلالعهمل ماِّعهمل موضّ٦ة مبؽملؿملمملغؾملممل م،م
وزلّ٦معغملمملغؿؾملمملموسّٖةمأبؽملمملئؾملمملمبؿؼمللغملؾملمملمبمملظعملؿملّ٣ماِّخالضؿملهملمواٌؾمملدرةمإظؿملؾملممل.مم م
صؼملممل مأحّ٦جؽملممل مإشم مادؿضملمملدة موتّٕدؿملّْ مػّٔه ماظعملؿمل ّ٣ماظيت مدسممل مإظؿملؾملممل مدؼؽملؽملممل مايؽملؿملّٟم
ظؽملقعملّ٠مبزملّٓقمخرلؼهملمػّٔهماِّعهملمطؼملمملمأرادػمملمآم(سّٖموج،)ّ٢مصؽمللؿقّ٠مبؾملمملمرضمؿّ٥م
دؾقمملغ ،ّ٥موأن مغطملرل ماظزملّ٦رة ماظعملمملمتهمل ماظيت مرزلؾملممل ماٌؽملؿلؾّ٦ن مإشم ماإلدالم مايؽملؿملّٟم
زورؼما م ،موػ ّ٦معؽملؾملممل مبّٕاء م،موظؽملضملػملّ٣مصمؿملضملؼممملمأنماٌؾمملدرة مدمّ٦ماظعملؿمل ّ٣مواِّخالق مشلممل مثّ٦ابم
سصملؿمل ّ٣م ،مدائ ّ٣مال مؼؽملعملشمل ّٝمال مؼضملػملؼمل ّ٥مإال مآ م(سّٖؾم موجّ٢ؾم) ،مضمملل متضملمملشم{:وعمععمممل متغمعملَّٓممعغمّ٦ام
ظِفملَغػمظملُ ِلغملُّ٣ػممعِّ٤ػممخعمؿملػمّٕـممتعمفِّٓغموهغممسِؽملػمّٓعمماظػملَِّّ٥مػغمّ٦عممخعمؿملػمّٕؼماموعمأَسػمصملَّ٣عممأَجػمّٕؼمام} .م

*مممممم*مممممم* م
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اإلضساٚ ٤املعساز
دزٚع يف ايفسز بعد ايػد٠
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئذملّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماظضملّٖؼذملّٖم:م{دغمذملؾػمقعممملنعممماظَّذملِّٔيممأَدػمذملّٕعمىمم
مملرطْؽملعمذملمملممحعمّ٦ػمظَذملّ٥غمممظِؽملغمّٕؿمؼعمذملّ٥غممم
عملذملفِِّٓمماظْفملَضْزملعمذملّ٧مماظَّذملِّٔيممبعم عم
بِضملعمؾػمِّٓهِمظَؿملػمػملًمملمعِّ٤عمماظْؼملعملػمفِِّٓماظْقعمّٕعمامؿممإؿمظَذملّ٧مماظْؼمل ػم
ذملّ٥م،م
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالمذعمذملّٕؼَّ١ممظَ غمم
عِّ٤ػممآؼعممملتِؽملعممملمإؿمغفمّ٥غممػغمّ٦عمماظلفمؼملِؿملّٝغمماظْؾعمزملِرلغم} ،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْمسػملَؿملذملذملّ٥م
وسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓمأطّٕممآمتضملمملشممغؾؿملّ٥محمؼملّٓؼمام(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبـملؼمملتمسصملؿملؼملهملم
وعضملفّٖاتمبمملػّٕةمتقملطّٓمسػملّ٧مصّٓقمغؾّ٦تّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،موتغملّٕؼّ٣مآم
تضملمملشممظّ٥م،موعّ٤مػّٔهماآلؼمملتمعضملفّٖةماإلدّٕاءمواٌضملّٕاج مبلؿملّٓماًػملّ٠م(صػملّ٧مآم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م مصؾمل ّ٨مرحػملهمل محمملصػملهمل مبمملظّٓروس مواظضملدل م ،مشرل مأن ماظّٓرس ماِّسصمل ّ٣معؽملؾملمملم
ػ:ّ٦مايفسز بعد ايػد ٠م،موأن ماحمل ّ٤متؿؾضملؾملممل ماٌؽملّّ م ،مصغمل ّ٢محمؽملهمل موذّٓة موراءػمملم
عؽملقهملموسشملمملءموتغملّٕؼّ٣معّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢م،مصؾضملّٓماحملّ٤مواظرملّٓائّٓماظيتمتضملّٕضمشلمملم
اظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مظم معغملهمل مضؾؿمل ّ٢ماإلدّٕاء مواٌضملّٕاجم،موبضملّٓ مسمملممعّ٤م

االعؿقمملنمواالبؿالءمسّٕفمظممحؿملمملةماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبضملمملممايّٖنم،م

حؿملىملمصعملّٓم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مزوجعمّ٥مايمملغؿملهملمخّٓرمهملمبؽملوملمخّ٦ؼػملّٓم(رضّ٨مآم
سؽملؾملممل)ماظيت طمملغومل مختظمل ّٟمسؽمل ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣معممل مؼالضؿمل ّ٥مع ّ٤مأػّ٢معغملهملم،م
وسؼملفمّ٥مأبمملمرمملظنملماظّٔيمطمملنمؼضملسملّٓهموؼعملّ٦ؼّ٥موؼّٓصّٝمسؽملّ٥ماِّذىمظممػّٔهمإٌّحػملهمل،م
صمملذؿّٓ ماِّذى مبّٕدّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م ،موالض ّ٧مع ّ٤مأػ ّ٢معغملهمل معمملم
الض ،ّ٧مممممل ماضشملّٕه م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مإشم مإًّوج مإشم ماظشملمملئ ّٟمسػملَّ ّ٥مرمّٓم
صؿملؾملّ٣مادؿفمملبهملمظّٓسّ٦تّ٥م،مشرلمأغؾملّ٣مطمملغّ٦امأطـّٕمشػملصملهملموأذّٓمضلّ٦ةمسػملؿملّ٥معّ٤مضّ٦عّ٥م،م
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صلػملشملّ٦ا مسػملؿمل ّ٥مسؾؿملّٓػ ّ٣موصؾؿملمملغؾمل ّ٣مؼّٕعّ٦غ ّ٥مبممليفمملرة محؿ ّ٧مدمملل ماظّٓؾمم مع ّ٤مضّٓعؿملّ٥م
اظرملّٕؼظملؿني،مصمملوّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مإشممربّ٥مبّٓسّ٦اتّ٥ماٌرملؾملّ٦رةم(اظػملَّؾملغمّ٣فممإؿمغممّ٨م
َذغملُ ّ٦مإؿمظَؿملػم َّ١مضعمضملػمّٟعم مضُّ٦فمتِ ،ّ٨وعمضِػملّهملَ محِؿملػملَؿِ ّ٨م ،موعمػعمّ٦عماغِ ّ٨مسعمػملَ ّ٧ماظؽملفممملسؿم م ،مؼعمممل مأَرػمحعمّ٣عمم
أ ػم
اظّٕؾماحِؼملِنيعم م! مأَغػموملعم مرعمبؾم ماظْؼملغملػمؿعمسملػمضملعمظملِنيعم موعمأَغػموملعم مرعمبؾم ّ٨م ،مإظَ ّ٧مععمّ٤ػم معمتغملِػملُؽملِ ّ٨م؟ مإظَ ّ٧مبعمضملِؿملٍّٓم
ؼعمؿعمفعمؾملؾمؼملغمؽملِّ٨؟ مأَمػم مإظَ ّ٧مسعمّٓغموؾم مععمػملّغملْؿعمّ٥غم مأَعػمّٕؿمي؟م،مإنػم مظَّ٣ػم معمؼغملُّ٤ػم مبِ ّ١مسعمػملَّ٨ؾم مشَسملعمنملؽم مصَػملَممل مأُبعممملظِّ٨م،م
وعمَظغملِّ٤ؾم مسعممملصِؿملعمؿعم ّ١مػِّ٨عم مأَوػمدعمّٝغم مظِّ٨م ،مأُسغمّ٦ذغم مبِؽملغمّ٦رؿمموعمجػمؾملؿم َّ١ماظَِّّٔي مأَذػمّٕعمضَوملػم مظَّ٥غم ماظصملُّػملُؼملعممملتغمم،م
عمصػملّّعم مسعمػملَؿملػم ِّ٥مأَعػمّٕغم ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعماظْـملخِّٕعمةِ معِّ٤ػم مأَنػم متغمؽملػمّٖؿملعم مبِ ّ٨مشَسملعمؾعم ّ١م ،مأَوػم مؼعمقِّ٢ؾم مسعمػملَّ٨ؾمم
و عم
دغمكػمشملُ ،َّ١مظَ َّ١ماظْضملغمؿػمؾعم ّ٧محعمؿفم ّ٧متعمّٕػمضعمّ٧م ،موعمظَممل محعمّ٦ػملعم موعمَظممل مضُّ٦فمةَ مإؿمظَّممل مبِ )ّ١م،موعّ٤مػؽملمملم،موعّ٤م
ضػملنملماحملّ٤مطمملغوملماٌؽملقهملماظّٕبمملغؿملهملماظضملصملؿملؼملهملم،مصغملمملغوملمرحػملهملماإلدّٕاءمواٌضملّٕاجم،م
اظيتمدفػملؾملمملمربماظضملّٖةموخػملّٓػمملمبعملّٕآن مؼؿػملّ٧مآغمملء ماظػملؿملّ٢موأرّٕافماظؽملؾملمملرمإشممأنم
ؼّٕثمآمتضملمملشمماِّرضموعّ٤مسػملؿملؾملمملم،محؿملىملمؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغّ٥م:م{دغمؾػمقعممملنعمماظَِّّٔيم
مملرطْؽملعممملمحعمّ٦ػمظَّ٥غمم
أَدػمّٕعمىمبِضملعمؾػمِّٓهِمظَؿملػمػملًمملمعِّ٤عمماظْؼملعملػمفِِّٓماظْقعمّٕعمامؿم مإؿمظَّ٧ماظْؼملعملػمفِِّٓماظْفملَضْزملعمّ٧مماظَِّّٔيممبعم عم
ظِؽملغمّٕؿمؼعمّ٥غم معِّ٤ػم مآؼعممملتِؽملعمممل مإؿمغفمّ٥غم مػغمّ٦عم ماظلفمؼملِؿملّٝغم ماظْؾعمزملِرلغم} ،موؼعملّ٦ل مدؾقمملغ ّ٥م:م{وعماظؽملفمفػمّ٣ؿم مإؿمذعما مػعمّ٦عمى م*م
ِؾغملُّ٣ػم موعمععمممل مشَّ٦عمى م*موعمععمممل مؼعمؽملػمشملِّ٠غم مسعمّ٤ؿم ماظْؾملعمّ٦عمى م*مإؿمنػم مػغمّ٦عم مإؿمظَّممل موعمحػمّ٨ؽم مؼغمّ٦حعم*ّ٧م
ععمممل مضعمّ٢فم مصعممملح غم
سعمػملَّؼملعمّ٥غم مذعمِّٓؼّٓغم ماظْعملُّ٦عمى* مذغمو معِّٕفمةٍ مصَمملدػمؿعمّ٦عمى* موعمػغمّ٦عم مبِمملظْفملُصُّ٠ؿم ماظْفملَسػمػملَ ّ٧م* مثغمّ٣فم مدعمغعمممل مصَؿعمّٓعمظَّ ّ٧م*م
َصغملَمملنعم مضَمملبعم مضَّ٦ػمدعمؿملػمّ٤ؿم مأَوػم مأَدػمغعم*ّ٧مصَفملَوػمحعم ّ٧مإؿمظَ ّ٧مسعمؾػمِّٓهِ مععمممل مأَوػمحعم*ّ٧مععمممل مطَّٔعمبعم ماظْظملُقملعمادغم مععممملم
رعمأَى م*مأَصَؿغمؼملعممملرغموغعمّ٥غم مسعمػملَ ّ٧مععمممل مؼعمّٕعمى م*موعمظَعملَّٓػم مرعمآهغم مغعمّٖػمظَهملً مأُخػمّٕعمى م*مسِؽملػمّٓعم مدِّٓػمرعمةِ ماظْؼملغمؽملػمؿعمؾملعم ّ٧م*م
سِؽملػمّٓعمػعممملمجعمؽملفمهملُماظْؼملعمفملْوعمىم*مإؿمذػممؼعمطملػمرملعمّ٧ماظلممّٓػمرعمةَمععممملمؼعمطملػمرملعمّ٧م*مععممملمزعما عمماظْؾعمزملعمّٕغمموعمععممملمرَطملعمّ٧م*مظَعملَّٓػمم
رعمأَىمعِّ٤ػممآؼعممملتِمرعمبممِّ٥ماظْغملُؾػمّٕعمى} .م
ظعملذملّٓ مجضملذمل ّ٢مآ م(سّٖ موج )ّ٢مػّٔه ماٌضملذملفذملّٖة متلذملّٕؼهمل مس ّ٤ماظّٕدذملذملّ٦ل م(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل ،)ّ٣موتغملّٕميؼمممل مظ ّ٥م،موتـؾؿملؿؼمممل مظعملػملؾّ٥م،موظغمل ّ٨مؼّٖداد مإميمملغؼمممل موؼعملؿملؽملؼمممل موثعملهملً مظمم
أن مآ م(سّٖ موج )ّ٢مال مؼؿكػمل ّ٧مس ّ٤مسؾمملده ماٌقملعؽملنيم،محؿملىملمأرػملضملّ٥مآمصؿملؾملمملمسػملّ٧م
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حعملمملئّ٠عممشؿملؾؿملهملٍم،موأدّٕارـممطّ٦غؿملهملٍم،مٕمؼشملػملّٝمسػملؿملؾملمملمعػملّ١مععملّٕبموالمغ

معّٕدّ٢م;مظؿضملػملّ٤م

سّ٤معضملؿملهمل مآ متضملمملشممظؽملؾؿملّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣موغعمزملّٕؿمه مظ ّ٥م،موػّٔا مدرسؽم مسصملؿملّ٣م
ظغمل ّ٢مع ّ٤مؼؿضملّٕض مظرملّٓة مأو متزملؿملؾ ّ٥محمؽملهمل مأو مطّٕب م ،مصكملذا مصدل موهؼمل ّ٢ماظرملّٓائّٓ مصالم
ذّ١مأنمآمدؿملغملّٕعّ٥مبمملظضملشملمملءاتماإلشلؿملهملمواٌؽملّّماظّٕبمملغؿملهملم،مودؿصملّ٢مػّٔهماٌضملفّٖةم
ؼعمل ّٟمأعمملعؾملممل ماظضملعمل ّ٢ماظؾرملّٕي مسمملجّٖؼما م ،مِّغؾملممل مال مختسمل ّٝمظعملّ٦اغني مرؾؿملضملؿملهمل مأو مبرملّٕؼهمل م،م
وإمنمملمتؿضملػملّ٠مبعملّ٦اغنيمإشلؿملهمل.مم م
أطّٓت معضملفّٖة ماإلدّٕاء مواٌضملّٕاج مسػمل ّ٧مإٔ اإلضالّ د ٜٔايفطس ٠م،م
وؼؿفػمل ّ٧مذظ ّ١محني مسغمّٕض مسػمل ّ٧ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماظػملنبغم مواًؼملّٕغمم

صمملخؿمملرماظػملنبعمم،مصؾرملّٕهماِّعنيمجدلؼّ٢م(سػملؿملّ٥ماظلالم)مبعملّ٦ظ :ّ٥م(ػغمِّٓؼوملعم ماظظملِشملّْٕعمةَ م ،مأَوػمم
أَصعمؾػموملعم ماظظملِشملّْٕعمةَ)موظممذظّ١مؼعملّ٦لم(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م:م(...موعمأُتِؿملوملغم مبِكملؿمغعممملءعمؼػمّ٤ؿم،م
أَحعمّٓغمػغمؼملعمممل مظَؾعمّ٤ؽم موعماآلخعمّٕغم مصِؿمل ِّ٥مخعمؼملػمّٕؽم ،مصَ ِعملؿملّ٢عم مظِ :ّ٨مخغمّٔػم مأَؼفمؾملغمؼملعمممل مذِؽػموملعم ،مصَفملَخعمّٔػمتغم ماظػملَّؾعمّ٤عمم
صَرملعمّٕؿمبػمؿغمّ٥غم،مصَ ِعملؿملّ٢عممظِ:ّ٨مػغمِّٓؼوملعمماظظملِشملّْٕعمةَم،مأَوػممأَصعمؾػموملعمماظظملِشملّْٕعمةَم،مأَععممملمإؿمغفمَّ١مظَّ٦ػممأَخعمّٔػمتعمماًَؼملػمّٕعمم
شَّ٦عمتػممأُعفمؿغم.)َّ١م
طؼملمملمأطّٓتمػّٔهماظّٕحػملهملماٌؾمملرطهملمإٔ َكاَّ ايعبٛد ١ٜارتايؿ َ١هلل تعاىل أمس٢
املساتب اظيتمؼزملّ٢غممإظؿملؾملمملماإلغلمملنمظممحؿملمملتّ٥م،موذّٕفمالمؼّٓاغؿملّ٥مذّٕفم،موصّٟمآم
تضملمملشم مب ّ٥مغؾؿمل ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظم مضّ٦ظ{:ّ٥دغمؾػمقعممملنعم ماظَِّّٔي مأَدػمّٕعمى مبِضملعمؾػمِّٓهِ}،م
وسعمّ٤ػممأَبِّ٨مػغمّٕعمؼػمّٕعمةَم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مضَممللعم:م(جعمػملَّٗعممجِؾػمّٕؿمؼّ٢غممإؿمظَّ٧ماظؽملفمؾِّ٨ممم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣مصَؽملعمصملَّٕعممإؿمظَّ٧ماظلفمؼملعممملءِم،مصَكملؿمذعمامععمػملٌَّ١مؼعمؽملػمّٖؿملغم،مصَعملَممللعممجِؾػمّٕؿمؼّ٢غم:مإؿمنفممػعمّٔعماماظْؼملعمػملََّ١مععممملمغعمّٖعملعمم
عغمؽملػمّٔغممؼعمّ٦ػممؿممخغمػملِّ٠عممضَؾػمّ٢عمماظلفممملسعمهملِ،مصَػملَؼملفممملمغعمّٖعملعممضَممللعم:مؼعممملمعغمقعمؼملفمّٓغمم،مأَرػمدعمػملَؽملِّ٨مإؿمظَؿملػمَّ١مرعمبقمَّ١م،مضَممللعم:م
أَصَؼملعم ِػملغملًممل مغعمؾِؿملكمممل مؼعمفػمضملعمػملَُّ١؟ ،مأَوػم مسعمؾػمّٓؼما مرعمدغمّ٦ظًممل؟ ،مصَعملَممللعم مجِؾػمّٕؿمؼّ٢غم :متعمّ٦عماضعمّٝػم مظِّٕعمبمم َّ١مؼعمممل معغمقعمؼملفمّٓغم م،م
ضَممللعم:مبعمّ٢ػممسعمؾػمّٓؼمامرعمدغمّ٦ظًممل)،مصغملمملنم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظممطّ٢ميصملمملتمحؿملمملتّ٥مسؾّٓؼمام
ٓم،محؿّ٧مصمملرموصّٟماظضملؾّ٦دؼهملمسػملؼملؼممملمسػملؿملّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مصضملؽملّٓعمملمضمملظوملم
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غمؿغملِؽؼممملمجعمضملعمػملَؽملِّ٨مآُمصِّٓعماكَ،م
أمماٌقملعؽملنيمسعممملئِرملعمهملَم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)مؼعممملمرعمدغمّ٦لعممآِم،مطُّ٢ػممع فم
صَكملؿمغفمّ٥غم مأَػّ٦نغم مسعمػملَؿملػمَّ١م،مضَمملظَوملػم:مصَفملَصػمطملعمّ٧مبِّٕعمأدِِّ٥محعمؿفمّ٧مطَمملدعم مأَنػممتغمزملِؿملنملعممجعمؾػمؾملعمؿغمّ٥غمماظْفملَرػمضعم،مثغمّ٣فمم
ضَممللعم :م(ال م ،مبعمّ٢ػم مآطُّ٢غم مطَؼملعمممل مؼعمفملطُّ٢غم ماظْضملعمؾػمّٓغم م ،موعمأَجػمػملِّٗغم مطَؼملعمممل مؼعمفػمػملِّٗغم ماظْضملعمؾػمّٓغم) م ،موٓ مدرقمم
اظعملمملئ :ّ٢م
وممذملذملمملمزادغّ٨مذذملذملذملذملذملّٕصًذملذملذملذملذملذملمملمومتؿملؾملؼمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملممم***مموطذملّٓتمبفملطمزملذملذملذملّ٨مأرذملذملفملماظذملذملذملـّٕؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملممل
دخذملذملذملذملذملذملّ٦ظّ٨مهذملذملذملذملوملمضذملذملّ٦ظّ١م:مؼمملمسؾذملذملمملديمم***مومأنمصؿملفمذملذملذملّٕتمأضمذملذملذملذملّٓمظّ٨مغؾؿملذملؾمذملذملذملذملذملذملممل م
مممممممم وع ّ٤ماظّٓروس ماٌلؿظملمملدة مع ّ٤مذطّٕى ماإلدّٕاء مواٌضملّٕاج م :معممل موضقؿ ّ٥مػّٔهم
اظّٕحػملهمل مع ّ٤مأن مَفٗ ّٛايؿداق ١يٝطت نًُٚ ١ال غعازًا م ،موإمنممل مػ ّ٨معؾمملدئم
وعّ٦اض ّٟموضّٓ مضّٕب مدؿملّٓغممل مأب ّ٦مبغملّٕ ماظزملّٓؼ ّ٠م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مأروع ماِّعـػملهمل مظمم
اظزملّٓاضهملمايعملهملمظممأزلّ٧معضملمملغؿملؾملمملمواظيتمتؿفػملّ٧مأوضّّمعمملمتؿفػملّ٧مسؽملّٓماظرملّٓائّٓم،م
صضملؽملّٓعمملمسمملدماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معّ٤مرحػملؿّ٥م،مأخدلمأػّ٢معغملهملمأغّ٥مذػنملم

إشممبؿملوملماٌعملّٓسمثّ٣مسمملدمظممظؿملػملؿّ٥م،موػؽملمملمتؿفػملّ٧مصّٓاضهملماظزملّٓؼّ٠مظّٕدّ٦لمآم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،موثؾّ٦تّ٥مسػملّ٧ماظؿملعملنيموايّ٠مسؽملّٓعمملمضَمملل ماٌرملّٕطّ٦نمظّ٥م:م
(ػعمّ٢ػم مظَ َّ١مإؿمظَ ّ٧مصعممملحِؾِ َّ١مؼعمّٖػمسغمّ٣غم مأَغفمّ٥غم مأُدػمّٕؿميعم مبِ ِّ٥ماظػملَّؿملػم َػملهملَ مإؿمظَ ّ٧مبعمؿملػموملِ ماظْؼملعمعملِّْٓسؿم؟ مضَممللعم:مأَوعمم
ضَممللعم مذعمظَِّ١؟ مضَمملظُّ٦ا:مغعمضملعمّ٣ػم ،مضَممللعم:مظَؽِّ٤ػم مطَمملنعم مضَممللعم مذعمظِ َّ١مظَعملَّٓػم مصعمّٓعمقعم ،مضَمملظُّ٦ا:مأَوعم متغمزملعمّٓممضُّ٥غم مأَغفمّ٥غمم
ذعمػعمنملعم ماظػملَّؿملػمػملَهملَ مإؿمظَ ّ٧مبعمؿملػموملِ ماظْؼملعمعملِّْٓسؿم موعمجعممملءعم مضَؾػمّ٢عم مأَنػم مؼغمزملػمؾِّّعم؟ مضَممللعم:مغعمضملعمّ٣ػم ،مإؿمغمم ّ٨مظَفملَصغمّٓممضُّ٥غمم
صِؿملؼملعمممل مػغمّ٦عم مأَبػمضملعمّٓغم معِّ٤ػم مذعمظِ َّ١مأُصعمّٓممضُّ٥غم مبِكعمؾعمّٕؿم ماظلفمؼملعممملءِ مصِ ّ٨مشَّٓػموعمةٍ مأَوػم مرعموػمحعمهملٍ م ،مصَػملِّٔعمظِ َّ١مدغمؼملعمّ٨فمم
أَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم ماظزملممّٓممؼ )ّ٠م،مصمملظزملّٓاضهملمشلمملمضّٓرػمملموعؽملّٖظؿؾملممل م،موتصملؾملّٕماظؽملمملسمسػملّ٧معضملمملدغؾملّ٣م
وحعملؿملعملؿؾملّ٣م،موٓمدرقمماظعملمملئّ٢م:م م
جذملذملذملّٖىمآماظرملذملذملذملّٓائذملذملذملّٓمطّ٢مخذملؿملذملذملّٕممم*م*م*ممسّٕصذملذملذملوملمبؾملذملذملمملمسذملذملّٓويمعذملذملّ٤مصذملّٓؼعملذملذملّ٨م م
مممإن معّ٦ض ّٟماظزملّٓؼ ّ٠م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥موثؾمملت ّ٥مسػمل ّ٧ماٌؾّٓأ موغزملّٕت ّ٥مظزملّٓؼعمل ّ٥مظمم
اي ّ٠مسؽملّٓ ماِّزعمملت مصؿمل ّ٥مردمملظهمل مظغمل ّ٢مع ّ٤موجّٓ مأخممله مظم مأزعهمل مأو مذّٓة مأو مضؿملّ٠م
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صػملؿمللّٕع إشممعلمملغّٓتّ٥موتفملؼؿملّٓهموبغملّ٢معمملمميػملّ١معّ٤مضّ٦ةم،موأنمؼلؾملّ٣مظممرصّٝمػّٔهم
اظرملّٓةمسؽملّ٥م،مصضملؽملّٓماحملّ٤مواظرملّٓائّٓمؼصملؾملّٕماظضملّٓومعّ٤ماظزملّٓؼّ٠ماظزملمملدق .م
وع ّ٤ماظّٓروس ماٌلؿظملمملدة :مايتشرٜس َٔ ايفٛاسؼ ٚبٝإ عكٛبتٗا م ،مصعملّٓم
رأىماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظممرحػملهملماإلدّٕاءمواٌضملّٕاجمأحّ٦الماظّٖغمملةم،م

وأػّ٢ماظطملؿملؾهملمواظؽملؼملؿملؼملهملم،مواٌؿـمملضػملنيمسّ٤مإضمملعهملماظزملالةم،موعمملغضملّ٨ماظّٖطمملةم،موعسملؿملضملّ٨م
اِّعمملغهمل م،موخشملؾمملءماظظملؿؽملهملم،موأطػملهملمأعّ٦الماظؿملؿمملعّ٧مواظّٕبمملم،موعـمللمطّ٢مواحٍّٓمعؽملؾملّ٣م،م
صقّٔرمعّ٤ماغؿرملمملرمػّٔهماظظملّ٦احّ٘موبني مآثمملرػمملمسػملّ٧ماظظملّٕدمواجملؿؼملّٝم،موعّ٤مثّ٣كمم
صؿملفنملمأنمغفملخّٔماظضملدلةمواظضملصملهملمعّ٤مػّٔهماظّٕحػملهملماٌؾمملرطهملمحؿّ٧مؼرملؼملػملؽملمملمآمتضملمملشمم
بضملؽملمملؼؿّ٥مورضمؿ .ّ٥م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،موأذؾملّٓمأنمالمإظّ٥مإالمآموحّٓهمالمذّٕؼّ١مظ،ّ٥موأذؾملّٓمأنم
دؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل ،ّ٥موسػمل ّ٧مآظّ٥م
وصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ م

ممممممممعّ٤ماظّٓروسماٌلؿظملمملدةمأؼسملؼممملم:مبٝإ َهاْ ١املطذد األقؿ ٢سؽملّٓمأعؿّ٥م(صػملّ٧م

آمسػملؿملّ٥مودػمل،)ّ٣مصؾملّ٦مجّٖءمالمؼؿفّٖأمع ّ٤ماٌعملّٓدمملتماإلدالعؿملهملم،ماغؿؾمل ّ٧مإظؿملّ٥مإدّٕاءم
غؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل ،)ّ٣موعؽمل ّ٥مبّٓأ معضملّٕاج ّ٥مإشم ماظلؼملّ٦ات ماظضملػمل ،ّ٧مث ّ٣مإشمم
دّٓرة ماٌؽملؿؾمل ،ّ٧مصػملؾؿملومل ماٌعملّٓس معغملمملغهمل مسؽملّٓ مآ متضملمملشم ،موعغملمملغهمل مظم مضػملّ٦ب مأعهملم
اظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل ،)ّ٣مصؾمل ّ٦مأوشم ماظعملؾػملؿني م ،موثمملظىمل مايّٕعني ،موأحّٓم

الم
اٌلمملجّٓماظـالثهمل ماظيتمترملّٓمإظؿملؾملمملماظّٕحمملل،محؿملىملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م:م( َ
ّٓماظّٕممحعمممللغممإؿمالَّمإؿمظَّ٧مثعمالَثعمهملِمععملعممملجِّٓعمم،ماظْؼملعملػمفِِّٓماظْقعمّٕعمامؿمموعمععملػمفِِّٓماظّٕفمدغمّ٦لؿمم(صػملّ٧مآم
تغمرملعم قم
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سػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣موعمععملػمفِِّٓ ماَِّضْزملعم)ّ٧م،موػّ٦مثمملغ ّ٨معلفّٓمبين مسػمل ّ٧ماِّرض م،مصضملعمّ٤ػم مأَبِّ٨م
ذعمردمل مم(رعمضِّ٨عم ماظػملَّّ٥غم مسعمؽملػمّ٥غم)مضَممللعم:مضُػملْوملغم مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ مأَيقم مععملػمفٍِّٓ موغمضِّٝعم مصِ ّ٨ماَِّرػمضؿم مأَوفملغمم
ضَممللعم :م(اظْؼملعملػمفِّٓغم ماظْقعمّٕعمامغم)مضَممللعم:مضُػملْوملغم:مثغمّ٣فم مأَيلم؟ مضَممللعم:م(اظْؼملعملػمفِّٓغم ماَِّضْزملعم)ّ٧مضُػملْوملغم مطَّ٣ػمم
طَمملنعم مبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل مضَممللعم:م(أَرػمبعمضملغمّ٦نعم مدعمؽملعمهملً).مثغمّ٣فم مأَؼػمؽملعمؼملعمممل مأَدػمرعمطَؿػم َّ١ماظزملفمالَةُ مبعمضملػمّٓغم مصَزملعمػملخملّ٥ػم مصَكملؿمنفم ماظْظملَسملػمّ٢عمم
أسؽملمملقؿم مسغمؼملّ٦مؿم ماٌلػملؼملنيعمم ،مصال مؼعمقِّ٢قم مظػملؼمللػملؼملنيم
صِؿمل.)ِّ٥مصمملٌلفّٓعم ماِّضْزملعم ّ٧مأعمملغعمهملً مظم م ػم
أنمؼظملّٕرّ٦امصؿملّ٥مأومؼؿؾملمملوغّ٦امظممضممملؼؿ.ّ٥م م
ممممممممممممم وظضملّ٢مأػّ٣مدرسمغفملخّٔهمعّ٤مدروسماإلدّٕاءمواٌضملّٕاجمػّ٦م:مدزع األٌَ
ٚعدّ ايٝأع م ،صعملػملنمل ماٌقملع ّ٤مال مرمّٖع موال مؼؿملفملس م ،موأعّ٦ر ماظضملؾمملد مواظؾالد مبؿملّٓم
اظّ٦احّٓماِّحّٓم،ماظّٔي{أَعػمّٕغمهغممإؿمذعمامأَرعمادعممذعمؿملػمؽؼممملمأَنػممؼعمعملُّ٦لعممظَّ٥غممطُّ٤ػممصَعمؿملغملُّ٦نغم}،مذّٕؼشملهملمأنم
غلضمل ّ٧موأن مغفملخّٔ مبمملِّدؾمملب م ،مِّن ماِّع ّ٢مبال مسؼمل ّ٢مأعّ٢ؽم مأسّٕج م ،موضّٓ مطمملن مدؿملّٓغمملم
سؼملّٕ مب ّ٤ماًشملمملب م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥مؼعملّ٦ل:م(ال مؼعملضملّٓن مأحّٓط ّ٣مس ّ٤مرػملنمل ماظّٕزق م،م
وؼعملّ٦ل:ماظػملؾمل ّ٣مارزضينم،موضّٓ مسػملؼملؿّ٣مأنماظلؼملمملءمالممتشملّٕمذػؾؼممملموالمصسملهمل)م،مصمملإلدالمم
دؼ ّ٤مال مؼضملّٕف ماظؿّ٦اط ،ّ٢مب ّ٢مزممملرب ّ٥موؼؽملؾّٔه ،موال مؼضملّٕف ماظؿّ٦اغ ّ٨مواظغمللّ٢م
واًؼملّ٦ل،موإمنمملمػّ٦مدؼّ٤ماِّخّٔمبمملِّدؾمملبمواظؿّ٦طّ٢مسػملّ٧مآم،مؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ظَّ٦ػممأ فمَغغملُّ٣ػممتعمؿعمّ٦عمطَّػملُّ٦نعممسعمػملَّ٧مآِمحعمّ٠فممتعمّ٦عمطُّػملِِّ٥م،مظَّٕعمزعم َضغملُّ٣ػممطَؼملعممملمؼعمّٕػمزغمقغمماظشملَّؿملػمّٕعمم،م
تعمطملػمّٓغمو مخِؼملعممملصؼمممل موعمتعمّٕغموحغم مبِشملَمملغؼمممل) م،مصمملظشملرلمػؽملمملمالمتؾعملّ٧مدمملطؽملهملمظممأوطمملرػمملم ،مإمنمملمتفملخّٔم
بمملِّدؾمملبمصؿطملّٓوموتّٕوح،موضّٓ مسػملَّ ّ٣ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣ماِّعهمل مأن ماِّخّٔم

بمملِّدؾمملب مأعّٕ مضّٕوري مالدؿعملمملعهمل مايؿملمملة موادؿعملّٕارػممل م ،مصسملّٕب م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣مأسصمل ّ٣ماِّعـػملهمل مظم ماِّخّٔ مبمملِّدؾمملب محني مرطنمل ماظدلاق م ،مواضؿّٓى مظمم
اٌلرلة مجبدلؼ ّ٢م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) ،مث ّ٣مرب ّٛماظدلاق مضؾ ّ٢ماظزملضملّ٦د مإشم ماظلؼملمملء موٕم
ؼذلط ّ٥مػؼملالً م ،موظم مذظ ّ١مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م(صَّٕعمطِؾػمؿغمّ٥غم محعمؿفم ّ٧مأَتعمؿملػموملغم مبعمؿملػموملعمم
اظْؼملعمعملِّْٓسؿمم،مصَّٕعمبعمشملْؿغمّ٥غممبِمملظْقعمػملْعملَهملِماظَّؿِّ٨مؼعمّٕػمبُِّٛمبِؾملمملماظْفملَغػمؾِؿملعممملءغم) .م
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حت ٌٜٛايكبً ١دزٚع ٚعرب
ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖ:م{دعم ذملؿملعمعملُّ٦لغمماظلقم ذملظملَؾملعممملءغممعِذملذملّ٤عمم
اظؽملفممملسؿممععممملموعمظَّمملػغمّ٣ػممسعمّ٤ػممضِؾػمػملَؿِؾملؿمّ٣غمماظَّؿِّ٨مطَذملمملغغمّ٦امسعمػملَؿملػمؾملعمذملمملمضُذملّ٢ػممظِػملَّذملِّ٥ماظْؼملعممرملػمذملّٕؿمقغمموعماظْؼملعمطملػمذملّٕؿمبغممؼعمؾملػمذملِّٓيم
ذملّ٥م،م
المإظذملذملّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملذملّٓعمهغممالمذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذمل غم
ععمذملذملّ٤ػممؼعمرملعمذملمملءغممإؿمظَذملذملّ٧مصِذملذملّٕعماطٍمعغملػمذملذملؿعم ِعملؿملّ٣ـم}،موأَذذملذملؾملّٓغممأنػمم َ
وأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْمسػملَؿملذملذملّ٥م
وسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓمذمملءتمإرادةمآم(سّٖموج)ّ٢مأنمصسملفمّ٢مبضملّٚعمماظرملؾملّ٦رمسػملّ٧مبضمل ّٚم،موجضملّ٢م
شلمملمعّ٤ماٌّٖاؼمملمعمملمزمىملماٌقملعّ٤مسػملّ٧مادؿـؼملمملرػمملمبمملِّسؼملممللماظزملممليهمل،موذؾملّٕمذضملؾمملنم
ع ّ٤ماظرملؾملّ٦ر ماٌظملسملػملهمل ماظيت مؼؿرملضملنمل مصؿملؾملممل ماًرل موتغملـّٕ مصؿملؾملممل ماظؽملظملقمملت م ،مضمملل م(صػملّ٧م
َؾملممل،م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنفم مظِّٕعمبممغملُّ٣ػم مسعمّٖفم موعمجعمّ٢فم مصِ ّ٨مأَؼفممملمؿم مدعمػػمّٕؿمطُّ٣ػم مغعمظملَقعممملتٍ ،مصَؿعمضملعمّٕفمضغمّ٦ا مظ عم
عمّٓطُّ٣ػممأَنػممتغمزملِؿملؾعمّ٥غممعِؽملػمؾملعممملمغعمظملْقعمهملٌمظَمملمؼعمرملػمعملَّ٧مبعمضملػمّٓعمػعممملمأَبعمّٓؼما)م،مواٌقملعّ٤ماظّٔيمؼؿضملّٕضم
ظَضملعمّ٢فممأَح عم
ظؽملظملقمملتمآمتضملمملشممظممػّٔاماظرملؾملّٕماظغملّٕؼّ٣مػّ٦ماظغملؿملّٗماظظملشمل ّ٤ماظّٔيمؼطملؿؽملّ٣متػملّ١م
اِّؼمملممبمملظشملمملسمملتمواظضملؾمملدات.مممم م
وإن مظرملؾملّٕ مذضملؾمملن معغملمملغؿ ّ٥موعؽملّٖظؿ ّ٥ماظّٕصؿملضملهمل مسؽملّٓ ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م

حؿملىملمطمملنمسمزملّ٥ممبّٖؼّٓمعّ٤ماظضملؾمملدةم،موؼغملـّٕمصؿملّ٥مع ّ٤اظزملؿملمملم م،مصضملّ٤مسعممملئِرملعمهملَم(رعمضِّ٨عمم
غممسػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مؼعمزملغمّ٦مغممحعمؿفمّ٧مغعمعملُّ٦لعممظَمملم
اظػملَّّ٥غممسعمؽملػمؾملعمممل)مضَمملظَوملػمم:مطَمملنعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّ ّ٥عم
ؼغمظملْشملِّٕغمم،موعمؼغمظملْشملِّٕغممحعمؿفمّ٧مغعمعملُّ٦لعممظَمملمؼعمزملغمّ٦مغمم،موعمععممملمرعمأَؼػموملغممرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م
ادػمؿعمغملْؼملعمّ٢عم مصِؿملعممملمعم مذعمؾملػمّٕـم مضَ ُّّٛمإؿمظَّممل مرعمععمسملعممملنعم م ،موعمععمممل مرعمأَؼػمؿغمّ٥غم مصِ ّ٨مذعمؾملػمّٕـم م َأطْـعمّٕعم معِؽملػمّ٥غم مصِؿملعممملعؼمممل مصِّ٨م
ذعمضملػمؾعممملنعم) م ،موٌممل مدغمؽ ّ٢مس ّ٤مذظ ّ١مبؿملفم ّ٤م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مأغ ّ٥مذؾملّٕ متغمّٕص ّٝمصؿملّ٥م
اِّسؼملممللمإشممآم(سّٖموج)ّ٢م،موؼطملظملّ٢مأطـّٕماظؽملمملسمصؿملّ٥مسّ٤ماظؿّٖودمبمملظشملمملسهملم،مصضملعمّ٤ػمم
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أُدعممملععمهملَ بػمّ٤ؿممزعمؼػمٍّٓم(رضّ٨عممآُمسؽملػمّ٥غم)مضَممللعم:مضُػملْوملغم:مؼعممملرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥مظَّ٣ػممأَرعمكَمتعمزملغمّ٦مغممذعمؾملػمّٕؼمامعِّ٤عمم
اظرملقمؾملغمّ٦رؿم مععمممل متعمزملغمّ٦مغم معِّ٤ػم مذعمضملػمؾعممملنعم م ،مضَممللعم م :م(ذعمظِ َّ١مذعمؾملػمّٕؽم مؼعمطملػمظملُّ٢غم ماظؽملفممملسغم مسعمؽملػمّ٥غم مبعمؿملػمّ٤عم مرعمجعمنمل
وعمرعمععمسملعممملنعمم،موعمػغمّ٦عممذعمؾملػمّٕؽممتغمّٕػمصَّٝغممصِؿملِّ٥ماَِّسػمؼملعمممللغممإؿمظَّ٧مرعمبؾمماظْضملعممملظَؼملِنيعم،مصَفملُحِنملقممأَنػممؼغمّٕػمصَّٝعممسعمؼملعمػملِّ٨م
وعمأَغعمممل مصعممملئِّ٣ؽم) م ،موع ّ٤ماِّحّٓاث ماظضملصملؿملذملؼملهمل ماظيت موضضملومل مظم مػذملّٔا ماظرملذملؾملذملّٕ ماٌؾذملمملرك م،م
حت ٌٜٛايكبً َٔ ١بٝت املكدع إىل بٝت اهلل اذتساّ م ،مادؿفمملبهمل مظّٕشؾهمل ماظؽمل

م

(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣موهعملؿملعملًممل مظّٕجمملئ ّ٥م ،موؼغمضملّٓ مػّٔا مايّٓث مع ّ٤مأبّٕز معصملمملػّٕم
اظؿغملّٕؼّ٣ماإلشلّ٨مظػملؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،محؿملىملمادؿفمملبمايّ٠م(دؾقمملغّ٥م

وتضملمملشم)مظّٕشؾهملمحؾؿملؾّ٥موعزملشملظملمملهم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبمملظؿّ٦جّ٥مظمماظزملالةمإشمم
اظغملضملؾهمل ماٌرملّٕصهمل م ،مضؾػملهمل مأبؿمل ّ٥مإبّٕاػؿمل ّ٣م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) م ،مصعملّٓ مطمملن م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣مؼؿّ٦جّ٥مظممصالتّ٥مبفملعّٕمربّ٥مإشممبؿملوملماٌعملّٓسمدؿهملمسرملّٕمذؾملّٕؼمامأومدؾضملهملمسرملّٕم
ذؾملّٕؼماموػّ٦مظممآٌّؼؽملهملماٌؽملّ٦رةم،موطمملنم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼؿػملؾملّٟمذّ٦ضًمملمإشمم
غّٖول ماظّ٦ح ّ٨مسػملؿمل ّ٥مبمملظؿّ٦ج ّ٥مإشم ماٌلفّٓ مايّٕام م ،مصغملمملن مؼّٕج ّ٦مآ مبعملػملؾ ّ٥م،م
وؼّٓسّ٦همبػمللذملمملنمحذملمملظّ٥م،معّ٦ضؽملؼمذملمملمبفملنمربّ٥مدؿملقعملذملّ٠مرجمملءهم،مصمملدؿفذملمملبمآمتضملمملشممظ،ّ٥م
وحعملذملّ٠مظّ٥مرجمملءهم،مصفملعّٕهمأنمؼؿّ٦جّ٥مظممصالتّ٥مإشمماظغملضملؾهملماٌرملّٕصهملم،مؼعملّ٦لمايّ٠م
دؾقمملغ{:ّ٥ضَّٓػممغعمّٕعمىمتعمعملَػملُّنملعمموعمجػمؾملؿمَّ١مصِّ٨ماظلفمؼملعممملءِمصَػملَؽملغمّ٦عمظخملؿملعمؽملفمَّ١مضِؾػمػملَهملًمتعمّٕػمضعممملػعممملمصَّ٦عملممموعمجػمؾملعمَّ١م
غمّ٦ػغملُّ٣ػممذعمشملّْٕعمهغم.مم م
ذعمشملّْٕعمماظْؼملعملػمفِِّٓماظْقعمّٕعمامؿمموعمحعمؿملػمىملغممععممملمطُؽملػمؿغمّ٣ػممصَّ٦عمظُّّ٦اموغمج عم
سػملّ٧مأنمذظّ١مؼّٓلمسػملّ٧مأعّٕؼّ٤م:مأوالًم:مسصملؿملّ٣معغملمملغهمل ماظؽمل

م(صعمػملَّّ٧مآمسعمػملؿملػمِّ٥م

ودعمػملَّّ٣عم) مورصضملهمل مذفملغ ّ٥م ،موبؿملمملن معؽملّٖظؿ ّ٥مسؽملّٓ مرب ّ٥م ،مثمملغؿملؼمممل :معغملمملغهمل ماظغملضملؾهمل ماٌرملّٕصهمل مورصضملهملم
ضّٓرػمملم،موظؿملّٗمذظّ١مشّٕؼؾؼممملموالمعلؿطملّٕبؼممملم،مإٔمؼعملّ٢مايّ٠مدؾقمملغّ٥مسػملّ٧مظلذملمملنمغؾؿملؽملمملم
ِؾغملُّ٣غمماظػملَّّ٥غمموعمؼعمطملػمظملِّٕػمم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م{ضُّ٢ػممإؿمنػممطُؽملػمؿغمّ٣ػممتغمقِؾقمّ٦نعمماظػملَّّ٥عممصَمملتفمؾِضملغمّ٦غِّ٨مؼغمقػمؾ ػم
حؿملّ٣ؽم}،موؼعملّ٦لمدؾقمملغ{:ّ٥ععمّ٤ػممؼغمشملِّٝؿمماظّٕفمدغمّ٦لعممصَعملَّٓػممأَرَمملععمم
غمّ٦بغملُّ٣ػمموعماظػملَّّ٥غممشَظملُّ٦رؽممرعم ِ
َظغملُّ٣ػممذغمغ عم
اظػملَّّ٥عمموعمععمّ٤ػممتعمّ٦عمظَّّ٧مصَؼملعممملمأَرػمدعمػملْؽملعممملكَمسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممحعمظملِؿملصملًممل}،موؼعملّ٦لم(سّٖموج{:)ّ٢وعمععمّ٤ػممؼغمشملِّٝؿمماظػملَّّ٥عمم
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وعماظّٕفمدغمّ٦لعممصَفملُ وظَؽَِّ١مععمّٝعمماظَِّّٔؼّ٤عممأَغػمضملعمّ٣عمماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممعِّ٤عمماظؽملفمؾِؿملممنيعمموعماظزملممّٓممؼعملِنيعمموعماظرملقمؾملعمّٓعماءِم
وعماظزملفممملظِقِنيعمموعمحعملغمّ٤عممأُوظَؽَِّ١مرعم ِصؿملعملًممل}،موؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥م{:صَػملَمملموعمرعمبممَّ١مظَمملمؼغمقملػمعِؽملغمّ٦نعممحعمؿفمّ٧م
ؼغمقعمغملخملؼملغمّ٦كَمصِؿملؼملعممملمذعمفعمّٕعممبعمؿملػمؽملعمؾملغمّ٣ػممثغمّ٣فممظَمملمؼعمفِّٓغموامصِّ٨مأَغػمظملُلِؾملؿمّ٣ػممحعمّٕعمجؼممملمعِؼملفممملمضَسملعمؿملػموملعمموعمؼغملعمػملخملؼملغمّ٦ام
تعملػمػملِؿملؼملؼمممل}.مم م
وضّٓمطمملنميمملدثمهّ٦ؼّ٢ماظعملؾػملهملمأطدلماِّثّٕمظمماظؽملؾملّ٦ضمبمملجملؿؼملّٝمواالرتعملمملءم
اإلغلمملغ ّ٨م; مٌممل مصؿمل ّ٥مع ّ٤ماظّٓروس مواظضملدل م ،موإن مع ّ٤متػمل ّ١ماظّٓروس مواظضملدل م:إٔ
االبتالٚ ٤االختباز َٔ ضٓٔ اهلل (عص ٚدٌ) يف خًك٘  :مصعملّٓمطمملن مهّ٦ؼّ٢ماظعملؾػملهملم
اخؿؾمملرؼمامعّ٤مآمتضملمملشممظضملؾمملدهم،مظرلىمععمّ٤مؼؿفمؾّٝغمماظّٕدّ٦لمممّ٤مؼعمؽملػمعملَػملِنملغممسػملّ٧مسعمعملِؾعمؿملّ٥م،م
وٌضملّٕصهمل معّٓى مادؿفمملبهمل ماظزملقمملبهمل ماظغملّٕام م(رض ّ٨مآ مسؽملؾمل )ّ٣موتزملّٓؼعملؾمل ّ٣مِّعّٕم
ردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مصعملّٓمطمملنماظؿقّ٦ؼّ٢معّ٤مبؿملوملماٌعملّٓسمإشمم
اظغملضملؾهمل ماٌرملّٕصهمل مأعّٕؼما مذمملضنمممل مسػمل ّ٧ماظؽملظملّ٦س م ،مإال مسػمل ّ٧ماظّٔؼ ّ٤مػّٓى مآ م ،موذظّ١م
بؿلػملؿملّ٣ماِّعّٕمٓم(سّٖموج)ّ٢م،مصكملنمآمتضملمملشممؼظملضملّ٢معمملمؼرملمملءموزمغملّ٣معمملمؼّٕؼّٓم،مؼعملّ٦لم
اي ّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥وعمععمممل مجعمضملعمػملْؽملعمممل ماظْعملِؾػمػملَهملَ ماظَّؿِ ّ٨مطُؽملوملعم مسعم َػملؿملػمؾملعمممل مإؿمالَّ مظِؽملعمضملػمػملَّ٣عم مععمّ٤ػم مؼعمؿفمؾِّٝغم ماظّٕفمدغمّ٦لعمم
ػممؼؽملعملَػملِنملغممسعمػملَّ٧مسعمعملِؾعمؿملػمِّ٥موعمإؿمنػممطَمملغعموملػممَظغملَؾِرلعمةًمإؿمالَّمسعمػملَّ٧ماظَِّّٔؼّ٤عممػعمّٓعمىماظػملَّّ٥غمموعمععممملمطَمملنعمم
عِؼملفم ّ٤عم
حؿملّ٣ؽم}.م
مملغغملُّ٣ػممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممبِمملظؽملفممملسؿممظَّٕعمءغموفؽممرعم ِ
اظػملَّّ٥غممظِؿملغمسملِؿملّٝعممإؿمميعم عم
صمملٌقملعؽملّ٦نماظزملمملدضّ٦نمظممإميمملغؾملّ٣مٕمؼّٕتمملبّ٦امظممأعّٕمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مِّغؾملّ٣مسػملّ٧مؼعملنيمجمملزممبفملنمطّ٢معمملمجمملءمبّ٥مردّ٦لمآمحّ٠مالمعّٕؼهملم
صؿملّ٥م;مظّٔظّ١مضمملظّ٦ا:مزلضملؽملمملموأرضملؽملمملم،موهّ٦ظّ٦امظممصالتؾملّ٣مإشمماظغملضملؾهملماٌرملّٕصهملمدونم
تّٕددم،مادؿفمملبهملممِّعّٕمآم(سّٖموج)ّ٢م،موٕمؼؽملؿصملّٕوامحؿّ٧مؼغمؿؼملّ٦امصالتؾمل!!ّ٣موإمنمملم
هّ٦ظّ٦امظممايممللموػّ٣مظممػؿملؽهملماظّٕطّ٦عم،محؿملىملمأرادمآمشل.ّ٣ممم م
وػغملّٔامذذملفملنماٌلػملّ٣ماظزملذملمملدقمؼّٓورمعذملّٝمأعّٕمآمحؿملىملمدارم،موحؿملـؼملذملمملماوذملّ٥م
صّ٦ؿمجػمؾملعمؿغمّ٥غم مدم ّ٦مآ م{:وعمظِػملَّ ِّ٥ماظْؼملعمرملػمّٕؿمقغم موعماظْؼملعمطملػمّٕؿمبغم مصَفملَؼػمؽملعمؼملعمممل متغمّ٦عمظُّّ٦ا مصَـعمّ٣فم موعمجػمّ٥غم ماظػملَّ ِّ٥مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عمم
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وعمادِّٝؽممسعمِػملؿملّ٣ؽم}،موظممحّٓؼىملمابّ٤مسؼملّٕم(رضّ٨مآمسؽملؾملؼملممل)م:م(بؿملؽملؼملمملماظؽملمملسمظممصالةم
اظزملؾّّمبعملُؾمملءمإذمجمملءػّ٣مآتٍم،مصعملمملل:مإنمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مضّٓم
أُغّٖل مسػملؿمل ّ٥ماظػملؿملػملهمل مضُّٕػمآنؽم م ،موضّٓ مأُعِّٕعم مأن مؼعملؿعملؾ ّ٢ماظغملضملؾهمل م ،مصمملدؿعملؾػملّ٦ػممل م ،موطمملغوملم
وجّ٦ػؾملّ٣مإشمماظرملمملممصمملدؿّٓاروامإشمماظغملضملؾهمل).م م
ظعملّٓ مسػملّؼملؽملممل ماظزملقمملبهمل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾمل )ّ٣مطؿمل ّٟمغلؿعملؾ ّ٢مأواعّٕ موتضملمملظؿمل ّ٣ماإلدالمم
بؾملّٔه ماظلّٕسهمل مادؿفمملبهمل مِّعّٕ مآ متضملمملشم موأعّٕ مردّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م،م
صػملؽملؿقّ٦ل مطؼملممل مهّ٦ل ماظزملقمملبهمل مظم محمملدث مهّ٦ؼ ّ٢ماظعملؾػملهمل مإشم معؽملؾمليمل ماإلدالمم
بغملػملؿملمملت ّ٥موجّٖئؿملمملت ّ٥مهّ٦قمل مإرممملب ّ٨مإشم معممل مؼّٕض ّ٨مآ م(سّٖ موج )ّ٢م ،موإشم معممل مصؿملّ٥م
اظؽملظملّٝمظػملؽملمملسمصمؿملضملؼمممل .م
أؼسملمملمعّ٤ماظّٓروسماٌلؿظملمملدةمعّ٤مهّ٦ؼّ٢ماظعملؾػملهملم:مٚضط ١ٝاألَ ١م،مصػملعملّٓمأصؾمّ٢م
ػّٔا مايّٓث ماظضملصملؿمل ّ٣معؾّٓأ مودشملؿملهمل مػّٔه ماِّعهمل م ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل مايّ٠م
ظؿغملُّ٦غغمّ٦امذغمؾملعمّٓعماءعممسعمػملَّ٧ماظؽملفممملسؿم}،موإنمودشملؿملهملم
دؾقمملغ {:ّ٥عموطَّٔعمظَِّ١مجعمضملعمػملْعمؽملمملطُّ٣ػممأُعؾمهملًموعمدعمشملًممل عم
اِّعهملمودشملؿملهملمذمملعػملهملمجمملعضملهملم،مودشملؿملهملمظمماالسؿعملمملدمواظؿزملّ٦رم،موودشملؿملهملمظمماظرملضملمملئّٕم
واظؿضملذملؾّٓم،موودشملؿملهملمظمماِّخالقمواظلػملّ٦كم،موظمماظؽملقمصملُّ٣مواظؿرملّٕؼّٝم،موظمماِّصغملمملرم
واٌرملذملمملسّٕم،مبضملؿملّٓؼمامسّ٤ماظطملػملّ٦مواظؿعملزملرلم،مأوماإلصّٕاطمواظؿظملّٕؼ.ّٛم م
ثّ٣مإنمذؾملمملدةمأعهملمحمؼملّٓم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسػملّ٧مدمملئّٕماِّعّ٣مسػملّ٧مضّٓرمممممممممممممم
عممل متعملؿسمل ّ٨مع ّ٤ماظؿغملّٕؼ ّ٣متعملؿسمل ّ٨مأن متغملّ٦ن مأػالً مشلّٔه ماظرملؾملمملدة م ،مصضملعمّ٤ػم مأَبِ ّ٧مدعمضملِؿملٍّٓم
اظْكغمّٓػمرؿميممم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ؼغمفعممملءغمم
بِؽملغمّ٦حـم مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ مصَؿملغمعملَممللغم مظَّ٥غم م :مػعمّ٢ػم مبعمػملَّطملػموملعم؟ مصَؿملعمعملُّ٦لغم :مغعمضملعمّ٣ػم مؼعمممل مرعمبمم .مصَؿغملػمفملَلغم مأُعفمؿغمّ٥غم مػعمّ٢ػمم
بعمػملَّ عمطملغملُّ٣ػم؟ مصَؿملعمعملُّ٦ظُّ٦نعم م :مععمممل مجعممملءعمغعمممل معِّ٤ػم مغعمِّٔؼّٕـم .مصَؿملعمعملُّ٦لغم :مععمّ٤ػم مذغمؾملغمّ٦دغمكَ م؟ مصَؿملعمعملُّ٦لغم م :معغمقعمؼملفمّٓؽمم
وعمأُعفمؿغمّ٥غم .مصَؿملغمفعممملءغم م ِبغملُّ٣ػم مصَؿعمرملػمؾملعمّٓغمونعم) م ،مثغمّ٣فم مضَّٕعمأَ مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م
عمؼغملُّ٦نعمماظّٕفمدغمّ٦لغممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػمم
{ عموطَّٔعمظَِّ١مجعمضملعمػملْؽملعممملطُّ٣ػممأُعفمهملًموعمدعمشملًمملمظعمخملؿغملُّ٦غغمّ٦امذغمؾملعمّٓعماءعممسعمػملَّ٧ماظؽملفممملسؿمموعم
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عمؾملؿملّٓؼما}،موضّٓمضممللمدؿملّٓغمملمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظلؿملّٓغمملمسؾّٓمآمبّ٤م
ذ ؿم
علضملّ٦دم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥م:م(اضّْٕعمأْمسػملّ٨فمماظعملُّٕػمآنعم)مضممللمابّ٤معلضملّ٦د:مؼعممملمردّ٦لمآِم،مأضّٕأُم
سعمػملَؿملػمَّ١م،موعمسعمػملَؿملػمَّ١مأُغػمّٖؿملعمم؟!مضَممللعمم:م(مإؿمغممّ٨مأُحِنملقممأنػممأدػمؼملعمضملعمّ٥غممعِّ٤ػممشَرلؿمي)مصَعملَّٕعمأْتغممسعمػملَؿملػمِّ٥م
دّ٦رةَماظؽملمملعممملءِم،محعمؿفمّ٧مجِؽػموملغممإؿمشممػِّٔهِماآلؼهملم:م{م َصغملَؿملػمّٟعممإؿمذعمامجِؽػمؽملعممملمعِّ٤ػممطُّ٢مممأُعفمهملٍمبِرملعمؾملؿملٍّٓم
وعمجِؽػمؽملعمممل مبِ َّ١مسعمػملَ ّ٧مػقملغمالءِ مذعمؾملؿملّٓؼما} مضَممللعم م :م(حعملػمؾغم َّ١ماآلنعم) ،مصَمملظَؿعمظملَوملقم مإؿمظَؿملػم ِّ٥مصكملذا مسعمؿملػمؽملعممملهغمم
تعمّٔػمرصَمملن.م م
صقّٕيمبؽملمملمأنمغضملّ٦دمإشمماظّ٦دشملؿملهملماظيتمذّٕصؽملمملمآم(سّٖموج)ّ٢مبؾملمملم،موأنمغغملّ٦نم
حعملنمممل مودشملؿملني مظم مصمؿمل ّٝمذؽّ٦غؽملممل مدون مإصّٕاط مأو متظملّٕؼ ّٛم ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل مايّ٠م
دؾقمملغّ٥م:م{ وعمظَمملمتعمفػمضملعمّ٢ػممؼعمّٓعمكَمععمطملػمػملُّ٦ظَهملًمإؿمظَّ٧مسغمؽملغمعملَِّ١موعمظَمملمتعمؾػملغمشملْؾملعممملمطُّ٢فمماظْؾعملػمِّٛمصَؿعمعملْضملغمّٓعممععمػملُّ٦عؼممملم
غمواموطَمملنعمم
ععمقػملغمّ٦رؼما}،موحؿملىملمؼعملّ٦لمدؾقمملغ{:ّ٥وعماظَِّّٔؼّ٤عممإؿمذعمامأَغػمظملَعملُّ٦امظَّ٣ػممؼغملػمّٕؿمصُّ٦اموعمظَّ٣ػممؼعمعملْؿغمّٕ عم
بعمؿملػمّ٤عممذعمظَِّ١مضَّ٦عماعؼمممل}،م وؼعملّ٦لماإلعمملمماِّوزاسّ٨م(رضمّ٥مآ):م"عمملمأعّٕمآم(سّٖموج)ّ٢م
ظم ماإلدالم مبفملعّٕ مإال محمملول ماظرملؿملشملمملن مأن مؼفملتؿمل ّ١مع ّ٤مإحّٓى ماىؾملؿني مال مؼؾمملظّ٨م
أؼؾملؼملممل مأصمملب ماإلصّٕاط مأو ماظؿظملّٕؼ ّٛم" ،موع ّ٤مػؽملممل مرمنمل مأن مغغملّ٦ن مع ّٝماظؿؿمللرلم
واظلؼملمملحهملم،مالمعّٝماظؿلؿملنملمواظؿظملّٕؼّٛم،موعّٝماالظؿّٖامماظّٓؼينمواظعملؿملؼملّ٨مواِّخالضّ٨م
دونمأيمترملّٓدمأومتشملّٕف .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم
إخ ٠ٛاإلضالّ :م م

ممعّ٤ماظّٓروسمواظضملؾذملّٕماٌلؿظملذملذملمملدةمعّ٤مهذملّ٦ؼذملّ٢ماظعملؾذملػملذملذملذملهملم،مايسباط ايٛثٝل بني
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املطذد اذتساّ مبه ١املهسَٚ ١املطذد األقؿ ٢بايكدع م ،موإزؾملمملر ماظضملالضهملم
اظعملّ٦ؼهمل مبؿملؽملؾملؼملذملممل م ،محؿملىمل مجضملػملؾملؼملممل آ مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مذعملؿملعملني م ،مصمملٌلفّٓ مايّٕامم
ػّ٦مأولمعلفّٓموضّٝمظضملؾمملدةمآم(سّٖموج)ّ٢مظمماِّرضم،مواٌلفّٓماِّضزملّ٧مػّ٦م
ثمملغ ّ٨ماٌلمملجّٓ م ،مصضمل ّ٤مأَبِ ّ٧مذعمردمل م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مضَممللعم م :مضُػملْوملغم مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم ماظػملَّ :ِّ٥مأَيقمم
ععملػمفٍِّٓ موغمضِّٝعم مظم ماَِّرػمضؿم مأَوفملغم م؟ مضَممللعم م :م(اظْؼملعملػمفِّٓغم ماظْقعمّٕعمامغم) ،مضُػملْوملغم :مثغمّ٣فم مأَيلم م؟ مضَممللعمم
(:اظْؼملعملػمفِّٓغم ماَِّضْزملعم ،)ّ٧مضُػملْوملغم م :مطَّ٣ػم مبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل م؟ مضَممللعم :م(أَرػمبعمضملغمّ٦نعم مدعمؽملعمهملً م ،موعمأَؼػمؽملعمؼملعمممل مأَدػمرعمطَؿػمَّ١م
اظزملفمالَةُمصَزملعمّ٢مممصَؾملغمّ٦عممععملػمفِّٓؽم).م
ظعملّٓمربّٛمهّ٦ؼّ٢ماظعملؾػملهملمبنيماٌلفّٓؼّ٤مطؼملمملمربّٛماإلدّٕاءمواٌضملّٕاجمبؿملؽملؾملؼملمملم،م
صعملمملل مدؾقمملغ{:ّ٥دغمؾػمقعممملنعم اظَِّّٔي مأَدػمّٕعمى مبِضملعمؾػمِّٓهِ مظَؿملػمالً معممّ٤عم ماظْؼملعملػمفِِّٓ ماظْقعمّٕعمامؿم مإؿمظَّ٧
مملرطْؽملعمممل محعمّ٦ػمظَّ٥غم مظِؽملغمّٕؿمؼعمّ٥غم معِّ٤ػم مآؼعممملتِؽملعمممل مإؿمغفمّ٥غم مػغمّ٦عم ماظلفمؼملِؿملّٝغم ماظؾعمزملِرلغم{ م،م
اظْؼملعملػمفِِّٓ ماَِّضْزملعم ّ٧ماظَِّّٔي مبعم عم
وع ّ٤مث ّ٣مرمنمل مضممملؼؿؾملؼملممل معضملؼمممل ،موسّٓم ماظؿظملّٕؼ ّٛمظم مأي معؽملؾملؼملممل م ،مصؾملؼملممل مأعمملغهمل مظمم
أسؽملمملقماٌلػملؼملنيمصمؿملضملؼممملمإشممأنمؼّٕثمآماِّرضموعّ٤مسػملؿملؾملممل.ممم م
وظ ّ٤متلؿشملؿمل ّٝماِّعهمل مأن مهمملص ّٜمسػمل ّ٧مععملّٓدمملتؾملممل مإال مبمملالسؿؼملمملد مسػمل ّ٧مآ م(سّٖم
وج)ّ٢موتعملّ٦اهمأوالًم،مثّ٣مبّ٦حّٓةمصظملخملؾملمملم،موبمملعؿالكمأدؾمملبماظعملّ٦ةمعّ٤مخاللماظضملػملّ٣م
واظضملؼمل ّ٢م واإلتعملمملن مواإلغؿمملج م ،محؿ ّ٧ممتؿػمل ّ١مضّ٦تؾملممل موشّٔاءػممل موطلمملءػممل مودواءػمملم
ودالحؾملممل م ،مصؿؼملؿػمل ّ١مطػملؼملؿؾملممل موحّٕؼؿؾملممل موإرادتؾملممل م ،مصمملِّع ّ٣ماظيت مال ممتػمل ّ١مععملّ٦عمملتم
حؿملمملتؾملمملمالممتػملّ١مطػملؼملؿؾملمملموالمإرادتؾملمملموالمادؿعملاللمضّٕارػممل .م
سػمل ّ٧مأن مػؽملمملك مأعّٕؼما مػمملعممل مرمنمل مأن مغؿؽملؾ ّ٥مظ ّ٥م ،م ٖٛٚإٔ ايتش ٍٛيٝظ زتسد
حتَ ٍٛهاْ ٞمإمنممل مػ ّ٦ماخؿؾمملر مظػملضملعملؿملّٓة ماظزملػملؾهمل مواإلرادة ماظعملّ٦ؼهمل مواظـعملهمل مظم مآم
تضملمملشم موردّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م ،مصكملذا مأردغممل مأن مزمّ٦ل مآ مأحّ٦اظؽملممل مإشمم
اِّصسمل ّ٢مواِّصػملّّ مظم مط ّ٢مجممملالت مايؿملمملة مصضملػملؿملؽملممل مأن مغطملرل مع ّ٤مأغظمللؽملممل مرلّ٤م
اظؿّ٦طّ٢مسػملّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢مواظػملفّ٦ءمإظؿملّ٥م،موأنمغضملػمؼملعمّ٢موغغملِّٓؾمم،موأنمغؿقّ٦فملمعّ٤م
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اشلّٓم مإشم ماظؾؽملمملء ،موع ّ٤ماظؾشملمملظهمل مواظغملل ّ٢مإشم معّٖؼّٓ مع ّ٤ماظضملؼمل ّ٢مواإلغؿمملج م،م
وظؽملؿقّ٦لم عّ٤ماظؿرملّٓدمواظطملػملّ٦مإشمماظلؼملمملحهملمواظؿمللّٕ م،موعّ٤ماىؼملّ٦دمواظؿعملػملؿملّٓمإشمم
اظؿفملعّ٢مواظؿظملغملرلم،مِّنمآم(سّٖموج)ّ٢مؼعملّ٦ل:م{إؿمنفمماظػملَّّ٥عممظَمملمؼغمطملعمؿملممّٕغممععممملمبِعملَّ٦ػممـممحعمؿفمّ٧مؼغمطملعمؿملممّٕغموام
ععممملمبِفملَغػمظملُلِؾملؿمّ٣ػم}.مممم م

*مممممم*مممممم* م
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زَطإ غٗس ايدعاٚ ٤اإلدابٚ ١ايٓؿس
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖ{:وعمإؿمذعمامدعمفملَظََّ١مسِؾعممملدِيمسعمؽملممذملّ٨م
عمسذملمملنؿممصَػملْؿملعملػمذملؿعمفِؿملؾغمّ٦امظِذملّ٨موعمظْؿملغمقملػمعِؽملغمذملّ٦مامبِذملّ٨مظَضملعمػملَّؾملغمذملّ٣ػمم
صَكملؿمغممّ٨مضَّٕؿمؼنملؽممأُجِؿملنملغممدعمسػمّ٦عمةَماظذملّٓفماعؿممإؿمذعمامد عم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملمم
ؼعمّٕػمذغمّٓغمونعم} ،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
حمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػممم
تعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صؼملّ٤مخزملمملئّٙمذؾملّٕمرعسملمملنماٌؾمملركمأغذملّ٥مذذملؾملّٕماظذملّٓسمملءم،موذذملؾملّٕماإلجمملبذملهملم،موذذملؾملّٕم
اإلغمملبهملمإشممآم(سّٖموج،)ّ٢مِّنماإلغلمملنمصؿملّ٥مؼغملّ٦نمأضّٕبمإشممآمتضملذملمملشممعذملّ٤مأيم
وضوملمآخّٕم،مصغملػملَّؼملذملمملمسصملُؼملوملمعضملّٕصهملماإلغلمملنمبّٕبذملّ٥موضّ٦ؼذملوملمصِذملػملؿغمّ٥مبذملّ٥مطذملمملنمدسذملمملؤغمهمظذملّ٥م
أسصمل.ّ٣م م
مصمملظّٓسمملءمعّ٤مأصسملّ٢ماظضملؾمملداتماظيت مؼعملّ٦ممبؾملمملماإلغلمملنماٌقملعّ٤م،مذفملغّ٥مسصملؿملّ٣م،م
وغظملضمل ّ٥مسؼملؿمل ّ٣م ،موعغملمملغؿ ّ٥مسمملظؿملهمل مظم ماظّٓؼ ،ّ٤مصؾمل ّ٦مضؼملهمل ماإلميمملن م ،مودّٕؾم ماٌؽملمملجمملة مبنيم
اظضملؾّٓموربّ٥م،موػّ٦معّ٤مأسصملّ٣مأدؾمملبمدصّٝماظؾالءم،مطؼملمملمأغّ٥مدؾنملمالغرملّٕاحماظزملّٓرم
وتظملّٕؼيملماشلّ٣موزوالماظطمل،ّ٣مبّ٥متظملّٕجماظغملّٕوبم،موتلؿفػملنملماظؽملضملّ٣م،موتّٓصّٝماظؽملعمل ّ٣م،م
شملؿملضملعمهملُم
ؼعمل ّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(عمملمعِّ٤ػممعغملػمػملِّ٣ـممؼعمّٓػمسغمّ٦مبِّٓعمسػمّ٦عمةٍمظَؿملػمّٗعممصِؿملؾملعممملمإؿمثػمّ٣ؽمموعمالَمضَ ِ
رعمحِّ٣ـممإؿمالَّمأَسػمشملَمملهغمماظػملَّّ٥غممبِؾملعممملمإؿمحػمّٓعمىمثعمالَثٍم،مإؿمعفممملمأَنػممتغمضملعمففمّ٢عممظَّ٥غممدعمسػمّ٦عمتغمّ٥غمم،موعمإؿمعفممملمأَنػممؼعمّٓفمخِّٕعمػعممملم
ًمغغملْـِّٕغم.مضَممللعمم:ماظػملَّّ٥غمم
ظَّ٥غممظمماآلخِّٕعمةِم،موعمإؿمعفممملمأَنػمغممؼعمزملػمّٕؿمفعممسعمؽملػمّ٥غممعِّ٤عمماظلقمّ٦ءِمعِـػمػملَؾملعممملم.مضَمملظُّ٦امإؿمذا غم
َأطْـعمّٕغمم).م م
واظّٓسمملءمدالحماٌقملعّ٤مظممطّ٢موضوملم،موػّ٦مأطّٕممذّ٨ءمسػملّ٧مآم(سّٖموج،)ّ٢م
ؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ظَؿملػمّٗعممذعمّ٨ػمءؽمم َأطّْٕعممعممسعمػملَّ٧ماظػملَِّّ٥معِّ٤عمماظّٓقمسعممملءِ)،مظّٔامصكملنم
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آم (سّٖموج)ّ٢مزمنملمعّ٤مؼّٓسّ٦هم،موؼطملسملنملمممّ٤مالمؼّٓسّ٦هم ،مؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(ععمّ٤ػممظَّ٣ػممؼعملػمفملَلػمماظػملَّّ٥عممؼعمطملػمسملعمنملػم مسعمػملَؿملػم،)ِّ٥موضّٓمأحلّ٤ماظرملمملسّٕماظضملّٕبّ٨محنيم
ضمملل:م م
المتلذملفملظذملّ٤فممبغمينؾممآدممحمملجذملهملممم***ممودذملّ٢ؿمماظذملّٔيمأبّ٦ابغمذملّ٥مالمتغمقفنملم .م
اظػملَّّ٥غممؼعمطملػمسملعمنملغممإؿمنػممتعمّٕعمطْوملعممدغمقملعماظَّ٥غممم***مموعمبغمؽملعمّ٨قممآدعممعممحِنيعممؼغملػمفملَلغممؼعمطملػمسملعمنملغمم .م
وؼعملّ٦لمآخّٕ :م
ذملّ١مأنمؼؿظملّٕجذملذملذملذملممل م
ؾم
وإغّ٨مِّدسّ٦مآَمواِّعذملذملذملّٕغممضؿملذملّ٠ؽمممم***ممسػملذملذملّ٨فممصذملذملؼملذملمملمؼؽملظملذملذمل
وربفممصؿّ٧مضمملضوملمسػملؿملّ٥موجّ٦ػغمّ٥غممم***ممأصمملبمظّ٥مظممدسّ٦ةمآمععمكػمّٕعمجممل م
ومممملمؼؾنيمعغملمملغهملماظّٓسمملءموسػملّ٦فممذفملغّ٥مظممذؾملّٕماظزملؿملمملممأنمايّ٠مدؾقمملغّ٥موتضملمملشمم
رب ّٛمبني ماظزملؿملمملم مواظّٓسمملء مبّٕبمملط موثؿمل ّ٠م ،مصظمل ّ٨مثؽملمملؼممل محّٓؼىمل ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣مظمم
دّ٦رة ماظؾعملّٕة مس ّ٤ماظزملؿملمملم موصّٕضؿملؿ ّ٥موبضمل ّٚمأحغملمملع ّ٥مؼفملت ّ٨مضّ٦ل مآ متضملمملشم{:وعمإؿمذعمام
دعمفملَظَ َّ١مسِؾعممملدِي مسعمؽملمم ّ٨مصَكملؿمغمم ّ٨مضَّٕؿمؼنملؽم مأُجِؿملنملغم مدعمسػمّ٦عمةَ ماظّٓفماعؿم مإؿمذعما مدعمسعممملنؿم} ،مظؿملقملطّٓ مسػملّ٧م
ربّٛماظّٓسمملءمبمملظزملؿملمملممواظزملؿملمملممبمملظّٓسمملءم،موسػملّ٧مأػؼملؿملهملماظزملؿملمملممظممإجمملبهملماظّٓسمملء،م
صمملآلؼهمل متّٓل مدالظهمل مواضقهمل مسػمل ّ٧مارتؾمملرؾملؼملممل معضملؼمممل م ،موتؾني مأن مع ّ٤مأسصمل ّ٣ماِّوضمملتم
اظيتمؼغمّٕجّ٧مصؿملؾملمملماإلجمملبهملمواظعملؾّ٦لمذؾملّٕمرعسملمملنماٌؾمملركماظّٔيمػّ٦مذؾملّٕماظّٓسمملءم،م
وخمملصهملمسؽملّٓمدمملسهملماظظملشملّٕم،محؿملىملمؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ظػملزملمملئّ٣مدسّ٦ةمالم
تّٕد) م ،موؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ثعمػملَمملثؽم مظَممل متغمّٕعمدقم مدعمسػمّ٦عمتغمؾملغمّ٣ػم ،ماإلؿمععممملمغم ماظضملعممملدِلغم،م
وعماظزملفممملئِّ٣غم محِنيعم مؼغمظملْشملِّٕغم ،موعمدعمسػمّ٦عمةُ ماٌَصملْػملُّ٦مؿم مؼعمّٕػمصَضملغمؾملعمممل مصَّ٦ػمقعم ماظطملعمؼملعممملمؿم ،موعمتغمظملَؿفمّّغم مظَؾملعمممل مأَبػمّ٦عمابغمم
اظلفمؼملعممملءِ،موعمؼعمعملُّ٦لغمماظّٕفمبقممسعمّٖفمموعمجعمّ٢فم:موعمسِّٖفمتِّ٨مظَفملَغػمزملغمّٕعمغفمِّ١موعمظَّ٦ػممبعمضملػمّٓعممحِنيـم) .م
والمذّ١مأنماظّٓسمملءمعّ٤مأسصملّ٣ماظشملمملسمملتم،موأغظملّٝماظعملّٕبمملتم،مظّٔظّ١مدعمؼملفممملهمايّ٠م
عمبغملُّ٣غم مادػمسغمّ٦غِ ّ٨مأَدػمؿعمفِنملػم مَظغملُّ٣ػم مإؿمنفم ماظَِّّٔؼّ٤عمم
دؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مسؾمملدة مظم مضّ٦ظ{:ّ٥وعمضَممللعم مر قم
ؼعملعمػمؿغملْؾِّٕغمونعممسعمّ٤ػممسِؾعممملدعمتِّ٨مدعمؿملعمّٓػمخغمػملُّ٦نعممجعمؾملعمؽملفمّ٣عممدعماخِّٕؿمؼّ٤عم}،موؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م م
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عمبغملُّ٣ػممادػمسغمّ٦غِّ٨مأَدػمؿعمفِنملػممَظغملُّ٣ػم)م .م
ودػمل)ّ٣م:م(اظّٓقمسعممملءغممػغمّ٦عمماظْضملِؾعممملدعمةُ)،مثغمّ٣فممضَّٕعمأَم{:موعمضَممللعممر قم
وٌمملمطمملنمظػملّٓسمملءمػّٔهماٌغملمملغهملماظضملصملؿملؼملهملم،مواٌؽملّٖظهملماىػملؿملػملهملم،مجمملءمآؼمملتماظعملّٕآنم
اظغملّٕؼّ٣م،م ودؽملهملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معؾؿملممؽملهملمصسملػملّ٥موعغمؽملعمّ٦ممػهملممبغملمملغؿّ٥موسصملّ٣م

ذفملغ ّ٥م ،موعّٕشخملؾهمل مصؿمل ،ّ٥مِّغ ّ٥مأدمملسغم ماظضملؾمملدة موروحغمؾملممل م ،موسؽملّ٦انغم ماظؿّٔظُّ ّ٢مواًسملّ٦عم
واالغغمللمملرمبنيمؼّٓيمآم(سّٖموج)ّ٢موإزؾملمملرماالصؿعملمملرمإظؿملّ٥م،مؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغ:ّ٥م
عمبغملُّ٣ػممتعمسملعمّٕقمسؼممملموعمخغمظملْؿملعمهملًمإؿمغفمّ٥غممالمؼغمقِنملقمماظْؼملغمضملػمؿعمِّٓؼّ٤عمم*موعمالمتغمظملْلِّٓغموامصِّ٨ماِّرػمضؿممبعمضملػمّٓعمم
{ادػمسغمّ٦امر فم
إؿمصػمالحِؾملعمممل موعمادػمسغمّ٦هغم مخعمّ٦ػمصًممل موعمرَؼملعمضملؼمممل مإؿمنفم مرعمحػمؼملعمهملَ ماظػملَّ ِّ٥مضَّٕؿمؼنملؽم معِّ٤عم ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}  ،موؼعملّ٦لم
تضملمملشم :م{ ػغمّ٦عم ماظْقعمّ٨قم مال مإؿمظَّ٥عم مإؿمال مػغمّ٦عم مصَمملدػمسغمّ٦هغم معغمكػمػملِزملِنيعم مظَّ٥غم ماظِّٓؾمؼّ٤عم ماظْقعمؼملػمّٓغم مظِػملَّ ِّ٥مرعمبِؾمم
عمبغملُّ٣ػممتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَّ٧محعمؿملِّ٨لممطَّٕؿمؼّ٣ؽم،م
اظْضملعممملظَؼملِنيعم} ،موؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(إؿمنفممر فم
ؼعملػمؿعمقػمؿملِ ّ٨معِّ٤ػم مسعمؾػمِّٓهِ مإؿمذعما مرعمصَّٝعم مؼعمّٓعمؼػم ِّ٥مإؿمظَؿملػم ،ِّ٥مأَنػم مؼعمّٕغمدفمػغمؼملعمممل مصِظملّْٕؼما) م ،مصؾملّٔه ماظؽملزملّ٦صم
اظرملّٕسؿملهملمتؾنيمسصملّ٣مذفملنماظّٓسمملءموصسملػمل .ّ٥م
و جّٓؼّٕ مبمملظّٔطّٕ مأن مظػملّٓسمملء مآدابؼمممل مؼؽملؾطمل ّ٨ماحملمملصصملهمل مسػملؿملؾملممل مواظؿفملدب مبؾملممل محؿّ٧م
تؿقعملّ٠مّٕٔتّ٥م،مٖ َٔٚر ٙاآلداب:م م
* ماإلخالص هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ،مؼعملّ٦ل متضملمملشم :م{وعمععمممل مأُعِّٕغموا مإؿمظَّممل مظِؿملعمضملػمؾغمّٓغموا ماظػملَّّ٥عمم
عغمكػمػملِزملِنيعم مظَّ٥غم ماظّٓممؼّ٤عم محغمؽملعمظملَمملءعم موعمؼغمعملِؿملؼملغمّ٦ا ماظزملفمػملَمملةَ موعمؼغمقملػمتغمّ٦ا ماظّٖفمطَمملةَ موعمذعمظِ َّ١مدِؼّ٤غم ماظْعملَؿملممؼملعمهملِ}،م
وؼعملّ٦لمدؾقمملغ:ّ٥م{صَمملدػمسغمّ٦اماظػملَّّ٥عممعغمكػمػملِزملِنيعممظَّ٥غمماظّٓممؼّ٤عمموعمظَّ٦ػممطَّٕؿمهعمماْظغملَمملصِّٕغمونعم}.مممممم م
*مسطٛز ايكًب ٚسطٔ ايعٔ باهلل عٓد ايدعا٤م،مضممللم(صػملّ٨مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م
عمامدفملَظْؿغمّ٣غمماظػملَّّ٥عمم(سعمّٖفمموعمجعمّ٢فم)مأَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغم،م
(اظْعملُػملُّ٦بغممأَوػمسِؿملعمهملٌم،موعمبعمضملػمسملغمؾملعممملمأَوػمسعمّ٧معِّ٤ػممبعمضملػمّٚـم،مصَكملؿمذ عم
صَمملدػمفملَظُّ٦هغمموعمأَغػمؿغمّ٣ػممعغمّ٦ضِؽملغمّ٦نعممبِمملإلؿمجعممملبعمهملِم،مصَكملؿمنفمماظػملَّّ٥عممالَمؼعملعمػمؿفِؿملنملغممظِضملعمؾػمٍّٓمدعمسعممملهغممسعمّ٤ػممزَؾملػمّٕؿممضَػملْنملٍم
شَمملصِّ٢ـم)،موظممايّٓؼىملماظعملّٓدّ٨مؼعملّ٦لمربماظضملّٖةمدؾقمملغ:ّ٥م(ؼعممملمسِؾعممملدِيمظَّ٦ػممأَنفممأَوفمظَغملُّ٣ػمم
ػملغملُّ٣ػمموعمجِ فمؽملغملُّ٣ػممضَمملعغمّ٦امصِّ٨مصعم ِضملؿملٍّٓموعماحٍِّٓمصَلعمفملَظُّ٦غِ،ّ٨مصَفملَسػمشملَؿملػموملغممطُّ٢فممإؿمغػملعممملنـمم
ِّٕطُّ٣ػمموعمإؿمغ عم
وعمآخ عم
ععملػمفملَظَؿعمّ٥غم،مععممملمغعمعملَّٙعممذعمظَِّ١معِؼملفممملمسِؽملػمِّٓيمإؿمالَّمطَؼملعممملمؼعمؽملػمعملُّٙغمماظْؼملِكػمؿملعمُّٛمإؿمذعمامأُدػمخِّ٢عمماظْؾعمقػمّٕعم) .م
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*موعّ٤مػّٔهماآلداب:محتس ٟاذتالٍ يف املأنٌ ٚاملػسب ٚاملًبظ م،مضممللم(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(أَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مرَؿملممنملؽم مالَ مؼعمعملْؾعمّ٢غم مإؿمالَّ مرَؿملممؾؼمممل ،موعمإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مأَععمّٕعمم
اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممبِؼملعممملمأَععمّٕعممبِِّ٥ماظْؼملغمّٕػمدعمػملِنيعم،مصَعملَممللعم:م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظّٕقمدغمّ٢غممطُػملُّ٦امعِّ٤عمماظشملَّؿملممؾعممملتِموعماسػمؼملعمػملُّ٦ام
صعممملظِقؼممملمإؿمغممّ٨مبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعممسعمػملِؿملّ٣ؽم}،مموعمضَممللعم:م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امطُػملُّ٦امعِّ٤ػممرَؿملممؾعممملتِمععممملم
شملؿملّ٢غم ماظلفمظملَّٕعمم
عماذغملُّٕغموا مظِػملَّ ِّ٥مإؿمنػم مطُؽملػمؿغمّ٣ػم مإؿمؼفممملهغم متعمضملػمؾغمّٓغمونعم م} ،مثغمّ٣فم مذعمطَّٕعم ماظّٕفمجغمّ٢عم مؼغم ِ
رعمزعمضْعمؽملمملطُ ّ٣مو ػم
أَذػمضملعمىملعم مأَشْؾعمّٕعم مؼعمؼملغمّٓقم مؼعمّٓعمؼػم ِّ٥مإؿمظَ ّ٧ماظلفمؼملعممملءِ مؼعمممل مرعمبمم مؼعمممل مرعمبمم موعمععمشملْضملعمؼملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم موعمععمرملػمّٕعمبغمّ٥غم محعمّٕعمامؽمم
وعمععمػملْؾعملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم موعمشُِّٔىعم مبِمملظْقعمّٕعمامؿم مصَفملَغفم ّ٧مؼغملػمؿعمفعممملبغم مظِّٔعمظِ َّ١م) ،موسعمّ٤ؿم مابػمّ٤ؿم مسعمؾفممملسـم م(رضّ٨م
آمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:متغمػملِؿملعموملػممػعمِّٔهِماظْـملؼعمهملُمسِؽملػمّٓعممرعمدغمّ٦لؿم ماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م{ؼعممملم
أَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممطُػملُّ٦امعِؼملفممملمصِّ٨ماظْفملَرػمضؿممحعمػملَمملظًمملمرَؿملممؾؼمممل}،مصَعملَمملمعممدعمضملػمّٓغممبػمّ٤غممأَبِّ٨موعمضَّمملصـم،مصَعملَممللعم:مؼعممملم
رعمدغمّ٦لعمماظػملَّ،ِّ٥مادػمعغمماظػملَّّ٥عممأَنػممؼعمفػمضملعمػملَؽملِّ٨معغملػمؿعمفعممملبعمماظّٓفمسػمّ٦عمةِ،مصَعملَممللعممظَّ٥غمماظؽملفمؾِّ٨قمم(صعمػملَّّ٧مآُم
َمتغملُّ٤ػممعغملػمؿعمفعممملبعمماظّٓفمسػمّ٦عمةِ .)ِ...م
سعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(مؼعممملمدعمضملػمّٓغممأَرِنملػممععمشملْضملعمؼملعم ّ١عم
*موعؽملؾملممل:مإٔ ٜه ٕٛايدعاَ ٤ػتُالً عً ٢غَ ٤ٞػسٚعم،مظؿملّٗمصؿملّ٥مومملوزمسػملّ٧م
أحّٓمعّ٤مخػملّ٠مآ،معّٝمسّٓممادؿضملفممللماإلجمملبهملموآٌّاوعهملمسػملّ٧ماظّٓسمملء.مظعملّ٦لم
اظؽمل

شملؿملضملعمهملِم
م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(الَمؼعمّٖعمالغممؼغملػمؿعمفعممملبغممظِػملْضملعمؾػمِّٓمععممملمظَّ٣ػممؼعمّٓػمعغممبِكملؿمثػمّ٣ـممأَوػممضَ ِ

رعمحِّ٣ـم،مععممملمظَّ٣ػممؼعملػمؿعمضملػمفِّ٢ػمم.م ِضؿملّ٢عممؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥مععممملماالِدػمؿِضملػمفعمممللغم؟.مضَممللعم:ممؼعمعملُّ٦لغممضَّٓػممدعمسعمّ٦ػمتغمم
وعمضَّٓػم مدعمسعمّ٦ػمتغم مصَػملَّ٣ػم مأَرعم مؼعملػمؿعمفِؿملنملغم مظِ ّ٨مصَؿملعملػمؿعمقػملِّٕغم م(أي مؼؽملعملشمل ّٝمس ّ٤ماظّٓسمملء)سِؽملػمّٓعم مذعمظِ،َّ١م
وعمؼعمّٓعمعغمماظّٓقمسعممملءعم) .م
* مخت

األٚقات ايفاضً ١نجًح ايً ٌٝاآلخس م ،مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م

(ؼعمؽملػمّٖؿملغممرعمبقمؽملعممملمتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَّ٧مطُّ٢فممظَؿملػمػملَهملٍمإؿمظَّ٧ماظلفمؼملعممملءِماظّٓقمغػمؿملعممملمحِنيعممؼعمؾػمعملَّ٧مثغمػملُىملغمماظػملَّؿملػمّ٢ؿمماآلخِّٕغمم
ؼعمعملُّ٦لغم:مععمّ٤ػممؼعمّٓػمسغمّ٦غِّ٨مصَفملَدػمؿعمفِؿملنملعممظَّ٥غمم،مععمّ٤ػممؼعملػمفملَظُؽملِّ٨مصَفملُسػمشملِؿملعمّ٥غم،مععمّ٤ػممؼعملػمؿعمطملػمظملِّٕغمغِّ٨مصَفملَشْظملِّٕعممظَّ٥غم)م،م
ووضومل ماظلفّ٦د مبني مؼّٓي مآ م(سّٖ موج )ّ٢مظم ماظزملالة ،مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل :)ّ٣م(أَضّْٕعمبغم مععمممل مؼعمغملُّ٦نغم ماظْضملعمؾػمّٓغم معِّ٤ػم مرعمبمم ِّ٥موعمػغمّ٦عم مدعممملجِّٓؽم مصََفملطْـِّٕغموا ماظّٓقمسعممملءعم) م ،موؼّ٦مم
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اىؼملضملهمل ،مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمنفم مصِ ّ٨ماظْفغمؼملغمضملعمهملِ مظَلعممملسعمهملً مال مؼغمّ٦عماصِعملُؾملعمممل معغملػمػملِّ٣ؽمم
ؼعملػمفملَلغمماظػملَّّ٥عممصِؿملؾملعممملمخعمؿملػمّٕؼمامإؿمالَّمأَسػمشملَمملهغممإؿمؼفممملهغم)،موؼّ٦ممسّٕصهمل،مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م
(خعمؿملػمّٕغمماظّٓقمسعممملءِمدغمسعممملءغممؼعمّ٦ػممؿممسعمّٕعمصَهملَموعمخعمؿملػمّٕغممععممملمضُػملْوملغممأَغعممملموعماظؽملفمؾِؿملقمّ٦نعممعِّ٤ػممضَؾػمػملِّ٨مظَمملمإؿمظَّ٥عممإؿمظَّمملماظػملَّّ٥غمم
وعمحػمّٓعمهغم مظَممل مذعمّٕؿمؼ َّ١مظَّ٥غم م ،مظَّ٥غم ماظْؼملغمػملْ ُّ١موعمظَّ٥غم ماظْقعمؼملػمّٓغم موعمػغمّ٦عم مسعمػملَ ّ٧مطُّ٢مم مذعمّ٨ػمءٍ مضَِّٓؼّٕؽم) ،موسعملنملم
االغؿؾملمملءمعّ٤ماظزملالةماٌغملؿّ٦بهملم،مظعملّ٦لمأبّ٨مأعمملعهملماظؾمملػػملّ٨م(مرضّ٨مآمسؽمل)ّ٥م:مضِؿمل:ّ٢م
ؼممل مردّ٦لعم مآ مأي ماظّٓقمسمملء مأدػمؼملعمّٝغم م؟ مضمملل م :م(جعمّ٦فغم ماظػملَّؿملّ٢ؿم ماآلخِّٕغم م ،مودغمبغمّٕعم ماظزملػملّ٦اتِم
اٌغملؿّ٦بمملتِ) م ،موشرل مذظ ّ١مع ّ٤ماِّوضمملت ماظظملمملضػملهمل مواِّحّ٦ال ماظرملّٕؼظملهمل ماظيت مؼؽملؾطملّ٨م
سػملّ٧ماٌلػملّ٣مادؿـؼملمملرػممل .م
إضمملصهمل مإشممذؾملّٕمرعسملمملنماٌؾمملركموعمملمظّ٥معّ٤مخزملّ٦صؿملهملمبمملظّٓسمملءم،موعمملمصؿملّ٥معّ٤م
عؽملّّمربمملغؿملهملم وسشملمملءاتمإشلؿملهملمظممطّ٢مأوضمملتّ٥مظؿملالًمأومغؾملمملرؼمام،مصؾملّ٦مذؾملّٕؽممسصملؿملّ٣ؽممعّٕجّ٦فمةٌم
صؿملّ٥ماإلجمملبهملم،موحّٕيلممبضملؾمملدمآماٌقملعؽملنيمأنمؼغملـّٕوامصؿملّ٥معّ٤ماظّٓسمملءم،موأنمأصسملّ٢م
وضوملمظػملزملمملئّ٣مؼّٓسّ٦مآم(سّٖفممومجّ٢فم)مصؿملّ٥مػّ٦موضوملماإلصشملمملرم،مبضملّٓمأنمأغؾملّ٧مذظّ١م
اظزملّ٦ممٓموعمملمأصمملبّ٥مظممذظّ١ماظؿملّ٦ممعّ٤مزؼملفملموتضملنملمٓم(سّٖفممومجّ٢فم)م،محؿملىملمؼعملّ٦لم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ظِػملزملفممملئِّ٣ؿممسِؽملػمّٓعممإؿمصْشملَمملرؿمهِمدعمسػمّ٦عمةٌمعغملػمؿعمفعممملبعمهملٌ)،مصضملػملّ٧ماظضملؾّٓمأنم
ؼطملؿؽمل ّ٣ماظظملّٕصهمل موؼشملػملنمل مع ّ٤مآ معممل مؼّٕؼّٓ مصكملن مآ متضملمملشم مرمؿملنمل مظ ّ٥مدسمملءه م ،مصالم
ؼؾك ّ٢ماظضملؾّٓ مسػمل ّ٧مغظملل ّ٥مظم مأن مؼلفملل مربؾم ّ٥مط ّ٢معممل مزمؿمملج ّ٥م ،مصمملظؾكؿمل ّ٢مع ّ٤مخبّ٢م
بمملظّٓسمملءم .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
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إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

طّٔظ ّ١مع ّ٤مآداب ماظّٓسمملء :مأن مؼؾّٓأ ماظضملؾّٓ مدسمملءه مرؼملّٓ مآ مواظـؽملمملء مسػملؿمل،ّ٥م
واظزملالة مواظلالم مسػمل ّ٧مردّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م ،مث ّ٣مؼّٓس ّ٦ممبممل مذمملء م،م
مملل:مدؼملِّٝعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
عم
يّٓؼىملمصسملعممملظَهملَمبػمّ٤عممسغمؾعمؿملػمٍّٓم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مض
ودػمل)ّ٣مرعمجغمالًمؼعمّٓػمسغمّ٦مصِّ٨مصعمالَتِ،ِّ٥مظَّ٣ػممؼغمؼملعمفممِّٓماظػملَّّ٥عممتعمضملعممملظَ،ّ٧موعمظَّ٣ػممؼغمزملعمّ٢مممسعمػملَّ٧ماظؽملفمؾِّ٨ممم(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل ،)ّ٣مصَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(سعمفِّ٢عم مػعمّٔعما م .مثغمّ٣فمم
عمّٓطُّ٣ػم،مصَػملْؿملعمؾػمّٓعمأْمبِؿعمقػمؼملِؿملِّٓمرعمبممِّ٥مسعمّٖفمموعمجعمّ٢فمم،موعماظـفمؽملعممملءِم
دعمسعممملهغممصَعملَممللعممظَّ٥غممأَوػممظِطملعمؿملػمّٕؿمهِم:مإؿمذعمامصعمػملَّّ٧مأَح غم
سعمػملَ ؿملػم،ِّ٥مثغمّ٣فممؼغمزملعمػملخملّ٨مسعمػملَّ٧ماظؽملفمؾِّ٨ممم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل،)ّ٣مثغمّ٣فممؼعمّٓػمسغمّ٦مبعمضملػمّٓغممبِؼملعممملمذعممملءعم).مم م
م وطؼملمملمأنمرعسملمملنمذؾملّٕماظّٓسمملءمواإلجمملبهملمصؾملّ٦مأؼسملؼممملمذؾملّٕماظؽملزملّٕماظّٔيمالمؼفملتّ٨مإالم
عّٝماظزملدلمواظضملؼملّ٢مواىّٓمواالجؿؾملمملدم،مصظملّ٨مذؾملّٕمرعسملمملنمغزملّٕمآماٌقملعؽملنيمبؾّٓرم
عمّٕطُّ٣غمماظػملّّ٥غممبِؾعمّٓػمرـمم
وػّ٣مضػملهملمظمماظضملّٓد مواظضملؿمملدمحؿملىملمؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغ:ّ٥م{وعمظَعملَّٓػممغعمزمل عم
عمرملغملُّٕغمونعم م* مإؿمذػم متعمعملُّ٦لغم مظِػملْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مأَظَ ّ٤مؼعمغملْظملِؿملغملُّ٣ػم مأَنم
وعمأَغؿغمّ٣ػم مأَذِظَّهملٌ مصَمملتفمعملُّ٦اْ ماظػملّّ٥عم مظَضملعمػملَّغملُّ٣ػم مت ػم
عمبغملُّ٣مبِـعمالَثعمهملِمآالَفٍمعممّ٤عمماظْؼملعمِ ّ٩ئغملَهملِمعغمؽملّٖعمظِنيعمم*مبعمػملَّ٧مإؿمنمتعمزملػمؾِّٕغمواْموعمتعمؿفمعملُّ٦اْموعمؼعمفملْتغمّ٦طُّ٣م
ِّٓطُّ٣ػممر قم
ؼغمؼمل فم
عمبغملُّ٣مبِكعمؼملػملعمهملِمآالفٍمعممّ٤عمماظْؼملعمِ ّ٩ئغملَهملِمعغملعمّ٦ممعِنيعمم*موعمععممملمجعمضملعمػملَّ٥غمم
ِدطُّ٣ػممر قم
عممّ٤مصَّ٦ػمرؿمػِّ٣ػممػعمذملّٔعمامؼغمؼملػمّٓ ػم
ُّ٦بغملُ ّ٣مبِ ِّ٥موعمععمممل ماظؽملفمزملػمّٕغم مإؿمالَّ معِّ٤ػم م ِسؽملِّٓ ماظػملّ ِّ٥ماظْضملعمّٖؿمؼّٖؿمم
اظػملّّ٥غم مإؿمالَّ مبغمرملػمّٕعمى مَظغملُّ٣ػم موعمظِؿعمشملْؼملعمؽِّ٤فم مضُػمل غم
غملؿملّ٣ؿم}،اغؿزملّٕ ماٌلػملؼملّ٦ن مظم مذؾملّٕ مرعسملمملن مبظملسمل ّ٢مإميمملغؾمل ّ٣مبمملٓ م(سّٖ موج،)ّ٢م
ْق ِ
اظ عم
وحلّ٤ماظؿّ٦طّ٢مسػملّ٧مآم،معّٝماِّخّٔمبمملِّدؾمملبماٌؿمملحهملم.م م
وظم مذؾملّٕ مرعسملمملن مطمملن مصؿّّ معغملهمل ماظّٔي مضّٕب مصؿمل ّ٥ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م

ودػمل )ّ٣مأروع ماٌـ ّ٢مظم معغملمملرم ماِّخالق موخمملصهمل مظم ماظضملظمل ّ٦مواظزملظملّّ مواظؿلمملعّّم
واظّٕضمهمل م ،محني مضمملل مِّػ ّ٢معغملهمل :م(عممل متصملؽملّ٦ن مأغ ّ٨مصمملس ّ٢مبغملّ٣؟ مضمملظّ٦ا :مأخ مطّٕؼّ٣م
وابّ٤مأخمطّٕؼّ٣م،مصعملممللماظؽمل

م-مصػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل-ّ٣م:ماذػؾّ٦امصفملغؿّ٣ماظشملػملعملمملء).م م

وظممذؾملّٕمرعسملمملنمذملمأؼسملؼممملمذملمطمملنمتّ٦صؿملّ٠مآم(سّٖموج)ّ٢مظعملّ٦اتؽملمملماٌلػملقهملماظؾمملدػملهملم م
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بؽمللؿملفؾملمملماظّ٦احّٓمظممحّٕبماظضملمملذّٕمعّ٤مرعسملمملنماظلمملدسمعّ٤مأطؿّ٦بّٕم1973مم،م
وطمملنمذضملمملرماحملمملرب:مآمأطدلم،معّٝماظزملؿملمملممواظعملؿملمملممواظعملّٕآنمواظّٓسمملءماظزملمملدقم،م
صغملمملنماظؽملزملّٕماٌؾني،مورّٕدماٌضملؿّٓؼّ٤م .م
وػؽملمملمغّٔطّٕممبمملمضّٓعؿّ٥مضّ٦اتؽملمملماٌلػملقهملموعزملّٕغمملماظطملمملظؿملهملمعّ٤مذؾملّٓاءمسصملمملممرووام
أرض ماظّ٦ر ّ٤مبّٓعمملئؾمل ّ٣مدصمملسؼمممل مس ّ٤ماظّٓؼ ّ٤مواظّ٦ر ّ٤مواِّرض مواظضملّٕض م ،موعمملزالم
اظضملشملمملءمعلؿؼملّٕؼمامظممعّ٦اجؾملهملماإلرػمملبماظطملمملذّ٣محؿّ٧متعملؿػملضملّ٥معّ٤مجّٔورهمبكملذنمآم
تضملمملشم،مدصمملسمملمسّ٤مدؼؽملؽملمملموورؽملؽملمملموأعؿؽملمملماظضملّٕبؿملهمل .م
ممموغقملطّٓمأنماإلرػمملبمخشملّٕمداػّ٣مالمدؼّ٤مظّ٥موالمورّ٤م،مصؾملّ٦مؼسملّٕبماِّخسملّٕم
واظؿملمملبّٗ م ،موؼلؿؾملّٓف مذ ّ٠ماظزمل ّٟماظّ٦رين موإحّٓاث ماظظملؿؽملهمل مبني مأبؽملمملء ماظّ٦رّ٤م
اظّ٦احّٓ م ،مصضملػملؿملؽملممل مأن مغؿغملمملت ّٟموغؿضملمملون معضملؼمممل مظم معّ٦اجؾملهمل مػّٔا ماإلرػمملب ماِّدّ٦دم
اظطملمملذّ٣م;مظؿكػملؿملّٙماإلغلمملغؿملهملمعّ٤مذّٕهموخشملّٕهم،مصؽملقّ٤مصمؿملضملؼممملمذّٕطمملءمظمماظّ٦رّ٤م
واٌزملرل م ،موأن مػّٔا ماظّ٦ر ّ٤مظؽملممل مصمؿملضملؼمممل موبؽملممل مصمؿملضملؼمممل مسػمل ّ٧مأدّٗ مإغلمملغؿملهمل موورؽملؿملهملم
رادكهملموعؿغملمملصؽهملم.مم م

*مممممم*مممممم* م
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اإلدَإ ٚاملخدزات ضِ قاتٌ
ٚزَطإ فسؾ ١يإلقالع عُٓٗا ٚعٔ ضا٥س املٛبكات
مممممممممايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖم{:ؼعم ذملمملمأَؼقمؾملعم ذملمملماظَّ ذملِّٔؼّ٤عمم
آععمؽملغمّ٦امإؿمغفمؼملعممملماظْكعمؼملػمّٕغمموعماظْؼملعمؿملػملِّٕغمموعماظْفملَغزملعممملبغمموعماظْفملَزػمظَمملمغممرؿمجػمّٗؽممعِّ٤ػممسعمؼملعمّ٢ؿمماظرملفمذملؿملػمشملَمملنؿممم َصذملمملجػمؿعمؽملِؾغمّ٦هغممم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمم
ظَضملعم َّػملغملُّ٣ػممتغمظملْػملِقغمّ٦نعم}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،م
وععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓ مخػمل ّ٠مآ متضملمملشم ماإلغلمملن مظم مأحل ّ٤متعملّ٦ؼ ّ٣م ،موأغضمل ّ٣مسػملؿمل ّ٥مبؽملضمل ّ٣مطـرلة مالم
تغمضملّٓ موال متغمقزمل ّ٧م ،موع ّ٤مػّٔه ماظؽملضمل ّ٣مغضملؼملهمل ماظضملعمل ّ٢ماظّٔي مميؿملّٖ مبّ٥ماإلغلمملن مبني ماًرلم
واظرملّٕ م ،مواظسملمملر مواظؽملمملص ّٝم ،موب ّ٥مؼّٓبّٕ مأعّ٦رعمه موذؽّ٦غعم ّ٥م ،موبكملسؼملمملظ ّ٥مؼلضملّٓ ماإلغلمملن مظمم
دغؿملمملهموأخّٕاهم ،مصؾمل ّ٦معؽملمملط ماظؿغملػملؿملّٟم ،موػّ٦مرّٕؼ ّ٠ماشلّٓاؼهمل م ،مضمملل متضملمملشم{:ضَّٓػم مبعمؿملفمؽملفممملم
َظغملُّ٣غمماآلؼمملتمظَضملعم َّػملغملُّ٣ػممتعمضملػمعملِػملُّ٦نعم}.مم م
وضّٓمأطّٓماإلدالم مأنمصالح ماجملؿؼملضملمملتموادؿعملّٕارػمملمالمؼؿقعملّ٠مإالمبمملحملمملصصملهملم
سػمل ّ٧ماظضملعملّ٦ل مع ّ٤ماآلصمملت مواظضملػمل ّ٢م ،موأصؾقومل مضمملدرة مسػمل ّ٧ماظؿظملغملرل ماظزملقؿملّّم
واظؿكشملؿملّٛماظلػملؿمل،ّ٣موعّ٤مثّ٣فممصكملغّ٥مرمنملمسػملّ٧ماٌلػملّ٣مأنمزممملصّٜمسػملّ٧مسعملػملّ٥موأنمالم
ؼؿضملمملرّ٧معمملمؼظمللّٓهمأومؼضملشملّ٢موزؿملظملؿّ٥م،مظّٔامطمملنمعّ٤محممملدّ٤ماظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملمأغؾملمملم
أحػملوملماظشملؿملؾمملتموحّٕعوملماًؾمملئىملماظيتمتقملثّٕمسػملّ٧ماإلغلمملن.مم م
وع ّ٤مػّٔه ماًؾمملئىمل ماظيت محّٕعؾملممل مآ م(سّٖ موج )ّ٢ماٌكّٓرات مواٌلغملّٕات م،م
ِّغؾملممل متؿلؾنمل مظم مضّٕر ماظؽملظملّٗ موػالطؾملمملم ،موآمدؾقمملغّ٥موتضملمملشممؼعملّ٦لم{:وعمظَممل متغمػملْعملُّ٦ام
بِفملَؼػمِّٓؼغملُّ٣ػم مإؿمظَ ّ٧ماظؿفمؾملػم ُػملغملَهملِ موعمأَحػملِؽملغمّ٦ا مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مؼغمقِنملقم ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم} ،موسعمّ٤ؿم مابػمّ٤ؿم مسعمؾفممملسـمم
ال مضعمّٕعمرعم موعمالَم
(رض ّ٨مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغمّ٦لغم مآِ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م( َ
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ضِّٕعمارعم) ،موٌممل مطمملن مع ّ٤مععملمملصّٓ ماظرملّٕؼضملهمل ماإلدالعؿملهمل مايظملمملز مسػمل ّ٧ماظضملعمل ّ٢مع ّ٤مط ّ٢معمملم
ؼقملدي مإشم مإصلمملده مواإلضّٕار مب ّ٥مصعملّٓ محّٕفمعومل مطّ٢فم معممل مؼغمّٔػنملغم ماظضملعمل ّ٢م ،مأو مسمّٕجّ٥م
سّ٤موسؿملّ٥موإدراطّ٥م-محظملمملزًمملمسػملّ٧معزملمملحلماظضملؾمملدمواظؾالد-مطمملًؼملّٕم،مواٌكّٓراتم،م
ودمملئّٕ ماٌلغملّٕات م ،موأطّٓت ماظرملّٕؼضملهمل مأن مع ّ٤متضملمملر ّ٧مػّٔه ماِّذؿملمملء مؼؽمللػملّْ معّ٤م
إغلمملغؿملؿ ّ٥موؼؿقّ٦ل مإشم معِضملػمّ٦عمل مػّٓمـم مظؽملظملل ّ٥موأدّٕت ّ٥موورؽمل ّ٥موأعؿ ّ٥م ،موؼزملؾّّ موبمملظًمملم
وغعملؼملهملمسػملّ٧ماجملؿؼملّٝماظّٔيمؼضملؿملّ٘مصؿمل.ّ٥م م
وظم مذفملن مهّٕؼ ّ٣ماًؼملّٕ موبؿملمملن معسملمملرػممل مؼعملّ٦ل مدؾقمملغ{:ّ٥ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ام
ّ٢ماظرملفمؿملػمشملَمملنؿممصَمملجػمؿعمؽملِؾغمّ٦هغممظَضملعم َّػملغملُّ٣ػمم
إؿمغفمؼملعممملماظْكعمؼملػمّٕغمموعماظْؼملعمؿملػملِّٕغمموعماظْفملَغزملعممملبغمموعماظْفملَزػمظَمملمغممرؿمجػمّٗؽممعِّ٤ػممسعمؼملعم ؿم
تغمظملْػملِقغمّ٦نعم م* مإؿمغفمؼملعمممل مؼغمّٕؿمؼّٓغم ماظرملفمؿملػمشملَمملنغم مأَن مؼغمّ٦ضِّٝعم مبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣غم ماظْضملعمّٓعماوعمةَ موعماظْؾعمطملػمسملعممملءعم مصِ ّ٨ماظْكعمؼملػمّٕؿمم
غمّٓطُّ٣ػممسعمّ٤مذِطّْٕؿمماظػملَِّّ٥موعمسعمّ٤ؿمماظزملفمػملَمملةِمصَؾملعمّ٢ػممأَغؿغمّ٣معغمؾمؽملػمؿعمؾملغمّ٦نعم} .م
وعماظْؼملعمؿملػملِّٕؿمموعمؼعمزمل فم
وضّٓ موض ّٝماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مضمملسّٓة مثمملبؿهمل مال متؿطملرل مبؿطملرل ماظّٖعمملنم

واٌغملمملن ،موال ماِّحّ٦ال مواِّذكمملص م،موتؾني ماظّ٦صّٟماظّٔيمؼؽملشملؾ ّ٠مسػمل ّ٧ماًؼملّٕم
أو مأي مغّ٦عـم مع ّ٤مأغّ٦اع ماٌلغملّٕات م ،مصعملمملل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(طُّ٢قم معغملػمغملِّٕـمم
خعمؼملػمّٕؽمم ،م عموطُّ٢قم معغملػمغملِّٕـم محعمّٕعمامؽمم ،موعمععمّ٤ػم مذعمّٕؿمبعم ماظْكعمؼملػمّٕعم مظم ماظّٓقمغػمؿملعمممل مثغمّ٣فم مظَّ٣ػم مؼعمؿغمنملػم معِؽملػمؾملعمممل محغمّٕؿمععمؾملعممملم
صِّ٨ماآلخِّٕعمةِم)م .م
وع ّ٤مػؽملممل مغضملػمل ّ٣مأن ماًؼملّٕ مذمملعّ٢غم مظغمل ّ٢معممل مؼغملغملّٕ معؾملؼملممل مادؿقّٓث ماظؽملمملس مظ ّ٥معّ٤م
أزلمملء م ،مودّ٦اء مأطمملن معمملئضملؼمممل مأم مجمملعّٓؼما م ،مرمملٌممل متّ٦اصّٕ مصؿمل ّ٥ماٌضملؽمل ّ٧ماحملّٕم موػّ٦م
اإلدغملمملرم،مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م(ععمممل مأَدػمغملَّٕعم مطَـِرلغمهغم مصَعملَػملِؿملػملُّ٥غم محعمّٕعمامؽم) م،مصمملًؼملّٕم
حّٕعؾملمملمآم(سّٖموج)ّ٢مصؾملّ٨محّٕاممإشممؼّ٦مماظعملؿملذملمملعهملم،مبّ٢مإنماظػملضملؽملذملهملمتزملذملّ٢مإشممطّ٢م
عّ٤ماعؿّٓتمؼّٓهمظػملكؼملّٕمعّ٤مضّٕؼنملمأومبضملؿملّٓم،مبمملئضملؼممملم،مأومعرملذلؼؼممملم،مأومتمملجّٕؼمامأومحمملعالًم،م
أو مذمملػّٓؼما م ،مأو مطمملتؾؼمممل مصعملّٓ مسلػملّ٥ماظػملضمل ّ٤مواظشملّٕد مع ّ٤مرضمهمل مآ م(سّٖ موج)ّ٢م ،مودؾنملم
ظضملؽملؿ ّ٥مأغ ّ٥مخمملظ ّٟمأعّٕ مآ متضملمملشم موأعّٕ مردّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م ،مصكملن معمملتم
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ذذملمملرب ماًؼملذملّٕ موعّٓع ّ٤ماٌكذملّٓرات مسػمل ّ٧مذظ ّ١معمملت معػملضملّ٦غممل معشملّٕودؼما مع ّ٤مرضمهملم
آ م(سّٖ موج )ّ٢م،مضمملل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(ظَضملعمّ٤عم مآُ ماظْكعمؼملػمّٕعم م ،موعمظَضملعمّ٤عم مذعممملرؿمبعمؾملعمممل م،م
وعمدعممملضِؿملعمؾملعمممل ،موعمسعممملصِّٕعمػعمممل م ،موعمعغمضملػمؿعمزملِّٕعمػعممملم ،موعمبعممملئِضملعمؾملعمممل م ،موعمعغمؾػمؿعممملسعمؾملعمممل م ،موعمحعممملعِػملَؾملعمممل م ،موعماظْؼملعمقػمؼملغمّ٦ظَهملَ مإؿمظَؿملػم ِّ٥م،م
وعمآطِّ٢عم مثعمؼملعمؽملِؾملعمممل) م،موظممايّٓؼىملمؼعملّ٦لماظؽمل
َدغملَّٕعم مصَؾملغمّ٦عم محعمّٕعمامؽم)م ،مصعملّٓمبني ماظؽمل
أ ػم

م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(طُّ٢قم مذعمّٕعمابٍم

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣محّٕعهملَمطّ٢مممعلغملّٕمسػملّ٧م

وجّ٥ماظضملؼملّ٦مم،مِّنمبضملّٚماظؽملمملسمؼلؼملّ٦نماِّذؿملمملءمبطملرلمأزلمملئؾملمملم،مصؿملعملّ٦ظّ٦ن:مظعملّٓمحّٕمم
اظعملّٕآن ماًؼملّٕ م ،مودم ّ٤مغرملّٕب مذؿملؽؼمممل مآخّٕ م ،موػّٔا معممل مأخدل مب ّ٥مدؿملّٓغممل مردّ٦ل مآم
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣محني مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ظَؿملعمرملػمّٕعمبعمّ٤فم مغعممملسؽم معِّ٤ػمم
أُعفمؿِّ٨ماظْكعمؼملػمّٕعممؼغملعمؼملقمّ٦غعمؾملعممملمبِطملعمؿملػمّٕؿممادػمؼملِؾملعمممل).م م
وػؽملمملمغقملطّٓمأنماظضملدلةمظؿمللوملمبمملِّزلمملءم،موإمنمملماظضملدلةممبمملمؼّٔػنملماظضملعملّ٢موؼطملؿملؾّ٥م،م
صغمل ّ٢معلغملّٕ مطمّٕ م ،موط ّ٢مطمّٕ محّٕامم،موعّ٤مثّ٣متغمػملْقعم ّ٠ماٌكّٓرات مجبؼملؿمل ّٝمأغّ٦اسؾملمملم
وعلؼملؿملمملتؾملمملمبمملًؼملّٕمظممهّٕميؾملمملم،موطّٔامطّ٢معمملمؼؿؽملمملوظّ٥ماٌؿضملمملرّ٦نمممَّمملمؼغمطملعمؿملممنملماظضملعملّ٢م
أو مؼظملؿممّٕ ماىل ّ٣مصؾمل ّ٦محّٕامؽمم ،مصضملعمّ٤ػم مأُممم مدعمػملَؼملعمهملَ م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل)مضَمملظَوملػمم:م(غعمؾملعم ّ٧مرعمدغمّ٦لغمم
غملغملِّٕـم موعمعغمظملَؿممّٕـم) م،مصمملٌكّٓرات مدّ٣لممضمملتّ٢موداءم
اظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مسعمّ٤ػم مطُّ٢مم مع ػم
سسملمملل مؼظملؿ ّ١مبرملؾمملب مجمؿؼملضملؽملممل مصؿملفضملػملؾمل ّ٣مجــؼمممل مػمملعّٓةً م ،موسعملّ٦ظًممل مخمملوؼهمل م ،موضػملّ٦بؼممملم
صمملرشهملًم،مالمؼلؿشملؿملضملّ٦نماظّٓصمملعمسّ٤مأرضؾملّ٣موسّٕضؾملّ٣م،موالمؼلؿشملؿملضملّ٦نماإلدؾملمملممظمم
تؽملؼملؿملذملهمل مورؽملذملؾملذمل ّ٣م ،محؿملذملىمل مإن ماٌكذملذملّٓرات مشلممل مأضذملّٕارػممل ماظزملقذملؿملذملهمل مواظؽملظمللؿملذملذملهملم
واالجؿؼملمملسؿملهملمسػملّ٧ماظظملّٕدمواجملؿؼملّٝم.مم م
ٚددٜس بايرنس إٔ إدَإ ارتُس ٚاملخدزات ي٘ أضساز ٚآثاز َتعدد٠مَٗٓ ،ا:مم
األضساز ايد ١ٜٝٓم :مصظمل ّ٨متؽملمملول ماٌكّٓرات مغلؿملمملن مظّٔطّٕ مآ ماظّٔي مهؿملممل مبّ٥م
اظعملػملّ٦ب موتشملؼملؽ ّ٤مإظؿمل ّ٥ماظؽملظملّ٦س ،مصمملٌّٓع ّ٤مال مسعمل ّ٢مظ ّ٥مؼّٔطّٕه مبّٕب ّ٥م ،مأو مؼقملدي مبّ٥م
صّٕائسملّ٥مسػملّ٧ماظّ٦جّ٥ماظّٔيمأرادهمايّ٠مدؾقمملغّ٥موتضملمملشمم،مظّٔامغؾملّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢م
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ذمملربؾملممل مسّ٤ماظعملّٕبمعّ٤ماظضملؾمملدةموخمملصهملماظزملالة م،مصعملممللم(سّٖ موج)ّ٢م:م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عمم
دغملَمملرعمىمحعمؿفمّ٧متعمضملػمػملَؼملغمّ٦امععممملمتعمعملُّ٦ظُّ٦نعم}.مم م
آععمؽملغمّ٦امظَمملمتعمعملّْٕعمبغمّ٦اماظزملفمػملَمملةَموعمأَغػمؿغمّ٣ػمم غم
ماألضساز ايعكً:١ٝمصكملنمإدعمملنماٌكّٓراتمواٌلغملّٕاتمبغملّ٢مصّ٦رػمملمواخؿالفم
أغّ٦اسؾملممل مأطدل مأداة مػّٓم مظػملظملّٕد مواجملؿؼمل ّٝم ،محؿملىمل متضملؼمل ّ٢ماٌكّٓراتمسػمل ّ٧متضملشملؿملّ٢م
اظعملّ٦ة ماظضملمملضػملهمل مواٌظملغملّٕة مظم ماإلغلمملن م ،مصال مؼّٓرك مأصضملمملظ ّ٥موأضّ٦اظ ّ٥م ،مصمملٌّٓع -ّ٤مغصملّٕؼمام
ظطملؿملمملب مسعملػمل -ّ٥مضّٓ مؼّٕتغملنمل مجّٕائ ّ٣موآثمملعؼمممل مخشملرلة م ،مطمملظعملؿ ّ٢م ،مأو ماظلّٕضهمل م ،مأوم
اظؿكّٕؼنمل ،مأو ماظؿّٓعرل م ،موظّٔا مدضمل ّ٧مأسّٓاؤغممل مإلصلمملد مذؾمملبؽملممل مس ّ٤مرّٕؼ ّ٠ماإلدعمملنم
واٌكّٓرات.موضّٓ مؼّٕتغملنمل ماظظملّ٦احّ٘ مواحملّٕعمملت مدون مإدراك مِّثّٕػممل مسػمل ّ٧مدؼؽملّ٥م
وإميمملغ ّ٥م ،مصضمل ّ٤مسـؼملمملنم(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥مضمملل:م(اجػمؿعمؽملِؾغمّ٦ا ماظْكعمؼملػمّٕعم مصَكملؿمغفمؾملعمممل مأُمقم ماظْكعمؾعممملئِىملِم،م
إؿمغفمّ٥غم مطَمملنعم مرعمجغمّ٢ؽم معِؼملفمّ٤ػم مخعمالَ مضَؾػم َػملغملُّ٣ػم مؼعمؿعمضملعمؾفمّٓغم مصَضملعمػملِعملَؿػمّ٥غم ماعػمّٕعمأَةٌ مشَّ٦ؿمؼفمهملٌ مصَفملَرػمدعمػملَوملػم مإؿمظَؿملػم ِّ٥مجعممملرؿمؼعمؿعمؾملعممملم
صَعملَمملظَوملػم مظَّ٥غم م :مأَغعمممل مأَدػمسغمّ٦كَ مظِػملرملفمؾملعممملدعمةِ مصَمملغػمشملَػملَّ٠عم مععمّٝعم مجعممملرؿمؼعمؿِؾملعمممل مصَشملَظملِعملَوملػم مطُػملَّؼملعمممل مدعمخعمّ٢عم مبعممملبؼممملم
أَشْػملَعملَؿػمّ٥غم مدغموغعمّ٥غم محعمؿفم ّ٧مأَصْسملعم ّ٧مإؿمظَ ّ٧ماعػمّٕعمأَةٍ موعمضِؿملؽعمهملٍ مسِؽملػمّٓعمػعمممل مشُالَمؽم موعمبعممملرِؿملعمهملُ مخعمؼملػمّٕـم ،مصَعملَمملظَوملػمم:م
إؿمغمم ّ٨موعماظػملَّ ِّ٥مععمممل مدعمسػمّ٦عمتغم َّ١مظِػملرملفمؾملعممملدعمةِ م ،موعمَظغملِّ٤ػم مدعمسػمّ٦عمتغم َّ١مظِؿعمعملَّٝعم مسعمػملَّ٨فم مأَوػم متعمرملػمّٕعمبعم معِّ٤ػم مػعمِّٔهِم
اظْكعمؼملػمّٕؿم مطَفملْدؼمممل مأَوػم متعمعملْؿغمّ٢عم مػعمّٔعما ماظْطملغمالَمعمم ،مضَممللعم:مصَمملدػمعملِؿملؽملِ ّ٨معِّ٤ػم مػعمّٔعما ماظْكعمؼملػمّٕؿم مطَفملْدؼمممل م ،مصَلعمعملَؿػمّ٥غمم
طَفملْدؼممملم ،مصَعملَممللعم:مزؿمؼّٓغموغِ ّ٨مصَػملَّ٣ػم مؼعمّٕؿممػم محعمؿفم ّ٧موعمضَّٝعم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل موعمضَؿعمّ٢عم ماظؽملفمظملّْٗعمم ،مصَمملجػمؿعمؽملِؾغمّ٦ا ماظْكعمؼملػمّٕعمم،م
ال مؼعمفػمؿعمؼملِّٝغم ماإلؿمميعممملنغم موعمإؿمدػمععممملنغم ماظْكعمؼملػمّٕؿم مإؿمالَّ مأَوػمذعم َّ١مأَنػم مؼغمكػمّٕؿمجعم مأَحعمّٓغمػغمؼملعممملم
صَكملؿمغفمؾملعمممل موعماظػملَّ ِّ٥م َ
صعممملحِؾعمّ٥غم) .مصمملإلدعمملن مؼظمللّٓ ماظضملعمل ،ّ٢موؼؽملرملّٕ ماظضملّٓاوة مواظؾطملسملمملء م ،موزمّٓث مصؿّ٦رؼما مظمم
اىلّ٣م ،موإرػمملضممل مظم ماِّسزملمملبم ،موزسّٖسهمل مظم ماظظملغملّٕم ،موضػملهمل مظم ماظضملؼمل ،ّ٢موؼسملضملّٟم
عّٓاركماإلغلمملن.ممم م

*مممممم*مممممم* م

- 257 -

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

عّ٤مأضّٕارماًؼملّٕمواٌكّٓراتم:مأغؾملمملمتؿلؾنملمظمماظغملـرلمعّ٤ماِّعّٕاضماظزملقؿملهملم
واظؽملظمللؿملهملمعؽملؾملمملم:ماظعملػمل،ّ٠مواالطؿؽمملب،مواظؿّ٦تّٕماظضملزمل

،مواظؽملظملل،ّ٨مواضشملّٕابماظّٔاطّٕةم

وطـّٕة ماظؽمللؿملمملن ،مواالغشملّ٦اء مواظضملّٖظهمل ،مواظرملضملّ٦ر مبمملإلحؾمملط ،مواغظملزملمملم ماظرملكزملؿملهمل م،م
وشرلػمملمعّ٤ماِّعّٕاضماظؽملظمللؿملهملمواظضملعملػملؿملهمل.مم م
األضساز االدتُاع :١ٝمصمملًؼملّٕ متّٔػنمل ماظضملعمل ّ٢م ،موتّٔػنمل ماشلؿملؾهمل موإٌّوءة م،م
صؿك ّ٢ممبّٕوءة ماإلغلمملن م ،موتّٔػنمل ماظؾؾملمملء م ،موتّٔػنمل مايؿملمملء م ،موؼقملدي متضملمملرؿملؾملمملم
وإدعمملغؾملممل مإشم ماغؾملؿملمملر ماِّدّٕة م ،موادمّٕاف مأصّٕادػممل موتضملّٓد محمملالت ماظشملالق م ،موبلؾنملم
اإلدعمملن متسملؿمل ّٝماإلرادة ماإلغلمملغؿملهمل مسؽملّٓ ماٌؿضملمملر ّ٨مظػملؼملكّٓرات م ،موتعملؿ ّ٢مصؿملّ٥م
اظضملّ٦ار ّٟماظلمملعؿملهملم ،ممممملمؼقملديمإشمماغؿرملمملر مزمملػّٕة ماظؿقّٕش ،مواظؿظملغمل ّ١ماِّدّٕيم،م
وع ّ٤مث ّ٣متؽملؿرملّٕ ماىّٕائ ّ٣مبزملّ٦رػممل ماٌكؿػملظملهمل مع ّ٤مدّٕضهمل م ،موضؿ ّ٢م ،مواشؿزملمملب م ،مِّنم
آٌّع ّ٤مال مؼؾمملظ ّ٨مأثّٕ مصضملػمل ّ٥م ،مصغمل ّ٢معممل مؼؾملؼملذمل ّ٥مأن مؼؿقزمل ّ٢مسػمل ّ٧ماٌكّٓرات مبفمليم
رّٕؼّ٠موأيمودؿملػملهمل.مم م
سػملّ٧مأن ماإلدعمملن مواٌكّٓرات مأحّٓ ماِّدػملقهمل ماظيت مؼلؿكّٓعؾملمملمأسّٓاؤغمملمظؿّٓعرلم
ذؾمملبؽملممل موضؿملؼملؽملممل موأخالضؽملممل م ،موتضملشملؿمل ّ٢معلرلة مإغؿمملجؽملممل موبؽملمملء مغؾملسملهمل مورؽملؽملممل م ،مصغمل ّ٣معّ٤م
حّٕب مأوضّٓت ماٌكّٓرات مغمملرػممل م؟ ،موط ّ٣مع ّ٤مشين مأصعملّٕتّ٥؟ موط ّ٣مع ّ٤مصقؿملّّم
أدعملؼملؿّ٥؟ موط ّ٣مع ّ٤مذّٕؼ ّٟموضضملؿّ٥؟ موط ّ٣مع ّ٤مسّٖؼّٖ مأذظؿّ٥؟ موط ّ٣مصّٕضومل مبني ماظّٖوجم
وزوجّ٥؟مطّ٣مأورثوملمعّ٤محلّٕة؟موطّ٣مجّٕؾمتمسػملّ٧مذمملربؾملمملمعّ٤مبػملؿملهملموحمؽملهمل؟مصؾملّ٨مأمم
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اًؾمملئىملمورأسماظّٕذائّ٢م،موػّ٨معظملؿمملحمطّ٢مذّٕم،مطؼملمملموردمظمموصؿملهملماظؽمل

م(صػملّ٧م

آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مِّب ّ٨ماظّٓفمرػمدعماءِ م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥محؿملىمل مضَممللعم :م(...وعمظَممل متعمرملػمّٕعمبعمّ٤فم ماظْكعمؼملػمّٕعمم
صَكملؿمغفمؾملعممملمعِظملْؿعممملحغممطُّ٢مممذعمّٕدمل)م،مصؾملّ٨مدّ٣لممضمملتّ٢موعّٓعّٕمظػملظملّٕدمواجملؿؼملّٝم،موػّ٨مدذملالحمصؿمملكم
خشملؿملذملّٕ مبؿملّٓ مصمملضذملّٓي ماظسملؼملذملرل م ،مؼغمقمملرعمبغم مب ّ٥مذؾمملبغمؽملذملممل مسػمل ّ٧معذملّٕ مممماظؿمملرؼّْم ،مصؿمللػملنمل مضّ٦ةم
اظؾّٓن م ،موضّ٦ة ماظضملعمل ّ٢مظم موضومل مزمؿمملج مصؿمل ّ٥مورؽملؽملممل مإشم ماظرملمملب ماظعملّ٦ي ماظّٔي مزمعملّ٠م
اظؽملزملّٕةمظػملّٓؼّ٤مواظّ٦رّ٤م،موؼضملؼملّ٢مسػملّ٧مادؿعملّٕارهموتعملّٓعّ٥مورصضملؿّ٥م.م م
صالبّٓ مع ّ٤متغملمملت ّٟماىؾملّ٦د مظػملعملسملمملء مسػمل ّ٧مػّٔه ماظصملمملػّٕة ماًشملرلة مآٌّعّٕةم
وعغملمملصقؿؾملممل ،مصعملّٓ موض ّٝماإلدالم مضّ٦اب ّٛمظّ٦ضمملؼهمل ماإلغلمملن موضممملؼؿ ّ٥مع ّ٤ماإلدعمملن م،م
تؾّٓأ مرل ّ٤متّٕبؿملهمل ماِّبؽملمملء مورسمملؼؿؾمل ّ٣م ،موضّٕورة متضملمملون مط ّ٢معقملدلمملت ماجملؿؼمل ّٝمظمم
عغملمملصقهمل ماإلدعمملن مس ّ٤مرّٕؼ ّ٠مآٌّارس م ،موصمؿملّٝماٌقملدلمملت ماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل م،موودمملئّ٢م
اإلسالم ماٌكؿػملظملهمل م ،موس ّ٤مرّٕؼ ّ٠ماظضملػملؼملمملء مواِّدبمملء مواٌظملغملّٕؼ ّ٤م ،موأن متؿسملمملصّٕم
جؾملّ٦دػ ّ٣مصمؿملضملؼمممل مظم ماظؿّ٦سؿملهمل مخبشملّٕ ماإلدعمملن موأضّٕاره ماىلؼملؿملهمل مواظؽملظمللؿملهملم
واالجؿؼملمملسؿملهملماظؽملمملوهملمسؽملّ٥م،مضممللمتضملمملشمم:م{..وعمتعمضملعممملوعمغغمّ٦امسعمػملَّ٧ماظْؾِّٕممموعماظؿفمعملّْ٦عمىموعمظَمملمتعمضملعممملوعمغغمّ٦ام
سعمػملَّ٧ماظْكملؿمثػمّ٣ؿمموعماظْضملغمّٓػموعمانؿمموعماتفمعملُّ٦اماظػملَّّ٥عممإؿمنفمماظػملَّّ٥عممذعمِّٓؼّٓغمماظْضملِعملَمملبِ} .م
ممموع ّ٤مػؽملممل مرمنمل مسػمل ّ٧ماجملؿؼمل ّٝمأن مزممملص ّٜمسػمل ّ٧مسعملّ٦ل مأبؽملمملئ ّ٥موذؾمملب ّ٥موأنم
رمؽملؾؾملّ٣مخممملرّٕماإلدعمملنمواٌكّٓراتم،محؿّ٧مؼؽملؿرملّٕماِّعّ٤مواِّعمملنم،موؼلّ٦دماظلػملّ٣م
ُلغملُّ٣ػم موعمأَػػمػملِؿملغملُّ٣ػم مغعممملرؼما موعمضُّ٦دغمػعممملم
واظلالم م ،مؼعملّ٦ل متضملمملشم:م{ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مضُّ٦ا مأَغػمظمل عم
اظؽملفممملسغم موعماظْقِفعممملرعمةُ مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مععمػملَممل ِئغملَهملٌ مشِػملَمملزٌ مذِّٓعمادؽم مظَممل مؼعمضملػمزملغمّ٦نعم ماظػملَّّ٥عم مععمممل مأَععمّٕعمػغمّ٣ػم موعمؼعمظملْضملعمػملُّ٦نعم مععممملم
ؼغمقملػمععمّٕغمونعم}،مصذلك ماٌكّٓرات مظ ّ٦مٕ مؼغمل ّ٤مواجؾؼمممل مذّٕسؿملكمممل مالسؿدله ماظضملعملالء مع ّ٤معغملمملرمم
اِّخالق م ،مصضملعمّ٤ػم مأَبِ ّ٨ماظْضملعممملظِؿملعمهملِ ،مضَممللعم :مدغمؽِّ٢عم مأَبغم ّ٦مبعمغملّْٕـم ماظزملممّٓممؼّ٠غم م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مصِّ٨م
ععمفػمؼملعمّٝـم معِّ٤ػم مأَصػمقعممملبِ مرعمدغمّ٦لؿم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م:مػعمّ٢ػم مذعمّٕؿمبػموملعم مخعمؼملػمّٕؼما مصِّ٨م
اظْفعممملػِػملِؿملفمهملِ؟مضَممللعم:مأَسغمّ٦ذغممبِمملِٓم،مضَمملظُّ٦ام:موعمظِّ٣عممذعماكَ؟مصَعملَممللعم:مطُؽملػموملغممأَصغمّ٦نغممسِّٕػمضِّ٨موعمأَحػمظملَُّٜم
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عغمّٕغموءعمتِ ،ّ٨مظِفملَغفمّ٥غم مععمّ٤ػم مذعمّٕؿمبعم ماظْكعمؼملػمّٕعم مطَمملنعم مظِضملِّٕػمضِ ِّ٥موعمعغمّٕغموءعمتِ ِّ٥معغمسملعمؿملممضملؼممملم ،مصَؾعمػملَّٞعم مذعمظِ َّ١مرعمدغمّ٦لعمم
آِم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مصَعملَممللعمم:م(صعمّٓعمقعممأَبغمّ٦مبعمغملّْٕـمم،مصعمّٓعمقعممأَبغمّ٦م عمبغملّْٕـم).م م
سػمل ّ٧مأن ماإلضالع مس ّ٤ماٌكّٓرات مواإلدعمملن مودمملئّٕ ماٌّ٦بعملمملت مزمؿمملج مإشمم
سّٖميهمل مضّ٦ؼهمل موصدل موجممملػّٓة مظػملؽملظملّٗ ،موذؾملّٕ مرعسملمملن ماٌؾمملرك مؼغمضملّٓقم مصّٕصهملً مسصملؿملؼملهملم
ظػملؿكػملّٙمعّ٤مطّ٢ماِّدواء،موسػملّ٧مرأدؾملمملماٌكّٓراتمواإلدعمملنمبزملّ٦رهماٌؿضملّٓدةم،م
وػّٔامعّ٤مبمملبماظؿكػملؿملهملمضؾّ٢ماظؿقػملؿملهملم،مصضملػملؿملؽملمملمأنمغعملؾّ٢مسػملّ٧مذؾملّٕمرعسملمملنمرمملئضملنيم
ٓم(سّٖموج)ّ٢مبضملؿملّٓؼّ٤مسّ٤مطّ٢معمملمغؾملّ٧مآم(دؾقمملغّ٥موتضملمملشم)مسؽملّ٥محؿّ٧مؼؿعملؾّ٢معؽملمملم
صؿملمملعؽملمملمورمملسؿؽملمملموغظملّ٦زمبّٕضّ٦انمآم(سّٖموج)ّ٢مظممػّٔاماظرملؾملّٕماظغملّٕؼ .ّ٣م

*مممممم*مممممم* م

- 261 -

ايعػس األٚاخس َٔ زَطإ
عبادٚ ٠ضًٛنا ٚتسب١ٝ

م
م

ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملمّٖؼذملذملّٖم{:إؿمغفم ذملمملمأَغػمّٖعمظْؽملعم ذملمملهغممصِذملذملّ٨مظَؿملػمػملَ ذملهملِم
اظْعملَّٓػمرؿم*موعمععممملمأَدػمرعماكَمععممملمظَؿملػمػملَهملُماظْعملَّٓػمرؿم*مظَؿملػمػملَهملُماظْعملَّٓػمرؿممخعمؿملػمّٕؽممعِذملّ٤ػممأَظْذملِّٟمذعمذملؾملػمّٕـمم*متعمؽملعمذملّٖفملغمماظْؼملعمػملَمملِئغملَذملهملُم
وعماظّٕقموحغممصِؿملؾملعممملمبِكملؿمذػمنؿممرعمبممؾملؿمّ٣ػممعِّ٤ػممطُّ٢مممأَعػمّٕـم*مدعمػملَمملمؽممػِّ٨عممحعمؿفمّ٧مععمشملْػملَذملّٝؿمماظْظملَفػمذملّٕؿمم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،م
َ
اظػملَّؾملغمّ٣فممصعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػمممتعمذملؾِضملعمؾملغمّ٣ػمممبكملحلذملمملنـمممإظَذملّ٧ممؼذملّ٦مؿممم
اظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملن مع ّ٤مصسمل ّ٢مآ متضملمملشم مورضمؿ ّ٥مبضملؾمملده مأن مجضمل ّ٢مشل ّ٣معّ٦اد ّ٣مظػملشملمملسمملتم
تؿسملمملس ّٟمصؿملؾملمملمايلؽملمملت م،موتغملـّٕ مصؿملؾملمملماظؽملظملقمملتمواًرلاتم،موعّ٤مػّٔهماٌّ٦ادّ٣م
ذؾملّٕمرعسملمملنم،مواظضملرملّٕماِّواخّٕمعؽملّ٥مسػملّ٧موجّ٥ماًزملّ٦ص،مضممللمتضملمملشم{:ذعمؾملػمّٕغممرعمععمسملعممملنعمم
اظَِّّٔي مأُغػمّٖؿملعم مصِؿمل ِّ٥ماظْعملُّٕػمآَنغم مػغمّٓؼمى مظِػملؽملفممملسؿم موعمبعمؿملممؽملعممملتٍ معِّ٤عم ماظْؾملغمّٓعمى موعماظْظملُّٕػمضَمملنؿم مصَؼملعمّ٤ػم مذعمؾملؿمّٓعمم
عِ ػمؽملغملُّ٣غمماظرملفمؾملػمّٕعممصَػملْؿملعمزملغمؼملػمّ٥غمموعمععمّ٤ػممطَمملنعممععمّٕؿمؼسملؼممملمأَوػممسعمػملَّ٧مدعمظملَّٕـممصَضملِّٓفمةٌمعِّ٤ػممأَؼفممملمـممأُخعمّٕعممؼغمّٕؿمؼّٓغمماظػملَّّ٥غمم
ِؿغملْؼملِػملُّ٦ا ماظْضملِّٓفم َة موعمظِؿغمغملَؾممّٕغموا ماظػملَّّ٥عم مسعمػملَ ّ٧مععمممل مػعمّٓعماطُّ٣ػمم
ِبغملُّ٣غم ماظْؿملغملػمّٕعم موعمظَممل مؼغمّٕؿمؼّٓغم مِبغملُّ٣غم ماظْضملغملػمّٕعم موعمظ غم
وعمظَضملعم َّػملغملُّ٣ػم متعمرملػمغملُّٕغمونعم} ،مصؾملّٔه ماِّؼمملم مصّٕصهمل مظػملؼملقل ّ٤مأن مؼؿّٖود مصؿملؾملممل مع ّ٤ماًرل م،م
وظػملؼمللّ٨ءمأن مؼلؿّٓركمعمملمصمملتم،موؼطملؿؽملّ٣مػّٔهماِّؼمملم ماظضملرملّٕمظم ماظشملمملسمملت م،محؿّ٧م
ؼغملّ٦نمعّ٤ماظظملمملئّٖؼّ٤ماٌعملؾّ٦ظنيمظممػّٔاماظرملؾملّٕماظغملّٕؼ.ّ٣م م
صػملؿملقّٕص ماظضملؾّٓ مسػمل ّ٧مأن مسمؿ ّ٣مذؾملّٕه مبشملمملسهمل مآ متضملمملشم م ،مواظؿعملّٕب مإظؿملّ٥م
بفملغّ٦اع ماظعملّٕبمملت م ،مصؼمل ّ٤مطمملن مععملزملّٕؼما مصؿملؼملممل معسمل ّ٧مصػملؿملقظمل ّٜمعممل مبعمل ّ٨مع ّ٤مػّٔا ماظرملؾملّٕم
بمملظشملمملسهمل مواإلحلمملن م ،موع ّ٤مطمملن محملؽملؼمممل مصؿملؼملممل معسمل ّ٧مصػملؿملقّٕص مسػمل ّ٧مدالعهمل ماظعملزملّٓم
وصقهملماظؽملؿملهمل .م
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مم وعّ٤ماِّعّ٦رماظيتمرمنملمسػملّ٧ماظضملؾّٓمأنمزمّٕصمسػملؿملؾملمملمظمماظضملرملّٕماِّواخّٕمعّ٤م
رعسملمملن:ممم م
إسٝا ٤ايً ٌٝبايعبادٚ ٠ايطاع ١م ،مبمملظزملالة م ،موضّٕاءة ماظعملّٕآن م ،مواظّٔطّٕ م،م
واالدؿطملظملمملرم،مواظلضملّ٨مظممضسملمملءمايّ٦ائيملم،مواظؿضملمملونمسػملّ٧ماظدلؾممواظؿعملّ٦ىم...موشرلم
ذظّ١معّ٤مأسؼملممللماًرلمواظزملػملهملم،مصعملّٓمطمملنماظؽمل ؾمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسمّٙم
اظضملرملّٕ ماِّواخّٕ مع ّ٤مرعسملمملن ممبّٖؼّٓ مع ّ٤ماظشملمملسهمل مواظضملؾمملدة مواإلضؾمملل مسػمل ّ٧مآ م(سّٖم
وج)ّ٢م،محؿملىملمطمملنم(صػمل ّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مرمؿؾملّٓمصؿملؾملممل معمملمالمرمؿؾملّٓمظممشرلػمملم
عّ٤ماِّؼمملمم،مصضملّ٤مأمماٌقملعؽملنيمسمملئرملهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)مضمملظوملم:م(طمملنمردّ٦لمآم-م
صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػملّ٣م -مإذامدخّ٢ماظضملرملّٕغممذّٓفممعؽّٖرعمه،موأحؿملعممملمظؿملػملّ٥م،موأؼعملَّٜمأػػملَ)ّ٥م،م
وعضملؽملّ٧مذّٓماٌؽّٖرم:مأيماجؿؾملّٓمظمماظضملؾمملدةم،موضؿمل:ّ٢مطؽملمملؼهملمسّ٤ماسؿّٖالماظؽمللمملءم،م
وظم مرواؼهمل مضمملظومل م :م" مطمملن مردّ٦ل مآ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مرمؿؾملّٓغم مظم ماظضملرملّٕؿمم
اِّواخّٕؿممعّ٤مرعسملمملنعممعمملمالمرمؿؾملّٓغممظممشرلؿمهم" .م
وظضملّ٢مايغملؼملهملمعّ٤مذظّ١مأنمػّٔهماِّؼمملممهّ٦يمبنيمظؿملمملظؿملؾملمملمظؿملػملهملماظعملّٓرماظيتم
ػّ٨مخرلمعّ٤مأظّٟمذؾملّٕم،مواظيتمؼؿفػملّ٧مصؿملؾملمملمأسػملّ٧معصملمملػّٕماظضملشملمملءماظّٕبمملغّ٨مواظغملّٕمم
اإلشلّ٨مسػملّ٧ماًػملّ٠م،مأومأنماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مطمملنمؼغملـّٕمعّ٤ماظضملؾمملدةم

ظم ماظضملرملّٕ ماِّواخّٕ مع ّ٤مرعسملمملن مظعملّٕب ماغؿؾملمملء مػّٔا ماظرملؾملّٕ ماظغملّٕؼ ّ٣م ،مواِّسؼملممللم
خبّ٦اتؿملؼملؾملمملم،مصؼملّ٤مخؿّ٣مظّ٥مخبرلمصعملّٓمأصػملّّمونّّم،موعّ٤مخؿّ٣مظّ٥مبرملّٕؾممصعملّٓمخمملبم
وخلّٕم.م م
واظضملؾمملدة مظم ماظػملؿمل ّ٢مأبضملّٓ مس ّ٤ماظّٕؼمملء ماحملؾ ّٛمظألسؼملمملل م ،موػ ّ٨مدأبم
اظزملممليني مٌ ّ٤مأراد مأن مؼػملق ّ٠مبّٕطؾؾمل ّ٣م ،مصعملّٓ مأخدلغممل مربؽملممل مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم مظمم
ضّٕآغّ٥مايغملؿملّ٣مأنمدأبماٌقملعؽملنيماظزملمملينيمضؿملمملمماظػملؿملّ٢م،مواظؿؾملفّٓمواظّ٦ضّ٦فمبنيم
ؼّٓيمآمدؾقمملغّ٥مضممللم(سّٖموج)ّ٢م:م{إؿمغفمؼملعممملمؼغمقملػمعِّ٤غممبِـملَؼعممملتِؽملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممإؿمذعمامذغمطخملّٕغموامبِؾملعممملمخعمّٕقموام
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دغمففمّٓؼماموعمدعمؾفمقغمّ٦امبِقعمؼملػمِّٓمرعمبممؾملؿمّ٣ػمموعمػغمّ٣ػممظَمملمؼعملعمػمؿغملْؾِّٕغمونعمم*متعمؿعمفعممملظممجغمؽملغمّ٦بغمؾملغمّ٣ػممسعمّ٤ؿمماظْؼملعمسملعممملجِّٝؿمم
ؼعمّٓػمسغمّ٦نعممرعمبفمؾملغمّ٣ػممخعمّ٦ػمصًمملموعمرَؼملعمضملؼممملموعمعِؼملفممملمرعمزعمضْؽملعممملػغمّ٣ػممؼغمؽملػمظملِعملُّ٦نعمم*مصَالمتعمضملػمػملَّ٣غممغعمظملّْٗؽممعفممملمأُخػمظملِّ٨عممظَؾملغمّ٣ػمم
عِّ٤ػممضُّٕفمةِمأَسػمؿملغمّ٤ـممجعمّٖعماءؼممبِؼملعممملمطَمملغغمّ٦امؼعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم} .م
وضّٓ مأذمملر ماي ّ٠مدؾقمملغ ّ٥مإشم محمملل مسؾمملده ماٌؿعملني مظم مضؿملمملم ماظػملؿمل ّ٢موػفّٕم
اظظملّٕاشم،موظّٔظّ١مادؿقّ٠مػقملالءماٌقملعؽملّ٦نمجؽملمملتموسؿملّ٦نم،مطؼملمملموسّٓػّ٣مايّ٠م
دؾقمملغّ٥موتضملمملشممصعملمملل:م{إؿمنفمماظْؼملغمؿفمعملِنيعممصِّ٨مجعمؽملفممملتٍموعمسغمؿملغمّ٦نـمم*مآَخِِّٔؼّ٤عممععممملمآَتعممملػغمّ٣ػممرعمبقمؾملغمّ٣ػمم
إؿمغفمؾملغمّ٣ػممطَمملغغمّ٦امضَؾػمّ٢عممذعمظَِّ١معغمقػملِؽملِنيعمم*مطَمملغغمّ٦امضَػملِؿملػملًمملمعّ٤ماظػملَّؿملػمّ٢ؿممععممملمؼعمؾملػمفعمضملغمّ٦نعمم*موعمبِمملظْفملَدػمقعممملرؿمم
ػغمّ٣ػممؼعملػمؿعمطملػمظملِّٕغمونعم}.م م
وؼّ٦صؿملؽملممل مغؾؿملؽملممل م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مبعملؿملمملم ماظػملؿمل ّ٢مصؿملعملّ٦ل :م(سػملؿملغمل ّ٣مبِعملِؿملعممملمؿمم
عمتغملْظملِرلؽمم
اظػملَّ ؿملػمّ٢ؿم مصَكملؿمغفمّ٥غم مدعمأَبغم ماظزملفممملظِقِنيعم مضَؾػم َػملغملُّ٣ػم م ،موعمإؿمنفم مضِؿملعممملمعم ماظػملَّؿملػمّ٢ؿم مضُّٕػمبعمهملٌ مإؿمظَ ّ٧مآِ م ،موعم
ظِػمللفمؿملممؽعممملتِم،موعمععمؽملػمؾملعممملةٌمسعمّ٤ؿمماظْكملؿمثػمّ٣ؿمم،موعمععمشملّْٕعمدعمةٌمِظػملّٓفماءِمسعمّ٤ؿمماظْفعملعمِّٓ)م،مسػملّ٧مأنمإحؿملمملءماظػملؿملّ٢م
وضؿملمملع ّ٥مال مؼؿّ٦ض ّٟمسػمل ّ٧ماظزملالة موصعمل ّٛم ،مصؿالوة ماظعملّٕآن مضؿملمملم مظؿمل ّ٢م ،موعّٔاطّٕةم
ايّٓؼىمل مضؿملمملم مظؿمل ّ٢م ،موذطّٕ مآ مضؿملمملم مظؿمل ّ٢م ،موط ّ٢مغمملصػملهمل مؼؿعملّٕب مبؾملممل مإشم مآ مبضملّٓم
اظضملرملمملءمصؾملّ٨مضؿملمملممظؿملّ٢م.م م

َٗٓٚا :إٜكاظ األٌٖ :مظػملؼملرملمملرطهملمظممضؿملمملمماظػملؿملّ٢م،موتػملؼملّٗمظؿملػملهملماظعملّٓرم،مِّنم

اإلغلمملن معلؽّ٦ل مس ّ٤مأػػمل ّ٥م ،ماغشملالضممل مع ّ٤مضّ٦ظ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(طُػملُّغملُّ٣ػمم

رعماعـمم ،موطػملُّغملّ٣معلؽّ٦لؽممسّ٤مرعمسِؿملفمؿِّ٥م،مصمملإلعمملمغممراعـمم،موػّ٦معلؽّ٦لؽممسّ٤مرسؿملفمؿِ،ّ٥مواظّٕفمجغمّ٢م
ظم مأَػػملِ ِّ٥مراعـم ،موػ ّ٦معلؽّ٦لؽم مس ّ٤مرسؿملفمؿِ ّ٥م )...م ،موضّٓ مطمملن ماظؽمل ؾم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م

ودػمل)ّ٣مطـرلؼمامعمملمؼّ٦ضّٜمأعؾملمملتماٌقملعؽملنيمظػملضملؾمملدةمواظشملمملسهملم،مصضملّ٤مأممدػملؼملهملم(رضّ٨م

آمسؽملؾملممل)مضمملظومل:مادؿؿملعملّٜمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظؿملػملهملمصّٖسؼمممل م،مؼعملّ٦ل:م
عمعمملذعمامأُغػمّٖؿملعممعِّ٤عمماظظملِؿعمّ٤ؿمم،مععمّ٤ػممؼغمّ٦ضُِّٜم
(دغمؾػمقعممملنعمماظػملَِّّ٥م،مععممملذعمامأَغػمّٖعملعمماظػملَّّ٥غممعِّ٤عمماًَّٖعمائِّ٤ؿمم،مو عم

صعمّ٦عماحِنملعممايُفغمّٕعماتِمذملمؼغمّٕؿمؼّٓغممأَزػموعماجعمّ٥غممِظغملَّ٨ػممؼغمزملعمػملخملنيمذملمرغمبفممطَمملدِؿملعمهملٍمصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملمسعممملرؿمؼعمهملٍمصِّ٨م
اآلخِّٕعمةِ)م،موسّ٤مزؼؽملنملمابؽملهملمأممدػملؼملهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)مضمملظومل:م(...طَمملنعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م
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(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مإؿمذعما مبعمعملِّ٨عم معِّ٤عم ماظرملفمؾملػمّٕؿم مسعمرملعمّٕعمةُ مأَؼفممملمـم مظَّ٣ػم مؼعمّٔعمرػم مأَحعمّٓؼما معِّ٤ػم مأَػػمػملِِّ٥م

شملؿملّ٠غمماظْعملِؿملعممملمعممإؿمظَّمملمأَضَمملععمّ٥غم).م م
ؼغم ِ

صقّٕيمبؽملمملمأنمغعملؿّٓيمبظملضملّ٢ماظؽمل ؾمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مهعملؿملعملًمملمظعملّ٦ظّ٥متضملمملشم:م

ُلغملُّ٣ػم موعمأَػػمػملِؿملغملُّ٣ػم مغعممملرؼما موعمضُّ٦دغمػعمممل ماظؽملفممملسغم موعماظْقِفعممملرعمةُ}،م
{ؼعممملأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مضُّ٦ا مأَغػمظمل عم
صكملؼعملمملز ماِّػ ّ٢مظػملؿضملؾّٓ مواظشملمملسهمل مدؾنمل مع ّ٤مأدؾمملب مرضمهمل مآ م(سّٖؾم موجّ٢ؾم) ماظيتم

غؿػملؼمللؾملمملمظممػّٔاماظرملؾملّٕماظغملّٕؼّ٣م،محؿملىملمؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(رعمحِّ٣عمم
اظػملَّّ٥غممرعمجغمػملًمملمضَمملمعممعِّ٤عمماظػملَّؿملػمّ٢ؿممصَزملعمػملَّ،ّ٧موعمأَؼػمعملََّٜماعػمّٕعمأَتعمّ٥غم،مصَكملؿمنػممأَبعموملػممغعمسملعمّّعممصِّ٨موعمجػمؾملؿمؾملعممملماظْؼملعممملءعمم،م

ورعمحِّ٣عمماظػملَّّ٥غمماعػمّٕعمأَةًمضَمملععموملػممعِّ٤عمماظػملَّؿملػمّ٢ؿممصَزملعمػملَّوملػم،موعمأَؼػمعملَصملَوملػممزعموػمجعمؾملعمممل،مصَكملؿمنػممأَبعمّ٧مغعمسملعمقعموملػممصِّ٨م

وعمجػمؾملؿمِّ٥ماظْؼملعممملءعم).مم م

ّ

ومنهب :شد املئزر :وػّ٦مطؽملمملؼهملمسّ٤مذّٓةماجؿؾملمملدهم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م
ظمماظضملؾمملدةمزؼمملدةمسػملّ٧مسمملدتّ٥مظممشرلمرعسملمملنم،موإٌّادمبّ٥م:ماظؿرملؼملرلمظمماظضملؾمملدةم،م
صػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم-مإؿمذعمامجعممملءعمتِم
صضملّ٤مأغّٗم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مضمملل:م(طَمملنعمماظؽملفمؾِّ٨قمم-م عم
اظْضملعمرملػمّٕغم ماظْفملَوعماخِّٕغم معِّ٤ػم مرعمععمسملعممملنعم مرَّ٦عمى مصِّٕعماذعمّ٥غم م ،موعمذعمّٓفم معِؽػمّٖعمرعمهغم موعماجػمؿعمؽملعمنملعم ماظؽملمملعممملءعم م ،موعمجعمضملعمّ٢عمم
سعمرملعممملءعمهغممدعمقغمّ٦رؼما)م.ممم م
وٕمؼعملّٟماِّعّٕمسؽملّٓمجمّٕدمإحؿملمملءماظػملؿملّ٢م،موإؼعملمملزماِّػّ٢م،موذّٓماٌؽّٖرم،مبّ٢م
تضملّٓىم ذظّ١مإشممبؿملمملنمايمملظهملمواشلؿملؽهملماظيتمؼؽملؾطملّ٨مأنمؼغملّ٦نماظضملؾّٓمسػملؿملؾملمملمعّ٤مجّٓدملم
واجؿؾملمملدم،مظؿملغملّ٦نمعّ٤ماظظملمملئّٖؼّ٤ماٌظملػملقنيم،مضممللمتضملمملشم{:ؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اماتفمعملُّ٦ام
اظػملَّّ٥عممحعمّ٠فممتغمعملَمملتِِّ٥موعمظَمملمتعمؼملغمّ٦تغمّ٤فممإؿمظَّمملموعمأَغػمؿغمّ٣ػممعغملػمػملِؼملغمّ٦نعم}.مم م

إنمإحؿملمملءماظضملرملّٕماِّواخّٕمع ّ٤مرعسملمملنمبؾملّٔهماظغملؿملظملؿملهملم،موبؾملّٔاماشلّٓيماظؽملؾّ٦يم

اظغملّٕؼ ّ٣مشل ّ٦متّٕصمهمل محعملؿملعملؿملهمل مظالميمملن ماظزملمملدق م ،مصمملإلميمملن مػ ّ٦معممل موضّٕ مظم ماظعملػملنملم
وصّٓض ّ٥ماظضملؼمل ّ٢م ،موع ّ٤مث ّ٣متذلدّْ ماظعملؿمل ّ٣ماًػملعملؿملهمل ،مواإلغلمملغؿملهمل م ،موعغملمملرم ماِّخالقم

اظيتمتؽملصملّ٣مدػملّ٦كماإلغلمملن،مووضملػملّ٥معلؿعملؿملؼملمملمظممطّ٢ؾممذؽّ٦نمحؿملمملتّ٥م،مظمماظضملعملؿملّٓةم،م

واآلدابم،موعضملمملعػملهملماظؽملمملس.
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وإذامطمملغوملماظضملرملّٕماِّواخّٕمعّ٤مرعسملمملنمأؼمملعؼممملمسصملؿملؼملهملًماعنتمآمتضملمملشممبؾملمملمسػملّ٧م

سؾمملده مبفملن مأسشملمملػممل مغظملقمملت مربمملغؿملهمل م ،محؿملىمل متؿسملمملس ّٟمصؿملؾملممل مايلؽملمملت ،موؼضملصمل ّ٣مصؿملؾملمملم
اِّجّٕمواظـّ٦اب،موؼطملظملّٕمآمتضملمملشممصؿملؾملمملماظّٔغّ٦بمواظلؿملؽمملتم،مصعملّٓمجضملّ٢مآمتؾمملركم

وتضملمملشممصؿملؾملمملمظؿملػملهملماظعملّٓرم،مإطّٕاعمملمعّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢مِّعهملمحؾؿملؾّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم) محؿ ّ٧متغملـّٕ محلؽملمملتؾملممل ،موتّٕتظمل ّٝمدرجمملتؾملممل م ،موال متلؾعملؾملممل ماِّع ّ٣ماِّخّٕى م ،مضممللم

تضملمملشم:م{إؿمغفممملمأَغػمّٖعمظْؽملعممملهغممصِّ٨مظَؿملػمػملَهملِماظعملَّٓػمرؿمم*موعمععممملمأَدػمرعماكَمععممملمظَؿملػمػملَهملُماظعملَّٓػمرؿمم*مظَؿملػمػملَهملُماظعملَّٓػمرؿممخعمؿملػمّٕؽممعِّ٤ػمم

أَظْ ِّٟمذعمؾملػمّٕـم م* متعمؽملعمّٖفملغم ماٌَالَئِغملَهملُ موعماظّٕقموحغم مصِؿملؾملعمممل مبِكملؿمذػمنؿم مرعمبممؾملؿمّ٣ػم معِّ٤ػم مطُّ٢مم مأَعػمّٕـم م* مدعمالَمؽم مػِّ٨عمم

حعمؿفمّ٧مععمشملْػملَّٝؿمماظظملَفػمّٕؿم}.م م

وشلّٔا مطمملن مع ّ٤مدغمؽملهملّ ماظؽمل

م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّ )ّ٣ماالجؿؾملمملد مظم ماظضملؾمملدةم

واظشملمملسهمل مظم متػمل ّ١ماظضملرملّٕ م ،موبّٔل ماظّ٦د ّٝمظم مهّٕي متػمل ّ١ماظػملؿملػملهمل ماظظملمملضػملهمل م -مظؿملػملهملم
اظعملّٓر م -ماظيت مػ ّ٨مخرلؽم مع ّ٤مأظ ّٟمذؾملّٕ م ،مصؿملؽملعملشمل ّٝماإلغلمملن مس ّ٤مط ّ٢ماًالئ ّ٠م،م
عرملؿطملالًمبعملؿملمملعؾملمملموإحؿملمملئؾملمملمبمملظّٔطّٕ،مواظؿالوةم،مواظّٓسمملء،موؼؿكػملّ٧مسّ٤مصمؿملّٝمعمملمؼرملطملػمل،ّ٥م
وؼضملغملّٟمبعملػملؾّ٥مسػملّ٧مربّ٥موعمملمؼعملّٕبّ٥معؽمل،ّ٥مرػملؾؼممملمظظملسملػملّ٥موثّ٦اب،ّ٥موإدراطًمملمظػملؿملػملهملماظعملّٓرم،م
ؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(تعمقعمّٕفموػما مظَؿملػمػملَهملَ ماظعملَّٓػمرؿم مظم ماظّ٦تػمّٕؿم معِّ٤عم ماظضملعمرملػمّٕؿمم
م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماظلؿملّٓة مسمملئرملهملم

اِّوعماخِّٕؿم معِّ٤ػم مرعمععمسملعممملنعم) م ،موضّٓ مأعّٕ ماظؽمل

(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل) مبمملظّٓسمملء مصؿملؾملممل م ،محني مضمملظومل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل) مظػملؽمل

م(صػمل ّ٧مآم

سػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣مأرأؼوملمإنمواصعملوملمظؿملػملهملماظعملّٓرمععممملذعمامأضّ٦لمصؿملؾملمملم؟مضمملل:مضُّ٦ظِ:ّ٨م(اظػملَّؾملغمّ٣فمم
إؿمغفمَّ١مسعمظملُّ٦لممتغمقِنملقمماظْضملعمظملّْ٦عممصَمملسػمّٟغممسعمؽملمم)ّ٨م.م م
وزلؿملوملمظؿملػملهملماظعملّٓرمبؾملّٔاماالدّ٣مظضملصملّ٣مضّٓرػمملمسؽملّٓمآم(سّٖموج)ّ٢م،موضؿمل:ّ٢م
اظعملّٓر ممبضملؽمل ّ٧ماظسملؿمل ّ٠م ،مظسملؿمل ّ٠ماِّرض مس ّ٤ماٌالئغملهمل ماظيت متؽملّٖل مصؿملؾملممل م ،مصظملّ٨م
ايّٓؼىملم:م(إؿمنفمماظْؼملعمػملَمملئِغملَهملَمتِػملَّْ١ماظػملَّؿملػمػملَهملَمصِّ٨ماظْفملَرػمضؿمم َأطْـعمّٕغممعِّ٤ػممسعمّٓعمدِماظْقعمزملعم)ّ٧م.م م

وظؿملػملهملماظعملّٓرمشلمملمضّٓدؿملهملمخمملصهملم،محؿملىملمجضملّ٢مآمضؿملمملعؾملمملمدؾؾؼممملمٌطملظملّٕةماظّٔغّ٦بم،م

ضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممضَمملمعممظَؿملػمػملَهملَماظْعملَّٓػمرؿممإؿمميعممملغؼممملموعماحػمؿِلعممملبؼممملمشُظملِّٕعممظَّ٥غممععمممل متعمعملَّٓفممعمم
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عِّ٤ػممذعمغػمؾِ،)ِّ٥موعّ٤مثّ٣مصضملػملّ٧ماٌلػملّ٣مأنمزمّٕصمسػملّ٧مإحؿملمملءمػّٔهماظػملؿملػملهملماظضملصملؿملؼملهملم،م

وؼلؿـؼملّٕػمملمظممرمملسهملمآم(سّٖموج)ّ٢م،مصعملّٓمجضملّ٢مايّ٠م(دؾقمملغّ٥موتضملمملشم)ماظضملؾمملدةم

صؿملؾملممل مخرلؼما مع ّ٤مسؾمملدة مأظ ّٟمذؾملّٕ مظؿملّٗ مصؿملؾملممل مظؿملػملهمل ماظعملّٓر م ،مصظملؿملؾملممل مأغّٖل مآ مطؿمملبؼمممل مذام

ضّٓر،مسػملّ٧مغ

مذيمضّٓرم،مبّ٦ادشملهملمعػملّ١مذيمضّٓرم،مسػملّ٧مأعهملمذاتمضّٓرم.مممم م

صػملؽملطملؿؽمل ّ٣مػّٔه ماِّؼمملم مبمملظّٔطّٕ مواظّٓسمملء موتالوة ماظعملّٕآن م ،موط ّ٢معممل مؼعملّٕبؽملممل مإشمم
آم(سّٖموج)ّ٢م،محؿّ٧مالمغغملّ٦نمعّ٤ماحملّٕوعنيمعّ٤مرضممملتمآمتضملمملشممظممػّٔهم
اظػملؿملػملهملم،مصكملنمايّٕعمملنمظممػّٔهماظػملؿملػملهملمػّ٦مايّٕعمملنمايعملؿملعملّ٨م،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صعمػملَّّ٧م
اظػملَّ ّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م(...ظِػملَِّّ٥مصِؿملِّ٥مظَؿملػمػملَهملٌمخعمؿملػمّٕؽممعِّ٤ػممأَظِّْٟمذعمؾملػمّٕـممععمّ٤ػممحغمّٕؿممعممخعمؿملػمّٕعمػعممملمصَعملَّٓػممحغمّٕؿممعم .)..م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

عممل مأحّ٦جؽملممل مودم ّ٤مغؿقّٓث مس ّ٤ماظضملرملّٕ ماِّواخّٕ مع ّ٤مرعسملمملن موإحؿملمملء مظؿملػملهملم

اظعملّٓر مأن مغؿضملػمل ّ٣مع ّ٤مصؿملمملعؽملممل معضملمملغ ّ٨ماظّٕضمهمل م ،مواظؿغملمملص ّ٢م ،موصػملهمل ماظّٕح ّ٣م ،موضؾّٛم
اظؽملظملّٗم،موعّ٤مأػّ٣مػّٔهماٌضملمملغّ٨م:معضملؽملّ٧مإٌّاضؾهملم،مصؼملّٕاضؾهملمآمتضملمملشممظمماظلّٕم
واظضملػملّ٤معّ٤مأػّ٣ماظعملؿملّ٣ماظلمملعؿملهملمواِّخالقماظظملمملضػملهملماظيتمدسمملمإظؿملؾملمملماإلدالمم .م
وإذا مطمملن مذؾملّٕ مرعسملمملن معّٓردهمل متؾملّٔب ماظلػملّ٦ك موتلؼمل ّ٦مبمملِّخالق مإشمم
أحلؽملؾملممل م ،مصمملظزملؿملمملم مؼّٕب ّ٨ماظؽملظملّٗ مسػمل ّ٧معّٕاضؾهمل مآ م(سّٖ موج )ّ٢مظم ماظلّٕ مواظضملػمل ّ٤م،م
حؿملىمل مؼطملّٕس مظم مغظملّٗ ماظزملمملئ ّ٣ماظزملدل مسػمل ّ٧مرمملسهمل مآ مدؾقمملغ ّ٥م ،موؼضملػملؼمل ّ٥مضّ٦ةم
اإلرادة م ،موضؾ ّٛماظؽملظملّٗ م ،مصظمل ّ٨مطـرل مع ّ٤ماِّوضمملت مؼغملّ٦ن ماظشملضملمملم مواظرملّٕاب مبنيم

- 266 -

ؼّٓيماظزملمملئّ٣مبضملؿملّٓؼمامسّ٤مأغصملمملرماظؽملمملسم،موعّٝمذظّ١مميؿؽملّٝمسّ٤متؽملمملوشلؼملمملمخّ٦صًمملمعّ٤م
آم(سّٖموج)ّ٢موخرملؿملهملمعؽمل ّ٥مدؾقمملغّ٥م،موسػملؼملّ٥مبفملنمآمتضملمملشممؼّٕاهم،موعشملػملّٝمسػملؿملّ٥م
ظممدّٕهموسالغؿملؿّ٥م،مصؿملّٖدادمإميمملغّ٥مصالمسممملفمشرلمآم،موالمسمرملّ٧مدّ٦اهم،موػّٔامعمملم
صلّٕهمايّٓؼىملماظرملّٕؼّٟم:م(مطُّ٢قممسعمؼملعمّ٢ؿممابػمّ٤ؿممآدعممعممؼسملمملسعمّٟغمم،مايلؽملهملُمبِضملعمرملػمّٕؿممأعػمـعممملظِؾملعممملمإؿمظَّ٧م
دعمؾػمضملِؼملمملئعمهملِمضِضملػمٍّٟم،مضَممللعممآمتعمضملعممملظَ:ّ٧مإؿمالَّماظزملفمّ٦ػممعممصَكملغفمّ٥غممظِّ٨موعمأغعممملمأجػمّٖؿميمبِِّ٥م;مؼعمّٓعمعغممذعمؾملػمّ٦عمتعمّ٥غمم
وعمرَضملعممملععمّ٥غم معِّ٤ػم مأجػمػملِ ،)ّ٨موضّٓ محـؽملممل مآ متضملمملشم مسػمل ّ٧معّٕاضؾؿ ّ٥مظم مط ّ٢مأحّ٦اظؽملمملم
وتزملّٕصمملتؽملممل،مصعملممللمدؾقمملغ:ّ٥م{ أَظَّ٣ػممتعمّٕعممأَنفمماظػملَّّ٥عممؼعمضملػمػملَّ٣غممععممملمصِّ٨ماظلفمؼملعمّ٦عماتِموعمععممملمصِّ٨ماظْفملَرػمضؿمم
مملمؼغملُّ٦نغممعِّ٤ػممغعمفػمّ٦عمىمثعمػملَمملثعمهملٍمإؿمظَّمملمػغمّ٦عممرعمابِضملغمؾملغمّ٣ػمموعمظَمملمخعمؼملػملعمهملٍمإؿمظَّمملمػغمّ٦عممدعممملدِدغمؾملغمّ٣ػمموعمظَمملمأَدػمغعمّ٧معِّ٤ػمم
ععم عم
ذعمظَِّ١موعمظَمملم َأطْـعمّٕعممإؿمظَّمملمػغمّ٦عممععمضملعمؾملغمّ٣ػممأَؼػمّ٤عممععممملمطَمملغغمّ٦امثغمّ٣فممؼغمؽملعمؾممؽغمؾملغمّ٣ػممبِؼملعممملمسعمؼملِػملُّ٦امؼعمّ٦ػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمإؿمنفمماظػملَّّ٥عمم
ِبغملُّ٢مممذعمّ٨ػمءٍمسعمِػملؿملّ٣ؽم}،موضممللمتضملمملشم{:إؿمنفمماظػملَّّ٥عممطَمملنعممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممرعمضِؿملؾؼمممل}،مصكملذامراضنملماإلغلمملنم
ربّ٥مظممطّ٢مأحّ٦اظّ٥ماغسملؾّٛمدػملّ٦طّ٥موتزملّٕصمملتّ٥م،موحلّ٤مسؼملػملّ٥موادؿعملمملعوملمحؿملمملتّ٥م،م
دّ٦اءمرآهماظؽملمملسمأممٕمؼّٕوهم،مودّ٦اءمأثؽملّ٦امسػملؿملّ٥مأممالم،مصالمؼصملػملّ٣مغظمللّ٥موالمؼصملػملّ٣م
شرله م ،محؿ ّ٧موإن مشمملبومل مسؽمل ّ٥مرضمملبهمل ماظؾرملّٕ م ،مِّغ ّ٥مؼّٓرك مأن مآ متضملمملشم معضمل ّ٥محؿملىملم
طمملنمظمماظلظملّٕمأومايسملّٕم،مظمماًػملّ٦ةمأومظمماىػملّ٦ةم،مالمسمظملّ٧مسػملؿملّ٥مخمملصؿملهملم،موالم
ؼطملؿملنمل مسؽمل ّ٥مدّٕ موال مسالغؿملهمل م ،موضّٓ مسدل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مس ّ٤مإٌّاضؾهملم

بمملإلحلمملن مطؼملممل مورد مظم محّٓؼىمل مجدلؼ ّ٢م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) محني مدفملظ ّ٥مضمملئالً م:م
(صفملخدلغ ّ٨مسعمّ٤ؿم ماإلؿمحػملعممملنؿم؟ .مصعملَممللعم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(أَنػم متعمضملػمؾغمّٓعم ماظػملَّّ٥عم مطَفملَغفمَّ١م
ػممتغملُّ٤ػممتعمّٕعماهغممصَكملؿمغفمّ٥غممؼعمّٕعماكَ)م،مظّٔاموجنملمسػملؿملؽملمملمصمؿملضملؼممملمأنمغّٕاضنملمآمتضملمملشمم،م
تعمّٕعماهغممصَكملؿمنػممظَ ّ٣عم
وظؽملقّٔر مأن متغملّ٦ن مأجلمملدغممل مبال مضؼملمملئّٕ محؿملهمل معؿزملػملهمل مبمملي ّ٠مواًرل مواٌضملّٕوف م،م
حؿّ٧متؿؽملّٖلمسػملؿملؽملمملمرضمهملمآمتضملمملشمموعطملظملّٕتّ٥م،مصغملؼملمملمبّٓأغمملمذؾملّٕمرعسملمملنمبمملظشملمملسمملتم
صػملؽملكؿؼملّ٥مأؼسملؼممملمبمملظشملمملسمملتم،مصمملِّسؼملممللمبمملًّ٦اتؿمل .ّ٣م

*مممممم*مممممم* م
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خطب ١عٝد ايفطس املبازى ٖ3418ـ
ايؼملّٓمٓم،موآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآم
أطدل ،مآ مأطدل م ،مآ مأطدل م ،مآ مأطدل م ،مآ مأطدل مطؾرلؼما م ،موايؼملّٓ مٓ مطـرلؼما م،م
ودؾقمملنمآمبغملّٕةموأصؿملالً .م
ايؼملذملذملذملّٓمٓموحذملذملذملّٓهم،مصذملذملذملّٓقموسذملذملذملّٓهم،موغزملذملذملذملّٕمسؾذملذملذملّٓهم،موأسذملذملذملّٖؾممجؽملذملذملذملّٓهم،موػذملذملذملّٖمم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمم
اِّحّٖابموحّٓهم،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،م
وععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓ ماغعملسمل ّ٧مرعسملمملن مبفملؼمملع ّ٥ماظظملمملضػملهمل م ،موظؿملمملظؿمل ّ٥ماظضملمملعّٕة م ،موصمملز مصؿمل ّ٥مع ّ٤مصمملزم
بمملظّٕضمهمل مواٌطملظملّٕة مواظضملؿ ّ٠مع ّ٤ماظؽملمملر م ،مغلفملل مآ متضملمملشم مأن مغغملّ٦ن معؽملؾمل ّ٣م ،موأنم
ؼؿعملؾّ٢معؽملمملمصالتؽملمملموصؿملمملعؽملمملم ،مورطّ٦سؽملمملمودفّ٦دغمملم،موأنمؼغملؿؾؽملمملمصؿملّ٥معّ٤ماظضملؿعملمملءمعّ٤م
اظؽملمملرموعّ٤ماٌعملؾّ٦ظني.م م
واظؿملّ٦م مؼرملّٕق مسػملؿملؽملممل مسؿملّٓغم ماظظملشملّٕ ماٌؾمملرك مبؾؾملفؿ ّ٥موصّٕحؿ ّ٥م ،مأسمملده مآ مسػملؿملؽملمملم
وسػملّ٧ماظؾرملّٕؼهملمطػملؾملمملمبمملًرلمواظؿملؼملّ٤مواظدلطمملتم،مصؾملّ٦مؼّ٦مغممصّٕحـممودّٕورـمم،مجضملػملّ٥مآم
(سّٖ موج )ّ٢مخؿمملعممل مظػملرملؾملّٕ ماظغملّٕؼ ّ٣م ،مظؿملظملّٕح ماظزملمملئؼملّ٦ن مواظشملمملئضملّ٦ن مبشملمملسؿؾمل ّ٣مٓ م(سّٖم
وج )ّ٢م{،ضُّ٢ػم مبِظملَسملػمّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥موعمبِّٕعمحػمؼملعمؿِ ِّ٥مصَؾِّٔعمظِ َّ١مصَػملْؿملعمظملّْٕعمحغمّ٦ا مػغمّ٦عم مخعمؿملػمّٕؽم معِؼملفمممل مؼعمفػمؼملعمضملغمّ٦نعم}،م
وؼعملّ٦لماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ظِػملزملفممملئِّ٣ؿممصَّٕػمحعمؿعممملنؿمم...مإؿمذعمامأَصْشملَّٕعممصَّٕؿمحعممبِظملِشملّْٕؿمهِ،م

وعمإؿمذعما مظَعملِّ٨عم مرعمبفمّ٥غم م -مسعمّٖفم موعمجعمّ٢فم -مصَّٕؿمحعم مبِزملعمّ٦ػمعِ )ِّ٥م ،موضّٓ مسغمّٕفعم مبؿملّ٦م ماىمملئّٖة م ،مصؼمل ّ٤مأمتم
صؿملمملعّ٥موضؿملمملعّ٥م،موبّٔلمصؿملّ٥معّ٤ماظضملشملمملءمابؿطملمملءمعّٕضمملةمآم(سّٖموج)ّ٢م،موأسشملّ٧معّ٤م
حّٕعّ٥م،مووصّ٢معّ٤مضشملضملّ٥م،موسظملمملمسؼملّ٤مزػملؼملّ٥م،مصّٓقمصؿملّ٥مضّ٦لمايّ٠مدؾقمملغ:ّ٥م{ضَّٓػمم م
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أَصْػملَّّعممععمّ٤ػممتعمّٖعمطَّ،}ّ٧مصمملظضملؿملّٓمايعملؿملعملّ٨مظممحؿملمملةماإلغلمملنمأنمتغملّ٦نمسالضؿّ٥مبمملٓم(سّٖم
وج)ّ٢مظممخرلمحمملل،مصغملّ٢مؼّ٦ممميّٕمسػملؿملّ٥مدونمأنمؼضملزملّ٨مآمتضملمملشممصؾملّ٦مسؿملّٓم،م
وط ّ٢مؼّ٦م مميّٕ مسػملؿمل ّ٥مبفملع ّ٤مودالم مصؾمل ّ٦مسؿملّٓ م ،محؿملىمل مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممأصػمؾعمّّعممعِ ػمؽملغملُّ٣ػممآعِؽملؼممملمظممدّٕبِِّ٥م،معغمضملعممملصَّ٧ؼممظممجعملعمِّٓهِم،مسِؽملػمّٓعمهغممضُّ٦تغممؼعمّ٦ػمعِِّ٥م،م
َصغملَفملغفمؼملعممملمحِؿملّٖعمتػممظَّ٥غمماظّٓقمغػمؿملعممملمبِقعمّٔعماصِرلؿمػعمممل) .م
واظضملؿملّٓ مظم ماإلدالم مظ ّ٥معضملؽملؿملمملن مطؾرلان م ،معضملؽمل ّ٧مربمملغ ،ّ٨موعضملؽمل ّ٧مإغلمملغ،ّ٨م
صمملٌضملؽمل ّ٧ماظّٕبمملغ ّ٨مػ ّ٦مأن مال مؼؽملل ّ٧ماإلغلمملن مرب ّ٥مبمملظضملؾمملدة مظم مؼّ٦م ماظضملؿملّٓ م ،مصؿملؾّٓأم
اٌلػمل ّ٣مؼّ٦ع ّ٥مبمملظؿغملؾرل موبمملظزملالة مذمل مصالة ماظضملؿملّٓ مذمل مواظؿعملّٕب مإشم مآ م(سّٖ موج)ّ٢م
بمملظشملمملسهمل مبضملّٓ ماظشملمملسهمل م ،مصؾضملّٓ مغضملؼملهمل ماظزملؿملمملم مواظعملؿملمملم متفملت ّ٨مغضملؼملهمل ماظؿؾملػملؿمل ّ٢مواظؿغملؾرل م،م
ِؿغملَؾممّٕغموا ماظػملَّّ٥عم مسعمػملَ ّ٧مععمممل مػعمّٓعماطُّ٣ػم موعمظَضملعم َّػملغملُّ٣ػمم
ؼعملّ٦ل ماي ّ٠مدؾقمملغ{:ّ٥وعمظِؿغمغملْؼملِػملُّ٦ا ماظْضملِّٓفمةَ موعمظ غم
تعمرملػمغملُّٕغمونعمم} أي:مظؿغملؼملػملّ٦امسّٓةمرعسملمملنمثالثنيمؼّ٦عمملم،مأومتلضملهملموسرملّٕؼّ٤موصّ٠ماشلالل،م
ظؿغملدلوامآمسػملّ٧معمملمػّٓاطّ٣مإظؿملّ٥معّ٤ماظشملمملسهملمظممصالةماظضملؿملّٓم،موطمملنمأحّٓماظضملػملؼملمملءم
ؼعملّ٦ل:مإذاموصعملينمآمإشممرمملسهملم،مثّ٣موصعملينمإشممذغملّٕماظشملمملسهملم،مسػملؼملوملمأنماظرملغملّٕم
غضملؼملهملمجّٓؼّٓةمهؿمملجمإشممذغملّٕمجّٓؼّٓم،مِّغؾملمملمػّٓاؼهملمجّٓؼّٓة.مم م
وأعممل ماٌضملؽمل ّ٧ماإلغلمملغ :ّ٨مصؾمل ّ٦مأن مؼظملّٕح ماإلغلمملن مبظملسمل ّ٢مآ متضملمملشم مسػملؿمل ّ٥م،م
وؼؿّ٦اصّ٢معّٝمأػػملّ٥موجرلاغّ٥م،موذويمرضمّ٥مبمملظظملّٕحمواظلّٕورم،مظممشرلمإدّٕافموالم
خمؿملػملهملم .م
والمرؼنملعممأنفممػّٔهماِّؼمملممصّٕصهملمظغمللنملمايلؽملمملتمعّ٤مخاللمصِػملَهملِماظّٕحّ٣ؿمم،م
موؼؽملظملخملّٗ مطّٕبعم ماٌؾؿػملّ٧م
وتضملؾملّٓػ ّ٣مبمملظلقملال ،مصؿملغمضملِني مصعملرلعمػ ّ٣م ،موؼّٕح ّ٣مضضملؿملظملَؾمل ّ٣م ،غم
عؽملؾملّ٣م،مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(ععمّ٤ػممغعمظملَّّٗعممسّ٤معقملعّ٤ـممطُّٕبعمهملًمعِّ٤مطُّٕعمبِماظّٓغؿملمملم
غعمظملَّّٗعممآمسؽملّ٥مطُّٕػمبهملًمعّ٤مطُّٕعمبمؼّ٦مماظعملؿملمملعهمل)م،موضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(عّ٤م
أحعمنملفممأنمؼغمؾلعمَّٛمظّ٥مظممرزضِّ٥مموؼغمؽمللفملمظّ٥مظممأثّٕؿمهم،مصػملْؿملعمزملِّ٢ػممرعمحِؼملعم،)ّ٥موصّ٧مايّٓؼىملم
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اظعملّٓد :ّ٨م(أَغعمممل ماظّٕفمحػمؼملعمّ٤غم م ،مخعمػملَعملْوملغم ماظّٕفمحِّ٣عم م ،موعمذعمعملَعملْوملغم مظَؾملعمممل مادػمؼملؼمممل معِّ٤عم مادػمؼملِ ّ٨م ،مصَؼملعمّ٤ػمم
وعمصعمػملَؾملعممملموعمصعمػملْؿغمّ٥غمم،موعمععمّ٤ػممضَشملَضملعمؾملعممملمضشملضملؿ)ّ٥م،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماضّٕءوامإنم
ذؽؿّ٣مضّ٦لمآمتضملمملشمم{:صَؾملعمّ٢ػممسعملعمؿملػمؿغمّ٣ػممإؿمنمتعمّ٦عمظَّؿملػمؿغمّ٣ػممأَنمتغمظملْلِّٓغموامصِّ٨ماِّرػمضؿمموعمتغمعملَشملخملضملغمّ٦ام
مملعغملُّ٣ػمم*مأُوػمظَؽَِّ١ماظَِّّٔؼّ٤عممظَضملعمؽملعمؾملغمّ٣غمماظػملَّّ٥غممصَفملَصعمؼملفمؾملغمّ٣ػمموعمأَسػمؼملعمّ٧مأَبػمزملعممملرعمػغمّ٣ػم} .م
أَرػمحعم عم
وضّٓمذّٕسوملماِّسؿملمملدمظمماإلدالمميغملّ٣مدمملعؿملهملم،موععملمملصّٓمسمملظؿملهملم،موأشّٕاضم
غؾؿملػملهملم،مالمختّٕجمسّ٤مدائّٕةماظؿضملؾقمّٓمٓمربممماظضملمملٌنيمظممطّ٢ممموضوملٍموحنيم،مَٗٓٚا:مم م
*متّ٦رؿملّٓماظضملالضمملتماالجؿؼملمملسؿملهملمبمملظؿّٖاورمواظؿالضّ٨م،مواظؿـملظّٟمواظؿضملمملرفموغرملّٕم
اٌّ٦دة مواظّٕضمهمل مبني ماظؽملمملس مطمملصهمل م ،موتّٕدؿملّْ ماِّخّ٦فمة مبؿملؽملؾمل ّ٣مظم معرملمملرق ماِّرضم
وعطملمملربؾملمملم،مصظملّ٨محذملذملّٓؼىملماظؽملفمؾِّ٨ممم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(مأَنفممرعمجغمػملًمملمزعمارعممأَخؼممملمظَّ٥غممصِّ٨م
ضَّٕػمؼعمهملٍ مأُخػمّٕعمى م ،مصَفملَرػمصعمّٓعم ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَ ّ٧مععمّٓػمرعمجعمؿِ ِّ٥مععمػملَغملًممل ،مصَػملَؼملفمممل مأَتعم ّ٧مسعمػملَؿملػم ِّ٥مضَممللعم :مأَؼػمّ٤عم متغمّٕؿمؼّٓغم؟م
ضَممللعم:مأُرؿمؼّٓغممأَخؼممملمظِّ٨مصِّ٨مػعمِّٔهِماظْعملَّٕػمؼعمهملِ،مصَعملَممللعم:مػعمّ٢ػممظََّ١مسعمػملَؿملػمِّ٥معِّ٤ػممغِضملػمؼملعمهملٍمتعمّٕغمبقمؾملعمممل؟ممضَممللعم:مظَمملم
شَؿملػمّٕعممأَغممّ٨مأَحػمؾعمؾػمؿغمّ٥غممصِّ٨ماظػملَِّّ٥م،مضَممللعم:م"صَكملؿمغممّ٨مرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥مإؿمظَؿملػمَّ١مبِفملَنفمماظػملَّّ٥عمم(سعمّٖفمموعمجعمّ٢فم)مضَّٓػمم
أَحعمؾفم َّ١مطَؼملعمممل مأَحػمؾعمؾػمؿعمّ٥غم مصِؿمل )ِّ٥م ،مصؿضملؼملؿمل ّ٠ماظؿالحغم ّ٣موتّ٦ثؿمل ّ٠ماظّٕواب ّٛمبني مأصّٕاد ماُِّعفمهملم
ععملزملّٓمعّ٤ماٌعملمملصّٓماظضملصملؿملؼملهملماظيتمذغمّٕسوملػممِّجػمػملؾملمملماِّسؿملمملدم .م
* مَٗٓٚا م :ماظؿّٔطرلغم مرّ٠مم ماظسملضملظملمملء مواحملؿمملجني م ،موإشؽملمملؤػ ّ٣مس ّ٤مذلممم
اظلقملالمظممػّٔاماظؿملّ٦مم;محؿّ٧مترملؼملّ٢عمماظظملّٕحهملُمطّ٢فممبؿملوملٍم،موتضملّ٣فممطّ٢مأدّٕةم،مؼعملّ٦لم
اظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(أَشْؽملغمّ٦ػغمّ٣ػممصِّ٨مػعمّٔعماماظْؿملعمّ٦ػممؿم)مٕمؼعمل:ّ٢مأسشملّ٦ػّ٣م،موالم

أحلؽملّ٦ا مسػملؿملؾمل ،ّ٣موال متزملّٓضّ٦ا مإظؿملؾمل ،ّ٣موإمنممل مضمملل :م(أَشْؽملغمّ٦ػغمّ٣ػم) مأي :معممل مزمعمل ّ٠مشلّ٣م
اظطملؽمل ،ّ٧موؼغملظملؿملؾمل ّ٣مذلؾم ماٌلفملظهمل م ،مصرملضملرلة ماظضملؿملّٓ مصّٕصهمل مظؿؿزملمملصَ ّ٧ماظؽملظملّ٦س موتؿـملظّٟم
اظعملػملّ٦بغم م ،موتؿّ٦رّٓ ماظزملالتغم مواظضملالضمملت م ،موتّٖول ماظسملطملمملئّ٤غم مواِّحعملمملد م ،مصؿغمّ٦صعمّ٢غمم
اِّرحمملم مبضملّٓ ماظعملشملؿملضملهمل م ،موتؿزملمملصّّ ماِّصؽّٓة مواظعملػملّ٦ب مضؾ ّ٢ماِّؼّٓي م ،موؼضمل ّ٣ماظّ٦دقمم
واظزملظملمملءمصمؿملّٝمأصّٕادماجملؿؼمل .ّٝم
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ورمنمل مأن مغؿفؽملنمل مظم مأؼمملم ماظضملؿملّٓ مودمملئّٕ ماِّؼمملم ماإلدّٕاف مواظؿؾّٔؼّٕ م،م
وارتغملمملب ماحملّٕعمملت م ،مصمملإلدالم مدؼ ّ٤ماظّ٦دشملؿملهمل مواالسؿّٓال م ،ال مإصّٕاط مصؿمل ّ٥موالم
تظملّٕؼّٛم،موالمإدّٕافموالمتعملؿرلم،مؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغّ٥م{:وعمطُػملُّ٦اموعماذػمّٕعمبغمّ٦اموعمظَمملمتغملػمّٕؿمصُّ٦ام
إؿمغفمّ٥غممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمّٕؿمصِنيعم}م،موؼعملّ٦لم(سّٖموج)ّ٢م:م{..موعمظَمملمتغمؾعمّٔممرػممتعمؾػمِّٔؼّٕؼمام*مإؿمنفمماظْؼملغمؾعمّٔممرؿمؼّ٤عمم
ؿمموطَمملنعمماظرملفمؿملػمشملَمملنغممظِّٕعمبممِّ٥مطَظملُّ٦رؼما}،مصمملظؿؾّٔؼّٕماٌؽملؾملّ٨مسؽملّ٥مإغظملمملقم
طَمملغغمّ٦امإؿمخػمّ٦عمانعمماظرملفمؿملعممملرِني عم
اٌممللمظممشرلمحعملّ٥م،موتظملّٕؼعملّ٥مصؿملؼملمملمالمؼؽملؾطملّ٨م.م م
طؼملممل مأعّٕغممل مدؼؽملؽملممل مايؽملؿمل ّٟمبمملالضؿزملمملد مظم ماظشملضملمملم مواظرملّٕاب م ،مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملمملم
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمممل مععمػملَفملَ مآدعمعِّ٨لم موؿمسعممملءؼم مذعمّٕكما معِّ٤ػم مبعمشملّْ٤ـم ،مبِقعملػمنملِ مابػمّ٤ؿم مآدعممعمم
ُأطُػملَمملتؽمم–مظعملؿملؼملمملتم–مؼغمعملِؼملػمّ٤عممصغمػملْؾعمّ٥غم،مصَكملؿمنػممطَمملنعممظَمملمععمقعممملَظهملَمصَـغمػملُىملؽممظِشملَضملعممملعِِّ٥م،موعمثغمػملُىملؽممظِرملعمّٕعمابِِّ٥م،م
وعمثغمػملُىملؽممظِؽملعمظملَلِ )ِّ٥م،مصمملٌلػملّ٣مايّ٠مالبّٓموأنمؼغملّ٦نمعضملؿّٓالًمظممحؿملمملتّ٥م،مععملؿزملّٓؼمامظمم
أعّ٦رهم طػملؾملمملم،معػملؿّٖعؼممملمبمملٌؽملؾمليملماظّ٦دشملّ٨مظممرضملمملعّ٥موذّٕابّ٥مودمملئّٕمتزملّٕصمملتّ٥م،محؿؾمّ٧مالم
ؼّٓخّ٢مظممبمملبماإلدّٕافمواظؿعملؿرل،مصمملإلدّٕافمعظمللّٓةمظػملؽملظملّٗمواٌممللمواجملؿؼملّٝم،م
واظؿعملؿرل محؾّٗ مظػملؼملمملل مس ّ٤ماغؿظملمملع مصمملحؾ ّ٥مب ّ٥مواغؿظملمملع ماجملؿؼمل ّٝمع ّ٤محّ٦ظ ّ٥م،م
واإلدّٕافمواظؿعملؿرلمزمّٓثمملنماخؿالالًمظمماحملؿملّٛماالجؿؼملمملسّ٨موايؿملمملةماالضؿزملمملدؼهملم
،مواغؿرملمملرماىّٕائّ٣مبغملّ٢مأغّ٦اسؾملممل،مبمملإلضمملصهملمإشممصلمملدماظعملػملّ٦بمواِّخالقم،مظّٔظّ١م
أعّٕ مآ متضملمملشم ماٌقملعؽملني مبمملظؿّ٦ازن مواظؿّ٦د ّٛم ،مصعملمملل مدؾقمملغ :ّ٥م{وعمظَممل متعمفػمضملعمّ٢ػم مؼعمّٓعمكَم
عممعػملُّ٦عؼممملمععمقػملغمّ٦رؼما}،موؼعملّ٦لمدؾقمملغ:ّ٥م
ععمطملػمػملُّ٦ظَهملًمإؿمظَّ٧مسغمؽملغمعملَِّ١موعمظَمملمتعمؾػملغمشملْؾملعممملمطُّ٢فمماظْؾعملػمِّٛمصَؿعمعملْضملغمّٓ عم
غمواموطَمملنعممبعمؿملػمّ٤عممذعمظَِّ١مضَّ٦عماعؼمممل} .م
{واظَِّّٔؼّ٤عممإؿمذعمامأَغػمظملَعملُّ٦امظَّ٣ػممؼغملػمّٕؿمصُّ٦اموعمظَّ٣ػممؼعمعملْؿغمّٕ عم
صمملظؿّ٦جؿملّ٥ماظعملّٕآغّ٨مؼّٕذّٓماإلغلمملنمإشممأنمؼغملّ٦نمعؿّ٦دشملًمملمظممأعّ٦رهمطػملؾملممل،م
عضملؿّٓالً مظم مإغظملمملق مأعّ٦اظ ،ّ٥مرؿملىمل مال مؼغملّ٦ن مخبؿملالً موال معلّٕصًممل م; مِّن ماإلدّٕافم
واظؾكّ٢مؼقملدؼمملنمبّ٥مإشممأنمؼزملرلمعّٔعّ٦عؼممملمعّ٤ماًػملّ٠مواًمملظّ٠مإصّٕارًمملمأومتظملّٕؼشملًمملم.م م

*مممممممم*مممممممم* م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝ

آمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم م
مآمأطدلمطؾرلؼمام،موايؼملّٓمٓمطـرلؼمام،مودؾقمملنمآمبغملّٕةموأصؿملالً م..مايؼملّٓمٓم
ربماظضملمملٌنيم،موأذؾملّٓمأن مالمإظّ٥مإال مآموحّٓهمالمذّٕؼّ١مظ،ّ٥موأذؾملّٓمأنمدؿملّٓغمملم
وغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل ،ّ٥موسػمل ّ٧مآظ ّ٥موصقؾّ٥م
أصمضملني.مم

إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

ممإن ماٌقملع ّ٤ماي ّ٠معشملمملظنمل مبمملٌّٓاوعهمل مسػمل ّ٧ماظشملمملسمملت مواظضملؾمملدات م ،مصمملظشملمملسهملم
ظؿملّٗ مشلممل معّ٦دّ٣ؽم معضملنيؽم م ،محؿ ّ٧مإذا معممل ماغعملسمل ّ٧مػّٔا ماٌّ٦د ّ٣مسمملد ماإلغلمملن مإشمم
اٌضملمملصّ٨معّٕةمأخّٕىم،مبّ٢مإغؾملمملمعلؿؼملّٕةمدائؼملهملمبّٓواممحؿملمملةماظضملؾّٓموهعملّ٠مذّٕوطم
تغملػملؿملظمل ّ٥مبؾملممل م ،موػّٔا معممل مطمملن مؼظملضملػمل ّ٥ماظؽمل

م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م ،موضؿمل ّ٢مظؾرملّٕم

ايمملظم م -مرضمّ٥مآ م -م:مإنمضّ٦عمملًمؼؿضملؾّٓونمورمؿؾملّٓون مظممرعسملمملنمثّ٣مؼظملذلونم
بضملّٓه مس ّ٤ماظضملؾمملدة م ،مصعملمملل :م(بؽّٗ ماظعملّ٦م مضّ٦م مال مؼضملّٕصّ٦ن مٓ محعملنمممل مإال مظم مذؾملّٕم
رعسملمملن،مإنماظزملمملحلماظّٔيمؼؿضملؾّٓمورمؿؾملّٓماظلؽملهملمطػملؾملممل) .م
إنمآٌّاوعهملمواٌّ٦ازؾهملمسػملّ٧ماظشملمملسمملتمواظضملؾمملداتمػ ّ٦ماعؿـممللمظعملّ٦لمآم
تضملمملشم:م{وعماسػمؾغمّٓػممرعمبفمَّ١محعمؿفمّ٧مؼعمفملْتِؿملعمَّ١ماظْؿملعمعملِنيغم}،موضّ٦ظّ٥م{:صَكملؿمذعمامصَّٕعمشْوملعممصَمملغػمزملعمنملػمم*موعمإؿمظَّ٧م
رعمبممَّ١مصَمملرػمشَنملػم} م أي:مإذاماغؿؾملؿملوملمعّ٤مسؾمملدةمورمملسهملمصؿػملؾّٗمبشملمملسهملموسؾمملدةمأخّٕىم
ضمملصّٓؼمامبؾملمملموجّ٥مآم(سّٖؾمموجّ٢ؾم)م .م
وعّ٤ماِّسؼملممللماظيتمرمنملمسػملّ٧ماإلغلمملنماٌّ٦ازؾهملمسػملؿملؾملمملم،معمملمدؽملفمّ٥غممظؽملمملمردّ٦لم
آم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معّ٤ماظزملؿملمملممظممذؾملّٕمذّ٦ال،مصعملّٓمأرذّٓغمملم(صػملّ٧مآم
سػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مإشممصسملّ٢مصّ٦مماظلوملمعّ٤مذّ٦الم،موحىملفممسػملؿملؾملمملمورشَّنملمظممصؿملمملعؾملمملم،م
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صعملمملل:م(ععمّ٤ػممصعممملمعممرعمععمسملعممملنعممثغمّ٣فممأتػمؾعمضملعمّ٥غممدِؿؾممملًمعِّ٤ػممذعمّ٦فمالـممطَمملنعممطَزملِؿملعممملمؿمماظّٓفمػػمّٕؿم)ممصزملؿملمملممدؿهملم
أؼمملممعّ٤مذّ٦المبضملّٓمرعسملمملنمؼغملؿغملؼملّ٢مبؾملمملمأجّٕمصؿملمملمماظّٓػّٕمطػمل .ّ٥م
صكملذا مصمملعؾملممل ماٌلػمل ّ٣مبضملّٓ مرعسملمملن مطمملن مذظ ّ١مسالعهمل مع ّ٤مسالعمملت ماظعملؾّ٦ل م،م
صكملنمآم(سّٖموج)ّ٢مإذامتعملؾّ٢مسؼملّ٢ماٌلػملّ٣م،موصعملّ٥مظضملؼملّ٢مصمملحلمبضملّٓهم،مصؼملّ٤مسؼملّ٢م
حلؽملهملً مث ّ٣مأتؾضملؾملممل مرلؽملهمل مبضملّٓػممل م ،مطمملن مذظ ّ١مسالعهمل مسػمل ّ٧مضؾّ٦ل مايلؽملهمل ماِّوشم م،م
صػملؽملقّٕصمسػملّ٧مصؿملمملممػّٔهماِّؼمملممتعملّٕبؼممملمإشممآم(سّٖموج )ّ٢ورؼملضملؼممملمظممرضمملهم .م
وظؽملقّٕصمأؼسملمملمسػملّ٧معمملطؽملمملمغؿعملّٕبمبّ٥مإشممآم(سّٖموج)ّ٢مظممرعسملمملنمعّ٤م
اظّٔطّٕم،موضّٕاءةماظعملّٕآنم،موشرلمذظّ١معّ٤مأسؼملممللماًرلم.مم م

*مممممم*مممممم* م
م
م
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م

َاذا بعد زَطإ ؟
َٚاذا أفدْا َٓ٘؟

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌني،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖ{:إؿمنفمماظَِّّٔؼّ٤عممضَمملظُّ٦امرعمبقمؽملعمذملمملماظػملَّذملّ٥غمم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغممم
ثغمّ٣فممادػمؿعمعملَمملعغمّ٦امصَػملَمملمخعمّ٦ػمفؽممسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػمموعمظَمملمػغمّ٣ػممؼعمقػمّٖعمغغمذملّ٦نعمم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
المذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صؼملمملمأدّٕعمعمملمتؽملعملسملّ٨ماِّؼذملمملمم،موعذملمملمأسفذملّ٢معذملمملمتؽملؿؾملذملّ٨ماظرملذملؾملّ٦رمواِّسذملّ٦امم،موتػملذملّ١م
دؽملهملمآم(سذملّٖموجذمل)ّ٢مظممخػملعملذملّ٥م،مالمتؿؾذملّٓلموالمتؿقذملّ٦لم،مضذملممللمتضملذملمملشم:م{صَػملَذملّ٤ػممتعمفِذملّٓعمم
ظِلغمؽملفموملِماظػملَِّّ٥متعمؾػمذملِّٓؼالًموعمظَذملّ٤ػممتعمفِذملّٓعممظِلغمذملؽملفمموملِماظػملَّذملِّ٥متعمقػمذملّ٦ؿمؼالًم}،مأؼذملمملمؽمممتذملّٕقمموأسذملّ٦امؽممتغملذملّٕقمم،موظمم
تعملػملنملماظّٓػّٕمسدلم،موظممتطملرلماِّحّ٦المعغمّٓفمطّٕم،مؼعملّ٦لمدؾقمملغّ٥م:م{وعمػغمّ٦عمماظَّذملِّٔيمجعمضملعمذملّ٢عمم
عممذغملُّ٦رؼما}.مم م
اظػملَّؿملػمّ٢عمموعماظؽملفمؾملعممملرعممخِػملْظملَهملًمظِؼملعمّ٤ػممأَرعمادعممأَنػممؼعمّٔفمطَّّٕعممأَوػممأَرعماد غم
بمملِّعّٗماظعملّٕؼنملمطؽملمملمغضملؿملّ٘مظممذؾملّٕمرعسملمملنم،مغزملذملّ٦ممغؾملذملمملرهموغعملذملّ٦ممظؿملػملذملّ٥م،موغعملذملّٕأم
اظعملذملذملّٕآنموغؿزملذملذملّٓقمعذملذملّ٤مصسملذملذملّ٦لمأعّ٦اظؽمل ذملمملم،موغؿل ذملمملبّ٠مإشمماًذملذملرلاتم،مصغمل ذملمملنمعّ٦زلؼم ذملمملم
سصملؿملؼملؼممملمظػملؿفمملرةماظّٕارهملمعّٝمآم(سّٖموج.)ّ٢مم م
واغعملسمل ّ٧مذؾملّٕ مرعسملمملن مخبرلات ّ٥موبّٕطمملت ّ٥م ،مصؾملؽملؿملؽؼمممل مٌ ّ٤مصمملع ّ٥موضمملع ّ٥مإميمملغؼممملم
واحؿلمملبؼممملم،موػؽملؿملؽؼممملمظّ٥ماظؿفملدّ٨مبذملمملظلػملّٟماظزملمملحلم(رضّ٦انمآمتضملمملشممسػملؿملؾمل)ّ٣ماظّٔؼّ٤م
طمملغّ٦امؼّٓسّ٦نمآمدؿهملمأذؾملّٕمأنمؼؾػملطملؾملّ٣مرعسملمملنم،مثّ٣مؼّٓسّ٦غّ٥مدؿهملمأذؾملّٕـممأخّٕىمأنم
ؼؿعملؾػملّ٥معؽملؾملّ٣م،مصغملّ٢مأوضمملتؾملّ٣مسؾمملدةم،مصػملؿملقؼملِّٓمآم(سّٖموج)ّ٢مسػملّ٧متّ٦صؿملعملّ٥م،موظؿمللفملظّ٥م
دؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم ماظعملَؾّ٦لعم م ،مصكملنفم مآ م(سّٖ موجّ٢فم) مال مؼغمسملِؿمل ّٝمأجػمّٕعم مععم ّ٤مأحل ّ٤مسؼملالً م،م
وظؿملغملّ٤مظلمملنمحمملظّ٥معمملمضمملظّ٥مدؿملّٓغمملمدػملؿملؼملمملنم(سػملؿملّ٥ماظلالم)م:م{رعمبمممأَوػمزؿمسػمؽملِّ٨مأَنػممأَذػمغملُّٕعمم
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غِضملػمؼملعمؿعم َّ١ماظَّؿِ ّ٨مأَغػمضملعمؼملػموملعم مسعمػملَّ٨فم موعمسعمػملَ ّ٧موعماظِّٓعميفم موعمأَنػم مأَسػمؼملعمّ٢عم مصعممملظِقؼمممل متعمّٕػمضعممملهغم موعمأَدػمخِػملْؽملِّ٨م
بِّٕعمحػمؼملعمؿَِّ١مصِّ٨مسِؾعممملدِكَماظزملفممملظِقِنيعم}.م م
واٌؿفملعّ٢مظممح ممللمطـرلـممعذملّ٤ماٌلذملػملؼملنيماظؿملذملّ٦ممبضملذملّٓمعسملذملّ٨مذذملؾملّٕمرعسملذملمملنمرمذملّٓم
أغؾملّ٣مضّٓماغعمللؼملّ٦امإشممصّٕؼعملني:م م
األ:ٍٚماٌذملذملقملعّ٤مايذملذملّ٠ماظذملذملّٔيمأثذملذملّٕماظزمل ذملؿملمملممظممأخالضذملذملّ٥مود ذملػملّ٦طّ٥م،مص ذملؿملضملػملّ٣مسػملذملذملّ٣م
اظؿملعملنيمأنمربفممرعسملمملنمػّ٦مربقممصمؿملّٝماظرملؾملّ٦رمواِّسّ٦امم،مصؿفّٓهمدائّ٣ماظزملػملهملمبّٕبذملّ٥م
(سذملذملّٖموجذملذمل)ّ٢م،مصؾملذملذملّ٦مسؾذملذملّٓمرب ذملمملغّ٨ؾمموظ ذملؿملّٗمسؾذملذملّٓؼمامرعسملمذملمملغؿملكممملم،مصؿمللذملذملؿؼملّٕمسػملذملذملّ٧مسؾمملدتذملذملّ٥مبضملذملذملّٓم
رعسملمملنم،مواحملمملصصملهملمسػملّ٧ماظزملػملّ٦اتمودمملئّٕماظضملؾمملداتم،مواظؾضملّٓمسّ٤ماحملّٕعمملت.م م
ٚايجــاْ:ٞمح ذملممللمعذملذملّ٤مٕمؼلذملذملؿظملّٓمعذملذملّ٤مص ذملؿملمملعّ٥مصػملذملذملّ٣مؼذملذملقملثّٕماظزمل ذملؿملمملممظممخرمل ذملؿملؿّ٥مٓم
وحلذملّ٤معّٕاضؾؿذملذملّ٥ماظّٓائؼملذملذملهملمظذملذملّ٥م،موطذملفملغؾملّ٣مؼضملؿعملذملذملّٓونمأنمآمتضملذملمملشممرضؿملذملذملنملمسػملذملؿملؾملّ٣مظمم
رعسملذملذملمملنموشمملئذملذملنملمسذملذملؽملؾملّ٣مظممشذملذملرلمرمعسملذملذملمملنم،م{ؼغمكعمذملذملمملدِسغمّ٦نعمماظػملَّذملذملّ٥عمموعماظَّذملذملِّٔؼّ٤عممآععمؽملغمذملذملّ٦اموعمععمذملذملمملم
ؼعمكػمّٓعمسغمّ٦نعممإؿمظَّمملمأَغػمظملُلعمؾملغمّ٣ػمموعمععممملمؼعمرملػمضملغمّٕغمونعمم*مصِذملّ٨م ُض ُػملذملّ٦بِؾملؿمّ٣ػممععمذملّٕعمضؽممصَذملّٖعمادعمػغمّ٣غمماظػملَّذملّ٥غممععمّٕعمضؼمذملمملموعمظَؾملغمذملّ٣ػمم
غمّ٦امؼغملِّْٔبغمّ٦نعم}،موػقملالءمٕمؼغملذملّ٤مظرملذملؾملّٕمرعسملذملمملنمأثذملّٕؽممظممغظملّ٦دذملؾملّ٣م
سعمّٔعمابؽممأَِظؿملّ٣ؽممبِؼملعممملمطَمملغ عم
وضػملّ٦بؾملّ٣م،مأعمملماٌلػملّ٣مايّ٠مصؿمللؿؼملّٕمسػملّ٧مرمملسذملهملمآمتضملذملمملشممبضملذملّٓمرعسملذملمملنم،موؼضملؼملذملّ٢غمم
اظضملؼملّ٢مراجؿملؼممملمعّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢ماظعملؾّ٦ل.مم م
سػملّ٧مأنماظضملؼملّ٢ماظزملمملحلمظّ٥مسالعمملتمضؾّ٦لمؼعمضملّٕفمبؾملمملماظضملؾذملّٓغممأنمآمتضملذملمملشممتعملؾذملّ٢م
عؽملّ٥مسؼملػملّ٥مورمملسؿّ٥م،موعّ٤مػّٔهماظضملالعمملتم:مم م
*ماملدا ١َٚعً ٢ايطاعٚ ١االضتُساز عًٗٝامدونمتعملؿملّٓمبّٖعمملنمأومعغملمملنم،مصػملؿملّٗم
ظػملشملذملمملسمملتمعّ٦دذملّ٣ؽممعضملنيؽمم،موإمنمملمػّ٨معلؿؼملّٕةمعّٝماظضملؾّٓمظممحؿملمملتّ٥مطػملذملؾملمملم،مالمتؽملعملسملذملّ٨م
حؿّ٧مؼؽملعملسملّ٨مأجػملّ٥م،موػّٔامعمملمأعذملّٕمآمبذملّ٥مردذملّ٦ظّ٥م(صعمذملػملَّّ٧ماظػملَّذملّ٥غممسعمػملَؿملػمذملِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)محؿملذملىملم
ضمملل:م{وعماسػمؾغمّٓػممرعمبفمَّ١محعمؿفمّ٧مؼعمفملْتِؿملعمَّ١ماظْؿملعمعملِنيغم}،مأي:مادؿؼملّٕمسػملّ٧ماظشملمملسهملمواظضملؾذملمملدةمحؿذملّ٧م
ؼفملتؿملّ١ماٌّ٦تم،موحنيمدؽػملوملمأمماٌقملعؽملنيمسمملئرملهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملذملممل)م:م(طؿملذملّٟمطذملمملنم
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سعمؼملعمّ٢غمماظؽملفمؾِّ٨ممم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مػعمّ٢ػممطَمملنعممؼعمكغمّٙقممذعمؿملػمؽؼممملمعِذملّ٤ػمماظْفملَؼفمذملمملمؿمم؟مضَمملظَذملوملػمم:مالَم،م
مملمدذملذملؽذملِّ٢عمماظؽملفمؾِّ٨قمم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمذملػملَّّ٣عم)مأَيقمماظْفملَسػمؼملعمذملممللؿممأَحعمذملنملقمم
طَمملنعممسعمؼملعمػملُّ٥غممدِميعمهملً)م،موٌَّ غم
إؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥؟مضَممللعم:م(أَدػموعمعغمؾملعممملموعمإؿمنػممضَّ٢فم)م،موعّ٤مػؽملمملمرمذملنملمسػملذملّ٧ماٌلذملػملّ٣مأنمؼلذملؿؼملّٕمسػملذملّ٧م
اِّسؼملممللماظزملممليهملم،موأنمؼلؿعملؿملّ٣مسػملّ٧ماظشملمملسهملم،مصعملّٓمأعّٕمآم(سّٖموج)ّ٢مغؾؿملّ٥م(صذملػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودذملػمل)ّ٣مواٌذملقملعؽملنيمبمملالمدذملؿعملمملعهملموحذملـفمؾملّ٣مسػملذملّ٧معالزعؿؾملذملمملم،مصعملذملممللمدذملؾقمملغّ٥م:م
{ صَمملدػمؿعمعملِّ٣ػممطَؼملعمذملمملم ُأعِذملّٕػمتعمموعمععمذملّ٤ػممتعمذملمملبعممععمضملعمذملَّ١موعمظَذملمملمتعمشملْطملعمذملّ٦ػمامإؿمغفمذملّ٥غممبِؼملعمذملمملمتعمضملػمؼملعم ُػملذملّ٦نعممبعمزملِذملرلؽمم}،موسذملّ٤م
دظملؿملمملنمبّ٤مسؾّٓمآماظـعملظملّ٨مضمملل:مضػملوملمؼمملمردّ٦لمآم،مضّ٢مظّ٨مظمماإلدذملالممضذملّ٦الًمالم
أدفمللمسؽملّ٥مأحّٓؼمامبضملّٓكم؟مضذملمملل:م(ضذمل:ّ٢مآعؽملذملوملمبذملمملٓم،مثذملّ٣مادذملؿعمل)ّ٣م،مصمملالدذملؿعملمملعهملمسػملذملّ٧م
اظشملمملسذملذملهملمواالدذملذملؿؼملّٕارمسػملؿملؾمل ذملمملمعذملذملّ٤مص ذملظملمملتمسؾ ذملمملدمآماٌذملذملقملعؽملنيم،مؼعملذملذملّ٦لمتضمل ذملمملشم:م{إؿمنفمم
اظَِّّٔؼّ٤عممضَمملظُّ٦امرعمبقمؽملعممملماظػملَّذملّ٥غممثغمذملّ٣فممادػمذملؿعمعملَمملعغمّ٦امصَػملَذملمملمخعمذملّ٦ػمفؽممسعمػملَذملؿملػمؾملؿمّ٣ػمموعمظَذملمملمػغمذملّ٣ػممؼعمقػمّٖعمغغمذملّ٦نعمم}،موؼعملذملّ٦لم
تضملمملشم:م{إؿمنفمماظَِّّٔؼّ٤عممضَمملظُّ٦امرعمبقمؽملعممملماظػملَّّ٥غممثغمّ٣فممادػمؿعمعملَمملعغمّ٦امتعمؿعمؽملعمذملّٖفملغممسعمػملَذملؿملػمؾملؿمّ٣غمماظْؼملعمػملَمملِئغملَذملهملُمأَظَّذملمملمتعمكعمذملمملصُّ٦ام
وعمظَمملمتعمقػمّٖعمغغمّ٦اموعمأَبػمرملِّٕغموامبِمملظْفعمؽملفمهملِماظَّؿِّ٨مطُؽملػمذملؿغمّ٣ػممتغمّ٦سعمذملّٓغمونعمم}،موضذملممللمايلذملّ٤ماظؾزملذملّٕيم:م"مإنم
عّ٤مجّٖاءم ايلؽملهملمايلؽملهملمبضملّٓػمملم،موعذملّ٤مسعملّ٦بذملهملماظلذملؿملؽهملماظلذملؿملؽهملُمبضملذملّٓػمملم،مصذملكملذامضؾذملّ٢مم
آماظضملؾّٓمصكملغّ٥مؼّ٦صعملّ٥مإشمماظشملمملسهملم،موؼزملّٕصّ٥مسّ٤ماٌضملزملؿملهملم" .م
م صؼملّ٤مسؼملذملّ٢محلذملؽملهملمثذملّ٣مأتؾضملؾملذملمملمبذملفملخّٕىمطذملمملنمذظذملّ١مسالعذملهملمسػملذملّ٧مضؾذملّ٦لمايلذملؽملهملم
اِّوشمم،موعّ٤مسؼملّ٢محلؽملهملمثّ٣مأتؾضملؾملذملمملمبلؿملؽذملهملم،مطذملمملنمذظذملّ١مسالعذملذملهملمسػملذملّ٧مردمممايلذملؽملهملم
وسذملّٓممضؾّ٦شلذملمملم،مصمملظشملمملسهملماٌؿعملؾػملهملمتؿؾضملؾملمملمعـػملؾملمملم،موػّٔامعّ٤محلؽملؾملمملموبّٕطؿؾملمملم،مواظلذملؿملؽهملم
وّٕمإشممعـػملؾملممل .م
*م َٔٚعالَات قبـ ٍٛايعُـٌ ايؿـاحل  :سطـٔ ارتا ـ١م،موحعملؿملعملؿؾملذملمملم:مأنم
ؼغمّ٦صّ٠مآم(سّٖؾمموجّ٢ؾم)ماظضملؾّٓمضؾّ٢موصمملتّ٥مظػملؿّ٦بهملمعذملّ٤ماظذملّٔغّ٦بمواٌضملمملصذملّ٨م،مواإلضؾذملممللم
سػملّ٧ماظشملمملسمملتموأسؼملذملممللماًذملذملرلم،مثذملّ٣مؼغملذملذملّ٦نمعّ٦تذملّ٥مبضملذملذملّٓمذظذملّ١مسػملذملّ٧مػذملذملّٔهمايذملممللم
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ايلؽملهملم،مصمملٌّٓاوعهملمسػملّ٧ما ِّسؼملذملممللماظزملذملممليهملمعذملّ٤مسالعذملمملتمحلذملّ٤ماًمملمتذملهملم،موضذملّٓم
دسمملغمملمايّ٠مدؾقمملغّ٥موتضملمملشممإشمماظلضملّ٨ماىمملدميلّ٤ماًمملمتهملم،مصعملممللم(سّٖموج:)ّ٢م م
{ؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اماتفمعملُّ٦اماظػملَّّ٥عممحعمّ٠فممتغمعملَمملتِذملِّ٥موعمظَذملمملمتعمؼملغمذملّ٦تغمّ٤فممإؿمظَّذملمملموعمأَغػمذملؿغمّ٣ػممعغملػمذملػملِؼملغمّ٦نعمم}،مودسذملمملم
إظؿملؾملمملماِّغؾؿملمملءغمموإٌّدػملّ٦نم،مصمملٓم(سّٖؾمموجّ٢ؾم)مؼعملذملّ٦لمسذملّ٤مإبذملّٕاػؿملّ٣موؼضملعملذملّ٦بم(سػملؿملؾملؼملذملمملم
ػؿملّ٣غممبعمؽملِؿملِّ٥موعمؼعمضملػمعملُّ٦بغممؼعممملبعمؽملِّ٨فممإؿمنفمماظػملَّّ٥عمماصػمشملَظملَّ٧مَظغملُّ٣غمماظّٓممؼّ٤عممصَػملَذملمملم
اظلالم){:وعموعمصفمّ٧مبِؾملعممملمإؿمبػمّٕعما ِ
تعمؼملغمّ٦تغمّ٤فممإؿمظَّمملموعمأَغػمؿغمّ٣ػممعغملػمػملِؼملغمّ٦نعمم*مأَمػممطُؽملػمؿغمّ٣ػممذغمؾملعمّٓعماءعممإؿمذػممحعمسملعمّٕعممؼعمضملػمعملُّ٦بعمماظْؼملعمّ٦ػمتغممإؿمذػممضَممللعممظِؾعمؽملِؿملذملِّ٥م
ؿمدذملقعممملقعمم
ػؿملّ٣عمموعمإؿمدػمذملؼملعمممل ِسؿملّ٢عمموعمإ ػم
ععممملمتعمضملػمؾغمّٓغمونعممعِّ٤ػممبعمضملػمِّٓيمضَمملظُّ٦امغعمضملػمؾغمّٓغممإؿمظَؾملعمَّ١موعمإؿمظَّ٥عممآبعممملئَِّ١مإؿمبػمذملّٕعما ِ
إؿمظَؾملؼممملموعماحِّٓؼماموعمغعمقػمّ٤غممظَّ٥غممعغملػمػملِؼملغمّ٦نعم}،موؼعملذملّ٦لمسػملذملّ٧مظلذملمملنمؼّ٦دذملّٟم(سػملؿملذملّ٥ماظلذملالم):م{رعمبممم
ْوؼذملّ٢ؿمماظْفملَحعممملدِؼذملىملِمصَذملمملرِّٕعمماظلفمذملؼملعممملوعماتِموعماظْذملفملَرػمضؿمم
ضَّٓػممآتعمؿملػمؿعمؽملِّ٨معِّ٤عمماظْؼملغمػملِّْ١موعمسعمػملَّؼملػمؿعمؽملِّ٨معِّ٤ػممتعمفمل ؿم
أَغػموملعمموعمظِؿملممّ٨مصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِّٕعمةِمتعمّ٦عمصَّؽملِّ٨معغملػمػملِؼملؼممملموعمأَظْقِعملْؽملِّ٨مبِمملظزملفمذملمملظِقِنيعمم}،موؼعملذملّ٦لمغؾؿملؽملذملمملم
(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م:م(إؿمنفممضُػملُذملذملّ٦بعممبعمؽملِذملذملّ٨مآدعممعممطُػملَّؾملعم ذملمملمبعم ذملؿملػمّ٤عمممإؿمصػمذملذملؾعمضملعمؿملػمّ٤ؿممعِذملذملّ٤ػممأَصعم ذملمملبِّٝؿمم
عمدذملّ٦لغممآِم(صعمذملػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمذملِّ٥م
اظّٕفمحػمؼملعمّ٤ؿممطَعملَػملْنملٍموعماحٍِّٓم،مؼغمزملعمّٕممصُّ٥غممحعمؿملػمىملغممؼعمرملعممملءغم)مثغمذملّ٣فممضَذملممللعممر غم
وعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(اظػملؾملغمّ٣فممعغمزملعمّٕممفعمماظْعملُػملُّ٦بِمصعمّٕممفػممضُػملُّ٦بعمؽملعممملمسعمػملَّ٧مرَمملسعمؿِ)َّ١م،مصػملؿملقذملّٕصمطّ٢معلػملذملذملّ٣م
سمملضذملّ٢مسػملّ٧محلّ٤ماًذملمملمتذملهملمظغملّ٢مأسؼملذملمملظّ٥م،مظؿقعملؿملّ٠ماظلضملمملدةماِّبّٓؼهملم،موػذملّ٨ماظظملذملّ٦زم
بمملىؽملهملماظيتمأسّٓػمملمآم(سّٖموج)ّ٢مظؿغملّ٦نمدارماظغملّٕاعهملمٌّ٤محلؽملوملمخمملمتؿؾملّ٣م.مم م
ٖ َٔٚر ٙايُٓاذز اييت أسطٔ اهلل ختاَٗام:مضزملهملماظّٕجذملّ٢ماظذملّٔيمضؿذملّ٢معمملئذملهملم
غظملّٗم،مواظّٔيمأخدلمسؽملّ٥ماظؽمل

م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مصعملذملمملل:م( َطذملمملنعممصِذملؿملؼملعمّ٤ػممم َطذملمملنعمم

ضَؾػمػملَغملُّ٣ػممرعمجغمّ٢ؽممضَؿعمّ٢عممتِلػمضملعمهملًموعمتِلػمضملِنيعممغعمظملْلؼمذملمملم،مصَلعمذملفملَلعممسعمذملّ٤ػممأَسػمػملَذملّ٣ؿممأَػػمذملّ٢ؿمماَِّرػمضؿممصَذملّٓغملفممسعمػملَذملّ٧م
رعماػِنملٍمصَفملَتعممملهغمم،مصَعملَذملممللعمم:مإؿمغفمذملّ٥غممضَؿعمذملّ٢عممتِلػمذملضملعمهملًموعمتِلػمذملضملِنيعممغعمظملْلؼمذملمملمصَؾملعمذملّ٢ػممظَذملّ٥غممعِذملّ٤عممتعمّ٦ػمبعمذملهملٍم؟مصَعملَذملممللعممالَ.م
صَعملَؿعمػملَّ٥غمم َصغملَؼملفمّ٢عممبِذملِّ٥مم عِمملئعمذملهملًم،مثغمذملّ٣فممدعمذملفملَلعممسعمذملّ٤ػممأَسػمػملَذملّ٣ؿممأَػػمذملّ٢ؿمماَِّرػمضؿممصَذملّٓغملفممسعمػملَذملّ٧مرعمجغمذملّ٢ـممسعمذملمملظِّ٣ـمم
صَعملَممللعم:مإؿمغفمّ٥غممضَؿعمّ٢عممعِمملئعمهملَمغعمظملّْٗـممصَؾملعمّ٢ػممظَّ٥غممعِّ٤ػممتعمّ٦ػمبعمذملهملٍم؟مصَعملَذملممللعم:مغعمضملعمذملّ٣ػمموعمععمذملّ٤ػممؼعمقغمذملّ٦لغممبعمؿملػمؽملعمذملّ٥غمموعمبعمذملؿملػمّ٤عمم
عماموطَّٔعمامصَكملؿمنفممبِؾملعممملمأُغعممملدؼممملمؼعمضملػمؾغمّٓغمونعمماظػملَّذملّ٥عممصَمملسػمؾغمذملِّٓماظػملَّذملّ٥عممععمضملعمؾملغمذملّ٣ػمم
اظؿفمّ٦ػمبعمهملِم،ماغػمشملَػملِّ٠ػممإؿمظَّ٧مأَرػمضؿممطَّٔ عم
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وعمالَمتعمّٕػمجِّٝػممإؿمظَذملّ٧مأَرػمضِذملَّ١مصَكملؿمغفمؾملعمذملمملمأَرػمضغممدعمذملّ٦ػمءٍ.مصَذملمملغػمشملَػملَّ٠عممحعمؿفمذملّ٧مإؿمذعمامغعمزملعمذملّٟعمماظشملَّّٕؿمؼذملّ٠عممأَتعمذملمملهغمم
اظْؼملعمّ٦ػمتغممصَمملخػمؿعمزملعمؼملعموملػممصِؿملِّ٥مععمالَِئغملَهملُماظّٕفمحػمؼملعمهملِموعمععمالَِئغملَهملُماظْضملعمّٔعمابِمصَعملَمملظَوملػممععمالَِئغملَذملهملُماظّٕفمحػمؼملعمذملهملِم:م
جعممملءعممتعممملئِؾؼممملمعغمعملْؾِالًمبِعملَػملْؾِِّ٥مإؿمظَّ٧ماظػملَّ.ِّ٥موعمضَمملظَوملػممععمالَِئغملَهملُماظْضملعمّٔعمابِم:مإؿمغفمذملّ٥غممظَذملّ٣ػممؼعمضملػمؼملعمذملّ٢ػممخعمؿملػمذملّٕؼمامضَذمل.ّٛم
صَفملَتعممملػغمّ٣ػممععمػملٌَّ١مظممصغمّ٦رعمةِمآدعّ٨مصَفعمضملعمػملُّ٦هغممبعمؿملػمؽملعمؾملغمّ٣ػممصَعملَممللعم:مضِؿمللغمّ٦امععممملمبعمذملؿملػمّ٤عمماَِّرػمضعمذملؿملػمّ٤ؿممصَذملكملؿمظَمّ٧م
أَؼفمؿِؾملؿمؼملعممملمطَمملنعممأَدػمغعمّ٧مصَؾملغمّ٦عممظَّ٥غمم.مصَعملَمملدغمّ٦هغممصَّ٦عمجعمّٓغموهغممأَدػمغعمّ٧مإؿمظَّ٧ماَِّرػمضؿمماظَّؿِذملّ٨مأَرعمادعممصَعملَؾعمسملعمذملؿػمّ٥غمم
ععمالَئِغملَهملُماظّٕفمحػمؼملعمذملهملِ)م،مصضملػملؿملؽملذملمملمأنمغذملّٓاوممسػملذملّ٧ماظشملمملسذملمملتم،موأنمغلذملؿؼملّٕمسػملذملّ٧معذملمملمتضملّ٦دغذملمملم
سػملؿملّ٥معّ٤ماِّسؼملممللماظزملممليهملم،محؿّ٧مؼؿعملؾّ٢مآمعؽملمملمصمؿملذملّٝمأسؼملمملظؽملذملمملمم،موحؿذملّ٧مزملذملّ٤م
آمخمملمتؿؽملمملم.مم م
* م م َٔٚعالَات قب ٍٛايعٌُ ايؿاحل  :ارتٛف َٔ عدّ ايكب ٍٛم ،مصمملٓم
عمرملغملُّٕػم صَكملغفمؼملعممملم
دؾقمملغّ٥موتضملمملشممشينمسّ٤مرمملسمملتؽملمملموسؾمملداتؽملمملم ،ضممللم(سّٖموج:)ّ٢م{وعمععمّ٤مؼ ػم
ؼعمرملػمغملُّٕغممظِؽملعمظملْلِِّ٥موعمععمّ٤مطَظملَّٕعممصَكملنؾممعمماظػملَّّ٥عممشَؽملِّ٨لم حعمؼملِؿملّٓؽم} ،وضممللمتضملمملشم:م{ إنمتعمغملْظملُّٕغموامصَكملنفم اظػملَّّ٥عممشَؽملِّ٨لمم
سعمؽملغملُّ٣ػمموعمالمؼعمّٕػمضعمّ٧مظِضملِؾعممملدِهِماظْغملُظملّْٕعمموعمإن تعمرملػمغملُّٕغموامؼعمّٕػمضعمّ٥غممظَغملُّ٣ػم م} م،مواٌقملعّ٤معّٝمذّٓةمإضؾمملظّ٥م
سػمل ّ٧اظشملمملسمملتم،مواظؿعملّٕبمإشممآمبفملغّ٦اعماظعملّٕبمملتمإالمأغّ٥معرملظملّ٠مسػملّ٧مغظمللّ٥مأذّٓم
اإلذظملمملق ،مسمرمل ّ٧أن مؼغمقّٕم مع ّ٤ماظعملؾّ٦ل م ،مصضمل ّ٤مسمملئرملهمل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل) مضمملظومل:م
دفملظومل مردّ٦ل مآ (صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مس ّ٤مػّٔه ماآلؼهمل :م{وعماظَِّّٔؼّ٤عم مؼغمقملػمتغمّ٦نعمم
ععمممل آتعمّ٦ػماموفمضُػملُّ٦بغمؾملغمّ٣ػمموعمجِػملَهملٌ}أػّ٣ماظّٔؼّ٤مؼرملّٕبّ٦ن اًؼملّٕموؼلّٕضّ٦ن ! مضمملل:م(مالمؼمملمابؽملهملم
اظزملّٓؼ !ّ٠موظغملؽملؾمل ّ٣ماظّٔؼ ّ٤مؼزملّ٦عّ٦ن موؼزملػملّّ٦ن وؼؿزملّٓضّ٦ن م ،موػ ّ٣مسممملصّ٦ن مأن مالم
ؼعملؾ ّ٢معؽملؾمل ّ٣م ،مأوظؽ ّ١ماظّٔؼ ّ٤مؼلمملرسّ٦ن مظم اًرلات) م ،مصضملػمل ّ٧ماظّٕش ّ٣مع ّ٤محّٕصّ٥م
سػملّ٧مأداءمػّٔهماظضملؾمملداتمصكملغّ٥مالمؼّٕطّ٤مإشممجؾملّٓهم،مبّ٢مؼلؿعملّ٢مأسؼملمملظ،ّ٥موؼغمصملؾملّٕم
االصؿعملمملرماظؿمملممظضملظملّ٦مآ ورضمؿّ٥م،موميؿػمللملمضػملؾّ٥معؾملمملبهملمووجالًم،مسمرملّ٧مأنمتّٕدمسػملؿملّ٥م
أسؼملمملظ ّ٥مواظضملؿملمملذ بمملٓ ،موضّٓ مطمملن ماظلػملذمل ّٟماظزملذملمملحل مرمؿؾملذملّٓون مظم مإمتذملمملم ماظضملؼملذملّ٢م
وإتعملذملذملمملغ ّ٥م ،مث ّ٣مؼؾملؿؼملذملّ٦ن مبضملذملذملّٓ مذظ ّ١مبعملؾذملّ٦ظ ّ٥م ،موسممملصذملّ٦ن مع ّ٤مرده ،موػقملالء ماظّٔؼّ٤م
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ؼقملتّ٦نمعمملمآتّ٦اموضػملذملّ٦بؾملّ٣موجػملهمل،مؼضملشملذمل ّ٨موسمرمل ّ٧مأالمؼعملؾ ّ٢معؽمل ّ٥م ،مؼؿزملّٓقموسمرملّ٧م
أنمتّٕدمسػملؿملّ٥م،مؼزملّ٦مم،موؼعملّ٦مموسمرملّ٧مأالمؼغملؿنملمظّ٥ماِّجّٕمم،مصغملمملغّ٦امظعملؾّ٦لماظضملؼملّ٢م
أذّٓماػؿؼملمملعؼممملمبمملظضملؼملّ٢مذات.ّ٥م م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

عّ٤مسالعمملتمضؾّ٦لماظضملؼملّ٢ماظزملمملحل:مأنمؼصملؾملّٕمأثّٕهمظممدػملّ٦كماٌلػملّ٣موأخالضّ٥م
وعضملمملعالت ّ٥مع ّٝماًػمل ّ٠م ،موظم معّٕاضؾهمل مآ م(سّٖ موج )ّ٢مظ ّ٥م ،مصكملن ماظشملمملسمملت مودؿملػملهملم
ظؿّٖطؿملهملماظؽملظملّ٦سم،موتشملؾملرلماظعملػملّ٦بم،مودالعهملماظزملّٓورم،موطػملّؼملمملمازدادعمماٌلػملّ٣مرمملسهملًم
ازداد مسِػملؼملؼمممل موسؼملالً موػّٓؼمى ،مضمملل متضملمملشم :م{وعمإؿمنػم متغمشملِؿملضملغمّ٦هغم متعمؾملػمؿعمّٓغموا} ،موضمملل متضملمملشم:م
{وعماظَِّّٔؼّ٤عم ماػػمؿعمّٓعموػما مزعمادعمػغمّ٣ػم مػغمّٓؼمى موعمآتعممملػغمّ٣ػم متعمعملّْ٦اػغمّ٣ػم} ،مصمملجملؿعمؼملعم ّٝماظّٔي مؼّٓاومم
أصّٕادغمه مسػمل ّ٧ماظشملمملسمملت متسملضمل ّٟمصؿمل ّ٥مغّ٦ازؿمع ماظرملّٕؾم م موؼغمقعمزملفم ّ٤مع ّ٤ماظظمللمملد م ،مِّنفمم
اظضملؾمملداتمواظشملمملسمملتمتؾملّٔؾمبماِّخالقموتعملّ٦مممماظلػملّ٦كَم،موعّ٤مثّ٣مؼؽملزملػملّّمحممللماظظملّٕدم
وؼّٕضّ٧ماجملؿؼملّٝمبفملخالض .ّ٥م
وسػمل ّ٧مػّٔا مصػملؽمللؿضمل ّ٤مصمؿملضملؼمممل مبمملٓ م ،موظؽملّٓاوم مسػمل ّ٧ماظشملمملسهمل مواظضملؼمل ّ٢ماظزملمملحل م،م
وذمػملّٙمٓم(سّٖموج)ّ٢ماظضملؼملّ٢م،مِّنمآمتضملمملشممالمؼعملؾّ٢ماظضملؼملّ٢مإالمإذامطمملنمخمملظزملؼممملم
ظّ٦جؾملّ٥م،مؼعملّ٦لمتضملمملشم:م{صَؼملعمّ٤ػممطَمملنعممؼعمّٕػمجغمّ٦مظِعملَمملءعممرعمبممِّ٥مصَػملْؿملعمضملػمؼملعمّ٢ػممسعمؼملعمػملًمملمصعممملظِقؼممملموعمظَمملمؼغمرملػمّٕؿمكْم
بِضملِؾعممملدعمةِ مرعمبمم ِّ٥مأَحعمّٓؼما} ،موغضملّٖم مسػمل ّ٧مسّٓم ماظضملّ٦دة مإشم ماظّٔغنمل معّٕة مثمملغؿملهمل م ،موال مغغملّ٦نم
طمملظيتمغعملسملوملمشّٖشلمملمعّ٤مبضملّٓمضّ٦ةم،مضممللمجممملػّٓؽمموضؿمملدةُم -مرضمؾملؼملمملمآم:-مػّٔام
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ععمـعمّ٢ؽممظِؼملعمّ٤مغعملّٚمسؾملّٓعمهمبضملّٓمتّ٦طؿملّٓهم،موػّٔامععمـعمّ٢ماظضملؼملّ٢ماظّٔيمالمؼغملّ٦نمظّ٥مّٕٔةٌم
والمغؿؿملفهملمإالَّماظؿضملنملمواظؽملزملنمل.م م
وظؽملمملمأنمغؿكؿملّ٢متمملجّٕؼمامصمذملّٝماٌذملممللمحؿّ٧مطـذملّٕم،مثّ٣متذملّٕطّ٥مدونمحذملّٕادهملمصضملّٕضّ٥م
ظػمللّٕضهملمواظسملؿملمملع؟موػّٔامحممللمعّ٤مسؾّٓمآمظممرعسملمملنموسؼملّ٢ماظزملممليمملتمدونمأنم
ؼقملعؽملؾملمملمبمملظشملمملسمملتموزمزملؽملؾملمملمبمملالدؿعملمملعهملم،مصؾملّٔامػّ٦ماإلصالسمايعملؿملعملّ٨ماظّٔيمحّٔرغمملم
عؽمل ّ٥ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣محني مضَممللعم م :م(أَتعمّٓػمرغمونعم مععمّ٤ؿم ماظْؼملغمظملْػملِّٗغم)؟ مضَمملظُّ٦ا:م

اظْؼملغمظملْػملِّٗغممصِؿملؽملعممملمععمّ٤ػممالَمدِرػمػعمّ٣عممظَّ٥غمموعمالَمععمؿعممملععم،مصَعملَممللعمم:م(مإؿمنفمماظْؼملغمظملْػملِّٗعممعِّ٤ػممأُعفمؿِّ٨مؼعمفملْتِّ٨مؼعمّ٦ػممعمم
عمزطَمملةٍموعمؼعمفملْتِّ٨مضَّٓػممذعمؿعمّ٣عممػعمّٔعمام،موعمضَّٔعمفعممػعمّٔعمام،مو َأطَّ٢عممععمممللعممػعمّٔعمام،م
اظْعملِؿملعممملععمهملِمبِزملعمالَةٍموعمصِؿملعممملمـممو عم
وعمدعمظملََّ١مدعممعممػعمّٔعمام،موعمضعمّٕعمبعممػعمّٔعمام،مصَؿملغمضملػمشملَّ٧مػعمّٔعمامعِّ٤ػممحعملعمؽملعممملتِِّ٥م،موعمػعمّٔعمامعِّ٤ػممحعملعمؽملعممملتِِّ٥م،م
صَكملؿمنػممصَؽملِؿملعموملػممحعملعمؽملعممملتغمّ٥غممضَؾػمّ٢عممأَنػممؼغمعملْسملعمّ٧مععممملمسعمػملَؿملػمِّ٥مأُخِّٔعممعِّ٤ػممخعمشملَمملؼعممملػغمّ٣ػممصَشملُّٕؿمحعموملػممسعمػملَؿملػمِّ٥مثغمّ٣فمم
رُّٕؿمحعممظمماظؽملفممملرؿم).مم م
وغّٔطّٕمبزملؿملمملمماظلوملمعّ٤مذّ٦الماظيتمرشَّنملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظمم

صؿملمملعؾملمملممبعملّ٦ظ:ّ٥م(ععمّ٤ػممصعممملمعممرعمععمسملعممملنعممثغمّ٣فممأتػمؾعمضملعمّ٥غممدِؿكممملمعِّ٤ػممذعمّ٦فمالـممطَمملنعممطَزملِؿملعممملمؿمماظّٓفمػػمّٕؿم)م،م
صؼمل ّ٤مععمّ٤فم مآ مسػملؿمل ّ٥مبزملؿملمملعؾملممل مغلفملل مآ متضملمملشم مظ ّ٥ماظعملؾّ٦ل م ،موع ّ٤مٕ مؼؿ ّ٣مصؿملمملعؾملمملم
صفملعمملعّ٥مصؿملؼملمملمبعملّ٨معّ٤ماظرملؾملّٕمعؿلّٝؽممطؾرلم .م
وظؽملمملمأنمغؿلمملء لم:معمملذامأصّٓغمملمعّ٤مرعسملمملنم،موعّ٤متالوةماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مصؿملّ٥؟مػّ٢م
ختػملعملؽملممل مبفملخالق ماظعملّٕآن م ،موأخالق مغ

ماظعملّٕآن م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م ،معّ٤م

اظّٕضمهملمواظغملّٕمم،مواظدلمواظزملػملهمل،موحلّ٤مإٌّاضؾهملمٓم(سّٖموج)ّ٢م،موإتعملمملنماظضملؼملّ٢م،م
وحلّ٤ماظؿضملمملعّ٢معّٝماًػمل،ّ٠موحظملّٜماظّٓعمملءمواِّعّ٦المواِّسّٕاضم،موحنملماِّورمملنم
وايظملمملز مسػملؿملؾملممل م؟ م ،مإن مطمملن مطّٔظ ّ١مصؾملّٔا مػ ّ٦ماظزملؿملمملم ماي ّ٠م ،موػّٔا مػ ّ٦ماظظملؾملّ٣م
اظزملقؿملّّمظالدالمم،مأعمملمإنمطمملنمشرلمذظّ١معّ٤مذشملّٛمأومجؽملّ٦حمدمّ٦ماظظملّ٦ضّ٧م،مأوم
اظظمللمملدمواإلصلمملدم،مأوماظؿكّٕؼنملم،مأومتّٕوؼّٝماآلعؽملنيم،مأومدظملّ١ماظّٓعمملءم،مصؾملّ٦معمملمالم م

سالضهملمظّ٥مبمملإلدالمموالمبمملظعملّٕآنم،موالمصمملممصمملحؾّ٥موالمادؿظملمملدمبزملؿملمملمم .م
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م

اذتر بني فك٘ األٚيٜٛات
ٚفك٘ ايٓطو

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئذملّ٢ؿمممظممطؿمملبذملِّ٥مماظضملّٖؼذملّٖؿممم{:اظْقعمذمليملقممأَذػمذملؾملغمّٕؽممععمضملػمػملُّ٦ععمذملمملتؽمم
صَؼملعمّ٤ػممصَّٕعمضعممصِؿملؾملؿمّ٤فمماظْقعميملفممصَػملَمملمرعمصَىملعمموعمظَمملمصُلغمّ٦قعمموعمظَمملمجِّٓعمالعممصِّ٨ماظْقعمذمليملممموعمععمذملمملمتعمظملْضملعمػملُذملّ٦امعِذملّ٤ػمم
خعمؿملػمّٕـممؼعمضملػمػملَؼملػمّ٥غمماظػملَّّ٥غمموعمتعمّٖعموفمدغموامصَكملؿمنفممخعمؿملػمّٕعمماظّٖفمادِماظؿفمعملّْ٦عمىموعماتفمعملُّ٦نؿممؼعممملمأُوظِّ٨ماظْفملَظْؾعمذملمملبِم}،موأَذذملؾملّٓغممم
المإظذملذملّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملذملّٓعمهغممالمذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممد ذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽمل ذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهم
أنػمم َ
وردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػمممتعمذملؾِضملعمؾملغمّ٣ػمممبكملحلذملمملنـممم
إظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملن ماييمل مصّٕؼسملهمل مع ّ٤مأج ّ٢ماظظملّٕائ ّٚماظيت مؼؿعملّٕب مبؾملممل ماظضملؾّٓ مإشم مرب ّ٥م،م
ورطّ٤معّ٤مأرطمملنماإلدالم م،مورطؿملّٖةمعّ٤مرطمملئّٖهم ،مضَممللعمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م:م
(بغمؽملِّ٨عمماإلؿمدػمالَمغممسعمػملَّ٧مخعمؼملػمّٗـمم:مذعمؾملعممملدعمةِمأَنػممالَمإؿمظَّ٥عممإؿمالَّماظػملَّّ٥غمم،موعمأَنفممعغمقعمؼملفمّٓؼمامرعمدغمّ٦لغممآِم،م
ِماظّٖطَمملةِموعماظْقعميملممم،موعمصعمّ٦ػممؿممرعمععمسملعممملنعم)،مواييملمعّ٦دّ٣معّ٤مأسصملّ٣م
وعمإؿمضَمملمؿمماظزملفمالَةِم،موعمإؿمؼؿعممملء فم
عّ٦اد ّ٣ماظشملمملسهمل م ،موبػمل ّ٦ماٌطملظملّٕة مواظّٕضمهمل مواظّٕضممل مواظّٕضّ٦ان ،مصّٕض ّ٥مآ متضملمملشمم
سػمل ّ٧ماٌلؿشملؿمل ّٝمع ّ٤مسؾمملده م ،مصعملمملل :م{وعمظِػملَّ ِّ٥مسعمػملَ ّ٧ماظؽملفممملسؿم محِيملقم ماظْؾعمؿملػموملِ مععمّ٤ؿم مادػمؿعمشملَمملععمم
ِني}،موسعمّ٤ػممأَبِّ٨مػغمّٕعمؼػمّٕعمةَ م(رضّ٨مآم
إؿمظَؿملػمِّ٥مدعمؾِؿملػملًمملموعمععمّ٤ػممطَظملَّٕعممصَكملؿمنفمماظػملَّّ٥عممشَؽملِّ٨لممسعمّ٤ؿمماظْضملعممملظَؼمل عم
سؽمل)ّ٥مضَممللعم:مخعمشملَؾعمؽملعممملمرعمدغمّ٦لغممآِم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مصَعملَممللعم:م(أَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممضَّٓػممصَّٕعمضعمم
َلغملَوملعممحعمؿفمّ٧م
آُمسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣غمماظْقعميملفم،مصَقغمفقمّ٦ا)م،مصَعملَممللعممرعمجغمّ٢ؽم م:م َأطُّ٢فممسعممملمـممؼعممملمرعمدغمّ٦لعممآِ؟مص عم
ضَمملظَؾملعمممل مثعمػملَمملثؼمممل م ،مصَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) :م( مظَّ٦ػم مضُػملْوملغم :مغعمضملعمّ٣ػم مظَّ٦عمجعمؾعموملػم،م
عمّٕط غمْؿغملُّ٣ػمم،مصَكملؿمغفمؼملعممملمػعمػملََّ١مععمّ٤ػممطَمملنعممضَؾػم َػملغملُّ٣ػممبِغملَـػمّٕعمةِم
وعمظَؼملعممملمادػمؿعمشملَضملػمؿغمّ٣ػم)م،مثغمّ٣فممضَممللعم:م(مذعمرغموغِّ٨مععممملمت عم
ُ ّ٣مبِرملعمّ٨ػمءٍمصَفملْتغمّ٦امعِؽملػمّ٥غممععممملمادػمؿعمشملَضملػمؿغمّ٣ػم م،م
دغمقملعماظِؾملؿمّ٣ػمموعماخػمؿِػملَمملصِؾملؿمّ٣ػممسعمػملَ ّ٧مأَغػمؾِؿملعممملئِؾملؿمّ٣ػم م،مصَكملؿمذعما مأَععمّٕ غمػمتغمل ػم
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وعمإؿمذعما مغعمؾملعمؿملػمؿغمغملُّ٣ػم مسعمّ٤ػم مذعمّ٨ػمءٍ مصَّٓعمسغمّ٦هغم) م ،م واييمل مدسّ٦ة مأرػملعملؾملممل ماًػملؿمل ّ٢مإبّٕاػؿمل ّ٣م(سػملؿملّ٥م
اظلالمم)مبفملعذملّٕمرب ّ٥م(سّٖموج)ّ٢مضذملممللمتضملمملشم:م{وعمأَذممنمصِّ٨ماظؽملفممملسؿممبِمملظْقعميملمم مؼعمفملْتغمّ٦كَمرؿمجعممملالًم
وعمسعمػملَّ٧مطُّ٢مممضعممملعِّٕـممؼعمفملْتِنيعممعِّ٤مطُّ٢مممصَيملدملمسعم ِؼملؿملّ٠ـم} .م
واييمل مع ّ٤مأصسمل ّ٢ماِّسؼملمملل موأسصملؼملؾملممل مأجّٕؼما مسؽملّٓ مآ متؾمملرك موتضملمملشم م ،مصعملّٓم
دغمؽِّ٢عم م(صعمػملَؾم ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَؾمّ٣عم) :مأَيغمؾم ماظضملعمؼملعمّ٢ؿم مأَصْسملعمّ٢غم؟ مصَعملَممللعم :م(إؿمميعممملنؽم مبِمملظػملَؾم ِّ٥موعمرعمدغمّ٦ظِ،)ِّ٥م
ِضؿملّ٢عم:مثغمّ٣عمؾممععممملذعما؟مضَممللعم:م(اىِؾملعممملدغممصِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿمماظػملَؾم)ِّ٥مضِؿملّ٢عم:مثغمّ٣عمؾممععممملذعما؟مضَممللعم:م(حعميملؽمؾممععمؾػمّٕغمورؽم)م،م
وايمملجمواص ّٓمسػملّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢م،موحّ٠مسػملّ٧ماٌّٖورمأنمؼغملّٕممزائّٕهموزملّ٤م
إظؿمل ّ٥م ،مواظغملّٕؼ ّ٣مج ّ٢مجالظ ّ٥مؼضملشمل ّ٨مسػمل ّ٧مضّٓره م ،مضمملل م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م
(اظْطملعممملزؿمي مصِ ّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥موعماظْقعممملجقم موعماظْؼملغمضملػمؿعمؼملِّٕغم موعمصّْٓغم ماظػملَّ ،ِّ٥مدعمسعممملػغمّ٣ػم مصَفملَجعممملبغمّ٦هغم ،موعمدعمفملَظُّ٦هغمم
صَفملَسػمشملَمملػغمّ٣ػم)م،موعّ٤مسصملؿملّ٣مأجّٕماييملمأنمايمملجمؼضملّ٦دمعّ٤محفّ٥موضّٓمشظملّٕمآمذغؾّ٥م،م
ضَممللعم(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م(ععمّ٤ػممحعميملفممظِػملَِّّ٥مصَػملَّ٣ػممؼعمّٕػمصُىملػمموعمظَّ٣ػممؼعمظملْلغمّ٠ػممرعمجعمّٝعممطَؿملعمّ٦ػممؿمموعمظَّٓعمتػمّ٥غمم
أُعقمّ٥غم)م،موظممرواؼهمل:م(ععمّ٤ػممأَتعمّ٧مػعمّٔعماماظْؾعمؿملػموملعممصَػملَّ٣ػممؼعمّٕػمصُىملػمموعمظَّ٣ػممؼعمظملْلغمّ٠ػممرعمجعمّٝعممطَؼملعممملموعمظَّٓعمتػمّ٥غمم
أُعقمّ٥غم)،مصمملييملمرشّ٣مأغّ٥معّٕةمواحّٓةمظمماظضملؼملّٕمطػمل ّ٥م،مإالمأنمتفملثرلهمميؿّٓمبعملؿملهملمسؼملّٕم
اإلغلمملنمإنمأحلّ٤مظممأداءماٌؽملمملدّ١موأخػملّٙمصؿملؾملممل .م
صؿملؽملؾطملّ٨مظػملؼملقملعّ٤مأنمؼعمطملػمؿعمؽملِّ٣عمماظظملّٕصهملمِّداءمصّٕؼسملهملماييملمممإنمؼلّٕمآمسّٖموجّ٢م
ظّ٥ماظلؾّ٢م،موهعملعملوملمصؿملّ٥ماالدؿشملمملسهملماٌمملظؿملهملمواظؾّٓغؿملهملموأالمؼقملج ّ٢مرمبمملمهّٓثمظّ٥م
أعّ٦ر متعمرملػمطملعمػملُ ّ٥مأو متعمضملغمّ٦ضُ ّ٥مس ّ٤مأداء ماييمل م ،مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م( مصعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):م
عمّٓطُّ٣ػم مظَممل مؼعمّٓػمرؿمي مععمممل مؼعمضملػمّٕؿمضغم مظَّ٥غم) م،م
(تعمضملعمففمػملُّ٦ا مإؿمظَ ّ٧ماظْقعميملمم م -مؼعمضملػمؽملِ :ّ٨ماظْظملَّٕؿمؼسملعمهملَ م -مصَكملؿمنفم مأَح عم
وضَممللعم م( مصعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم م) م :م(ععمّ٤ػم مأَرعمادعم ماظْقعميملفم مصَػملْؿملعمؿعمضملعمففمّ٢ػم ،مصَكملؿمغفمّ٥غم مضَّٓػم مؼعمؼملػمّٕعمضغمم
اظْؼملعمّٕؿمؼّٚغم،موعمتعمسملِّ٢قمماظسملفممملظَّهملُ،موعمتعمضملػمّٕؿمضغمماظْقعممملجعمهملُ) .م
أعممل مع ّ٤مأسمملغ ّ٥مآ متضملمملشم مصفملدى محيمل ماظظملّٕؼسملهمل م ،مصؽملقملطّٓ مأن مصعمل ّ٥ماِّوظّ٦ؼمملتم
ؼعملؿسمل ّ٨متعملّٓؼ ّ٣مصّٕوض ماظغملظملمملؼمملت مسػمل ّ٧مصمؿمل ّٝماظؽملّ٦اص ّ٢ممبممل مصؿملؾملممل محيمل ماظؽملمملصػملهمل م ،مأوم
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تغملّٕارماييملمواظضملؼملّٕةم،مصكملرضملمملمماىمملئّٝمأومطلّ٦ةماحملؿمملجم،مأوماظؿؿمللرلمسػملّ٧معضمللّٕـمم
وضسملمملءمحمملجؿّ٥م،مأو ماظزملّٓضهملمسػملّ٧مصعملرلموطظملمملؼؿ ّ٥م،مأومصّ١مأدّٕمدفنيـممعّٓؼّ٤ـممبّٓؼّ٤ـمم
أوشممعّ٤محيمل ماظؽملمملصػملهملمواظضملؼملّٕة م; مِّغؾملمملمسؾمملدةمعؿضملّٓؼهمل ماظؽملظمل ّٝم،موذظّ١مخبالفمحيملم
اظؿشملّ٦ع موسؼملّٕة ماظؿشملّ٦ع; مصؽملظملضملؾملؼملممل مضمملصّٕ مسػمل ّ٧مصمملحؾؾملؼملممل م ،مصعملّٓ مراس ّ٧ماإلدالمم
تّٕتؿملنمل ماِّوظّ٦ؼمملت م ،مصفملعّٕ مسؽملّٓ ماظؿظملمملض ّ٢مبؿعملّٓؼ ّ٣ماٌزملػملقهمل ماٌؿضملّٓي مغظملضملؾملممل مسػملّ٧م
اظعملمملصّٕةماظؽملظملّٝم،مواظضملمملعهملمسػملّ٧ماًمملصهمل،مواظؽملمملجّٖةمسػملّ٧ماٌؿّ٦ضضملهمل .م
واييملمذفملغّ٥مطرملفملنمبعملؿملهملماظظملّٕائّٚماظيتمهؼملّ٢معضملمملغّ٨متضملؼملّ٢مسػمل ّ٧متؾملّٔؼنملم
اظلػملّ٦ك موت عملّ٦ؼ ّ٣ماِّخالق محؿ ّ٧مؼقملثّٕ مجالل ماظرملضملمملئّٕ مسػمل ّ٧متؾملّٔؼنمل ماٌرملمملسّٕ م،م
صمملظضملؾمملداتمهؼملّ٢مظممرؿملمملتؾملمملمطّ٢ماٌضملمملغّ٨ماًػملعملؿملهملمواإلغلمملغؿملهمل م،موشلمملمّٕٔتؾملمملماظيتم
تقملثّٕمظممأخالقمصمملحؾؾملمملمودػملّ٦طؿملمملت ّ٥م ،مصؾمل ّ٦مؼطملّٕسمظممغظملّ٦سماٌلػملؼملنيماظظملسملمملئّ٢م
واظلػملّ٦كماظعملّ٦ؼّ٣م،موؼّٓسّ٦ػّ٣مإشممحممملدّ٤ماِّخالقم،موإشمموحّٓةماظزمل ّٟم،موإشمم
اظؿضملمملرف مواظؿضملمملون مواظذلاح ّ٣مواظؿغملمملص ّ٢مورضمهمل ماظعملّ٦ي مبمملظسملضملؿمل ّٟمواإلؼـمملر موظنيم
اىمملغنمل م،مضممللمتضملمملشم:م{اظْقعميملقممأَذػمؾملغمّٕؽممععمضملػمػملُّ٦ععممملتؽممصَؼملعمّ٤ػممصَّٕعمضعممصِؿملؾملؿمّ٤فمماظْقعميملفممصَػملَمملمرعمصَىملعمم
وعمظَمملمصُلغمّ٦قعمموعمظَمملمجِّٓعمالعممصِّ٨ماظْقعميملممموعمععممملمتعمظملْضملعمػملُّ٦امعِّ٤ػممخعمؿملػمّٕـممؼعمضملػمػملَؼملػمّ٥غمماظػملَّّ٥غمموعمتعمّٖعموفمدغموامصَكملؿمنفممخعمؿملػمّٕعمم
اظّٖفمادِ ماظؿفمعملّْ٦عمى موعماتفمعملُّ٦نؿم مؼعمممل مأُوظِ ّ٨ماظْفملَظْؾعممملبِ} ،موظم مػّٔا مإذمملرة مإشم مسالضهمل ماِّخالقم
واظلػملّ٦كمبمملييمل .م
إنماييملمظؿملّٗمطػملؼملهمل،موإمنمملمػّ٦مدػملّ٦كموعلؽّ٦ظؿملهملموخػمل،ّ٠مصالمؼؿزملّ٦رمأبّٓؼمامأنم
ؼغملؿؼملّ٢محيملمإغلمملنمدونمأنمؼؿكػملّ٠مبفملخالضؿملمملتّ٥م; مِّنماييملمذغمّٕعمظؿملشملؾملّٕماظّٕوحم
واظؽملظملّٗمعّ٤مطّ٢مأذغملممللماظّٕصىملمواظظمللّ٦ق،مضممللمتضملمملشمم{:صَػملَمملمرعمصَىملعمموعمظَمملمصُلغمّ٦قعمموعمظَمملم
جِّٓعمالعم مصِ ّ٨ماظْقعميملمم م} ،مصمملٌلػمل ّ٣مإذا مهعملعملومل مصؿمل ّ٥مآثمملر ماظضملؾمملدات موهػمل ّ٧مبمملآلدابم
اظرملّٕسؿملهملم،موأصؾقوملمأخالضّ٥ماغضملغملمملدؼممملمٌمملمؼضملػملؼملّ٥موؼضملؼملّ٢مبّ٥معّ٤مدؼّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢م
طمملنمعّ٤مأػّ٢ماظظملالحمواظؽملفمملحمظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕة .م
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واييمل مواظضملؼملّٕة مضمملئؼملمملن مظم ماِّدمملس مسػمل ّ٧ماظؿشملؾملّٕ مواظؿكػمل ّٙمع ّ٤مايّٕامم
بغملّ٢مصّ٦رهمضؾّ٢مأدائؾملؼملممل ،معّ٤مػؽملمملمطمملنمع ّ٤ماظّ٦اجنملمسػملّ٧معّ٤مضزملّٓماظؾؿملوملمحمملجؼممملم
أومعضملؿؼملّٕؼمامأنمؼؿّٖودمبمملٌممللماياللموأنمؼؿكػملّٙمعّ٤مأيمعممللمحّٕاممأومصؿملّ٥مذؾؾملهمل;م
ِّنمآمتضملمملشممرؿملنملمالمؼعملؾّ٢مإالمرؿملؾمملم،مضَممللعمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(أَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغمم
ال مؼعمعملْؾعمّ٢غم مإؿمالَّ مرَؿملممؾؼمممل موعمإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مأَععمّٕعم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مبِؼملعمممل مأَععمّٕعم مبِ ِّ٥ماظْؼملغمّٕػمدعمػملِنيعم،م
إؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مرَؿملممنملؽم م َ
صَعملَممللعم:م{ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظّٕقمدغمّ٢غممطُػملُّ٦امعِّ٤عمماظشملَّؿملممؾعممملتِموعماسػمؼملعمػملُّ٦امصعممملظِقؼممملمإؿمغممّ٨مبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعممسعمِػملؿملّ٣ؽم}،م
وضَممللعم مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم :م{ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مطُػملُّ٦ا معِّ٤ػم مرَؿملممؾعممملتِ مععمممل مرعمزعمضْعمؽملمملطُّ٣ػم} ،مثغمّ٣فمم
شملؿملّ٢غمماظلفمظملَّٕعممأَذػمضملعمىملعممأَشْؾعمّٕعممؼعمؼملغمّٓقممؼعمّٓعمؼػمِّ٥مإؿمظَّ٧ماظلفمؼملعممملءِمؼعممملمرعمبمممؼعممملمرعمبممموعمععمشملْضملعمؼملغمّ٥غمم
عمذطَّٕعمماظّٕفمجغمّ٢عممؼغم ِ
حعمّٕعمامؽم ،موعمععمرملػمّٕعمبغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم ،موعمععمػملْؾعملغمّ٥غم محعمّٕعمامؽم ،موعمشُِّٔىعم مبِمملظْقعمّٕعمامؿم م ،مصَفملَغفم ّ٧مؼغملػمؿعمفعممملبغم مظِّٔعمظِ،)َّ١م
صمملٌمملل مايالل مواظغمللنمل ماظشملؿملنمل مؼرملّٕح ماظزملّٓر ،موؼغمللنمل ماظشملؼملفملغؿملؽملهمل م ،موؼضملني مسػملّ٧م
اظشملمملسهملم،مصؿملفنملمأنمؼغملّ٦نماٌممللمحالالً،مخمملظزملمملمعّ٤مطّ٢مذمملئؾهمل.م م
طؼملممل مرمنمل مسػمل ّ٧مع ّ٤مأراد ماييمل موسّٖم مسػمل ّ٧مأداء مػّٔه ماظرملضملرلة مأن مؼلمملرعم
ظلّٓاد معممل مسػملؿمل ّ٥مع ّ٤مدؼّ٦ن موحعملّ٦ق مظّ٩خّٕؼ ّ٤م ،مضممللم(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م:م(ععمّ٤ػمم
طَمملغعموملػم مسِؽملػمّٓعمهغم مععمصملْػملِؼملعمهملٌ مظِفملَخِؿمل ِّ٥مصَػملْؿملعمؿعمقعمػملَّػملّْ٥غم معِؽملػمؾملعمممل ،مصَكملؿمغفمّ٥غم مظَؿملػمّٗعم مثعمّ٣فم مدِؼؽملعممملرؽم موعمالَ مدِرػمػعمّ٣ؽم ،معِّ٤ػم مضَؾػمّ٢ؿمم
ن مؼغمقملػمخعمّٔعم مظِفملَخِؿمل ِّ٥معِّ٤ػم محعملعمؽملعممملتِ ،ِّ٥مصَكملؿمنػم مظَّ٣ػم معمؼغملُّ٤ػم مظَّ٥غم محعملعمؽملعممملتؽم مأُخِّٔعم معِّ٤ػم مدعمؿملممؽعممملتِ مأَخِؿملِّ٥م
َأ ػم
صَشملُّٕؿمحعموملػم مسعمػملَؿملػم،)ِّ٥مصعملّٓ محّٔر ماإلدالم مط ّ٢مائّر مع ّ٤ماظؿؾملمملون مظم مأداء ماظّٓفمؼ ،ّ٤مأوم
اٌشمل ّ٢مواظؿفملخرل مظم مضسملمملئ ،ّ٥مأو ماظؿلمملػ ّ٢موسّٓم ماالطذلاث مبفملدائ ،ّ٥مصؼمل ّ٤مسّٖم مسػملّ٧م
ضسملمملء ماظّٓؼ ّ٤مورد مايعملّ٦ق مإشم مأصقمملبؾملممل مأسمملغ ّ٥مآ موؼلؾمّٕ مظ ،ّ٥مضمملل(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم) م:م(ععمّ٤ػم مأَخعمّٔعم مأَعػمّ٦عمالعم ماظؽملفممملسؿم مؼغمّٕؿمؼّٓغم مأَدعماءعمػعمممل مأَدفمى ماظػملَّّ٥غم مسعمؽملػمّ٥غم ،موعمععمّ٤ػم مأَخعمّٔعمػممل ممؼغمّٕؿمؼّٓغمم
إؿمتػمالَصَؾملعممملمأَتػمػملَظملَّ٥غمماظػملَّّ٥غم).م م
واييمل مضمملئ ّ٣مسػمل ّ٧ماظؿلػملؿمل ّ٣ماٌشملػمل ّ٠مٓ م(سّٖ موج )ّ٢م ،مصؼمل ّ٤مبّٓاؼهمل مرحػملهملم
اييملمؼضملػملّ٤مايمملجمسّ٤مصّٓق متّ٦طػملّ٥مسػملّ٧مآموتظملّ٦ؼّٚمطّ٢مأعّ٦رهمإظؿمل ّ٥م،موؼّٕدد:م
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اظػملَّؾملغمّ٣فممإؿمغفممملمغعملػمفملَظَُّ١مصِّ٨مدعمظملَّٕؿمغعممملمػعمّٔعماماظْؾِّٕفمموعماظؿفمعملّْ٦عمى،موعمعِّ٤عمماظْضملعمؼملعمّ٢ؿممععممملمتعمّٕػمضعم،ّ٧ماظػملَّؾملغمّ٣فممػعمّ٦ممنػمم
سعمػملَؿملػمؽملعممملمدعمظملَّٕعمغعممملمػعمّٔعما،موعمارّْ٦ؿممسعمؽملفممملمبغمضملػمّٓعمهغم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممأَغػموملعمماظزملفممملحِنملغممصِّ٨ماظلفمظملَّٕؿم،موعماظْكعمػملِؿملظملَهملُمصِّ٨م
ؿم،مو َطـملبعمهملِماظْؼملعمؽملػمصملَّٕؿم،موعمدغمّ٦ءِماظْؼملغمؽملػمعملَػملَنملِمصِّ٨م
اظْفملَػػمّ٢ؿم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممإؿمغممّ٨مأَسغمّ٦ذغممبَِّ١معِّ٤ػمموعمسػمـعممملءِماظلفمظملَّٕ عم
اظْفملَػػمّ٢ؿمموعماظْؼملعمممللؿمموعماظّْ٦عمظَِّٓ .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

إنماييملمضمملئّ٣مسػملّ٧ماظؿؿمللرلمورصّٝمايّٕجم،مصغملّ٢معصملمملػّٕماظطملػملّ٦مواظؿرملّٓدمظمم

اييمل معّٕصّ٦ضهمل مصمػملهملً موتظملزملؿملالً م; مِّغؾملممل مسػمل ّ٧مشرل مػّٓي ماإلدالم م ،موػّٔا معممل مأطّٓهم
دؿملّٓغممل محمؼملّٓؽم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مسؼملػملؿملؼمممل م ،محؿملىمل مرص ّٚموأغغملّٕ مط ّ٢مأذغملممللم
اظؿرملّٓدمظمماييمل،مصضملّ٤ػممأغّٗـمم(رعمضِّ٨مآمسعمؽملّ٥غم)مأنفمماظؽمل فمم(صػملّ٧مآمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدػمل)ّ٣م
رأىمذعمؿملػمكؼممملمؼغمؾملعممملدعمىم–مأيمميرملّ٨معؿقمملعػملًمملم-مبعمؿملػمّ٤عممابػمؽملعمؿملػمِّ٥م،مضَممللعم:م(ععممملمبممللغممػعمّٔا؟)مضمملظُّ٦ا:م
غعمّٔعمرمأنػممؼعمؼملػمرملِّ٨م،مضَممللعم:م(إنفممآمسعمّ٤ػممتعمضملػمِّٔؼنملِمػعمّٔامغعمظملْلعمّ٥غممظَطملعمؽملِ ّ٧م ،موأعػمّٕعمهغممأنػممؼعمّٕػمطَنملعم)م،م
صّٕشّ٣مسّٓممادؿشملمملسؿّ٥موضّٓرتّ٥مسػملّ٧ماظلرلمإالمأغّ٥مغّٔرمأنمؼفملتّ٨ماظغملضملؾهملمعمملذؿملؼممملم،موػّٔام
ع ّ٤ماظؿرملّٓد مإٌّصّ٦ض مظم ماظّٓؼ ّ٤م ،مصمملٓ م(سّٖ موج )ّ٢مال مؼغملػمل ّٟمغظمللؼمممل مإال مودضملؾملممل م،م
صؾنيمظّ٥ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماظزملّ٦ابموأعّٕهمبظملضملػملّ٥م،موعـػملّ٥معمملمجمملءمسعمّ٤ػمم

سغمعملْؾعمهمل مبػمّ٤ؿم مسعممملعِّٕـم م(رعمضِ ّ٨مآ مسعمؽملّ٥غم) مضَممللعم :مغعمّٔعمرعمتػم مأُخػمؿِ ّ٨مأَنػم متعمؼملػمرملِّ٨عم مإؿمظَ ّ٧مبعمؿملػموملِ مآِم
وعمأَععمّٕعمتػمؽملِ ّ٨مأَنػم مأَدػمؿعمظملْؿِّ٨عم مظَؾملعمممل ماظؽملفمؾِّ٨فم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مصَمملدػمؿعمظملْؿعمؿملػمؿغمّ٥غم م ،مصَعملَممللعم م(سعمػملَؿملػمِّ٥م
عمّٕطَنملػم).م م
اظلفمالَمغم)م:م(ظِؿعمؼملػمّ٘ؿمموعمظْؿ ػم
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وعصملمملػّٕماظؿمللّٕمظمماييملمعؿؽملّ٦سهملم،معؽملؾملمملم:مزفع اذتسز يف تستٝب أعُاٍ ّٜٛ
ايٓشس م،مصمملجؿؼملمملعمايفؿمليملمسػملّ٧مسؼملّ٢ـم مواحٍّٓ مظممؼّ٦مـم مواحٍّٓ مودمملسهملٍ مواحّٓةٍ مصؿملّ٥م
عّ٤ماٌرملعملهملمواظضملؽملوملمعمملمصؿملّ٥م،مصّٕصّٝماظرملّٕع مسؽملؾملّ٣مايّٕجمواظسملؿملّ٠م،موبنيماظّٕدّ٦لم
اظغملّٕؼّ٣م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأنؾممععمّ٤مضّٓؾمممبضملّٚمػّٔهماِّسؼملمملل مسػملّ٧مبضملّٚمصالم
حّٕج مسػملؿمل ّ٥موال مإث ،ّ٣مصعملّٓ موعمضَّٟعم مرعمدغمّ٦لغم مآِ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مصِ ّ٨محعمففمهملِم
اظّْ٦عمدعماعؿم مبِؼملِؽملؼم ّ٧مظِػملؽملفممملسؿم مؼعملػمفملَظُّ٦غعمّ٥غم مصَفعممملءعمهغم مرعمجغمّ٢ؽم مصَعملَممللعم :مظَّ٣ػم مأَذػمضملغمّٕػم مصَقعمػملَعملْوملغم مضَؾػمّ٢عم مأَنػمم
أَذػمبعمّّعم ،مصَعملَممللعم :م(اذػمبعمّّػم م ،موعمالَ محعمّٕعمجعم) مصَفعممملءعم مآخعمّٕغم مصَ َعملممللعم :مظَّ٣ػم مأَذػمضملغمّٕػم مصَؽملعمقعمّٕػمتغم مضَؾػمّ٢عم مأَنػمم
أَرػمعِّ٨عم،مضَممللعم:م(مارػممؿمم،موعمالَمحعمّٕعمجعمم)مصَؼملعممملمدغمؽِّ٢عمماظؽملفمؾِّ٨قمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسعمّ٤ػممذعمّ٨ػمءٍم
ضُّٓمممعمم،موعمالَمأُخممّٕعممإؿمالَّمضَممللعم م:م(اصْضملعمّ٢ػمم،موعمالَمحعمّٕعمجعم) مسػملّ٧مأنماظؿؿمللرلماظّٔيمغؿقّٓثمسؽملّ٥م
وغلضمل ّ٧مإظؿمل ّ٥مػ ّ٦ماظؿؿمللرل ماٌؽملسملؾ ّٛمبسملّ٦اب ّٛماظرملّٕع ماٌعملّٕون ممبّٓى ماظعملّٓرةم
واالدؿشملمملسهمل م ،مإذ مؼؽملؾطمل ّ٨مأن مزمّٕص ماٌلؿشملؿمل ّٝمسػمل ّ٧مأداء ماظضملؾمملدة مسػمل ّ٧موجؾملؾملمملم
اِّطؼملّ٢مواِّصسملّ٢ماظّٔيمزمعملّ٠مظزملمملحؾّ٥مأسػملّ٧مدرجمملتماظظملسملّ٢مواظـّ٦ابم،مومبمملمالم
ؼزمل ّ٢مإشم محّٓ ماظؿؾملمملون ماظّٔي مؼظملّٕ ماظضملؾمملدة مع ّ٤معسملمملعؿملؽملؾملممل ماظؿضملؾّٓؼهمل ماِّصؿملػملهملم
اظلمملعؿملهملم،مورؿملىملمالمتؽملقزملّٕمػؼملهملماإلغلمملنمظممتؿؾّٝمطّ٢ماظّٕخّٙمظممطّ٢ماِّرطمملنم
واظّ٦اجؾمملت موسػمل ّ٧مط ّ٢مأٌّاػنمل م ،مإمنممل مؼفملخّٔ مع ّ٤ماظّٕخ ّٙمعممل مؼعملؿسملؿمل ّ٥مواجنملم
اظّ٦ضوملموزّٕوفمأداءماظرملضملرلةموعّ٦جؾمملتماظؿؿمللرلم.م م
وعؽملؾملممل:ماإلذٕ يًطعفا ٤إٔ ٜدفعٛا َٔ َصديف ١مإشممعؽملؼمّ٧مضؾّ٢ماظؽملمملسمحؿّ٧م
ال مؼسملمملؼعملؾمل ّ٣ماِّضّ٦ؼمملء مأثؽملمملء مدصضملؾمل ّ٣مإشم معؽمل ،ّ٧مضَممللعم مدعممملظِّ٣غم مبّ٤غم مسؾّٓ مآ مب ّ٤مسؼملّٕم
(رض ّ٨مآ مسؽملؾمل :)ّ٣مطَمملنعم مسعمؾػمّٓغم مآِ مبػمّ٤غم مسغمؼملعمّٕعم م(رعمضِّ٨عم مآُ مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مؼغمعملَّٓمممغم مضعمضملعمظملَهملَ مأَػػمػملِِّ٥م
صَؿملعمعملِظملُ ّ٦نعممسِؽملػمّٓعمماظْؼملعمرملػمضملعمّٕؿمماظْقعمّٕعمامؿممبِمملظْؼملغمّٖػمدعمظِظملَهملِمبِػملَؿملػمّ٢ـممصَؿملعمّٔػمطُّٕغمونعممآَمععممملمبعمّٓعمامظَؾملغمّ٣ػممثغمّ٣فممؼعمّٕػمجِضملغمّ٦نعمم
ضَؾػمّ٢عممأَنػممؼعمعملِّٟعمماظْكملؿمععممملمغمموعمضَؾػمّ٢عممأَنػممؼعمّٓػمصَّٝعم م–مأيمضؾّ٢مأنمؼؽملّٖلمعّ٤ماٌّٖدظظملهملم-م،مصَؼملِؽملػمؾملغمّ٣ػمم
ععمّ٤ػم مؼعمعملّْٓعممغم معِؽملؼم ّ٧مظِزملعمػملَمملةِ ماظْظملَفػمّٕؿم م ،موعمعِؽملػمؾملغمّ٣ػم مععمّ٤ػم مؼعمعملّْٓعممغم مبعمضملػمّٓعم مذعمظِ َّ١م ،مصَكملؿمذعما مضَِّٓعغمّ٦ا مرعمععمّ٦غمام
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موطَمملنعم مابػمّ٤غم مسغمؼملعمّٕعم م(رعمضِّ٨عم مآُ مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مؼعمعملُّ٦لغم :مأَرػمخعمّٙعم مصِ ّ٨مأُوظَؽِ َّ١مرعمدغمّ٦لغمم
اظْفعمؼملػمّٕعمةَ م ،عم
آِم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) .م
وعّ٤معصملمملػّٕماظؿؿمللرلمظمماييمل:مدٛاش ايٛناي ١يف زَ ٞادتُسات تٝط ًام
سػملّ٧مذويماالحؿؿملمملجمملتماًمملصهملمعّ٤معّٕضّ٧مودمّ٦ػّ٣م،مأومختظملؿملظملًمملمظػملّٖحمملمم،موجضملّ٢م
غّ٦ع ماظظملّٓؼهملمظمماييملمسػملّ٧ماظؿكؿملرلموظؿمللوملمسػملّ٧ماإلظّٖامم،مضممللمتضملمملشم:م{...مصَؼملعمّ٤ػمم
طَمملنعممعِ ػمؽملغملُّ٣ػممععمّٕؿمؼسملؼمممل مأَوػممبِِّ٥مأذىمعِّ٤ػممرعمأْدِِّ٥مصَظملِّٓػمؼعمهملٌمعِّ٤ػممصِؿملعممملمـممأَوػممصعمّٓعمضَهملٍمأَوػممغغملغم،}...ٍّ١م
صمملإلدالم مظم معصملؾملّٕه موجّ٦ػّٕه مػ ّ٦مدؼ ّ٤ماظّٕضمهمل مواظؿمللّٕ موعّٕاسمملة معزملمملحل ماظضملؾمملد،م
ضممللمتضملمملشمم{:ؼغمّٕؿمؼّٓغمماظػملَّّ٥غمم ِبغملُّ٣غمماظْؿملغملػمّٕعمموعمظَمملمؼغمّٕؿمؼّٓغمم ِبغملُّ٣غمماظْضملغملػمّٕعمم}،موضممللمتضملمملشمم{:وعمععممملمجعمضملعمّ٢عمم
سعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم مصِ ّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿم معِّ٤ػم محعمّٕعمجـم م} ،موضمملل م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م(ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغمم
إؿمؼفممملطُّ٣ػمموعماظْطملغمػملُّ٦فممصِّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿمم،مصَكملؿمغفمؼملعممملمأَػػمػملََّ١مععمّ٤ػممطَمملنعممض ػمَؾ َػملغملُّ٣غمماظْطملغمػملُّ٦قممصِّ٨ماظّٓممؼّ٤ؿم).م م
صقّٕي مبغملّ٢معّ٤مضزملّٓماظؾؿملوملمايّٕام مأنمؼفملخّٔ مبمملِّؼلّٕمظؽملظملل ّ٥مويمملظ ّ٥مظمم
اييملم،موظؿملفضملّ٢معّ٤ماظؿمللّٕمعؽملؾمليملعممحؿملمملةمظّ٥مظمماييملموشرلهم،مصمملظؿمللّٕمدائؼملؼممملموأبّٓؼمامالم
ؼفملتّ٨مظزملمملحؾّ٥مإالمبغملّ٢مخرلم.م م

*مممممم*مممممم* م
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ايدزٚع املطتفاد َٔ ٠خطب ١سذ ١ايٛداع
ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضملذملذملمملٌنيم،ماظعملمملئذملذملّ٢مظممطؿمملبذملذملّ٥ماظضملّٖؼذملذملّٖ:م{اظْؿملعمذملذملّ٦ػممعمم َأطْؼملعمػملْذملذملوملغممَظغملُذملذملّ٣ػمم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّم
دِؼعمؽملغملُّ٣ػمموعمأَتػمؼملعمؼملػموملغممسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػممغِضملػمؼملعمؿِّ٨موعمرعمضِؿملوملغممَظغملُّ٣غمماإلؿمدػمالَمعممدِؼؽملؼمذملمممل}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
آُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼمامم عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فممم
صعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
ممممممصغملػملؼملمملمالحعممظمماِّصّ٠مػاللغمم مذؾملّٕمذيمايِففمهملموػملذملوملممظمماِّذػذملمملنؿمممذذملضملمملئّٕمم
اييملم،موعؽملمملدغملّ٥م،ماظّٕطّ٤ماًمملعّٗمعذملّ٤مأرطذملمملنماإلدذملالمم،موتذملّٓاسوملمإشمماظذملّٔاطّٕةم
تػملّ١ماًشملؾهملماظؿمملرسمؿملهملماٌضملّٕوصهملمخبشملؾهملمحفهملماظّ٦داعم.م م
صظمل ّ٨ماظضملمملم ماظضملمملذّٕ ماشلفّٕي مضزملّٓ ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مبؿملومل مآم

ايّٕامم;مِّداءمعؽملمملدّ١ماييملموعضملّ٥مصمّٝمشظملرلمعّ٤مأصقمملبّ٥م(رضّ٨مآمسؽملؾمل)ّ٣م،م
وضّٓمسغمّٕصوملمػّٔهمايفهملمرفهملماظّ٦داعم;مِّغّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مودؾمعماظؽملمملسم
صؿملؾملمملموٕمزميملمبضملّٓػممل.م م
وظممػذملذملّٔهمايفذملذملهملمخشملذملذملنملماظذملؽمل

م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مخشملؾؿذملذملّ٥ماٌرملذملذملؾملّ٦رةم

خبشملؾذملذملهملماظذملذملّ٦داعم ،واظذملذمليتممتـذملذملّ٢مظممبالشؿؾمل ذملمملموصزمل ذملمملحؿؾملمملموإرممملزػ ذملمملمضؿملؼملذملذملهملمإميمملغؿملذملذملهملم
وترملذملّٕؼضملؿملهملمموإغلذملمملغؿملهملممسصملؿملؼملذملهملموراضؿملذملهملمم،موتغمضملذملذملّٓمأولمإسذملالنممسذملمملٌّ٨مميعملذملّ٦قمماإلغلذملمملنم،م
وعؽملؾملمملجؼممملمضّ٦ميؼمذملمملممظػملؾرملذملّٕؼهملم،مموػذملّ٨ممعذملّ٤ممجّ٦اعذملّٝمماظغملػملذملّ٣مماظذمليتممأُوتؿملؾملذملمملمغؾؿملؽملذملمملم(صذملػملّ٧ممآم
سػملؿملذملذملّ٥مودذملذملػمل)ّ٣م،مأردذملذملّ٧مصؿملؾملذملذملمملمطذملذملـرلؼمامعذملذملّ٤مضّ٦اسذملذملّٓمماإلدذملذملالمموعؾمملدئذملذملّ٥م،موسصملّذملذملّ٣مصؿملؾملذملذملمملم
ايّٕعمملت،موؼؿفػملّ٧مظؽملذملمملممعرملذملؾملّٓممخشملؾذملهملماظذملّ٦داعمظمممصذملضملؿملِّٓممسّٕصذملمملتم،ممواظذملؽمل

م(صذملػملّ٧م

آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼعملّٟمسؽملّٓماظزملكّٕاتمعذملّ٤مجؾذملّ٢مسّٕصذملهملم،مظممأسصملذملّ٣موؼملذملّٝمبرملذملّٕيم
ظممذظذملذملّ١ماظّ٦ضذملذملوملم،مظمممظعمل ذملمملءٍمعرملذملذملؾملّ٦دٍمبذملذملنيمأعفم ذملهملٍموغؾؿملؾمل ذملمملم،معذملذملقملعؽملنيمبذملذملّ٥م،معزملذملذملّٓضنيم
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بّٕدمملظؿّ٥م،معشملؿملضملنيمِّعّٕهم،مبّٓأتماظغملػملؼملذملمملتغمممتذملؿألِّممعذملّ٤ممصَذملّ٣ؿممماظذملؽمل مممم(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥مم
ودػمل)ّ٣موػّ٦مؼعملػمؿعمرملػمضملِّٕغممعذملّٝممطذملّ٢ممحذملّٕفممعؽملؾملذملمملممدغذملّ٦فمممأجػملِذملّ٥ممبضملذملّٓممػذملّٔهمماٌؽملمملدذملّ١م،موطذملمملنم
غملغملُّ٣ػمممصَذملكملؿمغممّ٨ممظَذملمملمم
دذمل َ
ؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مِّصقمملبّ٥ماظغملذملّٕامم:م م(خغمذملّٔغمواممسعمؽملممذملّ٨ممععمؽملعمممل ِ
أَدػمرؿميمظَضملعمػملخملّ٨مظَمملمأَظْ َعملمملطُّ٣ػممبعمضملػمّٓعممسعممملعِّ٨مػعمّٔعما) م،موعمرَظملِّ٠عممؼغمّ٦عمدممعغمماظؽملفممملسعمم،مصَعملَمملظُّ٦ا:مػعمذملِّٔهِممحعمففمذملهملُمم
اظّْ٦عمدعماعؿمم.مم م
ظعملّٓماذؿؼملػملوملمتػملّ١ماًشملؾهملمسػملّ٧مدروسموسدلمسصملؿملؼملهملمتغمضملّٓؾممغدلادؼممملمظػملؾرملّٕؼهملم

طػملؾملمملم،موتفملدؿمللؼممملمظألعّ٤مواظلػملّ٣ماجملؿؼملضملّ٨مواظضملمملٌّ٨م،مَٔ ٖر ٙايدزٚعم :م
* تسضٝخ َبدأ املطاٚاٚ ٠ايهساَ ١اإلْطاْ ١ٝبني ماظؽملمملس مصمؿملضملؼمممل مطقّ٠م
إغلمملغ ّ٨مزمظمل ّٜمطّٕاعهمل ماظظملّٕد مظم ماِّعهمل م ،مصعملّٓ مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظمم
َبمملطُّ٣ػمموعماحِّٓؽم م،مأَظَمملمظَمملمصَسملػمّ٢عممظِضملعمّٕعمبِّ٨دملم
عمبغملُّ٣ػمموعماحِّٓؽم م،موعمإؿمنفممأعم
خشملؾؿّ٥م:م(ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغم م،مإؿمنفممر فم
سعمػملَّ٧مسعمفعمؼملِّ٨دمل م،موعمظَمملمظِضملعمفعمؼملِّ٨دملمسعمػملَّ٧مسعمّٕعمبِّ٨دمل م،موعمظَمملمظِفملَحػمؼملعمّٕعممسعمػملَّ٧مأَدػمّ٦عمدعم م،موعمظَمملمأَدػمّ٦عمدعممسعمػملَّ٧م
عمعغملُّ٣ػممسِؽملػمّٓعممآِمأَتػم َعملمملطُّ٣ػم م)...م،مصعملّٓمجضملّ٢ماظؽمل
أَحػمؼملعمّٕعم م،مإؿمظَّممل مبِمملظؿفمعملّْ٦عمى م،مإؿمنفمم َأطّْٕ عم

م(صػملّ٧م

آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣معضملؿملمملر ماظؿظملمملض ّ٢مػ ّ٦ماظؿعملّ٦ى مواظضملؼمل ّ٢ماظزملمملحل م ،ماعؿـمملظًممل مظعملّ٦ل مآم
تضملمملشم :م{ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمغفمممل مخعمػملَعملْؽملعممملطُ ّ٣معمم ّ٤مذعمطَّٕـم موعمأُغـعم ّ٧موعمجعمضملعمػملْؽملعممملطُّ٣ػم مذغمضملغمّ٦بؼمممل موعمضَؾعممملئِّ٢عمم
عمعغملُّ٣ػم م ِسؽملّٓعم ماظػملَّ ِّ٥مأَتػم َعملمملطُّ٣ػم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مسعم ِػملؿملّ٣ؽم مخعمؾِرلؽم}،مصمملظؾرملّٕؼهملمطػملؾملمملمدّ٦ادؿملهملم
ظِؿعمضملعممملرعمصُّ٦ا مإؿمنفم مأَطّْٕ عم

ؿملضملمملمؼؽملؿؼملّ٦نمِّصّ٢مواحّٓم،م
دون ممتؿملؿملّٖ مرؾعمل ّ٨م ،مأو متضملزملنمل مضؾػمل ّ٨م ،مصمملظؽملمملسمصم ؼم
وأبمواحّٓم،مػّ٦مآدمم(سػملؿملّ٥ماظلالم)م،موػّ٦معمملمردكّ٥ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ْؼملمملنغم معِؽملفمممل مأَػػمّ٢عم ماظْؾعمؿملػموملِ) م ،موطمملن مسؼملّٕ مبّ٤م
مواضضملممل مسؼملػمل كمؿملممل محني مضمملل :م(دعمػمل عم
ودػمل )ّ٣ؼم
عمغممل م) مؼعمضملػمؽملِّ٨م
غمغممل م،موعمأَسػمؿعمّ٠عممدعمؿملممّٓعم
اًشملمملبم(رض ّ٨مآمسؽمل)ّ٥مؼعملّ٦لم:م(أَبغمّ٦مبعمغملّْٕـممدعمؿملممّٓعم
دؿملّٓغمملمبالًَظمملم(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥م.م م
*سسَ ١ايدَاٚ ٤األَٛاٍ ٚاألعساض  ،وػّٔامعمملمأطّٓهماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل)ّ٣مظم مخشملؾؿ ّ٥م،مصضمل ّ٤مسعمؾػمِّٓ ماظّٕفمحػمؼملعمّ٤ؿم مبػمّ٤ؿم مأَبِ ّ٨م عمبغملّْٕعمةَم ،مسعمّ٤ػم مأَبؿمل ِّ٥م عمذطَّٕعم مأنفم ماظؽملفمؾِّ٨فمم
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(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مضَضملعمّٓعممسعمػملَّ٧مبعمضملِرلؿمهِموعمأَعػملعمَّ١مإؿمغػملعممملنؽممبِكِشملَمملعِِّ٥م،مأَوػممبِّٖؿمععممملعِ-ِّ٥مضَممللعم:م
َلغملَؿػمؽملعممملمحعمؿفمّ٧مزَؽملعمؽملفممملمأَغفمّ٥غممدعمؿملغملعمؼملممؿملِّ٥مبِطملعمؿملػمّٕؿممادػمؼملِ،ِّ٥مضَممللعم:مأَظَؿملػمّٗعممؼعمّ٦ػممعمماظؽملفمقػمّٕؿمم؟م
(أَيقممؼعمّ٦ػممـممػعمّٔعما؟مص عم
َلغملَؿػمؽملعمممل محعمؿفم ّ٧مزَؽملعمؽملفمممل مأَغفمّ٥غم مدعمؿملغملعمؼملممؿمل ِّ٥مبِطملعمؿملػمّٕؿم مادػمؼملِ ،ِّ٥مصَعملَممللعم:م
ضُػملْؽملعمممل:مبعمػملَ ،ّ٧مضَممللعم:مصَفملَيقم مذعمؾملػمّٕـم مػعمّٔعما؟ مص عم
عماضغملُّ٣ػم مبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػمم
مملءطُّ٣ػم موعمأَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػم موعمأَسػمّٕ عم
أَظَؿملػمّٗعم مبِِّٔي ماظْقِففمهملِ م؟ مضُػملْؽملعمممل:مبعمػملَ ،ّ٧مضَممللعم:مصَكملؿمنفم مدِععم عم
ّٓطُّ٣ػم مػعمّٔعما مظِؿملغمؾعمػملخملّٞؿم ماظرملفممملػِّٓغمم
ػمّٕطُّ٣ػم مػعمّٔعما مصِ ّ٨مبعمػملَ ِ
حعمّٕعمامؽم مطَقغمّٕػمععمهملِ مؼعمّ٦ػم ِعغملُّ٣ػم مػعمّٔعما مصِ ّ٨مذعمؾمل ؿم
اظْطملعممملئِنملعم ،مصَكملؿمنفم ماظرملفممملػِّٓعم مسعملعم ّ٧مأَنػم مؼغمؾعمػملخملّٞعم مععمّ٤ػم مػغمّ٦عم مأَوػمسعم ّ٧مظَّ٥غم معِؽملػمّ٥غم) م ،مصعملّٓ مدظومل مػّٔهم
اظغملػملؼملمملت ماظؾػملؿملطملهمل م ،مبؾملّٔا ماِّدػملّ٦ب ماظؽملؾّ٦ي ماظؾّٓؼ ّٝمسػمل ّ٧مسِصمل ّ٣محّٕعهمل ماظّٓعمملء م،م
واِّعّ٦ال م ،مواِّسّٕاض موسزملؼملؿِؾملممل م ،موأغ ّ٥مال مزم ّ٢ماالسؿّٓاءغم مسػملؿملؾملممل مبفمليمم مغّ٦ع معّ٤م
أغّ٦اعمماالسؿّٓاء.م م
مم صعملّٓمظظملذملوملماظذملؽمل

م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣ماغؿؾذملمملهمأصذملقمملبّ٥م(رضذملّ٨مآمسذملؽملؾمل)ّ٣م

شلّٔاماظؿملّ٦مماظضملصملؿملّ٣م،موذعمطَّّٕػّ٣مرّٕعؿذملّ٥مم ،وحّٕعذملهملماظرملذملؾملّٕمم،موحّٕعذملهملمماظؾػملذملّٓممتعملّٕؼذملّٕؼممامٌذملمملم
ثؾوملمظممغظملّ٦دؾملّ٣معّ٤متضملصملؿملؼملؿملؾملمملم;مظؿملذملؾينمسػملؿملذملّ٥معذملمملمأرادمتعملّٕؼذملّٕهموتفملطؿملذملّٓهمعذملّ٤مسصملذملّ٣م
حّٕعهملماظّٓعمملءمواِّعّ٦المواِّسّٕاضم،مصمملإلدالممؼّٓسّ٦مإشمماِّعّ٤مواِّعذملمملنم،مواظلذملػملّ٣م
واظلالمم،موؼّٕؼّٓمظػملؽملمملسمصمؿملضملؼممملمأنمزمؿملّ٦امحؿملمملةمعلذملؿعملّٕةم،موالمؼؿقعملذملّ٠مشلذملّ٣مذمظذملّ١مإالم
رعملّ٤ماظّٓعمملءمواِّسّٕاضمواِّعّ٦الم .م
وعّ٤ماٌضملػملّ٦ممأنمحظملّٜماظّٓعمملءمواِّسّٕاضمواِّعّ٦المالممتؿملؿملذملّٖمصؿملذملّ٥مظمماإلدذملالمم
بنيمعلػملّ٣موشرلهم;مِّنماظرملّٕؼضملهملمطظملػملوملمذظّ١مظغملّ٢مإغلذملمملنمبطملذملّٚماظؽملصملذملّٕمسذملّ٤مدؼؽملذملّ٥م،م
أومجؽمللّ٥م،مأومظّ٦غّ٥م،مضممللمتضملمملشم{:وعمظَمملمتعمعملْؿغمػملُّ٦اماظؽملفمظملّْٗعمماظَّؿِّ٨محعمّٕفممعمماظػملَّّ٥غممإؿمظَّمملمبِمملظْقعمّ٠مممذعمِظغملُذملّ٣ػممم
عمصمملطُّ٣ػممبِِّ٥مظَضملعم َّػملغملُّ٣ػممتعمضملػمعملِػملُّ٦نعم}،مبّ٢مجضملّ٢مآم(سّٖموج)ّ٢مضؿّ٢مغظملّٗـممواحذملّٓةمبطملذملرلمحذملّ٠م
و فم
طفملغّ٥مضؿّ٢ؽممظػملؾرملّٕؼهملمطػملؾملمملمم،مضممللمتضملمملشم:م{م...مععمّ٤مضَؿعمذملّ٢عممغعمظملْلؼمذملمملمبِطملعمؿملػمذملّٕؿممغعمظملْذملّٗـممأَوػممصَلعمذملمذملمملدٍمصِذملّ٨م
اِّرضم َصغملَفملَغفمؼملعمذملمملمضَؿعمذملّ٢عمماظؽملذملمملسمجعم ِؼملؿملضملؼمذملذملمملموعمععمّ٤ػممأَحػمؿملعممملػعممملم َصغملَفملَغفمؼملعممملمأَحػمؿملعممملماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملؼمممل}،مصالَم
زمّ٢قممإلغلمملنمأَنػممؼضملؿِّٓيعممسػملَّ٧مأخؿملِّ٥مبفمليمغّ٦عمعّ٤مأغّ٦اعماالسؿّٓاءم،مأومأنمؼؿضملذملّٕضعممم
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ظّ٥غممبفمليمظّ٦نمعّ٤مأظّ٦انماإلؼّٔاءِم،مظعملّ٦ظّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(طُّ٢قمماظْؼملغملػمػملِّ٣ؿممسعمػملَذملّ٧م
اظْؼملغملػمػملِّ٣ؿممحعمّٕعمامؽم:مدعمعغمّ٥غم،موعمععممملظُّ٥غم،موعمسِّٕػمضغمّ٥غم)م،مصفملعّٕماظّٓعمملءمظمماإلدالممسصملذملؿمل،ّ٣ممظّٓرجذملهملممأنم
اظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مضَممللعم:م(ظَّٖعموعمالغمماظّٓقمغػمؿملعممملمأَػػمّ٦عمنغممسعمػملَّ٧ماظػملَِّّ٥معِّ٤ػممضَؿػمّ٢ؿممعغمذملقملػمعِّ٤ـممم

بِطملعمؿملػمّٕؿممحعمّ٠دمل) .م
وضّٓمحذملّٔفمرماظذملؽمل

م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػملّ٣م)مهذملّٔؼّٕؼممامآخذملّٕمظممػذملّٔهماًشملمؾذملهملم

ؼؿضملػملّ٠مبمملظّٓعمملءموحّٕعؿؾملمملم،محؿملىملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣م:م(مالَمتعمّٕػمجِضملغمذملّ٦امبعمضملػمذملِّٓيم
ػمسملغملُّ٣ػممرؿمضَمملبعممبعمضملػمذملّٚـمم)م،موػذملّٔامهذملّٔؼّٕمغؾذملّ٦يمذذملّٓؼّٓم،مظػملّٓالظذملهملمسػملذملّ٧م
طُظملَّمملرؼمام،مؼعمسملػمّٕؿمبغممبعمضمل غم
خشملّ٦رةمادؿقاللماظّٓعمملءمبطملرلمح .ّ٠م
وطؼملمملمحّٕفممماإلدذملالمماالسؿذملّٓاءمسػملذملّ٧ماِّغظملذملّٗمسـسّ نـريو االعتـدا ٤عًـ٢
األَــٛاٍ بذملذملفمليمصذملذملّ٦رةمعذملذملّ٤مصذملذملّ٦رماالسؿذملذملّٓاءمشزملذملذملؾؼممملم،مأومدذملذملّٕضهملم،مأوماحؿؿملمملظًذملذملمملم،مضذملذملممللم
تضملمملشم{:ؼعممملمأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦امظَمملمتعم ْفملطُػملُّ٦امأَعػمّ٦عماَظغملُّ٣ػممبعمؿملػمعمؽملغملُّ٣ػممبِمملظْؾعممملرِّ٢ؿممإؿمظَّمملمأَنػممعمتغملُذملّ٦نعمممتِفعمذملمملرعمةًمم
ّ٣مبعمؿملػمذملعمؽملغملُّ٣ػمممبِمملظْؾعممملرِذملّ٢ؿممموعمتغمذملّٓػمظُّ٦اممبِؾملعمذملمملمم
سعمّ٤ػممتعمّٕعماضـممعِ ػمؽملغملُّ٣ػم}،موضممللمتضملمملشم{:وعمظَمملمتعم ْفملطُػملُّ٦امأَعػمذملّ٦عماَظغملُم ػم
إؿمظَّ٧ماظْقغمغملَّمملمؿممظِؿعم ْفملطُػملُّ٦امصَّٕؿمؼعملًمملمعِّ٤ػممأَعػمّ٦عمالؿمماظؽملفممملسؿممبِمملظْكملؿمثػمّ٣ؿمموعمأَغػمؿغمّ٣ػممتعمضملػمػملَؼملغمّ٦نعم} ،موحظملمملزًمملمسػملذملّ٧مم
اِّعّ٦المبّ٦جّ٥مسمملممحّٕعوملماظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملماظلّٕضهمل،مواظطملزملنملم،مواالسؿذملّٓاءمسػملذملّ٧م
اٌممللماظضملمملممأوماًمملصم،محؿملىملمؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممزَػملَّ٣عمم ِضؿملّٓعمم
ذِؾػمّٕـممعِّ٤عمماَِّرػمضؿممرُّ٦ممضَّ٥غممعِّ٤ػممدعمؾػمّٝؿممأَرعمضِنيعم)م .م
ٚنريو سسّ اإلضالّ االعتدا ٤عً ٢األعـساضم،مأوماظؽملؿملذملّ٢معؽملؾملذملمملمبذملفمليموجذملّ٥م
عّ٤ماظّ٦جّ٦هممصفملوالػمملمسؽملمملؼهملًمخمملصذملهملًمم،موأوجذملنملمصذملؿملمملغؿعمؾملمملمواحملمملصصملذملهملَمسػملؿملؾملذملمملمم،مالمصذملّٕقم
ظممذظّ١مبنيمعلػملّ٣موشرلهم،ممصعملممللمتضملمملشم{:وعمظَمملمتعمعملّْٕعمبغمّ٦اماظّٖممغعممملمإؿمغفمذملّ٥غممم َطذملمملنعمممصَمملحِرملعمذملهملًمموعمدعمذملمملءعممم
دعمذملذملؾِؿملػملًممل}،مطؼملذملمملمحذملذملّٕمماظذملؽمل

م(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣مضذملذملّٔفماحملزملذملؽملمملتموسذملذملّٓؾمهمعذملذملّ٤مم

اظغملؾ ذملمملئّٕ،مصعمل ذملممللم(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م:م(اجػمؿعمؽملِؾغمذملذملّ٦اماظلفمذملذملؾػمّٝعمماظْؼملغمّ٦بِعملَ ذملمملتِ)،مضؿملذملذمل:ّ٢مؼ ذملمملم
ردّ٦لمآموعمملمػّ٤ؾم؟مضممللم:م(اظرملممّٕػمكُمبِمملِٓ،موعماظلممقػمّٕغم،موعمضَؿػمّ٢غمماظؽملفمظملّْٗؿمماظَّيتمحعمذملّٕفممعمممآُمإؿمالَّم
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بِمملظْقعمّ٠مم،موعم َأطّْ٢غمماظّٕممبممل،موعم َأطّْ٢غممععمممللؿمماظْؿملعمؿؿملّ٣ؿمم،موعماظؿفمّ٦عمظخملّ٨مؼعمّ٦ػممعمماظّٖفمحػم،ِّٟموعمضَّٔػمفغمماظْؼملغمقػمزملعمؽملعممملتِم
اظْؼملغمقملػم ِعؽملمملتِماظْطملمملصِالتِ).م م
* ايٛؾ ١ٝبايٓطاٚ ، ٤احملافع ١عً ٢سكٛقٗٔ  ،مصّٓؼؽملؽملمملماظضملصملؿملّ٣مػّ٦مأول عّ٤م
أسشمل ّ٧مإٌّأة محعملّ٦ضؾملممل م ،موجضمل ّ٢مشلممل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مغزملؿملؾؼمممل مطؾرلؼمام

ظمخشملؾؿّ٥م;مٌذملذملذملمملمشلمملمعّ٤محعملّ٦قمآدعؿملهملموطّٕاعهمل مإغلمملغؿملهملم،مصمملظؽمللمملءمذعملمملئّ٠ماظّٕجممللم،م
ظممضّ٦ءماظّٕضمهملمواٌّ٦دةمواظلغملؿملؽملهملموايعملّ٦قماٌؿؾمملدظهملم،موػّٔامعمملمأطّٓهماظؽمل

م

(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظم مضّ٦ظ :ّ٥م(وعمَظغملُّ٣ػم مسعمػملَؿملػمؾملّ٤فم محعمّ٠لم م ،موعمظَؾملغمّ٤فم مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم محعمّ٠لم) م،م
صمملٌّٕأة مظم ماإلدالم مشلممل محعملّ٦ضؾملممل موسػملؿملؾملممل مواجؾمملتؾملممل م ،مطؼملممل مظػملّٕج ّ٢محعملّ٦ض ّ٥موسػملؿملّ٥م
واجؾمملتّ٥مدّ٦اءمبلّ٦اءم ،موظعملّٓ مً ّٙماظعملّٕآن ماظغملّٕؼّ٣مددؿّ٦ر ماظضملالضهمل مبني ماظّٖوجنيم
أصمّ٢متػملكؿملّٙمحنيمضمملل{:وعمظَؾملغمّ٤فممعِـػمّ٢غمماظّٔيمسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٤فممبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِ}.م م
صؾملّٔامدظؿملّ٢مضمملرّٝمسػملّ٧مأنماإلدالممٕمؼصملػملّ٣مإٌّأةمأومؼؽملؿعملّٙمعّ٤مضّٓرػمملم،م
بّ٢مسػملّ٧ماظضملغملّٗمعّ٤مذظّ١ممتمملعؼممملم،مصعملّٓمطّٕؾممماإلدالممإٌّأةمأعؼممملم،موبؽملؿؼممملم،موزوجهملم،م
وأخؿؼمممل م ،مصضملؽملّٓعممل مدغمؽ ّ٢ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :مععمّ٤ػم مأَحعمّ٠قم ماظؽملفممملسؿم مبِقغملػمّ٤ؿمم

صعمقعممملبعمؿِّ٨؟ مضَممللعم :م(أُعقم )َّ١مضَممللعم :مثغمّ٣فم مععمّ٤ػم؟ مضَممللعم :م(ثغمّ٣فم مأُعقم )َّ١مضَممللعم :مثغمّ٣فم مععمّ٤ػم؟ مضَممللعم :م(ثغمّ٣فمم
أُعقم)َّ١مضَممللعم:مثغمّ٣فممععمّ٤ػم؟مضَممللعم:م(ثغمّ٣فممأَبغمّ٦كَ)،موضمملل:م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمّ٤ػممطَمملنعممظَّ٥غمم
ثعمػملَمملثغم مبعمؽملعممملتٍ م ،مصَزملعمؾعمّٕعم مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٤فم موعمأَرْضملعمؼملعمؾملغمّ٤فم موعمدعمعملَمملػغمّ٤فم م عموطَلعممملػغمّ٤فم معِّ٤ػم مجِّٓعمتِ ِّ٥م ،مطُّ٤فم مظَّ٥غمم
حِفعممملبؼمممل مؼّ٦م ماظعملؿملمملعهمل معِّ٤ػم ماظؽملفممملرؿم) م،موظممرواؼهملم:م(ععمّ٤ػم مسعمممللعم مابػمؽملعمؿعمؿملػمّ٤ؿم مأَوػم مثعمػملَمملثعم مبعمؽملعممملتٍم ،مأَوػمم
أُخػمؿعمؿملػمّ٤ؿم مأَوػم مثعمػملَمملثعم مأَخعمّ٦عماتٍم ،محعمؿفم ّ٧مؼعمؾِّ٤فم مأَوػم مؼعمؼملغمّ٦تعم مسعمؽملػمؾملغمّ٤فمم ،مطُؽملػموملغم مأَغعمممل موعمػغمّ٦عم مطَؾملعممملتعمؿملػمّ٤ؿمم،م
وعمأَذعممملرعممبِفملُصػمؾغمضملعمؿملػمِّ٥ماظلفمؾفممملبعمهملِموعماظّْ٦غمدػمشملَ .)ّ٧م
صمملظّٕجمملل مآبمملء مأو مأبؽملمملء مأو مإخّ٦ة مأو مأزواج معشملمملظؾّ٦ن مرل ّ٤ماٌضملمملذّٕة مظػملؽمللمملءم
سؼملّ٦عؼمممل م ،مصال مزم ّ٢مشل ّ٣مزػملؼملؾملّ٤ؾم مبّ٦ج ّ٥مع ّ٤ماظّ٦جّ٦ه محؿ ّ٧موظ ّ٦مطمملن مؼلرلؼما م ،مضممللم
تضملمملشم{:ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا مظَممل مؼعمقِّ٢قم مَظغملُّ٣ػم مأَنػم متعمّٕؿمثغمّ٦ا ماظؽملمملعممملءعم مطَّٕػمػؼمممل موعمظَممل متعمضملػمسملغمػملُّ٦ػغمّ٤فمم
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ظِؿعمّٔػمػعمؾغمّ٦ا مبِؾعمضملػمّٚؿم مععمممل مآتعمؿملػمؿغمؼملغمّ٦ػغمّ٤فم مإؿمظَّممل مأَنػم مؼعمفملْتِنيعم مبِظملَمملحِرملعمهملٍ معغمؾعمؿملممؽملعمهملٍ موعمسعممملذِّٕغموػغمّ٤فم مبِمملظْؼملعمضملػمّٕغموفِم
صَكملؿمنػممطَّٕؿمػػمؿغمؼملغمّ٦ػغمّ٤فممصَضملعملعمّ٧مأَنػممعمتغملّْٕعمػغمّ٦امذعمؿملػمؽؼممملموعمؼعمفػمضملعمّ٢عمماظػملَّّ٥غممصِؿملِّ٥مخعمؿملػمّٕؼمامطَـِرلؼما}.م م
م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م م
مإخ ٠ٛاإلضالّ  :م

عّ٤ماظّٓروسماٌلؿظملمملدةمعّ٤مخشملؾهملمحفهملماظّ٦داع :اذتح عًٚ ٢سد ٠األَ١

ٚايٓٗ ٞعٔ ايفسقٚ ١ايعؿب ، ١ٝمصعملّٓ محّٔر مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م
صِّ٨مخشملؾؿّ٥معّ٤ماظظملّٕضهملُمواظؿؽملمملصّٕغمم،مواظؿؽملمملزعغممواظؿّٓابّٕغمم،مصعملممللعمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م
(إؿمنؾم ماظرملؾمؿملػمشملَمملنعم مضَّٓػم مؼعمؽِّٗعم معِّ٤ػم مأَنػم مؼغمضملػمؾعمّٓعم مبِفملَرػمضِغملُّ٣ػم مػعمِّٔهِ مأَبعمّٓؼما م ،موعمَظغملِؽملؾمّ٥غم مإنػم مؼغمشملَّٝػم مصِؿملؼملعممملم
دِّ٦عمىمذعمظَِّ١مصَعملَّٓػممرعمضِّ٨عممبِِّ٥معِؼملؾممملمتعمقػمعملِّٕغمونعممعِّ٤ػممأَسػمؼملعممملِظغملُّ٣ػممصَمملحػمّٔعمرغموهغممسعمػملَّ٧مدِؼِؽملغملُّ٣ػم).م م
إن موحّٓة ماِّعهمل مواسؿزملمملعؾملممل مػ ّ٦مدِّٕقم مبعملمملئؾملممل مودسمملعهمل مضّ٦تؾملممل مواظلؾؿمل ّ٢مإشمم
غؾملسملؿؾملممل ،مظّٔا مطمملغومل مدسّ٦ة ماإلدالم مإشم مايظملمملز مسػمل ّ٧مػّٔا ماظؿؼملمملد ّ١موغؾّٔ ماًالفم
واظؿظملّٕق مواظؿرملّٕذممصّٕزمهمل مواضقهمل مظم مضّ٦ل مآ متضملمملشم:م{وعماسػمؿعمزملِؼملغمّ٦اْ مبِقعمؾػمّ٢ؿم ماظػملَِّّ٥م
عماذطُّٕغمواْ مغِضملػمؼملعمهملَ ماظػملَّ ِّ٥مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم مإؿمذػم مطُؽملؿغمّ٣ػم مأَسػمّٓعماء مصَفملَظَّّٟعم مبعمؿملػمّ٤عم مضُػملُِ ّ٦بغملُّ٣ػمم
جعم ِؼملؿملضملؼمممل موعمالَ متعمظملَّٕفمضُّ٦اْ مو ػم
َّٔطُ ّ٣معممؽملػمؾملعمممل مطَّٔعمظَِّ١م
صَفملَصػمؾعمقػمؿغم ّ٣مبِؽملِضملػمؼملعمؿِ ِّ٥مإؿمخػمّ٦عماغؼمممل موعمطُؽملؿغمّ٣ػم مسعمػملَّ٧عم مذعمظملَممل محغمظملّْٕعمةٍ معممّ٤عم ماظؽملفممملرؿم مصَفملَغعمل عم
ؼغمؾعمؿملممّ٤غمماظػملَّّ٥غممَظغملُّ٣ػممآؼعممملتِِّ٥مظَضملعم َّػملغملُّ٣ػممتعمؾملػمؿعمّٓغمونعم}،موطمملغوملمدسّ٦ةماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م

ظألعهملمبمملظؿّٖامماظّ٦حّٓةموسّٓم ماظظملّٕضهملمواظؿؽملمملزعم،مصعملممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م( مؼعمّٓغمم
اظػملَّ ِّ٥مععمّٝعم ماىَؼملعممملسعمهملِ) م ،موضّٕب ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣معـال مظألعهمل مظم ممتمملدغملؾملمملم

وتـملزرػمملم،مصعملمملل:م(اظْؼملغمقملػمعِّ٤غممظِػملْؼملغمقملػمعِّ٤ؿممطَمملظْؾغمؽملػمؿملعممملنؿممؼعمرملغمّٓقممبعمضملػمسملغمّ٥غممبعمضملػمسملؼمممل) .م
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فم ّ٥مذّٕلم مؼعمفغمّٕقم مإظَ ّ٧ماظْظملُّٕػمضَهملِ مواظسملؿملمملع م،م
أال فاذترزَ اذترزَ معِّ٤عم ماًالفِ مواظؽملممّٖاع م ،مصكملغ غم
وائّرعممائّرعممعِّ٤عمماالغؿؼملمملءاتِمأَوؿمماظؿقّٖقمبعممملت مِّيمصممملسهملمعؿشملّٕصهملمأومعؿرملّٓدةمأوم
علؿطملػملهملمظػملّٓؼّ٤مأومعؿمملجّٕةمبّ٥م،مصكملغفمّ٥مذعمّٕلممؼغمقملدمميمبمملجملؿؼملضملمملتِمإظَّ٧ماظؿظملغملُِّّ١مواظرملؿمملت،م
صؿملفنملمأنمؼؿـملظّٟماىؼملؿملّٝموؼؿضملمملوغّ٦ا مظؿقعملؿملّ٠مادؿعملّٕارماِّورمملن م،موػّٔامعمملمأعّٕمآم
(سّٖؾمموجّ٢ؾم)مبّ٥م،مصعملممللمدؾقمملغ:ّ٥م{وعمتعمضملعممملوعمغغمّ٦اْمسعمػملَّ٧ماظْدلممموعماظؿفمعملّْ٦عمىموعمالَمتعمضملعممملوعمغغمّ٦اْمسعمػملَّ٧ماإلؿمثػمّ٣ؿمم
وعماظْضملغمّٓػموعمانؿمموعماتفمعملُّ٦اْماظػملّّ٥عممإؿمنفمماظػملّّ٥عممذعمِّٓؼّٓغمماظْضملِعملَمملبِ} .م
وعممل مأجّٓر ماظؾرملّٕؼهملمصمضملمملءمأن متعمل ّٟمأعمملم مػّٔا ماشلّٓي ماظؽملؾّ٦ي ماظضملصملؿمل ّ٣ماٌؿؼملـّ٢م
ظم مخشملؾهمل ماظّ٦داع ماظيت مصمضملومل مظم مط ّ٢مأظظملمملزؾملممل موعضملمملغؿملؾملممل ماًرل مظػملؾرملّٕؼهمل مصمضملمملءم،م
صعملّٓ مطمملغومل مر ّ٠مدؾعملًممل مظم متمملرؼّْ ماظؾرملّٕؼهمل محني مأردومل مضّ٦اسّٓ محعملّ٦ق ماإلغلمملن م،م
ورزلومل ماٌؾمملدئ مواظعملؿمل ّ٣ماِّدمملدؿملهمل ماإلغلمملغؿملهمل مواًػملعملؿملهمل ،صػمل ّ٦متّٓبفمّٕػممل ماظؽملمملسم
وسؼملػملّ٦اممبمملمصؿملؾملمملم،مظغملمملغوملمدؾؾؼممملمظممإدضملمملدػّ٣مظمماظّٓغؿملمملمواآلخِّٕة .م

م
*مممممم*مممممم* م
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خطب ١عٝد األضش ٢املبازى ٖ 3418ـ
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،مآ مأطدلم ،مآ مأطدلم ،مآ مأطدلم ،مآ مأطدلم ،مآم
أطدل ،مآ مأطدل م ،مآ مأطدل م ،مآ مأطدل م ،مآ مأطدل م،مآ مأطدل مطؾرلؼما م ،موايؼملّٓ مٓم
طـرلؼمام،مودؾقمملنمآمبغملّٕةموأصؿملالً.م م
ايؼملذملذملذملّٓمٓموحذملذملذملّٓهم،مصذملذملذملّٓقموسذملذملذملّٓهم،موغزملذملذملذملّٕمسؾذملذملذملّٓهم،موأسذملذملذملّٖؾممجؽملذملذملذملّٓهم،موػذملذملذملّٖمم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمم
اِّحّٖابموحّٓه م،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
وغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،م
وععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملنفمماِّسؿملمملدعممظمماإلدالممأؼمملممخرلموبّٕطهملم،موبّٕدملموإحلمملنم،موػّ٨معّ٤مأؼمملممآم
(سّٖ موج )ّ٢ماظيت متّٕتؾ ّٛمبفملداء مرطؽملني مسصملؿملؼملني مع ّ٤مأرطمملن ماإلدالم م ،مصؾضملّٓ مرطّ٤م
اظزملؿملمملممؼفملتّ٨مسؿملّٓماظظملشملّٕم،موبضملّٓمرطّ٤ماييملمؼفملتّ٨مسؿملّٓماِّضقّ٧م،مصؾملّ٨معؽملمملدؾمملتم
إميمملغؿملهملم،مبؾملمملمت ظملّٕحماظؽملظملّ٦سم،موتؾؿؾمليملماِّصؽّٓةم،موتؽملرملّٕحمشلمملماظزملّٓورم،موتلؿقسملّٕم
اظضملعملّ٦لمعمملمعسملّ٧معّ٤مأحّٓاثمطّ٨مغؿكّٔمعؽملؾملمملماظضملصملهملمواظضملدلةم;مظؽملزملػملّّمبؾملمملمأحّ٦اظؽملمملم،م
ونّٓدمبؾملمملمحؿملمملتؽملمملم،موغطملرلمبؾملممل مواضضملؽملمملمإشممأحلّ٤م،مؼعملّ٦لمدؾقمملغ:ّ٥م{ضُّ٢ػم مبِظملَسملػمّ٢ؿم ماظػملَِّّ٥م
غمّ٦ن}.مم م
وعمبِّٕعمحػمؼملعمؿِِّ٥مصَؾِّٔعمظَِّ١مصَػملْؿملعمظملّْٕعمحغمّ٦امػغمّ٦عممخعمؿملػمّٕؽممعِؼملفممملمؼعمفػمؼملعمضمل عم
وػّٔامؼّ٦ممسؿملّٓغمملماِّطدل م،مسؿملّٓماظؿسملقؿملهملمواظؾّٔلمواظضملشملمملءمظممدؾؿملّ٢معّٕضمملةم
آم(سّٖؾمموجّ٢ؾم)م ،مصؾملّٔامخػملؿملّ٢ماظّٕضمّ٤مإبّٕاػؿملّ٣م(سػملؿملّ٥ماظلالم) مظممخشملمملبّ٥مايمملغّ٨م
غمّٓ مععمممل مظَممل مؼعملػمؼملعمّٝغم موعمظَممل مؼغمؾػمزملِّٕغم موعمظَممل مؼغمطملػمؽملِّ٨م
ع ّٝمأبؿمل ّ٥مؼعملّ٦ل مغمملصقؼمممل معؿفملدبؼمممل م {:مؼعمممل مأَبعموملِ مظِّ٣عم متعمضملػمؾ غم
سعمؽملػمَّ١مذعمؿملػمؽؼممملم*مؼعممملمأَبعموملِمإؿمغممّ٨مضَّٓػممجعممملءعمغِّ٨معِّ٤عمماظْضملِػملّْ٣ؿممععممملمظَّ٣ػممؼعمفملْتَِّ١مصَمملتفمؾِضملػمؽملِّ٨مأَػػمِّٓكَمصِّٕعمارًمملم
دعمّ٦ؿمؼكممملم*ؼعممملمأَبعموملِمظَمملمتعمضملػمؾغمِّٓماظرملفمؿملػمشملَمملنعممإؿمنفمماظرملفمؿملػمشملَمملنعممطَمملنعممظِػملّٕفمحػمؼملعمّ٤ؿممسعمزملِؿملكمممل}،مثّ٣مؼؾػملّٞمحلّ٤م
اظؿفملدب مواظّٕص ّ٠مع ّٝماِّب مشمملؼؿ ّ٥محني مؼعملّ٦ل مظ{:ّ٥ؼعمممل مأَبعموملِ مإؿمغمم ّ٨مأَخعممملفغم مأَنػم مؼعمؼملعملفمَّ١م

- 295 -

سعمّٔعمابؽممعِّ٤عمماظّٕفمحػمؼملعمّ٤ؿممصَؿعمغملُّ٦نعممظِػملرملفمؿملػمشملَمملنؿمموعمظِؿملكمممل}ٕمؼّٕعّ٥مبغملظملّٕم ،مبّ٢مضمملل:م{إؿمغممّ٨مأَخعممملفغمم
أَنػممؼعمؼملعملفمَّ١م} مجمّٕدمعّٗؾم م ،موظممػّٔهماظغملػملؼملهملمعّ٤ماظّٕصّ٠معمملمصؿملؾملمملم،مثّ٣مإنماٌعملمملمم
ععملمملممسّٔابم،موعّٝمذظ ّ١مٕمؼعمل:ّ٢مسّٔابمعّ٤ماىَؾفممملر م،موإمنمملمأتّ٧مبمملدّ٣معّ٤مأزلمملءم
آمتضملمملشممصؿملّ٥مرضمهملم،مظممصّ٦رةماطؿؼملّ٢مصؿملؾملمملماِّدبمعّٝمأزلّ٧معغملمملرمماِّخالق.م م
طّٔظ ّ١مظم مرده م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مسػمل ّ٧متؾملّٓؼّٓ مأبؿمل ّ٥مظ ّ٥م ،مٕ مؼّٖد مسػمل ّ٧مضّ٦ظ:ّ٥م
{دعمػملَمملمؽممسعمػملَؿملػمَّ١مدعمفملَدػمؿعمطملػمظملِّٕغممظََّ١مرعمبممّ٨مإؿمغفمّ٥غممطَمملنعممبِّ٨محعمظملِؿملكممملم* موعمأَسػمؿعمّٖؿم ُظغملُّ٣ػمموعمععممملمتعمّٓػمسغمّ٦نعممعِّ٤ػمم
دغمونؿمماظػملَِّّ٥موعمأَدػمسغمّ٦مرعمبممّ٨مسعملعمّ٧مأَظَّمملم َأطُّ٦نعممبِّٓغمسعممملءِمرعمبممّ٨مذعمعملِؿملكمممل}.م م
وظممػّٔاماٌّ٦ضّٟموايّ٦ارمبنيماًػملؿملّ٢م(سػملؿملّ٥ماظلالم)موأبؿملّ٥مدسّ٦ةمىؼملؿملّٝم
اِّبؽملمملء مإشم مضّٕورة معّٕاسمملة ماٌرملمملسّٕ ماإلغلمملغؿملهمل مع ّٝماآلبمملء موإن ماخؿػملظملومل ماِّصغملمملرم
وتؾمملؼؽملوملموجؾملمملتماظؽملصملّٕم،م حؿّ٧مظّ٦مطمملنماظّ٦اظّٓمطمملصّٕؼمام،مأومحمملولمأنمزمؼملّ٢مابؽملّ٥م
سػمل ّ٧ماظغملظملّٕ م ،موػّٔا معممل مأطّٓ مسػملؿمل ّ٥ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣موبؿملؽمل ّ٥مظم مضّ٦ظ ّ٥متضملمملشم :م{ موعمإؿمنػمم
جعممملػعمّٓعماكَمسعمػملَّ٧مأَنػممتغمرملػمّٕؿمكَمبِّ٨مععممملمظَؿملػمّٗعممظََّ١مبِِّ٥مسِػملّْ٣ؽممصَالمتغمشملِضملػمؾملغمؼملعممملموعمصعممملحِؾػمؾملغمؼملعممملمصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملم
ععمضملػمّٕغموصًممل} .م
إنمعّٕاسمملةماىّ٦اغنملماإلغلمملغؿملهملمػّ٨معظملؿمملحمذكزملؿملهملماًػملؿملّ٢م(سػملؿملّ٥ماظلالم)م
ظممطّ٢معّ٦اضظملّ٥موحّ٦اراتّ٥م،محؿّ٧مظممدسمملئّ٥ممحنيمضمملل:م{ مصَؼملعمّ٤ػم متعمؾِضملعمؽملِ ّ٨مصَكملؿمغفمّ٥غم معِؽملممّ٨م
حؿملّ٣ؽم} ،مصػمل ّ٣مؼعمل :ّ٢موع ّ٤مٕ مؼؿؾضملين م ،محؿ ّ٧مال مؼرملؼملّ٢مم
وعمععمّ٤ػم مسعمزملعممملغِ ّ٨مصَكملؿمغفم َّ١مشَظملُّ٦رؽم مرعم ِ
ايغمل ّ٣مع ّ٤مبػملطملؿ ّ٥مدسّ٦ت ّ٥م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) موع ّ٤مٕ متؾػملطمل ّ٥مػّٔه ماظّٓسّ٦ة م ،مأعممل محنيم
ضمملل:م{وعّ٤مسزملمملغّ٨م}مصعملّٓماضؿزملّٕماِّعّٕمسػملّ٧معّ٤مبػملطملؿّ٥ماظّٓسّ٦ةموسزملّ٧م،موػّٔامعّ٤م
رضمهمل مآ متضملمملشم مبضملؾمملده م ،مودظؿمل ّ٢مسػمل ّ٧مدضملهمل مرضمهمل ماإلدالم م محؿملىمل مؼعملّ٦لم
دؾقمملغ{:ّ٥وعمععممملمطُؽملفممملمعغمضملعمّٔممبِنيعممحعمؿفمّ٧مغعمؾػمضملعمىملعممرعمدغمّ٦ال}،موؼعملّ٦لم(سّٖموج)ّ٢م:م{وعمعمملمأَرػمدعمػملْؽملمملكَم
إؿمالّمرعمحػمؼملعمهملًمظِػملْضملمملظَؼملِنيعم}م .م
ممودؽملهملمآمتضملذملمملشممظمماًػملّ٠مأنمؼغملّ٦نماىذملذملّٖاءمعّ٤مجؽملّٗماظضملؼملذملّ٢م،مصغملؼملذملذملمملم م
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طمملن ماًػملؿمل ّ٢مإبّٕاػؿمل ّ٣م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مأمنّ٦ذجؼمممل مرؿملؾؼمممل مظألدب مواظدل مع ّٝمأبؿمل ّ٥م ،مصعملّٓم
رزضّ٥مآم(سّٖموج)ّ٢مبّ٦ظّٓمدمملرعممسػملّ٧مدربمأبؿملّ٥مظمماظدلموحلّ٤ماظؿفملدبم،موطؼملممللم
اظشملمملسهملمواالغعملؿملمملدمِّواعّٕمآم(سّٖموج)ّ٢مواظؿسملقؿملهملمواظظملّٓاءم،موػّ٦مدؿملّٓغمملمإزلمملسؿملّ٢م
(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) م ،مصغمل ّ٢معؽملؾملؼملممل مذمل مإبّٕاػؿمل ّ٣موإزلمملسؿمل ّ٢م(سػملؿملؾملؼملممل ماظلالم) مذمل مميـ ّ٢مظمم
عّ٦ضضملّ٥مسالعهملمبمملرزةمظػملشملمملسهملمواظؿسملقؿملهملم،معّٝمذّٓةماظؾالءموتؽملّ٦س،ّ٥مصكملزلمملسؿملّ٢مطمملنم
بِغملّٕعم مأبؿمل ّ٥مووحؿملّٓه مظم مذظ ّ١ماظّ٦ضومل ،ماعنتفم مآ متضملمملشم مب ّ٥مسػمل ّ٧مإبّٕاػؿمل ّ٣م(سػملؿملّ٥م
اظلالم)مبضملّٓمذػمملبماظعملّ٦ةموعسملّ٨ماظرملؾمملبم{اظْقعمؼملػمّٓغممظِػملَِّّ٥ماظَِّّٔيموعمػعمنملعممظِّ٨مسعمػملَّ٧ماْظغملِؾعمّٕؿمم
إؿمدػمؼملعمممل ِسؿملّ٢عمموعمإؿمدػمقعممملقعممإؿمنفممرعمبممّ٨مظَلعمؼملِؿملّٝغمماظّٓقمسعممملءِ}،مصفملرمملع ماالبّ٤مأبممله مصؿملؼملمملمالمؼشملؿملّٝمصؿملّ٥م
أحّٓؽممأحّٓؼمامظمماظّٔبّّموإغؾملمملءمايؿملمملةمطػملؾملمملم،مضممللمتضملمملشم{:صَػملَؼملفممملمبعمػملَّٞعممععمضملعمّ٥غمماظلفمضملػمّ٨عممضَممللعمم
ؼعممملمبغمؽملعمّ٨فممإؿمغممّ٨مأَرعمىمصِّ٨ماظْؼملعمؽملعممملمؿممأَغممّ٨مأَذػمبعمقغمَّ١مصَمملغػمصملُّٕػممععممملذعمامتعمّٕعمىمضَممللعممؼعممملمأَبعموملِماصْضملعمّ٢ػممععممملم
تغمقملػمععمّٕغممدعمؿعمفِّٓغمغِّ٨مإؿمنػممذعممملءعمماظػملَّّ٥غممعِّ٤عمماظزملفممملبِّٕؿمؼّ٤عم}.م م
إنفم ماظؿغملػملؿمل ّٟمبؾملّٔه ماظؿسملقؿملهمل ماظغملؾرلة مطمملن مس ّ٤مرّٕؼ ّ٠ماظّٕؤؼممل م ،مواإلخؾمملر مبؾملمملم
وتؽملظملؿملّٔػممل مع ّ٤ماظّ٦اظّٓ مظّ٦ظّٓه موجؾملؼمممل مظّ٦ج{:ّ٥ضَممللعم مؼعممملبغمؽملعمّ٨فم مإؿمغمم ّ٨مأَرعمى مصِ ّ٨ماظْؼملعمؽملعممملمؿم مأَغممّ٨م
أَذػمبعمقغم ،}َّ١موضّٓ مرشنمل ماظّ٦اظّٓ مأن مؼرملمملرط ّ٥مابؽمل ّ٥مظم ماىذملذملّٖاء ماِّوص ّ٧مظؿؼملذملمملمم
اًسملذملّ٦ع مِّعّٕه متضملمملشم م{:صَمملغػمصملُذملّٕػم مععممملذعما متعمذملّٕعمى} ،مصغملمملن مغضملذملذمل ّ٣ماظّ٦ظّٓ مرمملسهملً مواغعملؿملمملدؼما،م
{ضَممللعممؼعممملمأَبعموملِماصْضملعمّ٢ػممععممملمتغمقملػمععمّٕغممدعمؿعمفِّٓغمغِّ٨مإؿمنػممذعممملءعمماظػملَّّ٥غممعِّ٤عمماظزملفممملبِّٕؿمؼّ٤عم} .م
وِّن ماظظملّٕج معالزمؽم مظػملرملّٓة م ،مواحملؽملهمل متفملت ّ٨مبضملّٓػممل ماٌؽملقهمل م ،مصعملّٓ مجمملءتػمم
سشملمملءاتمآم(سّٖموج)ّ٢معؿؿمملبضملهملم،مبضملّٓمأنمأزؾملّٕامٓمعمملمظممضػملؾؿملؾملؼملمملمعّ٤ماالدؿلالمم
ِّعّٕه متضملمملشم مدون مختمملذل ،مأو متّٕدد م ،مأو متؾمملرقمل م ،مضمملل متضملمملشم م{:صَػملَؼملفمممل مأَدػمػملَؼملعمممل موعمتعمػملَّّ٥غمم
ػؿملّ٣غم م* مضَّٓػم مصعمّٓفمضْوملعم ماظّٕقمؤػمؼعمممل مإؿمغفمممل مطَّٔعمظِ َّ١مغعمفػمّٖؿميم
ظِػملْفعمؾِنيؿم م* موعمغعممملدعمؼػمؽملعممملهغم مأَنػم مؼعمممل مإؿمبػمّٕعما ِ
عمّٕطْؽملعممملمسعمػملَؿملػمِّ٥مصِّ٨م
صملؿملّ٣ـمم*موعمت عم
اظْؼملغمقػملِؽملِنيعمم*مإؿمنفممػعمّٔعمامظَؾملغمّ٦عمماظْؾعمػملَمملءغمماظْؼملغمؾِنيغمم*وعمصَّٓعمؼػمؽملعممملهغممبِِّٔبػمّّـممسعم ِ
ػؿملّ٣عم م* مطَّٔعمظِ َّ١مغعمفػمّٖؿمي ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم م* مإؿمغفمّ٥غم معِّ٤ػم مسِؾعممملدِغعممملم
اظْـملخِّٕؿمؼّ٤عم م* مدعمػملَمملمؽم مسعمػملَ ّ٧مإؿمبػمّٕعما ِ
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اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم} ،مصغملمملغومل ماظرملؾملمملدة ماظّٕبمملغؿملهمل مظػملؾالء مبمملظرملّٓة ماظصملمملػّٕة م ،موشلؼملممل مبمملإلحلمملنم
وحلّ٤مإٌّاضؾهملم،موطمملنماظظملّٓاءمعّ٤مآم(سّٖموج)ّ٢مإلزلمملسؿملّ٢مبّٔبّّمسصملؿملّ٣م،موضّٓم
أبعمل ّ٧مآ متضملمملشم مإلبّٕاػؿمل ّ٣م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) ماظّٔممطّٕعم مايل ،ّ٤مواظـؽملمملءعم ماىؼملؿمل ّ٢مإجمملبهملًم
ظّٓسّ٦تّ٥م{،وعماجػمضملعمّ٢ػممظِّ٨مظِلعممملنعممصِّٓػمقـممصِّ٨ماظْـملخِّٕؿمؼّ٤عم} .م
إن ماظّٓرس ماِّسصمل ّ٣مظم مضزملهمل مدؿملّٓغممل مإزلمملسؿمل ّ٢م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مػ ّ٦معؽملؿؾملّ٧م
االعؿـمملل مواالدؿلالم ماظغملمملع ّ٢مواالغعملؿملمملد ماظؿمملم مِّعّٕ مآ متضملمملشم م ،ماعؿـمملل مرمضملّ٢م
حّٕص ماٌلػمل ّ٣مسػمل ّ٧مأعّٕ مآ متضملمملشم مورمملسؿ ّ٥مأذّٓ مع ّ٤محّٕص ّ٥مسػمل ّ٧مغظملل ّ٥مووظّٓهم
واظّٓغؿملممل موعممل مصؿملؾملممل م ،مؼعملّ٦ل مآ متضملمملشم{:وعمععمممل مطَمملنعم مظِؼملغمقملػمعِّ٤ـم موعمظَممل معغمقملػمعِؽملعمهملٍ مإؿمذعما مضَسملعم ّ٧ماظػملَّّ٥غمم
َنمؼغملُّ٦نعم مظَؾملغمّ٣غمماظْكِؿملعمّٕعمةُمعِّ٤ػممأَعػمّٕؿمػِّ٣ػمموعمععمّ٤مؼعمضملػمّٙؿمماظػملَّّ٥عمموعمرعمدغمّ٦ظَّ٥غممصَعملَّٓػممضعمّ٢فمم
وعمرعمدغمّ٦ظُّ٥غممأَعػمّٕؼمامأ عم
ضعمػملَمملالًمعقمؾِؿملؽملؼمممل}.م م
وسؿملّٓماِّضقّ٧مػّ٦مإحؿملمملءمظلؽملهملمدؿملّٓغمملمإبّٕاػؿملّ٣م(سػملؿملّ٥ماظلالم)،موإحؿملمملءؽممظػمللؽملهملم
احملؼملّٓؼهملمبمملظؿعملّٕبمإشممآمتضملمملشممبرملضملرلةماِّضقؿملهملم،معّٝمإخالصماظؽملؿملهملمصؿملؾملمملموظمم
غملغملِ ّ٨موعمععمقػمؿملعمممليعمم
دمملئّٕ مأسؼملمملظؽملممل مٓ م(سّٖ موج )ّ٢م ،مضمملل متضملمملشم :م{ضُّ٢ػم مإؿمنفم مصعمػملَمملتِ ّ٨موعمغ غم
وعمععمؼملعممملتِ ّ٨مظِػملَّ ِّ٥مرعمبمم ماظْضملعممملظَؼملِنيعم م* مظَممل مذعمّٕؿمؼ َّ١مظَّ٥غم موعمبِّٔعمظِ َّ١مأُعِّٕػمتغم موعمأَغعمممل مأَوفملغم ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم}،م
واِّضقؿملهمل مضّٕبهمل موسؾمملدة مؼغمقملجّٕ مسػملؿملؾملممل مصمملحؾؾملممل ماِّجّٕ ماظضملصملؿمل ّ٣م ،موذضملرلةٌ مع ّ٤مذضملمملئّٕم
آ مواجنملؽم متضملصملؿملؼملؾملممل م،طؼملممل مضمملل متضملمملشم{:ذعمظِ َّ١موعمععمّ٤ػم مؼغمضملعمصملخملّ٣ػم مذعمضملعممملئِّٕعم ماظػملَّ ِّ٥مصَكملؿمغفمؾملعمممل معِّ٤ػمم
تعمعملّْ٦عمىماظْعملُػملُّ٦بِ}،موػّ٨مذبؿملقهملمتّ٦دممّٝغممبؾملمملمسػملّ٧مغظمللّ١موأػػملّ١موجمؿؼملضملّ١م،مودؽملهملم
عّ٤مدؽملّ٤ماظّٕدّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼؽملؾطملّ٨ماالظؿّٖاممبؾملممل م،موإحؿملمملؤػمملمبمملظضملؼملّ٢م
بؾملممل.م م
سػمل ّ٧مأن ماٌعملزملّ٦د مع ّ٤ماِّضقؿملهمل مظؿملّٗ ماظػملق ّ٣مواظّٓم م ،موظغمل ّ٤ماظؿعملّ٦ىم
اٌُلػمؿعمعملّٕة مظم ماظعملػملنمل م ،ماظؿعملّ٦ى ماظيت مؼّٕؼّٓ مآ متضملمملشم مأن مؼّٕب ّ٨ماظضملؾمملد مسػملؿملؾملممل معّ٤م
خاللماظضملؾمملداتماظيتمذّٕسؾملمملمشل ّ٣م،مصؾملّ٨ماظيت متّٓصضملؾملّ٣مإشممطّ٢مخرل م،مومتؽملضملؾملّ٣م
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سّ٤مطّ٢مذّٕ م،موتفملخّٔػّ٣مإشممهّٕيمعّٕضمملةمآمتضملمملشم م،مؼعملّ٦لمدؾقمملغ{:ّ٥ظَّ٤ػممؼعمؽملعمممللعمم
اظػملَّّ٥عم مظُقغمّ٦عغمؾملعمممل موعمظَممل مدِععممملؤغمػعمممل موعمظَغملِّ٤ػم مؼعمؽملعممملظُّ٥غم ماظؿفمعملّْ٦عمى معِ ػمؽملغملُّ٣ػم مطَّٔعمظِ َّ١مدعمكفمّٕعمػعمممل مَظغملُّ٣ػم مظِؿغمغملَؾممّٕغموام
اظػملَّّ٥عممسعمػملَّ٧مععممملمػعمّٓعماطُّ٣ػمموعمبعمرملممّٕؿمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}.م م
وؼؽملؾطمل ّ٨مأن منضمل ّ٢مع ّ٤مذبّّ ماِّضقؿملهمل معصملؾملّٕؼما مع ّ٤معصملمملػّٕ مسصملؼملهمل ماإلدالمم
ورضؿمل ّ٥موحسملمملرت ّ٥م ،مصال مؼؽملؾطمل ّ٨ماظّٔبّّ مظم معّٓاخ ّ٢ماظضملؼملمملرات م ،مواظؾؿملّ٦ت م ،موظمم
اظرملّ٦ارع م ،مواِّزضهمل موأعمملم ماٌلمملجّٓ مواٌلؿرملظملؿملمملت م ،مممممل مؼؽملؿيمل مسؽمل ّ٥معصملمملػّٕ مشرلم
صقؿملهملموشرلمحسملمملرؼهملم،موضّٓمحّٕمماإلدالمماظسملّٕرم،مضَممللعمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(الَم
ضعمّٕعمرعمموعمالَمضػمّٕعمارعم)،مطؼملمملمأعّٕغمملمبؿشملؾملرلماظشملّٕضمملتموإبضملمملدماِّذىمسؽملؾملمملم،موسّٓفممذظّ١معّ٤م
ذضملنملماإلميمملن م،مصعملَممللعمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م:م(اإلؿمميعممملنغممبِسملػمّٝؽمموعمدعمؾػمضملغمّ٦نعممأَوػممبِسملػمّٝؽمم
وعمدِؿقمّ٦نعممذغمضملػمؾعمهملًم،مصَفملَصْسملعمػملُؾملعممملمضَّ٦ػملغممالَمإؿمظَّ٥عممإؿمالَّماظػملَّّ٥غمم،موعمأَدػمغعممملػعممملمإؿمععممملرَهملُماَِّذعمىمسعمّ٤ؿمماظشملَّّٕؿمؼّ٠ؿمم،م
وعماظْقعمؿملعممملءغممذغمضملػمؾعمهملٌمعِّ٤عمماإلؿمميعممملنؿم).م م

*مممممممممم*ممممممممم*

ارتطب ١ايجاْ١ٝ

ايؼملّٓمٓم،م آمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،مآمأطدلم،م
آمأطدلم،مايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،موأذؾملّٓمأنمالمإظّ٥مإالمآموحّٓهمالمذّٕؼّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ،ّ٥ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م

ػّٔامؼّ٦م مؼؽملؾطملّ٨مأن مؼغملّ٦نمرضمهملمطػمل ّ٥م،موخرلؼما مطػمل ّ٥م،مِّغّ٥مأسصملذمل ّ٣ماِّؼمملم م،م

طؼملذملذملذملمملمأخدلغمملماٌزملشملظملّ٧م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣مصعملمملل:م(إؿمنفممأَسػمصملَّ٣عمماَِّؼفممملمؿممسِؽملػمّٓعمماظػملَِّّ٥م
تعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَّ٧مؼعمّ٦ػممغمماظؽملفمقػمّٕؿمم،مثغمّ٣فممؼعمّ٦ػممغمماظْعملَّٕممم-مؼضملينماظؿملّ٦مماظّٔيمؼػملؿمل.)-ّ٥م م
وإذامطمملنماإلدذملذملالممايؽملؿملّٟمجضملّ٢مظؽملمملمظممػذملّٔهماِّؼمملممعلذملمملحهملًمعّ٤ماظلضملذملهملم م
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واظذلوؼّّماٌؾمملحمسّ٤ماظؽملظملّٗم،منؼملؾمّ٢مبؾملمملمأسؿملمملدغمملم،موغّٖؼّ٤مبؾملمملمأوضمملتؽملمملم،موغؿطملػملنملمبؾملمملم
سػملّ٧مهّٓؼمملتؽملمملم،موغغملّٕيمبؾملمملمسّ٤مغظملّ٦دؽملمملم،مصالمؼعمضملينمػّٔامأنمغؿقػملّ٢معّ٤ماِّخالقم،م
أو ماظعملؿمل ّ٣م ،مأو ماآلداب ماظلّ٦ؼهمل م ،مب ّ٢مال مبغمّٓفم مصؿمل ّ٥مع ّ٤ماالغسملؾمملط مبمملظسملّ٦اب ّٛماظرملّٕسؿملفمهملم
واآلداب مإٌّسؿملهملم ،مصّٓؼؽملؽملمملمدؼّ٤ماظّ٦دشملؿملهملمواالسؿّٓالمظممطّ٢ماِّعّ٦رم،مال مإصّٕاطَم
وال متظملّٕؼ ،ّٛم مصضملعمّ٤ػم مأَغعمّٗـم م(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مضَممللعمم:مضَِّٓمعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم)ماظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملَ موعمظَؾملغمّ٣ػم مؼعمّ٦ػمععممملنؿم مؼعمػملْضملعمؾغمّ٦نعم مصِؿملؾملؿمؼملعممملم ،مصَعملَممللعم:م(ععمممل مػعمّٔعمانؿم ماظْؿملعمّ٦ػمععممملنؿم؟)مضَمملظُّ٦ا:مطُؽملفممملم
غعمػملْضملعمنملغممصِؿملؾملؿمؼملعممملمصِّ٨ماظْفعممملػِػملِؿملفمهملِ،مصَعملَممللعممرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(إؿمنفمماظػملَّّ٥عممضَّٓػمم
أَبػمّٓعمَظغملُّ٣ػممبِؾملؿمؼملعممملمخعمؿملػمّٕؼمامعِؽملػمؾملغمؼملعمممل:مؼعمّ٦ػممعمماظْفملَضػمقعم،ّ٧موعمؼعمّ٦ػممعمماظْظملِشملّْٕؿم)م .م
ِرملهملَ م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل) مأَنفم مأَبعمممل عممبغملّْٕـمم
وظم ماظزملقؿملقني مس ّ٤مأم ماٌقملعؽملني مسعممملئ عم
(رضّ٨مآمسؽمل)ّ٥مدعمخعمّ٢عممسعمػملَؿملػمؾملعممملموعماظؽملفمؾِّ٨قمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مسِؽملػمّٓعمػعممملمؼعمّ٦ػممعممصِشملّْٕـممأَوػمم
أَضػمقؼم،ّ٧موعمسِؽملػمّٓعمػعممملمضَؿملػمؽملعمؿعممملنؿممتغمطملعمؽملممؿملعممملنؿممبِؼملعممملمتعمعملَمملذعمصَوملػمماَِّغػمزملعممملرغممؼعمّ٦ػممعممبغمضملعممملثٍم،مصَعملَممللعممأَبغمّ٦مبعمغملّْٕـمم:م
عِّٖػمععممملرغمماظرملفمؿملػمشملَمملنؿمم؟مععمّٕفمتعمؿملػمّ٤ؿم،مصَعملَممللعمماظؽملفمؾِّ٨قمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(دعمسػمؾملغمؼملعممملمؼعممملمأَبعممملمبعمغملّْٕـمم،م
إؿمنفم مِظغملُّ٢مم مضَّ٦ػممـم م ِسؿملّٓؼما ،موعمإؿمنفم مسِؿملّٓعمغعمممل مػعمّٔعما ماظؿملعمّ٦ػممغم) م; مذظ ّ١مظؿملضملػمل ّ٣ماظؽملمملس مأن مظم مدؼؽملؽملمملم
صلقهملمغؾمملػّ٨مبؾملمملماظضملمملٕمأصمّٝم،موأنفممإدالعؽملمملماظضملصملؿملّ٣مرمؼملّٝمبنيماظّٓؼّ٤مواظّٓغؿملممل،م
بنيمحعملّ٦قماظّٕوحموعشملمملظنملماظؾّٓنم،مبنيماظشملؿملؾمملتمعّ٤ماظّٕزقموسؼملّ٢ماظزملممليمملتم
ع ّ٤متغملؾرل م ،موصالة م ،موطـّٕة مذطّٕ مآ متضملمملشم م ،موذبّّ ماِّضمملح ّ٨م ،موإسمملغهمل مذويم
ايمملجمملتمواظغملّٕبمملت.م م
وواجنمل ماٌلػمل ّ٣مظم مػّٔا ماظؿملّ٦م معّٕاسمملة ماآلداب مواظسملّ٦اب ّٛماظيت موضضملؿؾملمملم
اظرملّٕؼضملهمل ماإلدالعؿملهمل مظالحؿظملمملل مبمملظضملؿملّٓ م ،موعّٕاسمملة محّٕعمملت مآ متضملمملشم ،مصال مرمّ٦ز مأنم
ؼغملّ٦ن مؼّ٦م ماظضملؿملّٓ مؼّ٦م محّٖن مأو مػّ٣دمل مبمملظؾغملمملء مواظؽملّٓب مسػمل ّ٧ماظّٕاحػملنيم ،موإمنممل مؼغملّ٦نم
ؼّ٦م مبؾملفهملمودّٕورم،مؼّ٦م متّٖاورموتّٕاحّ٣م،موإزؾملمملرماظظملّٕحمواظلّٕورمواظؾرملمملذهمل مظمموجّ٥م
طّ٢معّ٤مغػملعملمملهمعّ٤ماظؽملمملس .م
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وظمماظضملؿملّٓمرمنملمأالمؼؽمللّ٧ماٌلػملّ٣مضؿملؼملهملماظؿغملمملصّ٢مصرلحّ٣ماظعملّ٦يغمؾمماظسملضملؿملّٟم،م
وؼضملشملّٟماظطملينغمؾممسػملّ٧ماظظملعملرل م،موؼضملشملّ٨ماظعملمملدرغممذامايمملجهمل م،مصمملإلدالممزمّٕصمسػملّ٧م
بؽملمملءِمجمؿؼملّٝـممأخالضّ٨ـمؾممعؿعملمملربٍموعؿقمملبٍؾمموعؿضملمملونـممسػملّ٧ماًرلموصضملّ٢ماٌضملّٕوف .م
وصّٕحهمل ماظضملؿملّٓ موبؾملفؿ ّ٥مظ ّ٤متغملؿؼمل ّ٢مإال بمملظؿغملمملت ّٟمواظؿضملمملون مواظؿّ٦اص ّ٢موغؾّٔم
اظظملّٕضهمل،مواظؿلمملعّّ واظضملظملّ٦م،موذضملّ٦رمصمؿملّٝمأصّٕادماِّعهملمبؾملّٔهماظزملالتماظيتموؼملّٝم
بؿملؽملؾملّ٣مداخّ٢ماجملؿؼمل ّٝاظّ٦احّٓ م،مػغملّٔامتغملؿؼملّ٢مصّٕحؿؽملمملمبمملظضملؿملّٓم،موػغملّٔامؼغملّ٦ن
ذغملّٕغمملمٓمدؾقمملغّ٥مسػملّ٧معمملمتظملسملّ٢مبّ٥مسػملؿملؽملمملمعّ٤مغضملّ٣موعؽمل ّ٤م،مضممللمتضملمملشم{:صَمملدػمؿعمؾِعملُّ٦ام
ممؽغملُّ٣مبِؼملعممملمطُؽملؿغمّ٣ػممصِؿملِّ٥متعمكػمؿعمػملِظملُّ٦نعم}،موذظّ١مطػملّ٥م
ِضملغملُّ٣ػممجعم ِؼملؿملضملؼممملمصَؿملغمؽملعمؾ غم
اًَؿملػمّٕعماتِمإؿمظَّ٧مآمععمّٕػمج غم
بطملّٕضماظّ٦صّ٦لمإشمماجملؿؼملّٝماٌؿقمملبماٌؿؼملمملدّ١ماظّٔيمذؾؾملّ٥ماظّٕدّ٦لم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبفملغّ٥مطمملىلّٓماظّ٦احّٓ،مظممضّ٦ظّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣م:م(ععمـعمّ٢غمم
اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممظم متعمّ٦عمادممػِّ٣ػمموعمتعمّٕعماحغمؼملِؾملؿمّ٣ػمموعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿمّ٣ػممععمـعمّ٢غم ماظْفعملعمِّٓمإؿمذعما ماذػمؿعمغملَّ٧معِؽملػمّ٥غممسغمسملػمّ٦ؽمم
تعمّٓعماسعمّ٧مظَّ٥غممدعممملئِّٕغمماظْفعملعمِّٓمبِمملظلفمؾملعمّٕؿمموعماظْقغمؼملفم .)ّ٧م
ضالٌّ َٔ اهلل تعاىل عً ٢تًو األضس ٠ايطاٖس ٠املطٗس ، ٠ايٛايد ايكاْت
اذتً ِٝاألٚا ٙاملٓٝب ٚ ،األّ املؤَٓ ١املٛقٓ ١املتٛنًٚ ، ١ايٛيد ايباز ايؿابس

احملتطب ٚ ،ضالّ عً ٢ضا٥س األْبٝاٚ ٤املسضًني ٚ ،عً ٢عباد اهلل ايؿاذتني .م

اظػملؾمل ّ٣مػنمل مظؽملممل مع ّ٤ماًرلات مواظدلطمملت معممل متظملّٕج مب ّ٥مطّٕوبؽملممل م ،موتلضملّٓ مبّ٥م
ضػملّ٦بؽملممل ،موتؿمللّٕ مب ّ٥مرّٕؼعملؽملممل م ،مواحظمل ّٜماظػملؾمل ّ٣معزملّٕ موأػػملؾملممل مع ّ٤مط ّ٢معغملّٕوهم
ودّ٦ء {،دغمؾػمقعممملنعممرعمبممَّ١مرعمبممماظْضملِّٖفمةِمسعمؼملفممملمؼعمزملِظملُّ٦نعمم*موعمدعمػملَمملمؽممسعمػملَّ٧ماظْؼملغمّٕػمدعمػملِنيعمم*موعماظْقعمؼملػمّٓغمم
ظِػملَِّّ٥مرعمبممماظْضملعممملظَؼملِنيعم} .م

*مممممم*مممممم* م
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ايٓيب ( ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ) م
َٔ املٝالد إىل ايبعج١
مملءطُّ٣ػممرعمدغمّ٦لؽممعِذملّ٤ػممم
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم:م{ظَعملَّٓػممجعم عم
حذملؿملّ٣ؽمم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم
أَغػمظملُ ِلغملُّ٣ػممسعمّٖؿمؼّٖؽممسعمػملَؿملػمِّ٥مععممملمسعمؽملِؿقمّ٣ػممحعمذملّٕؿمؼّٙؽمممسعمػملَذمل ػمؿملغملُّ٣ػمممبِذملمملظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمممرعمؤغموفؽممرعم ِ
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَّ٥غمم،موأَذؾملّٓغممأنفممدؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملمملمحمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،م
َ
اظػملَّؾملغمّ٣فممصعمّ٢مممودػملخملّ٣ػمموبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػمممتعمذملؾِضملعمؾملغمّ٣ػمممبكملحلذملمملنـمممإظَذملّ٧ممؼذملّ٦مؿممم
اظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صظملّ٨معـّ٢مػّٔهماِّؼمملمماٌؾمملرطهملمعّ٤مطذملّ٢ممسذملمملممموظممذذملؾملّٕممربؿملذملّٝمماِّولمؼلذملؿعملؾّ٢مم
اٌلػملؼملّ٦نمظممعرملمملرقماِّرضموعطملمملربؾملمملمذطّٕىمعذملؿملالدممايؾؿملذملنملمماٌزملذملشملظملّ٧مم(صذملػملّ٧مم
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماظّٔيمذؾملّٓمظّ٥ماِّغؾؿملمملءمبّٕدمملظؿّ٥مضؾّ٢معّ٦ظّٓهم،موأضّٕوامظّ٥مبؽملؾّ٦تّ٥مضؾّ٢م
بضملـؿّ٥م،مثّ٣متّ٦ؾمجمآمتضملمملشممذذملؾملمملدةممأغؾؿملمملئذملّ٥مموردذملػملّ٥ممبرملذملؾملمملدتّ٥مم،مصعملذملممللممدذملؾقمملغّ٥مم:م{وعمإؿمذػمم
عمدذملّ٦لؽمممعغمزملعمذملّٓممقؽممم
ّ٣مر غم
مملءطُ ػم
حغملْؼملعمهملٍمثغمّ٣فممجعم عم
أَخعمّٔعمماظػملَّّ٥غممعِؿملـعممملقعمماظؽملفمؾِؿملممنيعممظَؼملعممملمآتعمؿمل غمػمؿغملُّ٣ػممعِّ٤ػممطِؿعممملبٍموعم ِ
عمضملغملُّ٣ػممظَؿغمذملقملػمعِؽملغمّ٤فمممبِذملِّ٥مموعمظَؿعمؽملػمزملغمذملّٕغمغفمّ٥غمممضَذملممللعمممأَأَضْذملّٕعمرػمتغمّ٣ػممموعمأَخعمذملّٔػمتغمّ٣ػمممسعمػملَذملّ٧ممذعمِظغملُذملّ٣ػمممإؿمصػمذملّٕؿميممضَذملمملظُّ٦امم
ظِؼملعممملمع عم
عمضملغملُّ٣ػممعِّ٤عمماظرملفممملػِِّٓؼّ٤عم}.مممم م
أَضّْٕعمرػمغعممملمضَممللعممصَمملذػمؾملعمّٓغمواموعمأَغعممملمع عم
وال مسفنمل مظم مذظ ّ١مصعملّٓ مطمملن معؿملالده م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مصمملصالً مبنيم
سؾملّٓؼ ّ٤م ،مسؾملّٓ ماظرملّٕك موسؾملّٓ ماظؿّ٦حؿملّٓ م ،مسؾملّٓ ماظظملّ٦ض ّ٧موسؾملّٓ ماظؽملصملمملم م ،مسؾملّٓ ماظصملػملّ٣م
وسؾملّٓ ماظضملّٓل م ،مطمملن ماظضملمملٕ مضؾ ّ٢معّ٦ظّٓه م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼضملؿملّ٘ محمملظهمل معّ٤م
اظظملّ٦ض ّ٧مواالضشملّٕاب م ،مضّ٢فم مصؿملؾملممل مرّٕؼ ّ٠ماشلّٓى مواظّٕذمملد م ،موادمّٕف مصؿملؾملممل مسّ٤م
اظظملشملّٕة ماإلشلؿملهمل مواٌؽملؾمليمل ماظّٕبفممملغ ،ّ٨مطمملغومل ماظؾرملّٕؼهمل مطػملؾملممل مشمملرضهمل مظم مجمملػػملؿملهمل مسؼملؿملمملءم
ؼضملػملّ٦ػمملماظرملّٕكموصّ٦ضّ٧ماِّخالقم ،مالمدػملشملمملنمزمغملؼملؾملممل م،موالمضمملغّ٦نمرمؼملضملؾملممل م،مصعملّٓم
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طمملغومل ماِّعّ٦ال معؽملؾملّ٦بهمل م ،مواظّٓعمملء معلظملّ٦طهمل م ،موايّٕوب معؿّ٦اصػملهمل م ،مطمملن ماظضملمملٕم
ؼؿكؾّٛمظممزالممداعّٗمحؿّ٧موصّ٢ماِّعّٕمإشممصعملّٓانماظضملّ٦ارّٟماإلغلمملغؿملهملم،مبّ٢م
إشم محّٓ مصعملّٓان ماظضملّ٦ار ّٟماِّبّ٦ؼهمل مبّ٦أد ماظؾؽملمملت مخرملؿملهمل ماظظملعملّٕ مواظضملمملر ،مضممللم
صملؿملّ٣ؽمم*مؼعمؿعمّ٦عمارعمىمعِّ٤عمم
تضملمملشم {:وعمإؿمذعما مبغمرملممّٕعم مأَحعمّٓغمػغمّ٣ػممبِمملظْفملُغػمـعم ّ٧مزَّ٢فمموعمجػمؾملغمّ٥غممعغملػمّ٦عمدكماموعمػغمّ٦عممطَ ِ
اظْعملَّ٦ػممؿم معِّ٤ػم مدغمّ٦ءِ مععمممل مبغمرملممّٕعم مبِ ِّ٥مأَؼغمؼملػم ِلغملُّ٥غم مسعمػملَ ّ٧مػغمّ٦نـم مأَمػم مؼعمّٓغمدقمّ٥غم مصِ ّ٨ماظؿقمّٕعمابِ مأَظَممل مدعممملءعم مععممملم
عمقغملُؼملغمّ٦نعم}.مم م
ؼ ػم
شلّٔاماضؿسملوملمإرادةمآم(دؾقمملغّ٥موتضملمملشم)مأنمؼؽملعملّٔماظؾرملّٕؼهملمعّ٤مػّٔاماظسملاللم
وػّٔا ماظصملػمل ّ٣م ،مبفملن مؼّٕد ّ٢مإظؿملؾمل ّ٣مػمملدؼؼمممل موعؾرملّٕؼما موغّٔؼّٕؼما م ،مسمّٕجؾمل ّ٣مع ّ٤ماظصملػملؼملمملتم
إشمماظؽملّ٦رم،موؼفملخّٔمبفملؼّٓؼؾملّ٣مإشممرّٕؼّ٠ماشلّٓىمواظظملالحم،موػّ٦مدؿملّٓغمملمحمؼملّٓمبّ٤م
سؾّٓمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مصغملمملنماٌؿملالدماِّسصملّ٣معؽملفمهملًمعّ٤مآمتضملمملشممسػملّ٧م
سؾمملدهم،مظؿملكّٕجؾملّ٣معّ٤ماظصملػملؼملمملتمإشمماظؽملّ٦رم،موعّ٤ماىؾملّ٢مإشمماظضملػملّ٣م،موعّ٤ماظصملػملّ٣م
إشم ماظضملّٓل م ،محؿملىمل مضمملل مدؾقمملغ :ّ٥م{ظَعملَّٓػم مععمّ٤فم ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَ ّ٧ماٌُقملػمعِؽملِنيعم مإؿمذػم مبعمضملعمىملعم مصِؿملؾملؿمّ٣ػمم
رعمدغمّ٦الً معممّ٤ػم مأَغظملُلِؾملؿمّ٣ػم مؼعمؿػمػملُ ّ٦مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم مآؼعممملتِ ِّ٥موعمؼغمّٖعمطخملؿملؾملؿمّ٣ػم موعمؼغمضملعمػملخملؼملغمؾملغمّ٣غم ماظغملِؿعممملبعم موعماظْقِغملْؼملعمهملَ موعمإؿمنم
طَمملغغمّ٦امعِّ٤مضَؾػمّ٢غممظَظملِّ٨مضعماللـممعقمؾِنيـم}،موضممللم(سّٖموج{:)ّ٢ػغمّ٦عمماظَِّّٔيمبعمضملعمىملعممصِّ٨ماظْفملُعممؿملممنيعمم
قغملْؼملعمهملَموعمإؿمنػممطَمملغغمّ٦امعِّ٤ػمم
رعمدغمّ٦ظًمملمعِؽملػمؾملغمّ٣ػممؼعمؿػمػملُّ٦مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػممآؼعممملتِِّ٥موعمؼغمّٖعمطخملؿملؾملؿمّ٣ػمموعمؼغمضملعمػملخملؼملغمؾملغمّ٣غمماْظغملِؿعممملبعم موعماظْ ِ
ضَؾػمّ٢غممظَظملِّ٨مضعمػملَممللـممعغمؾِنيـم}.ممم م
وضّٓمطمملنمعؿملالده م(صػمل ّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مادؿفمملبهملمظّٓسّ٦ةماًػملؿمل ّ٢مإبّٕاػؿملّ٣م
(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) محؿملىمل مدسممل مرب ّ٥مضمملئػملًممل{:رعمبفمؽملعمممل موعمابػمضملعمىملػم مصِؿملؾملؿمّ٣ػم مرعمدغمّ٦ظًممل معِؽملػمؾملغمّ٣ػم مؼعمؿػمػملُ ّ٦مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػمم
غملؿملّ٣غم}،موتزملّٓؼعملمملم
قغملْؼملعمهملَموعمؼغمّٖعمطخملؿملؾملؿمّ٣ػممإؿمغفمَّ١مأَغػموملعمماظْضملعمّٖؿمؼّٖغمماظْقعم ِ
آؼعممملتَِّ١موعمؼغمضملعمػملخملؼملغمؾملغمّ٣غم ماظْغملِؿعممملبعمموعماظْ ِ
ظؾرملمملرة مسؿملل ّ٧م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) محؿملىمل مبرملّٕ مب ّ٥مظم ماإلنؿمل ّ٢م ،موزمغمل ّ٨مظؽملممل ماظعملّٕآنم
اظغملّٕؼ ّ٣مػّٔه ماظؾرملمملرة مصؿملعملّ٦ل{:وعمإؿمذػم مضَممللعم مسِؿمللعم ّ٧مابػمّ٤غم مععمّٕػمؼعمّ٣عم مؼعممملبعمؽملِ ّ٨مإؿمدػمّٕعماِئؿملّ٢عم مإؿمغممّ٨م
رعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥مإؿمظَ ػمؿملغملُّ٣ػم معغمزملعمّٓممضًممل مظِؼملعمممل مبعمؿملػمّ٤عم مؼعمّٓعميفم معِّ٤عم ماظؿفمّ٦ػمرعماةِ موعمعغمؾعمرملممّٕؼما مبِّٕعمدغمّ٦لـم مؼعمفملْتِ ّ٨معِّ٤ػمم
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بعمضملػمِّٓي مادػمؼملغمّ٥غم مأَحػمؼملعمّٓغم مصَػملَؼملفمممل مجعممملءعمػغمّ٣ػم مبِمملظْؾعمؿملممؽملعممملتِ مضَمملظُّ٦ا مػعمّٔعما مدِقػمّٕؽم معغمؾِنيؽم} ،موظّٔظ ّ١مٌمملم
دؽ ّ٢ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مصعملؿمل ّ٢مظ ّ٥مؼممل مردّ٦ل مآ مأخدلغممل مس ّ٤مغظمللّ١؟م

ضمملل:مغضمل.ّ٣مأغمملمدسّ٦ةمأبّ٨مإبّٕاػؿملّ٣م،موبرملّٕىمأخّ٨مسؿمللّ٧م."..م م
واٌؿفملعّ٢مظممصذلةمعمملمبنيماٌّ٦ظّٓمإشمماظؾضملـهملمظػملذملؽمل مم(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م)م
واظيتمتعملّٓرمبفملربضملنيمسمملعؼممملمعّ٤مسؼملّٕهم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مرمذملّٓممأغذملّ٥ممزؾملذملّٕتممصؿملؾملذملمملمم
اظضملؽملمملؼذملذملهملماظّٕبمملغؿملذملذملهملمظممإسذملذملّٓادمد ذملؿملّٓماظدلؼذملذملهملم(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م،مووػملذملذملوملمصؿملؾمل ذملمملم
اظزملظملمملتمايؼملؿملّٓةماظيتمتؽملؾلملمسّ٤مطّٕؼّ٣مأصػملّ٥موذّٕفمغلؾ .ّ٥م
صعملذملذملّٓمحؾذملذملمملمآمتضملذملذملمملشممغؾؿملذملذملّ٥م(مصذملذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مودذملذملػمل)ّ٣مبغملذملذملـرلمعذملذملّ٤ماٌؽملمملضذملذملنملم
واظؿغملذملّٕؼّ٣ممواظؿضملصملذملؿملّ٣م،محؿملذملذملىملمأطّٕعذملّ٥ممربذملذملّ٥مظمموالدتذملذملّ٥م،مصّ٦غمظذملّٓعمممظممأذذملذملّٕفمبؿملذملذملوملمعذملذملّ٤م
بؿملّ٦تماظضملّٕبم،مورؾملّٕمآمأصذملّ٦ظّ٥ممصػملذملّ٣ممسمذملؿػملّٛممغلذملؾّ٥ممبرملذملّ٨ءٍممعذملمّ٤مدذملظملمملحمماىمملػػملؿملؾمذملهملمم،م
صغملمملنمعّ٤مأرؾملّٕمأغلمملبؾملّ٣موأسّٕقمأصّ٦شلّ٣م،مؼعملّ٦لم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(إؿمنفمماظػملَّّ٥عمم
اصػمشملَظملّ٧مطِؽملعممملغعمذملهملَممعِذملّ٤ػممموعمظَذملِّٓممإؿمدػمذملؼملعمممل ِسؿملّ٢عممم،موعماصػمذملشملَظملّ٧ممضُّٕعمؼػمرملؼمذملمملممعِذملّ٤ػمممطِؽملعممملغعمذملهملَمم،موعماصػمذملشملَظملّ٧ممعِذملّ٤ػممم
ضُّٕعمؼػمّ٘ـممبعمؽملِّ٨مػعممملذِّ٣ـمم،موعماصػمشملَظملَمملغِّ٨معِّ٤ػممبعمؽملِّ٨مػعممملذِّ٣ـمم،مصفملغمملمخؿملمملرمعّ٤مخؿملمملرمعّ٤مخؿملمملر).م م
طّٔظّ١مأطّٕعّ٥مربّ٥م(سّٖموجذملّ٢م)مرلذملّ٤ممغرملذملفملتّ٥مم،موأدبذملّ٥مصفملحلذملّ٤متفملدؼؾذملّ٥م،مؼعملذملّ٦لم
ايذملذملّ٠مدذملذملؾقمملغ{:ّ٥وعماظسملقمذملذملقعمّ٧م*موعماظػملَّؿملػمذملذملّ٢ؿممإؿمذعمامدعمذملذملفعمّ٧م*مععم ذملمملموعمدفمسعم ذملَّ١مرعمبقم ذملَّ١موعمععم ذملمملمضَػملَذملذملّ٧م*م
ؿملؼملذملمملمم
وعمظَػملْـملخِّٕعمةُمخعمؿملػمّٕؽممظََّ١معِّ٤عمماظْفملُوظَّ٧م*موعمظَلعمّ٦ػمفعممؼغمضملػمشملِؿملَّ١مرعمبقمَّ١مصَؿعمّٕػمضعمّ٧م*مأَظَذملّ٣ػمممؼعمفِذملّٓػمكَممؼعمؿِ ؼم
صَـملوعمىم*موعموعمجعمّٓعمكَمضعممملظنممملمصَؾملعمّٓعمىم*موعموعمجعمّٓعمكَمسعممملئِػملًمملمصَفملَشْؽملعمّ٧م*مصَفملَعفممملماظْؿملعمِؿؿملّ٣عممصَػملَمملمتعمعملْؾملعمذملّٕػممم*موعمأَعفمذملمملمم
اظلفممملئِّ٢عممصَػملَذملمملممتعمؽملػمؾملعمذملّٕػممم*موعمأَعفمذملمملممبِؽملِضملػمؼملعمذملهملِممرعمبممذملَّ١ممصَقعمذملّٓممثػمم}،موؼعملذملّ٦لم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥مودذملػمل)ّ٣م:م
(أدبينمربّ٨مصفملحلّ٤متفملدؼ

)م،مصعملّٓمغرملفملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مؼؿؿملؼملؼممملم،معذملمملتممأبذملّ٦همم

وػّ٦مظممبشملّ٤مأعّ٥مآعؽملهملمبؽملوملموػنملم،موٌمملمبػملّٞمعّ٤ماظضملؼملّٕمدذملوملممدذملؽملّ٦اتممعمملتذملوملممأعذملّ٥مم
وس ذملمملشمظممطظملمملظذملذملهملمجذملذملّٓهمسؾذملذملّٓماٌشملػملذملذملنملماظذملذملّٔيمأسشمل ذملمملهمرسمملؼذملذملهملمطذملذملؾرلة،مثذملذملّ٣ماغؿعملػملذملذملوملم
طظملمملظؿّ٥مإشممسؼملّ٥مأبّ٨مرمملظنملممبضملّٓمعّ٦تمجّٓهم،مظغملؽملّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مطمملنم م
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ظممرسمملؼهملمآموسؽملمملؼؿّ٥م،محمظملّ٦زًمملمرظملصملّ٥مسّٖموجّ٢مظ.ّ٥م م
مممورشّ٣مغرملفملتّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظممأجذملّ٦اءمماىمملػػملؿملذملهملممإالمأغذملّ٥ممممتؿملؾمذملّٖممظمم
صطملّٕهمسّ٤مشرلهمعذملّ٤مماظؾرملذملّٕمم،مصػملذملّ٣ممؼؿػملذملّ٦ثممبذملفمليممعذملّ٤ممسذملمملداتمماىمملػػملؿملذملهملمماٌؽملقّٕصذملهملمم،م
وطمملنمؼؽملفملىمبؽملظمللّ٥مسّ٤مأخالقماىمملػػملؿملذملهملمموأصضملذملمملشلّ٣مم،مصػملذملّ٣ممؼلذملفّٓممظزملذملؽملّ٣مموٕمؼرملذملّٕبمم
طمّٕؼما،موضّٓمحظملصملّ٥مآمظممصطملّٕهمعّ٤مأنمؼعملّٝمصؿملؼملذملمملممؼعملذملّٝممصؿملذملّ٥ممبضملذملّٚمماظرملذملؾمملبمم،موظمم
ذظذملذملّ١مؼعملذملذملّ٦لم(صذملذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م:م(ععمذملذملمملمػعمؼملعمؼملػمذملذملوملغممبِعملَؾِذملذملؿملّّـممعِؼملفمذملذملمملمؼعمؾملغمذملذملّ٣قممبِذملذملِّ٥مأَػػمذملذملّ٢غمم
اظْفعممملػِػملِؿملفمهملِمإؿمظَّمملمععمّٕفمتعمؿملػمّ٤ؿممعِّ٤عمماظّٓفمػػمّٕؿممطِػملْؿعممملػغمؼملعممملمسعمزملعمؼملعمؽملِّ٨ماظػملَّّ٥غممعِؽملػمؾملغمؼملعممملم،مضُػملْوملغممظَؿملػمػملَهملًمظِظملَؿؼمذملّ٧مم َطذملمملنعممم
ععمضملِّ٨معِّ٤ػممضُّٕعمؼػمّ٘ـممبِفملَسػمػملَّ٧مععمغملَّهملَمصِّ٨مشَؽملعمّ٣ـممظِفملَػػمػملِؽملعممملمغعمّٕػمسعممملػعمممل:مأَبػمزملِذملّٕػمممظِذملّ٨ممشَؽملعمؼملِذملّ٨ممحعمؿفمذملّ٧ممأَدػمذملؼملغمّٕعممم
ػعمِّٔهِماظػملَّؿملػمػملَهملَمبِؼملعمغملَّهملَمطَؼملعممملمؼعملػمؼملغمّٕغمماظْظملِؿػمؿملعممملنغم،ممضَممللعم:مغعمضملعمّ٣ػم،مصَكعمّٕعمجػموملغم،مصَػملَؼملفمذملمملممجِؽػمذملوملغمممأَدػمغعمذملمّ٧مدعمارـمم
عِّ٤ػممدغمورؿممععمغملَّهملَمدعمؼملِضملػموملغممشِؽملعممملءؼم،موعمصعمّ٦ػمتعممدغمصُّ٦فٍ،موعمععمّٖعماعِرلعمم،مضُػملْذملوملغمم:مععمذملمملممػعمذملّٔعما؟ممضَذملمملظُّ٦ام:مصُ َػملذملمملنؽممم
تعمذملذملّٖعموفمجعممصُػملَمملغعمذملهملَمظِّٕعمجغمذملذملّ٢ـممعِذملذملّ٤ػممضُذملذملّٕعمؼػمّ٘ؿممتعمذملذملّٖعموفمجعمماعػمذملذملّٕعمأَةًمعِذملذملّ٤ػممضُذملذملّٕعمؼػمّ٘ـم،مصَػملَؾملعمذملذملّ٦ػمتغممبِذملذملّٔعمظَِّ١ماظْطملِؽملعمذملمملءِ،م
وعمبِذملذملّٔعمظَِّ١ماظزملفمذملذملّ٦ػمتِمحعمؿفمذملذملّ٧مشَػملَؾعمؿػمؽملِذملذملّ٨مسعمؿملػمؽملِذملذمل،ّ٨مصَؽملِؼملػمذملذملوملغممصَؼملعم ذملمملمأَؼػمعملَصملَؽملِذملذملّ٨مإؿمظَّ ذملمملمععمذملذملّٗقمماظرملفمذملذملؼملػمّٗؿم،م
صذملمملحِؾِ،ّ٨ممصَعملَذملممللعم:مععمذملمملممصَضملعمػملْذملوملعم؟ممصَفملَخػمؾعمّٕػمتغمذملّ٥غم،ممثغمذملذملّ٣فممصَضملعمػملْذملوملغمممظَؿملػمػملَذملهملًممأُخػمذملّٕعمىممعِـػمذملذملّ٢عمم
صَّٕعمجعمضملػمذملوملغمممإؿمظَذملّ٧مم عم
َؼملذملمملمم
ذعمظِ،َّ١مصَكعمّٕعمجػموملغم،مصَلعمؼملِضملػموملغممعِـػمّ٢عممذعمظِ،َّ١مصَ ِعملؿملّ٢عممظِذملّ٨م:معِـػمذملّ٢غمممععمذملمملمم ِضؿملذملّ٢عمممظِذمل،ّ٨مم َصلعمذملؼملِضملػموملغمممط عم
دعمذملؼملِضملػموملغم،محعمؿفمذملذملّ٧مشَػملَؾعمؿػمؽملِذملذملّ٨مسعمؿملػمؽملِذملذمل،ّ٨مصَؼملعمذملمملمأَؼػمعملَصملَؽملِذملذملّ٨مإؿمظَّذملمملمععمذملذملّٗقمماظرملفمذملذملؼملػمّٗؿم،مثغمذملذملّ٣فممرعمجعمضملػمذملذملوملغممإؿمظَذملذملّ٧م
عمدذملّ٦لغممماظػملَّذملِّ٥مم(صعمذملػملَّّ٧مماظػملَّذملّ٥غممم
صعممملحِؾِ،ّ٨مصَعملَممللعممظِ:ّ٨مععممملمصَضملعمػملْوملعم؟مصَعملُػملْوملغم:مععممملمصَضملعمػملْوملغممذعمؿملػمؽؼمممل،مضممللمر غم
سعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم):مصَّ٦عمماظػملَّ،ِّ٥مععممملمػعمؼملعمؼملػموملغممبعمضملػمّٓعمػغمؼملعممملمبِلغمّ٦ءٍمعِؼملفممملمؼعمضملػمؼملعمػملُذملّ٥غمممأَػػمذملّ٢غممماظْفعممملػِػملِؿملفمذملهملِمم،محعمؿفمذملّ٧مم
َأطّْٕعمععمؽملِّ٨ماظػملَّّ٥غممبِؽملغمؾغمّ٦فمتِ .)ِّ٥م م
وٌمملمبػملّٞم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معؾػملّٞماظرملذملؾمملبممأطّٕعذملّ٥ممربذملّ٥مم(دذملؾقمملغّ٥مموتضملذملمملشمم)م
رلذملذملّ٤مخػملعملذملذملّ٥م،موادذملذملؿعملمملعهملمذذملؾمملبّ٥م،موطؼملذملممللمسعملػملذملذملّ٥م،مصغملذملمملنم(صذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػمل)ّ٣م
ؼؿقػملّ٧مبذملمملِّخالقمماظغملّٕميذملهملمم،مواظزملذملظملمملتمماظؽملؾؿملػملذملهملمم،موطذملمملنممعذملّ٤ممسمملدتذملّ٥ممأنمؼؾملذملؿّ٣مممبذملّ٤مم
حّ٦ظذملذملّ٥م،مصمملذذملذملؿؾملّٕمسؽملذملذملّ٥معل ذملمملسّٓةماحملؿ ذملمملجنيم،موإطذملذملّٕامماظسمل ذملؿملّ٦فم،مواإلحل ذملمملنمإشمم
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اىرلانم،مواظّ٦صمملءمبمملظضملؾملّٓم،موسظملهملماظػمللمملنم،موطذملمملنممضؼملذملهملممظمماظزملذملّٓقممواِّعمملغذملهملممحؿذملّ٧مم
سّٕفمبنيمضّ٦عّ٥مبذملم"ماظزملمملدقماِّعني".مم م
وضّٓمأَظِّٟعمم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماظضملؼملذملّ٢مواظغملظملمملحمعؽملّٔمصذملطملّٕهممصغملذملمملنممؼضملؼملذملّ٢ممظمم
رسّ٨ماِّشؽملمملمم،مثّ٣ماوّ٥مظػملضملؼملّ٢مظمماظؿفمملرةم،موٌمملمرأتمخّٓرمذملهملمم(رضذملّ٨ممآمسؽملؾملذملمملم)م
أنمومملرتؾملمملمضّٓمرروملمأطـّٕمعمملمطمملغذملوملممتذملّٕبّّم،مموذطذملّٕممشلذملمملممعؿمللذملّٕةممعذملمملممرأىمعذملّ٤ممحذملممللمم
ردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظممدظملّٕهموعضملمملعػملؿذملّ٥مموصمؿملذملّ٢ممخزملذملمملظ،ّ٥مموضذملّٝممظمم
ضػملؾؾملمملمحؾّ٥م،مورشؾوملمظمماظّٖواجمعؽملّ٥مصؿّٖوجؾملمملمردّ٦لمآم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل.)ّ٣م م
وضّٓماعؿمملزم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظممذؾمملبّ٥مبمملٌرملمملرطمملتماإلرممملبؿملذملهملمماظظملضملمملظذملهملمماظذمليتمم
طمملنمشلمملمأطدلماِّثّٕمظممػّٓاؼهملماظؽملمملسمإشمماظشملّٕؼّ٠ماٌلؿعملؿملّ٣م،محؿذملّ٧ممجذملمملءمماظؿغملذملّٕؼّ٣مم
اِّسصملّ٣مبؾضملـؿّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مرضمهملمظػملضملمملٌنيم،موػمملدؼمملمظػملقمملئّٕؼ.ّ٤م م
وعّ٤مأػّ٣مػّٔهماٌرملمملرطمملتماإلرممملبؿملهملموأطـّٕػمملمتفملثرلؼمامظممعغملهملم:مغٗٛدٙم(ؾـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) سًف ايفط، ٍٛموضذملّٓممذذملمملركممصؿملذمل مّ٥موػذملّ٦ممظممدذملّ٤مماظضملرملذملّٕؼ،ّ٤مموطذملمملنمم
أطذملذملّٕممحػملذملذملّٟموأصسمل ذملػملّ٥مظػملضملذملذملّٕبمظمماىمملػػملؿملذملذملهملم،مودذملذملؾؾّ٥مأنمرجذملذملالمعذملذملّ٤مضؾؿملػملذملذملهملم(زبؿملذملذملّٓ)م
بذملمملظؿملؼملّ٤مضذملذملّٓممعغملذملذملهملمبؾسملذملمملسهملم،مصمملذذملذملذلاػمملمعؽملذملذملّ٥ماظضملذملمملصمبذملذملّ٤موائذملذملّ٢ماظلذملذملؾملؼملّ٨موأبذملذملّ٧مأنم
ؼضملشملؿملّ٥محعمل،ّ٥مصمملدؿضملّٓىمسػملؿملّ٥ماظّٖؾمبؿملذملّٓيممأذذملّٕافممضذملّٕؼّ٘ممصػملذملّ٣ممؼضملؿملؽملذملّ٦هممٌغملمملغذملهملمماظضملذملمملصمم
ص ذملؿملؾملّ٣م،مصػملؼمل ذملمملمرأىماظّٖبؿملذملذملّٓيماظرملذملذملّٕمموضذملذملّٟمسؽملذملذملّٓماظغملضملؾذملذملهملموادذملذملؿطملمملثمبفملػذملذملّ٢ماٌذملذملّٕوءةم،م
صمملجؿؼملضملوملمبؽملّ٦مػمملذ،ّ٣موزػذملّٕة،مموبؽملذملّ٦ممتعمذملؿملػمّ٣ممبذملّ٤ممعذملّٕ مةمظممدارمسؾذملّٓممآمبذملّ٤ممجذملّٓسمملن،مم
وهمملظظملّ٦امظممذؾملّٕمحّٕام،موػذملّ٦ممذوماظعملضملذملّٓة،ممصؿضملمملضذملّٓوامموهذملمملظظملّ٦اممبذملمملٓممظؿملغملذملّ٦غّ٤ؾمممؼذملّٓؼمامم
واحذملذملّٓةمعذملذملّٝماٌصملػملذملذملّ٦ممسػملذملذملّ٧ماظصمل ذملمملٕمحؿذملذملّ٧مؼذملذملّٕدمإظؿملذملذملّ٥محعملذملذملّ٥م،مصلذملذملؼملؾموملمضذملذملّٕؼّ٘مػذملذملّٔام
ايػملّٟم«حػملّٟماظظملسملّ٦ل»موضمملظّ٦ا:مظعملّٓمدخّ٢مػقملالءمظممصسملّ٢معّ٤ماِّعّٕم.م م
طمملنمحػملّٟماظظملسملّ٦لمظؽملزملّٕةماٌصملػملّ٦مم،مواظّٓصمملعمسّ٤مايّ٠م،موؼضملّٓمعذملّ٤ممعظملذملمملخمّٕم
اظضملّٕبمضؾّ٢ماإلدالمم،موظعملّٓمبذملّٓتممسالعذملمملتمماظّٕضذملمملممواظظملكذملّٕممبؾملذملّٔاممايػملذملّٟممظممطذملالممم
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اظ ذملؽمل

م(ص ذملػملّ٧مآمسػملؿملذملذملّ٥مود ذملػملّ٣م)مإذمؼعملذملذملّ٦ل:م(مظَعملَذملذملّٓػممذعمذملذملؾملؿمّٓػمتغممصِذملذملّ٨مدعمارؿممسعمؾػم ذملِّٓمآِمبػمذملذملّ٤ؿمم

جغمّٓػمسعممملنعممحِػملْظملًمملمععممملمأُحِنملقممأَنفممظِّ٨عممبِِّ٥محغمؼملغمّٕعمماظؽملفمضملعمّ٣ؿم،موعمظَّ٦ػممأُدػمسعمّ٧مبِِّ٥مصِّ٨ماظْكملؿمدػمػملَمملمؿممَظفملَجعمؾػموملغم) .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝ

ايؼملذملذملّٓمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،موأذذملذملؾملّٓمأنمالمإظذملذملّ٥مإالمآموحذملذملّٓهمالمذذملذملّٕؼّ١مظذملذمل،ّ٥م
وأذؾملّٓمأنمدؿملّٓغمملموغؾؿملؽملذملمملممحمؼملذملّٓؼماممسؾذملّٓهمموردذملّ٦ظ ّ٥م،مماظػملذملؾملّ٣ممصذملّ٢ؾمممودذملػملّ٣مموبذملمملركممسػملؿملذمل،ّ٥مم
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.م
إخ ٠ٛاإلضالّم:مم م
عّ٤ماِّحّٓاثماظضملصملؿملؼملهملماظيتمذمملركمصؿملؾملمملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م)مضؾذملّ٢مم

اظؾضملـهمل وػّ٦مظممدّ٤ماًمملعلهملمواظـالثني:مإعاد ٠بٓا ٤ايهعب ١املػسف١محنيماخؿػملّٟم
أػّ٢معغملهملمصؿملؼملّ٤مؼؽملممللمذّٕفموضذملّٝممايفذملّٕمماِّدذملّ٦دممظممعّ٦ضذملضملّ٥مم،موطذملمملدواممؼعملؿؿػملذملّ٦نمم
ظّ٦المأنمآم(سّٖموج)ّ٢مػّٓاػّ٣مأنمزمغملّ٣مبؿملؽملؾملّ٣مأولمعّ٤مؼذملّٓخّ٢ممسػملذملؿملؾملّ٣ممايذملّٕممم،م
صذملذملكملذاممبّٕدذملذملذملّ٦لمآم(صذملذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملذملذملّ٥مودذملذملػملّ٣م)مؼذملذملذملّٓخّ٢مسػملذملذملؿملؾملّ٣مم،موغصملذملذملذملّٕؼمامٌضملذملذملذملّٕصؿؾملّ٣م
بّٕجق ذملمملنمسعملػملذملذملّ٥م،موصزمل ذملمملحهملمظل ذملمملغّ٥م،موحذملذملالوةمعؽملشملعملذملذملّ٥مموحغملؼملؿذملذملّ٥ماظؾمملظطملذملذملهملمظممتعملذملذملّٓؼّٕم
اِّعّ٦رم،مضمملظّ٦ام:مػذملّٔامماِّعذملنيمم،مرضذملؿملؽملمملمم،مػذملّٔاممحمؼملذملّٓمم،موعذملمملممأنماغؿؾملذملّ٧ممإظذملؿملؾملّ٣ممحؿذملّ٧مم
أخدلوهماًدلم،مصعملممللم:م(ػػملّ٣ؾممإظّ٨فممثّ٦بؼممملم)،مصفملتّ٦همبذمل مّ٥م،مصّ٦ضذملّٝممايفذملّٕممظممودذملشملّ٥ممثذملّ٣مم
ضممللم:م(ظؿفملخّٔمطّ٢مضؾؿملػملهملمبؽملمملحؿملهملمعّ٤ماظـّ٦بمثّ٣مارصضملّ٦همصمؿملضملؼمممل)م،مصظملضملػملّ٦ام،مصػملؼملمملمبػملطملذملّ٦امم
بّ٥معّ٦ضضملّ٥مأخّٔهم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مبؿملّٓهماظرملّٕؼظملهملمووضضملّ٥مظممعغملمملغ.ّ٥ممممم م
وضّٓمغؿيملمسذملّ٤ممعرملذملمملرطؿّ٥مم(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م)مظممػذملّٔاممايذملّٓثمماىػملؿملذملّ٢مم
أعّٕان:ماِّول:مضشملّٝماظؽملّٖاعموإغؾملمملءماظرملذملعملمملقممواًذملالفممبذملنيممأػذملّ٢ممعغملذملهملممسػملذملّ٧ممؼّٓؼذملّ٥مم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل.)ّ٣مواظـمملغ:ّ٨محزملذملذملّ٦ظّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مسػملّ٧مذذملذملّٕفم م

- 317 -

وضّٝمايفّٕماِّدّ٦دمبؿملّٓؼّ٥ماظرملّٕؼظملؿنيمظممعغملمملغّ٥معّ٤ماظؾؿملومل.م م
ّ٧مآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م)مبؿفملطؿملذملّٓممغؾّ٦تذملّ٥مم
وتشملّ٦ىماِّربضملّ٦نمدؽملهملمعّ٤محؿملمملتذملّ٥مم(صذملػمل م
وصّٓقمعممل جمملءمبّ٥م،مٌمملمسّٕفمبذملّ٥ممعذملّ٤ممحلذملّ٤مماًػملذملّ٠ممحؿذملّ٧ممضمملظذملموملمخّٓرمذملهملم(رضذملّ٨مم
آمسؽملؾملممل)م:م(طالموآمعمملمسمّٖؼّ١مآمأبذملّٓؼمامم،مإغذملّ١ممظؿزملذملّ٢مماظذملّٕح،ّ٣مموهؼملذملّ٢مماظغملَذمل،ّ٢مم
وتغملَلنملماٌضملّٓوم،موتعمعملّٕيماظسملؿملّٟم،موتضملنيمسػملّ٧مغّ٦ائنملماي .)ّ٠م
وطمملنمعلّ١ماًؿمملممبؾضملـهملمخرلماِّغذملمملممم(صذملػملّ٧ممآمسػملؿملذملّ٥ممودذملػملّ٣م)مبذملممليّ٠مموإشمم
ايّ٠م،موؼؾّٓأمسؾملّٓمجّٓؼّٓمظالغلمملغؿملهملمبضملّٓمأنمعّٕفممسػملؿملؾملمملمحنيمعّ٤ماظّٓػّٕمطمملنماىؾملّ٢م
ذضملمملرػمملم،مواظصملػملّ٣مضمملغّ٦غؾملمملم،مواظرملّٕكمدؼؽملؾملمملم،موطمملغوملماظؾّٓاؼهملمظممجؾّ٢ماظؽملذملّ٦رممظممشذملمملرمم
حذملذملّٕاءم{:اضْذملذملّٕعمأمبمملدذملذملّ٣مرعمبذملذملّ١ماظَّذملذملِّٔيمخػملذملذملّ٠م*مخػملذملذملّ٠ماظْكملؿمغػملعمذملمملنمعذملذملّ٤مسػملذملذملّ٠م*ماضْذملذملّٕعمأموعمرعمبذملذملّ١م
اِّطّٕمم*ماظَِّّٔيمسػملّ٣مبمملظعملػمل.}ّ٣مم م

م
*مممممم*مممممم* م
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َٔ ادتٛاْب اإلْطاْ١ٝ

يف سٝا ٠ايسض( ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)
مممممممايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبذملّ٥ماظضملّٖؼذملّٖ:م{ظَعملَذملّٓػمم َطذملمملنعممَظغملُذملّ٣ػممصِذملّ٨م
رعمدغمّ٦لؿمماظػملَؾمِّ٥مأُدػمّ٦عمةٌمحعملعمذملؽملعمهملٌمظِؼملعمذملّ٤ػممطَذملمملنعممؼعمّٕػمجغمذملّ٦ماظػملَؾمذملّ٥عمموعماظْؿملعمذملّ٦ػممعمماآلخِذملّٕعمموعمذعمطَذملّٕعمماظػملَؾمذملّ٥عممطَذملـِرلؼمام}،م
المإظذملذملّ٥عممإؿمالَّمآُموحذملذملّٓعمهغممالمذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمام
وأَذذملذملؾملّٓغممأنػمم َ
عمسؾذملّٓغمهمموردذملّ٦ظُّ٥غممم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػمموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملذملّ٧مآظِذملِّ٥مموصذملذملقؾِِّ٥م،موععمذملّ٤ػمممتعمذملذملؾِضملعمؾملغمّ٣ػمم
بكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صكملذا مطمملغومل مبضملـهمل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مإمنممل مػ ّ٨مرضمهمل مظػملضملمملٌني موظؿؿؼملّ٣م

عغملمملرم ماِّخالق منّٓػممل معظملضملؼملهمل مبممليّٗ ماإلغلمملغ ّ٨م ،مواىّ٦اغنمل ماإلغلمملغؿملهمل م ،مدّ٦اءم
ظممععملمملصّٓػمملماظؿرملّٕؼضملؿملهمل مأم مظممحؿملمملةمغؾؿملؽملممل م(صػملّ٧مآ مسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماظّٔيمحؾمملهمربّ٥م
(سّٖؾم موجّ٢ؾم) مبمملظظملسملمملئ ّ٢ماإلغلمملغؿملهمل م ،موصمَّػمل ّ٥ممبغملمملرم ماِّخالق محؿملىمل مضمملل{:وعمإؿمغفمَّ١م
صملؿملّ٣ـم}.م م
ظَضملعمػملَّ٧مخغمػملُّ٠ـممسعم ِ
ظعملّٓمطمملنماظؽمل

مملم،موأصّٓضؾملّ٣محّٓؼـممل،م
ؼم
م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مأحلّ٤ماظؽملمملسمخػملعملً

وأطّٕعؾملّ٣مسرملّٕةًم،مصؾملّ٦ماظّٖوجمغضملّ٣ماظّٖوجم،مهعملعملوملمصؿملّ٥مطّ٢معضملمملغّ٨ماٌّ٦دةمواظّٕضمهملم
واظلغمل،ّ٤مصؾملّٔهمزوجّ٥مخّٓرمهملم(رضّ٨مآمسؽملؾملممل)متزملظملّ٥مصؿعملّ٦ل":إؿمغفمَّ١مظَؿعمزملِّ٢غمماظّٕفمحِّ٣عمم
عمتغملْلِنملغم ماظْؼملعمضملػمّٓغمومعم موعمتعمعملّْٕؿمي ماظسملفمؿملػمّٟعم موعمتغمضملِنيغم مسعمػملَ ّ٧مغعمّ٦عمائِنملِ ماظْقعمّ٠مم" ،موػمملم
وعمتعمقػمؼملِّ٢غم ماْظغملَّ٢فم موعم
ػ ّ٦م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مزمظمل ّٜمشلممل مسؾملّٓػممل مبضملّٓ موصمملتؾملممل م،مصضملعمّ٤ػم مسعممملئِرملعمهملَ م(رض ّ٨مآم
سؽملؾملممل) مضَمملظَوملػم م :مدعمخعمػملَوملػم مسعمػملَ ّ٧مرعمدغمّ٦لؿم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) ماعػمّٕعمأَةٌ م ،مصَفملُتِّ٨عمم
رعمدغمّ٦لغم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مبِشملَضملعممملمـم م ،مصَفعمضملعمّ٢عم مؼعم ْفملطُّ٢غم معِّ٤عم ماظشملَّضملعممملمؿم موعمؼعمسملعمّٝغم مبعمؿملػمّ٤عمم
ؼعمّٓعمؼػمؾملعممملم ،مصَعملُػملْوملغمم:مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ مظَممل متعمطملػمؼملغمّٕػم مؼعمّٓعمؼػمَّ١م ،مصَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم مآِ م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػمِّ٥م
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وعمدعمػملَّّ٣عم) م:م(إؿمنفم مػعمِّٔهِ مطَمملغعموملػم متعمفملْتِؿملؽملعمممل م َأؼفممملمعم مخعمِّٓرمَهملَم ،موعمإؿمنفم محغملػمّ٤عم ماظْضملعمؾملػمِّٓم ،مأَوػم محظمل َّٜماظْضملعمؾملػمِّٓم
عِّ٤عمماظْكملؿمميعممملنؿم).م م
صؾملّ٦ماظّٖوجماظّ٦ظمقم ماحملنملقم مظّٖوج ّ٥مظممايؿملمملةموبضملّٓماٌؼملمملت م،متعملّ٦لماظلؿملّٓةم
سمملئرملهمل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل) :مععمممل مشِّٕػمتغم مسعمػملَ ّ٧مأَحعمٍّٓ معِّ٤ػم مغِلعممملءِ ماظؽملفمؾِّ٨مم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣مععمممل مشِّٕػمتغم مسعمػملَ ّ٧مخعمِّٓرمَهملَ م ،موعمععمممل مرعمأْؼػمؿغمؾملعمممل م ،موعمظغملِّ٤ػم مطَمملنعم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣م غمؼغملْـِّٕ مذِطّْٕعمػعمممل م ،موعمرغمبفمؼملعمممل مذعمبعمّّعم ماظرملفممملةَ مثغمّ٣فم مؼغمعملَشملخملضملغمؾملعمممل مأَسػمسملعممملءؼمم ،مثغمّ٣فم مؼعمؾػمضملعمـغمؾملعمممل مصِ ّ٨مصعمّٓعمائِّ٠ؿمم
خعمِّٓرمَهملَم;مصَّٕغمبفمؼملعممملمضُػملْوملغممظَّ٥غم:مطَفملَغفمّ٥غممظَّ٣ػممؼعمغملّ٤ػممصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملماعػمّٕعمأَةٌمإؿمالَّمخعمِّٓرمَهملُم،مصَؿملعمعملُّ٦لغم:مإؿمغفمؾملعممملم
طَمملغعموملػمم عموطَمملغعموملػمم،م عموطَمملنعممظِّ٨معِؽملػمؾملعممملموعمظَّٓؽم).موظممرواؼهملمضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م":مععممملم
أَبػمّٓعمظَؽملِ ّ٨ماظػملَّّ٥غم م(سعمّٖفم موعمجعمّ٢فم)مخعمؿملػمّٕؼما معِؽملػمؾملعمممل م ،مضَّٓػم مآععمؽملعموملػم مبِ ّ٨مإؿمذػم مطَظملَّٕعم مبِ ّ٨ماظؽملفممملسغم م ،موعمصعمّٓفمضَؿػمؽملِّ٨م
إؿمذػم مطَّٔفمبعمؽملِ ّ٨ماظؽملفممملسغم م ،موعموعمادعمؿػمؽملِ ّ٨مبِؼملعممملظِؾملعمممل مإؿمذػم محعمّٕعمععمؽملِ ّ٨ماظؽملفممملسغم م ،موعمرعمزعمضَؽملِ ّ٨ماظػملَّّ٥غم مسعمّٖفم موعمجعمّ٢فمم
وعمظَّٓعمػعممملم".مم م
وطؼملممل مطمملن م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مغضمل ّ٣ماظّٖوج مطمملن مغضمل ّ٣ماِّب موغضمل ّ٣ماىّٓم
وغضملّ٣ماظزملّٓؼّ٠م،مأعمملمسّ٤مأبّ٦تّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مصغملمملنمأبؼممملمسشملّ٦صًمملمزمؼملّ٢مبنيم
جؽملؾمملت ّ٥مط ّ٢معضملمملغ ّ٨ماظضملشمل ّٟموايؽملمملن مواظرملظملعملهمل مواظّٕضمهمل م،موػممل مػ ّ٦متّٓع ّٝمسؿملؽملممله مسؽملّٓم
وصمملةمابؽملّ٥مإبّٕاػؿملّ٣م(سػملؿملّ٥ماظلالم)مٌمملمدخّ٢مسػملؿملّ٥موػّ٦مرمّ٦دمبؽملظمللّ٥م،مصعملممللمظّ٥مدؿملّٓغمملم
سؾّٓ ماظّٕضم ّ٤مب ّ٤مسّ٦ف م(رض ّ٨مآ مسؽمل)ّ٥م:موأغومل مؼممل مردّ٦ل مآ؟! م ،مصؿملعملّ٦ل م(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م" مؼمملماب ّ٤مسّ٦ف مإغؾملممل مرضمهمل م"مث ّ٣مضمملل:م"مإن ماظضملني مظؿّٓع ّٝموإنم
اظعملػملنملمظؿملقّٖنموالمغعملّ٦لمإالمعمملمؼّٕضّ٨مربؽملمملموإغمملمظظملّٕاضّ١مؼمملمإبّٕاػؿملّ٣محملّٖغّ٦ن".مم م
وٕمؼظملّٕممق م(صػملّ٧مآ مسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مظم ماٌضملمملعػملهمل مبنيمأبؽملمملئّ٥م،مصغملمملنم(صػملّ٧مآم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼضملشمل ّٟمسػمل ّ٧مبؽملمملت ّ٥موؼغملّٕعؾمل ّ٤مأسصمل ّ٣مإطّٕام م ،موطمملن مإذا مدخػملومل مسػملؿملّ٥م
ابؽملؿ ّ٥مصمملرؼملهمل م(رض ّ٨مآ مسؽملؾملممل)مؼعملّ٦م مشلممل موؼعملؾػملؾملممل مبني مسؿملؽملؿملؾملمملم ،مورمػمللؾملممل مس ّ٤مميؿملؽملّ٥م،م
ورمبمملمبلّٛمشلمملمثّ٦بّ٥م،مبّ٢موسمزملؾملمملمبؾضملّٚمأدّٕارهمتغملّٕميؼممملمشلمملموإسالغؼممملمحملؾؿّ٥مشلممل.م م
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وإذا مطمملن مسشملظمل ّ٥مسػمل ّ٧مبؽملمملت ّ٥مضّٓ مبػمل ّٞمعؾػملطملؼمممل مسصملؿملؼملؼمممل مصعملّٓ مطمملن م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل )ّ٣مغضملّ٣ماىّٓ مع ّٝمأحظملمملده م،مصكملغّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مٌممل مدفّٓ مصِ ّ٨مإؿمحػمّٓعمىم
صعمالت ّ٥مؼّ٦عؼمممل موأرمملل ماظلفّ٦د ،مضمملل ماظؽملمملس :مؼممل مردّ٦ل مآ م ،مإغ ّ١مدفّٓت مبنيم
زؾملّٕيماظزملالةمدفّٓةمأرػملؿؾملمملمحؿّ٧مزؽملؽملمملمأغّ٥مضّٓمحّٓثمأعّٕم،مأومأغّ٥مؼّ٦حعمّ٧مإظؿملّ١م،م
ضمملل:م(طُّ٢قممذعمظَِّ١مظَّ٣ػممعمؼغملُّ٤ػمم،موعمَظغملِّ٤ؿممابػمؽملِّ٨م(اظْقعملعم)ّ٤مارػمتعمقعمػملَؽملِ-ّ٨مرطنملمسػملّ٧مزؾملّٕيم-م
َصغملَّٕؿمػػموملغم مأَنػم مأُسعمفممػملَّ٥غم محعمؿفم ّ٧مؼعمعملْسملِّ٨عم محعممملجعمؿعمّ٥غم) م،موسؽملّٓعممل مطمملن م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م
سمشملنملمسػملّ٧ماٌؽملدلم(مإؿمذػممجعممملءعمماظْقعملعمّ٤غمموعماظْقغملعمؿملػمّ٤غممسعمػملَؿملػمؾملؿمؼملعممملمضَؼملِؿملزملعممملنؿممأَحػمؼملعمّٕعمانؿممؼعمؼملػمرملِؿملعممملنؿمم
وعمؼعمضملػمـغمّٕعمانؿمم،مصَؽملعمّٖعملعم مرعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)معِّ٤عمماظْؼملِؽملػمؾعمّٕؿممصَقعمؼملعمػملَؾملغمؼملعممملموعموعمضعمضملعمؾملغمؼملعممملم
ػمالدطُّ٣ػم مصِؿػمؽملعمهملٌ}غعمصملَّٕػمتغم مإؿمظَّ٧م
بعمؿملػمّ٤عم مؼعمّٓعمؼػم ِّ٥م ،مثغمّ٣فم مضَممللعم :م(صعمّٓعمقعم ماظػملَّّ٥غم م :م{إؿمغفمؼملعمممل مأَعػمّ٦عما ُظغملُّ٣ػم موعمأَو غم
ػعمّٔعمؼػمّ٤ؿم ماظزملفمؾِؿملفمؿملػمّ٤ؿم مؼعمؼملػمرملِؿملعممملنؿم موعمؼعمضملػمـغمّٕعمانؿم مصَػملَّ٣ػم مأَصػمؾِّٕػم محعمؿفم ّ٧مضَشملَضملػموملغم محعمِّٓؼـِ ّ٨موعمرعمصَضملػمؿغمؾملغمؼملعمممل).م
ِ ّ٢مأُععممملععمهملَ مبِؽملػموملعم مزعمؼػمؽملعمنملعم مبِؽملػموملِ مرعمدغمّ٦لؿمم
وطمملن م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مؼغمزملعمػملخمل ّ٨موعمػغمّ٦عم محعممملع ؽم
اظػملَِّّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مصَكملؿمذعمامدعمفعمّٓعمموعمضعمضملعمؾملعممملم،موعمإؿمذعمامضَمملمعممحعمؼملعمػملَؾملعمممل).مم م
وأعمملمسّ٤مصقؾؿّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مصغملمملغوملمغضملّ٣ماظزملقؾهملم،مؼّٔطّٕ مِّػّ٢م
اظظملسملّ٢معّ٤مأصقمملبّ٥مصسملػملؾملّ٣م،موطمملنمؼعملّ٦لم:م"مإؿمنفممعِّ٤ػممأَععمّ٤ممماظؽملفممملسؿممسعمػملَّ٨فممصِّ٨مصغمقػمؾعمؿِِّ٥م
وعمععممملظِ ِّ٥مأَبعمممل معمبغملّْٕـمم ،موعمظَّ٦ػم مطُؽملػموملغم معغمؿفمكِّٔؼما مخعمػملِؿملػملًممل مشَؿملػمّٕعم مرعمبمم ّ٨مظَمملتفمكعمّٔػمتغم مأَبعمممل مبعمغملّْٕـم م،موعمَظغملِّ٤ػم مأُخغمّ٦فمةُم
اظْكملؿمدػمػملَمملمؿمموعمععمّ٦عمدفمتغمّ٥غمم،مظَمملمؼعمؾػمعملَؿملعمّ٤فممصِّ٨ماظْؼملعملػمفِِّٓمبعممملبؽممإؿمظَّمملمدغمّٓفممإؿمظَّمملمبعممملبعممأَبِّ٨مبعمغملّْٕـمم".م م
ب ّ٢مإغّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مطمملن مؼؿفملٕ مِّٕ مأصقمملب ّ٥موؼؾغمل ّ٧مٌزملمملبؾملّ٣م،م
ذغملّْ٦عمى مظَّ٥غم موعمأَتعممملهغم ماظؽملفمؾِّ٨قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م
صػملؼملفمممل م(اذػمؿعمغملَ ّ٧مدعمضملػمّٓغم مبػمّ٤غم مسغمؾعممملدعمةَ م عم
ؼعمضملغمّ٦دغمهغم مععمّٝعم مسعمؾػمِّٓ ماظّٕفمحػمؼملّ٤ؿم مبػمّ٤ؿم مسعمّ٦ػمفٍ ،موعمدعمضملػمِّٓ مبػمّ٤ؿم مأَبِ ّ٨موعمضَّمملصـم ،موعمسعمؾػمِّٓ مآِ مبػمّ٤ؿم مععملػمضملغمّ٦دٍم
(رضّ٨مآمسؽملؾمل)ّ٣م،مصَػملَؼملفممملمدعمخعمّ٢عممسعمػملَؿملػمِّ٥مصَّ٦عمجعمّٓعمهغممصِّ٨مشَمملذِؿملعمهملِمأَػػمػملِِّ٥م(عمملمؼؿطملرملمملهمعّ٤مطّٕبم
ال مؼعمممل مرعمدغمّ٦لعم مآِ م ،مصَؾعمغملَّ٧م
ع ّ٤ماظّ٦ج ّٝماظّٔي مػ ّ٦مصؿمل ،)ّ٥مصَعملَممللعم :مضَّٓػم مضَسملعم ّ٧م ،مضَمملظُّ٦ا :م َ
اظؽملفمؾِّ٨قم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م ،مصَػملَؼملفمممل مرعمأَى ماظْعملَّ٦ػممغم مبغمغملَمملءعم ماظؽملفمؾِّ٨مم م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
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المؼغمضملعمّٔممبغممبِّٓعمعػمّٝؿمماظْضملعمؿملػمّ٤ؿمموعمالَمبِقغمّٖػمنؿمماظْعملَػملْنملِ،م
ودػمل)ّ٣مبعمغملَّ٦ػما،مصَعملَممللعمم:مأَالَمتعملػمؼملعمضملغمّ٦نعم،مإؿمنفممآَم َ
وعمظغملِّ٤ػممؼغمضملعمّٔممبغممبِؾملّٔعماموعمأَذعممملرعممإؿمظَّ٧مظِلعممملغِِّ٥مأَوػممؼعمّٕػمحعمّ٣غم.)....م م
وعّٝمطّ٢مذظّ١مغّٕى مصؿمل ّ٥ماإلغلمملن ماظّٔي مسمّٓممغظمللّ٥موؼغملّ٦نمظممعؾملؽملهملمأػػملّ٥م،م
صؿملقػملنمل مذمملت ّ٥م ،موسمؿمل ّٛمثّ٦ب ّ٥م ،موسمزمل ّٟمغضملػملّ٥م،مصػملؼملممل مدغمؽعمػملَومل ماظلؿملّٓة مسعممملئِرملعمهمل م(رضّ٨م
آ مسؽملؾملممل)مػعمّ٢ػم مطَمملنعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مؼعمضملػمؼملعمّ٢غم مصِ ّ٨مبعمؿملػمؿِِّ٥؟ مضَمملظَوملػم م:م
غعمضملعمّ٣ػم م ،مطَمملنعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ِّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مؼعمكػمزملِّٟغم مغعمضملػمػملَّ٥غم ،موعمؼعمكِؿمل ُّٛمثعمّ٦ػمبعمّ٥غم م،م
عمّٓطُّ٣ػممصِّ٨مبعمؿملػمؿِ،}ِّ٥موظم مرواؼهمل:م(ؼعمكػمزملِّٟغممغعمضملػمػملَّ٥غمم،موعمؼغمّٕعمضخملّٝغمم
وعمؼعمضملػمؼملعمّ٢غممصِّ٨مبعمؿملػمؿِِّ٥مطَؼملعممملمؼعمضملػمؼملعمّ٢غممأَح غم
ثعمّ٦ػمبعمّ٥غم م ،موعمؼعمقػمػملُنملغم مذعممملتعمّ٥غم ،موعمؼعمكػمّٓغممغم مغعمظملْلعمّ٥غم م ،موعمؼعمضملػمؼملعمّ٢غم مععمممل مؼعمضملػمؼملعمّ٢غم ماظّٕممجعمممللغم مصِ ّ٨مبغمؿملغمّ٦تِؾملؿمّ٣ػم م ،مصَكملؿمذعمام
حعمسملعمّٕعمتػمماظزملفمػملَمملةُم،مخعمّٕعمجعممإؿمظَّ٧ماظزملعمػملَمملةِ) .م
 َٔٚأععِ ادتٛاْب اإلْطاْ ١ٝيف سٝات٘ (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) مرضمؿّ٥م
جبؼملؿملّٝمأعؿّ٥م،محؿملىمل مؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغّ٥م:م{وعمععمممل مأَرػمدعمػملْؽملعممملكَ مإؿمظَّممل مرعمحػمؼملعمهملً مظِػملْضملعممملظَؼملِنيعم}،م
وأخدل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مس ّ٤مػّٔه ماظّٕضمهمل مصعملمملل :م(ؼعمممل مأَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمغفمؼملعمممل مأَغعممملم
رعمحػمؼملعمهملٌ معغمؾملػمّٓعماةٌ)م ،موبؾملّٔه ماظّٕضمهمل مواظّٕأصهمل منّّ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مظم متفملظؿملّٟم
ضػملّ٦ب مععمّ٤ػم محعمّ٦ػمظَ ّ٥م ،موصّٓق مآ محؿملىمل مضمملل :م{صَؾِؼملعمممل مرعمحػمؼملعمهملٍ معِّ٤عم ماظػملَّ ِّ٥مظِؽملػموملعم مظَؾملغمّ٣ػم موعمظَّ٦ػمم
طُؽملػموملعم مصَصملنمممل مشَػملِؿمل َّٜماظْعملَػملْنملِ مظَمملغػمظملَسملقمّ٦ا معِّ٤ػم محعمّ٦ػمظِ َّ١م ،}...مصعملّٓمبػملطملوملمرضمؿّ٥م(صػملّ٧مآم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مبفملعؿ ّ٥محّٓكما مؼظملّ٦ق مط ّ٢متزملّ٦رات ماظضملعملّ٦ل م ،محؿ ّ٧مسلػملومل مطّ٢م
اٌكػملّ٦ضمملتم،مصمملظشملظملّ٢مظّ٥مغزملؿملنملمعّ٤مرضمؿّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مصقنيمضَؾفمّ٢عمم
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣ماظْقعملعمّ٤عم مبػمّ٤عم مسعمػملِّ٨دمل موعمسِؽملػمّٓعمهغم ماظْفملَضّْٕعمعغم مبػمّ٤غم محعممملبِّٗـم ماظؿفمؼملِؿملؼملِّ٨قمم
جعممملظِلؼممملم،مصَعملَممللعمماظْفملَضّْٕعمعغم م:مإؿمنفممظِّ٨مسعمرملعمّٕعمةًمعِّ٤ػمماظّْ٦عمظَِّٓمععممملمضَؾفمػملْوملغممعِؽملػمؾملغمّ٣ػممأَحعمّٓؼمام،مصَؽملعمصملَّٕعممإؿمظَؿملػمِّ٥م
رعمدغمّ٦لغمماظػملَِّّ٥م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مثغمّ٣فممضَممللعمم:مععمّ٤ػممظَمملمؼعمّٕػمحعمّ٣غممظَمملمؼغمّٕػمحعمّ٣غم).مم م
ث ّ٣مال مؼػملؾىمل مأن مؼلؼمل ّٝمبغملمملء ماظشملظمل ّ٢ماظّٕضؿمل ّٝماظيت مطمملغومل مأع ّ٥متزملػمل ّ٨مخػملظملّ٥م
(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظم ماٌلفّٓ مصؿملؽملؾمل ّ٨مصالت ّ٥مسػمل ّ٧مسف ّ٢مرضمهمل مبمملظّٕضؿملّٝم
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وحؿ ّ٧مال متؽملرملطمل ّ٢مأع ّ٥مأو مهّٖن مظؾغملمملئ ،ّ٥مؼعملّ٦ل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(إؿمغممّ٨م
ِّدػمخغمّ٢غمماظزملفمالَةَمأُرؿمؼّٓغممإؿمرَمملظَؿعمؾملعممملمصَفملَدػمؼملعمّٝغمم غمبغملَمملءعمماظزملفمؾِّ٧مممصَفملُخعمظملخملّٟغممعِّ٤ػممذِّٓفمةِموعمجػمِّٓمأُعممِّ٥مبِ.)ِّ٥م م
َ
وطّٔظّ١ماًمملدممطمملنمظّ٥مغزملؿملنملمعّ٤مرضمؿّ٥م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) مصؾملمملمػّ٦م
أغّٗ مبّ٤معمملظ ّ١م(رعمضِّ٨عم ماظػملَّّ٥غم مسعمؽملػمّ٥غم) مؼعملّ٦ل:م(خعمّٓعمعػموملغم ماظؽملفمؾِّ٨فم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م
سعمرملػمّٕعممدِؽملِنيعمم،مصَؼملعممملمضَممللعممظِ:ّ٨مأُفدملمضَذملُّّٛم،موعمععمذملمملمضَذملممللعممظِّ٨مظِرملعمّ٨ػمءٍمظَّ٣ػممأَصْضملعمػملّْ٥غم:مأَظَمملمطُؽملػموملعممصَضملعمػملْؿعمّ٥غم؟م
وعمظَمملمظِرملعمّ٨ػمءٍمصَضملعمػملْؿغمّ٥غممظِّ٣عممصَضملعمػملْؿعمّ٥غم؟).م م
حؿ ّ٧مايؿملّ٦ان مطمملن مظ ّ٥مأؼسملؼمممل مغزملؿملنمل مع ّ٤مرضمؿ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل،)ّ٣م
صقني مدخّ٢م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل )ّ٣محمملئشملًمملمظّٕجّ٢معّ٤ماِّغزملمملر م،مصكملذامصؿملّ٥مصمّ٢م
صػملؼملمملمرأىماظؽمل

م(مصػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣محّ٤ؾمموذرصوملمسؿملؽملمملهمصفملتمملهم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل )ّ٣صؼمللّّ مذصّٕاه مصلغملومل ،مصعملمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(ع ّ٤مرب مػّٔام
اىؼملّ٢؟مٌّ٤مػّٔاماىؼملّ٢؟)مصفمملءمصؿّ٧معّ٤ماِّغزملمملرمصعملمملل:مظِّ٨عم م مؼمملمردّ٦لمآم،م
غممذغملَمملمإؿمظَّ٨فمم
صعملممللمظ:ّ٥م( م أَصَػملَمملمتعمؿفمعملِّ٨ماظػملَّّ٥عممصِّ٨مػعمِّٔهِماظْؾعمؾملؿمؿملؼملعمهملِماظَّؿِّ٨مععمػملَّغملََّ١ماظػملَّّ٥غممإؿمؼفممملػعممملمصَكملؿمغفم ّ٥عم
أَغفمَّ١متغمفِؿملضملغمّ٥غممموعمتغمّٓػمئِؾغمّ٥غم).ممم م
 َٔٚادتٛاْب اإلْطاْ ١ٝيف سٝا ٠ايٓيب (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) م:مسؽملمملؼؿّ٥م
بمملظسملضملظملمملء مواِّؼؿمملم مواِّراع ّ٢مواظظملعملّٕاء مواٌلمملطني م ،محؿملىمل مضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م
ودػمل)ّ٣م:م(ابػمطملغمّ٦غِّ٨مصِّ٨ماظسملقمضملعمظملَمملءِم،مصَكملؿمغفمؼملعممملمتغمّٕػمزعمضُّ٦نعمموعمتغمؽملػمزملعمّٕغمونعممبِسملغمضملعمظملَمملِئغملُّ٣ػم)م،موضممللم(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :)ّ٣م(طَمملصِّ٢غم ماظْؿملعم ِؿؿملّ٣ؿم مظَّ٥غم مأَوػم مظِطملعمؿملػمّٕؿمهِ مأَغعمممل موعمػغمّ٦عم مطَؾملعممملتعمؿملػمّ٤ؿم مصِ ّ٨ماظْفعمؽملفمهملِ م) موأذمملرم
بمملظلؾمملبهمل مواظّ٦دشمل .ّ٧موضمملل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(اظلفممملسِ ّ٨مسعمػملَ ّ٧ماَِّرػمععمػملَهملِم
ِلغملِنيؿمم،مطَمملظْؼملغمفعممملػِِّٓمصِّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿمماظػملَِّّ٥م،مأَوؿمماظعملَمملئِّ٣ؿمماظػملَّؿملػمّ٢عمماظزملفممملئِّ٣ؿمماظؽملفمؾملعممملرعم)م.م
وعماٌ ػم
ظعملّٓ مطمملن م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مؼلضمل ّ٧مظم مضسملمملء محّ٦ائيمل مػقملالء ماظسملضملظملمملء،م
وؼّٖورمعّٕؼسملؾملّ٣موسمظملّٟمعّ٤مآالعؾملّ٣م،موؼشملضملّ٣مجمملئضملؾملّ٣م،موؼعملسملّ٧مسّ٤مشمملرعؾملّ٣م،مؼظملضملّ٢م
ػّٔامعضملؾملّ٣مواظلضملمملدةمتعمطملػمؼملغمّٕمضػملؾّ٥مواظّٕضمهملممتألمحؽملمملؼمملمصّٓػمرهم،مصغملَمملنعمم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥م م
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وعمدعمػملَّّ٣عم)مظَمملمؼعمفملْغعمّٟغمم(ؼلؿغملدل)مأَنػممؼعمؼملػمرملِّ٨عممععمّٝعمماظْفملَرػمععمػملَهملِ،موعماظْؼملِلػمغملِنيؿممصَؿملعمعملْسملِّ٨عممَظّ٥غمماظْقعممملجعمهملَ) .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ّ٥م ،ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل،ّ٥م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ :م م
َٔ ادتٛاْب اإلْطاْ ١ٝيف سٝا ٠ايٓيب (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) :موصمملؤهم
بمملظضملؾملّٓ :موػّٔا ماًػمل ّ٠ماظضملصملؿمل ّ٣مع ّ٤مأخ ّٙمخزملمملئزمل ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مضؾّ٢م
اظؾضملـهملموبضملّٓػمملم،محؿّ٧مظممدمملحهملماظعملؿممللمٕمؼطملّٓرم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م،مبّ٢موصَّّ٧م
بمملظضملؾملّٓ محؿ ّ٧مع ّٝمأسّٓائ ّ٥م ،مصضمل ّ٤محغمّٔعمؼػمظملَهمل مبػم ّ٤ماظْؿملعمؼملعممملنؿم م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مضَممللعم م :مععممملم
ععمؽملعمضملعمؽملِ ّ٨مأَنػم مأَذػمؾملعمّٓعم مبعمّٓػمرؼما مإؿمالَّ مأَغمم ّ٧مخعمّٕعمجػموملغم مأَغعمممل موعمأَبِ -ّ٨محغملعمؿملػمّ٢ؽم -مضَممللعم م:مصَفملَخعمّٔعمغعمممل مطُظملَّمملرغمم
ؿمغغملُّ٣ػم متغمّٕؿمؼّٓغمونعم معغمقعمؼملفمّٓؼما م ،مصَعملُػملْؽملعمممل :مععمممل مغغمّٕؿمؼّٓغمهغم م ،مععمممل مغغمّٕؿمؼّٓغم مإؿمالَّ ماظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملَ.م
ضُّٕعمؼػمّ٘ـم م ،مضَمملظُّ٦ا م :مإ فم
صَفملَخعمّٔغموا معِؽملفمممل مسعمؾملػمّٓعم ماظػملَّ ِّ٥موعمعِؿملـعممملضَّ٥غم مظَؽملعمؽملػمزملعمّٕؿمصَّ٤فم مإؿمظَ ّ٧ماظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِ موعمالَ مغغمعملَمملتِّ٢غم مععمضملعمّ٥غم م،مصَفملَتعمؿملػمؽملعمممل مرعمدغمّ٦لعمم
اظػملَّ ِّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مصَفملَخػمؾعمّٕػمغعممملهغم ماظْكعمؾعمّٕعم م ،مصَعملَممللعمم:م(اغػمزملعمّٕؿمصَممل م،مغعمظملِ ّ٧مظَؾملغمّ٣ػم مبِضملعمؾملػمِّٓػِّ٣ػمم
وعمغعملػمؿعمضملِنيغم ماظػملَّّ٥عم مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣ػم) ،موطمملن مع ّ٤موصمملؼممله م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣مظم ماٌضملمملركم
ِّصقمملبّ٥مخمملصهملموظػملؼملعملمملتػملنيمعّ٤مأعؿّ٥مسمملعهملم:م(اغػمشملَػملِعملُّ٦ا مبِمملدػمّ٣ؿم ماظػملَّ ِّ٥موعمبِمملظػملَّ ِّ٥موعمسعمػملَ ّ٧معِػملَّهملِم
رعمدغمّ٦لؿم ماظػملَّ ،ِّ٥موعمظَممل متعمعملْؿغمػملُّ٦ا مذعمؿملػمكؼمممل مصَمملغِؿملؼمممل م،موعمظَممل مرِظملْػملًممل م،موعمظَممل مصعمطملِرلؼما م،موعمظَممل ماعػمّٕعمأَةًم ،موعمظَممل متعمطملغمػملُّّ٦ا،م
وعمضغمؼملقمّ٦امشَؽملعممملئِ عمؼملغملُّ٣ػم،موعمأَصػمػملِقغمّ٦اموعمأَحػملِؽملغمّ٦امإؿمنفمماظػملَّّ٥عممؼغمقِنملقمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم).ممم م
 َٔٚادتٛاْب اإلْطــاْ ١ٝيف سٝــا ٠ايٓيب (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) م:م
تضملمملعػمل ّ٥مع ّٝماٌكشمللمل مبّٕص ّ٠موظني م ،مدون متضملؽملؿمل ّٟمأو متلظملؿمل ّ٥مأو موّٕؼّّ م ،مصؾملّٔام
اِّسّٕابّ٨ماظّٔيمبممللمظممعلفّٓهم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣موثمملرماظؽملمملسموػؼملّ٦امأنم
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ؼظملؿغملّ٦ا مب ّ٥مشلّٔا ماىُّٕم ماظّٔي مصضملػمل ،ّ٥مصؼملمملذا مصضمل ّ٢ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣؟!م

ضمملل:م(دعمسغمّ٦هغمموعمأَػػمّٕؿمؼعملُّ٦امسعمػملَّ٧مبعمّ٦ػمظِِّ٥مذعمغغمّ٦بؼممملمعِّ٤ػممععممملءٍ م -مأَوػممدعمفػمالًمعِّ٤ػممععممملءٍ -مصَكملؿمغفمؼملعممملمبغمضملِـػمؿغمّ٣ػمم
عغمؿملعملممّٕؿمؼّ٤عمموعمظَّ٣ػممتغمؾػمضملعمـغمّ٦امعغمضملعملممّٕؿمؼّ٤عم)م .م
إن مإغلمملغؿملهمل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣مراسومل مايعملّ٦ق مووصَّومل مبمملظضملؾملّ٦د م،م

وحمملصصملومل مسػمل ّ٧ماظّ٦اجؾمملت مع ّٝماىؼملؿمل ّٝم ،مع ّٝمآل مبؿملؿ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل)ّ٣م
وأصقمملب ّ٥موجرلاغ ّ٥موأسّٓائ ّ٥م ،مطّ٢مػقملالءمطمملن مشل ّ٣مغزملؿملنمل مع ّ٤مإغلمملغؿملهمل مردّ٦ل مآم
(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣ماظيتمتظملؿملّٚمرضهملموطّٕعؼممملموحلّ٤مخػمل.ّ٠م م
صؼملممل مأحّ٦جؽملممل مإشم ماظؿفملد ّ٨مبلؿملّٓغممل محمؼملّٓ م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣موخمملصهملممممم
ظمماىّ٦اغنملماإلغلمملغؿملهملماظيتمٕمتضملّٕفماظّٓغؿملمملمشلمملمعـؿملالًممظؿلؿعملؿملّ٣محؿملمملتؽملممل.م م

م
*مممممم*مممممم*
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ايطسٜل إىل ايطعاد٠
ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظعملمملئّ٢مظممطؿمملبّ٥ماظضملّٖؼّٖم{:وعمأَعفممملماظَِّّٔؼّ٤عممدغمضملِّٓغموامصَظملِذملّ٨م
اظْفعمؽملفمذملهملِمخعممملظِذملذملِّٓؼّ٤عممصِؿملؾملعمذملمملمععمذملمملمدعماععمذملذملوملِماظلفمذملذملؼملعممملوعماتغمموعماظْذملفملَرػمضغممإؿمظَّذملمملمععمذملمملمذعمذملمملءعممرعمبقمذملذملَّ١مسعمشملَذملمملءؼممشَؿملػمذملذملّٕعمم
المإظّ٥عممإؿمالَّمآُموحّٓعمهغممالمذعمّٕؼَّ١مظَذملّ٥غممم،موأَذذملؾملّٓغمممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملمموغؾؿملفمؽملذملمملمم
ععمفػمّٔغموذٍ}،موأَذؾملّٓغممأنػمم َ
حمؼملّٓؼمامسعمؾّٓغمهموردّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملّ٣فمممصعمذملّ٢ممممودذملػملخملّ٣ػممموبذملمملرؿمكْممسػملَؿملذملّ٥مموسػملَذملّ٧ممآظِذملِّ٥مموصذملقؾِِّ٥مم،موععمذملّ٤ػممم
تعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
صعملّٓ مخػمل ّ٠مآ مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم ماإلغلمملن مورد ّ٣مظ ّ٥مرّٕؼ ّ٠ماظلضملمملدة مظم ماظّٓارؼ ّ٤م،م
وتػملّ١مغضملؼملهملمعّ٤مأسصملّ٣مغضملّ٣مآمتضملمملشممسػملّ٧مسؾمملدهم،مصؾملّ٨مععملزملّٓموشمملؼهملمطّ٢مإغلمملنم،م
اِّعّٕماظّٔيمرمضملػملّ٥مدائؼملؼممملموأبّٓؼمامؼؾقىملمسؽملؾملمملم،موسّ٤ماظلؾّ٢ماظيتمتّ٦صػملّ٥مإظؿملؾملمملم،موظّ٦م
طػملظمل ّ٥مذظ ّ١معممل مطػملظمل ّ٥م ،موضّٓ ماخؿػملظملومل متّ٦جؾملمملت ماظؽملمملس موتؾمملؼؽملومل مآراؤػ ّ٣مظم مدؾّ٢م
هعملؿملّ٠ماظلضملمملدة .م
صؼملؽملؾمل ّ٣مع ّ٤مؼصمل ّ٤مأن ماظلضملمملدة مظم ماظطملؽمل ّ٧موطـّٕة ماِّعّ٦ال موصمضملؾملممل مبفملي مرّٕؼّ٠م
وأي مودؿملػملهملم،مصذلاػّ٣مؼلضملّٓونمإذامطـّٕماٌممللموزمّٖغّ٦نمإذامضَّ٢فمم،موػقملالءمغعملّ٦لم
شل:ّ٣مصقؿملّّمأنماٌممللمؼغمضملّٓقممأحّٓعممرطينمزؼؽملهملمايؿملمملةماظّٓغؿملمملمطؼملمملمضممللمربؽملمملمظممطؿمملبّ٥م
اظغملّٕؼ{:ّ٣اظْؼملعمممللغم موعماظْؾعمؽملغمّ٦نعم مزؿمؼؽملعمهملُ ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعماظْؾعممملضِؿملعممملتغم ماظزملفممملظِقعممملتغم مخعمؿملػمّٕؽم مسِؽملػمّٓعم مرعمبممَّ١م
س محغمنملقم ماظرملفمؾملعمّ٦عماتِ معِّ٤عم ماظؽملمملعممملءِ موعماظْؾعمؽملِنيعمم
ثعمّ٦عمابؼمممل موعمخعمؿملػمّٕؽم مأَععمػملًممل}،موضممللمدؾقمملغ{:ّ٥زغمؼممّ٤عم مظِػملؽملفمممل ؿم
وعماظْعملَؽملعممملرِرلؿم ماظْؼملغمعملَؽملػمشملَّٕعمةِ معِّ٤عم ماظّٔفمػعمنملِ موعماظْظملِسملفمهملِ موعماظْكعمؿملػمّ٢ؿم ماظْؼملغملعمّ٦فمععمهملِ موعماظْفملَغػمضملعممملمؿم موعماظْقعمّٕػمثِم
ذعمظِ َّ١مععمؿعممملعغم ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعماظػملَّّ٥غم مسِؽملػمّٓعمهغم محغملػمّ٤غم ماظْؼملعمـملبِ}إال مأن ماٌمملل موحّٓه مظؿملّٗم
طمملصؿملؼممملمظؿقعملؿملّ٠ماظلضملمملدةمِّغّ٥مودؿملػملهملمالمشمملؼهملم،مصغملـرل مع ّ٤ماظؽملمملس مظّٓؼؾمل ّ٣مأعّ٦ال مطـرلةم
ظغملؽملؾمل ّ٣مال مؼرملضملّٕون مبمملظلضملمملدة م،مبّ٢مرمبمملمؼغملّ٦نماٌممللمصؿؽملهملمووبمملالًمسػملّ٧مصمملحؾّ٥مظمم
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اظّٓغؿملمملمضؾّ٢ماآلخّٕةمإذامٕمؼقملدمممحّ٠مآمصؿمل،ّ٥مظّٔامؼعملّ٦لمايّ٠مدؾقمملغّ٥مظممذفملنم
اٌؽملمملصعملني{:صَػملَممل متغمضملػمفِؾػم َّ١مأَعػمّ٦عماظُؾملغمّ٣ػم موعمظَممل مأَوػمظَمملدغمػغمّ٣ػم مإؿمغفمؼملعمممل مؼغمّٕؿمؼّٓغم ماظػملَّّ٥غم مظِؿملغمضملعمّٔممبعمؾملغمّ٣ػم مبِؾملعمممل مصِّ٨م
اظْقعمؿملعممملةِ ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعمتعمّٖػمػعمّ٠عم مأَغػمظملُلغمؾملغمّ٣ػم موعمػغمّ٣ػم مطَمملصِّٕغمونعم}،موؼعملّ٦ل مسّٖموجّ٢محمّٔرؼمامعّ٤مصؿؽملهملم
صملؿملّ٣ؽم}،م
مملدطُّ٣ػم مصِؿػمؽملعمهملٌ موعمأَنفم ماظػملَّّ٥عم مسِؽملػمّٓعمهغم مأَجػمّٕؽم مسعم ِ
اٌمملل{:وعماسػمػملَؼملغمّ٦ا مأَغفمؼملعمممل مأَعػمّ٦عما ُظغملُّ٣ػم موعمأَوػمظَ غم
وؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(مإغفمؼملعمممل ماظّٓقمغػمؿملعمممل مِّرػمبعمضملعمهملِ مغعمظملَّٕـم م:مسعمؾػمٍّٓ مرعمزعمضَّ٥غم مآُ مععممملالًم
وعمسِػملؼملمملً م ،مصَؾملغمّ٦عم مؼعمؿفمعملِ ّ٨مصِؿمل ِّ٥مرعمبفمّ٥غم م ،موعمؼعمزملِّ٢غم مصِؿمل ِّ٥مرعمحِؼملعمّ٥غم ،موعمؼعمضملػمػملَّ٣غم مِٓ مصِؿمل ِّ٥محعمعملَّمملً م ،مصَؾملّٔا مبفملصسملعمّ٢ؿمم
اٌَؽملعممملزؿملؿم م.موعمسعمؾػمٍّٓ مرعمزعمضّ٥غم مآُ مسِػملْؼملمملً ،موعمظَّ٣ػم مؼعمّٕػمزغمضّْ٥غم مععممملالً م ،مصَؾملغمّ٦عم مصعممملدِقغم ماظؽملممؿملفمهملِ م ،مؼعمعملُّ٦لغم:مظَّ٦ػم مأنفمم
ظِ ّ٨مععممملالً مظَضملعمؼملِػملوملغم مبِضملعمؼملعمّ٢ؿم مصُالنـم م ،مصَؾملغمّ٦عم مبؽملؿملفمؿِ ِّ٥م ،مصفملجػمّٕغمػغمؼملعمممل مدعمّ٦عماءؽم م.موعمسعمؾػمٍّٓ مرعمزعمضَّ٥غم مآ مععممملالً م،م
ال مؼعمؿفمعملِ ّ٨مصِؿمل ِّ٥مرعمبفمّ٥غم م ،موعمالَ مؼعمزملِّ٢غم مصِؿملِّ٥م
وعمظَّ٣عم مؼعمّٕػمزغمضّْ٥غم مسِػملْؼملمملً م ،مصَؾملغمّ٦عم مؼعمكؾ ُّٛمظم مععممملظِ ِّ٥مبطملعمرلؿم مسِػملّْ٣ـم م ،م َ
رعمحِؼملعمّ٥غمم،موعمالَمؼعمضملػمػملَّ٣غممِٓمصِؿملِّ٥محعمعملّمملًم،مصَؾملّٔعمامبفملَخػمؾعمىملِماٌَؽملعممملزؿملؿمم.موعمسعمؾػمٍّٓمظَّ٣ػممؼعمّٕػمزغمضّْ٥غممآُمععممملالًموعمالَم
سِػملْؼملمملً م ،مصَؾملغمّ٦عم مؼعمعملُّ٦لغم م:مظَّ٦ػم مأنفم مظِ ّ٨مععممملالً مظَضملعمؼملِػملْوملغم مصِؿمل ِّ٥مبضملعمؼملعمّ٢ؿم مصُالَنـم م ،مصَؾملغمّ٦عم مبؽملِؿملفمؿِ ِّ٥م ،مصَّ٦ؿمزػمرغمػغمؼملعممملم
دعمّ٦عماءؽم) ،مصمملظؽملضملؼملهملمايعملؿملعملؿملهمل مظمماٌمملل مإمنمملمػّ٨مظمماٌممللماظزملمملحلم،محؿملىملمؼعملّ٦لم
اظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(غِضملػمّ٣عمماظْؼملعمممللغمماظزملفممملظِّّؿممظِػملْؼملعمّٕػمءِماظزملفممملظِّّؿم)م .م

وعّ٤ماظؽملمملسمعّ٤مؼّٕىماظلضملمملدةمظممطـّٕةماِّوالدم،موشلقملالءمغعملّ٦لم:معّٝمأنماِّوالدم
ػّ٣مزػّٕةمايؿملمملةماظّٓغؿملمملموزؼؽملؿؾملمملمطؼملمملمأخدلغمملماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مظممأطـّٕمعّ٤مآؼهملمإالمأنم
غضملؼملهمل ماظّ٦ظّٓ موحّٓػممل مال مميغمل ّ٤مأن مهعمل ّ٠ماظلضملمملدة ماظغملمملعػملهمل م ،مب ّ٢مرمبممل مطمملن مبضملّٚم
اِّبؽملمملءمصؿؽملهملمآلبمملئؾملّ٣مظممدؼؽملؾملّ٣مودغؿملمملػّ٣م،موظممذظّ١مؼعملّ٦لمدؾقمملغ{:ّ٥ؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عمم
جغملُّ٣ػمموعمأَوػمظَممل ِدطُّ٣ػممسعمّٓغموكمامَظغملُّ٣ػممصَمملحػمّٔعمرغموػغمّ٣ػمموعمإؿمنػممتعمضملػمظملُذملّ٦اموعمتعمزملػمظملَذملذملقغمّ٦ام م
آععمؽملغمّ٦امإؿمنفممعِّ٤ػممأَزػموعما ِ
مملدطُّ٣ػم مصِؿػمؽملعمهملٌ موعماظػملَّّ٥غم مسِؽملػمّٓعمهغم مأَجػمّٕؽمم
وعمتعمطملػمظملِّٕغموا مصَكملؿمنفم ماظػملَّّ٥عم مشَظملُّ٦رؽم مرعمحِؿملّ٣ؽم* مإؿمغفمؼملعمممل مأَعػمّ٦عما ُظغملُّ٣ػم موعمأَوػمظَ غم
صملؿملّ٣ؽم} ،مأعممل ماظؽملضملؼملهمل مايعملؿملعملؿملهمل مظم ماظّ٦ظّٓ مصؾمل ّ٨مظم ماظّ٦ظّٓ ماظزملمملحل ماظّٔي مأُحلؽملوملم
سعم ِ
تّٕبؿملؿّ٥م،مؼعملّ٦لماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(إؿمذعما مععممملتعم ماإلغػملعممملنغم ماغػمعملَشملَّٝعم مسعمؼملعمػملُّ٥غم مإؿمالَّم

عِّ٤ػممثعمالثٍ:مصعمّٓعمضهملٍمجعممملرؼعمهملٍم،مأَوػممسِػملّْ٣ـممؼغمؽملػمؿعمظملَّٝغممبِِّ٥م،مأَوػمموعمظٍَّٓمصعممملظِّّـممؼعمّٓػمسغمّ٦مظَّ٥غم).مم م
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ممموعّ٤ماظؽملمملسمعّ٤مؼّٕىمأنماظلضملمملدةمظمماظرملؾملّٕةمأوماٌؽملزملنملمأوماىمملهم،مسػملّ٧مأنم
ػّٔهمأؼسملؼممملمإنمٕمؼقملدمممحّ٠مآمصؿملؾملمملموضّٝماٌؿشملػملّٝمإظؿملؾملمملمهوملمضّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧م
آمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣م:م(ععمممل مذِئػمؾعممملنؿم مجعممملئِضملعممملنؿم مأُرػمدِال مظم مشَؽملعمّ٣ـم مبِفملصْلعمّٓعم مظَؾملعمممل معِّ٤ػم محِّٕػمصؿم مإٌَّػمءِم
سعمػملَّ٧ماٌَممللؿمموعماظرملفمّٕعمفِمظِِّٓؼؽمل .)ِّ٥م
أعممل ماظؽملضملؼملهمل مايعملؿملعملؿملهمل مصؾمل ّ٨مصؿملؼمل ّ٤مأخّٔ ماِّعمملغهمل مرعملؾملممل موأدى ماظّٔي مسػملؿمل ّ٥مصؿملؾملمملم
صؿملغملّ٦نمصمملحؾؾملمملمظممععملّٓعهملماظلؾضملهملماظّٔؼّ٤مؼصملػملؾملّ٣مآمظممزّ٢مسّٕذّ٥مؼّ٦ممالمزّ٢م
إالمزػملّ٥م،مؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:)ّ٣م(دعمؾػمضملعمهملٌ مؼغمصملِػملُّؾملغمّ٣غم مآُ مظم مزِػملخمل ِّ٥مؼعمّ٦ػممعم مالم
زِّ٢فم مإؿمالَّ مزِػملُّّ٥غم م:مإععممملمؽم مسعممملدِلؽم م ،موعمذعممملبؽم مغعمرملعمفملَ مصِ ّ٨مسِؾعممملدعمةِ مآِ متعمضملعممملظَ ّ٧م ،موعمرعمجغمّ٢ؽم مضَػملْؾغمّ٥غم معغمضملعمػملَّّ٠ؽمم
بِمملٌَلعممملجِِّٓ م ،موعمرعمجغمالَنؿم متعمقعممملبؾمممل مظم مآ ماجػمؿعمؼملعمضملعمممل مسعمػملَؿملػم ِّ٥موتعمظملَّٕفمضَممل مسعمػملَؿملػم ِّ٥م ،موعمرعمجغمّ٢ؽم مدعمسعمؿػمّ٥غم ماعػمّٕعمأَةٌم
ذعماتغم مععمؽملػمزملِنملٍ موعمجعمؼملعمممللـم ،مصَعملمملل :مإغمم ّ٨مأَخعممملفغم مآ ،موعمرعمجغمّ٢ؽم متعمزملعمّٓفمقعم مبِزملعمّٓعمضَهملٍ مصَفملخػمظملَمملػعممملم
المتعمضملػمػملَّ٣عممذِؼملعممملظُّ٥مععممملمتغمؽملػمظملِّ٠غممؼعمؼملِؿملؽملغمّ٥غمم،موعمرعمجغمّ٢ؽمم عمذطَّٕعممآمخعممملظِؿملؼممملمصظملمملضوملمسعمؿملػمؽملعممملهغم).م م
حعمؿفمّ٧م َ
وشلقملالءموأوظؽّ١مغعملّ٦ل:مإنماظلضملمملدةمالمتؿقعملّ٠مبمملظرملؾملّٕةموحّٓػمملموالمبمملىمملهموحّٓهم
والمبمملٌؽملزملنملموحّٓه م،مموالمبمملٌممللموحّٓهم،موالمبمملظّ٦ظّٓموحّٓهم،مإمنمملمػّ٨مظممرضمملم
آمسّ٤ماإلغلذملمملنموتّ٦صؿملعملذملذملّ٥مظّ٥م،مورضذملمملماإلغلذملمملنممبمملمضلذملؼملّ٥مآمظّ٥م،مصؿمللذملذملضملّٓمظم م
دغؿملذملذملمملهموأخّٕاهمسػملّ٧محّٓمضّ٦لماظرملمملسّٕم:م م
عمملمأصمّ٢ماظّٓؼّ٤مواظّٓغؿملمملمإذاماجؿؼملضملمملم***موأضؾّّماظغملظملّٕمواإلصالسمبمملظّٕج ّ٢م
وع ّ٤مصسمل ّ٢مآ م(سّٖ موج )ّ٢مسػمل ّ٧مسؾمملده مأن مؼلّٕ مشل ّ٣مدؾ ّ٢ماظلضملمملدة موػؿملفمل مشلّ٣م
أدؾمملبؾملمملمظؿمللضملّٓوامظمماظّٓغؿملمملمواآلخّٕةم،مٖ َٔٚر ٙايطبٌ:ماإلميإ باهلل عص ٚدٌ
ٚايعٌُ ايؿاحل :ماإلميمملنماظّٔيمؼّٖؼؽملّ٥محنملمآمتضملمملشمموحنملمردّ٦ظّ٥م(صػملّ٧مآم
سػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣موحنمل ماٌقملعؽملني م ،مؼعملّ٦ل مغؾؿملؽملممل م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ال مؼغمقملػمعِّ٤غمم
عمّٓطُّ٣ػم محعمؿؾم ّ٧مؼغمقِنملفم عممِّخؿمل ِّ٥معممل مؼغمقِنملقم مظِؽملعمظملْلِ )ِّ٥م ،ماإلميمملن ماظّٔي مخترمل ّٝمب ّ٥ماظعملػملّ٦بم
أَح غم
وختسمل ّٝمب ّ٥ماىّ٦ارح م ،ماإلميمملن ماظّٔي مؼظملفّٕ مظم مضػملنمل ماإلغلمملن مؼؽملمملبؿمل ّٝماظلضملمملدةم
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بمملظـعملهمل مصؿملؼملممل مسؽملّٓ مآ م(سّٖ موج )ّ٢مواظشملؼملفملغؿملؽملهمل مواظلغملؿملؽملهمل مواِّع ّ٤مواِّع ّ٢مواظّٕضمملم
واظعملؽملمملسهملمعّٝمعؾمملذّٕةماِّخّٔمبمملِّدؾمملبم،مواظؿّ٦طّ٢مسػملّ٧مآم(سّٖموج.)ّ٢م م
صمملظلضملمملدة مايعملؿملعملؿملهمل مال متغملّ٦ن مإال مِّػ ّ٢ماإلميمملن مبمملٓ م(سّٖ موج )ّ٢مواظضملؼملّ٢م
اظزملمملحل،مؼعملّ٦لمدؾقمملغ:ّ٥م{ععمّ٤ػم مسعمؼملِّ٢عم مصعممملظِقؼمممل معِّ٤ػم م عمذطَّٕـم مأَوػم مأُغػمـعم ّ٧موعمػغمّ٦عم معغمقملػمعِّ٤ؽم مصَػملَؽملغمقػمؿملِؿملعمؽملفمّ٥غمم
حعمؿملعممملةً مرَؿملممؾعمهملً موعمظَؽملعمفػمّٖؿمؼعمؽملفمؾملغمّ٣ػم مأَجػمّٕعمػغمّ٣ػم مبِفملَحػملعمّ٤ؿم مععمممل مطَمملغغمّ٦ا مؼعمضملػمؼملعمػملُّ٦نعم} ،موؼعملّ٦ل مسّٖ موج:ّ٢م
{صَؼملعمّ٤ؿم ماتفمؾعمّٝعم مػغمّٓعمايعم مصَػملَممل مؼعمسملِّ٢قم موعمظَممل مؼعمرملػمعملَ *ّ٧موعمععمّ٤ػم مأَسػمّٕعمضعم مسعمّ٤ػم م ِذطّْٕؿمي مصَكملؿمنفم مظَّ٥غم مععمضملِؿملرملعمهملًم
ضعم ػمؽملغملًمملموعمغعمقػمرملغمّٕغمهغممؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ مأَسػمؼملعمّ٧م*مضَممللعممرعمبمممظِّ٣عممحعمرملعمّٕػمتعمؽملِّ٨مأَسػمؼملعمّ٧موعمضَّٓػممطُؽملػموملغممبعمزملِرلؼمام
 ّ١مأَتعمؿػم َّ١مآؼعممملتغمؽملعمممل مصَؽملعملِؿملؿعمؾملعمممل م عموطَّٔعمظِ َّ١ماظْؿملعمّ٦ػممعم متغمؽملػملعم،}ّ٧موؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م
*مضَممللعم مطَّٔعمظِ َ
ودػمل :)ّ٣م(ثعمالثؽم مععمّ٤ػم مطُّ٤فم مصِؿمل ِّ٥موعمجعمّٓعم مبِؾملؿمّ٤فم محعمالوعمةَ ماإلميمملنؿم :مأنػم مؼعمغملُّ٦نعم مآُ موعمرعمدغمّ٦ظُّ٥غمم
المؼغمقِؾقمّ٥غممإالَّمِٓ،موعمأَنػممؼعمغملّْٕعمهعممأنػممؼعمضملغمّ٦دعممظمم
أحعمنملفممإؿمظَؿملػمِّ٥معِؼملفممملمدعمّ٦عماػغمؼملعمممل،موعمأنػممؼغمقِنملؾممإٌَّػمءعمم َ
اظغملُظملّْٕؿممبعمضملػمّٓعممأنػممأغػمعملَّٔعمهغممآمعِؽملػمّ٥غمم،مطَؼملعممملمؼعمغملّْٕعمهغممأنػممؼغمعملّْٔعمفعممظمماظؽملفممملرؿم) .م
 َٔٚضبٌ ايطعاد ٠أٜطًا  :ايكٓاعٚ ١ايسضا مبا قطِ اهلل  :صعملؽملمملسهملماإلغلذملذملمملنم م
بضملشملمملء مآ م ،مواظـعملهمل مظم مرضمؿ ّ٥م ،مورضممله ممبممل مضلؼمل ّ٥مظ ّ٥مضؼملهمل ماظلضملمملدة مظم ماظّٓغؿملمملم
واآلخّٕة م ،مصؼمل ّ٤مذاق مرضمل ّ٣ماإلميمملنمواظّٕضممل مذاق مرضمل ّ٣ماظلضملمملدةم ،مظعملّ٦ظ ّ٥م(صعمػملَّ ّ٧مآُم
سعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م:م(ذعماقعممرَضملػمّ٣عمماظْكملؿمميعممملنؿممععمّ٤ػممرعمضِّ٨عممبِمملِٓمرعمبكممملم،موعمبِمملظْكملؿمدػمػملَمملمؿممدِؼؽملؼممملم،موعمبِؼملغمقعمؼملفمٍّٓم-م
صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عمم -مرعمدغمّ٦ظًممل) م ،موأطّٓ ماظؽمل

م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مسػمل ّ٧مذظّ١م

بعملّ٦ظ:ّ٥م(عِّ٤ػممدعمضملعممملدعمةِمابػمّ٤ؿممآدعممعممادػمؿِكعممملرعمتغمّ٥غممآَم،موعمعِّ٤ػممدعمضملعممملدعمةِمابػمّ٤ؿممآدعممعممرؿمضعممملهغممبِؼملعممملمضَسملعمّ٧م
عمّٕطُّ٥غم مادػمؿِكعممملرعمةَ مآِ ،موعمعِّ٤ػم مذِعملّْ٦عمةِ مابػمّ٤ؿم مآدعممعم مدعمكعمشملُّ٥غم مبِؼملعممملم
آُ ،موعمعِّ٤ػم مذِعملّْ٦عمةِ مابػمّ٤ؿم مآدعممعم مت ػم
ضَسملعمّ٧مآ)،موؼعملّ٦لم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(ضّٓمأصػملّّمعّ٤مأدػملّ٣مورزقمطظملمملصًمملموضؽملضملّ٥م
آممبمملمأتممله) .م
صؼمل ّ٤مرض ّ٨مرمملظّ٥م ،موصدل موذغملّٕمربّ٥مسػملّ٧مغضملؼملّ٥مسمملش مدضملؿملّٓؼمام ،موعمملت مدضملؿملّٓؼما،م
ودخ ّ٢ماىؽملهمل مع ّٝماظلضملّٓاء م ،موع ّ٤مدك ّٛمصػمل ّ٥ماظلك ّٛمع ّ٤مآ م ،موظ ّ٤مؼفملتؿمل ّ٥مظمم

- 319 -

اظّٓغؿملممل مإال معممل مطؿؾ ّ٥مآ مظ ّ٥م ،مصكملذا معمملرض ّ٨ماإلغلمملن ممبممل مضلؼمل ّ٥مآ مظ ّ٥م ،موضؽمل ّٝممبمملم
أسشملمملهمإؼمملهم،موغصملّٕمإشم مع ّ٤مػ ّ٦مأدظمل ّ٢معؽمل ّ٥موٕ مؼؽملصملّٕ مإشم مع ّ٤مػ ّ٦مأسػمل ّ٧معؽمل ّ٥مظمم
أعّ٦ره ماظّٓغؿملّ٦ؼهمل مطػملؾملممل مسمملش مدضملؿملّٓؼما مظم مدغؿملممله موأخّٕاه م ،مؼعملّ٦ل :م(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػمِّ٥م
وعمدعمػملَّّ٣عم) م:م(اغػمصملُّٕغموا مإؿمظَ ّ٧مععمّ٤ػم مػغمّ٦عم مأَدػمظملَّ٢عم معِؽملػمغملُّ٣ػم م،موعمظَممل متعم ػمؽملصملُّٕغموا مإؿمظَ ّ٧مععمّ٤ػم مػغمّ٦عم مصَّ٦ػم َضغملُّ٣ػم م،مصَكملؿمغفمّ٥غمم
أَجػمّٓعمرغم مأَظَّممل متعمّٖػمدعمرغموا مغِضملػمؼملعمهملَ مآِ مسعمػملَ ػمؿملغملُّ٣ػم).مصؾؾملّٔه ماظؽملصملّٕة ماظيت مميػملقملػممل ماظّٕضممل مبضملشملمملء مآم
ؼّٕى ماإلغلمملن مأغ ّ٥مضّٓ متظملّ٦ق مظم ماظضملشملمملء مسػمل ّ٧مطـرل مع ّ٤ماًػمل ّ٠م ،مودمملسؿؾملممل مدؿملّٖولم
ػؼمل ،ّ٥موؼّٔػنمل مضػملعمل ،ّ٥موؼغملرمل ّٟمسؽمل ّ٥مشؼمل ،ّ٥موؼّٖداد مدّٕوره موصّٕح ّ٥مبؽملضمل ّ٣مآ م(سّٖم
وج.)ّ٢م م
نُا إٔ َٔ ضبٌ ايطعاد :٠سب ارت يًٓاع ٚاإلسطإ إي،ِٗٝمصكملنمحنمل م
اًرلمظػملؽملمملسموضسملمملءمحّ٦ائفؾملّ٣مبشملؿملنملمغظملّٗمابؿطملمملءمعّٕضمملةمآم(سّٖموج)ّ٢مدونم م
غظملمملقمأومرؼمملءمأومزلضملهملمػّ٦مضؼملهملماظلضملمملدةمسؽملّٓمطـرلمعّ٤ماظؽملمملسم،مصمملإلدالممدسمملمأتؾمملسّ٥م م
إشم محنملماًرلمظػملؽملمملسموصضملػمل ّ٥مواظؿلمملب ّ٠مإظؿمل ،ّ٥مواٌلمملرسهمل مصؿمل ،ّ٥موذظّ١مظؽملرملّٕ ماِّظظملهملم
بني ماظؽملمملس م،مبضملؿملّٓؼما مس ّ٤ماظظملّٕدؼهمل مأو ماِّغمملغؿملهمل مأو ماظلػملؾؿملهمل م ،مضمملل مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم{:ظَمملم
خعمؿملػمّٕعم مصِ ّ٨مطَـِرلـم معِّ٤ػم مغعمفػمّ٦عماػغمّ٣ػم مإؿمظَّممل مععمّ٤ػم مأَععمّٕعم مبِزملعمّٓعمضَهملٍ مأَوػم مععمضملػمّٕغموفٍ مأَوػم مإؿمصػمػملَمملحـم مبعمؿملػمّ٤عم ماظؽملفممملسؿمم
وعمععمّ٤ػم مؼعمظملْضملعمّ٢ػم مذعمظِ َّ١مابػمؿِطملعممملءعم مععمّٕػمضعممملتِ ماظػملَّ ِّ٥مصَلعمّ٦ػمفعم مغغمقملػمتِؿمل ِّ٥مأَجػمّٕؼما مسعمصملِؿملؼملؼمممل}،موضّٓ معّٓح مآم
تضملمملشم مأػ ّ٢ماًرل مواظدل مواظضملشملمملء ،ماظلمملسني مظؽملظمل ّٝماظؽملمملس مواإلحلمملن مإظؿملؾمل ّ٣مدونم
اظؽملصملّٕممإشممععملمملبّ٢مصعملممللمتضملمملشم{:وعمؼغمشملْضملِؼملغمّ٦نعمماظشملَّضملعممملمعممسعمػملَّ٧محغمؾممِّ٥معِلػمغملِؿملؽملؼممملموعمؼعمؿِؿملؼملؼممملموعمأَدِرلؼمام
ذغملُّ٦رؼما} ،موؼعملّ٦ل ماظرملمملسّٕم
ِؼملغملُّ٣ػم مظِّ٦عمجػم ِّ٥ماظػملَّ ِّ٥مظَممل مغغمّٕؿمؼّٓغم معِ ػمؽملغملُّ٣ػم مجعمّٖعماءؼم موعمظَممل م غم
* مإؿمغفمؼملعمممل مغغمشملْضمل غم
اظضملّٕب:ّ٨م م
تعمّٕاهغممإؿمذامعمملمجِؽؿعمّ٥غممعؿعمؾملعمػملِؾمالًمم***ممطَفملَغعمؾمَّ١متغمضملشملؿملِّ٥ماظَؾمّٔيمأَغوملعممدمملئِػملُ ّ٥م
وؼعملّ٦لمآخّٕم:مم م

وإذامرػملؾوملمإشممطّٕؼّ٣محمملجهملًمم***ممصَػملِعملَمملؤغمهمعمؼغملْظملِؿملَّ١موعماظؿعمؾملػملذملؿملّ٣غم م
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صؼملّ٤مزملّ٤مإشمماظسملضملظملمملءمواحملؿمملجنيموشرلػّ٣مهعملعملوملمظّ٥ماظلضملمملدةماظّٓائؼملهملم،م م
ِلغملِنيؿم مطَمملظْؼملغمفعممملػِِّٓم
ؼعملّ٦لمغؾؿملؽملمملم(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(اظلفممملسِ ّ٨مسعمػملَ ّ٧ماَِّرػمععمػملَهملِ موعماظْؼمل ػم
صِ ّ٨مدعمِؾؿملّ٢ؿم مآِ ،مأَوؿم ماظْعملَمملئِّ٣ؿم ماظػملَّؿملػمّ٢عم ماظزملفممملئِّ٣ؿم ماظؽملفمؾملعممملرعم) م ،وٌمملمدؽّ٢ماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل:)ّ٣م(ؼعممملمرعمدغمّ٦لعمماظػملَِّّ٥مأَيقمماظؽملفممملسؿممأَحعمنملقممإؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥؟موعمأَيقمماَِّسػمؼملعمممللؿممأَحعمنملقممإؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥؟م
صَعملَممللعم مرعمدغمّ٦لغم ماظػملَّ ّ٥مم(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م(أَحعمنملقم ماظؽملفممملسؿم مإؿمظَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥متعمضملعممملظَ ّ٧مأَغػمظملَضملغمؾملغمّ٣ػمم
ظِػملؽملفممملسؿم ،موعمأَحعمنملقم ماَِّسػمؼملعمممللؿم مإؿمظَ ّ٧ماظػملَّ ِّ٥متعمضملعممملظَ ّ٧مدغمّٕغمورؽم متغمّٓػمخِػملُّ٥غم مسعمػملَ ّ٧معغملػمػملِّ٣ـم ،مأَوػم معمتغملَرملِّٟغم مسعمؽملػمّ٥غمم
طُّٕػمبعمهملً ،مأَوػم متعمعملْسملِ ّ٨مسعمؽملػمّ٥غم مدعمؼػمؽملؼمممل ،مأَوػم متعمشملّْٕغمدغم مسعمؽملػمّ٥غم مجغمّ٦سؼمممل ،موعمَِّنػم مأَعػمرملِّ٨عم مععمّٝعم مأَخـم مصِ ّ٨محعممملجعمهملٍم
أَحعمنملقم مإؿمظَّ٨فم معِّ٤ػم مأَنػم مأَسػمؿعمغملِّٟعم مصِ ّ٨مػعمّٔعما ماظْؼملعملػمفِِّٓ م -مؼعمضملػمؽملِ ّ٨مععملػمفِّٓعم ماظْؼملعمِّٓؼؽملعمهملِ م -مذعمؾملػمّٕؼما،م
وعمععمّ٤عم مطَّٟفم مشَسملعمؾعمّ٥غم مدعمؿعمّٕعم ماظػملَّّ٥غم مسعمّ٦ػمرعمتعمّ٥غم ،موعمععمّ٤ػم مطَصملَّ٣عم مشَؿملػمصملَّ٥غم موعمظَّ٦ػم مذعممملءعم مأَنػم مؼغمؼملػمسملِؿملعمّ٥غم مأَعػمسملعممملهغم مععمألَم
اظػملَّّ٥غم مضَػملْؾعمّ٥غم مرعمجعممملءؼم مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ ،موعمععمّ٤ػم مععمرملعم ّ٧مععمّٝعم مأَخِؿمل ِّ٥مصِ ّ٨محعممملجعمهملٍ محعمؿفم ّ٧مؼعمؿعمؾملعمؿملفمفملَ مظَّ٥غم مأَثػمؾعموملعمم
اظػملَّّ٥غممضَّٓعمععمّ٥غممؼعمّ٦ػممعممتعمّٖغمولغمماَِّضّْٓعمامؿم)م .م

*مممممم*مممممم* م

ارتطب ١ايجاْ١ٝم م

ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ،ّ٥م
وأذؾملّٓ مأن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ّ٥م ،ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل ّ٥م،م
وسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥مأصمضملني.مم
إخ ٠ٛاإلضالّ  :م
إنمػّٔهماظلؾّ٢موشرلػمملمطمملإلطـمملرمعّ٤مذطّٕمآمتضملمملشمموحلّ٤ماظؿّ٦طّ٢مسػملؿمل،ّ٥معّٝم
اِّخّٔ مبمملِّدؾمملبم،مودالعهمل ماظزملّٓرمعّ٤ماِّحعملمملدمواِّضطملمملنمواظغملّٕاػؿملهملمواظؾطملسملمملء م،م
واظّ٦صمملءمرعملّ٦قماآلخّٕؼّ٤موشرلػمملموضملّ٢ماإلغلمملنمؼضملؿملّ٘مدضملؿملّٓؼمامظممدغؿملمملهموأخّٕاهم،م
ع ّٝماظؿفملطؿملّٓ مأن ماظلضملمملدة ماظرملمملعػملهمل مواظّٕاحهمل ماظّٓائؼملهمل مال مؼؿقعملعملمملن مإال مظم مجؽملهملم
اظّٕضّ٦ان م،مضمملل ماإلعمملم مزؼ ّ٤ماظضملمملبّٓؼ ّ٤مظّٕجّ٢ـم مع ّ٤مجػمللمملئ :ّ٥م(اتعمؾمّ٠ؿم مآ موأصمِّ٢ػم مظمم
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اظشملَؾمػملَنمل ،موال متشملػملنمل معممل مٕ م غمؼكػمل ّ٠م ،مصعملممللعم ماظّٕعمؾمجّ٢غم :موطؿمل ّٟمؼغمشملػملَنملغم معممل مٕ مؼغمكػملّ٠؟م
صعملمملل :مععم ّ٤مرَػملَنملعم ماظطملؽمل ّ٧مواِّعذملّ٦ال مواظلفمذملضملهمل مظم ماظّٓغؿملممل مصكملغؾمؼملممل مؼعمشملػملُنملغم مذظ ّ١مظػملِّٕاحهمل،م
واظّٕاحهمل مٕ مختػمل ّ٠مظم ماظّٓغؿملممل موال مِّػ ّ٢ماظّٓغمغؿملممل م ،مإمنممل مخغمػملِعملومل ماظّٕاحهملُ مظم ماىؽملؾمهملم
وِّػّ٢ماىؽملعمؾمهمل)مضممللمآمتضملمملشم{:ظَعملَّٓػممخعمػملَعملْؽملعممملماظْكملؿمغػملعممملنعممصِّ٨مطَؾعمٍّٓ}.
صؼملمملمأحّ٦جؽملمملمإشممتػملؼملّٗماِّدؾمملبمايعملؿملعملؿملهملمظػمللضملمملدةماظّٓائؼملهملمحؿّ٧مغضملؿملّ٘محؿملمملةم م
آعؽملهملمػمملدئهملمعلؿعملّٕة.مم م

*مممممم*مممممم* م
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سطٔ ارتا ١
بني االدتٗاد ٚايتٛفٝل
ايؼملّٓمٓمربممماظضملمملٌني،ماظعملمملئّ٢ؿممظممطؿمملبِّ٥ماظغملّٕؼ{:ّ٣ؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عممآععمؽملغمّ٦اماتفمعملُذملّ٦امم
المإظذملّ٥عمممإؿمالَّمآُموحذملّٓعمهغمممالم
اظػملَّّ٥عممحعمّ٠فممتغمعملَمملتِِّ٥موعمظَمملمتعمؼملغمّ٦تغمّ٤فممإؿمظَّمملموعمأَغػمؿغمّ٣ػممعغملػمػملِؼملغمّ٦نعم}،موأَذذملؾملّٓغمممأنػمم َ
ذعمذملذملّٕؼَّ١مظَذملذملّ٥غمم،موأَذذملذملؾملّٓغممأنفممدذملؿملممّٓعمغمملموغؾؿملفمؽملذملمملمحمؼملذملذملّٓؼمامسعمؾذملذملّٓغمهموردذملذملّ٦ظُّ٥غمم،ماظػملَّؾملغمذملذملّ٣فممصعمذملذملّ٢مممودذملػملخملّ٣ػمم
وبمملرؿمكْمسػملَؿملّ٥موسػملَّ٧مآظِِّ٥موصقؾِِّ٥م،موععمّ٤ػممتعمؾِضملعمؾملغمّ٣ػممبكملحلمملنـممإظَّ٧مؼّ٦مؿمماظّٓممؼّ٤ؿمم.م
ٚبعدم:م م
م مصكملنماٌؿفملعّ٢مواٌؿّٓبّٕمظلؽملهملمآم(سّٖموج)ّ٢مظممخػملعملّ٥مؼّٕىمدّٕسهملماغعملسملمملءم
اِّؼمملم مواظرملؾملّ٦ر مواظلؽملني م ،مأؼمملم ممتّٕقم موأسّ٦ام متغملّٕقم م ،موعممل مايؿملمملة ماظّٓغؿملممل مإال مأغظملمملسم
عضملّٓودة م ،موآجمملل محمّٓودة م ،موظم مذظ ّ١مسدل مٌ ّ٤مغصملّٕ موتظملغملّٕ مواسؿدل م ،مؼعملّ٦لم
دؾقمملغ{:ّ٥وعمػغمّ٦عم ماظَِّّٔي مجعمضملعمّ٢عم ماظػملَّؿملػمّ٢عم موعماظؽملفمؾملعممملرعم مخِػملْظملَهملً مظِؼملعمّ٤ػم مأَرعمادعم مأَنػم مؼعمّٔفمطَّّٕعم مأَوػم مأَرعمادعمم
ذغملُّ٦رؼما}.م م
غم
وعّ٤ماِّعّ٦رماظيتمرمنملمأنمزمّٕصمسػملؿملؾملمملماظضملؾّٓمحلّ٤ماًمملمتهملم،موحعملؿملعملؿؾملمملم:م
أن مؼغمّ٦ص ّ٠مآ م(سّٖؾم موجّ٢ؾم) ماظضملؾّٓ مضؾ ّ٢موصمملت ّ٥مظالبؿضملمملد مسؼملممل مؼطملسملؾ ّ٥مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملشم،م
وؼؿمللّٕ مظ ّ٥مدؾ ّ٢ماظؿّ٦بهمل معّ٤ماظّٔغّ٦بمواٌضملمملصّ٨م،مواإلضؾمملل مسػملّ٧ماظشملمملسمملتموأسؼملممللم
اًرلم،مثّ٣مؼغملّ٦نمعّ٦تّ٥مبضملّٓمذظّ١مسػملّ٧مػّٔهمايممللمايلؽملهمل.م م
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ممموٌمملمطمملنماإلغلمملنمظمماظّٓغؿملمملمعّٕػّ٦غؼممملمبضملؼملػملّ٥م،مطمملنماظؿّ٦صؿملّ٠مظػملضملؼملّ٢ماظزملمملحلمسالعهملم
سػملّ٧محلّ٤ماًمملمتهملم،طؼملمملمأخدلغمملماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣محؿملىملمضممللم:م(إؿمغفمؼملعممملم

اظْفملَسػمؼملعمممللغم مبِمملظْكعمّ٦عما ِتؿملّ٣ؿم)م،موظممرواؼهملم:م(إؿمغفمؼملعممملماظْفملَسػمؼملعمممللغم مطَمملظّْ٦ؿمسعممملءِ،مإؿمذعما مرَمملبعم مأَدػمظملَػملُّ٥غممرَمملبعمم
أَسػمػملَمملهغم،موعمإؿمذعمامصَلعمّٓعممأَدػمظملَػملُّ٥غممصَلعمّٓعممأَسػمػملَمملهغم);مظّٔامرمنملمسػملّ٧مطّ٢مإغلمملنمأنمرمؿؾملّٓمظؿملقلّ٤م
خمملمتؿ ّ٥م ،موأن مؼلؿضملّٓ مظػملعملمملء مآ م(سّٖ موج )ّ٢مبمملظضملؼمل ّ٢ماظزملمملحل م ،مطؼملممل موجؾملؽملممل ماظعملّٕآنم
اظغملّٕؼّ٣مبعملّ٦ظّ٥مدؾقمملغ:ّ٥م{صَؼملعم ّ٤مطَمملنعم مؼعمّٕػمجغم ّ٦مظِعملَمملءعم مرعمبمم ِّ٥مصَػملْؿملعمضملػمؼملعمّ٢ػم مسعمؼملعمالً مصعممملظِقؼمممل موعمالَ مؼغمرملػمّٕؿمكْم
بِضملِؾعممملدعمةِ مرعمبمم ِّ٥مأَحعمّٓؼما}،مصؼملّ٤ماتعمل ّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢موأرمملع مأواعّٕهم ،مواغؿؾمل ّ٧مبؽملّ٦اػؿمل ّ٥م،م
وصعملّ٥مآمتضملمملشممظػملضملؼملّ٢ماظزملمملحلمثّ٣مؼعملؾسملّ٥مسػملؿملّ٥م،مطؼملمملمبنيماظؽمل

م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥م

ودػمل)ّ٣مبعملّ٦ظ:ّ٥م(إؿمذعما مأَرعمادعم ماظػملَّّ٥غم مبِضملعمؾػمٍّٓ مخعمؿملػمّٕؼما مادػمؿعمضملػمؼملعمػملَّ٥غم) ،مصعملؿمل ّ٢م:طؿمل ّٟمؼلؿضملؼملػمل ّ٥مؼممل مردّ٦لم
آ؟ ،مضمملل:م(ؼغمّ٦عمصخملعملُّ٥غم مظِضملعمؼملعمّ٢ـم مصعممملظِّّـم مضَؾػمّ٢عم ماظْؼملعمّ٦ػمتِ) م،موظممرواؼهملم:م(إؿمذعما مأرعمادعم مآ مبِضملعمؾػمٍّٓم
خعمؿملػمّٕؼما مسعملػملَّ٥غم)م ،مضِؿملّ٢عم:موعمععمممل مسعملػملَّ٥غم م؟م ،مضَمملل:م(ؼعمظملْؿعمّّغم ماظػملَّّ٥غم مظَّ٥غم مسعمؼملعمػملًممل مصعممملظِقؼمممل مضَؾػمّ٢عم مععمّ٦ػمتِ ،ِّ٥مثغمّ٣فمم
ؼعمعملْؾِسملغمّ٥غم مسعمػملَؿملػم)ِّ٥م،مصمملظضملدلة مظمماِّسؼملممللمخبّ٦اتؿملؼملؾملممل م،مصؼملّ٤موصعملّ٥مآمدؾقمملغّ٥موتضملمملشمم
ظػملشملمملسهمل مواظضملؾمملدة م ،موداوم مسػمل ّ٧مصضمل ّ٢ماًرل مخؿ ّ٣مظ ّ٥مرل ّ٤ماًمملمتهمل م ،موطمملن معّ٤م
اظلضملّٓاء ماظظملمملئّٖؼ ّ٤مبمملىؽملهملم ،مضمملل متضملمملشم:م{وعمأَعفمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مدغمضملِّٓغموا مصَظملِ ّ٨ماظْفعمؽملفمهملِ مخعممملظِِّٓؼّ٤عمم
صِؿملؾملعممملمععممملمدعماععموملِماظلفمؼملعمّ٦عماتغمموعماظْفملَرػمضغممإؿمظَّمملمععممملمذعممملءعممرعمبقمَّ١مسعمشملَمملءؼممشَؿملػمّٕعممععمفػمّٔغموذٍ}.م م
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ممم موأعممل مع ّ٤مسزمل ّ٧مآ م(سّٖ موج )ّ٢موخمملظ ّٟمأواعّٕه م ،مواغطملؼملّٗ مظم ماظرملؾملّ٦اتم
واِّػّ٦اء مطمملن مع ّ٤ماِّذعملؿملمملء ماًمملدّٕؼّ٤م،موطمملغوملمخمملمتؿ ّ٥مخمملمتهملمدّ٦ءم ،مطؼملمملمضممللم
تضملمملشم:م{ ...عموطَمملنعممسعممملضِؾعمهملُمأَعػمّٕؿمػعممملمخغملػمّٕؼما} ،موضمملل متضملمملشم{:صَفملَعفمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مذعمعملُّ٦ا مصَظملِ ّ٨ماظؽملفممملرؿمم
عمؾملؿملّ٠ؽمم*مخعممملظِِّٓؼّ٤عممصِؿملؾملعممملمععممملمدعماععموملِماظلفمؼملعمّ٦عماتغمموعماظْفملَرػمضغممإؿمظَّمملمععممملمذعممملءعممرعمبقمَّ١م
ظَؾملغمّ٣ػممصِؿملؾملعممملمزعمصِرلؽمموعمذ ؿم
إؿمنفممرعمبفمَّ١مصَضملفمممللؽممظِؼملعممملمؼغمّٕؿمؼّٓغم} .م
ممممممممظّٔظ ّ١مدسمملغممل مربؽملممل متؾمملركموتضملمملشم مإشم مضّٕورة ماظلضمل ّ٨ماىمملدمواظضملؼملّ٢ماٌـؼملّٕمظؿقعملؿملّ٠م
حل ّ٤ماًمملمتهمل م ،مصعملمملل متضملمملشم:م{ؼعممملأَؼقمؾملعمممل ماظَِّّٔؼّ٤عم مآععمؽملغمّ٦ا ماتفمعملُّ٦ا ماظػملَّّ٥عم محعمّ٠فم متغمعملَمملتِ ِّ٥موعمظَممل متعمؼملغمّ٦تغمّ٤فم مإؿمظَّمملم
وعمأَغػمؿغمّ٣ػم معغملػمػملِؼملغمّ٦نعم} ،مأَيػمم:محعممملصِصملُّ٦ا مسعمػملَ ّ٧ماظْكملؿمدػمػملَمملمؿم مصِ ّ٨محعمممللؿم مصِقفمؿِغملُّ٣ػم موعمدعمػملَمملععمؿِغملُّ٣ػم مظِؿعمؼملغمّ٦تغمّ٦ام
سعمػملَؿملػمِّ٥م،مصَكملؿمنفم ماظْغملَّٕؿمؼّ٣عممضَّٓػم مأَجػمّٕعمىمسعممملدعمتعمّ٥غممبِغملَّٕعمعِِّ٥مأَغفمّ٥غممععمّ٤ػممسعممملشعممسعمػملَّ٧مذعمّ٨ػمءٍمععممملتعممسعمػملَؿملػمِّ٥م،موعمععمّ٤ػمم
ععممملتعممسعمػملَّ٧مذعمّ٨ػمءٍمبغمضملىملمسعمػملَؿملػمِّ٥م،مطمملظرملؾملؿملّٓمؼفملتّ٨مؼّ٦مماظعملؿملمملعهملموجّٕحّ٥مؼـطملنملمدعؼممملم،ماظػملّ٦نمظّ٦نم
المؼغمغملْػملَّ٣غمم
اظّٓمم،مواظّٕؼّّمرؼّّماٌلّ١م،مضممللم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل:)ّ٣م(وعماظَِّّٔىمغعمظملْلِّ٧مبِؿملعمِّٓهِم َ
ػمحذملّ٥غمم
أَحعمّٓؽم مظم مدعمؾِؿملّ٢ؿم ماظػملَّ ِّ٥موعماظػملَّّ٥غم مأَسػمػملَّ٣غم مبِؼملعمّ٤ػم مؼغمغملْػملَّ٣غم مظم مدعمؾِؿملػملِذمل ِّ٥مإؿمالَّ مجعمذملمملءعم مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمذملهملِ موعمجغمذملّٕ غم
ؼعمـػمطملغمنملغممدعمعؼمذملمملم،ماظػملَّذملّ٦ػمنغممَظذملّ٦ػمنغمماظذملّٓفممؿمم،موعماظّٕممؼّّغممرؿمؼّّغمماظْؼملِلػم.)ِّ١م م
وطّٔظّ١معّ٤معمملتمحمملجكممملمبغمضملِىملعممؼّ٦م ماظعملؿملمملعهملمعغمػملؾؿملؼممملم،مصضملعمّ٤ؿممابػمّ٤ؿممسعمؾفممملسـمم(رض ّ٨مآم
سؽملؾملؼملممل)مأَنفممرعمجغمػملًمملمطَمملنعممععمّٝعمماظؽملفمؾِّ٨ممم(صعمػملَّّ٧مآُمسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مصَّ٦عمضَزملعمؿػمّ٥غممغعممملضَؿغمّ٥غمموعمػغمّ٦عممعغمقػمّٕؿممؽمم،م
صَؼملعممملتعم م ،مصَعملَممللعم م(صعمػملَّ ّ٧مآُ مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم) م :م( ماشْلِذملػملُّ٦هغم مبِؼملعمذملمملءٍ موعمدِذملّٓػمرـم م ،م عموطَظملخملؽملغمّ٦هغم مصِّ٨م
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ثعمّ٦ػمبعمؿملػمذمل ،ِّ٥موعمال متعمؼملعملقمذملّ٦هغم مبِشملِؿملنملٍ م ،موعمال متغمكعمؼملممّٕغموا مرعمأْدعمّ٥غم ،مصَكملؿمغفمّ٥غم مؼغمؾػمضملعمىملغم مؼعمّ٦ػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ معغمػملَؾممؿملؼمممل) م،م
وػغملّٔا مظم مدمملئّٕ مأسؼملمملل ماًرل م،مصػملؿملؽملصملّٕ مط ّ٢مواحّٓ معؽملفمممل مظم مايمملل ماظيت مؼّٕج ّ٦مأنم
ؼغمؾضملىمل مسػملؿملؾملممل م ،موظ ّ٦مصغملّٕ مط ّ٢مواحّٓ معؽملفمممل مظم مذظ ّ١مجؿملّٓؼما مصؿملؼملممل مزمنمل مأن مؼّٕى مغظمللّ٥م
سػملؿمل ّ٥موعممل مال مزمنمل مأن مؼّٕى مغظملل ّ٥مسػملؿمل ّ٥مسؽملّٓ مظعملمملء مآ م(سّٖ موج )ّ٢مؼّ٦م ماظعملؿملمملعهمل مٌمملم
أضّٓم مسػمل ّ٧مسؼمل ّ٢مدّ٨ء مأو معؽملغملّٕ مأو مضؾؿملّّ مض ّٛم ،موالماجؿؾملّٓ مأن مؼغملّ٦ن مسػمل ّ٧ماظزملّ٦رةم
اظيتمزمنملمأنمؼػملعملّ٧مآم(سّٖموج)ّ٢مسػملؿملؾملممل.م م
وِّػؼملؿملهملِ مػّٔهِ ماظػملقصملهملِ ماظظملمملرضهملِ مصِ ّ٨محؿملمملةِ ماإلغلمملنؿم مطمملنعم ماِّغؾؿملمملءغم م(سػملؿملؾملّ٣م
اظلالم)مؼّٓسّ٦نمأتؾمملسؾملّ٣موؼّ٦صّ٦غؾملّ٣مبممليّٕصمسػملّ٧محلّ٤ماًمملمتهملم،مصؾملّٔامإبّٕاػؿملّ٣م
ػؿملّ٣غم مبعمؽملِؿمل ِّ٥موعمؼعمضملػمعملُّ٦بغمم
وؼضملعملّ٦ب م(سػملؿملؾملؼملممل ماظلالم) مضمملل مآ مسؽملؾملؼملممل م{:وعموعمصفم ّ٧مبِؾملعمممل مإؿمبػمّٕعما ِ
ؼعممملبعمؽملِّ٨فم مإؿمنفم ماظػملَّّ٥عم ماصػمشملَظملَ ّ٧مظَغملُّ٣غم ماظّٓممؼّ٤عم مصَػملَممل متعمؼملغمّ٦تغمّ٤فم مإؿمظَّممل موعمأَغػمؿغمّ٣ػم معغملػمػملِؼملغمّ٦نعم م* مأَمػم مطُؽملػمؿغمّ٣ػمم
ذغمؾملعمّٓعماءعم مإؿمذػم محعمسملعمّٕعم مؼعمضملػمعملُّ٦بعم ماظْؼملعمّ٦ػمتغم مإؿمذػم مضَممللعم مظِؾعمؽملِؿمل ِّ٥مععمممل متعمضملػمؾغمّٓغمونعم معِّ٤ػم مبعمضملػمِّٓي مضَمملظُّ٦ا مغعمضملػمؾغمّٓغمم
ػؿملّ٣عم موعمإؿمدػمؼملعمممل ِسؿملّ٢عم موعمإؿمدػمقعممملقعم مإؿمظَؾملؼمممل موعماحِّٓؼما موعمغعمقػمّ٤غم مظَّ٥غم معغملػمػملِؼملغمّ٦نعم}،م
إؿمظَؾملعم َّ١موعمإؿمظَّ٥عم مآبعممملئِ َّ١مإؿمبػمّٕعما ِ
وػّٔا ماظغملّٕؼ ّ٣مؼّ٦د ّٟم(سػملؿمل ّ٥ماظلالم)مؼشملػملنمل مع ّ٤مآ محل ّ٤ماًمملمتهملم ،مصؿملعملّ٦ل{:رعمبممم
َحمملدِؼىملِ مصَمملرِّٕعم ماظلفمؼملعمّ٦عماتِ موعماظْفملَرػمضؿمم
ضَّٓػم مآتعمؿملػمؿعمؽملِ ّ٨معِّ٤عم ماظْؼملغمػملْ ِّ١موعمسعمػملَّؼملػمؿعمؽملِ ّ٨معِّ٤ػم متعمفملْوؿمؼّ٢ؿم ماظْفمل عم
أَغػموملعمموعمظِؿملممّ٨مصِّ٨ماظّٓقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِّٕعمةِمتعمّ٦عمصَّؽملِّ٨معغملػمػملِؼملؼممملموعمأَظْقِعملْؽملِّ٨مبِمملظزملفممملظِقِنيعم}.م م
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وغؾؿملؽملمملم(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣معّٝمأنمآم(سّٖموج)ّ٢مشظملّٕمظّ٥معمملمتعملّٓممعّ٤مذغؾّ٥م
وعمملمتفملخّٕمإالمأغّ٥م(صػملّ٧مآمسػملؿملّ٥مودػمل)ّ٣مطمملنمحّٕؼزملؼممملمسػملّ٧متّ٦جؿملّ٥مأعؿّ٥مإشممحلّ٤م
مملنمؼغملْـِّٕغم مصِ ّ٨مدغمسعممملئِِّ٥مأَنػم مؼعمعملُّ٦لعم م:م( ماظػملؾملّ٣مؼعمممل معغمعملَػملخملنملعم ماظْعملُػملُّ٦بِ مثعمؾمموملػم مضَػملْؾِّ٨م
اًمملمتهملم،مصغمل غم
سعمػملَ ّ٧مدعمؼؽملِ َّ١موعمرَمملسعمؿِ)َّ١م،موطمملن مع ّ٤مدسمملئ ّ٥م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م:م( ماظػملَّؾملغمّ٣فم مأَحػملِّ٤ػمم
سعممملضِؾعمؿعمؽملعممملمصِّ٨ماُِّعغمّ٦رؿممطُػملخملؾملعممملموعمأَجِّٕػمغعممملمعِّ٤ػممخِّٖػميؿمماظّٓقمغػمؿملعممملموعمسعمّٔعمابِماآلخِّٕعمةِم)م .م
عمؾغملِ ّ٨محعمؿفمّ٧م
وطَمملنعم مسـؼملمملنغم مبّ٤غم مسعمظملَّمملن م(رعمضِّ٨عم ماظػملَّّ٥غم مسعمؽملػمّ٥غم) مإؿمذعما موعمضَّٟعم مسعمػملَ ّ٧ماظْعملَؾػمّٕؿم مؼ ػم
تغمؾعمّ٢فم مظِقػمؿملعمؿغمّ٥غم م ،موعمضَممللعم م :مظَّ٦ػم مأَغفمؽملِ ّ٨مبعمؿملػمّ٤عم ماظْفعمؽملفمهملِ موعماظؽملفممملرؿم مظَممل مأَدػمرؿمي مإؿمظَ ّ٧مأَؼفمؿِؾملؿمؼملعمممل مؼغمقملػمععمّٕغم مبِ ّ٨م،م
ظَمملخػمؿعمّٕػمتغممأَنػممأَطُّ٦نعممرعمععممملدؼمامضَؾػمّ٢عممأَنػممأَسػمػملَّ٣عممإؿمظَّ٧مأَؼفمؿِؾملؿمؼملعممملمأَصِرلغمم،موؼعملّ٦لمدؾملّ٢ماظؿلذليم
(رضم ّ٥مآ) :مخّ٦ف ماظزملّٓؼعملني مع ّ٤مدّ٦ء ماًمملمتهمل مسؽملّٓ مط ّ٢مخشملّٕة م ،موسؽملّٓ مطّ٢م
حّٕطهملم،موػّ٣ماظّٔؼّ٤موصظملؾملّ٣مآمتضملمملشممإذمضمملل:م{وعمضُػملُّ٦بغمؾملغمّ٣ػمموعمجِػملَهملٌ}،موظؿملّٗ ماِّعّٕم
ظم محل ّ٤ماًمملمتهمل مععملزملّ٦رؼما مسػمل ّ٧ماظضملؾمملدات مع ّ٤مصالة م ،موصؿملمملم م،موزطمملة م،موحيمل،م
ودسمملء م،موذطّٕ م،موضّٕاءة مضّٕآن مصقلنمل م ،مإمنممل مؼؿفمملوز مذظ ّ١مإشم مط ّ٢مسؼمل ّ٢مصمملحلم
ؼعملّ٦ممبّ٥ماإلغلمملنمابؿطملمملءمعّٕضمملةمآم(سّٖموج .)ّ٢م

*مممممم*مممممم* م
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ارتطب ١ايجاْ١ٝم م
ايؼملّٓ مٓ مرب ماظضملمملٌني م ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ ّ٥م ،موأذؾملّٓم
أن مدؿملّٓغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملّٓؼما مسؾّٓه موردّ٦ظ ّ٥م ،ماظػملؾمل ّ٣مصّ٢ؾم مودػمل ّ٣موبمملرك مسػملؿمل ّ٥م ،موسػمل ّ٧مآظّ٥م
وصقؾّ٥مأصمضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ :م
مممممممإن محل ّ٤ماًمملمتهمل متّ٦صؿمل ّ٠مع ّ٤مآ متضملمملشم م ،موػ ّ٨مرجمملء ماظزملممليني م ،موعّ٤م
اِّعّ٦رماظيتمتضملنيمسػملّ٧محلّ٤ماًمملمتهمل:م م
ممممممم*ماإلميإ باهلل عص ٚدٌ،مٚاالضتكاَ ١عًَٗٓ ٢ذ٘ ٚطسٜك٘:مضممللمتضملمملشم{:إؿمنفمم
اظَِّّٔؼّ٤عم مضَمملظُّ٦ا مرعمبقمؽملعمممل ماظػملَّّ٥غم مثغمّ٣فم مادػمؿعمعملَمملعغمّ٦ا متعمؿعمؽملعمّٖفملغم مسعمػملَؿملػمؾملؿمّ٣غم ماظْؼملعمػملَمملئِغملَهملُ مأَظَّممل متعمكعممملصُّ٦ا موعمظَممل متعمقػمّٖعمغغمّ٦ام
مملؤطُّ٣ػم مصِ ّ٨ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّٓقمغػمؿملعمممل موعمصِّ٨م
وعمأَبػمرملِّٕغموا مبِمملظْفعمؽملفمهملِ ماظَّؿِ ّ٨مطُؽملػمؿغمّ٣ػم متغمّ٦سعمّٓغمونعم م* مغعمقػمّ٤غم مأَوػمظِؿملعم غم
ُلغملُّ٣ػمموعمَظغملُّ٣ػم مصِؿملؾملعممملمععممملمتعمّٓفمسغمّ٦نعمم*مغغمّٖغمظًمملمعِّ٤ػممشَظملُّ٦رـممرعمحِؿملّ٣ـمم
اظْـملخِّٕعمةِموعمَظغملُّ٣ػممصِؿملؾملعممملمععممملمتعمرملػمؿعمؾملؿمّ٨مأَغػمظمل غم
*موعمععمّ٤ػممأَحػملعمّ٤غممضَّ٦ػمظًمملمعِؼملفمّ٤ػممدعمسعممملمإؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥موعمسعمؼملِّ٢عممصعممملظِقؼممملموعمضَممللعممإؿمغفمؽملِّ٨معِّ٤عمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم}،م
وػّٔهماظؾرملمملرةمتغملّ٦نمظػملؼملقملعؽملنيمسؽملّٓماالحؿسملمملرم،موظمماظعملؾّ٦رم،موسؽملّٓماظؾضملىملمعؽملؾملممل.م م
ٔ باهلل عصٍ ٚدٌٍ َع سطٔ ايعٌُ،مصكملنمآم(مسّٖموج)ّ٢مسؽملّٓمزّ٤م
مممممم*مسطٔ ايع ٍ
سؾّٓه مب ،ّ٥مصضمل ّ٤مأب ّ٨مػّٕؼّٕة م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مضمملل :مضمملل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م

مذطَّٕعمغِ )...ّ٨م،م
ودػمل :)ّ٣م(ؼعمعملُّ٦لغم ماظػملَّّ٥غم متعمضملعممملظَ :ّ٧مأَغعمممل مسِؽملػمّٓعم مزَّ٤مم مسعمؾػمِّٓي مبِ ،ّ٨موعمأَغعمممل مععمضملعمّ٥غم مإؿمذعما عم
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وس ّ٤مجمملبّٕ مب ّ٤مسؾّٓ مآ م(رض ّ٨مآ مسؽمل )ّ٥مضمملل :مزلضملومل ماظؽمل

م(صػمل ّ٧مآ مسػملؿملّ٥م

عمّٓطُّ٣ػممإؿمظَّمملموعمػغمّ٦عممؼغمقػملِّ٤غممبِمملِٓماظصملَّّ٤فم)م،م
ودػمل)ّ٣مضؾّ٢موصمملتّ٥مبـالثمؼعملّ٦ل:م(ظَمملمؼعمؼملغمّ٦تعمّ٤فممأَح غم
صضملػمل ّ٧ماظضملؾّٓ مأن مزمّٔر مع ّ٤مدّ٦ء ماظصمل ّ٤مبمملٓ م(سّٖ موج )ّ٢مواظؿملفملس مع ّ٤مرضمؿ ّ٥م،م
وؼؽملؾطملّ٨مأنمؼغملّ٦نمضػملؾّ٥معضملػملعملًمملمبمملظّٕجمملءمظممآمدؾقمملغّ٥موتضملمملشم .م
سػملّ٧مأنمحلّ٤ماظصملّ٤مالبّٓموأنمؼزملقؾّ٥محلّ٤ماظضملؼملّ٢م،مصضملّ٤مايلّ٤م(رضّ٨م
آمسؽمل)ّ٥مضمملل:مم"مظَؿملػمّٗعمماإلميمملنغممبمملظؿفمؼملعمؽملممّ٨م،موعمظغملّ٤ػممععممملموعمضَّٕعممصّ٧ماظْعملَػملْنملموعمصّٓفمضَّ٥غمماظْضملعمؼملعمّ٢غم،م
 ّ٨ماٌْطملػمظملّٕعمةمحعمؿفمّ٧مخعمّٕعمجغمّ٦امعّ٤عمماظّٓقمغػمؿملعممملموعمالَمحعملعمؽملعمهملَمظَؾملغمّ٣ػم م،موعمضَمملظُّ٦ام:م
إنمضَّ٦ػمعمملًمأَظْؾملعمؿػمؾملغمّ٣ػممأععممملغ قم
َّ٧م،موطَّٔعمبغمّ٦ام،مظَّ٦ػممأَحػملعمؽملغمّ٦اماظصملَّّ٤فممِّحػملعمؽملغمّ٦اماظْضملعمؼملعمّ٢عم"م،م
عم
غعمقػمّ٤غممغغمقػملِّ٤غمماظصملّّ٤فممبِمملظػملَِّّ٥متعمضملعممملظ
وذظّ١مأنماِّعّ٢مبالمسؼملّ٢مأعّ٢مأسّٕجمصمملر مالمرمملئّ٢معؽمل.ّ٥م م
ممممم*مايتٛبٚ ١اإلْاب ١هلل عص ٚدٌ ٚنجس ٠االضتػفاز م،مضممللمتضملمملشم {:مؼعممملأَؼقمؾملعممملماظَِّّٔؼّ٤عمم
ػممؼغملَظملخملّٕعممسعم ػمؽملغملُّ٣ػممدعمؿملممؽعممملِتغملُّ٣ػمموعمؼغمّٓػمخِ َػملغملُّ٣ػمم
عمبغملُّ٣ػممأَن غم
آععمؽملغمّ٦امتغمّ٦بغمّ٦امإؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥متعمّ٦ػمبعمهملًمغعمزملغمّ٦حؼممملمسعملعمّ٧مر قم
جعمؽملفممملتٍ متعمفػمّٕؿمي معِّ٤ػم متعمقػمؿِؾملعمممل ماظْفملَغػمؾملعممملرغم م} ،موؼعملّ٦ل م( مصػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م( مؼعمممل مأَؼقمؾملعممملم
اظؽملفممملسغممتغمّ٦بغمّ٦امإؿمظَّ٧ماظػملَِّّ٥موعمادػمؿعمطملػمظملِّٕغموهغم م،مصَكملؿمغممّ٨مأَتغمّ٦بغممإؿمظَّ٧ماظػملَّ،ِّ٥موعمأَدػمؿعمطملػمظملِّٕغمهغممصِّ٨مطُّ٢مممؼعمّ٦ػممـمم
عِمملئعمهملَمععمّٕفمةٍ).م م
مممم* ماملدا ١َٚعً ٢ايعٌُ ايؿاحل مصمملظشملمملسمملت مظؿملّٗ مشلممل مزع ّ٤معضملنيؽم م ،مب ّ٢مإغؾملمملم
علؿؼملّٕة مدائؼملهمل مبّٓوام محؿملمملة ماإلغلمملن موهعمل ّ٠مذّٕوط متغملػملؿملظمل ّ٥مبؾملممل م ،موػّٔا معممل مطمملنم

- 329 -

ؼظملضملػملّ٥ماظؽمل

ماظغملّٕؼّ٣م(صعمػملَّّ٧ماظػملَّّ٥غممسعمػملَؿملػمِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)م،مصمملٌّٓاوعهملمسػملّ٧ماظشملمملسمملتمواظضملؾمملداتم

ػّ٦ماعؿـممللمظعملّ٦لمآ متضملمملشم{:وعماسػمؾغمّٓػممرعمبفمَّ١محعمؿفم ّ٧مؼعمفملْتِؿملعم َّ١ماظْؿملعمعملِنيغم}،مواعؿـممللمظعملّ٦ظّ٥م
تضملمملشم{:صَكملؿمذعمامصَّٕعمشْوملعممصَمملغػمزملعمنملػمم*وعمإؿمظَّ٧مرعمبممَّ١مصَمملرػمشَنملػم} ،مأي:مإذاماغؿؾملؿملوملمعّ٤مسؾمملدةم
ورمملسهملمصؿػملؾّٗمبشملمملسهملموسؾمملدةمأخّٕىمضمملصّٓؼمامبؾملمملموجّ٥مآمسّٖؾمموجّ٢ؾم.م م
وآٌّاوعهمل مسػمل ّ٧ماظضملؼمل ّ٢ماظزملمملحل مع ّ٤مأحنمل ماِّسؼملمملل مإشم مآ م(سّٖ موج)ّ٢م
ودظؿملّ٢مسػملّ٧محلّ٤ماًمملمتهملم،مصضملعمّ٤ػممسعممملئِرملعمهملَم(رعمضِّ٨عمماظػملَّّ٥غممسعمؽملػمؾملعمممل)مأَغفمؾملعممملمضَمملظَوملػمم:مدغمؽِّ٢عمماظؽملفمؾِّ٨قمم
(صعمػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥غم مسعمػملَؿملػم ِّ٥موعمدعمػملَّّ٣عم)مأَيقم ماظْفملَسػمؼملعمممللؿم مأَحعمنملقم مإؿمظَ ّ٧ماظػملَِّّ٥؟ مضَممللعم م:م(أَدػموعمعغمؾملعمممل موعمإؿمنػم مضَّ٢فم)م،م
صؾملؽملؿملؽؼممملمٌّ٤موصعملّ٥مآمظشملمملسؿّ٥م،موأحلّ٤مسؼملػملّ٥م،موحلفمّ٤مخػملعملّ٥م،مودضمل ّ٧مظممضسملمملءم
حّ٦ائيملماظؽملمملسم،موصّٕفمجمسؽملؾملّ٣مطّٕبؾملّ٣م،موغرملّٕماًرلمظممجمؿؼملضملّ٥موورؽمل.ّ٥مم م
وإذامطمملنمحلّ٤ماًمملمتهملمعّ٤ماِّعّ٦رماظيتمؼؽملؾطملّ٨مأنمنؿؾملّٓمعّ٤مأجػملؾملمملم،مصكملغّ٥م
ؼؽملؾطمل ّ٨مأن مؼغملّ٦ن ماًّ٦ف مع ّ٤مدّ٦ء ماًمملمتهمل معمملثالً مأعمملم مسني ماإلغلمملن مظم مطّ٢م
يصملهمل م ،مِّنماًّ٦فمعؽملؾملمملمؼّٓصّٝماإلغلمملنمإشمماإلخالصمظمماظضملؼملّ٢م،مضممللم(صػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل )ّ٣م :م(ععمّ٤ػم مخعممملفعم مأَدػمظَيملعم موعمععمّ٤ػم مأَدػمظَيملعم مبعمػملَّٞعم ماظْؼملعمؽملػمّٖؿملعم م ،مأَالَ مإؿمنفم مدِػملْضملعمهملَ ماظػملَِّّ٥م
شَمملظِؿملعمهملٌمأَالَمإؿمنفممدِػملْضملعمهملَماظػملَِّّ٥ماظْفعمؽملفمهملُ).مم م
أال مصػملؿملقّٕص مط ّ٢مسمملض ّ٢مسػمل ّ٧محل ّ٤ماًمملمتهمل مظغمل ّ٢مأسؼملمملظ ّ٥ماظّٓغؿملّ٦ؼهملم
واِّخّٕوؼهمل م ،ماظّٓغؿملّ٦ؼهمل مظضملؼملمملرة ماظغملّ٦ن م ،مواِّخّٕوؼهمل مظؿقعملؿمل ّ٠ماظلضملمملدة ماِّبّٓؼهمل موػّ٨م
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اظظملّ٦ز مبمملىؽملهمل ماظيت مأسّٓػممل مآ م(سّٖ موج )ّ٢مظؿغملّ٦ن مدار ماظغملّٕاعهمل مٌ ّ٤محلؽملوملم
خمملمتؿؾملّ٣موأجؾملّٓوامأغظمللؾملّ٣معّ٤مأجّ٢ماظّ٦صّ٦لمإشممحمؾهملمايّ٠مجّ٢مجالظ .ّ٥م
م

*مممممم*مممممم* م

م
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فٗسع املٛضٛعات

املٛضٛع

ّ

ايؿفش١

1

اٌعملّٓعهمل

5

2
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