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 تعن اهلل السمحي السحُن

 املمديح                          
اذتُددذ ا ايددزٟ  بلددٌ ياي ٓضٜددٌر ٚ عًدد٘ سظيدد١ يًعدداغيرير ٚ ٜدد١      

 يًخ٥٬ل أطيعرير ٚؿ٢ً اا ع٢ً ستُذ ٚ ي٘ ايطاٖشٜٔ.
ايٓدداغ ياٜدداق ايكددش ٕ راددن٠ ؼي ايددذْٝا  يكددذ أْعددِ اا عًٝٓددا ٚعًدد٢  

ٚاٯاش٠ر ٚنٓضًا يًعًّٛ ؼي شت ًف اغيٝادٜٔر َٚذسط١ ٭ ٝداٍ اغيظدًُرير   
ٚيًٓاغ طيٝعًار فًٝع َٔ يشصخ أٚ حا ض حيٍٛ دٕٚ اٱْ باع ايعاّ َٔ 
ايكددش ٕر فٗددٛ َا٥ددذ٠ ايظددُا٤ ايذا٥ُدد١ ٚحزددٌ اا ايٓدداصٍ َددٔ ايظددُا٤ر     

ْٗا ازي نددٌ َهددإ ؼي ا٭س ر  ٚايؼددةش٠ ايعكا٥ذٜدد١ ايددأ  ـددٌ أ ـددا  
ٚسيٝظٛس نٌ إْظإ اي ب٤ٞ يل٬هلا َظًًُا نإ أٚ  ن َظًِر فهُا  عٌ 
اا عض ٚ ٌ ا٭ؿٌ ؼي ا٭ػٝا٤ اٱياح١ر فاْ٘ طزخاْ٘ أياح يًٓاغ طيٝعًا 

 مساع ن٬َ٘ر ٚاي ذيش ؼي َعاْٝ٘ر ٚاختارٙ ٚط١ًٝ يًٓةا٠ ؼي ايٓؼأ ري.
ا١٥ َٔ طٛس٠  ٍ عُشإر ٖٚدٞ  ٚ لُٓت اٯ١ٜ اذتاد١ٜ عؼش٠ يعذ اغي

أٍٚ  ٜدد١ َددٔ اٯٜدد ري ايًدد ري  ددا٤ ٖددزا ادتددض٤ ااؿددًا ي بظددنُٖا أَددشٜٔ   
َ لادٜٔ ؼي َٛكٛع ٚاحذ يًخدا  اي زدأٜ ؼي  ٗد١ ارتطدامل ٚاغيبٗدّٛر      

 ُٖٚا:
ايزؼاس٠ يًُظًُري يدذف  ايلدشس ايكدادّ َدٔ ايباطدكرير َد         ا٭ٍٚ:

ززًا يؼهش اغيظدًُري  ٚؿٍٛ أَش  ض٥ٞ ٜظن َٓ٘ يٝهٕٛ ػاٖذًا ٚحة١ ٚط
ا عض ٚ ٌ ٚإحرتاصِٖ َٔ ايهٝذ ٚاغيهش اـٛؿًا ٚإ أحهاّ اٯ١ٜ ٫ 
 ٓخـش يأٜاّ اي ٓضٌٜ يٌ ٖٞ َظ ذضي١ ياق١ٝ َٚـاحز١ يٮ ٝاٍ اغي عاقز١ َٔ 

 اغيظًُري.
د ٚفٝ٘ إساد٠ ايضَٔ لَيْ ََؼُسُّوكُنْٜٚزذأ ٖزا ادتض٤ ي بظن قٛي٘  عازي ر

٠ يدذف  ايلدشس عدٔ عُدّٛ اغيظدًُري ازي ٜدّٛ       اغيظ كزٌ ٚإطد رشام ايزؼداس  
ايكٝا١َر ٫ٚ ضيهٔ إٔ ٜ ِ ٖزا ايذف  اغيظ ذِٜ يٛ ٛٙ ايلدشس ا٫ يععةداص   
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ٚعٓا١ٜ ٚيطف َٔ عٓذ اا  عازير ٫ٚ ٜكذس ع٢ً عٌُ ٖزا ايبعٌ ٚاٱْعاّ 
 ي٘ ا٫ اا  عازير ٚفٝ٘ دع٠ٛ يً ٛقٞ َٔ ايلشس ٚايهٝذ يذاٍٛ اٱط٬ّ.

ايلدشس يايك داٍ ٚاذتدشمل غيدا فٝد٘ َدٔ صٖدٛم         ٚ  ة٢ً أػذ َـادٜل
ا٭سٚاحر ٚارتظددداس٠ ؼي ا٭َدددٛاٍر ٚ عطٝدددٌ ايـدددٓاعاق ٚايضساعددداقر  
فةا٤ق اٯ١ٜ يايزؼداس٠ يٗضضيد١ أعدذا٤ اٱطد٬ّ ػيدا ٜدذٍ عًد٢ قًد١ ٚقدٛع          
اغيعاسى ايأ خيٛكٗا اغيظًُٕٛ يعذ ايب ٛحاق ْٚضٍٚ ٖزٙ اٯ١ٜ َ  حتكل 

 ػعا٥ش اا. ايراٜاق ايظا١َٝ َٔ ايذع٠ٛ ٚ عظِٝ
ٚ ا٤  بظن اٯٜد١ ايااْٝد١ ايدأ ٜ لدُٓٗا ٖدزا ادتدض٤ يزٝدإ َلداَري         
ٚٚ ددٛٙ اٱيدد ٤٬ ٚا٭ر٣ ايددزٟ ًٜخددل يايددزٜٔ ٜع ددذٕٚ عًدد٢ اغيظددًُرير 
ٚإط ـخامل ػطش َٓ٘ يظزب إؿشاسِٖ ع٢ً ادتخدٛد ٚايعٓدادر يٝهدٕٛ    
اٱازاس عٔ حاٍ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ايأ ٬ٜقٕٛ طٝاح١ ؼي احدٛاٍ ا٭َدِر   

سطًا َٚٛعظ١ يًُظًُرير ٚعْٛدًا هلدِ ؼي  ٗدادِٖ ٚؿديفِٖ ؼي راق     ٚد
 .(1)دكَُْفَ وَبِىْ ََظْهَسُوا ػَلَُْكُنْ الَ ََسْقُثُىا فُِكُنْ بِلًّا وَالَ ذِهَّحً اارر

فأساد اا عض ٚ ٌ اي خبٝف عٔ اغيظًُري ر ٚإط ذا١َ دف  ايلدشس  
ٝدذ يأحهداّ   عِٓٗ ٖٚٛ ػاٖذ ع٢ً حا  ِٗ يًطف اٱهلدٞر ٚدعد٠ٛ يً ك  

وَََسْشُقْهَُ هِهيْ حَُْهالُ الَ     ا*وَهَيْ ََرَّقِ اللَّهََ ََْْؼَه ْ لَهَُ هََْسَ  ه    ايعزاداق ٚايبشا٥ضر

 .(2)دََحْرَعِةُ

 

                                                 

 .8طٛس٠ اي ٛي١  (1) 
 .3-2طٛس٠ ايط٬م  (2) 
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لَيْ ََؼُسُّوكُنْ بِالَّ ؤذي وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْ َُىَلُّىكُنْ ر لىنه تعاىل

 .111اٯ١ٜ  داألَدْتَازَ ثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَ

 نهغحاإلعساب وا
ئ: حشف ْبٞ ٚإط كزاٍر ٜلشٚنِ: فعٌ َلاسع َٓـدٛمل ذدزف   

 ايٕٓٛ ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ ارتُظ١ر ايٛاٚ: فاعٌر ايهاف: َبعٍٛ ي٘.
إ٫: أدا٠ حـشرٚقٌٝ أدا٠ إط آا٤ ر أر٣: َبعدٍٛ َطًدل ر ٚع٬َد١    

 ْـز٘ ايب خ١ اغيكذس٠ ع٢ً ا٭يف.
فعدٌ   ٚإ ٜكا ًٛنِ: ايٛاٚ: حشف عطدفر إ: ػدشة١ٝر ٜكدا ًٛنِ:   

 ػشط زتضّٚ ذزف ايٕٓٛ.
 ًٛنِ: فاعٌر ايهاف: َبعٍٛ ي٘ أٍٚ.ايٛاٚؼي ٜكا 

 ٜٛيٛنِ : َاٌ إعشامل ٜكا ًٛنِ .
 ا٭دياس: َبعٍٛ ي٘ ثإ.

 ٚطي١ً ) ٜٛيٛنِ ا٭دياس( ٫ ستٌ هلا ر  ٛامل ػشط  اصّ .
ثِ ٫ ٜٓـشٕٚ: ثِ: حشف عطف ٜبٝذ ايرتااٞر نُا  بٝذ اٱط ٦ٓاف 

       فعٌ َلاسع َشفٛع يازٛق ايٕٓٛر ايٛاٚ: ْا٥ب فاعٌ.٫: ْاف١ٝر  ٜٓـشٕٚ 
َٔ أمسا٤ اا  عازي "ايلاس ايٓاف " ٚيٝذٙ طدزخاْ٘ َكايٝدذ ا٭َدٛسر    
ٚ ا٤ اٱازاس عٔ عذّ إكشاس ايهباس ياغيظدًُري يزٝدإ قذس د٘ ٚطدًطاْ٘     
طددزخاْ٘ر ٚإ ايلددشس ٫ ٜـددٌ ازي أحددذ إ٫ يعرْدد٘ر ٚقددذ  بلددٌ يددعنشاّ 

ٚأعذ هلدِ ادتدضا٤ اذتظدٔ ؼي ايدذْٝا ٚاٯادش٠ر َٚدٔ        ٚط١َ٬ اغيظًُري ر
َـادٜل ادتدضا٤ اٱهلدٞ هلدِ ؼي ايدذْٝا عدذّ ٚؿدٍٛ ايلدشس ايدِٝٗ َدٔ          

  نِٖ.
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ٖٚٛ َٔ ايلشسر ٚايلشس ٚايلش كذ  (1)دالَ ََؼُسُّكُنْ كَُْدُهُنْقاٍ  عازي ر
ايٓب ر ٚنٌ َا نإ َٔ عٛص ٚفكش ٚط٤ٛ حاٍ ٚػذ٠ ؼي ايزذٕ َٔ ايلشس 

اغيٓبٞ ؼي اٯ١ٜ أعِ ٭ْد٘ ٜ عًدل سيدا ٖدٛ أٖدِ اٜلدًا فٝؼدٌُ         ٚيهٔ ايلشس
ايعكٝددذ٠ ر ٚدفدد  ايلددشس ٚايظدد٤ٛ عددٔ اغيظددًُري ؼي أدا٥ٗددِ يًعزدداداق      
ٚايبددشا٥ضر ٚقددذ أساد اا هلددِ  عاٖددذٖا ٚحبظٗددا ؼي َددأَٔ َددٔ نٝددذ     

 ايباطكري ٚايهباس َٛكٛعَا ٚحهًُا ٚأدا٤.
ٕ    ٚا٭ر٣ َدٔ اٱٜدزا٤ر    ٖٛ ا٭ثش ٚأد٢ْ ايلشس ايدزٟ ًٜخدل اٱْظدا

ر أٟ إ ايدزٟ ٜد٪رٟ ايٓداغ ٜهدٕٛ     (2)"ٚؼي اذتذٜث: نٌ َد٪ر ؼي ايٓداس"  
َـنٙ ازي ايٓاس  ضا٤ ٚعكٛي١ر ٚقٌٝ اغيدشاد اغيد٪رٟ َدٔ اذتٝدٛإرٚيهٔ     
اغيعٓد٢ ٜٓـددشف يٲْظددإ إ٫ َدد  ايكشٜٓد١ ر ٚقددذ ٫  ـددٌ ايٓٛيدد١ ٭ؿدداي١   

 اٱة٬م.
ؿد٢ً اا عًٝد٘   ٓيب ستُذ ر ؼي اطامل يً(3) دوَدَعْ ؤَذَاهُنْٚؼي اي ٓضٌٜ ر

ٚيٛاطط ٘ يًُظًُري ؼي اٱعشا  عٔ أر٣ اغيٓافكرير ٚادتُ   ٚ ي٘ ٚطًِ 
يري اٯ١ٜ ستٌ ايزخث ٚاٯ١ٜ أع٬ٙ ٜبٝذ إَهإ حتُدٌ اغيظدًُري يدٮر٣ ر    
ٚعذّ ادتضا٤ ٚايعكٛيد١ عًٝد٘ ا٫ إ ٜهدٕٛ ادتدضا٤ ٚايعكٛيد١ ٖدٞ ا٭ْبد         

 ٚا٭ؿًذ.
لشس فاْ٘ َٔ ايهًٞ اغيؼهو ايزٟ َٚ  إ ا٭ر٣ ٖٛ أد٢ْ َشا ب اي

 ٜهٕٛ ع٢ً َشا ب َ باٚ ١ ق٠ٛ ٚكعبًا ر ٜٚهٕٛ ع٢ً ٚ ٛٙ:
 َا ٜ خًُ٘ اغيظًُٕٛ ٜٚـيفٕٚ عًٝ٘. ا٭ٍٚ:
 َا  هبٞ َع٘ ايٓـٝخ١ ٚاغيٛعظ١. ايااْٞ:
 ايزٟ ٜظ ًضّ ير١ اٱْزاس ٚاي خزٜش. اياايث:

                                                 

 .120طٛس٠  ٍ عُشإ  (1) 
 .14/27يظإ ايعشمل  (2) 
 .48طٛس٠ ا٭حضامل  (3) 
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ذ ٜهدٕٛ  قٝاّ اغيظًُري يايشد ع٢ً ا٭ر٣ر َٚٓ   هدشاسٙر ٚقد   ايشاي :
 َكذ١َ غيا ٖٛ أػذ َٓ٘.

ٚؼي نٌ ٖزٙ ايٛ ٛٙ حي داج اغيظدًُٕٛ ايٝكظد١ ٚاذتدزس ٚأٱحدرتاصر       
ٚسؿذ ْٛع َٚا١ٖٝ ا٭ر٣ ٚعذّ  شن٘ أٚ اٱط ٗا١ْ ي٘ ر أٚ اٱطد خباف  
ٚاٱط ٗضا٤ سيـدذسٙ ر نُدا ٜك لدٞ َدٔ اغيظدًُري ٚقداد ِٗ أادز ايعدذ٠         

 ٚعذّ ٚك  ايظ٬ح.
ايكزدٌر ٚديدش ندٌ ػد٤ٞ: عكزد٘      طيد  ديدشر ٖٚدٛ اد٬ف      ٚا٭دياس:

وََُىَلُّىىَ ر ٚٚسد يـٝر١ اغيبشد يكٛي٘  عازي ر(1)َٚ٪اشٙر "ٚايذيش: ايظٗش"

ر فةعٌ يبظ ايذيش دتُاع١  اغيؼشنرير ٚنٌ ؿخٝذ ر ا٭دياس اٚ (2)دالدُّتُسَ

ايذيشر ٚيهٔ ؼي اغيكاّ ْه ١ عكا٥ذ١ٜ َٔ إعةاص أيبا  َٚعاْٞ ايكش ٕ َٔ 
 ٚ ٗري:

خبـددٛق ٜددّٛ يددذسر  (3)دوََُىَلُّههىىَ الههدُّتُسَ عددازير  ددا٤ قٛيدد٘ ا٭ٍٚ:

ٱفاد٠ إْٗضاّ طيٝ  اغيؼشنرير ٚرٖامل ا٤٬ٝ قشٜؽ ٚ شٚسٖار ٚع ٖٛار 
ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     ؼي طاع١ ٚاحذ٠ر يعدذ إ  رٚا ايدٓيب ستُدذ    

 ٚاغيظًُري.
ٟ د أَُىَلُّهىكُنْ األَدْتَهازَ  ٚسد ؼي اٯ١ٜ ستٌ ايزخدث يـدٝر١ ادتُد  ر    ايااْٞ:

 ٗٛسِٖر ٱفداد٠  هدشس ٚقدٛع ايك داٍ ٚاغيعداسى َعٗدِر ٖٚضضيد١ ايهبداس         
 ٚايباطكري ؼي نٌ َش٠ أَاّ اغيظًُري.

َٚٔ َٓاف  اٱعةاص ٖٓا إْزاس ايهباس ٚحتزٜشِٖ َٔ ايكٝاّ ياي عذٟ 
 ع٢ً اغيظًُرير ٚستاٚي١ ق اهلِ.

حظٔ اغيع١ْٛر ٜٚكاٍ: إط ٓـشٙ ع٢ً اـُ٘ ر أٟ طأي٘ إ  ٚايٓـش٠:
                                                 

 .4/268يظإ ايعشمل  (1) 
 .45طٛس٠ ايكُش  (2) 
 .45طٛس٠ ايكُش  (3) 
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 ًٝ٘ر ٚاي ٓاؿش: اي عإٚ ع٢ً ايٓـش.ٜٓـشٙ ع
ر أٟ (1)ٚؼي اذتذٜث: "نٌ اغيظًِ ع٢ً َظًِ ستدشّ أادٛإ ْـدنإ"   

  هٕٛ يُٝٓٗا ايٓـش٠ ٚاغيع١ْٛ ٜٚعلذ أحذُٖا اٯاش.
ْٚٴـش ايكّٛ: إرا أ ٝاٛار ٚؼي اذتذٜث: إ ٖزٙ ايظخاي١  ٓـش أس  

 أٟ شيطشِٖ. (2) يين نعب(
اس٠ ازي قًد١ اغيطدش ؼي أس  ايدزٟ    ٚؼي ٖزا اغيع٢ٓ  هدٕٛ ؼي اٯٜد١ إػد   

 ٜع ذٟ ع٢ً اغيظًُرير ٜٚظع٢ ؼي اٱكشاس يِٗ.
ْٚـشٙ: أعطاٙر ٚٚقف إعشايدٞ عًد٢ قدّٛ قاٍ:"إْـدشْٚٞ ٜٓـدشنِ      

 ر أٟ اعطْٛٞ أعطانِ اا.(3)اا"
 ٚايٓـش: اٱعطا٤ر قاٍ س٩ي١:
 اْٞ ٚأططاس ططشٕ ططشًا
 يكا٥ٌ: ٜا ْـش ْـشًا ْـشا 
١ٜ فاْٗا إْزاس غئ ٜكا ٌ اغيظًُري يأْد٘ ٜبكدذ   ٚيًخا  اغيع٢ٓ ا٭عِ يٰ

 ايٓاؿش ٚاغيعرير َٚٔ ٜعلذٙ يٌ ٚحيشّ ػيا نإ ٜأ ٝ٘ َٔ ايعطا٤ ٚايعٕٛ.

 حبث نغىٌ
د إط آا٤ يأدا٠ اٱط آا٤ لَيْ ََؼُسُّوكُنْ بِالَّ ؤذيٜ لُٔ قٛي٘  عازي ر

ٕ )ا٫( ٖٚٞ أّ أدٚاق اٱط آا٤ر ٚؿاذت١ دتُٝ  أقظاّ اٱط آا٤ ٚ هٛ
 ع٢ً ث٬ث١ ٚ ٛٙ:

اٱطدد آا٤ اغي ـددٌر ٖٚددٛ ايددزٟ ٜ خددذ فٝدد٘  ددٓع اغيظدد ا٢ٓ      ا٭ٍٚ:
ٚاغيظ ا٢ٓ َٓ٘ر َاٌ: ؿًٝت اي١َٝٛٝ ا٫ ايعؼا٤ر فـ٠٬ ايعؼا٤ َٔ  ٓع 

 ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ.

                                                 

 .2/13ايذس اغيٓاٛس  (1) 
 .3/567 اج ايعشٚغ  (2) 
 .5/211يظإ ايعشمل  (3) 
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اٱط آا٤ اغيٓكط ر ٖٚٛ ايزٟ خي ًف فٝ٘  ٓع اغيظ ا٢ٓ عدٔ   ايااْٞ:
بِذْ قُلْنَا لِلْوَالَئِكَحِ اظُْْدُوا ِدَمَ فَعََْدُوا وَ ٓع اغيظ ا٢ٓ َٓ٘ر نُا ؼي قٛي٘  عازي ر

د فايًٝع يٝع َٔ  ٓع اغي٥٬ه١ يذيٌٝ قٛيد٘  عدازيرإ٫ إيًدٝع    بِالَّ بِتْلُِطَ

 .(1) دكَاىَ هِيْ الِْْيِّ فَفَعَقَ ػَيْ ؤَهْسِ زَتَِِّ

اٱطدد آا٤ اغيبددشه: ٖٚددٛ َددا نددإ اايٝددًا َددٔ اغيظدد ا٢ٓ َٓدد٘ر    اياايددث:
 ٟ قزٌ )ا٫( مل ٜأاز َعُٛي٘ قزًٗار ف بشه ٭ازٙ يعذٖا.ٚايعاٌَ ايز

ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يعط آا٤ ا٭ر٣ َدٔ ايلدشس ر فُدٔ أٟ قظدِ َدٔ      
 اقظاّ اٱط آا٤ ٖٛ فٝ٘ ٚ ٛٙ:

قاٍ ايٛ  شٜدش ايطديفٟ اْد٘ َدٔ اٱطد آا٤ اغيٓكطد  ايدزٟ ٖدٛ         ا٭ٍٚ: 
 شتايف غيع٢ٓ َا قزً٘.

ر٣ َ٪قدت ٫ًٜزدث إ ٜدضٍٚ    قٌٝ اْ٘ إط آا٤ َبشهر ٫ٕ ا٭  ايااْٞ:
ٚاغيظ ا٢ٓ َٓ٘ ٖٛ ايلدشسر ٖٚدٛ اد٬ف ايٓبد ر ٚؼي اذتدذٜث عدٔ ايدٓيب        

 "٫ كشس ٫ٚ كشاس".ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ستُذ 
ٚا٭ر٣ ٖددٛ َددا  أرٜددت يدد٘ ػيددا ٜددذٍ عًدد٢ احتدداد اغيعٓدد٢ يددري ايلددشس   
ٚا٭ر٣ر ٚايٓظز١ يُٝٓٗا ٖٞ ايعُّٛ ٚارتـٛق اغيطًلر فهدٌ أر٣ ٖدٛ   

ع ايعهعر ياع زاس إ ا٭ر٣ أَش َ٪قت ٫ًٜزدث إ ٜدضٍٚ اٚ   كشس ٚيٝ
 إ َش ز ٘ َٚا ٜأ ٞ يظزز٘ َٔ ايعٓا٤ أد٢ْ ٚأقٌ َٔ ايلشس.

اياايث: ٚاغيخ اس ٖٛ اٱة٬م ٭ٕ اي زأٜ ؼي  عٝري قظِ اٱط آا٤ ؼي 
اغيكاّ ٜذٍ ع٢ً عذّ احاة١ اي كظِٝ اٱط كشا٥ٞ ياطشاس ٚي٬ ١ ايكش ٕر 

اصٙر فٝـزذ ايكٍٛ اْ٘ َٔ اٱط آا٤ اغي ـٌ ٫حتاد ٖٚٛ ػاٖذ ع٢ً اعة
اغيع٢ٓ يري ايلشس ٚا٭ر٣ ؼي ادت١ًُر ٚاْ٘ َٔ اٱط آا٤ اغيٓكطد  ياع زداس   
صٚاٍ ا٭ر٣ ٚعذّ حـٍٛ كشس دا٥ِ َٓ٘ر نُا إ اٱط آا٤ ٫ٜٓخـدش  
يا٭ر٣ يٌ ٜؼٌُ اغيٛكٛع اغيعطٛف عًٝ٘ ٖٚٛ اا ٝاس ايعذٚ ايك اٍ ايزٟ 

                                                 

 .50طٛس٠ ايهٗف  (1) 
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 ٚحـٛي٘ فع٬ً ٚإ نإ ٜٓكط  يٗضضي١ ايعذٚ. ٜبٝذ قـذ ايلشس
ٜٚـذ ايكٍٛ اْ٘ َٔ اٱط آا٤ اغيبشه يعذّ إطد ذا١َ ا٭ر٣ر ٚقدذس٠   

 اغيظًُري ع٢ً دفع٘ يبلٌ اا.

 يف سُاق اَِاخ
 ا٤ق اٯ١ٜ ايظايك١ ياغيدذح ٚايآدا٤ عًد٢ اغيظدًُري ْٚعد ِٗ ياحظدٔ       

        ٗ خَُْهسَ  ِ رٚؿف ْاي د٘ اَد١ اٚ اٖدٌ ًَد١ َدٔ اٖدٌ ا٭س  ٚٚؿدبِٗ يداْ

ر ٚرنشق ارتـاٍ اذتُٝذ٠ ايأ  دضدإ يٗدا حٝدا٠ اغيظدًُري ٚشيدٮ      (1)دؤُهَّحٍ

ا٭س  يٗا٤ ٚكٝا٤ ر ي رضٚا ايكِٝ اٱط١َٝ٬ ايعاداق اغي ٛاسثد١ ٚ طدشد   
اغيزََٛدد١ َٓٗددار ٚ ددٓكذ اغيبدداِٖٝ ا٭ا٬قٝدد١ ر ٚ ازددت ايظددٓٔ اذتُٝددذ٠ر    

 ٚحتاسمل ايشرا٥ٌ.
ٜهْٛدددٛا قددداد٠ ا٭َِرٚدعدددا٠  يكدددذ اساد اا عضٚ دددٌ يًُظدددًُري إ  

اٱؿدد٬حر ٚطددزٌ اهلذاٜدد١ ازي ايشػدداد ٚايٓةددا٠ َددٔ ايٓدداسرفشصقِٗ ايعًددِ  
ٚايعٌُر اَا ايعًِ فٗٛ اٱضيإ ياارٚاَا ايعٌُ فٗٛ ا٫َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ 
عٔ اغيٓهش ٚادا٤ ايٛ ا٥ف ايعزاد١ٜر ثِ رنشق حاٍ اٌٖ ايه امل ٚنٝف إ 

 ان هلِ ؼي ايٓؼأ ري.٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اا عًٝاي ـذٜل يٓز٠ٛ ستُذ 
ٚاْ كًت ٖزٙ اٯ١ٜ ازي يٝإ ٚ ٘ َٔ ٚ ٛٙ  شى اٌٖ ايه امل غيا ٖٛ 
ان هلِ ٚإعشاكِٗ عُدا ٖدٛ ْداف  هلدِ ؼي ايٓؼدأ ري ر ٚقٝداّ ايباطدكري        
ياٜزا٤ اغيظًُري ٚق اهلِ ٚاي عذٟ عًدِٝٗر ؼي اػداس٠ ازي عدذّ ان بدا٥ِٗ     

َٓدٛا يهدإ ادنًا هلدِر اَدا ٚاْٗدِ       يادتخٛد يايٓز٠ٛ ْٚضٍٚ ايكش ٕر فًدٛ   
أازٚا ياٱع ذا٤ ع٢ً اغيظًُري ٚاٜزا٥ِٗ فٗدٛ أَدش اكداؼي  ادش ٜ لدُٔ      
ا٭ر٣ هلِ ٚيرنِٖر ٜٚظ خل ايزّ ٚاي كزٝذ ر ٌٖٚ  دا٤ َرتػدخًا َدٔ    
عذّ اٱضيإ ادتٛامل اْ٘ اعِر ٚياَهإ ا٫ْظإ إ ٜكف عٓذ حذٚد عذّ 

ٜكّٛ ياٜزا٤ اغي٪َٓري ياغيعةضاق  اٱضيإ يايشطاي١ َ  اْ٘ َعـ١ٝر ٚاَا إ
                                                 

 اْظش ادتض٤ اذتادٟ ٚارتُظري ايزٟ  ا٤ يهاًَ٘ ي بظن اٯ١ٜ ايظايك١. (1) 
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ٚاٯٜاق فٗٛ َعـ١ٝ ااش٣ر ْعِ يٛ اا اساٱضيإ غيا قاّ ياٜزا٤ اغيظدًُري  
ٚنإ اٱضيإ انا ي٘ ر ٭ْ٘ ٜـدزذ َدٔ ادن أَد١ ٜٚهدٕٛ عْٛدًا ٚعلدذًا        
٭اٛاْددد٘ اغيظدددًُري ر ٜٚهدددٕٛ َدددٔ ايدددزٜٔ ٜ ًكدددٕٛ ارتطدددامل اي هًٝبدددٞ 

 د.اللََِّ تِحَثْ ِ اوَاػْرَظِوُىر

ا٤ق اٯ١ٜ اي اي١ٝ ي زري حاٍ ايزٍ ٚاهلٛإ ايأ  ًخل سئ ٜ٪رٟ ٚ 
اغيظًُرير ٚنأْٗا عكٛي١ عا ١ً هلِ ؼي ايذْٝار ٚص ش هلِ عٔ اٱط ُشاس 
ؼي اي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير ٚاْزاس ٚختٜٛف ٭ٚي٦و ايزٜٔ ُٜٕٗٛ ياٜدزا٤  
اغيظددًُرير ٖٚددزا ايددزٍ ٚاغيظدده١ٓ ايددأ ًٜخددل سيددٔ ٜدد٪رٟ اغيظددًُري َددٔ  

وَلِلََِّ هَا فٍِ العَّوَىَاخِ وَهَا فِهٍ األَزْعِ وَبِلَهً اللَّهَِ    اٯ١ٜ قزٌ ايظايك١ ر َـادٜل

 د .ذُسْ َغُ الْإُهُىزُ
ٜٚبٝذ ادتُ  يري اٯٜ ري ايظايك ري يإ نٌ ػ٤ٞ ٖٛ ًَو ا ر ٚإ 
اا عض ٚ ٌ أساد يًُظًُري ا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهش ؼي ًَه٘ 

ٕ ٜٗد٤ٞ هلدِ َكدذَاق اٱَ اداٍ ٭ٚاَدشٙر ٚضيدذِٖ       ٚيري عزادٙر ف٬يدذ ا 
يايعٕٛر ٚخيبف عِٓٗ ر َٚٔ ٚ ٛٙ ايعٕٛ ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ َٚا فٝٗا َٔ 

 اٱازاس عٔ ٖٚٔ عذِٖٚ ٚعةضٙ عٔ َٛاؿ١ً ق اٍ اغيظًُري.
َٚددٔ َـددادٜل اي خبٝددف عددٔ اغيظددًُري دفدد  ا٭ر٣ ٚايهٝددذ عددِٓٗ  

كشاس يِٗر ٚ ا٤ق اٯٜاق ٚٚقاٜ ِٗ َٔ ستا٫ٚق ايباطكري ٚاغياسقري أٱ
ايظددايك١ يددزنش ْعُدد١ يٝددا  ٚ ددٛٙ اغيظددًُرير ٚعكددامل ايهبدداس يظددٛاد     
ٚ ددِٖٛٗ ؼي اٯاددش٠ر يٝهددٕٛ اط خلدداس اغيظددًُري غيٛكددٛعٗا ؼي  ًكددٞ  
ا٭ر٣ ٚط١ًٝ يًـيف ٚاي خٌُر ٚايعضّ عًد٢ َٛا ٗد١ اذت دٛف ٚستاسيد١     

 ا٭عذا٤.
     َ شٕٚ يداغيعشٚف  ٚغيا  ا٤ق اٯ١ٜ ايظدايك١ ياٱازداس يدإ اغيظدًُري ٜدأ

ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهش  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي زؼشِٖ يعةض أعذا٥ِٗ عٔ اٱكشاس 
يِٗر ٚيعكٝذ ِٗر أٚ َٓعِٗ َٔ أدا٤ ٚ ا٥بِٗ ايعزاد١ٜ ٚارتـاٍ اذتُٝذ٠ 

 ايأ  ٪ًِٖٗ غيشا ب ان أ١َ.
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ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يـٝر١ ارتطامل يًُظًُري ٚفٝ٘ إنشاّ إكاؼي هلِر  
اق ٚ ٛمل  عاٖدذ اغيظدًُري يٮَدش يداغيعشٚف     َٚٔ َعاْٞ ادتُ  يري اٯٜ

ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهشر ٚاٱازاس يإ أر٣ ايهباس يٝع عزسًا َٚاْعًا َٔ أدا٤ 
 اغيظًُري ٚ ا٥بِٗ ايعزاد١ٜ ايزٜٔ ِٖ ان أ١َ.

ٚادتُ  يري ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜاق ايظايك١ ٜبٝذ  ٛ ٘ ارتطامل يًُظًُري 
 ياَٛس:

عٔ اغيٓهش ٚ ٪َٕٓٛ ياا فإ ٭ْهِ  أَشٕٚ ياغيعشٚف ٚ ٕٓٗٛ  ا٭ٍٚ:
 ايهباس ئ ٜلشٚنِ.

اع ـاَهِ ذزٌ اا جيعٌ كشس ايهبداس اغيٛ د٘ ايدٝهِ أر٣     ايااْٞ:
 ق٬ًًٝ.

 إ  ٓايهِ ايبشق١ ٚاٱا ٬ف ٜكًٌ َٔ أر٣ ايهباس يهِر اياايث:
٫ٚ ضيٓ  ٖزا ادتُ  يري اٯٜاق َٔ ايٓظش ي١ٰٜ ستٌ ايزخث ع٢ً ضتٛ 

اكشاس ايهباس ياغيظًُري قإْٛ ثايدت َـداحب   َظ كٌ ياع زاس إ عذّ 
يٲط٬ّ ٚاغيظًُري ؼي ا ٝاهلِ اغي عاقز١ ٚقذ ٜظٗش ايلشس ع٢ً اغيظدًُري  
وَالَ ارا َا  بشقٛا ٚ ؼ  ٛا ر ٚمل ٜ كٝدذٚا يكدٛاْري ٚأحهداّ قٛيد٘  عدازي ر     

 د .ذَفَسَّقُىا

ٖٚزا ايلشس ع٢ً فش  حـٛي٘ َ٪قت ٚستدذٚد ر َٚداد٠ ي دذاسى     
ظعٞ ٱؿ٬ح اذتاٍ رٚايش ٛع ازي ايٛحذ٠ اٱضيا١ْٝ ر ٚفٝد٘  أطزاي٘ ر ٚاي

 ٛنٝذ ذتكٝك١ عذّ إكدشاس ايباطدكري ياغيظدًُري . ٚقدذ ٜظدٔ يعلدِٗ إ       
ايلشس  دا٤ َدٔ ايهبداسر ٚقدذ ٜهدٕٛ ايظدزب أَدٛسا أادش٣ نُكدذَاق          
ايبشق١ ٚعذّ اي ُظو يايكش ٕ ٚايظ١ٓر ٚ ظًٌ ايعذٚ َٓٗار  ٚا٫ فإ عذّ 

ُري َطًلر ٖٚٛ فلٌ َٔ عٓذاا ع٢ً اغيظًُري ؼي اكشاس ايهباس ياغيظً
 افشاد ايضَإ ايطٛي١ٝ اغي عاقز١ .

َٚٔ ايؼٛاٖذ أٜاّ اي ٓضٌٜ قٝاّ ايشَا٠ ّٜٛ أحذ ع٢ً يامل ايؼعب ر  
ٚقاٍ هلِ سطٍٛ اا إٕ سأٜ ُْٛا قذ ٖضَٓاِٖ ح ٢ أدآًاِٖ َهد١ فد٬   
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غيظًُري ٚقٝداّ   يفحٛا ر ٚإيضَٛا أَانٓهِ ر ٚيهِٓٗ حُٝٓا سأٚا إْ ـاس ا
أؿدخامل سطدٍٛ اا ياٱطد ٤٬ٝ ع٣ًُ٪ْٚدد١ ايكدّٛ أادز أنادشِٖ يددرتى       
َٛكددع٘ ٚايٓددضٍٚ ر ػيددا طددٌٗ يهبدداس قددشٜؽ انيدد٧ دتددٝؽ اغيظددًُري َددٔ  

 ارتًف.

 اعجاش اَِح
   لُٔ اٯ١ٜ اٱعةاص َٔ ٚ ٛٙ:

حتذٟ ايهافشٜٔر ٚاٱازاس عدٔ عةدضِٖ عدٔ حتكٝدل ايٓـدش       ا٭ٍٚ:
 ٱكشاس يِٗ.ع٢ً اغيظًُري ر يٌ ٚعٔ ا

اٱازاس َٔ عًِ ايرٝبر سياٍ ا٭َٛس ٚدس ١ ْٚٛع ايٓضاع يري  ايااْٞ:
 اغيظًُري ٚايباطكري ٚإ َا ًٜخل اغيظًُري ٫ ٜعذٚ إ ٜهٕٛ أر٣ َ٪ق ًا.

 يؼاس٠ َٛاؿ١ً اغيظًُري غيظ٪ٚيٝا ِٗ ايعكا٥ذ١ٜ ؼي اٱؿ٬ح. اياايث:
...د سِ َهدْ لِلنَّهاضِ  ؤُخْاٱازاس عٔ حكٝك١ ٖٚٞ إ قٛي٘  عدازي ر  ايشاي :

 ٜعين  ًكٞ ا٭ر٣ ٚايعٓا٤ ٚاغيؼك١ َٔ ٚ ٛٙ:
إ ايٓاغ ع٢ً َشا ب َ زا١ٜٓ ؼي اٱضيإ ٚايهبشر َٚٔ ايهباس  ا٭ٍٚ:

َٔ ٫ ٜه بٞ ياٱعشا  عٔ دعد٠ٛ اذتدل يدٌ ٜكدّٛ سيخاسيد١ اغيظدًُرير       
 فٝهٕٛ اغيظًُٕٛ يري أَشٜٔ:

 كا ً ِٗ. عطٌٝ ا٭َش ياغيعشٚف خبـٛق َٔ ٜكّٛ سي ا٭ٍٚ:
َٛاؿ١ً ا٭َش ياغيعشٚف يأع٢ً َشا زد٘ ٖٚدٛ ايظدٝفر دفاعدًا      ايااْٞ:
 ٚإحرتاصًا.

ٚايـخٝذ ٖٛ ايااْٞر فًٛ قًٓا إ ا٭َش ياغيعشٚف َٝدذإ َٚٛكدٛع   
ٚاط  ٚسحبر ٚفٝ٘ َٔ  ١ٗ ايضَإ َٓذٚح١ر ٚياٱَهإ اغيٛا ز١ عًٝ٘ 

       ٕ سدٖدِ   فُٝا يري اغيظدًُرير َٚد  ايدزٜٔ ٜٓـد ٕٛ هلدِر ٚايدزٟ ٫ ٜهدٛ
ايك اٍ ٚاع٬ٕ اذتشمل ع٢ً اغيظًُرير فٌٗ ٜهف ايهباس ٚايباطكٕٛ عٔ 
اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري يدٛ مل ٜدأَشِٖٚ يداغيعشٚف ٜٚٓٗدِٖٛ عدٔ اغيٓهدشر       
ادتٛامل ٫ر فٗد٪٤٫ ٫ ٜشكدٕٛ يدعع٤٬ نًُد١ اي ٛحٝدذ ٚإقاَد١ اغيظدًُري        
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ِ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًػعا٥ش اار ٜٚـشٕٚ ع٢ً ادتخٛد يٓز٠ٛ ستُذ 
ٚنان َٔ اغيعاسى  شق َعِٗ سيزادس ِٗ يًك اٍ ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظدًُري  

 ٚستاٚي١ إاشا ِٗ َٔ دٜاسِٖ ع٠ٛٓ ٚيرن حل.
راق ارتددشٚج ازي ايٓدداغ عٓددٛإ يًةٗددذ ٚايعٓددا٤ ٚحتُددٌ       ايادداْٞ:

 اغيظ٪ٚيٝاق ايعكا٥ذ١ٜ.
َٛاؿ١ً اغيظًُري ادتٗاد ٱؿ٬ح ايدزاق ر ٫ ٜعدين  كدِٜٛ     اياايث:

غيكـش ٚحذٙر يٌ إعدذاد ا٭يٓدا٤ ٚ شيٝد١ ايٓاػد١٦ر ٚ عاٖدذ      ارتطأ ٚص ش ا
ايكِٝ اٱط١َٝ٬ ؼي ا٭طش٠ ٚايظٛم ٚايعٌُر ٚعُاس٠ اغيظدا ذ يايـد٠٬   
ٚاي كددد٣ٛر ٚإؿددد٬ح راق ايدددزرير ٚإفؼدددا٤ ايظددد٬ّر َٚعددداْٞ ا٭اددد٠ٛ  

 اٱط١َٝ٬ر ٖٚٛ َٔ اـا٥ف ان أ١َ.
ر ٚؿدٝا١ْ  إعذاد ايعدذ٠ غيٛا ٗد١ ارتطدش ايكدادّ َدٔ ا٭عدذا٤       ايشاي :

 ايارٛس اٱط١َٝ٬ ٚاغيشايط١ فٝٗا.
ايـيف ع٢ً أر٣ ايهباسر ٚأطدزامل َٚكدذَاق َدٛا ٗ ِٗ     ارتاَع:

 ٚاٱحرتاص َٔ أراِٖ.
د٫ي١ َلاَري ٖزٙ اٯ١ٜ ع٢ً ٚ ٘ َٔ ٚ ٛٙ قٛيد٘  عدازي    ايظادغ:

 د َٚا فٝٗا َٔ اٱازاس عُا ٜ ًكاٙ اغيظًُٕٛ َٔ ايٓاغ.ؤُخْسِ َدْ لِلنَّاضِر

ٛنٝذ قاعذ٠ َٔ اٱساد٠ اي ه١ٜٝٓٛ ٖٚٞ إ ايلشس ٚا٭ر٣   ارتاَع:
َٚٛا ١ٗ ا٭عذا٤ ؼي طٛح اغيعاسى أَٛس ئ  ٛقدف اغيظدًُري عدٔ ا٭َدش     
ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهشر ٚئ  ضحضحِٗ عٔ اٱضيإ ياا ٚاي ـذٜل 

 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِيٓز٠ٛ ستُذ 
طزٌ ارتنر ٚ زري ٖزٙ  يكذ  ٛزي اغيظًُٕٛ إَا١َ ايٓاغ ضتٛ ايظادغ:

اٯٜدد١ ادتٗدداد ؼي طددزٌٝ اؿدد٬ح ايٓدداغر ٚ ًددو  ٜدد١ إعةاصٜدد١ ؼي ارتًددلر 
ٚػاٖذ ع٢ً إنشاّ اغيظًُري ٚ بلًِٝٗ ع٢ً  نِٖ فِٗ ٜ خًُٕٛ ا٭ر٣ 

 ػئ ٜشٜذٕٚ ْبع٘ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠.
إازاس اٯ١ٜ عٔ ٖضضيد١ ايهبداس ٚايباطدكرير ٚحشَداِْٗ َدٔ       ايظاي :
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ِ طٛا٤ ؼي طٛح اغيعاسى اٚ  نٖا ٚفكذإ َٔ ٜٓـشِٖ ايٓـش سيعٓاٙ ا٭ع
 اٚ ٜعلذِٖ اٚ ٜؼب  هلِ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠.

اياأَ : ٚاٯ١ٜ َذسط١ ؼي  ١ُٝٓ ًَه١ ايـيف عٓذ اغيظًُرير ٚػداٖذ  
ع٢ً إضياِْٗ ٚيًٛ ِٗ َشا ب ايٝكري ٭ْٗا اازاس مسداٟٚ يٛقدٛع ايك داٍ    

ٕ خي د ِ ٖدزا اٱازداس    ٚاذتشٚمل َ  ايهباس ٚايباطدكرير َٚدٔ اٯٜداق ا   
 يايزؼاس٠ يايظبش ٖٚضضي١ ايعذٚ.

 ٚ لُٓت اٯ١ٜ أازاسًا َٔ عًِ ايرٝب ٖٚٞ:
 : عةض ايهباس عٔ اٱكشاس ياغيظًُري.ا٭ٍٚ
 : يؼاس٠ ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ يًُظًُري َٔ ايلشس ايبادح.ايااْٞ
: حث اغيظًُري ع٢ً اٱحرتاص َٔ ا٭ر٣ ايكادّ َٔ ايهباس ار اياايث
ٯ١ٜ ذـٍٛ ا٭ر٣ دع٠ٛ يًُظًُري يً ٛقٞ َٓ٘ ٚ ذاسى اطزاي٘ر إ اازاس ا

ٚيشف   ثاسٙر ٚنإٔ اٯ١ٜ  كٍٛ: إ اا عضٚ ٌ ابف عٓهِ كشس ايهباسر 
 ٫ٜٚـًهِ َٓ٘ ا٫ أر٣ ق٬ًًٝ فا  ٗذٚا ؼي دفع٘ يايـ٬ح ٚاي ك٣ٛ.

: إختار ايعذ٠ يًك داٍر ٚأادز اذتٝطد١ َدٔ َزا  د١ ايعدذٚر قداٍ        ايشاي 
 .(1) دػِدُّوا لَهُنْ هَا اظْرَـَؼْرُنْ هِيْ قُىَّجٍ وَهِيْ زِتَاؽِ الََُْْ ِوَؤَ عازي ر

َٚٔ اعةاص اٯ١ٜ ايكش ١ْٝ قٝاد ٗا اغيظًُري ضتٛ طٛح اغيعداسى دفاعدًا   
عٔ اٱط٬ّ يعضّ ٚإضيإر ٚا٫طد عذاد غيٛا ٗد١ اقظد٢ ا٫حدٛاٍ ٚاػدذ      

 اي خذٜاق.
اق اناش َدٔ عدذد   : َ  ق١ً نًُاق اٯ١ٜ فاْٗا   لُٔ يؼاسارتاَع

 نًُا ٗار َٚٔ ايزؼاساق:
 : ايٛعذ ايهشِٜ يعذّ اكشاس ايهباس ياغيظًُري.ا٭ٚزي
د أٟ يددٛ إحتددذ ايهبدداس  لَههيْ ََؼُههسُّوكُنْ: افدداد٠ ؿددٝر١ ادتُدد  ر ايااْٝدد١

 ٚاغيؼشنٕٛ كذ اغيظًُري فاِْٗ ٫ٜظ طٝعٕٛ اٱكشاس يِٗ.
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فًٝع َٔ كشس :  عذد ٚ ٛٙ اْ با٤ ايلشسر ٫ٕ اٯ١ٜ اضت٬ي١ٝ اياايا١
ع٢ً اٱط٬ّ ٫ٚ ع٢ً اغيظًُري ا١َ ٚافشادًار ٚؼي اٯ١ٜ اػاس٠ ازي عـ١ُ 
ايكددش ٕ َددٔ اي خشٜددف ٚاي رددٝن يؼددٍُٛ ايظدد١َ٬ َددٔ ايلددشس اغيزدداد٨      
ٚا٫حهدداّ ر ٚعـدد١ُ اغيظددًُري َددٔ إثدداس٠ ايهبدداس ٚايباطددكري ايشٜددب     

 ٚايؼزٗاق.
ِر اَا ا٭ر٣ : إْ با٤ ايلشس َطًكًا ػاٌَ يًُظًُري ٚأحهاَٗايشايع١

فةا٤ ع٢ً ضتٛ ايٓهش٠ر ػيا ٜعين اضتـاس َٛاكٝع٘ر ٖٚزا اٱضتـداس أَدش   
اكاؼي يكً ٘ ٚعذّ  ش ب ا٭ثش ايبادح عًٝد٘ر فكدذ ٜـدٝب ا٭ر٣ يعدض     
ا٭فشاد ٚادتُاعاق َٔ اغيظًُرير ٜٚزك٢ عا١َ اغيظًُري ؼي  َٔ ٚحشص َٔ 

 أر٣ ايهباس ٚايباطكرير ٖٚٛ يؼاس٠ إكاف١ٝ أاش٣.
زت٧ اٱازاس عٔ ق اٍ ايهباس يًُظًُري ع٢ً ضتدٛ ايؼدشط    :ارتاَظ١

( حدشف  ػدشط   بِىْدر ٚاٱطيداع عًد٢ اع زداس )   بِىْ َُقَاذِلُىكُنْيذ٫ي١ر
 اصّر ٚطيًد١ ػدشةٗا ٫ ستدٌ هلدا َدٔ ا٫عدشاملر ٚاا ًدف فٝد٘ عًد٢          

 قٛيري:
 : ٫ْٗا  ض٤ ايؼشط ٚادتض٤ ٫ستٌ ي٘.ا٭ٍٚ
 ٫ ستٌ ي٘.  : ٫ْٗا اي ذا٤ ايؼشطر ٚا٫ي ذا٤ايااْٞ

ٜٚبٝذ زت٧ اٯ١ٜ يـٝر١ ايؼشط  عًٝل عدضّ ايهبداس َكا ًد١ اغيظدًُري     
عًدد٢ اطددزامل َٚكددذَاق ر ٚفٝدد٘ دعدد٠ٛ غيٓدد  حتـددٌٝ ٖددزٙ ا٫طددزامل          

 ٚاغيكذَاقر ٖٚزا اغيٓ  ع٢ً ٚ ٛٙ:
 را ٞ ااق ياغيظًُري ر ٖٚٛ ع٢ً ػعب : ا٭ٍٚ:

   ً ١ ا٭ٚزي :  ٗددٛس اغيظددًُري ؼي حدداٍ ايكددذس٠ عًدد٢ ايددذفاع َٚٛاؿدد
 ايك اٍر ٚحتكٝل ايٓـش.

اياا١ْٝ :  اي كٝذ سيلاَري اي ُظدو يدايكش ٕ ٚايظد١ٓ ٚأحهداّ اذتد٬ٍ      
 اوَاػْرَظِوُىٚاذتشاّ ر ٚاٱَ ااٍ غيا ٚسد ؼي اٯٜاق ايظايك١ َٔ قٛي٘  عازي ر
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ر (2)دلََُْْهسِ وَلْرَكُيْ هِنْكُنْ ؤُهَّحٌ ََدْػُىىَ بِلَهً ا رر(1) دتِحَثْ ِ اللََِّ  َوُِؼ ا وَالَ ذَفَسَّقُىا

َِ َوَذْنَهههْىَى َػههْي اْلُونَكههِس          ر ُْههَس ُؤهَّههٍح ُؤْخِسَ ههْد ِللنَّههاِض َذههْإُهُسوَى ِتههاْلَوْؼُسو ُكْنههُرْن َخ

 .(3)دوَذُاْهِنُىىَ تِاللََِّ

اياايا١ : حتًٞ اغيظًُري يايـيف ؼي حاٍ ايظًِ ٚاذتشمل ر َٚٔ اٯٜاق  
 إٔ ايـيف ع٢ً ايعزاد٠ ٬َصّ يًخاي ري . 

ٌ )ٜٚكا ًٛنِ ٜٚٛيٛنِ ا٫ديداس( يدٌ قٝدذق ايك داٍ يايؼدشط      ٚمل  ك
ٚاي عًٝل ٚحـٍٛ اهلضضي١ يًهباسر يزا جتذ ايك اٍ ٫حيـٌ يري اغيظًُري 
ٚايهباس ٚايباطكري ا٫ ؼي فرتاق َ زاعذ٠ ٜزٚم ا٬هلدا ا٫عدذا٤ َدشاس٠    

 ايبشاس ٚاهلضضي١ ٚحيظٕٛ يارتظاس٠ ايهزن٠ ايأ  ًخكِٗ.
 قظُري: :  نٟ ٖٚٛ ع٢ًايااْٞ
يعث ايبضع ٚارتٛف ؼي ْبٛغ ايهباس ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ اي عذٟ  ا٭ٍٚ:

 ع٢ً اغيظًُري.
حةب عُّٛ ايهباس َٔ َ٪اصس٠ ْٚـش٠ ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً  ايااْٞ:

اغيظًُرير يزا  ش٣ اؿخايِٗ ٜ خًٕٛ عِٓٗ طاع١ اغيٛا ٗد١ اٚ يعدذ يدذأ    
 اغيعشن١ ٚحـٍٛ اغيٛا ١ٗ.

٫ْظدإ ٚادتُاعد١ ازي ايٓـدش٠     ٛنٝذ حكٝك١ ٖٚٞ حا ١ ا ايظادط١:
ٚاغيع١ْٛ ٚاغيذدر ٫ٕ ا٫ْظإ نا٥ٔ ست اج ٚ ضدادر حا  ٘ عٓدذ اذتدا٫ق   
ايطاس١٥ ٚاػذٖا ايك اٍ ٚاذتشملر فةا٤ق اٯ١ٜ ي زري قاًْْٛا ثاي دًا ٚٚعدذا   

 نشضيا ياْعذاّ ايٓـش٠ يًهباس طٛا٤ َٔ عٓذاا اٚ َٔ ايٓاغ.
ٚاْعدذاّ ايٓاؿدشر ٖٚدٞ    : ٖضضيد١ ايهبداس طدزب ؼي ادز٫ِْٗ     ايظايع١

دع٠ٛ هلِ طيٝعًا يٲط٬ّر يزا فإ اي أسٜخ ٜزري يٓا إ نانًا َٔ ايهباس 
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ٜزددادسٕٚ ازي اٱطدد٬ّ يعددذ حـددٍٛ ٖددضضي ِٗ ؼي اغيعشندد١ اَدداّ  ٝددٛؾ    
 اغيظًُري.

ٚضيهٔ إ ْظُٞ ٖزٙ اٯ١ٜ  ١ٜ "ئ ٜلشٚنِ" ٚمل ٜشد يبظ ٜلشٚنِ 
 ا٫ ؼي ٖزٙ اٯ١ٜر ٚنزا يبظ "ٜٛيٛنِ".

 َح ساحاِ
يكذ  عٌ اا عض ٚ ٌ اذتٝا٠ ايذْٝا داس عُدٌر فٝظدع٢ اٱْظدإ ؼي    
حتكٝل  اٜا ٘ر ٚ هٕٛ ٖزٙ ايراٜاق دْٜٝٛد١ ٚ داس٠ أاشٜٚد١ر ٚ دأ ٞ ٖدزٙ      
اٯٜاق ايكش ١ْٝ ر ي خيف يإ اٱْظإ َٔ  ٓٛد اا عض ٚ دٌ ؼي ا٭س   

دا٤ َٚأَٛس يايـ٬ح ٚاٱؿ٬حر ٚيهٓٗا مل حتٌُ اٱْظإ نشًٖا عًد٢ أ 
ٚ ا٥ب٘ر ٚ شنت ي٘ ارتٝاس غيا فٝ٘ َٔ اٱيد ٤٬ ٚاٱا ٝداس فبداص اغيظدًُٕٛ     
ذظٔ ارتٝاسر ٚ ٛ ٗت هلِ ارتطاياق اي هًٝب١ٝ يا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ 

 عٔ اغيٓهش يعع زاسِٖ أفلٌ أ١َ أاش ٗا اا يًٓاغ.
ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ دع٠ٛ يًُظًُري يًـيف ؼي راق اار ٚاٱط عذاد 

٣ر ف٬ ٜعين نِْٛٗ ان أ١َ أِْٗ ٫ ٜ خًُٕٛ ا٭ر٣ ٚايعٓا٤ر ي ًكٞ ا٭ر
يٌ ايعهع ٖٛ ايـخٝذر فُ  اي بلٌٝ ٜأ ٞ ادتٗاد اغي ـٌ َٚا فٝ٘ َٔ 
ايك اٍ ٚدفد  ا٭عدذا٤ر ٚ عاٖدذ أَاْد١ اي ٓضٜدٌر ْٚعُد١ ايٓزد٠ٛر َٚزداد٨         

 ايؼشٜع١ اٱط١َٝ٬.
ر فزعذ  ١ٜ اي بلٌٝ ٚاي ؼشٜف  ا٤ق  ١ٜ اي عدش  يدٮر٣ ٚايلدشس   

يٝهٕٛ اغيظًُٕٛ ع٢ً اط عذاد غيٛا ١ٗ ايـعامل ٚحتٌُ اي عذٟ ٚا٭ر٣ 
 َٔ  ن إٔ ٜرتنٛا ٚ ا٥بِٗ ايعزاد١ٜر ٚأطزامل  بلًِٝٗ ع٢ً ايٓاغ.

يكذ أايفق اٯ١ٜ عٔ حتكٝل ايٓـش يًُظًُري ٚفٝ٘ ْضع يشدا٤ ارتٛف 
َٔ ا٭عذا٤ر َٚداد٠ يًعدضّ عًد٢ َٛاؿد١ً ا٭َدش يداغيعشٚف ٚايٓٗدٞ عدٔ         

عدد٠ٛ يًُظددًُري غيٛاؿدد١ً ادتٗدداد ٚايظددعٞ ؼي دسٚمل ارتددن     اغيٓهددشر ٚد
 ٚايـ٬ح.

ٚ  لددُٔ اٯٜدد١ إؿدد٬ح ايٓبددٛغ ٚةددشد ادتدددي َٓٗددا َٚٓدد  أفددشاد      
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اغيظًُري َٔ ارتؼ١ٝ ػيا ٜذيشٙ ا٭عدذا٤ر َٚدا ٜ ٛعدذِْٚٗ يد٘ر ٚ زعدث ؼي      
ْبٛغ اغيظًُري سٚح ايازاق ع٢ً اٱضيإر ٚحتذٟ ايهباسر ٚجيعدٌ ٖدزا   

 ددٕٚ ؼي ١ْٝ اٱكشاس ياغيظًُري.اي خذٟ ايهباس ٜرت

 يفهىو اَِح
 ددزري اٯٜدد١ حكٝكدد١ ٖٚددٞ إ ايـدد١ً يددري اغيظددًُري ٚ نٖددِ يٝظددت     
َكطٛعد١ شياَدًار ٫ٚ ٖددٞ قا٥ُد١ عًدد٢ ايدٛد ٚايـدبا٤ ايددذا٥ِر يدٌ ٜ ًكدد٢       
اغيظددًُٕٛ َددٔ ايهبدداس ٚايباطددكري أر٣ ػددذٜذًار ار حيدداٚيٕٛ ا٭كددشاس    

ٚؼي ٖزا اٱازداس  ٛة٦د١ ي ًكدٞ     ياغيظًُري ؼي دِٜٓٗ ٚأْبظِٗ ٚأَٛاهلِر
 اغيظًُري ا٭ر٣ر ٚدع٠ٛ يًـيف ٚاي خٌُ .

َٚددٔ ٚ ددٛٙ اٱيدد ٤٬ ٚاٱا زدداس ؼي اذتٝددا٠ ايددذْٝا أثددش ٚ ددأثن ايٓدداغ  
يعلددِٗ يددزعضر فاغيظددًُٕٛ ٜددذعٕٛ أْبظددِٗ ٚ نٖددِ يًطاعدد١ ٚفعددٌ     

 ايـاذتاقر ٚ ن اغيظًُري ؼي  ًكِٝٗ ايذع٠ٛ ع٢ً أقظاّ:
ذع٠ٛ ٜٚدذسى إ ايٓزد٠ٛ َٚعةضا ٗدا حدل     ايزٟ ٜظد ةٝب يًد   ا٭ٍٚ:

 د.هِنْهُنْ الْوُاْهِنُىىَٚؿذمر ٚقاٍ  عازي ؼي أٌٖ ايه امل ر

 َٔ ٜزك٢ َرتددًا َ خنًا َ ٛقبًا. ايااْٞ:
ايزٟ ٜـش ع٢ً ايهبش ٚادتخٛدر ٚضي ٓ  عٔ مساع ايدذع٠ٛ   اياايث:

 .(1) دطُنٌّ تُكْنٌ ػُوٌٍْ فَهُنْ الَ ََسْ ِؼُىىَنُا قاٍ  عازي ر

 ايزٜٔ ٜ ًكٕٛ ايذع٠ٛ يايك اٍ ٚستاٚي١ اٱ ٗاص ع٢ً اغيظًُري. يشاي :ا
ايزٜٔ حياسيٕٛ اغيظًُرير َ  إ اغيظًُري مل ٜ عشكٛا هلِ  ارتاَع:

يظ٤ٛر ٚمل ٜذعِٖٛ َزاػش٠ يٲط٬ّر فٝرٝلِٗ  ـذٜل اغيظًُري يايٓيب 
ٚداٛهلِ اٱط٬ّ ٚإقاَ ِٗ ايؼعا٥ش ؼي ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ستُذ 

 ظا ذِٖ ٚيٝٛ ِٗ.َ
ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ياي خزٜش َٔ ايكظِ اياايدث ٚايشايد  ٚارتداَعر    

                                                 

 .18طٛس٠ ايزكش٠  (1) 
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ٚػدطش َدٔ اياداْٞر ار إ ايدرتدد يدٝع َظد ذضيًا فأَدا إ ٜٓ ٗدٞ يعا ٝداس          
اٱط٬ّ أٚ ٜهٕٛ فشدًا َٔ أفشاد ايزكا٤ ع٢ً ايهبش يعذّ ٚ دٛد ٚاطدط١   

١ ار اْٗدا ختديف   يُٝٓٗار ٜٚظ كشأ اي خزٜش اغي عذد َٔ َلاَري اٯ١ٜ ايهشضيد 
 عٔ  ًكٞ اغيظًُري ا٭ر٣ ع٢ً َشا ب َ عذد٠ ٖٚٞ:

 ًكددٞ اغيظددًُري ا٭ر٣ ٚطدد٤ٛ ايددشد عًدد٢ ا٭َددش يدداغيعشٚف      ا٭ٚزي:
 ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهش.

 طعٞ ايهباس يٲكشاس ياغيظًُري ٚإثاس٠ ايبذي هلِ. اياا١ْٝ:
ستاسي١ اغيظًُرير ٚإػعاٍ ف ٌٝ اذتشٚمل َعِٗر يكٛيد٘  عدازي    اياايا١:

 د ٚأايفق اٯ١ٜ ايهشضي١ عٔ  عش  اغيظًُري ٭َٛس:بِىْ َُقَاذِلُىكُنْوَر

  ًكٞ اغيظًُري ا٭ر٣ َٔ ايباطكظٔ ٚايهباس. ا٭ٍٚ :
 اٝز١ ايهباسر ٜٚأطِٗ َٔ اٱكشاس ياغيظًُري . ايااْٞ:

اياايث : ق اٍ ايهباس هلِ ر ٫ يؼ٧ إ٫ ٭ِْٗ إا داسٚا اٱضيدإ يداا    
  عازي .
ذ ع٢ً َٓع١ ٚق٠ٛ اغيظًُري ٚاي خبٝف اٱهلٞ عِٓٗ ٖٚزٙ اٯ١ٜ ػاٖ 

يـددشف ايلددشس ايكددادّ َددٔ ايهبدداسر ذٝددث ٫ ٜـددٌ يًُظددًُري َٓدد٘ ا٫ 
اغيظ٢ُ ٚؿشف ايطزٝع١ر نُا أايفق اٯ١ٜ عٔ ْ ٝة١ ايك اٍ َد  ايهبداس   

 ٚايباطكري َٔ ٚ ٗري:
 ٖضضي ِٗ أَاّ اغيظًُري ٚعذّ ثزا ِٗ ؼي اغيٛا ١ٗ. ا٭ٍٚ:
 ايٓاؿش يًهباس.إْعذاّ  ايااْٞ:

 ٚٚسدق ؼي اٯ١ٜ ايهشضي١ ايبا  مل  شد ؼي  نٖا.
 : ئ ٜلشٚنِ.ا٭ٍٚ
 : ٜلشٚنِ.ايااْٞ
 : إ٫ أر٣.اياايث
 : ٚإٕ ٜكا ًٛنِ.ايشاي 

 :ٜٛيٛنِ.ارتاَع
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 : ٜٛيٛنِ ا٭دياس.ايظادغ

 
 إفاضاخ اَِح

َٔ أعظِ ايٓعِ ع٢ً اٱْظإ ْع١ُ اٱضيإر َٚ  اْٗا اع كاد ػخـٞ 
ذ اٱْظإ ا٫ إ إفاكاق إضياْ٘  رتػذ ع٢ً اٯاشٜٔ َظًُري ًَٚه١ عٓ

ٚ ن َظًُري ٚؼي َٝادٜٔ ايعٌُ ٚاحمل١ً ٚادتٛاس ٚا٭طٛام ٚؼي اذتلدش  
 ٚايظبش.

َٚٔ اٯٜاق إ ْعُاًََ عذٜذ٠  ـاحب ٚ  عكب ْعُد١ اٱضيدإ فُدا إ    
خي اس اٱْظإ اٱط٬ّ ٚاهلذا١ٜ ح ٢  رت٣ عًٝ٘ ايٓعِر َٚٓٗا َدا ٜهدٕٛ   

ًْا ع٢ً  ازٝت راق اٱضيإ ؼي ْبظ٘ر ٚ هٕٛ  ًو ايٓعِ عك١ًٝ ٚحظ١ٝر عٛ
 ٚ اٖش٠ ٚياة١ٓر َٚ خذ٠ اَٚ عذد٠.

َٚٔ اٱفاكاق اٱهل١ٝ ع٢ً اغيظًُري ٖزٙ اٯٜد١ ايدأ  د٬صّ قدإْٛ     
إا ٝاسِٖ ٚنِْٛٗ ان أَد١ أاش دت يًٓداغ ار   لدُٔ ايزؼداس٠ يٓةدا٠       

ٜكددا ًٕٛ اغيظددًُري   اغيظددًُري َددٔ كددشس ايهبدداسر َدد  اددذ٫ِْٗ عٓددذَا    
ٜٚع ددذٕٚ عًددِٝٗر ػيددا ٜددذٍ عًدد٢ ايعٓاٜدد١ اٱهلٝدد١ ياغيظددًُرير ٚحتـددِٓٗ  
ياٱضيددإ ٚيًددٛ ِٗ َشا ددب َددٔ ايكدد٠ٛ ٚاغيٓعدد١ ٜظدد طٝعٕٛ َعٗددا َٛا ٗدد١ 
ا٭عذا٤ ٚايـيف عٓدذ ايًكدا٤ر ٚاغيزدادس٠ ؼي اهلةدّٛ عًد٢ ايعدذٚ ٚدحدشٙ        

 ٚقٗشٙ.
ٙ اٯٜد١ ؼي َٝدادٜٔ   ٜٚ ة٢ً ايشايط يري عامل ايرٝب ٚعامل اغياد٠ يٗدز 

اغيٛا ٗد١ ٚايك دداٍ يدري اغيظددًُري ٚأعددذا٥ِٗر ار  ظٗدش يًُظددًُري د٥٫ددٌ    
َٚـادٜل ٖزٙ اٯ١ٜ فٝأ ٞ ايلشس َٔ ايهباس ع٢ً ضتٛ دفعٞ ٚػدذٜذ أٚ  
 ددذسجيٞ ر ٚيهٓدد٘ ٜـددٌ ازي اغيظددًُري عًدد٢ ضتددٛ ا٭ر٣ ارتبٝددف ٚا٭َددش 

ٚاذتلٛس ؼي  اهلرير يهٞ ٫ ٜؼرًِٗ ا٭ر٣ عٔ ايرشم ؼي أْٛاس ادت٬ي١ر
حلش٠ ايكذغر فُٔ حب اا  عازي يًُظًُري إصاحد١ اغيٛاْد  ايدأ قدذ     

  ؼرًِٗ عٔ رنشٙ.
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َٚٔ إفاكاق اٯ١ٜ اْعذاّ ايبرت٠ يري ْضٚهلا ٚيري  ٗدٛس َـدادٜكٗا   
ارتاس ١ٝ ار إْٗضّ أَاّ اغيظًُري ٜٗٛد اغيذ١ٜٓ َٔ يين قشٜظ١ ٚايٓلن ٚيين 

ٌٝ َٔ اغيظًُري ا٫ ايظب ٚايطعٔ قٝٓكاع ٜٚٗٛد اٝيفر ٚمل ٜظ طٝعٛا ايٓ
ٚستاٚي١ ادتشحر ٚإا اس ْـاس٣ صتشإ ةشٜل ايظ١َ٬ َٔ ايك ٌ ٚايظيب 

 يكٍٛ دفعِٗ يًةض١ٜ.
ٚيؼدداس٠ ٖضضيدد١ ا٭عددذا٤ ايددٛاسد٠ ؼي ٖددزٙ اٯٜدد١ حا دد١ يًُظددًُرير    
ٚػدداٖذ عًدد٢ عددذّ إَهددإ اٱطدد رٓا٤ عددٔ ايبلددٌ اٱهلددٞر ٖٚددٞ َددذد 

ًُظددًُري ؼي ةددشٜكِٗ ازي مسدداٟٚ دا٥ددِر ٚ ددزا٤ سٚحددٞر ٚؿدداحب ي 
 اغيعشن١ ٚعٓذ اٛكٗا.

 اَِح نطف
يكذ أْعِ اا عض ٚ ٌ ع٢ً اغيظًُري ياهلذاٜد١ ٚاٱضيدإر ٚؿداحب    
اهلذا١ٜ ايًطف اٱهلٞ اغي عذدر ٜٚ رؼ٢ ايًطف اٱهلٞ ايٓاغ طيٝعًا ؼي 
اذتٝا٠ ايذْٝار َٚ  اٱضيإ ٜأ ٞ فٝض إهلٞ َٔ ايًطف يٝٓلِ ازي ايًطف 

ايعزاد طيٝعًار َٔ  ن  عاس  يُٝٓٗار ٚأُٜٗا أنيف ٚأعظِ ايزٟ ٜٓعِ ي٘ 
ايًطف ايؼاٌَ يًٓاغ يعع زاس أْ٘ ا٭ؿٌر اّ ايًطف اٱكاؼي ادتٛامل إ 
نٌ فشد َُٓٗا نزن ٚعظِٝ ر ٜٚعةض ايٓاغ عٔ اٱحاةد١ يد٘ ٚسيلداَٝٓ٘    

 ايكذط١ٝر َٚٓافع٘ اي ٛيٝذ١ٜ.
 َٚٔ ٚ ٛٙ ايًطف اٱكاؼي:

ظًُري ٚأازِٖ اذتا٥ط١ َٔ ا٭عذا٤ ٚ ا٤ق صٜاد٠ إحرتاص اغي ا٭ٍٚ:
 ٖزٙ اٯ١ٜ يً ٓزٝ٘ ٚاي خزٜش َٔ نٝذ ايهباس.

إازدداس ايعاَدد١ َددٔ ايهبدداس ٚايباطددكري س ددٛع نٝددذِٖ ازي      ايادداْٞ:
ضتٛسِٖر ٚعذّ ايكذس٠ ع٢ً اٱكشاس ياغيظًُري ٚإ  ٓا ٢ أَشا٤ ٚنزاس 

 ايهباس يايظبش ٚايرًز١.
ايهبداسر ٚفٝد٘ ختبٝدف عدٔ     يعدث ايبدضع ٚارتدٛف ؼي قًدٛمل      اياايث:
 اغيظًُري.
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ايزؼاس٠ يًُظًُري يايٓـدش ٚايرًزد١ر إر  ـداحب ٖدزٙ اٯٜد١       ايشاي :
اغيظًُري قزٌ ايك اٍ ٚؼي طاح١ اغيعشند١ر ٚعٓدذَا حيُدٞ ايدٛةٝع ٚيعدذ      

 اغيعشن١.
إيكددا٤ ايظدده١ٓٝ ؼي قًددٛمل أطددش ٚعٛا٥ددٌ اغيظددًُرير ٚؼي       ارتدداَع:

َٚٓاف  ايظه١ٓٝ ؼي اغيكاّ أناش  أطٛاقِٗ ٚأَـاسِٖ يًاك١ يايرًز١ ٚايٓـشر
َٔ إٔ حتـ٢ر ار اْٗا شيٓ  َٔ  ٗٛس حا٫ق اي عذٟ ٚايظشق١ ٚايٓٗبر 
ٚ هددٕٛ يشصاددا دٕٚ  بؼددٞ ا٭ادد٬م ايزَُٝدد١ر ٚ ظدداِٖ ؼي إطدد كشاس     

 ا٭طٛام َٚٓ  اٱح هاس ٚاير٤٬ َٚا ٜ٪دٟ ايٝ٘ َٔ ادتضع ٚايبضع.
ِٗ ايهبداس  ٜٚ بشع عٔ ٖزا ايًطف يطدف إهلدٞ يايٓداغ طيٝعدًا َٚدٓ     

 يض شِٖ عٔ اٜزا٤ اغيظًُري ٚاي عذٟ عًِٝٗ.
يكذ أساد عض ٚ ٌ يعث ايظه١ٓٝ ؼي ْبٛغ اغيظًُري يعازداسِٖ عدٔ   
حتكٝل ايٓـش ايعظِٝ ٖٚضضي١ عذِٖٚر ٚ زري اٯ١ٜ ح٠ٚ٬ اٱضيإ ٚأثشٙ ؼي 

 ايٓبٛغ َٚا ٜرتػذ عٓ٘ َٔ ايك٠ٛ ٚايـيف ؼي َٛا ١ٗ ا٭عذا٤.

 يٍ غاَاخ اَِح
ازاس عٔ إساد٠ ايهباس ٚايباطدكري اي عدذٟ عًد٢ اغيظدًُري     ؼي اٯ١ٜ إ

ٚاٱكشاس يِٗ ٚاِْٗ ٫ ٜشٜذٕٚ  شى اغيظًُري ٚحاهلِ ر ٖٚزا اٱازداس  
َدٔ إعةدداص ايكدش ٕ َٚددا فٝدد٘ َدٔ  أدٜددب عًد٢ ايددذع٠ٛ ازي اا ياذتهُدد١     
ٚاغيٛعظ١ ٚا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهش نُا  ا٤ق ي٘ اٯ١ٜ ايظايك١ 

أَشِٖ سيزا  ١ ايهباس ٚايباطكري َٚٗاطي ِٗ ؼي عكش داسِٖ إ اا مل ٜ
قزٌ إٔ ٜكَٛٛا ياٱكشاس ياغيظًُري ٚاي عذٟ عًِٝٗر ٚمل ٜ خز اغيظًُٕٛ 
َلاَري ٖزٙ اٯ١ٜ طززًا يٲ ٗاص ع٢ً أٌٖ ايه امل َٚدٓعِٗ َدٔ ستاٚيد١    
اٱكشاس ياٱط٬ّ ٚاغيظًُرير يٌ إْ بعٛا َٔ عًّٛ ايرٝب ايدأ  دا٤ق   

ي ازٝت اٱط٬ّ ٚإفؼا٤ ير١ ايزؼاس٠ ٚاٱْزاسر ٚإةد٬ع ايٓداغ   ؼي ايكش ٕ 
 ع٢ً إعةاص ايكش ٕ ٚؿذم ْضٚي٘ َٔ عٓذ اا ٚايٛقا١ٜ َٔ ا٭ر٣ ٚايؼش.
ٚ ؼن اٯ١ٜ ازي عذّ إ عدا  ايهبداس ٚايباطدكري َدٔ  ٗدٛس عةدضِٖ       
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اٱكشاس ياغيظًُرير فٝ ةشأ فشٜدل َدِٓٗ ٚخيدشج يك داٍ اغيظدًُرير ٖٚدزا       
 ٙ:ايك اٍ ع٢ً ٚ ٛ

 اي ذا٤ ايهباس ٚايباطكري يايك اٍ. ا٭ٍٚ:
 ستاٚي١ اهلةّٛ ع٢ً ثرٛس اغيظًُري.ايااْٞ: 
 عذّ ايكزٍٛ يؼشٚط اغيظًُري َٔ دف  ادتض١ٜ ٚضتٛٙ. اياايث:
َزا  ١ اغيظًُرير ْٚكض ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝلر ٚ ا٤ق ايزؼاس٠  ايشاي :

 يٗضضي ِٗ ػا١ًَ دتُٝ  حا٫ق ايك اٍ.
 ٠ ٚاي علٝذ ٚايؼباع١ يًهباس ٚايباطكري.إْعذاّ ايٓـش ارتاَع:
ايًطف اٱهلٞ ياغيظًُاق ٚإَ ٤٬ ْبٛطٗٔ يا٭ٌَ يش ٛع  ايظادغ:

 ا٭يٓا٤ ٚا٭صٚاج ٚا٭اٛإ َٔ ايك اٍ يايٓـش ٚعض اٱط٬ّ.
  ازٝت اٱضيإ ؼي ؿذٚس اغيظًُري ٚاغيظًُاق. ايظاي :
كد٠ٛ  اي خبٝف عدٔ اغيظدًُرير ار إ ايزؼداس٠ عدٕٛ ٚطدزب ي      اياأَ:

خَفَّفَ اللََُّ ػَنكُنْ وَػَلِنَ ؤَىَّ فُِكُنْ ػَؼْفًا فَةِىْ ََكُيْ هِنْكُنْ ايعضضي١ر قاٍ  عازي ر

 .(1) دهِائَحٌ طَاتِسَجٌ ََغْلِثُىا هِائَرَُْيِ وَبِىْ ََكُيْ هِنْكُنْ ؤَلْفٌ ََغْلِثُىا ؤَلْفَُْيِ

 ٚ ٌ.ؼي اٯ١ٜ دع٠ٛ يًُظًُري ذتظٔ اي ٛنٌ ع٢ً اا عض  اي اط :
 ٚقا١ٜ اغيظًُري َٔ ستا٫ٚق ايهباس اٱكشاس يِٗ ٚإٜزا٥ِٗ. ايعاػش:

اٯ١ٜ دسغ ؼي ايـيفر ٬َصّ يًُظًُري ؼي حاٍ ايظًِ  اذتادٟ عؼش:
ٚاذتشملر ٚايؼذ٠ ٚايشاا٤ر فزعذ ٖزٙ اٯٜداق ٜظد طٝ  اغيظدًُٕٛ حتُدٌ     

 أر٣ ايهباس ٱدساى حكٝك١ ٖٚٞ ايكط  يضٚاٍ ٖزا ا٭ر٣.

 
 انتفسري

 دلَيْ ََؼُسُّوكُنْ بِالَّ ؤذيازي رقٛي٘  ع
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 ا٤ق اٯ١ٜ ايظايك١ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ اايذ٠  زري عظِٝ َٓضي١ اغيظًُري 
يري ا٭َِر ٜٚذٍ َا فٝٗا َٔ اٱازاس عٔ نِْٛٗ أفلٌ أ١َ عًد٢  دٛايٞ   
ْضٍٚ فلٌ اا عًِٝٗر ٚحبظٗدِ ٚايعٓاٜد١ اٱهلٝد١ يٗدِر ٚٚقداٜ ِٗ َدٔ       

 اي عذٟ ٚايظًِ عًِٝٗ.
اٱعةاص١ٜ ؼي ايكش ٕ عذّ ٚ ٛد فاؿ١ً يري  ١ٜ ان أ١َ َٚٔ اٯٜاق  

 ٚيري اٱازاس عٔ ؿشف كشس ايهباس ٚايباطكري عٔ اغيظًُري.
ٚؼي إازاس اٯ١ٜ عٔ ط١َ٬ اغيظدًُري َدٔ ايلدشس ر َٚدٔ اهلضضيد١ ؼي      

 ايك اٍرٚ ٛٙ:
اْ٘  ضا٤ يًُظًُري ع٢ً حظٔ ةاع ِٗ ا  عدازير ٚأَدشِٖ    ا٭ٍٚ:

 غيٓهش.ياغيعشٚف ِْٚٗٝٗ عٔ ا
 اْ٘ يطف ستض َٔ عٓذ اا ع٢ً ان أ١َ. ايااْٞ:
 فٝ٘ ػهش عا ٌ َٔ عٓذ اا. اياايث:
 اْ٘ َكذ١َ َٚااٍ يٮ ش ٚاياٛامل ايعظِٝ ؼي اٯاش٠. ايشاي :

 ٖٛ حشص ي عاٖذ َٓضي١ اغيظًُري يري ا٭َِ. ارتاَع:
ؼي اٯ١ٜ إازاس عٔ قاعذ٠ ن١ًٝ ؼي اٱساد٠ اي هٜٛٓٝد١ ٖٚدٞ    ايظادغ:

عٔ ان ا٭َِر ٚ بلٌ اا عض ٚ ٌ يدذف  ايلدشس عٓٗدا فا٭َد١      ايزمل
 ايأ  ٓاٍ ٖزٙ اغيٓضي١  ٬صَٗا اذتـا١ْ َٔ ايلشس.

إْزاس أٌٖ ايه امل ٚ نِٖ ي ٛنٝذ حكٝكد١ ٖٚدٞ ْـدش٠ اا     ايظاي :
 يًُظًُرير ٚيضّٚ إ  ٓامل اٜزا٥ِٗ ٚاغيهش يِٗ.

ٖدٌ ايه داملر   غيا  ا٤ق اٯ١ٜ ايظايك١ ياي بـٌٝ ؼي أحدٛاٍ أ  اياأَ:
ٚاٱازاس يإ فشٜكًا َِٓٗ َ٪َٕٓٛ ٚا٭ناش فاطكٕٛ  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي زري 
ٚ ًٗا َٔ َعاْٞ ايبظل ٚارتشٚج ع٢ً ةاع١ اار ٖٚٛ ايكٝاّ ياٱكشاس 
ياغيظددًُرير ٚستدداسي ِٗ ٚحؼددذ ادتٝددٛؾ يرددضِٖٚ ٚاهلةددّٛ عًدد٢ يدد٬د   

ٝداّ أعدذا٤ اٱطد٬ّ    د إػداس٠ ازي ق وَبِىْ َُقَهاذِلُىكُنْ اغيظًُري فكٛي٘  عازي ر
سيخاسي١ اغيظًُري ٚاي عذٟ عًِٝٗ ٚع٢ً ايارٛس اٱط١َٝ٬ فةا٤ق اٯٜد١  
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ي ٓزٝ٘ ٚيؼاس٠ اغيظًُري ٚاي ٛنٝذ ع٢ً يضّٚ ايـيف ٚ عاٖذ اغيٓضي١ ايعظ١ُٝ 
ايددأ حزدداِٖ اا  عددازي يٗددار ٚختٜٛددف ايهبدداس َددٔ اٱكددشاس ياٱطدد٬ّ  

 ٚاغيظًُري.
لَهيْ  ٜدذٍ عًٝد٘ قٛيد٘  عدازي ر    ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـدٝر١ اغيلداسع ايدأ    

 د ٜٚ لُٔ ايذ٫ي١ ع٢ً اٱط كزاٍر ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:ََؼُسُّوكُنْ

مل   هًِ اٯ١ٜ عٔ ايضَٔ اغياكٞ ٚحاٍ اغيظًُري َ  ايهباس  ا٭ٚزي:
 ٚايباطكري ٚاغيخادعرير ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:

 اْكلا٤ اغياكٞ َٚا فٝ٘ ٚاغيذاس ع٢ً اغيظ كزٌ. ا٭ٍٚ:
 ظًُري يًٗضضي١ نُا ؼي َعشن١ أحذ.حـٍٛ ايلشس ٚ عش  اغي ايااْٞ:
اي ؼاي٘ ٚٚحذ٠ اغيٛكٛع ؼي أفدشاد اصَدإ ايطٛيٝد١ ٚ دٍٛ      اياايث:

 ايضَٔ اغياكٞ ياٯ١ٜ ٚأحهاَٗا .
ٚايـخٝذ ٖٛ اياايثر ٫ٕ ْـش اغيظدًُري  َ ـدٌر ٚمل  ٓدضٍ ٖدزٙ     
اٯ١ٜ إ٫ ِٖٚ ؼي حاٍ َٔ ايعض ٚايٓـشر ٚداٛهلِ َعاسى عذٜذ٠ حككٛا  

 لٌ اا.فٝٗا ايٓـش يب

ر ٚاغيددشاد َددٔ ٚؿددف (1) دوَلَقَههدْ ًَظَههسَكُنْ اللَّههَُ تِثَههدْزٍ وَؤًَْههرُنْ ؤَذِلَّههحٌقدداٍ  عددازي ر

اغيظًُري ياِْٗ )أري١( ق١ً ايعذد ٚايعذ٠ر ٚعذّ قدذس ِٗ عًد٢ اغيكاَٚد١ر    
ٚنإ عذد اغيظًُري ّٜٛ يذس ث٬مثا١٥ ٚث٬ث١ عؼش س ٬ًر ٚاغيؼشنٕٛ ضتٛ 

 ايف س ٌ.
قاعددذ٠ نًٝدد١  ٓزظددط َـددادٜكٗا عًدد٢ ايددضَٔ اغياكددٞ   اٯٜدد١  ايااْٝدد١:

 ٚاذتاكش ٚاغيظ كزٌر ٚ ا٤ق يزنش اغيظ كزٌ ٭َٛس:
 اْ٘ َٔ عًِ ايرٝب. ا٭ٍٚ:
 يؼاس٠ اغيظًُري ٚيعث ايظه١ٓٝ ؼي ْبٛطِٗ. ايااْٞ:
يعث ايبضع ٚايٝأغ ؼي قًٛمل ايهباس ٚايباطكرير ٚص شِٖ  اياايث:
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                                                                        د27ر                                                                    72َعامل ا٫ضيإ ج 

 

 عٔ اٱع ذا٤ ع٢ً اٱط٬ّ.
ذ إ اٯٜدد١  ددا٤ق يًردد١ اغيلدداسع ا٫ اْٗددا  ددذٍ عًدد٢  ؿددخٝ اياايادد١:

اغياكٞ أٜلًا ٚإساد٠ ْبٞ ايلشس ٚايزأغ عدٔ اغيظدًُري ؼي َٓطدٛم اٯٜد١     
 َبَٗٛٗا.

َٚا حـٌ ؼي َعشن١ أحذ قل١ٝ ؼي ٚاقع١ َٚعشن١ ٚاحذ٠ ٚقذ حتكل  
فٝٗا فع٬ً إْظخامل ايهباس ٖٚدضضي ِٗ ٚس دٛعِٗ ادا٥زري ٚناْدت دسطدًا      

ادٜل ٖددزٙ اٯٜدد١ر ٖٚضسيدد١ ايهبدداس ؼي ايكددادّ َددٔ يًُظددًُري ي ازٝددت َـدد
 اغيعاسى.

دع٠ٛ اغيظدًُري يٲطد عذاد ي ًكدٞ أر٣ ايهبداس ٚاٱحدرتاص       ايشايع١:
َٓ٘ر فاٯ١ٜ ٫  ذعٛ اغيظًُري ازي اْ ظاس ا٭ر٣ ٭ْٗا أايفق عٓد٘ر يدٌ   
اْٗا ختيف عٔ  زذد ايلشس ٚٚؿٛي٘ كعٝبًا ازي اغيظًُرير َٚٔ أطدزامل  

ُري يا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ عدٔ اغيٓهدش ٚثزدا ِٗ عًد٢      زذدٙ قٝاّ اغيظً
 اٱضيإ ٚاي ك٣ٛ.

ٚأقـ٢ َا ٜطًز٘ ايهباس ظيٌ طياع١ َٔ اغيظدًُري عًد٢ اٱس دذاد    
عٔ دِٜٓٗ ف أ ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ ي خيف عٔ ؿشف ا٭ر٣ عٔ اغيظًُري َٚٓ٘ 
َٓ  اٱس ذاد ٚعذّ ٚقٛع٘ر ٚا٭ؿٌ ٖٛ عذّ اَهاْد٘ ذتشَ د٘ ايزا ٝد١    

 عا ١ً عًٝ٘ر ٫ٚ عيف٠ يايؼار ايٓادس.ٚايعكٛي١ اي
يكذ أا  ُت اٯ١ٜ ايظايك١ ي كظِٝ أٌٖ ايه دامل ازي قظدُري ر ٚرندش     

حدداٍ ا٭ناددش َددِٓٗ ٚاْٗددِ فاطددكٕٛر ٚايبظددل أعددِ َددٔ اي عددذٟر ٜٚعددين  
ارتشٚج عٔ ايطاع١ر ٚإي ذأق ٖزٙ اٯ١ٜ ذشف ايعطف "ايٛاٚ" ايزٟ ٜبٝذ 

 ايعطفر ٚحي ٌُ ٚ ًٖٛا:
 ٱكشاس ياغيظًُري َٔ ايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل.ؿذٚس ا ا٭ٍٚ: 

 إساد٠ ايهباس َٔ  ن أٌٖ ايه امل. ايااْٞ:
اساد٠ اغيعٓدد٢ ا٭عددِ ؼي اٯٜدد١ ٚ ددٍٛ ايباطددكري َددٔ أٖددٌ  اياايددث:

 ايه امل ٚايهباس َطًكًا.
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إساد٠ ايباطكري َٔ أٌٖ ايه املر أَا  ن ايهبداس فدًٝخكِٗ    ايشاي :
يكاعذ٠ ن١ًٝ ٖٚٞ عذّ اَهإ اٱكشاس اذتهِ َٔ يامل ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ 

 ياغيظًُري.
ٚايـخٝذ ٖٛ ا٭ان فإ اٯ١ٜ  ا٤ق يزٝإ حكٝك١ ٖٚٞ قٝاّ ػدطش  
َٔ أٌٖ ايه دامل ياٱكدشاس ياغيظدًُري َٚكدا ً ِٗ ٚستداسي ِٗ يايظدٝفر       

 ٖٚزا َا ديت عًٝ٘ ايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ.
س َٚ  إ اٯ١ٜ يؼاس٠ يًُظًُري يايٓـش ٚايظبدش ٚا٭َدٔ َدٔ ايلدش    

ٚاي عذٟ فاْٗدا دعد٠ٛ يًـديف ٚاٱس كدا٤ ؼي َٓداصٍ اٱضيدإر ٚحدث عًد٢         
ايـ٬ح ٚاي ك٣ٛر ار إ اا عض ٚ ٌ ٜذف  عٔ اغيظًُري ايؼش ٚايهٝذر 
ٚضيٓدد  َددٔ إْؼددراهلِ يايعددذٚر ٜٚٓةددِٝٗ َددٔ نٝددذٙ ٚػددشٙ ر قدداٍ  عددازي    

ٚفٝددد٘ دعددد٠ٛ يًُظدددًُري  ر(1)دوَبِىْ ذَظْهههثِسُوا وَذَرَّقُهههىا الَ ََؼُهههسُّكُنْ كَُْهههدُهُنْ  َهههُْ ًار

ي٬ْكطاع  ازي عزاد ٘ فًٝع َٔ ق٠ٛ حتدٍٛ دٕٚ عُداس٠ ا٭س  يداي ك٣ٛ    
 ٚرنش اا.

يكذ أساد اا عض ٚ ٌ يٲطد٬ّ ايزكدا٤ ؼي ا٭س ر ٚيًكدش ٕ  د٠ٚ٬     
 ٜا ٘ر ٚيًُظًُري ايعٌُ يأحهاّ اذتد٬ٍ ٚاذتدشاّر ٚغيدا  دا٤ق اٯٜداق      

ري ّٜٛ ايكٝا١َ يُٝٓٗا  لداد  ايظايك١ ياٱازاس عٔ إْكظاّ ايٓاغ ازي قظُ
ْٚبش٠ر قظِ ٚ ِٖٛٗ يٝلا٤  ضا٤ هلِر ٚقظِ ٚ ِٖٛٗ طٛدا٤ عكٛيد١  
هلِر  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يزٝإ ع١ً َٔ ايعًٌ ايأ  ٪دٟ ازي ٖزٙ ايكظد١ُ  

 ٚنٝف إ اٱْظإ سيكذٚسٙ إ خي اس ايكظِ ايزٜٔ ٜهٕٛ فٝ٘.
ٚ لد٧ هلدِ   ٚ أ ٞ ٖزٙ اٯٜاق ي ازٝت اغيظًُري ؼي َٓاصٍ اٱضيدإر   

ةشٜل ادت١ٓ ٚايٓةا٠ر ٚختيف عٔ حـٍٛ ا٭َٔ ايذا٥ِ يايـيف عٔ ا٭ر٣ 
ايكًٝددٌ ؼي ايددذْٝا نُددا إ  كددذّ  ٜددأ "ايٛ ددٛٙ" عًدد٢ ٖددزٙ اٯٜدد١ عددٕٛ     
يًُظددًُري ي خُددٌ ايلددشس ٚا٭ر٣ ؼي  ٓددب اار ٚعددذّ ارتؼدد١ٝ َددٔ     
ايهددافشٜٔ ٚأٖددٌ ايظددط٠ٛ ٚادتدديفٚق ٭ٕ اغيظددًُري ٜددشِْٚٗ ٚٚ ددِٖٛٗ  
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 اضٟ ٖٚٛإ.َظٛد٠ ؼي 
 ٚحت ٌُ اٯ١ٜ أَٛسًا:

ا ـددداهلا ياٯٜددد١ ايظدددايك١ر ٚإ اغيكـدددٛد َدددٔ ايباعدددٌ ؼي     ا٭ٍٚ:
"ٜلشٚنِ" ِٖ ايباطدكٕٛ َدٔ أٖدٌ ايه دامل ار أا  ُدت اٯٜد١ ايظدايك١        

در ٚيًخدا  إ  هِنْهُنْ الْوُاْهِنُىىَ وَؤَكْثَسُهُنْ الْفَاظِقُىىَيزنشِٖ يكٛي٘  عازي ر

 ٜدأ ٞ َدِٓٗ كدشسر ٚإ اغيدشاد َدِٓٗ ايدزٜٔ       اغي٪َٓري َٔ أٌٖ ايه امل ٫
 ٚأطًُٛا.ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ؿذقٛا يزعا١ ايٓيب ستُذ 

إساد٠ أٌٖ ايه دامل َطًكدًا يعَُٛداق اٯٜد١ ايظدايك١ ٚطدٝام        ايااْٞ:
 اٯٜاق.

اغيشاد ايزٜٔ حياسيٕٛ اغيظًُري َٔ أٌٖ ايه امل ًٜٚخل يِٗ  اياايث:
 َؼشنٛا قشٜؽ ٚايهباس َطًكًا.

ـخٝذ ٖٛ اياايث ٭ؿاي١ اٱة٬م َٚلاَري اٯ١ٜ ايهشضيد١ َٚدا   ٚاي
فٝٗا َٔ ايذ٥٫ٌ ع٢ً اذتـا١ْ ايأ  عًٗا اا عض ٚ ٌ عٓذ اغيظدًُرير  
ٚٚقاٜ ِٗ َٔ ايؼش ٚايهٝذ ٚا٭ر٣ فإ قًت إ ا٭ؿدٌ ؼي ايلدُن ٖدٛ    
عٛد ٘ ازي َا قزً٘ر ٚيٝع ؼي اٯ١ٜ رنش يعُّٛ ايهباسر ٚادتٛامل إ اٯ١ٜ 

ن١ًٝ ػا١ًَ  ؼٌُ ايهباس ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ اٱكدشاس ياغيظدًُري َدٔ    قاعذ٠ 
يامل ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ يًخضٟ ٚايزٍ ايزٟ ن ز٘ اا ع٢ً ايهباسر ٚعضّ 

 اغيظًُري ع٢ً ستاسي ِٗ ٚاي ـذٟ هلِ ٚ٭فهاس ايل٬ي١ ٚادتخٛد.
َٚددٔ إعةدداص اٯٜدد١ اْٗددا  ددا٤ق  اطايددًا عاَددًا يًُظددًُري ٚ  لددُٔ  

 ٚ ًٖٛا:
اس٠ يعذّ ٚقٛع ايلشس ع٢ً اغيظًُري ر َٚا ٜ بشع عٓ٘ َٔ ايزؼ ا٭ٍٚ:

 ايز٤٬ ٚايعٓا٤.
 يٝإ عض اغي٪َٓري ٚق٠ٛ اٱط٬ّ. ايااْٞ:
يعددث ايظدده١ٓٝ ؼي ْبددٛغ اغيظددًُرير ار اٯٜدد١  ددا٤ق يًردد١   اياايددث:

اٱة٬م ٚاي كذٜش : ٫ ٜظ طٝ  ايهباس اٱكدشاس يهدِ ٚيدٛ حؼدذٚا ندٌ      
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عظُٝدد١ر ٚإْعطدداف نددزن ؼي  ددأسٜخ قددٛ ِٗ ٚس دداهلِر فٗددزٙ اٯٜدد١ ْعُدد١ 
 اٱْظا١ْٝر ٚيذا١ٜ سطٛخ َلاَري اٱط٬ّ ؼي ا٭س .

ٚسيا إ أحهاّ اٯ١ٜ ايكش ١ْٝ ياق١ٝ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ فدإ اٯٜد١ يؼداس٠     
 يًُظًُري ؼي أْبظِٗ ٚؼي أَٛاهلِ ٚأعشاكِٗ ٚرساسِٜٗ.

 أَا ؼي أْبظِٗ فًعذّ ٚؿٍٛ ايلشس ايِٝٗ َٔ أعذا٤ اٱط٬ّ ر ٚاَا 
ؼي أَٛاهلِ ٚأعشاكِٗ فإ ايظد١َ٬ َدٔ ايلدشس  ؼدٌُ حبدظ ا٭َدٛاٍ       

 ْٚضا١ٖ ا٭عشا .
ٚأَددا ايددزساسٟ فٲطدد ذا١َ أحهدداّ اٯٜدد١ ر فعٓددذَا ٜددش٣ اغيظددًُٕٛ  

أْبظِٗ ؼي أَٔ َٔ كشس ايهباس فاِْٗ ٜط٦ُٓدٕٛ ازي راق ا٭َدش يايٓظدز١    
طٝٛا زٕٛ ٭يٓا٥ِٗر ا٭َش ايزٟ  رتػذ عٓ٘ ايرزط١ ٚايظعاد٠ ٭ٕ ا٭يٓا٤ 

 ع٢ً َا ٜشثْٛ٘ َٔ ا٭عُاٍ ايعزاد١ٜ ٚطٓٔ اٱضيإ.
ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يايٓبٞ "ئ ٜلشٚنِ" ٚئ حشف ٜدذاٌ عًد٢ ايبعدٌ    
اغيلاسع فٝخـ٘ ياٱط كزاٍ ٜٚٓبٝ٘ر ٚقاٍ طٝزٜٛ٘ ؼي "ئ" صعِ ارتًٌٝ اْٗا 
٫ إ ٚيهِٓٗ حزفٛا يهاش ٘ ؼي ن٬َِٗر ٚقداٍ: ٖٚدزا يدٝع ،ٝدذر يكدذ      

ْ٘ ٚ عازي عٔ حذٚد ا٭ر٣ ايأ ٜ عش  هلا اغيظًُٕٛ َٔ أايف اا طزخا
 ايكّٛ ايهافشٜٔ ٚاْٗا ئ  شق٢ ازي ايلشس.

َٚددٔ نٓددٛص ٚإطددشاس ايكددش ٕ اْدد٘ ٜ لددُٔ  ٜدداق ايزؼدداس٠ ٚاٱْددزاسر   
ٚايٛعذ ٚايٛعٝذر ٚنٌ  ١ٜ َذسط١ ٚاس كا٤ ؼي اغيعاسف اٱهلٝد١ر ٚحةد١   

طش اٯٜد١ يؼداس٠    اٖش٠ر ٚيشٖإ قاة ر َٚٔ إعةاص ايكدش ٕ إ ٜدأ ٞ ػد   
د لَهيْ ََؼُهسُّوكُنْ بِالَّ ؤذي  ٚاْزاسًا َظ ك٬ً قا٥ًُا يزا ٘ر َٚٓ٘ قٛي٘  عدازي ر 

 ٚايزٟ ٜ لُٔ أةشافًا ٖٞ:
 : أعذا٤ اٱط٬ّ.ا٭ٍٚ
 : طعِٝٗ يٲكشاس ياٱط٬ّ ٚاغيظًُري.ايااْٞ
 : اغيظًُٕٛ ٚ ًكِٝٗ ا٭ر٣.اياايث
 : ط١َ٬ اغيظًُري َٔ ايلشس.ايشاي 
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يايذ٫ي١ اٱي ضا١َٝ ع٢ً قٝاّ أعدذا٤ اٱطد٬ّ سيخدا٫ٚق     ٚ ذٍ اٯ١ٜ
ايٌٓٝ َٔ اغيظًُري ٚاٜزا٥ِٗر ٚعذّ  شنِٗ ٚػأِْٗ ؼي عزادا ِٗ ٚؿً ِٗ 

 َ  اا عضٚ ٌر ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ اغيلاسع ٚحت ٌُ أَٛسًا:
: إح ُدددداٍ اساد٠ ايباطددددكري ٚايهبدددداس ا٫كددددشاس ياٱطدددد٬ّ  ا٭ٍٚ

ٛا ؼي اٱكشاس ياغيظًُري فًدٔ ٜلدشِٖٚ   ٚاغيظًُرير ٚاِْٗ يٛ ُٖٛا ٚطع
 ا٫ أر٣.

 :  ًزع ايباطكري ٚايهباس يايظعٞ يٮكشاس ياغيظًُري فع٬ً .ايااْٞ
قٝاّ ايهباس ياي عذٟ عًد٢ اغيظدًُرير ٚجتٗٝدضِٖ ادتٝدٛؾر     اياايث: 

ٚ عشكِٗ يًٗضضي١ ٚختًٞ اًبا٩ِٖ َدٔ قدشٜؽ ٚ نٖدا عدِٓٗر ٚ ٗدٛس      
شاس ِٖٚ أق٣ٛ ٚاناش عدذدًا ٚعدذ٠    اغيظًُري َٔ اغيعاسى ٚستا٫ٚق اٱك

 ٚعٛاقب ا٭َٛسر ٚيٝإ ْ ٝة١ اغيعاسى ؼي اغيظ كزٌ .
اَددا يايٓظددز١ غياٖٝدد١ ايبعددٌ فاْدد٘ ػدداٌَ يًددضَٔ اغياكددٞ ٚاذتاكددش        
ٚاغيظ كزٌر أٟ إ ستا٫ٚ ِٗ يٲكشاس ياغيظًُري َظ ُش٠ ٚيهدٔ ايٓ ٝةد١    

ايهبداس   دا٥ًُا َٓخـش٠ يا٭ر٣ ٫ٚ ـدٌ ازي إ٫كدشاس ٚؼي ايدزٟ ٜشٜدذٙ    
 ٚايباطكٕٛ ٚ ٛٙ:

 : اٱكشاس ياٱط٬ّ.ا٭ٍٚ
 : اٱكشاس ياغيظًُري.ايااْٞ
 زا٤ اغيظًُري.إٜ: نبا١ٜ اياايث
: ذين اغيها٥ذ يًُظًُري حملاٚي١  عًدِٗ ٜٓؼدرًٕٛ عدٔ دعد٠ٛ     ايشاي 

ا ٖٚٓداى يدذاٍٛ   ٓايٓاغ يٲط٬ّر فُا ٜبضع ايهباس َزادس٠ ايٓاغ َٔ ٖ
ر ٚؼي ايّٝٛ ايااْٞ ػشٜه٘ ٘ط٬َإسٙ أعًٔ ٕ  اأاٱط٬ّر فٝظُ  ايهافش 

ؼي ايعٌُر ٚؼي ؿزاح ايّٝٛ اياايث  زادس صٚ  ٘ يذاٍٛ اٱط٬ّر ٚعٓذ 
ر ٚيذٍ إ ٜع يف ٜٚ عظ ايهافش َٔ ٖزٙ اٯٜاق إط٬َ٘أاٛٙ  شاغيظا٤ ٜؼٗ

ٜ ٛ ٘ ازي اؿخاي٘ َٔ ايهباس يًٌٓٝ َٔ اٱط٬ّ ٚاغيظًُرير َٚٔ فلٌ 
غ ايـعٛد ؼي قٛ ِٗ ٖٚزٛط َشا ب ٛ كذّ قاا عضٚ ٌ ع٢ً اغيظًُري 
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انشاّ ٚايهٝذ ٚاغيهش ايأ ٜكّٛ يٗا ايهباسر ٖٚٛ َٔ َـادٜل ٖزٙ اٯ١ٜ 
 اغيظًُري َٔ ٚ ٛٙ:

 :  ٛ ٘ ارتطامل ازي اغيظًُري.ا٭ٍٚ
 : زت٧ اٯ١ٜ يـٝر١ ايزؼاس٠.ايااْٞ
 : ؼي اٯ١ٜ ختبٝف عٔ اغيظًُري.اياايث

ضيهدشٕٚ يد٘ر َٚدا ٜعذْٚد٘      اَٚد ايهبداس   ٙفكذ ٜظُ  اغيظدًِ سيدا ٜهٝدذ   
عًد٢ اٱطد٬ّر ٚحزدًا     ي٬ٜكاع ياغيظًُري فٝـامل يارتٛف ٚايبضع حشؿًا

يًُظًُرير ف أ ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ ي زعث ايظه١ٓٝ ؼي ْبظ٘ ٚجتعً٘ ٜٛا ب ع٢ً 
 عزادا ٘.

 ايهباس ٚعذّ ٚؿٛي٘ يًُظًُري. َهش:   زذد أناش افشاد نٝذ ٚاياايث
اغيظدًُرير ٚمل  دزنش ايلدشس    كدشاس ايهبداس ي  إٚرنشق اٯ١ٜ دس د١  

 ايزٟ ًٜخل يايهباس ْ ٝة١ يهٌ َٔ:
: قٝاَِٗ يايهٝذ ٚاغيهش ياغيظًُرير ٚيزٍ ا٭َٛاٍ ٚادتٗذ يًٌٓٝ ا٭ٍٚ

ٕ  اٜددا ِٗ ٚاس دداع نٝددذِٖ ازي   ٬ٖددذسًار يددزط  اٗددَددٔ اغيظددًُري ٚرٖاي 
ضتٛسِٖر ٚحتٍٛ ايلشس ايدزٟ ٜدإًَٔٛ ازي أر٣ ابٝدف ٜهدٕٛ طدزززًا ؼي      

 .٢ً اٱضيإ ٚاهلذا١ٜثزاق اغيظًُري ع
ٖٚددٌ  ـددٌ َلدداَري ٖددزٙ اٯٜدد١ ازي ايهبدداسر ادتددٛامل ْعددِ طددٛا٤  

ياغيٓطٛم اٚ يايذ٫ي١ ٚايؼٛاٖذ اغيشنز١ ٚاغي زا١ٜٓ ؼي ادت١ٗ ٚا٭ثشر ار  زٖب 
أناش افشاد  عذِٜٗ ع٢ً اغيظًُري أدساج ايشٜاحر يُٝٓا ٜأ ٞ سد اغيظًُري 

ٚ   ٚافًٝا َٚ٪ثشًا ٜٚهٕٛ دسطًا يًٝرًا ٚعيف٠ ايهدف عدٔ اٜدزا٤     ّيًٓداغ يًدض
ْلُاّ حتت يٛا٥٘ر غيا ؼي دف  اغيظًُرير ٚدع٠ٛ هلِ يذاٍٛ اٱط٬ّ ٚاٱ

ايلشس عِٓٗر ٚاي ٛفٝل ؼي ق٠ٛ سدِٖر ٚحتكٝدل ايظبدش عًد٢ ايهبداس َدٔ      
عةاص ايعكا٥ذٟ ؼي ايٛاق  ايعًُٞ احملظٛغ ايزٟ حي اج ازي اٯٜاق ٚاٱ

 ط٬ّ.ا ٝاس اٱإط ٓ اج ؼي ط١َ٬ ٚطا٥ط ؼي اٱ
ٱازاس عٔ اي خبٝف ؼي ؿذ كشس ايهباس فاْٗا ياَٚ  زت٧ ٖزٙ اٯ١ٜ 
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دع٠ٛ هلِ يدذاٍٛ اٱطد٬ّ ياع زداسٙ ٚا زدًا عًد٢ ندٌ َهًدف َٚهًبد١         
 ٚرنشق اٯ١ٜ أَشٜٔ ُٖٚا:

 كشاس ياغيظًُري.: ستا٫ٚق ايهباس اٱا٭ٍٚ
َٔ ايلشس ازي اغيظًُري ا٫ ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣  ٧: عذّ ٚؿٍٛ ػايااْٞ

 .س ايكًٌٝٚايلش
 ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:ر ٚمل  زنش اٯ١ٜ ايلشس ايزٟ ًٜخل ايهباس  

: ايلشس ايزٟ ًٜخل ايهباس َٔ  عذِٜٗ ع٢ً اغيظًُري انيف َٔ ا٭ٍٚ
 ايلشس ايزٟ ٜـٌ ازي اغيظًُري.

كددشاس  : يددٝع َددٔ كددشس عًدد٢ ايهبدداس َددٔ ستددا٫ٚ ِٗ اٱ      ايادداْٞ
 ياغيظًُري.
غيظًُري نًُا ٚنٝبًا : ٜـٝب ايهباس راق ايلشس ايزٟ ٜـٝب ااياايث

 ٚإ  زأٜ ؼي َاٖٝ ٘.
ٚايـخٝذ ٖٛ ا٭ٍٚر ٫ٕ ايهباس جي ٗدذٕٚ ؼي اٱكدشاس ياغيظدًُري    

عُداٍر ٜٚ ٛ ٗدٕٛ ازي   َٛاٍر ٜٚٓؼرًٕٛ عٔ اغيهاطدب ٚا٭ ٜٚٓبكٕٛ ا٭
ِ   اٱ عًد٢ اغيظدًُري ػيدا     أثدشًا طدًزٝاً   كشاس ياغيظًُري ثدِ ٫جيدذٕٚ يظدعٝٗ

ِ   ايهباسر ٜ٪دٟ ازي يعث ايبشق١ يري ٓداغ  ر ٚ دشى اي ٚختًٞ ا٭ زداع عدٓٗ
 ٚإؿاي١ عُّٛ ايهباس يذاٍٛ اٱط٬ّرْـش ِٗر ٌَٚٝ طياعاق ٚأَِ 

ر ٖٚددزٙ ا٫َددٛس َددٔ اطددزامل قٝدداَِٗ يك دداٍ ٚستاسيدد١     ٠يارتٝزدد١ ٚاذتظددش 
 اغيظًُرير ٚاطشاس اْ ـاس اغيظًُري عًِٝٗ.

 لاَىٌ ال ضسز عهً املسهًني
زٌر ٚإا ًدف ارتًٝدٌ   إي ذأق اٯ١ٜ ياذتشف)ئ( ايدأ جتخدذ اغيظد ك   

ّٕر فخزفت اهلُض٠ ختبٝبًار  ٚطٝزٜٛ٘ ؼي أؿًٗار إر قاٍ ارتًٌٝ أؿًٗا ٫ أ
فعي كددت أيددف ٫ر ْٚددٕٛ إٔر ُٖٚددا طددانٓإر فخددزفت ا٭يددف َددٔ ٫      
يظهْٛٗا ٚطهٕٛ ايٕٓٛ يعذٖار فع  ُعدت ايد٬ّ ٚايٓدٕٛر ٚؿداس هلُدا      



 72َعامل ا٫ضيإ ج                                                              د34ر

 

 .(1) ياٱَ ضاج ٚايرتنٝب حهِ  اش(
٘ يٗزا ايكٍٛر قاٍ طٝزٜٛ٘:يٛ نإ ا٭ؿٌ ٚمل ٜأاز طٝزٜٛ٘ ٚأؿخاي  

٫ إٔ غيددا  دداص : صٜددذًا يددٔ أكددشمل( ٱَ ٓدداع  ددٛاص  كددذّ ايـدد١ً عًدد٢     
 اغيٛؿٍٛ.

ٚيددٔ ْبددٞ يًبعددٌ ؼي اغيظدد كزٌر ٖٚٓايددو َظددأي إ ٚفددل ايكٝدداغ        
 اٱقرتاْٞ:

يددري)٫( ٚ)يددٔ( عُددّٛ ٚاـددٛق َطًددلر إر  ٓبددٞ)٫(       ا٭ٚزي:
 ف٬  ٓبٞ إ٫ اغيظ كزٌ.اغياكٞ ٚاغيظ كزٌ ٚايذا٥ِر أَا )ئ( 

يري)مل(ٚ)ئ( عُّٛ ٚاـٛق َٔ ٚ ٘ ر فُداد٠ اٱي كدا٤    اياا١ْٝ:
 ٖٞ ايٓبٞر ٚخت ف)مل( يايٓبٞ ؼي ايضَٔ اغياكٞر ٚ)ئ( يًضَٔ اغيلاسع.
يكذ إي ذأق اٯ١ٜ ياذتشف)ئ( ايزٟ خييف عٔ عذّ ٚقٛع ايلشس َٔ 

 ايباطكري ؼي اغيظ كزٌر ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
 ١ٜ عٔ ايضَٔ اغياكٞر ٚحت ٌُ اٯ١ٜ ٚ ًٖٛا:مل ختيف اٯ ا٭ٚزي:
ٚقٛع ايلشس ٚاٱكشاس ياغيظًُري َٔ ايهباس ٚايباطكري َٔ  ا٭ٍٚ:

أٌٖ ايه املر نُا ؼي ٚاقع١ أحذ َٚدا ذتدل اغيظدًُري َدٔ ا٭ر٣ إر ق دٌ      
َِٓٗ طزعٕٛر ٚنظشق سياعٝد١ سطدٍٛ اا ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ       

 ٚػّج ؼي ٚ ٗ٘.
ايٓـش فُٝا َل٢ َٔ أٜاّ اغيظًُري نُا ؼي َعشن١ جتًٞ َعاْٞ  ايااْٞ:

يذس ر ْٚضٍٚ ث٬ث١  ٫ف َٔ اغي٥٬ه١ َذدًا يٓـش٠ اغيظًُري ر )ٚعٔ إيدٔ  
ؼي  دنٙ َدٔ ا٭ٜداّ عدذ٠      عزاغ: مل  كا ٌ اغي٥٬ه١ إ٫ ّٜٛ يذسر ٚنداْٛا 

 .َٚذدًا(
ْٚضيت اٯ١ٜ ستٌ ايزخث يعذ َعشن١ يذس ايأ ٚقعت ؼي ايظاي  عؼش 

لإ طد١ٓ إثٓد ري يًدٗةش٠ عًد٢ ا٭ ٗدشر فٓـدش٠ اغي٥٬هد١ ؼي        َٔ ػٗش سَ
اغياكٞر أَا ؼي اغيظ كزٌ فكذ  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يايزؼاس٠ ٫ٚ ضيٓ  َٔ نٕٛ 
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ْضٍٚ اغي٥٬ه١ فدشدًا َدٔ أفدشاد ايزؼداس٠ ر ٚطدززًا َدٔ أطدزامل دفد  كدشس          
ايهبدداس ٚايباطددكري ٚؿددذِٖ عددٔ إٜددزا٤ اغيظددًُرير ٚاا  عددازي أعًددِ      

بعدد١ر ٚقددذ أْعددِ عًدد٢ اغيظددًُري يددذف  اغيبظددذ٠ ٚأطددزامل   ياغيـددًخ١ ٚاغيٓ
 ايلشس.

نإ اغيظًُٕٛ ؼي ندش ٚفدش َد  ايهبداسر فُدش٠  هدٕٛ ايرًزد١         اياايث:
يًُظًُري نُا ؼي َعشند١ يدذسر َٚدش٠ ٜٓةدٛ ايهبداس َدٔ اهلضضيد١ نُدا ؼي         
َعشن١ أحذر ٚأاش٣ حي ُٞ اغيظًُٕٛ خبٓذمر َٚٔ ٜ ةاٚصٙ َٔ ايهباس 

نددإ َددٔ أندديف ايبشطددإ نُددا ؼي عُددش يددٔ ٚد   ٜهددٕٛ َـددنٙ ايك ددٌ ٚإٕ
لَُِقْـَغَ ؿَسَفًا هِيْ الَّرَِيَ كَفَسُوا ؤَوْ رايعاَشٟ رٖٚٛ َٔ عَُٛاق قٛي٘  عازي

 .(1)دََكْثِرَهُنْ فََُنْقَلِثُىا خَائِثِنيَ

ْٚضيت ٖزٙ اٯ١ٜ ي خيف عٔ  زذٍ اذتداٍر ٚعدذّ حـدٍٛ اٱكدشاس     
 ياغيظًُري يعذ ْضٚهلا.

ظًُٕٛ ؼي يذاٜاق ايذع٠ٛ ق١ً ٚؼي حاٍ َٔ ايلدعف  نإ اغي ايشاي :
وَاذْكُهسُوا بِذْ ؤًَْهرُنْ قَلُِه ٌ هُعْرَؼْهؼَفُىىَ فِهٍ األَزْعِ ذَََهافُىىَ ؤَىْ       قاٍ  عدازير 

 .(2)دََرَََـَّفَكُنْ النَّاضُ

ٚإي ددذأق ٖددزٙ اٯٜدد١ يكٛيدد٘  عددازي)ئ ٜلددشٚنِ( ي هددٕٛ يؼدداس٠        
لددٌٝ اغيظددًُري يددإٔ   يًُظددًُري إزي ٜددّٛ ايكٝاَدد١ر ٖٚددٛ َددٔ ٚ ددٛٙ  ب    

 ـاحزِٗ ايزؼاس٠ يا٭َٔ ٚايظ١َ٬ َٔ نٝذ ا٭عذا٤ر َٚٔ ٜعٌُ سيشكا٠ 
اار ٚحيشق ع٢ً ا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهش فعٕ اا عض ٚ دٌ  

 جيعٌ ي٘ ٚاق١ٝ َٔ ػش ايباطكري.
يكذ  ًكت ٖزٙ اٯ١ٜ ؿبخ١ َٔ ايلشس ٚاٱكشاس عٔ اغيظًُري إزي 

َٔ ايٓاغ عدا ض٠ عدٔ اٱكدشاس يٗدِر ٖٚدزٙ      ّٜٛ ايكٝا١َر ٚ عًت أ١َ 
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 ا٭١َ يٝظت يايك١ًًٝ يٌ هلا أثش َٚٛكٛع١ٝ َٔ ٚ ٛٙ:
 ايباطكٕٛ ِٖ ا٭ناش َٔ يري أٌٖ ايه املر ٚحت ٌُ ٚ ًٖٛا: ا٭ٍٚ:
 ايهاش٠ يري ايٝٗٛد. ا٭ٍٚ:
 ايهاش٠ يري ايٓـاس٣. ايااْٞ:
 ايهاش٠ َٔ يري نٌ َٔ ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣. اياايث:
 طكٕٛ ِٖ ا٭ناش َٔ زتُٛع أٌٖ ايه امل َطًكًا.ايبا ايشاي :

ٜٚزري اٱط آا٤ ذشف اي زعدٝض)َٔ( يكٛيد٘  عدازي)َِٓٗ( س خدإ     
ايٛ دد٘ ايشايدد  ر ٖٚددٛ ايظدداٖش ػيددا ٜددذٍ عًدد٢ عظددِٝ ايزؼدداس٠ َٚلدداَري  

 اي خبٝف عٔ اغيظًُري ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١.
ِ َٚٔ ايزؼاس٠ إْ بدا٤ ٚؿدٍٛ ايلدشس إزي اغيظدًُري ٚفٝد٘ دعد٠ٛ هلد        

يٲ  ٗاد ؼي ةاع١ اار َٚٓاطز١ يزٓا٤ ؿشح ايذٚي١ اٱطد١َٝ٬ر ٚ ازٝدت   
َعامل ايذٜٔ ْٚذمل فشق١ َِٓٗ يً بك٘ ؼي أحهاّ اذت٬ٍ ٚاذتشاّر ٚإ كإ 
طٓٔ ايعزاداق ٚاغيٛا ز١ عًٝٗار ٚ ١ُٝٓ ًَهد١ اي كد٣ٛ ؼي ايٓبدٛغر قداٍ     

سِ وَََإْهُسُوىَ تِالْوَؼْسُوَِ وَََنْهَىْىَ وَلْرَكُيْ هِنْكُنْ ؤُهَّحٌ ََدْػُىىَ بِلًَ الََُْْر عازي

 .(1)دػَيْ الْوُنْكَسِ

يكذ يعث اا عض ٚ ٌ ايٓيب ستُذًا ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ سظي١ 
يًعاغيرير َٚٔ َـادٜل ايشظي١ اٱهل١ٝ ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ اٱازاس عٔ 
 حةب ايلشس عٔ اغيظًُري ر يٝ ُهٔ اغيظًُٕٛ َٔ ْؼش نًُد١ اي ٛحٝدذ  
ٚدع٠ٛ ايٓداغ يٲطد٬ّر ٚذتـدٍٛ اغيٓد  ايكٗدشٟ يًٓداغ عدٔ اٱكدشاس         

 ياغيظًُري.
ٌٖٚ  عطٌ اٯ١ٜ ايلشس َٔ ةشف ٚاحذ ٚ رتى يًُظًُري اٱكشاس  

يرنِٖر ادتٛامل ٫ر ٭ٕ اغيظدًُري ٫ ٜلدشٕٚ أحدذًا َٚدٔ ا٭ديد١ عًٝد٘       
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ر (1)ددْ لِلنَّهاضِ خَُْسَ ؤُهَّحٍ ؤُخْسِ َه رٚسٚد اٯ١ٜ ايظايك١ ياٱازاس ايظُاٟٚ يأِْٗ 
فعٕ قًت قاّ اغيظًُٕٛ َٚٓز يذا١ٜ ايذع٠ٛ اٱط١َٝ٬ يايرضٚر ٚيعث ايٓيب 
ستُددذ ؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ ايظددشاٜا يًبدد ذر ٚادتددٛامل إٔ ايرددضٚ  
سظي١ يايٓداغر ٚطدزٌٝ هلدذاٜ ِٗ إزي اذتدل ٚصتدا ِٗ ؼي ايٓؼدأ رير فٗدٛ        

ك ًٕٛ ؼي طزٌٝ اا ر حا ١ هلِ ٜ خٌُ اغيظًُٕٛ فٝ٘ ايعٓا٤ ٜٚكا ًٕٛ ٜٚ
ٱْكددار ايٓدداغ َددٔ يددشاثٔ ايهبددش ٚايلدد٬ي١ر َٚددٔ ايددذ٥٫ٌ عًدد٢ َعدداْٞ 
ايشظي١ ٚايشأفد١ يايٓداغ ؼي دادٍٛ اغيظدًُري اغيعشند١ َٚزدادس ِٗ يًردضٚ        

 أَٛس:
 إِْٗ ٫ ٜزذإٔٚ أحذًا ايك اٍ. ا٭ٍٚ:
قٝاَِٗ ياٱْزاس ٚاي زًٝغر ٚايذع٠ٛ إزي اٱط٬ّ يري ايـبري  ايااْٞ:

 ايك اٍ.ٚقزٌ 
 عذّ قً  ا٭ػةاسر ٚاي ٓضٙ عٔ اي عش  يًـزٝإ ٚايٓظا٤. اياايث:
إ  ٓامل ايك اٍ يذاٍٛ ايطشف اٯاش اٱط٬ّ ر ٚحبظ٘ ؼي  ايشاي :

وَالَ ذَقُىلُهىا لِوَهيْ   رقاٍ  عازي دَ٘ َٚاي٘ ٚعشك٘ر ٜٚهٕٛ ي٘ َا يًُظًُرير

 .(2)دؤَلْقًَ بِلَُْكُنْ العَّالَمَ لَعْدَ هُاْهِن ا

قزٍٛ ادتض١ٜ َٔ أٌٖ ايه املر ٚدادٛهلِ ؼي رَد١ ٚحبدظ     ع:ارتاَ
 اٱط٬ّ ٚاغيظًُري.

 لاَىٌ نٍ َضسوكى
 ا٤ق اٯ١ٜ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ اايذ٠ ٚػٗاد٠ قش ١ْٝ ٚإازداسًا َدٔ عًدِ    
ايرٝب عٔ َٛكٛع رٟ أ١ُٖٝ ااؿ١ ؼي حٝا٠ اغيظًُرير ف ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً 

 أَٛس:
 كشاس ياغيظًُري.اٱ: ١ْٝ ٚعضّ ايهباس ٚايباطكري ع٢ً إساد٠ ا٭ٍٚ
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 كشاس ياغيظًُري.:  ًزع ايهافشٜٔ يبعٌ اٱايااْٞ
: عذّ ٚؿٍٛ ايلشس يًُظًُري ا٫ ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣ ايزٟ ٖٛ اياايث

 اف ٚةأ٠.أأد٢ْ َش ز١ر ٚ
 ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ادتُ  )ئ ٜلشٚنِ( ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:

ر َٚدٔ  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ:  ٛ ٘ ارتطامل يًٓيب ستُذ ا٭ٍٚ
 ٘ يًُظًُري.ا٬ي

 : إضت٬ٍ ارتطامل ٚ ٛ ٗ٘ يهٌ َظًِ َٚظ١ًُ.ايااْٞ
١َر فٝأ ٞ ايلشس َٔ ايهباس عاًَا ٚااؿًار أ: إساد٠ اغيظًُري ناياايث

 ١َ.ٜ ٛ ٘ يًبشد َٔ اغيظًُري ٚيًةُاع١ َِٓٗر ٚيٮ
ايأ  أ ٞ َٔ ايهباس يًُظًُرير  ذٚ زري اٯ١ٜ ناش٠ اي خذٜاق ٚاغيها٥

يباطددكرير ٚص ددش عددٔ اٱطدد ُشاس يا٫كددشاس     ٚفٝٗددا اْددزاس يًهبدداس ٚا  
 ياغيظًُرير ٖٚزا ايض ش َٔ ٚ ٛٙ:

كددشاس : إازدداس ٖددزٙ اٯٜدد١ ايهبدداس يدداِْٗ يددٔ ٜظدد طٝعٛا اٱ     ا٭ٍٚ
 ياغيظًُري.
هشِٖر َاناش افشاد نٝذِٖ ٚ ٖٚٞ  زذد دساى ايهباس ذتكٝك١إ: ايااْٞ

 ٜٚأ ٞ ٖزا اٱدساى َٔ ٚ ٛٙ:
 : َلاَري ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١.ا٭ٍٚ
 قٛ ِٗ. : ناش٠ عذد اغيظًُري ٚإصدٜادايااْٞ
ايؼٛاٖذ ايٛاقع١ٝ ار ٜدذيش ايهبداس ٚاعدذا٤ اٱطد٬ّ َطًكدًا      : اياايث

ٜاّ ٚايًٝايٞ ح ٢ ٜ لذ هلِ عذّ  ش ب ا٭ثش اغيها٥ذ ياغيظًُري َٚا شيش ا٭
 .عًٝٗار ٚعذّ ْبعٗا

 حتًٞ اغيظًُري يايـيف ؼي راق اا.: ايشاي 
  ع٢ً أدا٤ ايبشا٥ض ٚايعزاداق.َٛا ز١ اغيظًُري: ارتاَع

 َٛا ١ٗ اغيظًُري حملا٫ٚق اٱكشاس يِٗ. ايظادغ:
ازاس ياي خبٝف عِٓٗ ار  دا٤ق اٯٜد١   إٚؼي اٯ١ٜ يؼاس٠ يًُظًُري ٚ
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يكإْٛ ثايت ٜ رؼ٢ اغيظًُري ؼي طيٝد  ا٭صَٓد١ ٚا٫َهٓد١ر فبدٞ اغيذٜٓد١      
ٜضايٕٛ اغيظًُري ٚاؿزخٛا رٟٚ َٓع١ ٚق٠ٛر ٚيهِٓٗ ٫ دَٚه١ إصداد عذ

قٜٛا٤ َٓز أٜاّ اي ٓضٜدٌر ٚيهدِٓٗ قدذ    أاش٣ ر ٚاغيظًُٕٛ أَـاس أق١ً ؼي 
فداد٠ عدذّ   ضيشٕٚ ذا٫ق َٔ ايلعف ؼي أص١َٓ ٫حك١ر فةدا٤ق اٯٜد١ ٱ  

ٚ ددٛد ايكـددذ ٚايعددضّ عٓددذ اعددذا٤  َدد   كددشاس ياغيظددًُرير حـددٍٛ اٱ
 اٱط٬ّ ي٬كشاس يِٗر ٖٚزا ايكـذ ٜ ة٢ً َٔ ٚ ٛٙ:

 : َٓطٛم اٯ١ٜ.ا٭ٍٚ
 كشاس ياغيظًُري.ر٣ يظزب طعِٝٗ اغيزَّٛ يٲ: ٚقٛع ا٭ايااْٞ
 .عذا٠ٚ ايهباس يًُظًُري: اياايث

ٚ ددذعٛ اٯٜدد١ اغيظددًُري يًعُددٌ يٝددَِٛٗ ٚ ددذِٖر ٚعددذّ ايددرتدد       
ٚاٱيطددا٤ ؼي  عظددِٝ ػددعا٥ش اار أٚؼي ْؼددش َزدداد٨ اٱطدد٬ّ ٚايعُددٌ       

 يأحهاَ٘ اؼ١ٝ َٔ ايهباس.
ٜدد١ ؼي أ دشا  َٚكاؿددذ طددا١َٝ  َٚدٔ إعةدداص ايكددش ٕ زتد٧ ٖددزٙ اٯ   

 َ عذد٠ َٓٗا:
ازددداس عدددٔ ؿدددذ نٝدددذ ايهبددداس يبلدددٌ َدددٔ اا قددداٍ       اٱ ا٭ٍٚ:

 .(1)دوَََوْكُسُوىَ وَََوْكُسُ اللََُّ وَاللََُّ خَُْسُ الْوَاكِسَِيَر عازي

 اي خبٝف عٔ اغيظًُري. ايااْٞ:
 ايزؼاس٠ يٓـش اٱط٬ّ ٚدف  ايلشس ٚايهٝذ عِٓٗ. اياايث:
 ارتٛف ٚايبضع َٔ ْبٛغ اغيظًُري.ةشد  ايشاي :

يعث اغيظدًُري ازي ادتٗداد ٚايظدعٞ ؼي طدزٌٝ اار ٚعدذّ       ارتاَع:
ارتؼ١ٝ َٔ َهش ايهباس ٚايباطكرير ار إ ارتٛف َٔ نٝدذ ايعدذٚ جيعدٌ    
ا٫ْظإ َٓؼر٬ً ي٘ ر ٜٚـشف ايٓظش عٔ نان َٔ أٖذاف٘ َٚا ٜزرٞ اصتاصٙر 

ظددعٞ اذتاٝددث ؼي طددزٌٝ اا   ف ددأ ٞ ٖددزٙ اٯٜدد١ ي ددذعٛ اغيظددًُري ازي اي    
ٝذإ شتـٛق َٔ َٝادٜٔ اذتٝا٠ر اٚ يضَإ اٚ ٫ٜٚٓخـش ٖزا ايظعٞ سي
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يًذ دٕٚ  نٙ َدٔ ايزًدذإر يدٌ ٖدٛ ػداٌَ غيٝدادٜٔ ايعكا٥دذ ٚايعزداداق         
ٚا٭حهدداّ ٚاٱ  ُدداع ٚا٫ادد٬م ٚ ٗددزٜب ايٓبددٛغ ٚايعُددٌ ايددذ٩ٚمل 

 يٰاش٠.
عٔ اغيظًُرير يدٌ   عةاص ؼي اٯ١ٜ اْٗا مل  ٓف ايلشس َطًكًاَٚٔ اٱ

 ؼن ازي اذتام ا٭ر٣ ياغيظًُري يظزب نٝذ ايهباسر ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًُظًُري 
يًـيف ٚاي خٌُ ٚايؼدهش ا عًد٢ ْعُد١ ؿدشف ايلدشس ادتظدِٝ عدِٓٗر        
ٚحةب نٝذ ايهباس َٔ ايٛؿٍٛ ايِٝٗ ر  ش٣ َارا حيـٌ يٛ مل ٜـشف 

 ادتظِٝ عٔ اغيظًُرير فٝ٘ ٚ ٛٙ: ساا عضٚ ٌ ايلش
 َ ٓاع ايهباس عٔ إٜزا٤ اغيظًُري.: إا٭ٍٚ
 صدٜاد ستا٫ٚق ٚطعٞ ايهباس يٲكشاس ياغيظًُري.إ: ايااْٞ
 : إْؼراٍ اغيظًُري يـذ ٚدف  َها٥ذ ايهباس.اياايث
 كاف١ٝ ٫ةاق١ هلِ يٗا.إعزا٤ أكشاس ياغيظًُرير ٚحتًُِٗ : اٱايشاي 

:  زاة٧ طياعاق َٔ ايٓاغ َٔ ايذاٍٛ ؼي اٱط٬ّ اؼ١ٝ ارتاَع
كشاس يِٗر أٚيظزب ايٛقٛع حتت  أثن ايهباس ٚػزٗا ِٗ َٚا ٜبرتْٚ٘ اٱ

 ع٢ً اٱط٬ّ.
 : إصدٜاد اغيٓا ا٠ يري ايهباس يايزاةٌ.ايظادغ

اش٣ نًٗا ػيه١ٓ ٫ٚ عاس  ٚيعط آا٤ ايٛ ٘ ا٭ٍٚ فإ ايٛ ٛٙ ا٭
ا٭َش  ِٗريٝٓٗا يزا فإ فلٌ اا ع٢ً اغيظًُري عظِٝ ؼي دف  ايلشس عٓ

ايؼدهش ٚايآدا٤ َدِٓٗ غيكداّ ايشيٛيٝد١ ٚجتًدٞ َعداْٞ ايؼدهش          ايزٟ ٜظ ًضّ
 ياغيٛا ز١ ع٢ً ةاع١ اا.

 لاَىٌ صريوزج انضسز أذي
 ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يزٝدإ ْعُد١ َدٔ ْعدِ اا عضٚ دٌ عًد٢ اغيظدًُري        

ٚ  يٚ  ة٢ً ٖزٙ ايٓع١ُ   ر كدشاسِٖ ياغيظدًُري  إ خبٝف ٚةأ٠ نٝدذ ايهبداس 
رنٙ ٚكدعٝبًا حي داج ايكد٠ٛ ٚاغيدذد     يكذ اًل اا ا٫ْظإ ٚ عً٘ ست ا ًا ي
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ْظدإ ؼي  ر نُدا رندش ايكدش ٕ إٔ اٱ   (1) دخُلِقَ اإلًِعَاىُ ػَهؼُِفًا قاٍ  عازي ر

بِىَّ اإلًِعَهاىَ  قداٍ طدزخاْ٘ ر   َب كش ازي سظي١ اار  ؿٌ اًك٘ فضعأ

 .(2)دخُلِقَ هَلُىػ ا

هلدٞ يًُظدًُري يزعدث ايكد٠ٛ  ؼي     ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي زري ايعٕٛ اٱ 
ر ٚ ُٓٝدد١ ًَهدد١ ايظدده١ٓٝ ؼي ْبٛطددِٗرٚ عًِٗ قددادسٜٔ عًدد٢    ؿددبٛفِٗ
ايهباسر ٚسد أراِٖر يإ حـِٓٗ َٔ ايلشس  قعذا٤ ٚاطهاَٛا ١ٗ ا٭

ايزٟ ٜأ ٞ َٔ ايهباس ر ف٬ ٜـٌ ايِٝٗ إ٫ ياد٢ْ َش ز١ ر  ٫ٜٚهدٕٛ ا٫  
 د ٚ ًٖٛا:لَيْ ََؼُسُّوكُنْ بِالَّ ؤذيأر٣ ق٬ًًٝ ر ٚحي ٌُ قٛي٘  عازي ر

ٜذ اعذا٤ اٱط٬ّ إٜكاع ايلشس ايؼذٜذ ياغيظًُرير ٚيهٓد٘  : ٜشا٭ٍٚ
 ؼي ايٓ ٝة١ ٫ٜهٕٛ ا٫ أر٣ ٚكشسًا ق٬ًًٝ.

 : َا ٜظع٢ ايٝ٘ ايهباس ٖٛ أر٣ اغيظًُري ٚيٝع اٱكشاس يِٗ.ايااْٞ
: َاٜك  ع٢ً اغيظًُري َٔ ايهباس كشس ستضر ٚيهٓ٘ ٫ٜهٕٛ اياايث

 ؼي ايٛاق  إ٫ أر٣.
كدشاس ايؼدذٜذ ياغيظدًُري    ِ ٜكـدذٕٚ اٱ ٚايـخٝذ ٖٛ ا٭ٍٚر فاْٗ

ٚيهٔ اا عضٚ ٌ ٜعـِ اغيظًُري َٔ ايلشس ٜٚـشف عِٓٗ أناش أفشادٙ 
٫ٜٚـددٌ ايددِٝٗ إ٫ ايٓددضس ايٝظددن َٓدد٘ر سيددا جيعًددِٗ قددادسٜٔ عًدد٢ حتًُدد٘  

 ٚدفع٘ر ٚحت ٌُ ايٓظز١ يري ايلشس ٚا٭ر٣ ٚ ًٖٛا:
ا٤ر ي كددُددا َدداد٠ يٲٗ: ايعُددّٛ ٚارتـددٛق َددٔ ٚ دد٘ر أٟ يٝٓا٭ٍٚ
 ٖٚٛ ع٢ً قظُري: فرتامَٚاد٠ يٲ

 ايلشس  ض٤ َٔ ا٭ر٣ر ٚنٌ أر٣ ٖٛ كشسر ٚيٝع ايعهع. ا٭ٍٚ: 
 .ٚنٌ كشس ٖٛ أر٣ر ٚيٝع ايعهع ا٭ر٣  ض٤ َٔ ايلشس ايااْٞ:
 : ايلشس فشع ا٭ر٣.ايااْٞ
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 اي زأٜ يُٝٓٗا. :اياايث
 اي ظاٟٚر فايلشس ٖٛ ْبظ٘ ا٭ر٣ َٔ  ن فشم يُٝٓٗا. ايشاي :
ٝذ ٖٛ ايكظدِ اياداْٞ َدٔ ايٛ د٘ ا٭ٍٚر فايلدشس اعدِ َدٔ        ٚايـخ

ا٭ر٣ ٖٚٛ ٚفل ا٫ؿط٬ح ايز٬ ٞ َٔ اٱط آا٤ اغي ـٌ ٚاي كذٜش: يدٔ  
٫ أر٣ ٜظنًار ٚقٌٝ اْ٘ َٔ اٱط آا٤ اغيٓكط  ي كشٜب إ  ٓع إٜلشٚنِ 

٫هلدٞ عًد٢   إا٭ر٣ يٝع َٔ ايلشسر ٖٚٛ يعٝذر ٚؼي اٯ١ٜ يٝإ يًبلٌ 
  ِٗ َٔ نٝذ ايهباس ٚايؼش ايكادّ َِٓٗ.اغيظًُري يظ٬َ

ٚقذ  ا٤ أر٣ فشٜدل َدٔ يدين إطدشا٥ٌٝ غيٛطد٢ عًٝد٘ ايظد٬ّ ر قداٍ         
ر َٚدٔ  (1) دََاؤََُّهَا الَّرَِيَ آهَنُىا الَ ذَكُىًُىا كَالَّرَِيَ آذَوْا هُىظَهً فَثَهسَّؤَ ُ  طزخاْ٘ ر

ازي  اعةاص ايكش ٕ إ اٯ١ٜ ٫جتعٌ اغيظًُري ٜشنٕٓٛ ازي ايهباس ٚخيًذٕٚ
ايشاح١ر يٌ اْٗا  زعث فِٝٗ سٚح ايٝكظ١ ٚاذتٝط١ر ٚ ذعِٖٛ ٭از اذتزس 

 ٚاٱحرتاص َٔ ايهباسر َٔ ٚ ٛٙ:
 : ا٭ر٣ ػش ٚفٝ٘ أمل ْٚـب ٚعٓا٤.ا٭ٍٚ
: ٜ ِ ؿشف ايهان َٔ أفشاد ا٭ر٣ يبلٌ اا ع٢ً اغيظًُرير ايااْٞ

لدُٔ  ٚحتزٜشٙ يًُظًُري َٔ ايهباس ٚكشسِٖر َٚٓ٘ ٖزٙ اٯٜد١ ايدأ     
 اي خزٜش ٚاي ٓزٝ٘ َٔ نٝذ َٚهش ايهباس.

: ؼي اٯ١ٜ دع٠ٛ يًُظًُري يًـديف عًد٢ أر٣ ايهبداسر ٚعدذّ     اياايث
ايبضع َٓ٘ر اٚ َٔ صٜاد ٘ ٚػذ ٘ر فُٔ إعةاص اٯ١ٜ اْٗا  زعث ايطُأْٝٓد١  
ؼي قًٛمل اغيظًُري يإ ايزٟ ًٜخكِٗ َٔ أر٣ ايهباس ئ ٜ ظ  أٚ ٜضدادر 

 يٌ ٜزك٢ ع٢ً راق اغيش ز١.
ٚؼي اٯ١ٜ إعةاص ي٬ ٞ ٚيردٟٛ ر فداغيعشٚف إ ايٓظدز١ يدري ايلدشس      
ٚا٭ر٣ ٖٞ ايرتادف ٚاي ظاٟٚر فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي زري ايباسم ايهدزن  
يُٝٓٗار ٚإ ايلشس ئ ٜـدٌ ازي اغيظدًُري َدٔ ايهبداس ٚايباطدكري ٚإ      
طعٛا ايٝ٘ ا٫ سيش ز١ أد٢ْ ٚأاف ر ٖٚزا ا٭َش  اٖش يًخا  كعف ١ُٖ 
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َٚاعٓذِٖ َٔ طةاٜا ايبشق١ ٚارت٬فر َٚاٜعٝؼٕٛ َٔ اطزامل  ايباطكري
ايل٬ي١ ٚايلٝاعر ٚيًخا  ق٠ٛ ػدٛن١ اغيظدًُري ٚثزدا ِٗ عًد٢ اٱطد٬ّ      

 ٚ عاٖذِٖ يًبشا٥ض ٚايٛا زاق.
ٚ ؼن اٯ١ٜ ازي إ ايلشس َدٔ ايهًدٞ اغيؼدهو ايدزٟ ٜهدٕٛ عًد٢        

 دب  َشا ب َ باٚ ١ر ٚأدْاٖا ا٭ر٣ر ايدزٟ ٜهدٕٛ ٖدٛ اٯادش عًد٢ َشا     
َ باٚ ١ قد٠ٛ ٚكدعبًا يدزا فُدٔ إعةداص اٯٜد١ إ ايلدشس ايدزٟ ٜدأ ٞ َدٔ           
ايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل ٚ نِٖ َٔ أد٢ْ َشا ب ايلشسر ا٫ اْ٘ ْبظ٘ 
ٜهٕٛ ع٢ً َشا ب ٚدس اق َ باٚ ١ ذظب اذتاٍ ٚايضَإ ٚاغيهدإ ا٫  

 إ اع٢ً َش ز١ َٔ ا٭ر٣ ٖٞ َٔ أد٢ْ َشا ب ايلشس.
ٛثٝك١ مساٜٚد١ اايدذ٠ ازي ٜدّٛ ايكٝاَد١ ٖٚدٞ      يكذ  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي

عذّ إس كا٤ ٚإصدٜاد ا٭ر٣ ايزٟ ٜأ ٞ َٔ أٌٖ ايه امل ازي َشا ب عاي١ٝ 
َٔ ايلشس فُٔ فلٌ اا عضٚ ٌ ع٢ً اغيظدًُري إ جيعدٌ كدشس ٚػدش     
ايهباس سيش ز١ اد٢ْ ٚدس ١ يٝع فٝٗا كشس نزن ع٢ً اغيظدًُري ٫ٜٚـدٌ   

جيعدٌ اغيظدًُري ؼي ػدهش دا٥دِ ا     َٓ٘ ا٫ اغيظد٢ُ ٚؿدشف ايطزٝعد١ َٚدا     
 عازير ٜٚكظ١ ٚحزس َ ـًري ر ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًُظًُري يًازاق ع٢ً اٱضيإ 
ٚحث يًهباس يذاٍٛ اٱط٬ّ يعذ س١ٜ٩  ٜاق إندشاّ اغيظدًُري ايظداٖش٠    

 ٚايزاة١ٓر ٚايعك١ًٝ ٚاذتظ١ٝ.
ٖٚزٙ اٯ١ٜ أٟ ؿنٚس٠ ايلشس أر٣ َٔ اٯٜاق ايعك١ًٝ ٚاذتظ١ٝ ؼي  

ايباطكٕٛ ٚايهباس ٜزٝٳ ٕٛ يًُظًُري ٚحيهُٕٛ َهشِٖر ثدِ   ٕ ٚاحذر ف
ٜشٕٚ عذّ ٚؿٍٛ ػ٧ َٓ٘ ا٫ ايٓضس ايٝظن ايزٟ ٜظ طٝ  اغيظًُٕٛ حتًُ٘ 
ٚايـيف عًٝ٘ر يٝزكد٢ ايادٛامل ٚا٭ دش يًُظدًُرير ٚايدٛصس ٚا٭ثدِ عًد٢        

 ايهباس.
ٌٖٚ ٜهٕٛ اٱثِ ايزٟ ًٜخل ايهباس ع٢ً ا٭ر٣ اذتاؿٌر أّ ع٢ً  

 د َِٓٗ.ايلشس اغيكـٛ
ادتدٛامل ٖدٛ اياداْٞ فددإ اٱثدِ ايدزٟ ًٜخددل ايهبداس ذظدب ْٝدد ِٗ         
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َٚهشِٖ ٚاغيٓهش ايزٟ ٜش هزٕٛ ٚ عذِٜٗ ع٢ً اغيظًُرير َٚٔ َـدادٜل  
 لا٩ٍ ايلشس اغي ٛ ٘ يًُظًُري عذّ  ش ب ا٭ثش ع٢ً ْٗٞ اٌٖ ايه امل 

 يًٓاغ عٔ داٍٛ أٱط٬ّ.
َٔ يين قشٜظ١ اٚ  فعٓذَا ٜأ ٞ اغيؼشى ٚايلاٍ ٚاي ا٥٘ ٜظأٍ ػخـًا 

 ؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ ايٓلددن َددا٬ً عددٔ ؿددذم ْزدد٠ٛ ايددٓيب ستُددذ  
ٚع٬َا ٘ عٓذِٖ ؼي اي ٛسا٠ر ٚحيشف ٖزا ايؼخف  ًو ايع٬َاق ٜٚزنش 
ا٬فٗا فإ ٖزا اغيؼشى ٫ًٜ بدت ازي قٛيد٘ر يدٌ ٜكدّٛ ياي دذيش ٚايد بهن       

ؿ٢ً اا عًٝ٘ ُذ ٚاٱع زاس َٔ اٯٜاق ٚاغيعةضاق ايأ  ا٤ يٗا ايٓيب ست
ٜٚهٕٛ عٓذٙ ْٛع َكاس١ْ يري اْهاس ٖزا يع٬َاق ايٓز٠ٛر ٚيري  ٚ ي٘ ٚطًِ 

ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    اٯٜاق ايعك١ًٝ ٚاذتظ١ٝ اغي٬ص١َ يٓزد٠ٛ ايدٓيب ستُدذ    
 . ٚطًِ

ٜٚذسى ايعكٌ ٚايٛ ذإ يضّٚ ا٭از ياٯٜاق ٚايزٝٓاق ٫ْٗا ػاٖذ 
س اغيخددايف ٚاي خشٜددف ازي  حاكددش ٫ٜكزددٌ اي زددذٌٜ ر ٫ٜٚشقدد٢ اٱازددا   

َعاسك ٘ر ٚيزا ٜهٕٛ طعٞ ػطش َٔ اٌٖ ايه امل ي٬كدشاس ياغيظدًُري   
 أر٣ ق٬ًًٝ.

 لاَىٌ انتصدٌ
إا اس اا عضٚ ٌ يًُظًُري ارت٬ف١ ؼي ا٭س  ي ٓضٌٜ ايكش ٕ ع٢ً 

ر ٚ لُٓ٘ ٭حهاّ اذت٬ٍ ٚاذتشاّ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 
 يأ ٫ كزٌ اي رٝن.ٚطٓٔ ايؼشٜع١ ايٓاطخ١ ا

َٚٔ اٯٜاق إ  ش٣ ؼي ندٌ صَدإ إطد ٝعامل ايؼدشٜع١ غيظد خذثاق       
اغيظا٥ٌر ٚإَهإ إق زاغ أحهاَٗا َٔ ايكدش ٕ ٚايظد١ٓر ٚاٱطد رٓا٤ عدٔ     
ايشأٟ ٚاٱ  ٗاد ٚحهِ ايعكٌ ر فايبكٝد٘ ايدزٟ ٜبدأ ؼي َظدأي١ ٜطايدب      

 يايذيٌٝ َٔ ايكش ٕ ٚايظ١ٓ.
ًُري ايهبا١ٜ ؼي ايبك٘ر ٚاٱيا١ْ ؼي ٚنُا  بلٌ اا ٚ عٌ عٓذ اغيظ 

ا٭حهاّ ٚ رؼٝٗا يًُٝادٜٔ اغيخ ًب١ ايعكا٥ذٜد١ ٚايظٝاطد١ٝ ٚاٱ  ُاعٝد١    
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ٚاٱق ـاد١ٜ ٚ نٖار فإ اا عضٚ ٌ أْعِ عًِٝٗ َش٠ أاش٣ ٚنبداِٖ  
ػددش أعددذا٥ِٗر ٖٚددزا ايهباٜدد١ حا دد١ ٚكددشٚس٠ يًُظددًُري ؼي أْبظددِٗ    

أعذا٤ ايدذٜٔ إادشا ِٗ َدٔ    ٚأعشاكِٗ ٚأَٛاهلِ ٚدٜاسِٖر فًكذ أساد 
 دٜاسِٖ ياذتشمل ٚايك اٍر ٚاي عذٟ ٚايظًِ.

فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يؼاس٠ ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ َٔ ايلشس إ٫ َا قٌ َٓ٘ ػيا 
ضيهٔ  ذاسن٘ ٚاي ـذٟ  ي٘ر ٚيٛ نإ ايلشس َٔ ا٭عذا٤ نانًا فٌٗ ٜكذس 
اغيظًُٕٛ ع٢ً دفع٘ر ٚايـيف ع٢ً حتًُ٘ر ٚايظعٞ يذس٥٘ر ادتٛامل ْعدِ  

ٕ اا عضٚ ددٌ اَددذِٖ يأطددزامل ايكدد٠ٛ ٚاغيٓعدد١ر ٚ عًددِٗ َ ظددًخري    ٫
ياٱضيإر َٚ  ٖزا فاْ٘ طزخاْ٘ ابف عِٓٗر ٚ عٌ َاٜـدٌ ايدِٝٗ َدٔ    
َهش ٚنٝذ أعدذا٤ اٱطد٬ّ أر٣ َدٔ ادْد٢ َشا دب ايلدشسر ٚفٝد٘ دعد٠ٛ         
يًُظًُري يً ـذٟ هلزا اغيهش ٚايهٝدذر ٚدفعد٘ رٚأادز ايهدافشٜٔ ياػدذ      

يِٝٗ أٚ ايرب١ً عدِٓٗ ر ح د٢ ٜهبدٛا عدٔ اٜدزا٤      ا٫حٛاٍ ٚعذّ ايشنٕٛ ا
اغيظًُري يزا  ا٤ ايؼطش اي ايٞ َدٔ اٯٜد١ يايزؼداس٠ يايٓـدش يكٛيد٘  عدازي       

 د.وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْ َُىَلُّىكُنْ األَدْتَازَر

ٜٚذٍ اي خبٝف ايٛاسد ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ يذ٫ي د٘ اٱي ضاَٝد١ عًد٢ حدث      
يأحهداّ ا٭اد٠ٛ َٚدا ٜرتػدذ     اغيظًُري ع٢ً ايٛحدذ٠ ٚاٱحتدادر ٚاي كٝدذ    

عٓٗار ٚاذتشق ع٢ً ْزز ايعذا٠ٚ ٚايبشق١ ٚاي ؼ ت ؼي ؿبٛف اغيظدًُري  
 ٖٚٛ ايزٟ أنذ ٘ اٯٜاق ايظايك١.

ار إ ايعذٚ ٫ٜكـذ فشق١ ٚاحدذ٠ َدٔ فدشم اغيظدًُري يدٌ ٜظد ٗذف       
اٱط٬ّ ٚاغيظًُري طيٝعًار ٚح ٢ يٛ قـذ ؼي أراٙ ٚ عذٜ٘ فشق١ َٔ فشم 

 ٜأ ٞ عًِٝٗ طيٝعًا عا ٬ً اّ   ٬ً. اغيظًُري فإ ايلشس
ٚ طشد ايزؼاس٠ ايٛاسد٠ ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ ايب ٛس ٚايهظٌ عٔ اغيظًُرير  

ٚ رتػذ عٓٗا يؼاساق َ عذد٠ َٓٗا  ًز١ ْٚـش اغيظًُري عٓذ اغيٛا ١ٗ َ  
ا٭عددذا٤ر ٚيكددا٤ ادا٤ ايبددشا٥ضر ٚ عاٖددذ اغيظددًُري يًعزدداداقر ٚعددذّ    

١ٜ  كٍٛ إ دافع ِ عدٔ اٱطد٬ّ ٚعدٔ    اٱكشاس يايذٜٔ ٚاغي١ًر ٚنإٔ اٯ
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اْبظهِ فايٓـش حًٝبهِر ٚإ ؿيفمت فإ ايلشس اٯ دٞ َدٔ ايهبداس يدٔ     
 ٜهٕٛ نزنًا اٚ اطنًا.

ٚقددذ حت دداج ا٭َدد١ ازي اغيزددادس٠ ازي اهلةددّٛر اٚ ازي ايددذفاعر اٚ ازي  
ايـيف ٚاي خٌُ ازي حري اي أٌٖ يًُٛا ١ٗ اٚ ٱْـشاف ايعذٚ ٚاْؼراي٘ 

 يٓبظ٘.
ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ ي هٕٛ يؼاس٠ ايٓـش ٚا٭َٔ ٚايظ١َ٬ ؼي نٌ ٖزٙ ٚ أ  

اذتا٫قر ٚ ظاِٖ ؼي إ  ٓامل اغيظدًُري يًعُدٌ خبد٬ف َدا جيدب عًدِٝٗ       
َٚا٫ ٜكذسٕٚ عًٝ٘ر فُا داّ ايٓـش ٚا٭َٔ حًٝبِٗ َطًكًا ٚئ ٜـدًِٗ  
ا٫ أر٣ ؼي نٌ ا٭حٛاٍ فاِْٗ خي داسٕٚ ا٭حظدٔ ٚا٭فلدٌ َٚدا ٥٬ٜدِ      

 ٝاس عٓٛإ يًخه١ُ ٚايعكٌر ٖٚٛ سػخ١ َٔ سػخاق حاهلِ ٖٚزا اٱا
فلٌ اا ايزٟ ٜ ة٢ً ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ يـشف أناش أفشاد اغيهش ٚايهٝذ ايزٟ 
ٜكّٛ ي٘ ايهباس حملاسي١ اغيظًُرير ٚارا ندإ ايك داٍ ٚاغيٛا ٗد١ ياغيادٌ َدٔ      

 َـادٜل َٛا ١ٗ يًهباسر فبٞ ايـيف ٚحتٌُ ا٭ر٣ َظا٥ٌ:
 ي ـذٟ.: ٌٖ ٖٛ َٔ َـادٜل اا٭ٚزي
فَوَههيْ : ٖددٌ ٜ عدداس  ايـدديف َدد  عَُٛدداق قٛيدد٘  عددازي ر  ايااْٝدد١

 .(1) داػْرَدَي ػَلَُْكُنْ فَاػْرَدُوا ػَلََُِْ تِوِثْ ِ هَا اػْرَدَي ػَلَُْكُنْ

: ٌٖ ٜٓخـش ا٭ ش ٚاياٛامل ياي ـذٟ يايٝذ ٚايًظإ يًعدذٚ  اياايا١
 ٚ ًُ٘ أّ ٜؼٌُ ايـيف.

 ي ـذٟ يٮعذا٤.ٌٖ ٜ عاس  ايـيف َ  ٚ ٛمل ا: ايشايع١
اَا ا٭ٚزي فاْ٘ َٔ َـادٜل اي ـذٟ ٭ر٣ اٌٖ ايه امل ٚايهباس غيا 
فٝ٘ َٔ ايازاق ع٢ً ايذٜٔر ٚاذتبا  ع٢ً ايؼعا٥شر ٚايـيف ؼي  ٓب اا 

 ط عذاد يًٛثٛمل ع٢ً ايعذٚ عٓذَا   ٧ٝٗ اطزاي٘.ٚاٱ
ٚاَا اياا١ْٝ فإ حتٌُ ا٭ر٣ ٫ٜ عاس  َ  عَُٛاق اٯ١ٜ ايهشضيد١   
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١ ؼي سد اٱع ددذا٤ ؼي ايهٝبٝد١ ٚايضَددإ ٚاذتدداٍر  حد ر يًظددع١ ٚاغيٓذٚعد٬ٙ أ
 .ًب ايظبشجيٚايـيف ط٬ح 

ٚاَا اياايا١ فإ ايـيف يامل يٮ ش ٚاياٛامل ارا نإ ؼي َشكا٠ اار  
ٚيكـذ ايكشي١ ْٚـش اٱط٬ّ ر ٚدفد  ا٭ر٣ عدٔ اٱطد٬ّ ٚاغيظدًُرير     

 .ٚاْ ظاس ايٛقت اغيٓاطب يًشد
ر يٌ اْ٘ َدٔ  ٚ  اي ـذٟ يًعذَايـيف ٫ٜ عاس  ٚاَا ايشايع١ فإ  

َـادٜل اي ـذٟ ر ٚقذ ٜهٕٛ أفلًٗا ٚأػشفٗا عٓذَا ٜ لُٔ اٱقدذاّ  
 .ع٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظًُري ٚدف  ايلشس ع٢ً ارتشٚج ٚاغيٛا ١ٗ

ٚقذ  ا٤ق  ٜاق عذٜذ٠ حتدث عًد٢ ايـديفر اـٛؿدًا ٚإ ايـديف       
اا ر قدداٍ َكٝددذ ي عاٖددذ ايبددشا٥ض ٚايٛا زدداق ٚاذتددشق عًدد٢  كدد٣ٛ   

 .(1)دوَبِىْ ذَظْثِسُوا وَذَرَّقُىا الَ ََؼُسُّكُنْ كَُْدُهُنْ  َُْ ًا عازير

ٖٚزٙ اٯ١ٜ َٔ  ٜاق اي خبٝف عٔ اغيظًُري غيا فٝٗا َٔ دس٤ ايلدشس  
عددِٓٗر ٚدفدد  ػددش ايهبدداس ٚايباطددكرير ٚ ٝظددن اطددزامل ايظبددش ٚايرًزدد١   

 . نِٖ يًُظًُري ٚحة١ ع٢ً يًُظًُري ع٢ً أعذا٥ِٗر ٚفٝٗا حة١
اَا اغيظدًُٕٛ فدإ اٯٜد١  دذعِٖٛ يٲ  ٗداد ؼي ةاعد١ اار ٚعدذّ         

 .ارتؼ١ٝ َٔ ا٭عذا٤
ٚاَا  ن اغيظًُري فإ اٯ١ٜ صا ش هلِ عدٔ َٛاؿد١ً اي عدذٟ عًد٢      

اٱط٬ّ ٚاغيظًُرير ٚدع٠ٛ هلِ يٲضيدإر ٚفٝٗدا إْدزاس هلدِ َدٔ  ـدذٟ       
صَد١ ايٓـدش   ازداس عدٔ ٬َ  اغيظًُري ٚسدِٖ ايدزٟ  دا٤ق ٖدزٙ اٯٜد١ يٲ    
 .ٚايظبش ي٘ر ٚجتًٞ مثش ٘ يذحش ٚاضٟ ايهافشٜٔ

ع١ ؼي ْبٛغ ٓؼي ٖزٙ اٯ١ٜ َٔ اي خبٝف فاْٗا  زعث ايك٠ٛ ٚاغي َٚ  َا 
اغيظًُرير ٚشيٓ  َٔ  ًز١ سٚح ايٝأغ أٚ ْبار اقٛاٍ أٌٖ ايشٜب ٚايؼور 
اٚ اغيٓافكري ٚايزٜٔ ؼي قًٛيِٗ َش ر فاٯٜد١ ايهشضيد١ دعد٠ٛ يًدذفاع عدٔ      

 ٚيؼاس٠ ايٓـش .اٱط٬ّ 
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ٚارا نإ ايهباس ًٜخكٕٛ يايهٝذ ٚاغيهش ا٭ر٣ ياغيظًُري ٖٚٛ أدْد٢  
دس اق ايلشسر فإ  ـذٟ اغيظدًُري يهٝدذ َٚهدش ايهبداس ًٜخدل يٗدِ       

ذِٜٗ ع٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظًُرير عايلشس ايزًٝغ ر ٚجيعًِٗ ٜٓذَٕٛ ع٢ً  
ٜد١ر  ٜٚ ةٓزٕٛ ايظعٞ ٱٜزا٤ اغيظًُرير ٖٚزا ا٫  ٓامل َٔ َـدادٜل اٯ 

 ٚايؼٛاٖذ ع٢ً ؿذم اٱازاس ايكش ْٞ.

 لاَىٌ االعجاش يف نٍ َضسوكى
ؼي ايضَٔ اذتاكش ٚاغيظ كزٌ أَا خبـٛق  اي ذأق اٯ١ٜ يٓبٞ ايلشس

 ايضَٔ اغياكٞ ٚايظايل يٓضٍٚ ٖزٙ اٯ١ٜ فبٝ٘ ٚ ٛٙ ست ١ًُ:
 عذّ  ٛ ٘ ايلشس َطًكًا ازي اغيظًُري َٔ  ١ٗ ايهباس. ا٭ٍٚ:
قزددٌ ْددضٍٚ ٖددزٙ اٯٜدد١ عًدد٢ اغيظددًُري نددزنًا    نددإ ايلددشس   ايادداْٞ:

 ٚػذٜذًار ٚيٝع أر٣ ٚحذٙ.
نإ ايهباس ؼي  ب١ً عٔ اٱط٬ّ ٚاغيظًُري ٚمل ٜعًُٛا إ  اياايث:

اٱط٬ّ ٜزًغ َش ز١ ٜٗذد فٝٗا نٝاْا ِٗ ٚس٥اطا ِٗ ٚطًطاِْٗ ع٢ً ػطش 
 َٔ ايٓاغ.
ٌ فد٬  اي ظاٟٚ يري أفشاد ايضَإ اغياكٞ ٚاذتاكدش ٚاغيظد كز   ايشاي :

ٜـٌ َٔ كشس ايهباس ؼي اغياكٞ ا٫ ا٭ر٣ ر ٚاغيش ز١ ا٭د٢ْ َٔ أقظداّ  
 ايلشس.

مل ٜـدٌ َدٔ ايهبداس أٟ كدشس أٚ أر٣ قزدٌ ْدضٍٚ  اٯٜد١         ارتاَع:
 ٖٚزا ايٛ ٘ ع٢ً قظُري:

عذّ قٝاّ أٌٖ ايه امل ٚايهباس ياي عذٟ ع٢ً اغيظًُري ٚاغيهش  ا٭ٍٚ:
 يِٗ.

ٔ    ايااْٞ: ايهبداس ازي اغيظدًُري ح د٢      أاش ٚؿدٍٛ ا٭ر٣ اغيٛ د٘ َد
 أٚإ ْضٍٚ اٯ١ٜ.

 ٚايـخٝذ ٖٛ ايشاي  َٔ ٚ ٛٙ: 
 أؿاي١ اٱة٬م ايضَاْٞ. ا٭ٍٚ:
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حـٍٛ ايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ ايكشٜز١ ايأ  ٪ندذ ؿدشف كدشس     ايااْٞ:
ايهباسر نُا ؼي  عذٟ َؼشنٞ َهد١ عًد٢ اغيظدًُري ٚدفد  أراٖدِ َٚهدش       

ٚاغيظًُرير ٚادشٚج    ي٘ ٚطًِؿ٢ً اا عًٝ٘ ٜٚٗٛد اغيذ١ٜٓ يايٓيب ستُذ 
 اٱط٬ّ قًٜٛا َٓ ـشًا.

اي ظددداٟٚ ٚاي ؼددداي٘ ؼي ؿدددٝغ َٛا ٗددد١ ايهبددداس يٲطددد٬ّ  اياايدددث:
 ٚاغيظًُرير ٚإؿشاسِٖ ع٢ً ستاسي١ اٱط٬ّ ٚإٜكاع ايلشس ياغيظًُري.

اٱط ـخامل ايكٗكشٟ َ  إَهاْ٘ ٚايؼٛاٖذ عًٝد٘ر ٚإ مل   ايشاي :
د أٟ مل لَيْ ََؼُسُّوكُنْفكٛي٘  عازي ر ٜكٌ ي٘ ا٭ؿٛيٕٝٛ ؼي يامل ا٭حهاّر

ٚئ ٜلشٚنِر ٚنُا إْـشف أراِٖ ؼي اغياكٞ فإ اا عض ٚ ٌ ٜـشف٘ 
 ؼي اذتاكش ٚاغيظ كزٌ.

 ٜٚ ة٢ً اٱعةاص ؼي اٯ١ٜ َٔ ٚ ٛٙ:
اٱازاس عٔ أْزا٤ ايرٝب يًخا  إساد٠ أفشاد ايضَدإ ايطٛيٝد١    ا٭ٍٚ:
 ايكاد١َ.

 ؼي ا٭حٛاٍ ٚا٭َـاس. احتاد اذتهِ َ  اي زأٜ ايااْٞ:
 ٚحي ٌُ ارتطامل ؼي َٛكٛع٘ كٝكًا ٚطع١ ٚ ًٖٛا:

 اضتـاس اذتهِ يأٌٖ اغيذ١ٜٓر َٚٛك  ْضٍٚ اٯ١ٜ ايهشضي١. ا٭ٍٚ:
ؿ٢ً اا إساد٠ أٜاّ اي ٓضٌٜ ٚصَإ َا قزٌ اْ كاٍ ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:

 ازي ايشفٝل ا٭ع٢ً.عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
زامل ايٓضٍٚر نُا يٛ نإ ٖٓاى َهش اغيكـٛد أٚإ اٯ١ٜ ٚأط اياايث:

ػذٜذ َٔ أٌٖ ايه امل ٚطعٞ يًٗةّٛ عًد٢ اغيظدًُري ٚايٓٝدٌ َدِٓٗ سيدا      
ٜذمل َع٘ ارتٛف ٚايبضع ؼي ؿذٚس اغيظدًُرير فةدا٤ق اٯٜد١ يشفد  ٖدزا      

 ارتٛف ٚيعث ايظه١ٓٝ ؼي ْبٛطِٗ.
 ا٤ق اٯ١ٜ يزٝإ قاعذ٠ ن١ًٝ َٔ  ن ٚ ٛد ػٛاٖذ هلا أٚإ ايشاي : 
 ذٜش اٯ١ٜ "ارا َا أسادٚا إ ٜلشٚنِ فًِ ٜلشٚنِ ا٫ أر٣".ايٓضٍٚر ٚ ك

 ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ اغيكـٛد أٜاّ ؿخاي١ ايٓيب ستُذ  ارتاَع:
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 اثٓا٤ فرت٠ ايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜ ٚيعذٖا.
 إساد٠ اغيظًُري ؼي َه١ ٚاغيذ١ٜٓ َٚا حٛهلُا. ايظادغ:
ٝعددًا ؼي  ٛ دد٘ ارتطددامل ؼي اٯٜدد١ ايهشضيدد١ ازي اغيظددًُري طي   ايظدداي :

 أ ٝاهلِ اغي عاقز١ رَٚٔ أٜاّ اي ٓضٌٜ.
ٚايـخٝذ ٖٛ ا٭انر فاغيشاد َٔ اٯ١ٜ اٱةد٬م ٜٚٓخدٌ ارتطدامل     

فٝٗدا يٝهدٕٛ َٛ ٗدًا ازي اغيظدًُري طيٝعدًا ؼي أفدشاد ايضَدإ ايطٛيٝد١  دن          
 اغي ٓا١ٖٝر ٖٚٛ إعةاص إكاؼي ي١ٰٜ ايهشضي١.

ا عدددض ٚ دددٌ  ع ددديف ٖدددزٙ اٯٜددد١ رادددن٠ ٚنٓدددضًا إدادددشٙ ا اياايدددث:
ؿ٢ً يًُظًُرير فهُا إ ايكش ٕ نٓض ستبٛ  مل ٜٓضٍ إ٫ ع٢ً ايٓيب ستُذ 

ار يعددث اا  ٫ف ا٭ْزٝددا٤ َٚددشق أ ٝدداٍ نددان٠   اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ 
ؿد٢ً  َ عاقز١ َٔ ايزؼشر ٚمل ٜٓضٍ ايكش ٕ ا٫ إ يعث اا ايدٓيب ستُدذًا   

ٗٞ ان عظِٝ ٚسظي١ ر فهزا ايزؼاس٠ ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ فاا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ
َذاش٠ يًُظًُرير فار رٖزت ْزٛاق عذٜذ٠ يك ٌ أػخاق ا٭ْزٝدا٤ر أٚ  
ق١ً أؿخايِٗ ر ٚ ًز١ ايهباس فإ ٖزٙ اٯ١ٜ ختيف عٔ يكا٤ اغيظدًُري أَد١   

 َ خذ٠ ق١ٜٛ.
يٝع َٔ  ٓاقض يري يكا٤ ٚقد٠ٛ ا٭َد١ ٚيدري ٚؿدٍٛ ايلدشس       ايشاي :

 زكد٢   ًكد٢ ايلدشس ٚإ    ايٝٗار فكذ ٜـٌ ايلشس َٔ ايعذٚ ٚيهٔ ا٭١َ 
طددزب ايلددشس هلددا ايلددعفر َٚدد  ٖددزا فددإ اا عددض ٚ ددٌ أْعددِ عًدد٢   
اغيظًُري يٓع١ُ ااؿ١ ٖٚٞ عذّ ٚؿٍٛ ايلدشس ايدِٝٗ ا٫ ايٓدضس ايٝظدن     
َٓ٘ر ي زك٢  ٜاق ايشظي١ ٚايشأف١ اٱهل١ٝ  اٖش٠ ع٢ً اغيظًُري ؼي دٚهلدِ  

 َٚظا ذِٖ َٚٓاطهِٗ ٚزت ُعا ِٗ ٚمس ِٗ.
ايهباس َٛاؿ١ً اٱكدشاس ياغيظدًُرير ٚإْؼدراهلِ    إ  ٓامل  ارتاَع:

 يأَٛسِٖ ارتاؿ١ أٚ ياي عذٟ ٚاٱا ٬ف فُٝا يِٝٓٗ.
 ٗددٛس ايؼددٛاٖذ يًٓدداغ طيٝعددًا عًدد٢ دفدد  ايلددشس عددٔ   ايظددادغ:

اغيظدًُرير فكددذ ٜددش٣ ايعددذٚ ٚ ددنٙ َدٔ أٖددٌ ايٓظددش ٚقددٛع ايلددشس عًدد٢   
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ٖٛ ثايت ؼي  اغيظًُري ٚجي ٗذ ؼي حظاي٘ ٚيٝاْ٘ ٚرنش َكذَا ٘ ٚعًً٘ر ٚػيا
ايبًظب١ عذّ ختًف اغيعًٍٛ عٔ عً ٘ر ٚيهٔ ايٓ ٝة١  أ ٞ خب٬ف َا نإ 
ايهباس ٜ ٛقعٕٛ يٝظٗش اطأ حظاي ِٗ يأطزامل قاٖش٠ أٚ ستظٛط١  اٖش٠ 

 أٚ يأَش َزا ت مل ٜهٔ ؼي اذتظزإ.
ٚحُٝٓا طاس أيش١ٖ هلذّ ايزٝت اذتشاّ نإ ٜعًِ َكذاس قٛ ٘ ٚنادش٠  

حٛهلدا َدٔ ايٛقدٛف يٛ ٗد٘ أٚ ؿدذٙ عدٔ        ٓٛدٙ ٚعةض أٌٖ َهد١ َٚدا   
ايزٝت اذتشاّر ٚيهٔ اا عض ٚ ٌ أسطٌ عًٝ٘ ةٝٛسًا ؿراسًا َٔ ايظُا٤ 

ذَسْهُِهِنْ تِحَِْازَجٍ *وَؤَزْظَ َ ػَلَُْهِنْ ؿَُْس ا ؤَتَاتُِ َ يٝهٕٛ فٝٗا ٬ٖن٘ ٚ ٓٛدٙ قاٍ  عازي ر

 .(1)دهِيْ ظُِِّْ ٍ

 هدٕٛ إعةداصًا َ ـد٬ً     يكذ أساد اا عض ٚ ٌ ي١ٰٜ ستٌ ايزخث إ
ٚػدداٖذًا عًدد٢ ْـددش٠ اا عددض ٚ ددٌ يًُظددًُرير ٚإازدداسًا عددٔ أحددٛاٍ    
اغيظددًُري ٚإعاْدد١ هلددِ يٲٖ ددذا٤ ازي نٝبٝدد١ اغيعاًَدد١ ٚاي ـددشف َدد  أٖددٌ  
ايه امل ٚ نِٖر ٫ٚ يأغ َٔ إعذاد دساطاق  دزري اغيـدادٜل ايعًُٝد١    

 ٱعةاص ٖزٙ اٯ١ٜ ٚإختارٖا ط٬حًا دا٥ًُا يٝذ اغيظًُري.

 عهى املُاسثح
 ا٤ ايبعٌ "ٜلش" ؼي ايكش ٕ  ظ  عؼش٠ َش٠ ٖٚٛ زتُٛع َا ٚسد هلزٙ 

 اغياد٠ ؼي ايكش ٕر فًِ ٜشد يـٝر١ اغياكٞ َاٌ "كشٚنِ" أٚ "كشٚى".
ٚح ٢ يبظ "ٜلاس" ٚسٚد ث٬ث َشاق فكط ٚنًدٗا يـدٝر١ اغيلداسع    
 اٜلًا ٚ  عًل يايضٚ ١ٝ ٚايزٝ ر َٚٔ اٯٜاق ؼي اغيكاّ عذّ ٚ ٛد أكشاس
َظ ذضي١ يدري اغيظدًُري أفدشادًا ٚطياعداق ٚةٛا٥دف َٚدزاٖب ؼي دعد٠ٛ        
يًُظًُري ٱط خلاس ْع١ُ ا٭اد٠ٛ ايدأ اْعدِ عًدِٝٗ يٗدا يكٛيد٘  عدازي        

 د .فَإَطْثَحْرُنْ تِنِؼْوَرَِِ بِخْىَاًًار

فارا نإ ايلشس ايكادّ َٔ ايهباس ٜ زذد ٫ٚ ٜـٌ يًُظًُري َٓ٘ ا٫ 
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مل ٜـذس فُٝا يري اغيظًُري أْبظِٗ ر ٫ٚ  ا٭ر٣ ايكًٌٝر ف٬يذ إٔ ايلشس
إع زدداس يا٭فعدداٍ ايؼخـدد١ٝ ايددأ  هددٕٛ ْ ٝةدد١ يرًزدد١ ايددٓبع ايؼدد١ٜٛٗ     

 ٚايرلز١ٝ.
بًَِّهُهنْ  ٚأنذق اٯٜاق إ ايهافشٜٔ ٫ ٜلشٕٚ ا٫ أْبظِٗ قاٍ  عازي ر

ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    ر ٚقداٍ  عدازي شتاةزدًا ايدٓيب     (1)دلَيْ ََؼُسُّوا اللَََّ  َُْ ًا

ر ػيا ٜذٍ ع٢ً (2)دوَهَا َُؼِلُّىىَ بِالَّ ؤًَفُعَهُنْ وَهَا ََؼُسُّوًَكَ هِيْ  ٍَْءٍرٚطًِ 

ٚاصيدا  ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     إ أر٣ ايهباس ٫ ًٜخل ايٓيب ستُدذًا  
 ًٜخل يعض اغيظًُري.

ٖٚٛ َٔ إعةاص ايكش ٕ ٚػاٖذ ع٢ً عذّ حـٍٛ ا٭ر٣ ٚايلشس ؼي 
 زًٝغ ايشطاي١ر ٚارا نإ َكاّ ايٓز٠ٛ َعًًَٛا يامل اغي١ً َٚزاد٨ اٱط٬ّر ٚ

َٔ أر٣ ايهباس فإ اغيظًُري ٜظ طٝعٕٛ اي رًب ع٢ً ا٭ر٣ ايزٟ ٜدأ ٞ  
 َٔ ايهباس ٚدفع٘ ٚاٱحرتاص َٓ٘.

َٚٔ يري اي ظ  عؼش٠ َدش٠ ايدأ ٚسد فٝٗدا ايبعدٌ "ٜلدش" ؼي ايكدش ٕ       
 ا٤ق عيع َٓٗا ؼي طٛس٠  ٍ عُشإ ٚحذٖار يُٝٓا مل ٜدشد ؼي طدٛس٠   
أاش٣ أناش َٔ َش ري ار ٚسد ؼي نٌ طٛس٠ َدٔ طدٛس٠ اغيا٥دذ٠ر ٜٚدْٛع     
َددش رير ٚنًددٗا   لددُٔ رّ ايهبدداس ر َٚددا ٜبعًددٕٛ َددٔ عزدداد٠ ا٭ؿددٓاّ   

 ٚستا٫ٚق اٱكشاس ياغيظًُري.
 دبِالَّ ؤَذًيقٛي٘  عازي ر

يعذ إٔ أايفق اٯ١ٜ عٔ ٌْٝ اغيظًُري ؿب١ ان أ١َ يبلٌ اا ٚأْ٘ 
ٝٛا ب نٌ َظًِ َٚظ١ًُ ع٢ً ا٭َش ياغيعشٚف طزخاْ٘ أاش ٗا يًٓاغ ي

ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهش َ  اٱضيإ ياا عدض ٚ دٌر ٚأاديفق عدٔ حداٍ أٖدٌ       
ايه ددامل ٚإ اٱضيددإ ٖددٛ ا٭حظددٔ ٚا٭ْبدد  يًٓدداغ نافدد١ر ٚإ أناددشِٖ  
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 فاطكٕٛ .
 ا٤ق ٖزٙ اٯٜد١ ي خديف عدٔ ؿدذٚس ستدا٫ٚق اٱكدشاس ياغيظدًُري        

٢ ضتٛ ايظايز١ ادتض١ٝ٥ ٜٚذٍ عًٝد٘  ٚعذّ ٚؿٍٛ ٖزا ايلشس ايِٝٗ ا٫ عً
 اف  اح ٖزٙ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ ْبٞ ايلشس ٚاٱط آا٤ َٓ٘.

َٚٔ اٯٜاق إ  زدذأ ٖدزٙ اٯٜد١ يايزؼداس٠ يًُظدًُرير يٓبدٞ ذتدٛم         
 ايلشس يِٗ ي هٕٛ عٝذًا َ ـ٬ً ر ٚران٠ هلِ ٚيزساسِٜٗ عٓذ ايؼذا٥ذ.

َٚهإر ٚ زعث يكذ  ا٤ق اٯ١ٜ قاعذ٠ ن١ًٝ َٓزظط١ ع٢ً نٌ صَإ 
اغيٓع١ ؼي زت ُعاق اغيظًُرير ٚ طشد ارتٛف ٚاذتضٕ عٔ ْبٛطِٗ َٔ أٌٖ 
ايه امل ٚإ ناْٛا أؿخامل ق٠ٛ ٚعذ٠ ٚعذدر فُُٗا يًغ نٝذِٖ ٚأراِٖ 
ف٬ ٜـٌ ازي اغيظًُري َٓ٘ ا٫ ايكًٌٝ فٝٓـشف أناشٙر ٚؼي أطدزامل دفعد٘   

 عٔ اغيظًُري ٚ ٛٙ:
اغيظًُري أ١َ ٚأفشادًار َٚٔ إ اا عض ٚ ٌ ٖٛ ايزٟ حيبظ  ا٭ٍٚ:

فَاللَّهَُ خَُْهسٌ   َـادٜل حبظ٘ هلِ دف  ايلشس ٚايز٤٬ عِٓٗ ر قداٍ طدزخاْ٘ ر  

 .(1) دحَافِظًا وَهُىَ ؤَزْحَنُ السَّاحِوِنيَ

احرتاغ ٜٚكظ١ اغيظًُرير ٚ عاِْٚٗ ٚإحتدادِٖ أطدزامل غيٓد      ايااْٞ:
 ٚقٛع ايلشس يِٗ.

ُري ياٱع ـاّ ذزٌ اار  ا٤ق اٯٜاق ايظايك١ يأَش اغيظً اياايث:
 ٖٚزا اٱع ـاّ ٚاق١ٝ ٚحشص َٔ ايلشس ايٓٛعٞ ايعاّ.

إ اا عض ٚ ٌ ٜزعث أطزامل ايٖٛٔ ٚايلعف ؼي ؿبٛف  ايشاي :
 ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ اٱكشاس ياغيظًُري.

ٖزٙ اٯ١ٜ ٚعذ نشِٜر ٚاي كذٜش: "إ إسادٚا اٱكشاس يهِ  ارتاَع:
 فإ اا عض ٚ ٌ جيعً٘ أر٣ ق٬ًًٝ".

إ َزداد٨ ٚأحهداّ اٱطدد٬ّ جتعدٌ أنادش ايلدشس ٚاغيهددش       ايظدادغ: 
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 اغيٛ ٘ ازي اغيظًُري ٜ زذد قزٌ إٔ ٜـٌ ايِٝٗ.
َٔ اـا٥ف ان أَد١ أاش دت يًٓداغ إ ٫ ٜـدٌ ايٝٗدا       ايظاي :

ايلشس ٚايؼش َٔ ايباطكري ا٫ ايٓضس ايٝظن َٓد٘ ر فٝٓدذف  أنادشٙر ٚنأْد٘     
ض يًٓداغ طيٝعدًا سيدا فدِٝٗ      ضا٤ عا ٌ يًُظًُري ٭ٕ اٱط٬ّ ان ست

 ايهباس ٚايباطكري.
ٜشٜذ اا عض ٚ ٌ إٔ ٜـشف ايلشس عٔ اغيظدًُرير ٚيٝدإ    اياأَ:

 ١ٜ ايعٓا١ٜ يِٗ ي هدٕٛ دسطدًا ٚعديف٠ َٚٛعظد١ ٭ٖدٌ ايه دامل ٚايهبداسر        
ٚيشصاددًا دٕٚ إؿددشاسِٖ عًدد٢ ادتخددٛد َٚٛاؿدد١ً اٱكددشاس ياغيظددًُري   

 ٚ ذين ايذطا٥ع هلِ.
ايٛ ٛٙر ٚنًٗا َٔ اٯٜاق ٚاغيعةضاق ؼي حبظ  ٫ٚ  عاس  يري ٖزٙ

ا٭١َ ايأ  عًٗا اا ان ا٭َِر ٚأاش ٗا اا عضٚ ٌ يًٓاغ فدانشاّ  
ٚ ؼشٜف اغيظًُري مل ٜكف عٓذ َٛكٛع ٚأحهاّ اي بلدٌٝ عًد٢ ا٭َدِ    
ا٭اش٣ يٌ  عًِٗ اا أ١َ ٖاد١ٜ َٗذ١ٜر ٚقذ٠ٚ ٚأط٠ٛ يٮَدِر ًٜخدل   

 يٗا اغي أاش.
جيعٌ اا يًُظًُري ٚاق١ٝ ٚحشصًار ٜٚدذف  عدِٓٗ   َٚٔ اٱعةاص إ  

ايلشس ايزايغ فكذ ٜهٕٛ ايلشس عا٥كًا دٕٚ أدا٤ ٚ ا٥ف ان أ١َر ٜٚشٜذ 
اا يًُظًُري إط ذا١َ قٝاَِٗ يا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهش ْٚؼدش  
َزاد٨ اي ٛحٝذ ؼي ا٭س  ٚ عاٖذ ايبدشا٥ض ٚايٛا زداقر إر إٔ ٚقدٛع    

ًِٝٗ ٜؼرًِٗ عٔ أدا٤ ٚا زا ِٗ ع٢ً ايٓخٛ ا٭مت ٚ ٛايٞ أفشاد ايلشس ع
 ٚا٭نٌُ.

ٚاٯ١ٜ حة١ ٚدع٠ٛ يًُظًُري ي عاٖذ أدا٤ َا فش  اا عض ٚ دٌ   
عًِٝٗ ٚاي ظايل ؼي ارتناقر ٚاذتشق ع٢ً ا٭ا٠ٛ اٱضيا١ْٝر ٚاي ُظو 
ايذا٥ِ يايكش ٕ ٚايظ١ٓر ٚؼي حاٍ ايشاا٤ ٚايؼذ٠ر ٚحي ٌُ  زدذد ايلدشس   

 ًٖا:ٚؿنٚس ٘ أر٣ ٚ ٛ
إساد٠ أفددشاد ايضَددإ ايطٛيٝدد١ فزددذٍ إ ٜظدد ُش ايلددشس عًدد٢   ا٭ٍٚ:
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اغيظًُري فاْ٘ ٜ زدذد ؼي ٚقدت قـدنر ٜٚظدع٢ ايباطدكٕٛ ٚايهبداس دتعدٌ        
اغيظددًُري ؼي كددعف ٖٚٚددٔ َظدد ُشر ٚيهددٔ اغيهددش ٚايهٝددذ يٗددِ ٜ زددذد      
ٜٚٓـشف سيذ٠ ٚ ٝض٠ر ف٬ شيش ا٭ٜاّ ٚايًٝايٞ ح ٢ ٜ رًب اغيظًُٕٛ ع٢ً 

هش اغيٛ ٘ ايِٝٗر ٚشيخ٢  ثاسٙ ٜٚهٕٛ َدٔ ايؼدٛاٖذ اي أسخيٝد١    ايهٝذ ٚاغي
 ع٢ً إعةاص ٖزٙ اٯ١ٜ ٚإنشاّ اا  عازي يًُظًُري.

حـددٍٛ اي زددأٜ يددري ايلددشس ٚا٭ر٣ ؼي ايهددِر يددإ ٜكـددذ  ايادداْٞ:
ايهبدداس اٱٜكدداع ياغيظددًُري ٚإذتددام ايلددشس ايبددادح يٗددِر ٚيهٓدد٘ ٜددأ ٞ     

 يًُظًُري نًُا ق٬ًًٝ.
٬ف ؼي ايهٝددف ٚاغياٖٝدد١ر نُددا يددٛ أساد ايهبدداس يددث اٱادد  اياايددث:

ايبشقدد١ ٚاي ؼدد ت يددري اغيظددًُرير فٝ ـددذ٣ اغيظددًُٕٛ ٭طددزامل ايبشقدد١ر   
 ٚحيشؿٕٛ ع٢ً إ ٗاس ايٛحذ٠ َٚعاْٞ ا٭ا٠ٛ يِٝٓٗ.

إْـشاف ػطش َٔ اغيها٥ذر ٚإْعذاّ أثش عذد َٔ ايذطدا٥ع  ايشاي : 
 دزٖب طدذ٣ر    ع٢ً اغيظدًُري فهدان َدٔ ستدا٫ٚق اٱكدشاس ياغيظدًُري      

 َٚٓٗا َا ٜٓـشف َٔ  ن إ ٜعًِ اغيظًُٕٛ يبلٌ اا  عازي.
اي زأٜ ايش يب ٚايباسم ؼي ايذس ١ يعع زاس إ ا٭ر٣ أد٢ْ  ارتاَع:

 َشا ب ايلشس.
٫ٚ  عاس  يري ٖزٙ ايٛ ٛٙ ٚنًٗا َٔ َـادٜل اٯ١ٜ ايهشضيد١ َٚدا   

ٚق١ً ا٭ر٣  ذٍ عًٝ٘ َٔ اي زأٜ يري ػذ٠ ايلشس اغيٓـشف عٔ اغيظًُري 
ايكادّ عًِٝٗ َٔ ايهباس ٚايباطكرير ٚ ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً عذّ إْكطداع نٝدذ   

 َٚهش ايهباس ياغيظًُري يكش١ٜٓ زت٦ٝٗا يـٝر١ ايبعٌ اغيلاسع.
 ٚحي ٌُ ا٭ر٣ اغيزنٛس ؼي اٯ١ٜ ٚ ٗري:

أْ٘ َٔ ايهًٞ اغي ٛاة٧ ايزٟ ٜهٕٛ ع٢ً َش ز١ ٚاحذ٠ ؼي نٌ  ا٭ٍٚ:
 ا٭حٛاٍ ٚا٭ص١َٓ.

أْ٘ َٔ ايهًٞ اغيؼهو ايزٟ ٜهٕٛ ع٢ً َشا ب َ باٚ ١ ػذ٠  ايااْٞ:
 ٚكعبًا.
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ٚايـخٝذ ٖٛ اياداْٞر فُدش٠ ٜهدٕٛ ا٭ر٣ كدعٝبًا ٚقًد٬ًٝ ٚأادش٣        
ػذٜذًا ا٫ اْ٘ ح ٢ ؼي حاٍ ايؼذ٠ ٫ ٜشق٢ ازي دس ١ ايلشسر  ش٣ َا ٖٞ 
أطزامل اي زأٜ ؼي َشا ب ا٭ر٣ ايزٟ ًٜخل ياغيظًُري َٔ ايهبداسر فٝد٘   

:ٙٛ ٚ 
َٛكٛع١ٝ ْٛع ايلشس ايكادّ َٔ ايهباسر فهًُا ٜهٕٛ قـذ  ٍٚ:ا٭

 اٱكشاس ياغيظًُري ٚاغيهش يِٗ ػذٜذًا  هٕٛ َش ز١ ا٭ر٣ ػذٜذ٠ ٚثك١ًٝ.
إع زاس حاٍ اغيظًُرير فارا ناْٛا َ خذٜٔ َ ُظهري يايكش ٕ  ايااْٞ:

ٚايظ١ٓ ف٬ ٜـٌ ايِٝٗ ا٫ أر٣ ق٬ًًٝ ٚإ نإ اغيهش ٚايهٝذ يٗدِ ػدذٜذًا   
 زٛنًا.ٚست

خيبف اا ا٭ر٣ عٔ اغيظًُري ؼي حاٍ  كٝدذِٖ يدايبشا٥ض    اياايث:
ٚايٛا زاق اي هًٝب١ٝر ٚدت٥ِٛٗ ازي اا عض ٚ ٌ يايذعا٤ ٚاغيظدأي١ ٚسد  

 نٝذ ايهباس ٚايباطكري.
أاز اغيظًُري اذتٝط١ ٚاذتزس ٚاٱط عذاد يًذفاع عٔ يٝلد١   ايشاي :

 سِٖ.اٱط٬ّر ٚسد نٝذ ايهباس ٚايباطكري ازي ضتٛ
 بلٌ اا  عازي يـشف أناش ايلدشس ٚا٭ر٣ ختبٝبدًا َٓد٘     ارتاَع:

ََوْحُىا اللََُّ هَا ََشَاءُ عٔ اغيظًُري اـٛؿًا عٓذ اٱف  إ ٚاٱي ٤٬ قاٍ  عازي ر

 .(1)دوََُثْثِدُ وَػِنْدَ ُ ؤُمُّ الْكِرَابِ

ٚ ع دديف ٖددزٙ اٯٜدد١ ٚعددذًا نشضيددًا َددٔ عٓددذ اا عددض ٚ ددٌ يًُظددًُري   
ق ؼي ختبٝف ٚدف  ايلشس عِٓٗر ٚسف  ا٭ر٣ ٚعذّ إط ذاَ ٘ر ٚاغيظًُا

ٖٚٛ ػاٖذ ع٢ً  بلًِٝٗ ع٢ً أٌٖ اغيًٌ ا٭اش٣ ٚدع٠ٛ يًٓاغ يذاٍٛ 
 اٱط٬ّ.

 لاَىٌ "إال أذي"
  ا٤ق اٯ١ٜ ايهشضي١ يكإْٛ ثايت ٜ عًل يا٬ث١ أةشاف:

                                                 

 .39طٛس٠ ايشعذ  (1) 
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  عذٟ ايهباس ٚايباطكري ع٢ً اغيظًُري. ا٭ٍٚ:
ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘  َٓٛا يشطاي١ ايٓيب ستُذ اغيظًُٕٛ ايزٜٔ  ايااْٞ:

ٚأ زعددٛٙ ْٚـددشٚٙر فُدد  أْٗددِ مل ٜبعًددٛا ا٫ َددا جيددب عًددِٝٗ       ٚطددًِ 
نُهًبددرير فددإ ا٭ر٣  ددا٤ِٖ ػيددٔ ختًددف عددٔ ٚ ٝب دد٘ ٚٚا زدد٘ يًددضّٚ 

 اي ـذٜل يايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜ.
ايلشس ايكادّ َٔ ايهباس ٚايزٟ ٫ ٜـٌ ازي اغيظًُري َٓد٘   اياايث:
 د٢ْ َشا ب ايلشس.ا٫ أر٣ر ٚأ

ٚرنشق اٯ١ٜ ايظايك١ إ اغيظًُري ان أَد١ أاش دت يًٓداغ أٟ ٫    
ٜـذس َٓٗدا أر٣ يًٓداغ يدٌ  ـدذس َٓٗدا دعدٛاق اٱؿد٬ح ٚاهلذاٜد١ر         
ٚأطزامل  زمل ايٓاغ ازي َٓاصٍ اٱضيإر ٚيهٔ ايهباس ٫ ٜشكٕٛ يٗزٙ 
ايذعٛاقر ٜٚـشٕٚ ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً ايهبش ٚادتخٛد ٜٚشدٕٚ ياي عذٟ 

٢ً اغيظًُري ٚايظعٞ يٲكشاس يِٗر َٚٓعِٗ َدٔ ايدذع٠ٛ ازي اٱضيدإر    ع
ٚيهٔ ٖزٙ ايذع٠ٛ يٝظت يرًٛار ٫ٚ  زٖب أدساج ايشٜاحر يٌ ٖٞ حدل  

 ٚحتـٌ إط ةاي١ نان٠ هلا.
َٚٔ ايٓاغ َٔ ٜزادس ازي اٱقشاس ياٯٜاق ٚداٍٛ اٱط٬ّ يٝـامل 

ٚ ؼدد ذ  أقطددامل ايهبددش يددايرٝظ ٚاذتٓددل ٜٚددضداد اددٛفِٗ َددٔ اٱطدد٬ّر   
َها٥ددذِٖ ياٱطدد٬ّ ف ددأ ٞ ٖددزٙ اٯٜدد١ ي هددٕٛ ٚاقٝدد١ ٚيؼدداس٠ر ٚدعدد٠ٛ     
يٲحددرتاص َددٔ نٝددذ ايهبدداس ٚايباطددكري ٚيؼدداس٠ ا٭َددٔ ٚايظدد١َ٬ َددٔ      
ػشٚسِٖر ٚدع٠ٛ يًُظًُري يًُٛا زد١ عًد٢  عظدِٝ ػدعا٥ش اار ٚيٝدإ      
أحهاّ اذت٬ٍ ٚاذتشاّر ٚإقا١َ اذتة١ ع٢ً ؿذم ْضٍٚ ايكش ٕ َٔ عٓدذ  

ايٓاغ يٲضيإر فًٝع يًهافش عك٬ً ٚػدشعًا ٚعشفدًا إ ضيٓد      اار ٚ زمل
  نٙ َٔ داٍٛ اٱط٬ّ.

أَا عك٬ً فإ اٯٜاق  اٖش٠ يًضّٚ إضيإ ايٓاغ ٚ ـذٜكِٗ يدايٓز٠ٛر  
ف خًف ايهافش عٔ ٚ ٝب ٘  ًِ يٓبظد٘ر فٝةدب إ ٫ ٜظًدِ  دنٙ أٜلدًا      

إ نٌ إْظإ يايغ ٚضيٓع٘ َٔ اٱط٬ّر ٖٚزا اغيٓ  قزٝذ را ًار ٚأَا ػشعًا ف
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عاقٌ َهًف ٜٚ ٛ ٘ ي٘ ارتطامل يذاٍٛ اٱط٬ّ ع٢ً ضتدٛ َظد كٌ ٫ٚ   
ٜكف ايهافش يشصاًا يٝٓ٘ ٚيري اٱَ ااٍ يًخطامل اي هًٝبٞر فهُا اْ٘ ٜعةض 
عٔ حةب ايذع٠ٛ ٚٚؿٛهلا ازي أٟ َهًف ٚيٛ نإ عزذًا عٓذٙر فهدزا  

أٚ صٚ  د٘   شاٙ  ن قادسعٔ َٓ  أٟ إْظإ عدٔ اٱطد٬ّ ٚيدٛ ندإ إيٓد٘      
يًخا  إ اٱضيإ إقشاس يادتٛاْذ ٚايكًبر ٖٚزا ايعةض َٔ َـادٜل عذّ 

 إكشاس ايهباس ٚايباطكري ياغيظًُري ا٫ أر٣.
َٚٔ ا٭ر٣ َا يٛ أطًِ طياع١ َٔ َعاػدش ايهبداس ٚيهدِٓٗ اؼدٛا     
إع٬ٕ اٱضيدإ ازي حدرير ٜٚطدٌ قدإْٛ "ا٫ أر٣" عًد٢ اغيظدًُري ٚأٖدٌ        

ّٜٛ يٝهٕٛ أثشٙ عظًُٝا ذظز٘ر فأَا اغيظًُٕٛ  ايه امل ٚايٓاغ طيٝعًا نٌ
 فُٔ ٚ ٛٙ:
 أِْٗ ٜضدادٕٚ إضياًْا. ا٭ٍٚ:
ٜعًُٕٛ يايًطف ٚايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ يِٗ ر ؼي يامل دفد  ايلدشس    ايااْٞ:

 عِٓٗ.
اي ٛ ٘ ازي اا عض ٚ ٌ يايؼهش ٚاذتُدذ عًد٢ ْعُد١ عدذّ      اياايث:

 ٚؿٍٛ ايلشس ايِٝٗ إ٫ ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣.
 ْكطاع ازي ايعزاد٠ ٚايظعٞ ؼي َشكا٠ اا.اٱ ايشاي :

ايظ١َ٬ َٔ ارتٛف ٚايبضع َٔ ايهباس ٚنٝذِٖ َٚهشِٖر  ارتاَع:
الَ خَههىٌَْ ػَلَههُْهِنْ وَالَ هُههنْ ٖٚددٛ َددٔ اغيـددادٜل ايذْٜٝٛدد١ ايعا ًدد١ يكٛيدد٘  عددازي ر

د فٝذسى اغيظًُٕٛ حظٔ إا ٝاسِٖ اٱط٬ّر ٫ٚ ٜٓذَٕٛ ع٢ً ََحْصًَُىىَ

اا ر ٫ٚ حيضْٕٛ ع٢ً ايهباس ٫ٚ خيافٕٛ َِٓٗ َٚدٔ   ٗادِٖ ؼي طزٌٝ 
 َها٥ذِٖ ٚػشٚسِٖ.

 ٚأَا أٌٖ ايه امل فُٔ ٚ ٛٙ: 
 إدساى اذتـا١ْ ايظُا١ٜٚ ايأ   رؼ٢ اغيظًُري. ا٭ٍٚ:
 دعٛ ِٗ يً ذيش ؼي  ٜاق ايٓز٠ٛ ٚإعةاص ايكش ٕ. ايااْٞ:
 حاِٗ ع٢ً إ  ٓامل اٱكشاس ياغيظًُري. اياايث:
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 ٝب١ ايؼشع١ٝ أصا٤ اغيظًُري سيٛد ِٗ ٚايشفل يِٗر َعشف١ ايٛ ايشاي :
 .(1)دوَلَرَِْدَىَّ ؤَقْسَتَهُنْ هَىَدَّج  لِلَّرَِيَ آهَنُىا الَّرَِيَ قَالُىا بًَِّا ًَظَازَيرقاٍ  عازي 

حتذِٜٗ يكاعذ٠ ن١ًٝ ٖٚٞ عذّ ٚؿٍٛ ايلشس ازي اغيظًُري  ارتاَع:
كدشاس ياغيظدًُري فدإ    ازي ع٢ً ضتدٛ ا٭ر٣ ايكًٝدٌر فهًُدا إ  ٗدذٚا يا٭    

 ايزٟ ٜـٌ ايِٝٗ َٓ٘ ازي اغيظًُري أر٣ قًٌٝ.
إختار َلاَري ٖزا ايكإْٛ َٓاطز١ يٲضيإ ٚاٱقشاس يٓزد٠ٛ   ايظادغ:

 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِستُذ 
إ  ٓامل حتشٜض ايٓاغ ع٢ً اٱط٬ّر َٚٓ  ايباطدكري َدٔ    ايظاي :

 إٜزا٤ اغيظًُري.
 ٚأَا ايٓاغ فُٔ ٚ ٛٙ: 

ٜع يف عذّ ٚؿدٍٛ ايلدش ايزدايغ ازي اغيظدًُري دعد٠ٛ يًٓداغ        ا٭ٍٚ:
يًهف عٔ إٜزا٤ اغيظًُرير فاٯ١ٜ ٫  ذعٛ غيٓ  ا٭كشاس ياغيظًُري ٚحذٙ 
يٌ  ذعٛ ازي إ  ٓامل إٜزا٥ِٗ ر فارا نإ ايلشس ٫ ٜـٌ ايِٝٗ ا٫ ع٢ً 
ضتٛ ا٭ر٣ ايكًٌٝر فإ ا٭ر٣ اغيٛ ٘ ايِٝٗ َٔ أعذا٤ اٱطد٬ّ ٫ ٜـدٌ   

ٜٚذٍ رٖدامل أنادش أفدشاد ايلدشس طدذ٣ ٚعدذّ ٚؿدٛهلا ازي         َٓ٘ ػ٤ٞر
اغيظًُري ع٢ً عذّ ٚؿٍٛ شياّ أفشاد ا٭ر٣ ايدزٟ ٖدٛ أدْد٢ َش زد١ َدٔ      

 ايلشس.
ضيهٔ  أطٝع قاعذ٠ ٖٚٞ ارا نإ ايزٟ ٜأ ٞ َدٔ ايباطدكري    ايااْٞ:

َٔ أٌٖ ايه امل كشسًار فإ ايزٟ ٜأ ٞ َٔ ايهباس أد٢ْ َٓ٘ س ز١ ٚكشسًا 
ٜٚٛا ٘ َٔ قزٌ اغيظًُري يايـيف ٚايشد ٚاذتشق ع٢ً ٜٚهٕٛ َبلٛحًار 

 ايذفاع عٔ اٱط٬ّ َٚزاد٨ ايؼشٜع١ ايظُا١ٜٚ.
اٱع زاس ٚاٱ عا  َٔ  عذٟ ايباطكري ع٢ً اغيظًُرير ٚعذّ  اياايث:

ٚقٛع ايلشس ياغيظًُرير ٚإختارٙ دسطًا َٚٛعظ١ر فكذ جيذ قّٛ َٔ ايهباس 
ٜاحر فٝهٕٛ َٓاطز١ يً ظًِٝ رٖامل طعِٝٗ يٲكشاس ياغيظًُري أدساج ايش

                                                 

 .82طٛس٠ اغيا٥ذ٠  (1) 



 72َعامل ا٫ضيإ ج                                                              د60ر

 

 يـذم ْز٠ٛ ستُذ ٚايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ ياغيظًُري.
إ  ٓامل اي ٛاة٧ ٚاٱػرتاى سيخا٫ٚق اٱكشاس ياغيظدًُري   ايشاي :

 يعذّ ادتذ٣ٚ َٓٗا.
يكذ  ا٤ق اٯ١ٜ اطايًا يًُظدًُرير يـدٝر١ ادتًُد١ ارتيفٜد١ ا٫ اْٗدا      

ٚايض دش عدٔ إٜدزا٤      لُٔ اٱْؼا٤ اغي عذد ر َٚعاْٞ اذته١ُ ٚايٓـذ ر 
 اغيظًُرير ٚايٛعٝذ غئ ٜ عذ٣ ع٢ً اغيظًُري ٜٚظع٢ ؼي اٱكشاس يِٗ.

 حبث فمهٍ
َددٔ أَٗدداق ايكٛاعددذ ايبكٗٝدد١ قاعددذ٠)٫ كددشس ٫ٚ كددشاس( ٚٚسد      

ؿ٢ً َلُْٛٗا َٔ ةشم عذٜذ٠ ؼي ن ب عُّٛ اغيظًُري عٔ ايٓيب ستُذ 
 .أْٗا قاعذ٠ ؼي ايكلا٤ ايٓزٟٛاا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٚ

إ سطٍٛ اا ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚطًِ قداٍ ٫  ٞ طعٝذ ارتذسٟ عٔ أي
 .(1)كشس ٫ٚ كشاس َٔ كاس كشٙ اا َٚٔ ػام ػل اا عًٝ٘

ٚ ا٤ إْ با٤ ايلشس ٚاٱكشاس َطًكًا َٔ  ن حـش يعكدشاس اغيظدًِ   
يأاٝ٘ اغيظًِر ٚإٔ قٌٝ يٛسٚد قٝدذ ؼي اٱطد٬ّر ٚضيهدٔ إطد باد٠ حشَد١      

 ٢ ٚ ٗري:ايلشس َٔ ٖزٙ ايشٚا١ٜ ٖٚٛ عً
 اذتش١َ اي هًٝب١ٝ. ا٭ٍٚ:
اذتش١َ اي هًٝب١ٝ ٚايٛكع١ٝ إر ٜك لدٞ ايٓٗدٞ اي هًٝبدٞ عدٔ      ايااْٞ:

ايلشس حشَ ٘ر أَا ايٛؿبٞ فٝعين يطد٬ٕ اغيعاًَد١ ايدأ  كلدٞ ايلدشس      
طٛا٤ يايزاق أٚ ايرن ٚضيهٔ إع زاس ن١ًُ)٫( ٚايٛاسد٠ ؼي قٛي٘  عازي)٫ 

 كشس ٫ٚ كشاس( ع٢ً ٚ ٗري:
أْٗا ْا١ٖٝر ف هٕٛ ادت١ًُ إْؼا١ٝ٥   لُٔ ا٭َش ٚايض ش عدٔ   ا٭ٍٚ:

 اٱكشاسر ٚدع٠ٛ ايبكٗا٤ ٚاذتهاّ يعختارٖا قاعذ٠ ن١ًٝ ؼي ايكلا٤.
إساد٠ ارتديف يعطد عُاٍ)٫( ؼي ٫ كدشس ٫ٚ كدشاسر ٚاغيدشاد       ايااْٞ :

اٱازاس ٚاذتها١ٜ عٔ حاٍ اغيظًُرير فُٔ اـا٥ف ان أ١َ إٔ ٫ ٜهٕٛ 
                                                 

 .6/96يهيف٣/ ايزٝٗكٞ ايظٓٔ ا( 1)



                                                                        د61ر                                                                    72َعامل ا٫ضيإ ج 

 

اسر ٚحت اج ادت١ًُ إزي ايفر ٚاي كذٜش: ٫ كشس َٛ ٛدر فٝٗا كشس ٚإكش
 ٖٚٛ ع٢ً ٚ ٗري:

 .ْبٞ َـذام ايلشس عٔ أحهاّ اٱط٬ّ ا٭ٍٚ:
اٱازاس عٔ إْعذاّ ايلشس ؼي ايٛ ٛد ارتاس ٞ ٫ٚ  عاس   ايااْٞ:

يري ايٛ ٗري ذتٌُ اذتذٜث ايٓزٟٛ ع٢ً اٱة٬مر فإٔ قًت إٔ ايٛ ٛد 
شس ع٢ً أفشاد ٚطياعاق َٔ اغيظدًُرير  ارتاس ٞ ٫ خيًٛ َٔ ٚقٛع ايل

ٚحـٍٛ اي عذٟ عًِٝٗ ؼي ايٓبع ٚاذتاٍ ٚايعش ر ٚإٔ ايكذس اغي دٝكٔ  
َٓٗا إْؼا٤ اذتش١َر ٚاٱازاس عٔ قزذ اٱكشاس ياغيظًُري ػشعًا ٚعكد٬ًر  
ٚ ذٍ عًٝ٘  ٜداق عذٜدذ٠ َدٔ ايكدش ٕ  ٓٗد٢ عدٔ ايظًدِ ٚاي عدذٟر فٗدزا          

ت: إٔ اٯٜد١  ٓٗد٢ عدٔ حـدٍٛ     اذتذٜث يٝإ ٚ بظن ٯٜاق ايكش ٕر قًد 
ايلشس ٫ٚ كشاسر ٚإٔ حـٌ فإٔ ايكلا٤ ٚأحهاّ ايؼدشٜع١ اٱطد١َٝ٬   

  طاسد ايزٟ ٜكّٛ ياٱكشاس يرنٙ إزي إٔ ٜ٪از اذتل أٚ ٜك ض َٓ٘.
أَا اٯ١ٜ ستٌ ايزخث فأْٗا  ا٤ق يـدٝر١ ادتًُد١ ارتيفٜد١ر ٚايٓبدٞ      

ثايت إزي ّٜٛ  يًخا  اغيذيٍٛ اي ـٛسٟ ٚاٱط عُايٞ ٚايهؼف عٔ قإْٛ
ايكٝا١َر ٚإٔ  عذٟ ايباطكري ع٢ً اغيظًُري يٝع َٔ ا٭طزامل اي ٛيٝذ١ٜ 
ايأ ٜ بشع عٓٗا أثش َٓاطب هلار نُا ٜ٪دٟ اٱيكا٤ ؼي ايٓاس إزي اٱةشامر 
أٚ ايلشمل اغيًٝٛح إزي اهل٬ىر فًٛ إ  ٗذ ايباطكٕٛ ؼي ستاٚي١ اٱكشاس 

رتبٝددف ايددزٟ ٜظدد طٝ   ياغيظددًُري فددأِْٗ يددٔ ٜ ةدداٚصٚا َشا ددب ا٭ر٣ ا 
 اغيظًُٕٛ اٱحرتاص ٚايٛقا١ٜ َٓ٘.

َٚٔ َٓاف  ادت١ًُ ارتيف١ٜ ؼي اٯٜد١)ئ ٜلدشٚنِ(  لدُٓٗا يداغيبّٗٛ     
ْٗٞ ٚحتزٜش ايهباس ايباطكري عٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير اـٛؿدًا ٚإٔ  
ادت١ًُ ارتيف١ٜ قذ  ظ عٌُ ؼي َكاّ ايطًب ٚايزعث ٚفٝٗا يؼاس٠ حـدٍٛ  

ٚإَ ٬نِٗ أطزامل اي ـذٟ يًباطكرير ٚص شِٖ عٔ  اغيٓع١ عٓذ اغيظًُرير
اٱكشاس ياغيظًُرير فُ ٢ َا أدسى ايعذٚ أْ٘ ٫ٜظ طٝ  ايٌٓٝ َٔ اـُ٘ 

 فأْ٘ جي ٓب اي عذٟ عًٝ٘.
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ٚقذ  ا٤ ايكش ٕ يزعث اغيظًُري إزي طي  ايظ٬ح غيٛا ٗد١ ا٭عدذا٤   
يْ زِتَاؽِ الََُْْ ِ ذُسْهِثُىىَ تَِِ ػَدُوَّ وَؤَػِدُّوا لَهُنْ هَا اظْرَـَؼْرُنْ هِيْ قُىَّجٍ وَهِقاٍ  عازير

ػيا ٜذٍ ع٢ً عذّ إضتـاس أعذاد ادتٝٛؾ ٚٚطدا٥ٌ ْكًد٘    (1) داللََِّ وَػَهدُوَّكُنْ 

َٚ٪ْٚ ٘ يأٜاّ اذتشمل ٚايك اٍر يٌ ٖٛ حا ١ ح ٢ ؼي حاٍ اغيظًِ يزعث 
ارتددٛف ٚايبددضع ؼي ْبددٛغ اٱعددذا٤ ٚ عًددِٗ ٫ ُٜٗددٕٛ ياي عددذٟ عًدد٢   

أَش اا عض ٚ ٌ اغيظًُري يايشد ياغياٌ ع٢ً ايزٜٔ ٜع ذٕٚ اغيظًُرير نُا 
َِ ِتِوْثهِ  َهها اْػَرهَدي         عًِٝٗ قاٍ طزخاْ٘ر ُْه ُُْكْن َفاْػَرهُدوا َػَل َفَوهْي اْػَرهَدي َػَله

ر ٖٚددٛ َددٔ َكددذَاق َٓدد  ايلددشس عددٔ اغيظددًُرير إٔ  ٗددٛس   (2)دػَلَههُْكُنْ
ٱهلدددٞ اغيظددًُري سيظٗدددش ايكدد٠ٛ ٚاغيٓعددد١ طددزب ٱدساى ايٓددداغ يًُددذد ا    

ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     يًُظًُرير ٚػاٖذ ع٢ً ؿدذم ْزد٠ٛ ستُدذ    
ٚايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ ياغي٪َٓرير َٚٓٗا حـاْ ِٗ َدٔ ايلدشس ايبدادح ٚإَهدإ     
 ذاسنِٗ غيا ًٜخل يِٗ َٔ ا٭ر٣ر ٚػيا ٜعٓٝد٘ إْ بدا٤ ايلدشسر إٔ ايلدشس     
ٝد١  ايزٟ ٜأ ٞ يًُظًُري ٫ ٜهٕٛ  ٛيٝذًٜار ٫ٚ  رتػذ عٓٗدا إكدشاس  اْز  

أاش٣  ٪دٟ إزي اي ؼ ت ٚق١ً اي كٝذ يا٭حهاّر يٌ إٔ ايلشس ايزٟ ٜأ ٞ 
يًُظًُري ،عًِٗ أناش شياطهًار ٜٚزعث يِٝٓٗ سٚح ا٭ا٠ٛ ٜٚذسنٕٛ َع٘ 

وَاػْرَظِهوُىا  ٚ ٛمل اي ُظو يايكش ٕ ٚايظ١ٓ ٜٚ ةٕٗٛ ؿٛمل قٛي٘  عدازير 

َِ  َوُِؼ ا وَالَ ذَفَسَّقُىا قٛي٘  عازي)إ٫ أر٣( عذّ إط ذا١َ  د فهإٔ اغيشاد َٔتِحَثْ ِ اللَّ
ايلشسر ٚإْعذاّ  أثاس٠ اي ٛيٝذ١ٜ ٚادتاْز١ٝر ٚاٱازاس عٔ قذس٠ اغيظًُري 
ع٢ً  ذاسن٘ ٚجتاٚصٙ ٭ٕ ا٭َٛس خبٛاٜ ُٗا ياٱكداف١ إزي فدٛص اغيظدًُري    

 ياياٛامل ايعظِٝ ْ ٝة١ حتًُِٗ ايلشس ٚا٭ر٣.
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 .194ايزكش٠  (2)



                                                                        د63ر                                                                    72َعامل ا٫ضيإ ج 

 

 دثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَقاٍ  عازير
ٜ )اي كظِٝ( ٖٚٛ رنش أقظاّ ايؼ٤ٞر ٚأفشاد اغيٛكٛع َٔ ٚ ٛٙ ايزذ

فَوِنْهُنْ ظَالِنٌ لِنَفْعَِِ وَهِنْهُنْ اغيٛ ٛد٠ سيا ٜبٝذ ايعُّٛ ٚايؼٍُٛر َٚٓ٘ قٛي٘  عازير

 ر ٱط ٝبا٤ حا٫ق ايٓاغ اغي زا١ٜٓ .(1) دهُقْرَظِدٌ وَهِنْهُنْ ظَاتِقٌ تِالََُْْسَاخِ

يهبداس اغيظدًُٕٛ ٚأثدشٙ َدٔ     ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي زري ٚ دٛٙ  عدذٟ ا  
:ٙٛ ٚ 

عددذّ ٚؿددٍٛ ايلددشس إزي اغيظددًُري َددٔ ايباطددكري َددٔ أٖددٌ  ا٭ٍٚ:
ايه امل ايزٜٔ يٲكشاس ياغيظًُرير ف٬ أحذ ٜظ طٝ  ايكط  يعذّ ٚؿٍٛ 

 ايلشس َٔ ايعذٚ اـٛؿًا إرا نإ ايعذٚ ٜرتيف يو ايذٚا٥ش.  
 ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 

 عهى املُاسثح
ؼي ايكش ٕ أسي  ٚعؼشٜٔ َش٠ر ٚ زري ؼي أناشٖا َا  ٚسدق َاد٠ "أر٣"

ٚا٭ْزٝا٤ ايظايكٕٛ ٚاغيظًُٕٛ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٫قاٙ ايٓيب ستُذ 
َٔ ا٭ر٣ َدٔ ايهبداسر ٖٚدٞ َذسطد١ يًُظدًُري يًـديف ؼي  ٓدب اار        
ٚاٱط عذاد ي ًكٞ ا٭ر٣ َٔ ايهباس ٚاغيٓافكري ٚعذّ ايشنٕٛ ايِٝٗر قاٍ 

ر ٚفٝ٘  أدٜب ٚإسػاد (2) دـِغْ الْكَافِسَِيَ وَالْوُنَافِقِنيَ وَدَعْ ؤَذَاهُنْوَالَ ذُ عازي ر

 يًُظًُري َٔ ٚ ٛٙ:
 عذّ اٱْؼراٍ يأر٣ ايهباس ٚاغيٓافكري. ا٭ٍٚ:
عذّ  ش ب ايلشس ع٢ً ا٭ر٣ ايكادّ َٔ ايهباس ٚايباطكري  ايااْٞ:
 ٚاغيٓافكري.

َٔ ا٭ر٣ ٚايلدشسر   يٝإ اغيذد اٱهلٞ يًُظًُري ياذتـا١ْ اياايث:

                                                 

 .32طٛس٠ فاةش  (1)
 .48طٛس٠ ا٭حضامل  (2) 
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ٜٚبٝذ ادتُ  يري اٯ١ٜ ستٌ ايزخث ٚاٯ١ٜ أع٬ٙ إازاس اغيظًُري ٚايٓداغ  
طيٝعًا ياْعذاّ أثش ستا٫ٚق ا٭كشاس ياغيظًُرير ار إ ا٭كدشاس ٚإساد٠  
ايلشس   خٍٛ ازي أر٣ ستذٚد نًُا ٚنٝبًا ر ٖٚدزا ا٭ر٣ َدرتٚى ٚاٯٜد١    

اٚ  عً٘ طززًا يٲْ كاّ ر  أع٬ٙ  ذعٛ يٲعشا  عٓ٘ ٚعذّ اٱْؼراٍ ي٘ر
أٚ َاْعًا َٔ دع٠ٛأؿخاي٘ ازي اٱطد٬ّر يدٌ جيدب اختدارٙ حةد١ عًدِٝٗ       
ٚيشٖاًْا يٓزز ٚ شى اي عدذٟ عًد٢ اغيظدًُرير َٚٓاطدز١ يدذعٛ ِٗ يدذاٍٛ       

 اٱط٬ّ.
ٚ  لُٔ  ٜاق ايكش ٕ َٛاطا٠ اغيظًُري غيا ٬ٜقْٛ٘ َٔ أر٣ ايباطكري  

  َ ٛطد٢ عًٝد٘ ايظد٬ّ قداٍ  عدازي      َٔ أٌٖ ايه امل فُِٓٗ َدٔ  ر٣ ايدٓيب 
ً فَثَسَّؤَ ُ اللََُّ هِوَّا قَالُىا وَكَاىَ ػِنْدَ ر ََاؤََُّهَا الَّرَِيَ آهَنُىا الَ ذَكُىًُىا كَالَّرَِيَ آذَوْا هُىظَ

َِ وَ ُِه ا ر فٗ٪٤٫ ايزٜٔ ٜ٪رٕٚ اغيظًُري قذ  رٚا َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ (1) داللَّ
ار نُا إ أراِٖ غيٛط٢ مل ٜلشٙ ار َٔ قزٌ َ   عذد اٯٜاق ايأ  ا٤ يٗ

 ْـشٙ اا ٚأ ٗش يشا٤ ٘ ٚأثزت ْضاٖ ٘.
ٚقذ أْعِ اا عض ٚ ٌ ع٢ً اغيظدًُري ٚ عًدِٗ ادن أَد١ أاش دت      
يًٓاغ ف٬ ٜلشِٖ ا٭ر٣ ايزٟ ٜأ ٞ َٔ ايباطكري ٚايهباسر ٚقذ  ا٤ق 
 ٜ ددإ َ  ايٝ ددإ ؼي طددٛس٠ ا٭حددضامل  ددزري إحددذاُٖا اٜددزا٤ ايهبدداس ا      

بِىَّ  رٚايااْٝدد١ اٜددزا٤ِٖ يًُدد٪َٓري ٚاغي٪َٓدداق قدداٍ  عددازي     ٚسطددٛي٘ر

َُا َواِِخههَسِج َوَؤَػههدَّ َلُهههْن َػههَرات ا            ًْ َُ ِفههٍ الههدُّ َُ َلَؼههَنُهْن اللَّهه ََ َوَزُظههىَل َُههْاُذوَى اللَّهه الَّههِرََي 

قَهدِ احْرَوَلُهىا تُهْرَاًًها    وَالَّرَِيَ َُاْذُوىَ الْوُاْهِنِنيَ وَالْوُاْهِنَاخِ تِغَُْهسِ هَها اكْرَعَهثُىا فَ   *هُهُِن ا

 .(2) دوَبِثْو ا هُثُِن ا

ٚفٝد٘ إْدزاس يًهددافشٜٔ ٚايباطدكرير ٚص دش ٚدعدد٠ٛ هلدِ يًهدف عددٔ       
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اٱكشاس ياغيظًُرير ٚإازاس يإ  زذد أناش ايلشس ٚٚؿٛي٘ ازي اغيظًُري 
ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣ ايكًٌٝ ٫ ضيٓ  َٔ  ش ب اٱثِ ايعظِٝ عًٝ٘ر ٚاط خكام 

ايزٜٔ ٜ٪رٕٚ اغيظًُري ايًع١ٓ ٚايطشد َٔ سظي١ اا ؼي ايهباس ٚايباطكري 
ايدذْٝا ٚاٯادش٠ر فظدٛا٤ قـددذ ايهبداس اٱكدشاس ياغيظدًُري اٚ أٜددزا٥ِٗر       
ٚطٛا٤ ٚؿٌ اغيكـٛد َٔ ايلشس ٚا٭ر٣ ازي اغيظًُري ع٢ً ضتٛ ايظايز١ 
ايهًٝدد١ اٚادتض٥ٝدد١ ٚطددكٛط ٚاْـددشاف ٚستددٛ أناددش أفددشادٙ فددإ ايهبدداس     

 ِٗر ٜٚٓايٕٛ ايعكامل.ٚايباطكري ٜز٤ٕٛٚ يعمث
َٚٔ اٯٜاق عدذّ إضتـداس ايعكدامل ؼي ايدذاس اٯادش٠ يدٌ  ؼدًُِٗ         

ايًعٓدد١ ؼي ايددذْٝا ٜٚظدد خكٕٛ ايعكٛيدد١ ايٛكددع١ٝ عًدد٢ اٱثددِ ٚاٱفددرتا٤      
 ٚايزٗ إ.

َٚٔ يري ا٭سي  ٚايعؼشٜٔ َش٠ ايأ رنش فٝٗا َاد٠ "أر٣" ؼي ايكش ٕ 
 َا  هشس ؼي طٛس ايكش ٕ ناٯ ٞ:

 ق َٓٗا ؼي طٛس٠ ا٭حضامل.طز  َشا ا٭ٍٚ:
 عيع َشاق ؼي طٛس٠ ايزكش٠. ايااْٞ:
 ث٬ث َشاق ؼي  ٍ عُشإ. اياايث:

ٚ ددا٤ق َدداد٠ "أر٣" ؼي طددٛس٠ ا٭حددضامل ؼي يددامل  عًددِٝ اغيظددًُري  
ٚيٝإ إس كا٥ِٗ ؼي اغيعداسف اٱهلٝد١ ٚاغيدا٥ض يٝدِٓٗ ٚيدري َدٔ طدزكِٗ َدٔ         

 ا٭َِ.
   ّ يدين اطدشا٥ٌٝ عًد٢     ٚٚسد ؼي َٛط٢ عًٝ٘ ايظد٬ّ ؼي ايكدش ٕ أْد٘ ر

اٜددزا٥ِٗ يدد٘ر ٚٚعظٗددِ ٚرنددشِٖ ياْدد٘ سطددٍٛ اا ٚحدداِٗ عًدد٢ إنشاَدد٘  
بِذْ قَهها َ هُىظَههً لِقَىْهِههَِ ََههاقَىْمِ لِههنَ ذُههاْذُوًَنٍِ وَقَههدْ  ٚإ زاعدد٘ ْٚـددش ٘ قدداٍ  عددازي ر

 .(1) دذَؼْلَوُىىَ ؤًٍَِّ زَظُى ُ اللََِّ بِلَُْكُنَْ
ا ع٢ً رّ ايباطكري ايزٜٔ ٚ ذٍ اٯ١ٜ ستٌ ايزخث ؼي َبَٗٛٗا ٚطٝاقٗ

                                                 

 .5طٛس٠ ايـف  (1) 
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ٜظعٕٛ يٲكشاسياغيظًُرير ٚفٝٗا اْزاس هلِ يايز٤٬ ٚايب ١ٓ ٚط٤ٛ ايعاقز١ر 
فكٝاَِٗ سيخا٫ٚق اٱكشاس ياغيظًُرير ٚ هشاس اٜزا٥ِٗ ئ ٜرتى طدذ٣  
ي هٕٛ ايٓ ٝة١ صتا٠ ٚط١َ٬ اغيظًُري َٔ ا٭ر٣ر ٚحتٌُ ايباطكري أٚصاس 

  عذِٜٗ ع٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظًُري.

 ىٌ اإلحرتاش يٍ األذيلاَ
رنشق اٯٜاق ايكش ١ْٝ ا٭ر٣ر ٖٚٛ ْٛع َباع١ً يري ةشفري ٚحي ٌُ 

 ٚ ًٖٛا:
 أر٣ ايهباس ٚايباطكري يًُظًُري. ا٭ٍٚ:
 أر٣ اغيظًُري يًهباس ٚايباطكري . ايااْٞ:
 أر٣ ايهباس يعلِٗ يزعض. اياايث:
 أر٣ اغيظًُري فُٝا يِٝٓٗ. ايشاي :

ٛع ٖزٙ اٯ١ٜر َٚدا ٜدأ ٞ َدٔ ايهبداس     أَا ا٭ٍٚ: فٗٛ َٓطٛم َٚٛك
أنيف ٚأناش َٔ ا٭ر٣ر ٚيهٔ اا ٜ بلٌ ع٢ً اغيظدًُري فٝـدشف عدِٓٗ    

 ايلشس ادتظِٝ.
ٚأَا ايااْٞ: فإ اغيظًُري َٓضٖٕٛ عٔ إٜزا٤ ايٓاغر ِٖٚ سظي١ هلِ 

:ٙٛ ٚ َٔ 
ِ   إ زاع اغيظًُري يًٓيب ستُذ  ا٭ٍٚ: ر ٚؼي ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدً

ًٛا نُا سأٜ ُْٛٞ أؿًٞ" ؼي دعد٠ٛ يًُظدًُري حملانا د٘     ايـ٠٬ ر قاٍ "ؿ
ؼي طٓ ٘ ايبع١ًٝ ٚأدا٥٘ يًعزاداق يٝهْٛٛا َش ٠ ايشظي١ اٱهل١ٝ يزعا١ ايٓيب 

وَهَههها ؤَزْظَهههلْنَاََّ بِالَّ زَحْوَهههحً قددداٍ  عدددازي رؿددد٢ً اا عًٝددد٘ ٚ يددد٘ ٚطدددًِ ستُدددذ 

 .(1)دلِلْؼَالَوِنيَ

يًـ٬ح ٚايشػاد ٚاذتظٔ اغيظًُٕٛ ان أ١َ ٚ"ان" عٓٛإ  ايااْٞ:
 ايزا ٞ ٚايرنٟ.

                                                 

 .107طٛس٠ ا٭ْزٝا٤  (1) 
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 بلٌ اا  عازي ٚأاشج اغيظًُري يًٓاغر ٖٚدزا اٱادشاج    اياايث:
عٓا١ٜ إهل١ٝ ياغيظًُري ٚايٓاغر ٜٚذٍ يايذ٫ي١ اي ل١ُٝٓ ع٢ً عدذّ إٜدزا٤   

 اغيظًُري يًٓاغ.
  زري ايٛقا٥  ٚايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ عذّ إٜزا٤ اغيظًُري يًٓاغ. ايشاي :

ٝذ اغيظًُري يأحهاّ اذت٬ٍ ٚاذتشاّ ٚطٓٔ ايؼشٜع١ ايأ  ك ارتاَع:
 شيٓ  َٔ ا٭ر٣ ٚاٱكشاس ياٯاشٜٔ.

أَا اياايث: فإ ايبذي ٚايرذس َظ ُش يري ايهباس ٚايباطكري ٚيعلِٗ 
ٜ عذ٣ ع٢ً يعضر ٖٚزا اي عذٟ َٔ أطزامل ق١ً ٚ زذد ا٭ر٣ ايزٟ ٜأ ٞ 

 ازي اغيظًُري َٔ  ٗ ِٗ.
ٖدزٙ اٯٜداق ياٱازداس عدٔ  رؼدٞ ْعُد١       ٚأَا ايشايد : فكدذ  دا٤ق     

ا٭ا٠ٛ اغيظًُرير ٚاي عادِٖ عدٔ ايبشقد١ ٚاي ؼد تر ٚ  ةًد٢ َـدادٜل      
إْ با٤ ا٭ر٣ فُٝا يِٝٓٗ يأدا٥ِٗ ايبشا٥ض ٚايعزاداق ع٢ً ضتدٛ طيداعٞ   

 َ خذ ؼي صَاْ٘ ٚنٝبٝ ٘ ٚأحهاَ٘.
َٚا حيذث أحٝاًْا ق١ًًٝ يِٝٓٗ َدٔ أطدزامل ايعدذا٠ٚ ٚارتـد١َٛ فٗدٞ      

امل ػخـدد١ٝ ٚ ًزدد١ ايددٓبع ايؼدد١ٜٛٗ ٚايرلددز١ٝ عٓددذ أفددشاد   ْ ٝةدد١ أطددز
ٚطياعاق َِٓٗر ٚاي عادِٖ عٔ طٓٔ ٚأحهاّ اٱط٬ّر ٖٚزا اٱي عاد 
َ٪قت َٚ ضيضٍ ٫ٚ ٜظ ُش ة٬ًٜٛ ر نُا أْ٘ ٜهٕٛ ستـٛسًا يري أفشاد اٚ 
فشق١ َِٓٗر َ  إ  ُاع اغيظًُري ع٢ً اي ذاسى ٚدسأ ايب ١ٓ ٚإؿ٬ح راق 

 ايزري.
اق إ اغيظًِ ايزٟ ٜهٕٛ ةشفًا ؼي اد٬ف ٚاـد١َٛ َد     َٚٔ اٯٜ 

أاٝ٘ اغيظًِ ٜذسى أكشاس ارتـ١َٛ ٚاْٗا ا٬ف ا٭ؿٌ ٚحهدِ ايؼدشع   
ٚايعكٌر يٝخشج اغيظًُٕٛ َٔ ايب ١ٓ أناش ق٠ٛ َٚٓع١ر ٚ ش٣ ادتُاعد١ اٚ  
ايبشق١ اٚ ايذٚي١ َٔ اغيظًُري ايأ  ز ًد٢ خبـد١َٛ ٚعدذا٠ٚ اٚ ق داٍ َد       

ةٓب  هشاس حـٍٛ ارتـ١َٛ ٚاٱق  اٍ َ   نٖا  نٖا َٔ اغيظًُري   
 َٔ فشم اغيظًُري.
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ٚقذ  هٕٛ سا٥ذًا ؼي اٱؿ٬ح يري اغيظًُري ٚادتُاعداق َدِٓٗ ايدأ    
خت ًف فُٝا يٝٓٗا ر ًٜٚ كٞ طيٝد  اغيظدًُري يدعدساى حكٝكد١ ٖٚدٞ  ٛ د٘       
ايلددشس ٚا٭ر٣ َددٔ ايهبدداس ٚايباطددكري ايددِٝٗ ار ٜظدد ٗذفٕٛ اٱطدد٬ّ    

  ؼي أْبظِٗ ٚأَٛاهلِ ٚػعا٥شِٖ ٚيًذاِْٗ.َٚزاد٥٘ ٚاغيظًُري
ٖٚزا اٱدساى َٔ سػخاق ْع١ُ ا٭ا٠ٛ يري اغيظًُري ايدأ  دا٤ق   
قزٌ طت  ٜاق َكرت١ْ يا٭َش اٱهلٞ ياٱع ـداّ يداا ٚايكدش ٕ ٚايظد١ٓر     
يٝهْٛا َعًا أٟ اٱع ـاّ ْٚع١ُ ا٭ا٠ٛ ٚاق١ٝ َٔ ا٭ر٣ ايزٟ ٜدأ ٞ َدٔ   

ًَه١ اي ايف ٚاٱحتادر ٚا٭ا٠ٛ اٱضيا١ْٝ ايأ ايهباسر ٚحشصًا را ًٝا ي ١ُٝٓ 
  هٕٛ ط٬حًا يذف  أر٣ ايهباس.

َٚ دد٢ َددا سأ٣ ايهبدداس اغيظددًُري َ ددااري َ خددذٜٔ فدداِْٗ خيؼددٕٛ    
 اْزِٗر ٜٚ ةٓزٕٛ اي عدذٟ عًدِٝٗر ٜٚش دٕٛ ْدٛاهلِر نُدا إ ا٭اد٠ٛ       
ٚط١ًٝ دتزمل ايٓاغ يًٗذا١ٜ ٚاٱضيإ ٚدعد٠ٛ يًٓداغ يدذاٍٛ اٱطد٬ّر     

 ١ٜ إعةاص١ٜ   ة٢ً يًٓاغ طيٝعًا يظدن٠ اغيظدًُري ايَٝٛٝد١ر فزُٝٓدا     ٭ْٗا 
خي ًف ا٭اٛإ ايٓظزٕٝٛ َٔ ا٭َِ ا٭اش٣ فُٝا يِٝٓٗ ٚ  كط  عٓدذِٖ  
ا٭سحددداّر ٜزدددذٚ اغيظدددًُٕٛ عًددد٢ نادددش ِٗ أاددد٠ٛ َ خدددايري ؼي َشكدددا٠ 
اارٜٚظدداعذ  ٓددِٝٗ فكنٖددِ يايضنددا٠ ايٛا زدد١ ٚاغيٓذٚيدد١ ٜٚكددف اذتددانِ 

ش ٌ ٚاغيشا٠ يري ٜدذٟ اا يًـد٠٬ يدزاق ايٓظدز١ فًدِ  هدٔ       ٚاحملهّٛ ٚاي
ايـ٠٬ ع٢ً ايٓظا٤ أناش َٓٗا ع٢ً ايش اٍ ٫ٚ ايعهعر يٌ إ اي هًٝف 

 ٚاحذ.
ٜٚٗشٍٚ ايرين ٚايبكدن ٚايظدٝذ ٚايعزدذ  ٓزدًا ازي  ٓدب يدري ايـدبا        

 ٚاغيش٠ٚ يًزاغ نهبٔ اغيٝت ًَزري زتٝزري ا  عازي ٚحذٙ ٫ ػشٜو ي٘.
اداق ٚاغيٓاطو ػاٖذًا ع٢ً أادٛ ِٗ ٚإحتدادِٖ ٚص دشًا    ي هٕٛ ايعز

يًباطكري ٚايهباس عٔ إٜزا٥ِٗ ٚاي عذٟ ع٢ً ثرٛسِٖ ٚي٬دِٖر ٚدع٠ٛ 
يًٓاغ طيٝعًا يذاٍٛ اٱط٬ّ ٜٚهدٕٛ اٱحدرتاص َدٔ كدشس ايهبداس َدٔ       

 د .كُنْرُنْ خَُْسَ ؤُهَّحٍ ؤُخْسِ َدْ لِلنَّاضَِعاْٞ اٯ١ٜ ايظايك١ ر



                                                                        د69ر                                                                    72َعامل ا٫ضيإ ج 

 

دا٥ددزري عًدد٢ ةاعدد١ اار فددإ ايٓدداغ حياطددزٕٛ  فُددا داّ اغيظددًُٕٛ  
أْبظِٗ عٔ اي خًف عٔ ةاع١ اار ٜٚظعٕٛ غيعشف١ أٯٜاق ٚاغيعةدضاق  

َٚا هلا َٔ ايذ٫٫ق ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ايأ  ا٤ يٗا ايٓيب ستُذ 
ٖٚزٙ احملاطز١ ٚايظعٞ َٔ أطزامل إْؼراٍ ايهباس عدٔ إٜدزا٤ اغيظدًُرير    

 كشاس ياغيظًُري فاْ٘ ٫ جيذ أعٛاًْا ٚأْـاسًا.ٚارا  ـذ٣ فشٜل  َِٓٗ يٮ

 لاَىٌ انصرب عهً األذي
ؼي اٯٜدد١ إازدداس عددٔ  ًكددٞ اغيظددًُري ا٭ر٣ َددٔ ايباطددكري َددٔ أٖددٌ 
ايه امل ٚ نِٖر َد  إح ُداٍ حـدٍٛ اغيٛا ٗد١ ٚاٱق  داٍر ٚ لدُٓت       
اٯ١ٜ َا ٜذٍ ع٢ً إ ٖزا ا٭ر٣ أد٢ْ َشا ب ايلشس ٚإ ايزٟ ٜٓـشف 

 أناش َٔ ايزٟ ٜ ًكاٙ اغيظًُٕٛر ٌٖٚ َٔ ثٛامل يًُظًُري َٓ٘ يبلٌ اا
 ؼي  ًكٞ ا٭ر٣ر ادتٛامل ْعِ.

يكذ  عٌ اا عض ٚ ٌ اذتٝدا٠ ايدذْٝا داس اَ خدإ ٚايد ٤٬ ٚإا زداس      
٤ٖٞٚ ا٭طزامل ايعك١ًٝ ٚاذتظ١ٝ ايظاٖش٠ هلذاٜد١ ايعزداد ٚاسػدادِٖ ازي    

عظدِٝ قدذس٠   طزٌ اٱضيإر ٚ عٌ راق اٱْظإ  ١ٜ ؼي ارتًل  دذٍ عًد٢   
اا عض ٚ ٌ ر ٚ عً٘ ست ا ًا ايٝ٘ ع٢ً ضتٛ اٱط ذا١َ َ   عذد اذتا د١  
ٚنْٛٗا َٔ اغي ـٌ ٚاي٬َٓ ٗدٞ ر َٚدٮ اٯفدام ياٯٜداق ٚايدذ٥٫ٌ عًد٢       

 يذٜ  ؿٓع٘.
ٚ بلٌ ٚ عٌ ايٓز٠ٛ ٬َص١َ يٲْظإ َٓدز أٍٚ ْضٚيد٘ ازي ا٭س     

ازي ايشفٝدل   يد٘ ٚطدًِ   ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚمل  باسق٘ ا٫ يعْ كاٍ ايٓيب ستُذ 
ا٭ع٢ًر ػيا ٜذٍ ع٢ً يكا٤ أحهاّ ايٓز٠ٛ َٚلاَٝٓٗا يايكش ٕ ٚايظ١ٓ ايٓز١ٜٛ 
ٚان أ١َ ااش ت يًٓاغ ايأ   خٌُ ا٭ر٣ ؼي  ٓب اا ي خافظ ع٢ً 
أحهدداّ ايؼددشٜع١ ايظددُا١ٜٚر ٚحتبددظ  ٜدداق ايكددش ٕ ايهددشِٜ َددٔ اي رددٝن    

    ٚ  ددذعٛ ايٓدداغ  ٚاي خشٜددفر ٚ  عاٖددذ ايبددشا٥ض ٚايعزدداداق ٚايظددٓٔ 
 يٲط٬ّر ٚؿزر١ اٱضيإ.

يكذ  عٌ اا عضٚ ٌ ايدذْٝا داس طدعٞ ٚ ٗداد يًُظدًُرير ٖٚدزا      
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ادتٗاد أعِ َٔ إٔ ٜهٕٛ يايظٝفر اٚ اغيزدادس٠ ازي ايبعدٌ ٚقـدذ ايعدذٚ     
ٚايطددشف اٯاددش َطًكددًار يددٌ ٜهددٕٛ يادتٗدداد ايددذفاعٞ يايًظددإ ٚاذتةدد١ 

ٚفعدد٬ً جيًددب ا٭ ددش ٚايـدديف ٚاي خُددٌر يٝهددٕٛ ايـدديف أَددشًا ٚ ٛدٜددًار 
ٚاياٛاملر ٚٚط١ًٝ ي عاٖذ أدا٤ ايبدشا٥ض ٚايٛا زداقر إ َدشٚس ا٭ٜداّ     
ٚا٭ػددٗش ٚايظددٓٛاق عًدد٢ اغيظددًُري ٖٚددِ ٜدد٪دٕٚ ايبددشا٥ض ٚحيبظددٕٛ  
ايكش ٕ ٚايظ١ٓ َٔ افلٌ ايظزٌ ي ازٝت دعا٥ِ ايذٜٔر ٚقذ ٫ق٢ ا٭ْزٝدا٤  

 َٔ قزٌ ا٭ر٣ َٔ قَِٛٗ فٛا ٗٛا يأَٛس:
 ع٢ً اا. حظٔ اي ٛنٌ ا٭ٍٚ:
 اغيٛا ز١ ع٢ً ةاع١ اا. ايااْٞ:
وَهَا لَنَا ؤَالَّ ًَرَىَكَّ َ ػَلًَ اللََِّ ايـيف ع٢ً أر٣ قَِٛٗ قاٍ  عازي ر اياايث:

 .(1)دوَقَدْ هَدَاًَا ظُثُلَنَا وَلَنَظْثِسَىَّ ػَلًَ هَا آذََْرُوُىًَا
يًٓداغ نافد١    ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     ٚ ا٤ق ْز٠ٛ ايٓيب ستُذ 

ٚيٝع يكّٛ َعٝٓرير ػيا ٜعين أصدٜاد ا٭ر٣ َٔ يامل ا٭ٚيٜٛد١ فدارا ندإ    
ؿ٢ً ا٭ْزٝا٤ ايظايكٕٛ ٜ ًكٕٛ ا٭ر٣ َٔ قَِٛٗر ف٬يذ إ ايٓيب ستُذًا 

ٚاغيظًُري ٜ ًكٕٛ ا٭ر٣ َٔ ايٓاغ يعُدّٛ ايدذع٠ٛ   اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
ذ ٚسد اٱط١َٝ٬ر ٚ ٛ ٝ٘ ارتطامل اي هًٝبٞ يًٓاغ طيٝعًا ياٱط٬ّر ٚق

اْ٘ قاٍ "َا اٚرٟ ْيب َاٌ َدا  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ عٔ ايٓيب ستُذ 
 .(2)اٚرٜت"
ٚجتًت َعاْٞ ايـيف يايظ١ٓ ايٓز١ٜٛ ايكٛي١ٝ ٚايبع١ًٝ ياغيٛا زد١ عًد٢    

 ازٝت أسنإ ايذٜٔ َٚٛاؿ١ً اي زًٝغر ٚاٱ ٗاس يايذع٠ٛر ٚيعث ايشطٌ 
ؼي راق ايٛقدت  ازي نظش٣ ًَٚدٛى ايدشّٚ ٚايٓةاػدٞ يدذاٍٛ اٱطد٬ّ      

ايزٟ   ٛ ٘ فٝ٘ ايذع٠ٛ ازي ايبكشا٤ ٚاغيظانري ٚاغيظ لعبري َطًكًا ٚعا١َ 
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 ايٓاغر يٝهْٛٛا أْبظِٗ دعا٠ ازي اا.
ٚ ا٤ق اٯٜاق ايكش ١ْٝ ذث اغيظًُري ع٢ً ايـيفر ٚايٛعذ ايهشِٜ 

كُنْ لَرُثْلَهىُىَّ فِهٍ ؤَهْهىَالِكُنْ وَؤًَْفُعِه    يادتضا٤ اذتظٔ عًد٢ ايـديف قداٍ  عدازي ر    

وَلَرَعْوَؼُيَّ هِيْ الَّرَِيَ ؤُوذُىا الْكِرَهابَ هِهيْ قَهثْلِكُنْ وَهِهيْ الَّهرَِيَ ؤَ ْهسَكُىا       

 .(1) دؤَذًي كَثِري ا وَبِىْ ذَظْثِسُوا وَذَرَّقُىا فَةِىَّ ذَلِكَ هِيْ ػَصْمِ الْإُهُىزِ

يكذ أايفق اٯ١ٜ ستٌ ايزخث عٔ  ًكٞ اغيظًُري ا٭ر٣ َٔ ايهباسر 
١ٜ أع٬ٙ ياٱازاس عدٔ ايادٛامل ٚا٭ دش عًد٢ ايـديف ٚحتُدٌ       ٚ ا٤ق اٯ

ا٭ر٣ َ  قٝذ اي ك٣ٛر ٚاغيٛا ز١ ع٢ً ايطاعاقر يٝهٕٛ ؿديف اغيظدًُري   
 َشنزًا َٚ عذدًا ٬َٚصًَا هلِ.

َٚٔ اٯٜاق ؼي طٓٔ اٱضيإ إقرتاْ٘ يايـيفر فُ  اٱضيإ ٜهٕٛ ايـيف 
 ًكد٢ ا٭ر٣ َدٔ   حا ١ ػخـ١ٝ ٚعكا٥ذ١ٜر أَا ايؼخـ١ٝ فٮٕ اغيد٪َٔ ٜ 

أعذا٤ ايذٜٔر ٚأَا ايعكا٥ذ١ٜ فإ طزٌٝ اٱضيإ ٜظ ًضّ ادتٗاد َ  ايٓبع 
َٚٛا ١ٗ اي خذٟ ٚا٭ر٣ ٚايـيف ع٢ً ايطاعاقر ٚايـيف عٔ اغيعـ١ٝر 
ٚاذتشق عًد٢ اي كٝدذ يأحهداّ اذتد٬ٍ ٚاذتدشاّر يٝهدٕٛ اغيظدًِ يظدُ ٘         

طد٬ّر  ٚعًُ٘ َش ٠ يًٗذ٣ر ٚدعد٠ٛ فعًٝد١ َزاسند١ يًٓداغ يدذاٛهلِ اٱ     
 ٚايبٛص يايٓعِٝ ايذا٥ِ ياٯاش٠.

 ا٤ق ٖزٙ اٯٜد١ ي ٦ٝٗد١ اغيظدًُري أفدشادًا ٚطياعداق ٚأَد١ ي خُدٌ        
ا٭ر٣ ٚايـيف عًٝ٘ر ٚعذّ إ ٗاس ادتضعر اٚ ايب ٛس ؼي ايعزاداق فُ ٢ َا 
عًِ اٱْظإ ياغيؼام ايأ  ٬قٝ٘ ؼي ةشٜل حتكٝل ايراٜاق اذتُٝذ٠ ٚايٓب  

ٜٚظ طٝ  َٛا ٗ ٗا ٚاي رًب عًٝٗار فٗزٙ اٯ١ٜ ايذا٥ِ فاْٗا  ٕٗٛ عًٝ٘ر 
سظي١ ياغيظًُري نٞ ٫ خياةزٛا يا٭ر٣ ايزٟ ٜـدذس َدٔ ايهبداس ا٬فدًا     

 يٛ ٝب ِٗ ٚفل ايؼشع ٚايعكٌ.
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 لاَىٌ "انثىاب عهً األذي"
َٔ إعةاص ايكش ٕ  بظن  ٜا ٘ يعلدٗا يدزعض فُدا َدٔ  ٜد١ ا٫ ٚجتدذ       

ر َٚٔ إعةاصٙ إ  أ ٞ اٯٜاق يٝاْٗا ٚ بظنٖا ؼي  ٜاق أاش٣ َٔ ايكش ٕ
ايكش ١ْٝ يزٝإ اذتهِ ٚا٭ثش غيا ؼي  ١ٜ أاش٣ر ٚفٝ٘ د٫ي١ ع٢ً ؿذم ْضٍٚ 
ايكش ٕ َٔ عٓذ اا عض ٚ ٌر َٚدا ٜ ـدف يد٘ َدٔ ايرٓد٢ عدٔ ايٓداغ ر        
ٚنؼف اٯثاس اذتظ١ٓ يً كٝذ يأحهاّ اٯٜاق َٚدا فٝٗدا َدٔ اٱازداس عدٔ      

٘ ا٫ اا عض ٚ ٌ ٜٚأ ٞ ٖزا ايعٛاقب ايزٟ ٖٛ َٔ عًِ ايرٝب ٫ٚ ٜعًُ
 اٱازاس َٔ ٚ ٛٙ:

ايكش ٕ  زٝإ يهٌ ػ٤ٞر َٚٓ٘ عٛاقب ا٭َٛس ٚأحٛاٍ ايٓاغ  ا٭ٍٚ:
 ؼي اٯاش٠.
 حث ايٓاغ ع٢ً اٱضيإ ٚاي ك٣ٛ. ايااْٞ:

إعاْدد١ اغيظددًُري عًدد٢ ايعُددٌ يأحهدداّ ايؼددشٜع١ر ٚإ ٝددإ       اياايددث:
 ايٛا زاق ٚإ  ٓامل ايٓٛاٖٞ.

ٞ  ايشايدد : ؼي إةدد٬ع اغيظددًُري عًدد٢ ايرٝددبر طددٛا٤    ايًطددف اٱهلدد
ياٱازاس عدٔ ا٭ر٣ ايدزٟ ٬ٜقْٛد٘ر اٚ ايادٛامل ايدزٟ ٜٓ ظدشِٖ يظدزب        

 ؿيفِٖ ع٢ً ا٭ر٣.
 ٚحي ٌُ حاٍ اغيظًُري ؼي َٛا ١ٗ ا٭ر٣ ٚ ًٖٛا:

 ايـيف ٚاي خٌُ. ا٭ٍٚ:
فَوَهيْ اػْرَهدَي ػَلَهُْكُنْ فَاػْرَههدُوا    سد ا٭ر٣ سياًد٘ يعَُٛداق ر   اياداْٞ: 

 .(1)دتِوِثْ ِ هَا اػْرَدَي ػَلَُْكُنْ ػَلََُِْ

ايشد ياٱكشاس ايؼذٜذ يايزٜٔ ٜ٪رٕٚ اغيظًُرير ٭ٕ ايهباس  اياايث:
ٜكـذٕٚ يا٭ؿٌ اٱكشاس ياغيظًُري ر ٚيهٔ اا عض ٚ ٌ خيبدف عدٔ   

 اغيظًُري ٚجيعً٘ أر٣.
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 ٚايـخٝذ ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚ ٛٙ:
ٍ      ا٭ٍٚ:  عددازي   دعدد٠ٛ ايكددش ٕ يًُظددًُري يًـدديف عًدد٢ ا٭ر٣ قددا

 .(1)دوَبِىْ ذَظْثِسُوا وَذَرَّقُىا فَةِىَّ ذَلِكَ هِيْ ػَصْمِ الْإُهُىزِر

 إقرتإ ايـيف ياي ك٣ٛر نُا  ذٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ أع٬ٙ. ايااْٞ:
اٱْكطاع ازي اي ك٣ٛ َ  ايـيف ٚط١ًٝ ي خًٝف ايٓداغ َدٔ    اياايث:

 ايعٓاد ٚاٱؿشاس ع٢ً ستاسي١ ايذٜٔ.
يادٛاملر ٫ٚ ٜعدين ايـديف عدذّ ص دش      ايـيف طزب ٱحشاص ا ايشاي :

ايهباس َٚٓعِٗ َٔ إٜزا٤ اغيظًُرير فهٌ ذظز٘ ٚحاي٘ ٚصَاْد٘ ر ٚخي داس   
اغيظًُٕٛ َا ٖٛ أناش ْبعدًا ٚأؿدًذ هلدِ ؼي أَدٛس ايدذٜٔ ٚايدذْٝار ا٫ إ       
ايـيف َٓاطب يهٌ ا٭حٛاٍر حاٍ ايك٠ٛ ٚايلعفر ٚايشاا٤ ٚايؼدذ٠ر  

 ٚايهاش٠ ٚايك١ً.
َٔ ايهباس ٚايباطكري ٫ ٜـٌ ا٫ ي١٦ٝٗ أر٣  َٚا داّ ايلشس اٯ ٞ 

ضيهٔ حتًُ٘ر فإ ايـيف حظٔ دا٥ًُا َ  إ ايـيف ٫ ٜ عاس  َ  ايازاق 
عًدد٢ اٱضيددإ ٚأدا٤ ايبددشا٥ض ٚايٛا زدداق فددإ اٯٜدداق ايكش ْٝدد١  ددا٤ق 
ي كٝٝذٙ سي٬ص١َ اي ك٣ٛ ي٘ر ندٞ ٫ ٜهدٕٛ ايـديف عٓٛاْدًا يًب دٛس ٚايشكدا       

ر٣  ١ٝ اا ٜهٕٛ ؿيف اغيظًُري ٚحتًُِٗ ا٭يا٭ر٣ر فُ  اي ك٣ٛ ٚاؼ
 َٔ ايهباس ٚايباطكري ع٢ً ٚ ٛٙ:

 ايـيف فعٌ عكا٥ذٟر ٚعٌُ عزادٟ. ا٭ٍٚ:
 اْ٘ ٚط١ًٝ يذف  ا٭ر٣. ايااْٞ:
 سطاي١ ازي ايهباس  زري َا عٓذ اغيظًُري َٔ اذتًِ ٚاذته١ُ. اياايث:
 .إْزاس ايهباس ٚايباطكري ٚص شِٖ عٔ إٜزا٤ اغيظًُري ايشاي :

ٜزعث ايـيف يكٝذ ٬َص١َ اي ك٣ٛ ايٝأغ ؼي قًٛمل ايهبداس   ارتاَع:
 ٚايباطكري ٚجيعًِٗ ٜذسنٕٛ عذّ  ذ٣ٚ اٜزا٤ اغيظًُري.

ُٜٓددٞ ؿديف اغيظددًُري عًدد٢ ا٭ر٣ ًَهد١ ايـدديف ٚاٱضيددإ    ايظدادغ: 
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 عٓذِٖ.
ايـيف َٓاطز١ ٭دا٤ ايٛ دا٥ف ايعزادٜد١ يًُظدًُرير ٚعدذّ      ايظاي :

ٚاْد٘ ٫ ٜـدٌ ازي اغيظدًُري ا٫ ايكًٝدٌ َدٔ       اٱْؼراٍ يا٭ر٣ر اـٛؿًا
ايلددشس ٚا٭ر٣ر فهددإٔ اٯٜدد١ ايهشضيدد١  كددٍٛ يًُظددًُري : إ اا ابددف  
عٓهِ ٚؿشف أنادش ايلدشس ٚا٭ر٣ عدٓهِ ػدهشًا يهدِ عًد٢ اضيداْهِ ر        

 ٚين٣ إا٬ؿهِ ؼي ايعزاد٠ ٚشيظههِ يايكش ٕ ٚايظ١ٓ.
ايرلددز١ٝ ٚايـدديف ؼي َشكددا٠ اا ةاعدد١ يدد٘ طددزخاْ٘ر ٚقٗددش يًددٓبع   

ٚايؼدد١ٜٛٗر َٚٓاطددز١ ٱن ٓدداص اذتظددٓاق ر ٚٚعددذ اا عددض ٚ ددٌ اياددٛامل 
فَالَّهرَِيَ هَها َسُوا وَؤُخْسِ ُهىا هِهيْ دََِهازِهِنْ      ايعظِٝ ع٢ً ايـيفر قاٍ  عدازي ر 

اخٍ وَؤُوذُوا فِههٍ ظَههثُِلٍِ وَقَههاذَلُىا وَقُرِلُههىا ألُكَفِّههسَىَّ ػَههنْهُنْ ظَههُِّ َاذِهِنْ وَألُدْخِلَههنَّهُنْ  َنَّهه      

 .(1) دذَْْسٌِ هِيْ ذَحْرِهَا األًَْهَازُ ثَىَات ا هِيْ ػِنْدِ اللََِّ
ٚيدٝع ايـدديف أَدشاًًَ عددذًَٝار يدٌ ٖددٛ أَدش ٚ ددٛدٟر ٚعًدِ ٚعُددٌر      
َٚذسط١ عكا٥ذ١ٜ  دذٍ عًد٢ سطدٛخ اٱضيدإ عٓدذ اغيظدًُرير ٚاعطدا٥ِٗ        
ا٭ٚي١ٜٛ ٱؿ٬ح ايدزاق ٚاي بكد٘ ؼي ايدذٜٔ ٚأدا٤ اغيٓاطدور ٚؼي ايـديف      

ٍ يًهددافشٜٔ ٚايباطددكرير ٚنددِ َددٔ ػددخف ٚطياعدد١ ٚقزًٝدد١  رٚا   إَٗددا
اغيظددًُري ٚ ًكدد٢ اغيظددًُٕٛ ا٭ر٣ يايـدديف َدد  ايددذع٠ٛ ازي اار فهاْددت 
ايٓ ٝة١ ٖذا١ٜ ايزٜٔ  رٚا اغيظًُرير ٚإع٬ْٗدِ ايؼدٗاد ري يٝ ٛ ٗدٛا ازي    

  نِٖ يذعٛ ِٗ يايـيف .
ٜـدشٕٚ  َٚٔ اـا٥ف ايـيف س١ٜ٩ اْ كاّ اا َٔ ايهافشٜٔ ايدزٜٔ  

ع٢ً ايهبش ٚاٱكشاس ياغيظًُرير يٝضداد اغيظًُٕٛ اضياْدًا ٜٚٛا زدٛا عًد٢    
 ةاع١ اا.

يكددذ  عددٌ اا عددض ٚ ددٌ اذتٝددا٠ ايددذْٝا َضسعدد١ يًُظددًُري دتددين       
اذتظٓاقر َٚٓٗا اي خًٞ يايـيف ٚحتٌُ ا٭ر٣ َٔ ايهبداس ٚإقدرتإ ادا٤   
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اف١ ازي ادتٗدذ  ايعزاداق يايعٓا٤ ٚاغيؼك١ ايكاد١َ َٔ أعذا٤ ايذٜٔر ياٱكد 
ايزٟ ٜززيد٘ اغيظدًِ ؼي أدا٤ اي هدايٝف نايـد٠٬ ٚايـدٝاّ ٚاذتدجر َٚدٔ        
اياٛامل َا ٜأ ٞ يًُظًِ َٔ حتًُ٘ ا٭ر٣ ؼي ايشصمر ٚارتظاس٠ ؼي اغيداٍر  
ٚ عطٌٝ اغياٍر فكذ حياسمل ايهباس اغيظًُري ؼي َعاٜؼِٗ ٚأسصاقِٗ يٝةذ 

هدٕٛ طدززًا يش خدإ    اغيظًِ َا حشَٛٙ َٓ٘ ؼي ايذْٝا أَاَ٘ ؼي اٯادش٠ر ٜٚ 
 نب١ حظٓا ٘ ر ٚٚاق١ٝ َٔ عزامل ايٓاس.

 لاَىٌ "تُالص األذي"
ؼي اٯ١ٜ ايهشضي١ إازاس عٔ عذّ ٚؿٍٛ ايلشس َٔ ايهبداس ٚفدل َدا    
ٜظعٕٛ ايٝ٘ر فٝٓبكٕٛ ا٭َٛاٍ ايهان٠ ٜٚذيشٕٚ اغيها٥ذ ٜٚززيٕٛ ايٛطد   
٫ ٜٚظخشٕٚ أْبظِٗ يٲٜكاع ياغيظدًُرير ٚيهدٔ ٫ ٜـدٌ ازي اغيظدًُري ا    

ايٓضس ايٝظن َٓ٘ر ٚحي ٌُ ا٭ر٣ ايٛاؿدٌ يًُظدًُري يًخدا  ايدذٚاّ اٚ     
 عذَ٘ ٚ ًٖٛا:
 إط ذا١َ راق ا٭ر٣ نًُا ٚنٝب١ٝ. ا٭ٍٚ:
 ايٓكف ٚاي لا٩ٍ ؼي ا٭ر٣. ايااْٞ:
إصدٜاد ا٭ر٣ ع٢ً اغيظدًُري ؼي حدا ٍ ؿديفِٖ ٚإْؼدراهلِ      اياايث:

 ياي ك٣ٛ ؼي ةاع١ اا.
ر٣ ايكدادّ َدٔ ايهبداس يًُظدًُري ؼي     ٚايـخٝذ ٖٛ ايااْٞر فإ ا٭

  ٓاقف َظ ُش َا١ٖٝ ٚ ٓظًار ٚنًُا ٚنٝبًا َٔ ٚ ٛٙ:
 ٜأغ ايهباس َٔ اٱكشاس ياغيظًُري. ا٭ٍٚ:
س٩ٜدد١ ايهبدداس ٚايباطددكري  زددذد أناددش أفددشاد ايلددشس اغيٛ دد٘   ايادداْٞ:
 يًُظًُري.
اصدٜاد ق٠ٛ اغيظًُري ٚنادش٠ عدذدِٖ َد   كدادّ ا٭ٜداّر ػيدا        اياايث:

 ٔ ٚق  ا٭ر٣ عًِٝٗ.خيبف َ
 حتًٞ اغيظًُري يايـيف ر ٚعذّ ادتضع ٚايبضع َٔ ا٭ر٣. ايشاي :

 َٛا ز١ اغيظًُري ع٢ً ايعزاداق ٚاغيٓاطو ٚطٓٔ اي ك٣ٛ. ارتاَع:



 72َعامل ا٫ضيإ ج                                                              د76ر

 

ايلعف ٚايٖٛٔ ايزٟ ٜـدٝب ايهبداس ٚايباطدكرير َٚدا      ايظادغ:
 ٜشَِٝٗ ي٘ َٔ اٱي ٤٬ ٚاٱْؼراٍ يأْبظِٗ.

رير ٚصيددٛ ًَهدد١ ايـدديف ٚحتُددٌ ا٭ر٣  صٜدداد٠ ادديف٠ اغيظددًُ ايظدداي :
 عٓذِٖ.

 إقشاس ايهباس يك٠ٛ َٚٓع١ اغيظًُري. اياأَ:
إْؼددراٍ ايهبدداس ي ًكددٞ ايددذع٠ٛ يددذاٍٛ اٱطدد٬ّر ٚيددّٛ     اي اطدد :

 أْبظِٗ ع٢ً اي خًف عٔ قزٍٛ ايذع٠ٛ َ   ٗٛس اٯٜاق.
حـددا١ْ اغيظددًُري يهؼددف ؿددٝغ ٚٚ ددٛٙ ا٭ر٣ ٚايلددشس    ايعاػددش:

 ايكادّ َٔ ايهباس.
ذ  عٌ اا عدض ٚ دٌ اذتٝدا٠ ايدذْٝا ستد٬ً ٱيد ٤٬ ايٓداغ يعلدِٗ         يك

يزعضر ٖٚٛ َٔ أطشاس أْع ٌَٚٝ اٱْظإ ٭اٝ٘ اٱْظإر َٚٔ ٚ ٛٙ 
اٱي ٤٬ ٚاٱَ خإ فٝٗار اي ٤٬ اغيظًُري يرنِٖر ٚاي ٤٬  دن اغيظدًُري   
َٔ أٌٖ ايه امل ٚايهباس ياغيظًُرير َٚ  إحتاد اغيٛكٛع ٚا٭ةدشاف ا٫  

ذتهِ ٚا٭ثش شت ًف َٚ زأٜر فاغيظًُٕٛ ٜذعٕٛ  نِٖ ازي اٱط٬ّ إ ا
ٚايظدد١َ٬ َددٔ ايٓدداسر ٚايبددٛص يادتٓدد١ر ٚأٖددٌ ايه ددامل ٚايهبدداس ٜدد٪رٕٚ   
اغيظًُرير ٜٚظعٕٛ ؼي اٱكدشاس يٗدِر فٝدأ ٞ ايًطدف اٱهلدٞ يًُظدًُري       

 ي خبٝف ا٭ر٣ عِٓٗ.
ٓداغ  ٫ٚ  ٓخـش َلاَري ٖزا ايًطف ياغيظًُرير يٌ ٜٓ ب  َٓٗدا اي  

طيٝعددًا سيددا فددِٝٗ ايددزٜٔ ٜدد٪رٕٚ اغيظددًُري غيددا فٝٗددا َددٔ ايددذسٚغ ٚايعدديف  
ٚاٯٜاق ؼي إنشاّ اا عض ٚ ٌ يًُظًُرير ٚٚ ٛد ق٠ٛ  ٝز١ٝ يٓـدش ِٗ  
ٚإعاْ ِٗ ٚايزمل عِٓٗر ٚ  ة٢ً ي ٓاقف ا٭ر٣ عٔ اغيظًُرير ٚ ظدًِٝ  

 ايهباس يعذّ إٜكاع ايلشس ايبادح ياغيظًُري.
ع٢ً ايعزاداق يـيف ٚإضيإ ايٝأغ ٚايكٓٛط ٚ زعث َٛا ز١ اغيظًُري  

ؼي ْبٛغ ايهباسر ٚجتعًدِٗ ٜعرتفدٕٛ يدإ اغيظدًُري أَد١ قٜٛد١ َ خدذ٠ ٫        
 بشط يؼ٤ٞ َٔ أَٛس ايذٜٔ ٚأحهاّ ايؼشٜع١ ايأ  ا٤ يٗا ايدٓيب ستُدذ   
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 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ
ٜٚ ٓاطددب ا٭ر٣ ايددزٟ ٜددأ ٞ يًُظددًُري عهظددًٝا َدد   كددادّ أٜدداّ      

٬ص١َ يري  كادّ ا٭ٜاّ ٚق٠ٛ اغيظًُري ٖٚٞ  ١ٜ إعةاص١ٜ راق ايضَإر يًُ
ػٛاٖذ حظ١ٝ  اٖش٠ يًٓاغ طيٝعًار فُ   عاقب ا٭ٜاّ ٚايًٝدايٞ  دضداد   
ق٠ٛ اغيظًُري ٚ رتطدخ َٓداصٍ اٱضيدإ ؼي ا٭س  ٚ  ظد  سقعد١ اٱطد٬ّ       
ٚيًددذإ ٚثرددٛس اغيظددًُرير ٜٚش كددٕٛ ؼي اغيعدداسف اٱهلٝدد١ر ٜٚ بكٗددٕٛ ؼي  

دعٛ ِٗ ازي ايٓاغ طيٝعًار ٜٚضدادٕٚ ق٠ٛ ر ٜٚـدزخٕٛ   ايذٜٔر ٚ ـٌ
قادسٜٔ ع٢ً ايرضٚ ٚايك اٍ دفاعًا عٔ اٱط٬ّ ٚأحهاَ٘ ر ٚ زيًا يًٓاغ 

 يًٗذا١ٜ ٚاٱضيإ .
ٚأايفق اٯٜاق ايكش ١ْٝ عُا ٖٛ أعِ َٔ  ٓاقف ا٭ر٣ر فُ  حتًٞ 
 اغيظًُري يايـيف ٚايـ٬ح فإ ايلشس ٚايهٝذ ٜٓذف  عِٓٗ يبلدٌ اا ر 

 .(1) دوَبِىْ ذَظْثِسُوا وَذَرَّقُىا الَ ََؼُسُّكُنْ كَُْدُهُنْ  َُْ ًاقاٍ  عازي ر
ٚفٝ٘ حث يًُظًُري ع٢ً ةاعد١ اا ٚ ُٓٝد١ ًَهد١ ايـديف َد  ٚعدذ       
نشِٜ يعذّ إكشاس ايهباس ٚايباطكري ياغيظًُرير ٚحيٌُ عدذّ اٱكدشاس   

ف١ ازي ع٢ً اٱة٬م يعساد٠ أْبظِٗ ٚأَٛاٍ ٚأعدشا  اغيظدًُري ياٱكدا   
ايددذٜٔ ٚأحهدداّ ايؼددشٜع١ر َٚٓدد٘ عةددضِٖ عددٔ اغيظدداغ يددايكش ٕ ٚ ٜا دد٘    

ٚطددٓ ٘ ؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ   ٚػددخف ايشطددٍٛ ا٭نددشّ ستُددذ   
ايؼشٜب١ر يزا  ش٣ ايشٜب ٚاٱفرتا٤ ٜـذس َٔ ايهباس ٚطشعإ َا ٜدضٍٚ  
ٜٚٓعذّ أثشٙ ٚكشسٙ ر ٚخيشج اغيظًُٕٛ أناش ق٠ٛ َٚٓع١ر ٜٚ ةذد ػٛقِٗ 

غيٓاطو ٜٚكزًٕٛ عًٝٗا ٚعًد٢ ايكدش ٕ ٚايظد١ٓ يًٗبد١ ٚ زطد١      يًبشا٥ض ٚا
 ٚأٌَ يٌٓٝ ا٭َاْٞ ٚاياٛامل ايعظِٝ ؼي اٯاش٠.

َٚددٔ اـددا٥ف اددن أَدد١ أاش ددت يًٓدداغ ٖٚددِ اغيظددًُٕٛ إ ٫    
وَبِىْ ذُؼْهسِعْ ػَهنْهُنْ فَلَهيْ    ٜلشِٖ أر٣ ايهباس ٚايباطكري ر قاٍ  عدازي ر 
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 .(1)دََؼُسُّوََّ  َُْ ًا
س َٔ ايهباسر اٚ ذتل اغيظًُري ا٭ر٣ َِٓٗر اٚ مل ٚطٛا٤  ا٤ ايلش

ٜـٌ َِٓٗ ػ٤ٞر فًًُظًُري سطاي١ ٜ٪دْٚٗا ٚاطدامل عكا٥دذٟ يًٓداغ    
طيٝعددًا ر ٜ ةًدد٢ يددذعٛ ِٗ يٲطدد٬ّ َدد   عاٖددذ ايبددشا٥ض ٚايعزدداداق    

ػَلَُْكُنْ ؤًَفُعَكُنْ الَ ََؼُسُّكُنْ هَيْ ػَ َّ ٚاحملافظ١ ع٢ً طٓٔ اي ٛحٝذ ر قاٍ  عازي ر

 .(2)داهْرَدََْرُنْ بِذَا

ٜٚضٜذ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري أؿخاي٘ َٔ ايهباس ٚايباطكري ك٬ي١ر 
ًٜٚخل يِٗ ايلشس ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر أَدا ؼي ايدذْٝا فدإ ايلدشس ٜش د       
ع٢ً ايهباس ٜٚشٕٚ إ نٝذِٖ ئ ٜلش اغيظًُري ػد٦ًٝار نُدا اْد٘ َٓاطدز١     

 ٱحتاد اغيظًُري ْٚززِٖ ايبشق١ ٚارت٬ف.
ٯاش٠ فايٓاس َا٣ٛ ايزٜٔ ٜظدعٕٛ ؼي اٱكدشاس ياغيظدًُرير    ٚأَا ؼي ا

ٚ عاٖذ اغيظًُري يًعزاداق ر َٚـادٜل ةاع١ اا سطاي١ ع١ًُٝ ازي ٖ٪٤٫ 
ايهبدداس  ددزري هلددِ اي زددأٜ ؼي َٓدداصٍ اٯاددش٠ر ٚذتددٛم ارتظدداس٠ ٚارتددضٟ 
يايهباس َطًكًا طٛا٤ ايزٜٔ ضيهشٕٚ ياغيظًُري اٚ ايزٜٔ ٫ ضيهشٕٚ يٗدِر  

يعزامل يًزٜٔ ٜـشٕٚ ع٢ً إٜزا٤ اغيظًُرير ٜٚزعث ٖزا ايزٝإ َ  ػذ٠ ا
ؼي ْبٛطِٗ ايبضع ر ٚؼي َٓ ذٜا ِٗ اٱسياى ػيا جيعٌ َا ٜـذس عِٓٗ َدٔ  

 ايهٝذ ؼي ْكـإ ٚ لا٩ٍ.
ٚنًُا قٌ ايرذس ايـادس َٔ ايهبداس ٚايباطدكري فدإ ا٭ر٣ ايدزٟ      

ُٗدار فد٬   ٜـٌ ازي اغيظًُري َِٓٗ ٜهٕٛ أقٌ أٜلًا يً ٓاطب ايطشدٟ يٝٓ
ٜهددٕٛ ا٭ر٣ ايٛاؿددٌ ازي اغيظددًُري َددِٓٗ َددٔ ايهًددٞ اغي ددٛاة٧ ٚإ       
إا ًبت دس ١ ايلشسر يٌ ختف دس ١ ا٭ر٣ نًُا قٌ ايلشس ٚإْؼرٌ 
ايهباس يأْبظِٗر ٚقٜٛت ػٛن١ اغيظدًُري ٚأؿدزذ نٝدذ ايهبداس ٚاكدخًا      
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َٚعًًَٛا عٓذِٖر ٖٚٛ ا٭َش ايزٟ ٜضٜذ اغيظًُري حـا١ْر ٜٚهٕٛ ٚاق١ٝ 
كشٚمل ايهٝذ اغيظ خذث١ ٚاغيهش ارتبٞر ٚ  ة٢ً َع٘ اذتا ١ ازي هلِ َٔ 

اي ُظو يايكش ٕ ٚايظ١ٓ ٚ عاٖذ ْع١ُ ا٭ا٠ٛ ايأ  عًٗا ط٬حًا ٚحشصًا 
عٓدذ اغيظددًُري ٚيشصادًا دٕٚ ٚؿددٍٛ ايعددزس ايدِٝٗر َٚدداد٠ يددذف  ا٭ر٣    
ٚعدددذّ ٚؿدددٛي٘ ازي اغيظدددًُري ؼي عزدددادا ِٗ َٚعدددا٬َ ِٗ ٚزت ُعدددا ِٗ   

 َٚظا ذِٖ.

 لهح أفساد األذي لاَىٌ
  ا٤ق اٯ١ٜ ايهشضي١ ياٱازاس عٔ أَٛس:

طدددعٞ ايباطدددكري َدددٔ أٖدددٌ ايه دددامل ٚايهبددداس يٲكدددشاس     ا٭ٍٚ:
 ياغيظًُري.
 عذّ ٚؿٍٛ ايلشس اغيكـٛد ازي اغيظًُرير ٚ زذد أناشٙ. ايااْٞ:
 ٚؿٍٛ اغيظ٢ُ ٚؿشف ايطزٝع١ َٓ٘ ازي اغيظًُري. اياايث:
ًُري َٔ ايلشس ٚيٝٓدت اٯٜد١ ْعُد١    اغيٓع١ ٚاذتـا١ْ عٓذ اغيظ ايشاي :

إكاف١ٝ أاش٣ ع٢ً اغيظًُرير   ة٢ً ياي خبٝف عِٓٗ ٚدف  ايهٝذ ٚاغيهش 
ايزٟ ٜ ٛ ٘ ايِٝٗ ؼي د٫ي١ ع٢ً إ اٱْكطاع ازي اا  عازير ٚاٱْؼدراٍ  

 يعزاد ٘ ٚاق١ٝ ٚحشص َٔ ايهٝذ.
 ٚيٝع َٔ حذ يظعٞ ايهباس ياٱكشاس ياغيظًُري ٜٚهٕٛ ع٢ً ٚ ٛٙ:

 ستاٚي١ إس ذاد اغيظًِ عٔ دٜٓ٘. ا٭ٍٚ:
 ستاسي١ اغيظًِ ؼي سصق٘ ٚنظز٘. ايااْٞ:
 حؼذ ادتٝٛؾ يك اٍ اغيظًُري. اياايث:
 إاشاج اغيظًُري َٔ دٜاسِٖ. ايشاي :

ؿد٢ً اا عًٝد٘   إثاس٠ ايؼزٗاق ٚاٱفرتا٤ ع٢ً ايٓيب ستُدذ   ارتاَع:
 ٚايكش ٕ. ٚ ي٘ ٚطًِ 

 أَاْ ٘ ٚفلذ طشٙ.َٓ  اغيظًِ َٔ حك٘ر ٚاٝاْ ٘ ؼي  ايظادغ:
اغيٓا ا٠ يٲكشاس ياغيظًُرير ٚايدذع٠ٛ يٲحتداد يدري ايهبداس      ايظاي :
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 غيٛا ١ٗ اٱط٬ّ.
ٚ أ ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ يزٝإ ايٓـش٠ اٱهل١ٝ يًُظًُرير ٚاٱعةاص ؼي اغيذد 
ايظُاٟٚ هلِر ٚفٝ٘  ١ٜ أاش٣   عًل يعُدّٛ اٯٜداق ٚايع٬َداق ايذايد١     

ٜٓخـددش يددايكش ٕ ٚحدذٙ يددٌ ٜؼددٌُ  عًد٢ عددض اغيظددًُري ٚإ اٱعةداص ٫   
َٝادٜٔ حٝا٠ اغيظًُري اغيخ ًب١ر ار  رتػذ عٔ دف  ايلدشس عدِٓٗ َٓداف     
عظ١ُٝ   ة٢ً فٝٗا  ٜاق ايشظي١ ٚايعٓا١ٜ يِٗر ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ قاعذ٠ 
ن١ًٝ ٚقاًْْٛا ثاي ًا ٜ رؼ٢ اغيظًُري ؼي أ ٝاهلِ اغي عاقز١ر ٚؼي أقطاس ا٭س  

ظ١ًُ ٚطياع١ ٚفشق١ َِٓٗ فل٬ً َٔ عٓذ اغيخ ًب١ر ٜٚؼٌُ نٌ َظًِ َٚ
اار يإ ٫ ٜـٌ ايِٝٗ َٔ ايلشس ازي اغيظ٢ُ َٓ٘ر َٚا ٜظ طٝ  اغيظًُٕٛ 

 حتًُ٘ ٚإةاق ٘ َٚٔ أفشاد ا٭ر٣ ايزٟ قذ ٜـٌ ازي اغيظًُري ٚ ٛٙ:
 اٱٜزا٤ يايكٍٛ ٚايًظإ. ا٭ٍٚ:
 اٱفرتا٤ ع٢ً ايٓز٠ٛ. ايااْٞ:
ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ يايٓيب ستُذ حتشٜف ايه امل ٚايزؼاساق  اياايث:

 .ٚطًِ
 إثاس٠ ايؼزٗاق ٚايؼهٛى حٍٛ اٱط٬ّ ٚاي ٓضٌٜ. ايشاي :

اٱٜزا٤ ؼي ايشصم ٚايهظب سيا ٫ ٜـٌ ازي دس ١ اٱكشاس  ارتاَع:
اغيظدد ُشر ار ٜددٓعِ اا عددض ٚ ددٌ عًدد٢ اغيظددًُري ٜٚبدد ذ هلددِ أيٛايددًا َددٔ 

  عٓذِٖ.ايشصمر ٚجيعٌ ايهباس ؼي حا ١ هلِ ٚيًـٓا٥  ايأ
عذّ حتكٝل ايهباس ايٓـش ع٢ً اغيظًُري يٌ اِْٗ حيشَٕٛ َٔ  ايظادغ:

ايٓـش َطًكًار َٚٔ َـادٜل ؿدنٚس٠ كدشس ايهبداس يًُظدًُري ار٣ قًد٬ًٝ      
 ْضٍٚ ايز٤٬ يايهباس ٚكعف ايلشس ايزٟ ٜـذس َِٓٗ ع٢ً ضتٛ اغيظًُري.
٫ٚ  زعث اٯ١ٜ ع٢ً ايهظدٌ عٓدذ اغيظدًُرير يدٌ حتداِٗ عًد٢ أادز        

ا٥ط١ ٚاذتزسر ٭ٕ ا٭ر٣ ٜظ ًضّ اٱطد عذاد يد٘ ٚؿدذٙ ٚدفعد٘ َٚدٔ      اذت
ٚ ٛٙ ٚأطزامل ؿنٚس٠ ايلشس ايهزن اغيٛ ٘ يًُظًُري أر٣ ق٬ًًٝ ٜكظ١ 

 ٚإحتاد ٚ عإٚ اغيظًُري فُٝا يِٝٓٗ ْٚزز ايبشق١ ٚارتـ١َٛ.
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يكذ أايفق اٯ١ٜ عٔ إْـشاف ايلشس ايهزن عٔ اغيظًُري ٚا٭ؿٌ 
 َٔ ٚ ٛٙ: إ ٜهٕٛ ا٭ر٣ َشنزًا

 ا٭ر٣ ايزٟ ٜرتػذ عٔ ايلشس اغيٓـشف. ا٭ٍٚ:
ا٭ر٣ اغيٛ ٘ َٔ ايهباس يا٭ؿٌر ٭ٕ ايهباس ٚايباطكري ٫  ايااْٞ:

ٜه بددٕٛ سيخددا٫ٚق اٱكددشاس ياغيظددًُري يددٌ ٜظددعٕٛ ازي إٜددزا٥ِٗ اٜلددًا  
 فٝـشف اا ايلش ٚجيعً٘ أر٣ ق٬ًًٝر أَا ا٭ر٣ فٝخ ٌُ ٚ ًٖٛا:

٘ ٜٚظع٢ ايٝ٘ ايهبداس ٚايباطدكٕٛ َدٔ ا٭ر٣    ٚؿٍٛ َا ٜٜٓٛ ا٭ٍٚ:
 ازي اغيظًُري نًُا ٚنٝبًا.

 لا٩ٍ ا٭ر٣ اغيكـٛدر ف٬ ٜـدٌ َٓد٘ ا٫ اغيظد٢ُ ٚؿدشف      ايااْٞ:
ايطزٝع١ر يعع زاس  رؼٞ ايبلٌ اٱهلٞ يًُظًُري ع٢ً ضتٛ اٱط ذا١َ ٚؼي 

 نٌ ا٭حٛاٍ.
ـدٌ ازي  اصدٜاد َش ز١ ا٭ر٣ اغيٛ ٘ ازي اغيظًُري ٚيهٓد٘ ٫ٜ  اياايث:

 دس ١ ايلشس.
ٚايـخٝذ ٖٛ ايااْٞ فهُا ٜٓعِ اا عض ٚ ٌ ع٢ً اغيظًُري ؼي دف  

 ايلشس فاْ٘  عازي خيبف ا٭ر٣ عٓ٘ ٚجيعً٘ ؼي أد٢ْ َشا ز٘.
وَالَ ذُـِغْ َا ٜأ ٞ َٔ اغيٓافكري َٔ ا٭ر٣ يًُظًُري قاٍ  عازي ر اياايث:

ر ٚنُددا ٜهددٕٛ ا٭ر٣ ايددزٟ ٜ ًكدداٙ (1)دالْكَههافِسَِيَ وَالْوُنَههافِقِنيَ وَدَعْ ؤَذَاهُههنْ

اغيظددًُٕٛ َشنزددًار فددإ ايبلددٌ اٱهلددٞ عًددِٝٗ ؼي اغيكدداّ َشنددب ٜ ةًدد٢  
ي رؼٞ ٚ ٍٛ قٛاعذ اي خبٝف ؼي طيٝ  ؿٝغ ايلدشس ٚا٭ر٣ اغيٛ د٘   
يًُظًُري َٚٓ٘ عذّ ٚ ٛد أفشاد ثاي ١ يٮر٣ اغيٛ ٘ يًُظدًُري فٗدٞ ؼي   

قد٠ٛ َٚٓعد١ فدإ      لا٩ٍ ٚكعف َظ ُشر ٚنًُدا أؿدزذ اغيظدًُٕٛ أنادش    
ا٭ر٣ ٜهٕٛ ابٝبًا ٚضيش يظ٬ّ يٝـن َٓاطز١ يؼهش اا  عازي ع٢ً ايٓعِ 
ايظاٖش٠ ٚايزاة١ٓر ٖٚزا اي لا٩ٍ ٫ ضيٓ  َٔ إح ُاٍ حـٍٛ ايك اٍ يري 
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 اغيظًُري ٚايهباس نُا ٜذٍ عًٝ٘ ايؼطش ايااْٞ َٔ ٖزٙ اٯ١ٜ.
يايٓيب  ٫ٚ ٜٓخـش إٜزا٤ أٌٖ ايه امل يًُظًُري ي خشٜف ايزؼاساق

يٌ ٜؼٌُ ايطعٔ يعٝظ٢ عًٝد٘ ايظد٬ّر   ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ستُذ 
ر  أٚ إدعا٤ (1)دوَقَالَدْ الَُْهُىدُ ػُصََْسٌ اتْيُ اللََِّْٚظز١ ايز٠ٛٓ يعضٜش ر قاٍ  عازي ر

وَقَالَهدْ  سيٛي١ٝ عٝظ٢ ٚاْ٘ ايدٔ اار نُدا ٚسد حهاٜد١ عدِٓٗ ؼي اي ٓضٜدٌ ر     

 .(2)داللََِّ النَّظَازَي الْوَعُِحُ اتْيُ

ؿ٢ً يكذ  ا٤ ايكش ٕ يعنشاّ ا٭ْزٝا٤ طيٝعًار ٚناْت ط١ٓ ايٓيب ستُذ 
 ١ٜ ؼي  ٛنٝذ ؿخ١ ْز٠ٛ ا٭ْزٝا٤ ايظايكرير غيٓ  اٱفرتا٤  اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ

ؿ٢ً اا عًِٝٗر فايطعٔ يا٭ْزٝا٤ اٚ ْظز١ ايشيٛي١ٝ هلِ اٜزا٤ يًٓيب ستُذ 
فهاس ايل٬ي١ ٚإيكا٤ يًؼز٘ر ٚستاٚيد١  ٚاغيظًُرير ٚيث ٭ عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ

يـذ ايٓاغ عٔ اٱط٬ّر فةا٤ق اٯ١ٜ يبلخٗار ٚايذع٠ٛ يًـيف عًٝٗار 
 ٚاٱازاس يإ ايزٟ ٜكّٛ يٗا ٫ ٜرتدد ؼي ق اٍ اغيظًُري.

فُٔ إعةاص اٯ١ٜ اْٗا حتدزٜش َدٔ ق داٍ ايباطدكري َدٔ أٖدٌ ايه دامل        
أْٗدددا  كدددٍٛ يًُظدددًُرير ٚيٝدددإ َكدددذَاق ٚع٬َددداق ٖدددزا ايك ددداٍر ٚن

يًُظددًُري: "إرا سأٜ ُددِٖٛ ٜدد٪رْٚهِ فاحددزسٚا ق دداهلِر ٚإ قددا ًٛنِ    
 ٜٛيٛنِ ا٭دياس"

فبٞ ا٭ازاس عٔ إٜزا٤ِٖ يًُظًُري دع٠ٛ يٲطد عذاد يك داهلِ فد٬    
 ٜزا  ٕٛ اغيظًُري ؼي ق اٍ.

َٚٔ إٜزا٤ أٌٖ ايه امل يًُظًُري ؼي إْـا ِٗ يًشٖزإ ٚا٭حزاس ؼي 
اذَََّهرُوا ؤَحْثَهازَهُنْ وَزُهْثَهاًَهُنْ ؤَزْتَات ها     ق قداٍ  عدازي ر  حتشٜبِٗ يًه داملر ٚايزؼداسا  
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 .(1)دهِيْ دُوىِ اللََِّ

 دوَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْقٛي٘  عازي ر

اي ذأق اٯ١ٜ ياٱازاس عٔ  بلدٌ اا  عدازي ذةدب أفدشاد ايلدشس      
ٚاغيهش ايزٟ ٜهٝذٙ ايهباس ٚايباطكٕٛ يًُظًُرير ٚعدذّ ٚؿدٍٛ ػد٤ٞ    

يٝظنر ٚؿشف ايطزٝعد١ َٓد٘ ايدزٟ ْع  د٘ اٯٜد١ ياْد٘ "أر٣"       َٓ٘ ا٫ ايٓضس ا
ي هٕٛ اٯ١ٜ إعةاصًا عكا٥ذًٜا ٚي٬ ًٝا ٚ أسخيًٝار َٚٔ َـادٜل ايرٝب ايأ 
  خذ٣ ايهباس نٌ ّٜٛر ٚ ضٜذ اغيظًُري اضياًْار فُٔ إعةاص عًّٛ ايرٝب 

 ايكش ١ْٝ إ اثشٖا ْٚبعٗا َشنب َٚ عذد ع٢ً ٚ ٗري:
 يؼاس٠ ٚع٬َاق ازي اغيظًُري ي ضٜذِٖ إضياًْا.اٯ١ٜ اطامل ٚ ا٭ٍٚ:
 ؼي اٯ١ٜ حتِذ يًهافشٜٔ ٜ لُٔ َعاْٞ اٱْزاس ٚايٛعٝذ. ايااْٞ:

َٚٔ اٯٜاق عذّ إضتـاس أثش ندٌ ٚ د٘ َُٓٗدا يادتٗد١ ايدأ ٜ ٛ د٘       
ايٝٗار يٌ  ٓ ب  َٓ٘ ادت١ٗ ا٭اش٣ ٚإ ندإ يدري ادتٗد ري  زدأٜ ٚ لداد      

ًُري ؼي اٯ١ٜ اذتظش٠ ٚايبضع ؼي قًدٛمل  ف ٓزعث ايزؼاس٠ ايأ   ٛ ٘ يًُظ
ايهبدداسر ٚ  ةًدد٢ يددذع٠ٛ َ ـدد١ً هلددِ يٲضيددإ  هددٕٛ طددايك١ ٬َٚصَدد١    
َٚ أاش٠ عٔ ايهٝذ ايزٟ ٜهٝذْٚ٘ يًُظًُرير أَا حتذٟ اٯٜد١ يًهدافشٜٔ   
فاْ٘ سظي١ ٚسأف١ ٚختبٝف عٔ اغيظًُرير ٚيٝدإ يٓـدش٠ اا  عدازي هلدِر     

َٔ إٔ ٜٓخـش سيٝادٜٔ ايك اٍر يٌ  ٚإازاس يإ ايعٕٛ ٚاغيذد اٱهلٞ أعِ
ٜؼٌُ ناف١ اغيٝادٜٔ َٚٓٗا دف  ا٭ر٣ ٚايلدشس ايهدان ٚايكًٝدٌر ٚيعدث     
ايبضع ٚارتٛف ؼي ْبٛغ ايهباسر ٚ عًِٗ ٜٓؼرًٕٛ يأْبظِٗر ٜٚٓدذيٕٛ  

 ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطدًِ  حظِٗ ٚختًبِٗ عٔ ٚ ٝب١ ْـش٠ ايٓيب ستُذ 
ؿشف ايلشس عٔ اغيظًُرير  ا٤  ٚيعذ إي ذا٤ اٯ١ٜ ياٱازاس اغيزاسى عٔ

د يزٝإ عطف وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْحشف ايعطف ٚأدا٠ ايؼشط ؼي قٛي٘  عازي ر

إح ُدداٍ ايك دداٍ عًدد٢ ؿددنٚس٠ ايلددشس ايكددادّ َددٔ ايهبدداس أر٣ قًدد٬ًٝر   
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فاغي زادس يٮرٖإ اْ٘ يعذ ؿشف ايلشس عٔ اغيظًُري إ ٫ ٜهدٕٛ ٖٓداى   
يدامل ا٭ٚيٜٛد١ يعع زداس إ ايك داٍ      ق اٍ ٚ عِذ يايظ٬ح ع٢ً اغيظًُري َٔ

أػذ أْدٛاع اٱكدشاسر ٚيهدٔ اٯٜد١  دا٤ق ي ُٓد  َادٌ ٖدزا ايظدٔ ٖٚدٛ           
 إعةاص  اش ٜ ة٢ً ؼي اٯ١ٜ ايهشضي١ر ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:

 اٱازاس عٔ إح ُاٍ حـٍٛ ايك اٍ يري اغيظًُري ٚايهباس. ا٭ٍٚ:
ْدت  اح ُاٍ قٝاّ ايهباس ياغيزادس٠ ازي ق اٍ اغيظًُرير ٚإ نا ايااْٞ:

 اٯ١ٜ أعِ ؼي َلُْٛٗا.
يٝددإ ْ ٝةدد١ ايك دداٍ سيددا ٜزعددث ايرزطدد١ ٚايظددشٚس ؼي ؿددذٚس   اياايددث:

 اغيظًُري.
اٱػدداس٠ ازي ستاسيدد١ ايهبدداس ٚايباطددكري يًُظددًُري يـددٝر١  اياايددث:
 د ايأ  بٝذ ٚ ًٖٛا:وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْايؼشط ر

 اٱح ُاٍ ٚايرتدٜذ يري حـٍٛ ايك اٍ ٚعذَ٘. ا٭ٍٚ:
 ح ١ُٝ ٚقٛع ايك اٍر ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يٲازاس عٔ ْ ٝة١ ايك اٍ. ايااْٞ:

إع زدداس اي زددأٜ ايضَدداْٞ ٚاغيهدداْٞر ٚاٱادد ٬ف ؼي حدداٍ      اياايددث:
اغيظًُري ق٠ٛ ٚكعبًار ٚنزا حاٍ ايهباس ٚايباطكرير فةا٤ق اٯ١ٜ قاعذ٠ 
ن١ًٝ   رؼ٢ أفشاد ايضَإ اغي زا١ٜٓ ي ٓز٧ عٔ إ ـداٍ فلدٌ اا عدض ٚ دٌ     

ر ٚيري ايلشس ٚايك اٍ عُّٛ ٚاـٛق َطًلر فهٌ ق اٍ ع٢ً اغيظًُري
ٖدٛ كدشس ٚيدٝع ايعهدع فكدذ ٜدأ ٞ َدٔ ايهبداس كدشس َ ـدٌ َٚ عدذد            
ايٛ ٛٙ ٚيهٓ٘ أد٢ْ َش ز١ َٔ ايك اٍر اَا ايك اٍ فٗٛ كشس ستض غيدا فٝد٘   
َٔ ايك ٌ ٚحش ايظٝفر ٚإْبام ا٭َٛاٍ ٚناش٠ اغي٪ٕٚ ٚ عطٌٝ ا٭عُاٍر 

ِ قذ  هٕٛ عاقزد١ ايك داٍ ادنًا ندانًا ْٚبعدًا      َٚباسق١ ا٭ٌٖ ٚا٭حز١ر ْع
 يًُظًُرير ٖٚٛ ايزٟ  ؼن ايٝ٘ ٖزٙ اٯ١ٜ.

 ٚايك اٍ ْٛع َباع١ً يري ةشفري ٜ كا ٬ٕ ٜٚ خاسيإر ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
 َزادس٠ نٌ فشٜل يًك اٍ. ا٭ٍٚ:
 إي ذا٤ ايطشف ا٭ٍٚ ايك اٍر ٚ ـذٟ ايطشف ايااْٞ يًذفاع. ايااْٞ:
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اداْٞ يعي دذا٤ ايك داٍر ٚدتد٤ٛ ايبشٜدل اياداْٞ       قٝاّ ايطدشف اي  اياايث:
 يًذفاع.

ٚ ددا٤ق اٯٜدد١ ياٱازددداس عددٔ َزددادس٠ ايهبددداس ٚايباطددكري يك ددداٍ      
اغيظًُرير فًِ  كٌ اٯٜد١ "إ  كدا ً ِ" أٚ "ٚإٕ  كدا ًِٖٛ" ٜٚ ةًد٢ ٖدزا      

 .(1) دىكُنْ فَُِِوَالَ ذُقَاذِلُىهُنْ ػِنْدَ الْوَعِْْدِ الْحَسَامِ حَرًَّ َُقَاذِلُاغيع٢ٓ يكٛي٘  عازي ر

أٟ ٫  زذأٚا ايك اٍ َعٗدِر ؼي اغيظدةذ اذتدشاّ ٚيهدٔ يدذأٚا ايك داٍ       
فًهِ إ  شدٚا عًِٝٗ ياغياٌر يٝهٕٛ اي بـٌٝ ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ػاٖذًا ع٢ً 
إساد٠ اي ذا٤ ايباطكري َٔ أٌٖ ايه دامل ق داٍ اغيظدًُرير ٚ دذٍ اٯٜد١ ؼي      

 َبَٗٛٗا ع٢ً أَٛس:
يًددذفاع عددٔ يٝلدد١ اٱطدد٬ّ ٚعددٔ   يددضّٚ  ـددذٟ اغيظددًُري   ا٭ٍٚ:

 ايٓبٛغ ٚا٭عشا  ٚا٭َٛاٍ ٚثرٛس اغيظًُري.
ارا  ا٤ ايهباس ٚايباطكٕٛ َدٔ أٖدٌ ايه دامل يًك داٍ فعًد٢       ايااْٞ:

اغيظًُري إ ٫ ٜعطٛا ا٭ٚي١ٜٛ يًـًذ ٚايرتاكٞ ٚاعطا٤ ػدشٚط ايعدذٚ   
يٌ ٫يذ َٔ ايذفاعر ٜٚ ة٢ً ٖدزا ا٭َدش سيبداِٖٝ أادز ادتضٜد١ َدٔ أٖدٌ        

 .(2) دحَرًَّ َُؼْـُىا الِْْصََْحَ ػَيْ ََدٍ وَهُنْ طَاغِسُوىَامل قاٍ  عازي رايه 

اطدد عذاد اغيظددًُري يًك دداٍر ٚعددذّ ايشنددٕٛ ازي ايعٗددٛد      اياايددث:
وَبِىْ ٚاغيٛاثٝل ايأ ٜكطعٗا  ن اغيظًُري ع٢ً أْبظدِٗ ٚقٛيد٘  عدازي ر   

 ارا س ٖدِ  د ٜذٍ ؼي َبَٗٛد٘ عًد٢ إ  ٓدامل ايعدذٚ ق داٍ اغيظدًُري      َُقَاذِلُىكُن

أقٜٛا٤ َ خذٜٔ ٚع٢ً أٖز١ اٱط عذاد يًك اٍ َ  عؼل يًؼدٗاد٠ ٚايك دٌ   
 ؼي طزٌٝ اا.
 ؼي اٯ١ٜ يؼاس٠ يكا٤ اٱط٬ّ قًٜٛا عضٜضًا. ايشاي :

 عددذد ٚ ددٛٙ َٚشا ددب نٝددذ ا٭عددذا٤ يٲطدد٬ّر ٚعددذّ      ارتدداَع:
                                                 

 .191طٛس٠ ايزكش٠  (1) 
 .29س٠ اي ٛي١ طٛ (2) 
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 اْكطاع٘.
فر ٚؼي اٯ١ٜ سد ع٢ً أٚي٦و ايزٜٔ ٜكٛيٕٛ إ اٱط٬ّ اْ ـش يايظٝ

يٌ  دا٤ ايظدٝف حا د١ يًدذفاع عدٔ اٱطد٬ّر ار يدذأ اٱطد٬ّ ؼي َهد١          
ؿد٢ً اا عًٝد٘   اغيهش١َ َٔ  ن طٝف ٚق اٍر ٚنإ طد٬ح ايدٓيب ستُدذ    

ايٛحٝدذ ٖدٛ ايدٛحٞ ٚاي ٓضٜدٌر ٚمل ٜه دِف ايهبداس ي هزٜزد٘        ٚ ي٘ ٚطًِ 
ٚاٱؿشاس ع٢ً ادتخٛدر يٌ عُذٚا ازي إٜزا٥٘ ٚأؿخاي٘ ا٭ٚا٥ٌ ٚأٌٖ 

م أػذ أْٛاع ا٭ر٣ يِٗر ػيا ظيً٘ ع٢ً اهلةش٠ ازي ايطا٥ف ثِ يٝ ٘ ٚاذتا
ازي اغيذ١ٜٓ اغيٓٛس٠ر ٚايأ ناْت  ظ٢ُ ٜاشمل ي ؼٗذ فٝٗا ايذع٠ٛ قز٫ًٛ َٔ 

 ا٭ْـاس.
ٜٚأ ٞ اغيظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ َٔ َه١ ٜٚٓايٕٛ ػشف اي ظ١ُٝ ياغيٗا شٜٔر 

١ ٫ٚ َ  ٚيٝع ؼي ايذع٠ٛ ق اٍ اٚ حشمل َ  ايٝٗٛد ايزٜٔ ناْٛا ؼي اغيذٜٓ
د إعةاص وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْ َُىَلُّىكُنْ األَدْتَازَ نِٖر ٚزت٤ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ يكٛي٘  عازي ر

  أسخيٞ َٔ ٚ ٛٙ:
عذّ إن با٤ ايباطكري َٔ أٌٖ ايه دامل ٚايهبداس سيخدا٫ٚق     ا٭ٍٚ:

 اٱكشاس ياغيظًُرير يٌ ٜ ةٕٗٛ ازي ق اٍ اغيظًُري.
حاٍ ْؼٛمل اغيعداسىر ٚإْ ـداس   اٱازاس عٔ ْ ٝة١ ايك اٍ ؼي  ايااْٞ:

 اغيظًُري فٝٗا.
قددذس٠ اغيظددًُري عًدد٢ َٛا ٗدد١ ا٭عددذا٤ر ٚحتكٝددل ايٓـددش     اياايددث: 

 ٚايظبش.
ٚ طشد اٯ١ٜ ارتٛف ٚايبدضع عدٔ ْبدٛغ اغيظدًُرير ٚشيدذِٖ يدايك٠ٛ       

ٚايعدددضّ عًددد٢ َٛا ٗددد١ ا٭عدددذا٤ ٖٚدددزٙ اٯٜددد١ َدددٔ أطدددشاس  بلدددٌٝ             
يًٓاغ ار اِْٗ ٜ ًكٕٛ ايزؼاس٠ اغيظًُري ٚد٥٫ٌ نِْٛٗ ان أ١َ أاش ت 

يايٓـش ٚايرًز١ ع٢ً ا٭عذا٤ر ٚيدٝع َدٔ أَد١  ًكدت َادٌ ٖدزٙ ايزؼداس٠        
َٛكٛعًا ٚحهًُا ٚإط ذا١َ يًخا  يكا٤ اٯٜد١ َٚلداَٝٓٗا ايكذطد١ٝ حٝد١     

  ل١ ةش١ٜ.
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 ٚادتُ  يري ٖزا ايؼطش َٔ اٯ١ٜ ٚايؼطش ايظايل ٜبٝذ ٚ ًٖٛا:
  َٔ أٌٖ ايه امل.اط ُشاس ؿذٚس ايلشس َٔ ايباطكري ا٭ٍٚ:
 ؿنٚس٠ ايلشس ادتظِٝ أر٣ ق٬ًًٝ ع٢ً اغيظًُري. ايااْٞ:
 ٚقٛع ايك اٍ أحٝاًْا يِٝٓٗ ٚيري اغيظًُري. اياايث:
 أعذا٤ اٱط٬ّ ِٖ ايزٜٔ ٜزذإٔٚ ايك اٍ. ايشاي :

ايٓ ٝةدد١ ٖددٞ ٖضضيدد١ أعددذا٤ اٱطدد٬ّر ٚثزدداق اغيظددًُري ؼي    ارتدداَع:
مل ٚايٓاغ طيٝعدًا يدذاٍٛ اٱطد٬ّ    َٛاقعِٗ ٚؼي اٯ١ٜ دع٠ٛ ٭ٌٖ ايه ا

ٚ شى ستاسي ٘ ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير فاٯ١ٜ إعةاص َ ةذدر ٚؼي نٌ َش٠ 
ٜ ة٢ً َـذام عًُٞ غيلاَري اٯ١ٜ عٓذ اغيٛا ١ٗ يري اغيظًُري ٚأعذا٥ِٗر 
ٜٚهٕٛ َٓاطز١ يذع٠ٛ ايٓاغ عًَُٛا ٚأٌٖ ايه امل ااؿ١ يذاٍٛ اٱط٬ّ 

 ايكش ٕ عٔ عًّٛ ايرٝب. ذتة١ٝ ايؼٛاٖذ َٚٛافك ٗا ٭ازاس
َٚٔ اغيعشٚف إ ايطشف ايزٟ ٜزذأ ايك اٍ ٜهٕٛ َظ عذًا يًُٛا ١ٗ 
ٚع٢ً ي١ٓٝ يك٠ٛ ايعذٚ ٚإحشاص اي رًب عًٝ٘ ف أ ٞ ٖدزٙ اٯٜد١ ي خديف عدٔ     
ٖضضي١ ايهباس عٓذ اي ذا٥ِٗ ايك اٍ َ  اغيظًُري ٚإط عذادِٖ ي٘ ػيدا ٜدذٍ   

يك اٍ ٜهْٕٛٛ أقشمل ازي ايٓـش يا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ إ اغيظًُري ارا يذأٚا ا
 ٚايرًز١.

 لاَىٌ "واٌ َماتهىكى"
ؼي َهد١  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ   يعث اا عض ٚ ٌ ايٓيب ستُذًا 

اغيهش١َر ٚؼي َٛكد  ايزعاد١ ٖدزا  ٜد١ عكا٥ذٜد١ ٚطدش َدٔ أطدشاس اٱساد٠         
اي ه١ٜٝٓٛ ار  عٌ اا يعا١ طٝذ اغيشطًري ٚاامت ايٓزٝري ؼي أػشف يكع١ ؼي 

ٚايأ ٜك  فٝٗا يٝت اا اذتشاّر ي هٕٛ َٛكعًا ٭ٍٚ يٝت ٚك  ا٭س  
يًٓاغر ٚيعا١  اش ايٓزٝرير ْٚضٍٚ  ٜاق ايكش ٕ ادتاَ  يٮحهاّ ايؼشع١ٝ 

 ٚايٓاطخ يًه ب ايظُا١ٜٚ ايظايك١.
ٚ ٜدداق ايكددش ٕ ٚايزٝددت             ؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ    ٚ زكدد٢ ْزٛ دد٘  

ًَحتبدددظ ا٭س  ٚشيٓددد  َدددٔ إ               اذتدددشاّ سظيددد١ يًٓددداغ طيٝعدددًار ٚأسناْدددا 
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 ظدددٝخ يأًٖدددٗارٚ هٕٛ ٚطددد١ًٝ مساٜٚددد١ َزاسنددد١ ي دددٛايٞ أطدددزامل ارتدددن              
ٚاييفندد١ عًدد٢ ايٓدداغ طيٝعددًار ٖٚددٞ َددٔ َـددادٜل ايشظيدد١ اٱهلٝدد١ ؼي                      

اذتٝددددا٠ ايددددذْٝار ٚايعددددٕٛ ٚاغيددددذد يٓٝددددٌ ايشظيدددد١ ؼي اٯاددددش٠ يعع زدددداس                      
ق ٚٚطدددا٥ٌ يًٗذاٜددد١ ٚايشػدددادر َٚددد  ػدددشف َهددد١ ٚ أسخيٗدددا                              َكدددذَا

اٱضيددداْٞر ٚإقاَددد١ عدددذد َدددٔ ا٭ْزٝدددا٤ فٝٗدددا َادددٌ إيدددشاِٖٝ ٚإمساعٝدددٌر                      
ار  ا٤ ايدشاِٖٝ عًٝد٘ ايظد٬ّ َدٔ ايؼداّ يٝةعًدٗا طدهًٓا ٱيٓد٘ امساعٝدٌر                    

شاّ فإ أٌٖ َه١ أٜاّ ايزعا١ ايٓز١ٜٛ ناْٛا ثِ عاد يٝكّٛ يٓبظ٘ يزٓا٤ ايزٝت اذت
َؼشنري ؼي ادت١ًُر ػيا ٜذٍ ع٢ً عظِٝ ايٛ ٝب١ ادتٗاد١ٜ ايأ قاّ يٗا ايٓيب 

ٚاغيظدًُٕٛ ا٭ٚا٥دٌ َٚدِٓٗ أٖدٌ يٝ د٘ ؼي      ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ   ستُذ 
ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘   طزٌٝ  ازٝت دعا٥ِ ايذٜٔر ٚعٓذَا ٖا ش ايٓيب ستُذ 

ذ١ٜٓ اغيٓٛس٠ نإ فٝٗا ا٭ٚغ ٚارتضسجر ٚفٝٗا اٜلًا ايٝٗٛد َٔ ازي اغيٚطًِ 
يين قشٜظ١ ٚايٓلن ٚيين قٝٓكاعر ٚاغي زادس ازي ايزٖٔ ٖٛ ْـش٠ ايٝٗٛد يًٓيب 

 ستُذ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ َٔ ٚ ٛٙ:
 ٚساث ِٗ يًزؼاساق ايأ  ا٤ق ي٘ ؼي اي ٛسا٠. ا٭ٍٚ:
  زاع ا٭ْزٝا٤ر ْٚـش٠ ايٓز٠ٛ.ايٝٗٛد أٌٖ ايه املر ٚٚ ٝب ِٗ إ ايااْٞ:
جتًٞ  ٜاق ايٓز٠ٛر َٚعةضاق ايشطاي١ ع٢ً ٜذ ايدٓيب ستُدذ    اياايث:

 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ
حتذٟ ايكش ٕ ٭طاةري ايًر١ ٚايز٬ ١ر ٚ ٗٛس  ٜاق إعةاصٙ ايشاي : 

 ي١ٓٝ يًٓاغ طيٝعًا.
َزادس٠ نان َٔ ايهباس ٚاغيؼشنري يذاٍٛ اٱط٬ّر َٚدٔ   ارتاَع:

 مل ا٭ٚي١ٜٛ إ ٜزادس ايٝٗٛد ٚأٌٖ ايه امل يذاٍٛ اٱط٬ّ.يا
زت٤ٞ ايؼٛاٖذ ٚايٛقدا٥  ايَٝٛٝد١ َطايكد١ ٭ازداس ٚعًدّٛ       ايظادغ:

 ايكش ٕ َٚٓٗا ٖزٙ اٯ١ٜ.
 ٛ ٘ ارتطامل اي هًٝبدٞ يًٓداغ طيٝعدًا ياٱطد٬ّ ٚ ـدذٜل       ايظاي :

إكاف١ٝ  ايٓز٠ٛر أٟ إ اٱْ ظامل يًه امل ٚا زاع أحذ ا٭ْزٝا٤ ايظايكري حة١
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ع٢ً ايعزدذ يدذاٍٛ اٱطد٬ّر فدزري ايه دايٞ ٚ دنٙ َدٔ ايهبداس ؼي  ًكدٞ          
ايذع٠ٛ اٱط١َٝ٬ ٚٚ ٛمل قزٛهلا عُدّٛ ٚاـدٛق َطًدلر ار ًٜ كٝدإ     
ياي هًٝف ٚٚ ٛمل اٱضيإ ياا ٚايٓز٠ٛر ٜٚضٜذ أٌٖ ايه امل ياْ ظايِٗ غي١ً 

ؿ٢ً اا مسا١ٜٚ ٚنِْٛٗ أعًِ ياي ٓضٌٜ ٚايزؼاساق ايٛاسد٠ يايٓيب ستُذ 
 ٚكشٚس٠ عذّ ايٓهٛق عٔ اٱقشاس يايٓز٠ٛ.عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 

ٚ ٛ ٘ ػطش َٔ ايهباس ٚاغيؼشنري ازي ايٝٗٛد يظ٪اهلِ عدٔ ؿدذم   
ػيا  عدٌ َٛكدٛع١ٝ ٚاثدشاًٳ يكدٛهلِ     ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ْز٠ٛ ستُذ 

ٚػٗاد ِٗ سيا ظيًٛٙ َٔ أَا١ْ ايه امل ٚايعٗذ ٚاغيٝاام ٚيهِٓٗ إا اسٚا 
ياغيظًُرير َٚٔ ٚ ٛٙ اٱكشاس حتشٜف ايزؼاساق يايٓيب ستُذ  اٱكشاس

ايٛاسد٠ ؼي اي ٛسا٠ ٚاٱصتٌٝر َٚٓ  ايٓاغ َٔ  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
داٍٛ اٱط٬ّ ٖٚٛ أَش ٜ٪رٟ اغيظًُرير ٚيهٔ ايباطكري ٫  ٜكبٕٛ عٓذ 

 اٱٜزا٤ يايكٍٛ ٭طزامل َٓٗا:
ر ٚاؼدٝ ِٗ َدٔ فكدذ     ًز١ ايٓبع ايؼ١ٜٛٗ ٚايرلز١ٝ عٓذِٖ ا٭ٍٚ:

 َٓاصٍ ايشٜاط١ ٚايؼإٔ ع٢ً ايعا١َ َِٓٗ.
 ٗددٛس  فدد١ اذتظددذ عٓددذِٖر غيددا ٜشْٚدد٘ َددٔ داددٍٛ ايٓدداغ      ايادداْٞ:

 طياعاق ٚأفشادًا ؼي اٱط٬ّر َِٚٓٗ َٔ أٌٖ ايه امل ٚعًُا٥ِٗ.
أحهاّ اي هاٌَ ؼي ايؼشٜع١ اٱط١َٝ٬ر َٚا فٝٗدا َدٔ إيدضاّ     اياايث:

 .اغيهًبري يايبشا٥ض ٚايٛا زاق
ٖٚددٌ ضيهددٔ اح ُدداٍ ٚ ددٛد أاطددا٤ عٓددذ اغيظددًُري ا٭ٚا٥ددٌ َددٔ       
اغيٗا شٜٔ ٚا٭ْـاس ؿداسق طدززًا ؼي ْبدش٠ أٖدٌ ايه دامل َدٔ اٱطد٬ّر        
ادتٛامل ٫ر ٚاْ با٤ ؿذٚس ارتطأ َٔ اغيظًُري ؼي ايدذع٠ٛ ازي اا  عدازي   

ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘   ١ٜ إعةاص١ٜ أاش٣ ياٱكاف١ ازي ٚ ٛد ايٓيب ستُذ 
 ٗشاِْٝٗر ٖٚٛ سظي١ يًٓاغ طيٝعدًا ٚعًد٢ فدش  حدذٚث     يري  ٚطًِ 

اطأ فإ ايدٓيب ستُدذًا ٜزدادس ازي  ذاسند٘ ٜٚع دزس يٓبظد٘ر ٜٚدذف  ايذٜد١         
اي٬ص١َر ياٱكاف١ ازي قذس٠ ايٓاغ ع٢ً اي ُٝٝض يري اغيزاد٨ر ٚيري ايبعٌ 
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 ايؼخـٞ ايزٟ ٜش   ع٢ً ؿاحز٘ ع٢ً ضتٛ ارتـٛق.
ٌٳ اغيظًُٕٛ ٚازي َٜٛٓا ٖزا  ٚيكذ أنشّ اغيظًُٕٛ أٌٖ ايه املر ٚمل ٜ خ

 عٔ إنشاَِٗ يزا فإ حـٍٛ اٱق  اٍ َعِٗ نإ ي كـن ٚاطدأ َِٓٗ.
َٚٔ اٯٜداق اٱعةاصٜد١ ؼي ايكدش ٕ إ  بـدٌ ٖدزٙ اٯٜداق يدري اغيد٪َٓري         
ٚايباطددكري َددٔ أٖددٌ ايه دداملر ٚخت دد ِ اٯٜدد١ ايظددايك١ يددزنش ايباطددكري َددِٓٗ   

عدٔ اي عدذٟ عًد٢ اغيظدًُري  ٛيٝخدًا        ي  لُٔ ٖزٙ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َدٔ اٱازداس  
يًباطددكري َددِٓٗ عًدد٢ ضتددٛ ارتـددٛقر ٚفٝدد٘ دعدد٠ٛ يًُظددًُري يً ُٝٝددض يددري     
 ايـاذتري َٔ أٌٖ ايه امل ٚيري ايباطكريرٚيزٍ ايٛط  َعِٗ يذاٍٛ اٱط٬ّ
ٖٚزا اي كظِٝ ػاٖذ ع٢ً ؿذم َلاَري ٖزٙ اٯ١ٜ ٖٚضضيد١ ايهبداس   

ٜٛا ٕٗٛ اغيظًُري ؼي ايك داٍ   ٚايزٜٔ حياسيٕٛ اٱط٬ّر فارا نإ ايزٜٔ
ِٖ ايباطكٕٛ فإ ٖضضي ِٗ ط١ًٗر ٭ِْٗ ٫ ٜظد طٝعٕٛ ايـديف ؼي ايك داٍ    

 ٱْعذاّ اهلذف ٚايرا١ٜ عٓذِٖ.
ٚ زعث اٯ١ٜ سٚح ايٝكظ١ ٚاذتٝط١ عٓذ اغيظًُرير ٚجتعًِٗ ٜ خدزٕٚ  
ايعذ٠ غيٛا ١ٗ ا٭عذا٤ر فٗزٙ اٯ١ٜ ٚثٝك١ مساٜٚد١ اايدذ٠   لدُٔ دعد٠ٛ     

حددرتاص ٚعددذّ ايشنددٕٛ ازي أٖددٌ ايه ددامل ٱح ُدداٍ قٝدداَِٗ  اغيظددًُري يٲ
 ياي عذٟ ع٢ً حشَاق اغيظًُري ٚاٱكشاس يِٗ ٚستاسي ِٗ.

 لاَىٌ اإلخثاز انمسآٍَ إعجاش
يكذ أْعِ اا عض ٚ دٌ عًد٢ ايٓداغ يدايكش ٕ ن ايدًا  اَعدًا ٭حهداّ        
اذت٬ٍ ٚاذتشاّر ٚطز٬ًٝ يًٗذ٣ ٚايشػادر ٚ ١ٜ مسا١ٜٚ جتزمل ايٓاغ ازي 

 اصٍ اهلذ٣ر ٚ ذعِٖٛ يٲضيإ.َٓ
َٚٔ أطدشاس ايكدش ٕ اَ ٬ند٘ اٱعةداص ايدزا ٞ ٚايردنٟر اٱعةداص ؼي        
أيبا ٘ ٚأازاسٙر َٚا ؼي ايكش ٕ َٔ ا٭ازاس عٔ ايٛقا٥  ٚا٭حذاث َذسط١ 
 عكا٥ذ١ٜ ٚعًِ َظ كٌ ؼي اي أسٜخر ٚدع٠ٛ عك١ًٝ ٚػشع١ٝ يذاٍٛ اٱط٬ّ.

ٌ ٚستاٚيدد١ إطدد كشا٤  َٚددٔ اـددا٥ف اٱْظددإ اي طًدد  ازي اغيظدد كز    
اذتٛادث ٚايٓ ا٥ج ْٚٛع ا٭ثدش ايدزٟ ٜرت دب عًد٢ ايبعدٌ اـٛؿدًا َد         
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حـٍٛ اي ضاحِ ٚاي عاس  يري فعًري اٚ  ٗ ري اٚ أَشٜٔ أٚ أناشر ف أ ٞ 
 ٜاق ايكش ٕ ي زري  اْزدًا ػيدا ٜكد  يدري اغيظدًُري ٚ نٖدِر ٚنٝدف  هدٕٛ         

حتكٝل ايٓـش ٫  ايٓٗا١ٜر َٚٔ مساق اذتشٚمل اْٗا نش ٚفشر َٚٔ ٫ حي ٌُ
ٜدضج ْبظدد٘ ؼي ايك دداٍ ٚاذتددشملر ٚضيٝدٌ ازي اي ٗذ٥دد١ ٚايـددًذ ٚايرتاكددٞ   
ٚ أ ٌٝ اغيٛا ٗد١ر يُٝٓدا  دأ ٞ اٯٜد١ غيخاةزد١ اغيظدًُري يدإ ْ ٝةد١ ق داٍ          
ايهباس ٚايباطكري يهِ ٖٞ ٖضضي ِٗر ٚفٝ٘ يطف ياغيظًُري ااؿ١ ٚايٓاغ 

 طيٝعًار ٚدع٠ٛ هلِ يًهف عٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري.
  إ اٯٜدد١  ددا٤ق يؼدداس٠ يًُظددًُري ا٫ اْٗددا   خددذ٣ ايهبدداس     َٚدد

ٚايباطكري َٔ أٖدٌ ايه دامل ٚ دزري هلدِ قاعدذ٠ نًٝد١   زدذد عٓدذٖا ندٌ          
اٯَدداٍ ياٱكددشاس ياغيظددًُري اٚ حتكٝددل ايرًزدد١ عًددِٝٗر ٚختدديف اٯٜدد١ عددٔ  
إط ذا١َ ٖزٙ ايكاعذ٠ يعع زاس ٥٬َُد١ أحهداّ اٯٜد١ ايكش ْٝد١ يهدٌ صَدإ       

ٔ إ حتـدٌ ٖدزٙ اٱطد ذا١َ ا٫ سيدذد ٚفلدٌ َدٔ اا       َٚهإر ٫ٚ ضيهد 
  عازي.
ٚؼي اٯ١ٜ  ٛنٝذ ع٢ً ٚ ٛد ق٣ٛ  ٝزٝد١ ًَٚهٛ ٝد١ حتهدِ ايـد٬ق      

ٚاغيعددا٬َق يددري ا٭َددِ ٚاغيًددٌر ٚحلددٛس اغيؼدد١٦ٝ اٱهلٝدد١ ؼي ايٛقددا٥        
تَلَههً بِىْ ذَظْهثِسُوا وَذَرَّقُههىا وَََههإْذُىكُنْ  ٚا٭حدذاثر ٚإازدداس يددإ قٛيدد٘  عدازي ر  

ٍَ ِههْي اْلَواَلِئَكهِح ُهَعهىِِّهنَي         هِيْ ََْوَعهِح آاَل َُْوهِدْدُكْن َزتُُّكهْن ِت ر ٫ (1)دَفهْىِزِهْن َههَرا 

ٜٓخـش يكل١ٝ ؼي ٚاقع١ر يٌ ٖٛ فلٌ َ ـٌ َٔ عٓذ اا ع٢ً اغيظًُري 
ٚاْزاس يًهباس ؼي نٌ صَإ يعذّ اي عذٟ ع٢ً حشَاق اغيظًُرير طدٛا٤  

 ٛا ياٱعا١ْ.ػاسى اغي٥٬ه١ ؼي ايك اٍ أٚ إن ب
إ ير١ اٱْزاساق ايٛاسد٠ ؼي ايكش ٕ حة١ عًد٢ ايهبداسر فُد  اْٗدا     
ص ش عدٔ اس هدامل ايظد٦ٝاق ٚاي عدذٟ عًد٢ اغيظدًُري فاْٗدا دعد٠ٛ هلدِ          
يٲط٬ّ ٚس١ٜ٩ طزٌ اهلذا١ٜ فٝ٘ر ٚايكش ٕ ٚحذٙ حةد١ داَرد١ر ٚػداٖذ    
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 يايزاق ع٢ً ْضٚي٘ َٔ عٓذ اا  عازي.
   ٌ ياي ـدذٜل يدايكش ٕ ر قداٍ  عدازي      يزا  ا٤ق ايدذع٠ٛ يدزين اطدشا٥ٝ

ر أٟ ح د٢ ارا ناْدت ايزؼداساق يدايٓيب     (1)دوَآهِنُىا تِوَا ؤًَصَلْدُ هُظَدِّقًا لِوَا هَؼَكُنْر

اغيٛ ٛد٠ ؼي اي ٛسا٠ ٚاٱصتٌٝ قذ ؿاسق  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ستُذ 
ستشف١ ٚةشأق عًٝٗا ٜذ اي خشٜفر فإ ايكش ٕ يزا ٘ حة١ ٚػاٖذ عًد٢  

 عٓذ اا . ْضٚي٘ َٔ
َٚٔ يري ٚ ٛٙ اذتة١ ؼي ايكش ٕ إازاسٙ عٔ اغيرٝزاقر َٚٔ اٯٜداق  
إٔ ٜأ ٞ إازاسٙ ٖزا ع٢ً ضتدٛ ايكٛاعدذ ايهًٝد١ ايااي د١ر ار ٜد رن ايضَدإ       
ٚا٭ػخاق ٚايكدذساقر ٚايعدذ٠ ٚايعدذد ؼي ا٭ةدشاف اغي زآٜد١ر ٚيهدٔ       

ٱعةاص ايٓ ٝة١ ٚاحذ٠ ٖٚٞ ايٓـش ٚايرًز١ يًُظًُرير ٖٚزا ايٓـش َٔ ا
ايرنٟ اغيظ ذِٜ يًكش ٕ ر ٚايزٟ ٜضٜذ اغيظًُري اضياًْا ر ٜٚطشح اط بٗاًَا 
اْهاسًٜا ًَخًا ع٢ً ايٓاغ يعذّ داٛهلِ اٱط٬ّ ٚاي ٓعِ ياغيذد ٚاي ٛفٝل 

 اٱهلٞ ٚايٓـش ٚايعض ايذا٥ِ.
 ٜٚ ة٢ً ايعض ؼي ٖزا ايؼطش َٔ اٯ١ٜ يٛ ٛٙ:

ْٗددا ختاةددب اغيظددًُري  يردد١ ارتطددامل اي ؼددشٜبٞ ؼي اٯٜدد١ ار ا  ا٭ٍٚ:
 د.وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنَْزاػش٠ ر

إازاس اغيظًُري ياِْٗ ٜٛا ٕٗٛ ا٭عذا٤ يايظٝف ٚايظد٬حر   ايااْٞ:
ٚمل   ًكدد٢ أَدد١ اي خددزٜش ٚاٱْددزاس اغيكددشٕٚ يايزؼدداس٠ َددٔ ايظددُا٤ َاددٌ    

 اغيظًُري ٖٚٛ َٔ َـادٜل  بلًِٝٗ.
أٚا اغيظدًُري  ايزؼاس٠ يايٓـش ٚايظبش ع٢ً ا٭عذا٤ ٚإ اي ذ اياايث:

 يايك اٍ.
إي ذا٤ ايهباس ق اٍ اغيظًُري َ  ايكطد  يٗدضضي ِٗ ر ٚ ٗدٛس     ايشاي  :

إَدداساق ٖددزٙ اهلضضيدد١ ػدداٖذ عًدد٢  ٬يدد١ ٚختًددف ايهبدداس عددٔ إدساى     
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 َـًخ ِٗ ْٚبعِٗ .
َٚٔ إعةاص اٱازاس ايكش ْٞ عٔ اغيرٝزاق ٚايٛقا٥  اْ٘ ط٬ح ٚٚط١ًٝ 

ًُٕٛ ازي ػددخف يذعٛ دد٘ دتددزمل ايٓدداغ يٲطدد٬ّر فكددذ ٫ ٜـددٌ اغيظدد 
يٲط٬ّر اٚ ٜذعْٛ٘ ٚيهٓ٘ ٫ ٜظ ةٝب يذعٛ ِٗر ٚيهٓد٘ عٓدذَا ٜظدُ     
 ٜاق ايكش ٕ َٚا فٝٗا َٔ ايعًّٛ ٚا٭طشاس فاْ٘ ٜدذسى سيدا سصقد٘ اا َدٔ     
ايعكٌ كشٚس٠ داٛي٘ اٱط٬ّر ٚعذّ ختًب٘ عٔ ايٓطل يايؼٗاد ري ٚأدا٤ 

 ايبشا٥ض ٚايعزاداق.
ٞ ص ش ايٓاغ عٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير َٚٔ َٓاف  اٱازاس ايكش ْ 

ٚدعٛ ِٗ يهف ا٭ر٣ عِٓٗ ٚ شنِٗ ٜ ًٕٛ  ٜاق ايكش ٕ ر ٖٚزٙ اي ٠ٚ٬ 
َخ ايـ٠٬ ار ٫   كّٛ ايـ٠٬ ا٫ يكشا٠٤ ايكش ٕر ي هدٕٛ ايكدشا٠٤ دعد٠ٛ    
َ ةذد٠ يًٓاغ يذاٍٛ اٱط٬ّ ر ٚاي ذيش ؼي  ٜاق ايكش ٕ َٚا فٝٗدا َدٔ   

ا٭ْزٝا٤ ٚأحٛاٍ ا٭َِ ايظايك١ ٚاٱع زاس ايعًّٛ ٚأْزا٤ ايرٝبر ٚقـف 
 ٚاٱ عا  َٓٗا.

َٚٔ اـا٥ف اٱازاس ايكش ْٞ عٔ ايٛقا٥  ٚاذتٛادث اْ٘ إعةداص   
َ ةذدر ٚحتِذ دا٥ِر َٚٔ ػا٤ إٔ ٜ أنذ َٔ ؿذم ْضٍٚ ايكش ٕ َٔ عٓذ 
اا فًٝ  ز  اذتٛادث ٚايٛقا٥  ي هدٕٛ َٛافك ٗدا يٲازداس ايكش ْدٞ دعد٠ٛ      

اٱط٬ّ ر ًْٚٗٝا عدٔ إٜدزا٤ اغيظدًُري اٚ اٱطد ٗضا٤      َظ خذث١ ي٘ يذاٍٛ
 يِٗ ٚاي ؼهٝو يعزادا ِٗ.

ٜٚٓ ب  اغيظًِ َٔ اٱازاس ايكش ْٞ ياغيرٝزاق ٭ْ٘ َذسط١ ايعًِ َٚٓز   
يًبل١ًٝر ٚػاٖذ ع٢ً ؿدذم اي ٓضٜدٌ ٚ ٛنٝدذ غيعدامل اذتظدامل ٚإعداد٠       

٠ عدذٚ  ايزذٕ اغيعذّٚ ٚس ٛع ايشٚح فٝ٘ ر ٚداٍٛ اغيظدًِ ادتٓد١ ٬َٚقدا   
 اٱط٬ّ ايعزامل ايؼذٜذ ؼي ْاس  ِٗٓ.

ٚاٱازدداس ايكش ْددٞ طددٝاح١ ؼي عددامل اغيًهددٛق ٚإس كددا٤ ؼي اغيعدداسف   
اٱهل١ٝ ٚٚط١ًٝ يٲحتاد ٚاي ااٞ يري اغيظًُرير ٚإط ُشاس شيظهِٗ يايكش ٕ 
ٚايظ١ٓر َٚٓاطز١ نشضي١ ي عاٖذ  ٜاق ايكش ٕ رَٚاْ  مساٟٚ َٔ اي خشٜف 
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 با ٘.ٚاي رٝن ؼي نًُا ٘ ٚأي

 عهى املُاسثح
ٚسدق َاد٠ "ق ٌ" َٚؼ كا ٗا ؼي ايكش ٕ ضتٛ َا١٥ ٚ ظ  ٚط ري َش٠ر 
َٓٗددا اثٓ ددإ ٚعؼددشٕٚ َددش٠ ؼي طددٛس٠  ٍ عُددشإ ٚحددذٖار ٚٚسد يبددظ     
"ٜكا ًْٛهِ" عيع َشاق ؼي ايكش ٕر ٚ دا٤ قٝداّ ايهباسيك داٍ اغيظدًُري      

خْ طُهدُوزُهُنْ  حَظِهسَ ع٢ً ضتٛ ادت١ًُ ايؼشة١ٝ ٚايرتدٜذ نُا ؼي قٛي٘  عدازي ر 

 .(1)دؤَىْ َُقَاذِلُىكُنْ ؤَوْ َُقَاذِلُىا قَىْهَهُنْ

ٚٚسد يبظ " كا ًِٖٛ" َش٠ ٚاحذ٠ ؼي ايكش ٕ يايذع٠ٛ غيٛا ١ٗ ايهباس 
وَالَ عٓذ  عذِٜٗ َٚكا ً ِٗ اغيظدًُري عٓدذ اغيظدةذ اذتدشاّ رقداٍ  عدازي ر      

 .(2)دلُىكُنْ فَُِِذُقَاذِلُىهُنْ ػِنْدَ الْوَعِْْدِ الْحَسَامِ حَرًَّ َُقَاذِ

ٚقذ أ ٗشق  ٜاق ايك اٍ إ ايهباس أطد٤ٛ قـدذًا ؼي ق داٍ اغيظدًُري     
ٚاِْٗ ٜشٜذٕٚ اس ذاد اغيظًُري عٔ دِٜٓٗر ػيا ٜٛ ب عًِٝٗ ايذفاع عٔ 
وَالَ اٱط٬ّ ٚايٓبدٛغ يعدذّ اَهدإ اي خًدٞ عدٔ اٱطد٬ّ قداٍ  عدازي ر        

ر يُٝٓددا (3)ديْ دَِههنِكُنْ بِىْ اظْههرَـَاػُىاََصَالُههىىَ َُقَههاذِلُىًَكُنْ حَرَّههً ََههسُدُّوكُنْ ػَهه 

 ا٤ق اٯ١ٜ ستدٌ يزخدث يٮازداس عدٔ ٖضضيد١ ايباطدكري ايدزٜٔ ٜكدا ًٕٛ         
اغيظًُري فعٌ َٔ فاسم يٝٓٗا يًخا  ايطدشف ايدزٟ ٜكا دٌ اغيظدًُري ٚإ     
ايهباس ٚاغيؼشنري أػذ ع٢ً اغيظًُري ؼي ايك اٍر َٔ ايباطكري َدٔ أٖدٌ   

اغيظًُري ؼي اٯٜد ري َ خدذ ٚيدٝع َدٔ      ايه املر اّ ايطشف ايزٟ حياسمل
 عاس  يدري اٯٜد رير فايهبداس ٜشٜدذٕٚ ايظد٤ٛ ياغيظدًُري ٚؿدذِٖ عدٔ         

 طزٌٝ اا ٚيهٔ ايٓ ٝة١ ٖٞ ٖضضي ِٗ ٚاظاس ِٗ.
                                                 

 .90طٛس٠ ايٓظا٤  (1) 
 .191طٛس٠ ايزكش٠  (2) 
 .217طٛس٠ ايزكش٠  (3) 



                                                                        د95ر                                                                    72َعامل ا٫ضيإ ج 

 

فُٔ إعةاص ايكش ٕ إ  ٜاق ايك اٍ حتث اغيظًُري ع٢ً ايذفاع عدٔ   
 يٝلدد١ اٱطدد٬ّ ٚادتٗدداد ؼي طددزٌٝ اار ٚ عددذِٖ ياذتظددٓٝرير يايٓـددش      
ايعا ٌر ٚاياٛامل يذاٍٛ ادت١ٓ ؼي اٯاش٠ر ٖٚزا ايٛعذ ايهشِٜ إازداس  

حَههسِّعْ عددٔ عًددِ ايرٝددبر ٚحتددشٜض مسدداٟٚ عًدد٢ ايك دداٍ قدداٍ  عددازي ر  

 .(1)دالْوُاْهِنِنيَ ػَلًَ الْقِرَا ِ 

٫ٚ ٜعددين زتدد٤ٞ اٯٜدد١ يـددٝر١ ايؼددشط ايرتدٜددذ ٚاٱح ُدداٍ ؼي ق دداٍ  
عًد٢ اغيظدًُري قداٍ  عدازي      اغيظًُري يرنِٖر فايك اٍ أَش ح ُٞ َه ٛمل

ر ٚيهددٔ ايؼددشة١ٝ  ددا٤ق يًخددا  ْظددِ (2)دكُرِههةَ ػَلَههُْكُنْ الْقِرَهها ُ وَهُههىَ كُههسْ ٌ لَكُههنْر

اٯٜاق ٚإساد٠ ايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل ٚايزٜٔ أؿشٚا ع٢ً اي هزٜب 
َددِٓٗر ٚيٲازدداس عددٔ اي زددأٜ ؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ يٓزدد٠ٛ ستُددذ 

 ٚ َددٛا ٗ ِٗ يٲطدد٬ّ ٚايددذع٠ٛ اٱطدد١َٝ٬  ٚاي عددذد ؼي نٝبٝدد١ عٓددادِٖ 
ٚيزعددث سٚح ايٝكظدد١ ٚاذتددزس عٓددذ اغيظددًُرير ٚاي ٗدد٤ٞ ٭ػددذ حددا٫ق    

 ايعذا٠ٚر َٚٓ  ايعذٚ َٔ اغيزا  ١ ٚأاز صَاّ اغيزادس٠.
َٚ ٢ َا نإ اغيظًُٕٛ ٜكظري َظ عذٜٔ ؼي ايعذ٠ ٚايعذد يًك اٍ فإ  

٤ اغيظًُري يايًظإ ايعذٚ حيةِ ٚضي ٓ  عٔ ق اهلِر ٜٚزك٢ ع٢ً َش ز١ إٜزا
ٚاي ؼٜٛ٘ ٚستاٚي١ إثاس٠ ايؼو ٚايشٜبر ٚارا نإ اغيظًُٕٛ قادسٜٔ ع٢ً 
ٖضضي ِٗ ؼي ايك اٍ ر فُٔ يامل ا٭ٚي١ٜٛ اِْٗ ٜظ طٝعٕٛ دحض ػزٗا ِٗر 
ٚفلذ نزيِٗر ٚيٝإ قزذ إابا٥ِٗ يًزؼاساق ايٛاسد٠ ذل ايدٓيب ستُدذ   

يك١ر ٭ٕ ايٓـدش ؼي  ؼي ايه دب ايظدُا١ٜٚ ايظدا   ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
ايك دداٍ ي ٛفٝددل َٚددذد إهلددٞ ٚحظددٔ ْٝدد١ ٚإضيددإ ستددضر ٚجتًددٞ اذتةددج  
ٚايدديفاٖري ايذايدد١ عًدد٢ ؿددذم ْددضٍٚ ايكددش ٕ َددٔ عٓددذ اار ٚاي ظددًِٝ     

ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    يايشيٛي١ٝ اغيطًك١ ا  عازير ٚيضّٚ ا زداع ْزٝد٘ ستُدذ    

                                                 

 .65طٛس٠ ا٭ْباٍ  (1) 
 .216طٛس٠ ايزكش٠  (2) 
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 .ٚطًِ
 دَُىَلُّىكُنْ األَدْتَازَقٛي٘  عازي ر

ا٤ ٖزا ايؼطش َٔ اٯ١ٜ  ٛايًا يًؼشطر ا٫ اْ٘ قاعذ٠ نًٝد١   ا٭ٍٚ: 
 ٚيٝإ يٓ ٝة١ ايك اٍ ٚاغيٛا ١ٗ يري اغيظًُري ٚأعذا٥ِٗ.

 اٱازاس عٔ عًِ ايرٝب ٚايٛقا٥  ع٢ً ضتٛ َشنب َٔ ٚ ٛٙ: ايااْٞ:
 حـٍٛ ايك اٍ يري اغيظًُري ٚ نِٖ. ا٭ٍٚ:
 حتكٝل ايٓـش يًُظًُري. ايااْٞ:
ضضي١ ايعذٚر ٖٚدٞ فدشاسٙ أَداّ اغيظدًُرير ٚ شند٘      يٝإ ْٛع ٖ اياايث:

 ايعذ٠ ٚايظ٬ح َٚا ثكٌ ظيً٘.
 ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ايبعٌ اغيلاسع ايأ  ٪نذ إط ذا١َ ٖزٙ  اياايث:

 ايكاعذ٠.
 ٚحت ٌُ ْ ٝة١ اغيعشن١ يري اغيظًُري ٚأعذا٥ِٗ ٚ ًٖٛا:

 اْ ـاس ٚ ًز١ اغيظًُري. ا٭ٍٚ:
 اْ ـاس ايهباس. ايااْٞ:
 هاف٪ ٚعذّ إْ ـاس أحذ ايطشفري.اي  اياايث:
 اْ ـاس نٌ ةشف َُٓٗا ع٢ً ضتٛ  ٗأ. ايشاي :

اي ٓاٚمل ٚاي زدأٜ ؼي ايٓـدش ٚاهلضضيد١ ر فُدش٠ ٜٓ ـدش ٖدزا        ارتاَع:
 ايطشف َٚش٠ راىر ٚاغيعشٚف إ اذتشمل طةاٍ ٚنش ٚفش.

ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يععةاص ؼي اغيٛكٛع ٚاذتهِ ٚايرا١ٜر ار اْٗا ااديفق  
يٛ ٛٙ أع٬ٙ َ   عذد اغيعاسى ٚاذتشٚملر ٖٚٛ ايٛ ٘ عٔ فشد ٚاحذ َٔ ا

ا٭ٍٚ أٟ اْ ـاس اغيظًُري ٖٚضضي١ ايهبداسر َٚدٔ اٯٜداق اٱعةاصٜد١ ؼي     
ايكش ٕ إ ٜدأ ٞ ٚؿدف ْ ٝةد١ اغيعداسى ايدأ  كد  يدري اغيظدًُري ٚأعدذا٤          
اٱط٬ّ يإ ٜٛيٞ ايعذٚ  ٗشٙر ٜٚٓٗضّ ػيا ٜذٍ ع٢ً اغيذد اٱهلٞ ؼي ْـش 

زنش اٯٜد١ حداٍ اغيظدًُري ٚ كدٍٛ  ٓ ـدشٕٚ عًدِٝٗر اٚ        اغيظًُرير فًِ  د 
 ٗضَددِٖٛر يددٌ رنددشق فكددط حدداٍ ايهبدداسر ٚاْٗددِ ٜددذٜشٕٚ  ٗددٛسِٖ     
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 َٓٗضَري ااطشٜٔ ر ٚفٝ٘ د٫ي١ ع٢ً ْـش اغيظًُري .
 ٚحت ٌُ  ٛي١ٝ ا٭دياس ؼي اٯ١ٜ ٚ ًٖٛا:

 اهلضضي١ ؼي اغيعشن١ ٚعذّ ايعٛد٠ غياًٗا. ا٭ٍٚ:
اسر فخُٝٓا ٜٗضَٕٛ ٜعاٚدٕٚ ايهدش٠ يك داٍ    هشاس ٖضضي١ ايهب ايااْٞ:

 اغيظًُري ف  هشس راق ايٓ ٝة١.
اٯ١ٜ أعِ ؼي َعٓاٖار ف ؼٌُ حداٍ ايك داٍ ٚايظدًِر ٚ بٝدذ      اياايث:

ٖضضي١ ٚفلدٝخ١ ايهبداس عٓدذ ادتدذاٍ ٚاٱح ةداج ٚاغيٓدا ش٠ ٚارتـد١َٛ        
 َطًكًا.

ايـخٝذ ٖٛ اياداْٞر فايكدذس اغي دٝكٔ َدٔ اٯٜد١ ٖدٛ حداٍ اٱق  داٍر         
 ظ كشأ  هشس ايٓ ٝة١ َٔ ٚ ٛٙ:ٜٚ

 ْظِ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ ير١ ايؼشط. ا٭ٍٚ:
 زت٤ٞ اٯ١ٜ يـٝر١ ايبعٌ اغيلاسع.ايااْٞ: 
ايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ ٚ عذد اغيعاسى ايأ ٚقعت يري اغيظدًُري   اياايث:

ٚيعض فشم ايٝٗٛدر نُا ؼي َعشن١ اٝيف ر ٚستاسي١ يدين قشٜظد١ ٚايٓلدن    
ٚاغيظدًُرير ٖٚضضيد١   ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ    ٚيين قٝٓكاع يًٓيب ستُذ

 ايٝٗٛد ؼي اغيعاسى.
ٚ  ذااٌ حاٍ ايٓاغ ؼي اذتشمل ٚايظًِ ر ٚ  كاسمل ؿٝغ اي باِٖ اٚ 
ايٓبش٠ يِٝٓٗر فعذّ ٚقٛع َعشن١ يري اغي خاؿُري ٫ ٜعين اِْٗ ع٢ً حاٍ 
حظ١ٓ َٔ ايـ٬قر نُا ؼي حاٍ ايٝٗٛد ؼي اغيذ١ٜٓ فكذ ناْٛا ؼي اـ١َٛ 

ؿ٢ً اا عًٝد٘  ٚإثاس٠ يًؼزٗاقر ٚاْهاس يًزؼاساق يايٓيب ستُذ  ٚ ذاٍ
ٚ أ ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ ي خيف عٔ حاٍ ْٚ ٝة١ اٱق  اٍ يري ايطشفرير ٚ ي٘ ٚطًِ 

ٚ ًكٞ  ٬هلا ع٢ً حاٍ ايظًِ ٚايشاا٤ يعض دا٥ِ يًُظًُرير ٚس خإ 
نب ِٗ ؼي ادتذاٍ ٚاٱح ةداج ٚاذتٝدا٠ ايعاَد١ر ٖٚدزٙ اٯٜد١ رادن٠ عٓدذ        

 ُري  ٓبعِٗ ؼي أَٛس عذٜذ٠ َٓٗا:اغيظً
 ص ش أٌٖ ايه امل عٔ اي عذٟ عًِٝٗ. ا٭ٍٚ:
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 عذّ ارتٛف ٚايبضع َٔ حذٚث َعشن١ يري اغيظًُري ٚ نِٖ. ايااْٞ:
اصدٜاد اغيظًُري ق٠ٛ ٚاضياًْا ارا مسعٛا يدإ ايهبداس ٜعدذٕٚ     اياايث:

 ايعذ٠ يك اهلِر ٭ٕ ايعًِ يايٓـش عٕٛ ع٢ً داٍٛ اغيعشن١.
ايزكا٤ ع٢ً أٖز١ اٱط عذاد يًخشمل ر غيا ؼي اٯ١ٜ َٔ اٱْزاس  ايشاي :

 َٔ قٝاّ ايهباس يك اٍ اغيظًُري.
اٱح ةداج عًد٢ أٖدٌ ايه دامل ٚايهبداس سيدا ؼي اٯٜد١ َددٔ         ارتداَع: 

 اي خذٟ ٚاٱازاس اٱعةاصٟ.
 سطٛخ اٱضيإ ؼي ؿذٚس اغيظًُري. ايظادغ:

كٛعر فداٟ ف٦د١   ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ادتُ  ؼي ير١ ارتطامل ٚؼي اغيٛ
َٔ اغيظًُري  ٛا ٘ ايهباس ؼي ايك اٍ  هٕٛ ايٓ ٝة١ را ٗا ؼي حتكٝل ايٓـش 
كَنْ يًُظًُرير ٜٚٗضّ ايهباس طٛا٤ ناْٛا ق٬ًًٝ اٚ ف١٦ نان٠ ر قاٍ  عازي ر

 .(1)دهِيْ فِ َحٍ قَلُِلَحٍ غَلَثَدْ فِ َحً كَثِريَج  تِةِذْىِ اللََِّ
بدداس ٫ٚ يكًدد١ اغيظددًُري ؼي   فًددِ جتعددٌ اٯٜدد١ َٛكددٛع١ٝ يهاددش٠ ايه   

اغيٛا ١ٗر ْعِ  ذٍ اٯ١ٜ يايذ٫ي١ اي ل١ُٝٓ ع٢ً ناش٠ اغيظًُري ٚإحتادِٖ 
 ٚحظٔ  ٛنًِٗ ع٢ً اا.

ٚؼي اٯ١ٜ د٫ي١ ع٢ً إ ظاع سقع١ اٱط٬ّر ٚاصدٜاد عدذد اغيظدًُري    
ٚ ٓاطددًِٗ ٚإا٬ؿددِٗ ؼي ايددذٜٔر ٚإقزدداهلِ عًدد٢ ايك دداٍ يؼددٛم ٚحددب 

 يًؼٗاد٠.
َٛكٛع١ٝ اٱع كاد ؼي اذتشمل ٚايك اٍر فُٔ ٜهٕٛ عٓذٙ ٚ زري اٯ١ٜ 

ٖذف طاَٞ ٜ رًب ع٢ً اغيع دذٟ ٚايظدامل ايدزٟ ٫ ضيًدو ا٫ ا٭ياةٝدٌ      
ٚير١ اٱفرتا٤ ٚنإٔ اغيعشن١ َٝذإ يًخظِ ٚس خإ اذتل ع٢ً ايزاةدٌر  
ٚفلذ يًدزٜٔ ٜهدزيٕٛ عًد٢ اار ٚحيشفدٕٛ ايه دبر ٚيهدٔ ٫ ٜـدذم        

٭ٕ اغيزاًٖد١ دعدا٤ َٚظدأي١ ازي اا يبلدذ     عًٝٗا اْٗا َزاًٖد١ يايظدٝف ر   

                                                 

 .249طٛس٠ ايزكش٠  (1) 
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ثُنَّ ًَثْرَهِ ْ فَنَْْؼَه ْ لَؼْنَهحَ اللَّهَِ    ايهارمل ْٚضٍٚ ايرلب اٱهلٞ عًٝ٘ر ٚؼي اي ٓضٌٜ ر

 .(1)دػَلًَ الْكَاذِتِنيَ

ٚيهٔ ايعذٚ ٜ ُاد٣ ؼي اٱكشاس ياغيظًُرير ٫ٚ ٜع يف  َٔ  ١ٜ عدذّ  
٣ ايكًٝددٌ يٝهددف عددٔ  ٚؿددٍٛ ايلددشس ازي اغيظددًُري ا٫ عًدد٢ ضتددٛ ا٭ر  
 َٛاؿ١ً اٱكشاس يِٗر يٌ ٜ ة٘ ؿٛمل ايك اٍ.

إ  ١ٜ ختبٝف ٚؿشف ايلشس عٔ اغيظًُري  ١ٜ عك١ًٝ ٜذسنٗا اغيظًِ ٚ ن     
اغيظًِ اـٛؿًا ٚاْٗا قاعذ٠ ن١ًٝر ٚحاي١ َ ةذد٠ َٚ هشس٠رفهًُا جي ٗدذ  
ايهباس ؼي اٱكشاس ياغيظًُري  هٕٛ ايٓ ٝة١ را ٗا ٖٚدٞ ٚؿدٍٛ أر٣ قًٝدٌ    
 ازي اغيظًُري قذ اَ ًهٛا اذتـا١ْ ٚأطزامل ايٛقا١ٜ َٓ٘ ياي ةشي١ ٚايؼٛاٖذ.

ٚ ًو اٯ١ٜ دعد٠ٛ ٭ٖدٌ ايه دامل ٚايهبداس يًرد١ ايعكدٌ ٚاذتظدامل         
ٚايٓ ا٥ج ايع١ًُٝ اغيًُٛط١ يًهف عدٔ إٜدزا٤ اغيظدًُرير ٚيهدٔ ايباطدكري      
ٜعُذٕٚ ازي صٜاد٠ أطزامل ايلشس ٚايعذٚإ احٝاْدًار ٚيدٝع دا٥ُدًا ٖٚدٛ     

د ايأ  بٝذ ػشة١ٝ ايٛقٛعر َ  وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْظ كشأ َٔ أدا٠ ايؼشط راغي

ثزاق راق ايٓ ٝة١ ؼي نٌ ا٭حٛاٍر ٚاٱازاس عٔ ٖضضي١ ايباطكري ٚأٌٖ 
 ايه امل ؼي اغيعشن١ سظي١ يايٓاغ طيٝعًا َٔ ٚ ٛٙ:

 اْ٘ سظي١ ياغيظًُري َٔ ٚ ٛٙ: ا٭ٍٚ:
 ع٢ً ا٭عذا٤.فٝ٘ يؼاس٠ يًُظًُري يايٓـش ٚايظبش ا٭ٍٚ: 
 دعٛ ِٗ يٲ  ٗاد ؼي ةاع١ اا ٚاي را٤ َشكا ٘. ايااْٞ:
 عذّ ارتؼ١ٝ أٚ ارتٛف َٔ ايهباس ٚايباطكري. اياايث:
  عٌ ٖزٙ اٯ١ٜ حة١ ع٢ً ايهافشٜٔ. ايشاي :
 اْ٘ سظي١ يأٌٖ ايه امل َٔ ٚ ٛٙ: ايااْٞ:
يٝإ ْ ٝة١ اٛكِٗ اغيعاسى َ  اغيظًُرير ٚ ٛنٝدذ ٖدضضي ِٗ    ا٭ٍٚ:

 ا.فٝٗ
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دع٠ٛ اغي٪َٓري َِٓٗ ٱ  ٓامل ا زاع ايباطكري ايزٜٔ ٜكَٕٛٛ  ايااْٞ:
 ياي عذٟ ع٢ً اٱط٬ّ.

 ص ش أٌٖ ايه امل عٔ اغيٓا ا٠ يك اٍ اغيظًُري. اياايث:
اي ذيش ؼي  ٜاق ْـش اغيظًُرير ٚاغيذد اغيًهٛ ٞ ايزٟ ٜأ ِٝٗ  ايشاي :

ف هدٕٛ  ؼي اغيعاسى ر ار ٜعدذ اـدُِٗ ايعدذ٠ يًك داٍ ٜٚضحدف يدادتٝٛؾ       
 ايٓ ٝة١ ٖضضي ٘ خبضٟ.

 اي خبٝف عٔ ايٓبع ٚادتُاع١ يع  ٓامل ق اٍ اغيظًُري. ارتاَع:
ايًةد٤ٛ ازي دفدد  ادتضٜد١ عدٔ سكددار فبٝد٘ أَدإ ٚطدد١َ٬       ايظدادغ: 

 ٭ْبظِٗ ٚأَٛاهلِ.
اي خًف َٔ اٱثِ ايعظِٝ ايزٟ ٜرت ب ع٢ً ستاسي١ اٱط٬ّ  ايظاي :
 ٚاغيظًُري.
يك ٌ ايزسٜ  يداغيٗضّٚر ٜٚرتػدذ عدٔ     عين اهلضضي١ حـٍٛ ا اياأَ:

ايعًِ ذـٍٛ اهلضضي١ ٚإ  ٓامل ايك داٍ ا٭َدٔ ٚطد١َ٬ يًٓبدٛغ ٚ دٛفن      
 يٮَٛاٍر َٚٓاطز١ يضٜاد٠ ايٓظٌ.

 دع٠ٛ أٌٖ ايه امل يًهف عٔ اي عذٟ ع٢ً اٱط٬ّ. اي اط :
ؼي اٯٜدد١ َٚـددادٜكٗا ايعًُٝدد١ دعدد٠ٛ ًَخدد١ ٭ٖددٌ ايه ددامل  ايعاػددش:

 يذاٍٛ اٱط٬ّ.
ٖزا اٱازاس سظي١ يايٓاغ َٔ  ن اغيظًُري ٚأٌٖ ايه امل  اياايث:
:ٙٛ ٚ َٔ 
اي أطدٞ يأٖدٌ ايه دامل ٚاٱ عدا  سيددا ٜد٪ٍٚ ايٝد٘ ق داهلِ َدد          ا٭ٍٚ:

اغيظًُري فارا نإ أٌٖ ايه امل ٜٓٗضَٕٛ أَاّ اغيظًُرير فُٔ يدامل أٚزي  
 اْٗضاّ ايهباس أَاّ  ٝٛؾ اغيظًُري.

ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    ستُدذ  يٝإ ندزمل اٱفدرتا٤ عًد٢ ايدٓيب      ايااْٞ:
 ٚاٱط٬ّ.ٚطًِ 

قٝاّ اذتةد١ عًد٢ أٖدٌ ايه دامل أَداّ اغيدٮر ٚحتدذِٜٗ يدأَش          اياايث:
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 عًُٞ ستظٛغ.
اي أنذ َدٔ حكٝكد١ ٖٚدٞ إ اغيظدًُري ٚسثد١ ا٭س  ي ٛفٝدل        ايشاي :

 َٚذد َٔ عٓذ اا عض ٚ ٌ.
  زمل ايٓاغ طيٝعًا يٲط٬ّ. ارتاَع:

ٯ١ٜ يأٜاّ اي ٓضٌٜر يٌ ٖٞ دا١ُ٥ ٫ٚ  ٓخـش َلاَري ٚأحهاّ ٖزٙ ا
َٚ ـ١ً ازي ّٜٛ ايكٝا١َر ٚ ًو  ٜد١ إعةاصٜد١ ؼي إةد٬م أحهداّ ايكدش ٕ      
ٚ ٛهلا ٭فشاد ايضَدإ ايطٛيٝد١ اي٬َ ٓاٖٝد١ فد٬ ٜٓ ظدش أعدذا٤ اٱطد٬ّ        
زتدد٤ٞ ٜددّٛ  دد رن فٝدد٘ ْ ٝةدد١ ايك دداٍ ٚاغيٛا ٗدد١ َدد  اغيظددًُري يددٌ  ٛا دد٘  

ايذْٟٝٛ يٗضضي ِٗ أَاّ اغيظًُريرٚفٝٗا  أ ٝاهلِ راق ايٓ ٝة١ ٚيًر١ ايٛعٝذ
إْزاس هلِ َٔ ايعدزامل ا٭ادشٟٚر ٚنأْٗدا َكذَد١ يًعكدامل ٜدّٛ ايكٝاَد١        

 ٚاَ ٤٬ ْبٛغ أعذا٤ اٱط٬ّ يايبضع ٦َٜٛز.
د دعد٠ٛ يًُظدًُري يعدذّ اٱن بدا٤     َُىَلُّهىكُنْ األَدْتَهازَ  ٚيعٌ قٛيد٘  عدازي ر   

َـشِٖ َٚدٓعِٗ َدٔ     يٗضضي١ ايهباس ؼي اغيعشن١ يٌ ايًخام يِٗ ٚداٍٛ
 اي عذٟ َش٠ أاش٣ ع٢ً اغيظًُري ر ٚفش  ػشٚط َٓاطز١.

ٚقدداٍ اٱَدداّ ايددشاصٟ "ٖددزٙ اٯٜدداق شتـٛؿدد١ يددايٝٗٛدر ٚأطددزامل   
 .(1)ايٓضٍٚ ع٢ً ريو"

أٟ يعع زاس إ ٜٗٛد اغيذٜٓد١ َدٔ يدين قشٜظد١ ٚايٓـدن ٚيدين قٝٓكداعر        
ؿد٢ً اا  ستُذ ٜٚٗٛد اٝيف مل ٜاز ٛا ؼي طاح١ اغيعشن١ ارا حاسيٛا ايٓيب 

 ٚاغيظًُري. عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ
ٚيهٔ اٯ١ٜ أعِ َٔ أطزامل ٚصَإ ايٓضٍٚر ٖٚٞ قاعذ٠ ن١ًٝ ػا١ًَ 
يًددزٜٔ حيدداسيٕٛ اغيظددًُري أَددا يايٓظددز١ يًباطددكري فًذ٫يدد١ اٯٜدد١ يددايٓف   
ٚايزنشر ٚأَا  نِٖ َٔ ا٭َِ ٚاغيًٌ فًٮٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ي ًزظِٗ يايهبش 

 ٚايل٬ي١ ٚادتٌٗ.
ِ  عًد٢  اٯ١ٜ يزؼاس٠ ايٓـدش ٚايظبدش يًُظدًُري    يكذ  ا٤ق  رأعدذا٥ٗ
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 ٚحت ٌُ يًخا  أٚاْٗا ٚأفشاد ايضَإ ايطٛي١ٝ ٚ ًٖٛا:
 خت ف اٯ١ٜ يأٜاّ ايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜ. ا٭ٍٚ:
ْضيدت اٯٜد١ خبـدٛق ٜٗدٛد اغيذٜٓد١ر َدٔ يدين قشٜظد١ ٚيدين           ايااْٞ:

 . ايٓلن ٚيين اغيـطًل
ٕ عٓذَا  دا٤ ٚفدذ َدِٓٗ    اٯ١ٜ ٚعٝذ ٚختٜٛف يٓـاس٣ صتشا اياايث:

 ثِ إا اسٚا قزٍٛ ادتض١ٜ.ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ازي ايٓيب ستُذ 
 َٛكٛع اٯ١ٜ ِٖ ايٝٗٛد ؼي ا٭ ٝاٍ اغي عاقز١. ايشاي :

 اضتـاس أحهاّ اٯ١ٜ يايٓـاس٣. ارتاَع:
 اٱة٬م ايضَاْٞ ٭حهاّ اٯ١ٜ ايهشضي١. ايظادغ:
 اغيظًُري . ٍٛ اٯ١ٜ ذتا٫ق اي عذٟ ع٢ً  ايظاي :

ٚايـخٝذ ٖٛ ايظادغ ٚايظاي ر فاٯ١ٜ يؼاس٠ مسا١ٜٚ نشضي١ َـاحز١ 
عٓددٛإ نيًُظددًُرير َٚددٔ فلددٌ اا  عددازي اْٗددا  ددا٤ق يـددٝر١ ارتطددامل   

 ؼشٜف ٚ ٛنٝذ إكاؼير ٖٚٞ ؼي َبَٗٛٗا إْزاس ٚٚعٝذ يًباطكري ٚص ش عٔ 
 امل أهلِ ياي عذٟ ع٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظًُرير ٚحتزٜش يًُ٪َٓري َٔ أٌٖ ايه

َٔ إعا١ْ ايزٜٔ ٜظعٕٛ يك اٍ اغيظًُرير ٚعٓدذَا أساد ٜٗدٛد اغيذٜٓد١ ستاسيد١     
ٚاغيظدًُرير ؿدذسق أؿدٛاق َدٔ     ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ   ايٓيب ستُذ 

يعض نيفا٥ِٗ ياذتث ع٢ً اي كٝذ يأحهداّ ايـدًذ ٚاي٥ٛداّ َد  اغيظدًُرير      
 ري.ٚاغيظًُ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٚاي خزٜش َٔ ق اٍ ايٓيب ستُذ 

 ٚحي ٌُ ايك اٍ ؼي يذاٜ ٘ ٚ ٗري:
إ ايهباس ٚايباطكري ٖدِ ايدزٜٔ ٜزدذإٔٚ يايك داٍ ٚاهلةدّٛ       ا٭ٍٚ:

 ع٢ً اغيظًُري.
اغيددشاد َددٔ "ٜكددا ًٛنِ" اغيعٓدد٢ ا٭عددِر ٚحـددٍٛ اٱق  دداٍ               ايادداْٞ:

يٝددِٓٗ ٚيددري اغيظددًُرير طددٛا٤ يددذأ ايهبدداس ايك دداٍر أٚ يددذأٙ اغيظددًُٕٛ ر              
                                ََاؤََُّهَهههههها الَّههههههرَِيَ آهَنُههههههىا قَههههههاذِلُىا الَّههههههرَِيَ ََلُههههههىًَكُنْ هِههههههيْ عددددددازي رقدددددداٍ 
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 .(1)دالْكُفَّازِ
ٚايـخٝذ ٖٛ ا٭ٍٚ ر ٭ٕ اغيظًُري ٫ ٜزدذإٔٚ ايك داٍ إ٫ يًدذفاعر    
ٚقٝاّ ايهباس يايزذأ يايك اٍ يامل إكاؼي يزَِٗ ر َٚكذ١َ ي خكل ٖضضي ِٗ 

 عشن١ ٚحـٍٛ ايًّٛ ٚارت٬ف فُٝا يِٝٓٗ .ؼي اغي
 ٚ هٕٛ ٖضضي١ ٚ ٛي١ٝ ايهباسا٭دياس َٔ ٚ ٛٙ:  

 عٓذَا ٜزذأ ايهباس ايك اٍ ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُري. ا٭ٍٚ:
ؼي حدداٍ َزددادس٠ اغيظددًُري يًك دداٍ ٚاهلةددّٛ عًدد٢ ايهبدداس     ايادداْٞ:
 َٚزا   ِٗ.
ِ     اياايث: ايدزٜٔ    عش  ايهباس ٚايباطكري يًٗضضيد١ َطًكدًا طدٛا٤ ٖد

 إي ذأٚا ايك اٍ ر اٚ يادس ايٝ٘ اغيظًُٕٛ دفاعًا ٚسدًا ع٢ً اي عذٟ .
ٚايـخٝذ ٖٛ اياايثر ٭ؿاي١ اٱة٬م ٚعذّ ٚ ٛد َكٝذ ؼي ايزرير 
ٚ٭ٕ ٖضضي ِٗ سظي١ ياغيظًُري ٚيِٗ أٜلًار ٖٚٞ يشصخ دٕٚ ٚ ٛد َاْ  

 َٔ  عظِٝ ػعا٥ش اا.
ٕٚ أٌٖ ايه امل ايك اٍ ٚ ٖٓاى قاعذ٠ ن١ًٝ ٖٚٞ إ اغيظًُري ٫ ٜزذأ

يٌ ٜذعِْٛٗ ازي اهلذ٣ ٚاٱضيإ اٚ قزٍٛ ايـدًذ ٚادتضٜد١ ا٫إ ٜدٓكض    
أٌٖ ايه امل ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل ايأ عكذٖٚا َ  اغيظًُرير نُدا ؼي ٜٗدٛد   

 اٝيف. 

 لاَىٌ َىنىكى األدتاز
 عٌ اا اذتٝا٠ ايذْٝا داس إَ خإ ٚي٤٬ر حيـٞ فٝٗا اا عض ٚ ٌ 

ا ايعٌُ َشدد يري أَشٜٔ أَا ان ٚفٝ٘ اياٛاملر ٚاَا عٌُ اٱْظإر ٖٚز
ػش ٚفٝ٘ اٱثِ ر َٚٔ اٯٜاق ؼي َا١ٖٝ اذتٝا٠ ايدذْٝا عدذّ إضتـداس عُدٌ     

 اٱْظإ ي٘ يايزاق يٌ ٖٛ َش زط َٚ ذااٌ َ  اٯاشٜٔ.
 ٜٚهٕٛ ارتن ع٢ً قظُري:
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را ٞر ٜٚ عًل يأفعاٍ ايعزذ ارتاؿ١ ي٘ر ٚؿً ٘ َ  ارتايل عض  ا٭ٍٚ:
ٱضيإ ٚأدا٤ ايبشا٥ض ٚايٛا زاق نايـ٠٬ ٚايـٝاّ ٚاؼٝ ٘ ؼي ٚ ٌ يا

 ايظش ٚايع١ْٝ٬.
 ددنٟر ٜٚؼددٌُ ؼي َٛكددٛع٘ ٚأحهاَدد٘ ايـدد١ً َدد  ايٓدداغ  ايادداْٞ:

ٚحظددٔ ارتًددل ٚاي كٝددذ سيددٛاصٜٔ اذتدد٬ٍ ٚاذتددشاّ ؼي اغيعددا٬َق نددايزٝ    
ٚايؼشا٤ ٚشت ًف ايعكٛدر َٚٓ٘ َٛكٛع ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ ٚقٝاّ ػطش َٔ 

بدداس ياٱكددشاس ياغيظددًُري ٚستدداسي ِٗ ٚفٝدد٘ اٱثددِ ايعظددِٝ يًهبدداسر     ايه
 ٚاياٛامل ادتضٌٜ يًُظًُري.

ٚنٌ َٔ  ايكظُري ايزا ٞ ٚايرنٟ ٬َصّ يٲْظإ ؼي أةٛاس حٝا ٘  
 اغيخ ًب١ر ا٫ إ َـادٜكٗا ع٢ً قظُري:

َددا ٖددٛ ثايددت يايٓظددز١ يًُهًبددرير نددأدا٤ ايـدد٠٬ خبـددٛق   ا٭ٍٚ:
إ ايضنددا٠ ٚإعاْدد١ ايبكددشا٤ ٚاغيظددانري َددٔ أٖددٌ   ايٛا ددب ايددزا ٞر ٚا ٝدد 

 اٱضيإر ٚحتٌُ ا٭ر٣ عٔ ايهباس ٚايباطكري.
َا ٜطشأ أحٝاًْا َٚٓ٘ ايذفاع عدٔ يٝل١اٱطد٬ّ ٚق داٍ اعدذا٤      ايااْٞ:

د سيع٢ٓ وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْاٱط٬ّر يزا  ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ادت١ًُ ايؼشة١ٝ ر

ق اٱكشاسر ٖٚٛ  اٖش َٔ ْ ٝة ٘ إ ٚقٛع ايك اٍ أقٌ ٚقٛعًا َٔ ستا٫ٚ
ايأ  زٝٓٗا ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ر فارا نإ ايعذٚ ٜ عش  يًٗضضي١ ؼي نٌ َش٠ 
ف٬يذ اْ٘ ضي ٓ  عٔ  هشاس ايك اٍ ؼي نٌ َدش٠ر ٚيهدٔ غيدارا ٫  هدٕٛ اغيدش٠      
ٚاغيش إ َٔ اهلضضي١ عيف٠ َٚٛعظ١ ٚطززًا ٱ  ٓامل اغيٓا ا٠ ٚاٱق  اٍ َد   

 اغيظًُري فٝ٘ ٚ ٛٙ:
 إؿشاسِٖ ع٢ً ايهبش ٚايعٓاد. ا٭ٍٚ:
  ٗٛس اذتظذ يًُظًُري. ايااْٞ:
 عذّ حتٌُ س١ٜ٩ إ ظاع اٱط٬ّ ٚاْ ؼاس َزاد٥٘. اياايث:
ختًددٞ أ زدداع ايهبدداس عددِٓٗر ٚ ددشنِٗ غيًدد ِٗ ٚإْ كدداهلِ ازي    ايشايدد :

 اٱط٬ّ.
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أثددش اي خشٜددف ٚاابددا٤ اذتكددا٥ل ٚايزؼدداساق ؼي أقددٛاهلِ    ارتدداَع:
ٔ ٜكَٕٛٛ ياي خشٜف أفشاد ق٥٬ٌ َدٔ ايش٩طدا٤ر ٚيهدٔ    ٚأفعاهلِر فايزٜ

 ايزٜٔ ٜٓـ ٕٛ ٜٚظ ُعٕٛ ي٘ طياعاق ٚفشم عذٜذ٠.
حب ايش٥اط١ ع٢ً ايٓاغر ٚاؼ١ٝ فكدذ اغيـداو ٚاغيٓداف      ايظادغ:

 ٚا٭ زاع ٚا٭عٛإ.
 ًز١ ايٓبع ايؼ١ٜٛٗ ٚايرلدز١ٝر ٚ دٔ حتكٝدل ايٓـدش ٚفدل       ايظاي :

 ق ازي اغيذد اغيًهٛ ٞ يًُظًُري.حظاياق َاد١ٜ ستظٛط١ ٚعذّ اٱي با
ايطُددد  سيدددا ؼي أٜدددذٟ اغيظدددًُري َدددٔ ارتدددناقر ٚستاٚيددد١   ايادددأَ:

 اٱط خٛار ع٢ً يعض ثرٛسِٖ.
ختًٞ اغيظًُري يايـيف عٓذ اغيٛا ١ٗر ٚا  ٓايِٗ ايبشاس َٔ  اي اط :

 ايضحف ايزٟ ٖٛ َٔ ايهزا٥ش.
اداق ايظٔ ياْـشاف اغيظًُري عٔ ايك اٍ ٚاْؼدراهلِ يايعزد   ايعاػش:

ٚأَٛس ايهظب ٚاغيعاؾر ٚعذّ اي باق ايهباس ازي َٛكٛع١ٝ ادتٗاد ؼي 
 حٝا٠ اغيظًُري.

حظامل ايهباس يًعذ٠ ٚايعدذد يًخدا  ايٓبدش اٚ اغيـدش      اذتادٟ عؼش:
ايزٟ ٜكا ًٕٛ َٔ اغيظًُرير ٚعذّ إدسانِٗ ذتكٝكد١ ثاي د١ ٖٚدٞ اٱحتداد     

 ع١ْٛ يِٝٓٗ.ٚا٭ا٠ٛ يري اغيظًُري ٚإع زاسُٖا ؼي ايٓـش٠ َٚذ ٜذ اغي
 ٖٚزٙ ايٓـش٠ ٚاغيع١ْٛ َٔ فلٌ اا  عازي َٔ ٚ ٛٙ:

ْع١ُ ا٭ا٠ٛ ايأ  عًٗا اا عض ٚ ٌ ٬َص١َ يًُظًُري ؼي  ا٭ٍٚ:
فَإَطْهثَحْرُنْ  شت ًف َٝادٜٔ اذتٝا٠ر نُا  كذّ قزٌ يلع١  ٜداق قٛيد٘  عدازي ر   

 .(1)دتِنِؼْوَرَِِ بِخْىَاًًا
أاش دت يًٓداغ ٖٚدِ     ٖزٙ ايٓـش٠ َٔ اـدا٥ف ادن أَد١    ايااْٞ:

 اغيظًُٕٛر َٔ ٚ ٗري:
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 أؿاي١ اي اصس ٚاي عإٚ ٚايٓـش٠ يري أفشاد ان أ١َ. ا٭ٍٚ:
ايٓـش٠ ٚاي عإٚ ؼي ق اٍ ا٭عذا٤ َدٔ َـدادٜل قٛيد٘  عدازي      ايااْٞ:

د أٟ يض ش اغيع ذٟ َِٓٗ ع٢ً اٱط٬ّر َٚٓع٘ َدٔ  ردٝن   ؤُخْسِ َدْ لِلنَّاضِر

 طٓٔ اا ؼي ا٭س .
ـش٠ يري اغيظًُري َٔ ا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهدش  ايٓ اياايث:

وَذَؼَاوًَُىا ػَلًَ ٚعَُٛاق اي عإٚ ؼي ارتناق ْٚؼش ايـ٬ح قاٍ  عازي ر

 .(1)دالْثِسِّ وَالرَّقْىَي

ٖٚددزٙ ايٓـددش٠ ٚاقٝدد١ َظدد ذضي١ يًُظددًُري ٚحددشص ذتبددظ َزدداد٨         
اسى اٱطدد٬ّر ٚ ددض٤ عًدد١ هلضضيدد١ ايهبدداس ٚايباطددكري عٓددذ حـددٍٛ اغيعدد 

ٚاذتشٚمل يِٝٓٗ ٚيري اغيظًُرير ٚح ٢ ع٢ً فش  حـدٍٛ حتكٝدل  ًزد١    
يًهبددداس ؼي إحدددذ٣ اغيعددداسى فددداِْٗ خيظدددشٕٚ ؼي ايٓ ٝةددد١ اذتدددشملر ٫ٚ  
ٜظد طٝعٕٛ احملافظدد١ عًد٢ حدداهلِ َٚٓداصهلِر يددٌ  ًخدل يٗددِ اهلضضيدد١ ؼي     

 َعاسى أاش٣.
فُٔ اـا٥ف ان أ١َ إ أفشادٖا ٫ ٜهًٕٛ عٔ ةًب اذتل ر ٚيًٛه  
 .(2)دوَالَ ذَهِنُىا وَالَ ذَحْصًَُىا وَؤًَْرُنْ األَػْلَىْىَٜاق ٚاغيكاؿذ ايظا١َٝ ر قاٍ  عازي رايرا

 لاَىٌ اإلَراز تاهلصميح
  لُٔ  ٜاق ايكش ٕ ايزؼاس٠ ٚاٱْزاسر ٖٚٛ طش َٔ أطدشاس ايكدش ٕ   
َٚـذام َٔ َـادٜل إعةاصٙر ٚعٓٛإ يًشظي١ اٱهل١ٝ يايٓاغ طيٝعًار 

 ايزؼاس٠ يًُظًُري َٔ ٚ ٛٙ:ٚ لُٓت ٖزٙ اٯ١ٜ 
 عذّ إكشاس ايهباس ياغيظًُري ا٫ ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣ ايكًٌٝ. ا٭ٍٚ:
ٖضضي١ ايهباس أَاّ اغيظًُري ؼي حاٍ اٱق  اٍ ٚحذٚث اغيعاسى  ايااْٞ:
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يري اغيظًُري ٚايهباسر ٚ ذٍ ٖزٙ ايزؼاس٠ يايذ٫ي١ اٱي ضا١َٝ ع٢ً اْزاس 
ر ٚإدساى حكٝك١ ٖٚدٞ عدذّ   ايهباس ٚص شِٖ عٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري

 إضتـاس  ثاس اهلضضي١ يزاق اغيعشن١ يٌ  ؼٌُ ٚ ًٖٛا َٓٗا:
 فلذ ايهباس ٚايباطكري أَاّ ايٓاغ. ا٭ٍٚ:
 يٝإ اغيذد ايرٝيب يًُظًُري. ايااْٞ:

دعدد٠ٛ ايٓدداغ يددذاٍٛ اٱطدد٬ّر يش٩ٜدد١ اٯٜدداق اذتظدد١ٝ      اياايددث:
 يٓـشِٖ ع٢ً أعذا٥ِٗ.

 ؿبٛف ايهباس. ٗٛس ايلعف ٚايٖٛٔ ؼي  ايشاي :
 إي ٤٬ ايهباس يايٓكف ؼي ا٭َٛاٍ. ارتاَع:
ق ٌ نان َٔ ايهباسر ٚرٖامل فشطاِْٗ يذ٫٫ق اٯ١ٜ ع٢ً  ايظادغ:

اظاس٠ ايش اٍر نُا اْٗا طزب ؼي اظاس٠ َٚك ٌ عذد إكاؼي َِٓٗر ٭ٕ 
 ٛي١ٝ ا٭دياس  عين ايبشاس ٚشيهري اغيظًُري َٔ اٱ ٗاص عًدِٝٗ َدٔ  دن    

 .َٛا ١ٗ َٚكا١َٚ
ذتٛم ارتضٟ يايهافشٜٔ ٚارتاطشٜٔر ي٬ًُص١َ يدري اهلضضيد١    ايظاي :

 ٚارتضٟ.
ٚقذ ٜظع٢ ايهباس يذف  ارتضٟ ٚرٍ اهلضضي١ عدِٓٗ سيعداٚد٠ اي عدذٟ    
ٚاهلةّٛ ع٢ً اغيظًُرير ف أ ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضيد١ اْدزاسًا ٚصا دشًا هلدِر     

ري ٖٚزا ٚاازاسًا  ٝزَٝا عٔ حـٍٛ راق ايٓ ٝة١ ٖٚٞ اهلضضي١ أَاّ اغيظًُ
اٱْددزاس دعدد٠ٛ يًٓدداغ طيٝعددًا ٱ  ٓددامل ايك دداٍ َدد  اغيظددًُري اي ددذا٤        

 ٚإط ذا١َ.
٫ٚ ٜٓخـش َٛكٛع اٱْزاس ياهلضضي١ ياغيعشن١ َٛكٛعًا ٚصَاْدًار يدٌ   
ٜؼٌُ ايٛعٝذ ياٱقا١َ ؼي ايعزامل ا٭يِٝ ؼي اٯاش٠ ر فاهلضضي١ أثش ٚكعٞ 

فٗٛ أػذ ٚأَش ٭ْ٘  دْٟٝٛ  اٖش حملاسي١ اغيظًُرير أَاّ ايعكامل ا٭اشٟٚ
اًٛد ؼي ايٓاس غئ حاسمل اغيظًُري ا٫ َٔ  ذاسى ٚإا اس اي ٛي١ ر ٚأؿًذ 
أَشٙ اـٛؿدًا ٚإ اهلضضيد١ ٚاٱْدزاس يٗدا ٚطد١ًٝ َزاسند١ هلذاٜد١ ايٓداغ         
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ٚ عًِٗ ٜع يفٕٚ َٔ ايٛقا٥  ٚاذتٛادثر ٜٚ خزْٚٗا َٓاطز١ يٲط زـاس 
 ٚاٱْاي١.

ر١ اٱْزاس ؼي ايكش ٕ ح ٢ يعذ َٚٔ اٯٜاق  ش ب ا٭ثش ٚايٓب  ع٢ً ي
حـٍٛ ايٛقا٥  ايأ حزس َٓٗدا ٚص دش ايٓداغ عٓٗدار فٗدزٙ اٯٜد١ اْدزاس         
٭ٖددٌ ايه ددامل ٚايهبدداس َددٔ اي عددذٟ عًدد٢ اغيظددًُري ٚثرددٛسِٖ ٚإازدداس 

 ذـٍٛ اهلضضي١ .
ٜٚ ةذد اٱْزاس عٓذ ٚقٛع اغيعشن١ يعط خلاسٙ ٚاي زنن ي٘ ٚاي ذيش 

بددضع ٚارتددٛف ؼي قًددٛمل ايهددافشٜٔر    ؼي َعاْٝدد٘ َٚكاؿددذٙر ار ٜزعددث اي  
ٚجيعًِٗ ؼي حاي١ حضٕ ٚناي١ ٚإس زاى غي٬ص١َ اٱْزاس هلِر نُدا ٜ ةدذد   
يعذ إْ ٗا٤ اغيعشن١ ٚ ٗدٛس اغيظدًُري فٝٗدا ٖٚضضيد١ ايهبداس ٖٚدزا اي ةدذد        
َ ـٌ َٚظ ُش ٬َٚصّ ذتٝا٠ ايٓاغ طيٝعًا َٔ اغيظًُري ٚ ن اغيظًُرير 

هلِ ٚط٬ح ي خدزٜش ايهبداس َدٔ     أَا اغيظًُٕٛ فٗٛ َ٪اصس ٚعٕٛ ٚحة١
اي عذٟ عًِٝٗر ٚنإ اغيظًُٕٛ ٫ ٜزذإٔٚ ايك اٍ ح ٢ ٜعظٕٛ ٚحيزسٕٚ 
ايعذٚر ٜٚٓـخْٛ٘  يًضّٚ إ  ٓاي٘ ستاسي ِٗر ٚخيٛفٕٛ أفشادٙ َٔ طخط 
ادتزاسر ٖٚزا اي خزٜش َدٔ اـدا٥ف ادن أَد١ ااش دت يًٓداغر ٖٚدٛ        

ة١ ٚدف  أر٣ ٚػش ػاٖذ ع٢ً سأف١ اغيظًُري يايٓاغ طيٝعًار ٚإقا١َ اذت
 ايك اٍ عٔ ادتُٝ .

إ ير١ اٱْزاس ايٛاسد٠ ؼي اٯ١ٜ حتِذ َ ـٌ ٜطداسد ايهدافشٜٔ ؼي ندٌ    
صَإ َٚهإر ٚؼي حاٍ اذتشمل ٚايظًِر اَا ؼي حاٍ اذتشمل فاْد٘ ٜزعدث   
ايبدضع ؼي ْبٛطددِٗر ٜٚظدٌٗ يًُظددًُري ايرًزد١ عًددِٝٗر ٚفٝد٘ يٝددإ يٛقدد      

 ا٭قدٛاٍ ٚا٭فعداٍ ٚايٛاقد     اي ٓضٌٜ ؼي ْبدٛغ ايٓداغر ٚ ٗدٛس  ثداسٙ ؼي    
ايعًُٞ احملظٛغر ٖٚٛ َٔ إعةاص ايكش ٕ ايرنٟر ار  زعث اٯ١ٜ ايبدضع  
ٚارتٛف ؼي ْبٛغ ايهباسر ٚ بهو ؿبٛفِٗر ٚ هدٕٛ َكذَد١ هلدضضي ِٗ    
ٚإْذحاسِٖ ؼي اغيعشند١ر ٚجتعدٌ اغيظدًُري عًد٢ ثكد١ َدٔ ايٓـدش ٚحتكٝدل         

غيعداسى ٚايهدش ٚايبدش    ايظبش يايعذٚر ٚإ ةايت أٜاّ اغيعشن١ اٚ جتذدق ا
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يري اغيظًُري ٚايهباسر ف٬يذ َٔ ٖضضي١ ايهباسر ٜٚزذٚ ايهباس ؼي أعِٝٓٗ 
ق١ً ٚكعبا٤ر ٚاٱْزاس يٗضضي١ ايهباس قإْٛ مساٟٚ ثايت ٜطٌ ع٢ً أٌٖ 
ا٭س  ؼي نٌ ّٜٛ ٜٚذعِٖٛ يً ٛي١ ٚاٱْاي١ر ٚحيث ايهباس ع٢ً داٍٛ 

 اٱط٬ّ.
املر فٝدأ ٞ اٱْدزاس ؼي  ٜداق    ٖٚزا اٱْزاس َٔ ٚ ا٥ف ايٓز٠ٛ ٚايه د 

ر  َ  اي عاكذ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ايكش ٕ ٚع٢ً يظإ ايٓيب ستُذ 
 يري ايٓز٠ٛ ٚايه امل ي ازٝت ير١ اٱْزاس ٚإْ باع ايٓاغ َٓٗا.

 لاَىٌ أسثاب هصميح انكفاز
 ا٤ق اٯ١ٜ ؿدشحي١ يٛقدٛع اهلضضيد١ يًهبداس عٓدذ اغيٛا ٗد١ ٚستاسيد١        

م ٚايعُددّٛ َدد  اي زددأٜ ؼي ايعددذ٠ ٚايعددذد    اغيظددًُري عًدد٢ ضتددٛ اٱةدد٬  
يًبشٜكرير َٚٔ ايزذٜٗٝاق عذّ إا ٝاس ادتٝؽ ٚاغيدٮ ايك داٍ إ٫ ٖٚدِ ؼي    
حاٍ َٔ ايك٠ٛ ٚايعدذ٠ ٚاي أٖدٌ يًك داٍ ر ٜٚدذسى ايٓداغ إْ بدا٤ أطدزامل        
َكا ١ً اغيظًُرير فزايٓظز١ ٭ٌٖ ايه امل َدا٬ً  عدٌ اا هلدِ اٝداس دفد       

١َر ْٚضيدت ٖدزٙ اٯٜد١ قزدٌ أنادش َدٔ أيدف        ادتض١ٜ يؼشا٤ ا٭َدٔ ٚايظد٬  
ٚأسيعُا١٥ ط١ٓ ٫ٚ صايت   خدذ٣ سيلداَٝٓٗا اٱعةاصٜد١ ايهبداس عاَد١ر      

 ٚايكاد٠ ٚايزاحاري َِٓٗ ااؿ١.
َٚٔ إعةاص ايكش ٕ إٔ  هٕٛ ا٭ٜاّ ٚايًٝايٞ َٚا فُٝٗا َدٔ ايٛقدا٥    
ٚا٭حذاث ػاٖذًا  اسخيًٝار َٚـذاقًا عًًُٝا َ ةذدًا ع٢ً ؿذم َلاَري 

ٯ١ٜ ايكش ١ْٝر ْٚضٚهلا َٔ عٓذ اا عدض ٚ دٌ ر نُدا ضيهدٔ َدٔ ا٬هلدا       ا
دساط١ أطزامل ٖضضي١ ايهبداسر ٖٚدزٙ ا٭طدزامل يٝظدت َطًكد١ اٚ قٛاعدذ       
ثاي ١ حتهِ نٌ ٖضضيد١ يًهبداسر فُد  جتدذد ٚطدا٥ٌ ايك داٍ ٚنٝبٝ د٘  ديفص         
أطزامل  ذٜذ٠ هلضضي ِٗ ٭ْٗا فشع ح ١ُٝ حـٍٛ اهلضضي١ ٚفشاسِٖ أَداّ  

ر فايٓ ٝة١ ٖٚٞ اهلضضي١ قإْٛ ثايتر أَا َكذَا ٘ ٚاطزاي٘ ٚنٝب١ٝ اغيظًُري
ٚقٛع٘ فٗٛ أَش َ ةذدر ٚطش َٔ أطشاس اٱازاس ايكش ْٞ عدٔ اغيرٝزداقر   
ٜٚزعث ٖزا اي ةذد ايبضع ؼي قًٛمل ايهباس ؼي نٌ صَإ ٚعٓذ ٚقٛع نٌ 
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ر َعشن١ ر يزا ٜك  اٱسياى ٚايعُّٛ يري ايهباس اثٓا٤ اغيعشن١ ٚيعذ اهلضضي١
ُٳًددٕٛ  نٖددِ َددٔ أؿددخايِٗ أطددزامل اهلضضيدد١ر   ٚنددٌ فددشد اٚ طياعدد١ حي

 ٜٚ زاديٕٛ اي ِٗ ٚايطعٔ ٚاي ٛيٝخ.
ٖٚزا َٔ إعةاص اٯ١ٜ ايكش ١ْٝ َٚا فٝٗا َٔ اٱازاس عٔ فشاس ايهباس 
َٔ اغيعشن١ر ٚػاٖذ ع٢ً  عذد ٚ ٛٙ اهلضضيد١ ٚعدذّ اضتـداسٖا يٛقدا٥      

ُٝدا يٝدِٓٗر يدزا جتدذ  ٗدٛس      طاح١ ايك اٍر َٚدا ختًبد٘ اذتظدش٠ ٚايبشقد١ ف    
ارت٬فاق يِٝٓٗ عٓذ إْ ٗا٤ اغيعشن١ر ٚحـٍٛ عكامل يزعض ايكٛاد َِٓٗر 
َٚ  إ قإْٛ ٖضضي١ ايهباس ثايت َٚظ ذِٜ ٫ٚ ٜكزٌ اي رٝن ا٫ إ نٝب١ٝ 
اهلضضي١ ٚأطزايٗا يٝظت ع٢ً حاٍ ٚاحذ٠ يٌ ٖٞ َ رن٠ َٚ ةذد٠ ٚ ًو 

ٕٛ ايكددإْٛ ثاي ددًار ٚيهددٔ  ٜدد١ أاددش٣ يكددإْٛ أطددزامل ٖددضضي ِٗر يددإ ٜهدد 
 َـادٜك٘ ؼي يامل اٯثاس َ رن٠:

 ق٠ٛ ٚإحتاد اغيظًُري. ا٭ٍٚ:
  عإٚ اغيظًُري ؼي ايزأطا٤ ٚايلشا٤. ايااْٞ:
ػددذ٠ يددأغ اغيظددًُري ؼي ايك دداٍر ٚسسيددا ندداْٛا قًدد١ ر ٚيهددٔ  اياايدث: 
 يأطِٗ ػذٜذ.
 اضيإ اغيظًُري يايٓـش ٚايرًز١. ايشاي :

 عًدد٢ ادتٗدداد ؼي طددزٌٝ اار ٚإقددشاسِٖ   اقزدداٍ اغيظددًُري  ارتدداَع:
 يٛ ٛي٘ عًِٝٗ.
 ػٛم اغيظًُري يًؼٗاد٠ ٚايك ٌ ؼي طزٌٝ اا. ايظادغ:
ةٍٛ َشايطد١ اغيظدًُري ر ٚإ ـداٍ اغيدذد ايدزٟ ٜدأ ِٝٗ َدٔ         ايظاي :
 ااٛاِْٗ.

 َا خيف ايهباسر ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: ايااْٞ:
 إَ ٤٬ ْبٛطِٗ يايشعب ٚارتٛف َٔ ق اٍ اغيظًُري. ا٭ٍٚ:

 إدساى اْعذاّ ايرا١ٜ َٔ ايك اٍ. ااْٞ:اي
 َعشف١ ْ ٝة١ إا  اّ اغيعشن١ يٗضضي ِٗ. اياايث:
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  ٗٛس حاٍ ايبشق١ ٚاٱا ٬ف فُٝا يِٝٓٗ. ايشاي :
 عذّ ايكذس٠ ع٢ً اغيطاٚي١ ؼي ايك اٍ ٚاذتشمل. ارتاَع:
 اغيٌٝ ازي ايًزاق ٚايؼٗٛاق. ايظادغ:
زٙ اٯ١ٜ ايأ  زعدث  َٛكٛع١ٝ اٱْزاساق ايكش ١ْٝر َٚٓٗا ٖ اياايث:

 اغيظًُري ع٢ً َٛاؿ١ً ايك اٍر ٚايهباس ع٢ً ايبضع ٚارتٛف ٚايٓذّ.
د٫يدد١ ٖددزٙ اٯٜدد١ عًدد٢ عددذّ  ددشى ايهبدداس ٚػددأِْٗ حُٝٓددا    ايشايدد :

ٜٓٗضَٕٛر يٌ ًٜخل يِٗ اغيظًُٕٛ ي هٕٛ اغيعشن١ ْٚ ٝة ٗا َكذ١َ يًب ذر 
اٱطد٬ّر   ٌْٚٝ ايرٓا٥ِ ٚدع٠ٛ ايٓداغ َدٔ اًدف اغيكدا ًري اغيع دذٜٔ ازي     

ٚأطددش اغيكا ددٌ َددِٓٗ نددٞ ٫ ٜعدداٚد ايهددش٠ ؼي اي عددذٟ عًدد٢ اٱطدد٬ّ         
ٚاغيظًُرير ٚيٝطً  عٔ ناب ع٢ً ػعا٥ش اٱط٬ّ ٜٚهٕٛ ٖزا اٱةد٬ع  
َٓاطز١ نشضي١ ٱط٬َ٘ ٚايؼٛاٖذ ؼي اغيكاّ أناش َٔ إٔ حتـ٢ر إ  شنِٗ 
ٚػأِْٗ فشؿ١ هلِ دتُ  قدٛاِٖ ٚأؿدخايِٗر ٜٚهدٕٛ ايش دٛع ازي ف٦د١      

١  ظاعذِٖ عًد٢ ايهدش َدٔ  ذٜدذ ذُٝد١ ادتاًٖٝد١ر ٚسٚح ايرلدب        ٚأَ
 ٚاياأسر يزا  ا٤ق اٯ١ٜ يزنش ايٓـش يًخا  ٖضضي ِٗ.

َٚٔ إعةاص اٯ١ٜ اْٗا مل  كدٌ "ٜٛيدٕٛ ا٭ديداس" ايدأ   لدُٔ فعد٬ً       
 ٚفاع٬ً َٚبع٫ًٛ ي٘ر ٚفٝٗا ةشفإ:

 ٖضضي١ ايهباس. ا٭ٍٚ:
د ٚفٝٗا فعٌ ٚفاعٌ لُّىكُنْ األَدْتَازََُىَفشاسِٖ َٔ اغيعشن١ر ٚقايت ر ايااْٞ:

ِٕر ٚفٝ٘ أةشاف ث٬ث١:  َٚبعٍٛ ي٘ أٍٚر َٚبعٍٛ ي٘ ثا
 ٖضضي١ ايهباس.ا٭ٍٚ: 
 فشاسِٖ َٔ اغيعشن١. ايااْٞ:
قذس٠ اغيظًُري عًِٝٗ يعذ اغيعشن١ رٚايكذس٠ ع٢ً ايٓٝدٌ َدٔ    اياايث:

 ايهباس ر إ٤٬َ ايؼشٚط .
ِٖ حٛا ض ٚآادم َٚٛاْ   هٕٛ فاغيعشن١ َ  ايهباس ٫  ٓ ٗٞ ياختار

يشصاًا يِٝٓٗ ٚيري اغيظًُرير يٌ ٜهْٕٛٛ َٓهؼبري أَاّ انياٖذٜٔ ايزٜٔ 
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ٜضحبددٕٛ َدد  اذتددزس ٚاذتٝطدد١ ؼي اثٓددا٤ اي كددذّ اؼدد١ٝ اغيهددش ٚستددا٫ٚق    
 اٱكشاس ياغيظًُري ايأ ديت عًٝٗا يذا١ٜ اٯ١ٜ.

ٚ  عذد أطدزامل ٖضضيد١ ايهبداسر ٚ  ةدذد يًخدا  إاد ٬ف ايضَدإر        
ٚحذٚث ؿٝغ  ذٜذ٠ ؼي اذتشٚمل ٚايعذ٠ ٜٚش٣ ايهافش إْعذاّ ايٓب  َٔ 
 ذينٙ ٚ ٛ ٝب٘ يًعًِ ؼي اغيعشن١ر فٝذاٌ اغيظًُٕٛ اغيعشن١ يظ٬ح يظٝط 
أحٝاْددًا ٜٚهددٕٛ ايٓـددش ٚايرًزدد١ هلددِ ٚيددٛ عًدد٢ ضتددٛ اٱطدد ٓضاف اغي ـددٌ  
ياٱكاف١ ازي ا٭َش اٱهلٞ يًُظًُري ذظٔ اي ةٗٝض ٚاٱط عذاد يًك اٍر 

 .(1)دوَؤَػِدُّوا لَهُنْ هَا اظْرَـَؼْرُنْ هِيْ قُىَّجٍ وَهِيْ زِتَاؽِ الََُْْ ِقاٍ  عازي ر

إٕ ناش٠ أطزامل ٖضضي١ ايهباس ٚطد١ًٝ يض دشِٖ َٚدٓعِٗ َدٔ ستاسيد١      
اغيظًُرير ٖٚزٙ ايٛط١ًٝ حان١ُ يـ٬ ِٗ َ  اغيظًُرير ٚدع٠ٛ يًعكد٤٬  

غيظدًُري ٭ٕ ايعاقزد١   َِٓٗ سيٓد  َٓا دا٠ ايباطدكري َدِٓٗ ياي عدذٟ عًد٢ ا      
 اظاس ِٗ ايذْٝا ٚاٯاش٠.

 عهى املُاسثح
 ا٤ق اٯٜاق ايكش ١ْٝ ياٱازداس عدٔ ٖضضيد١ ايهبداس ايدزٜٔ ٜكدا ًٕٛ       

ر نُا  ا٤ق (2)دوَلَىْ قَاذَلَكُنْ الَّرَِيَ كَفَسُوا لَىَلَّىْا األَدْتَازَاغيظًُرير قاٍ طزخاْ٘ ر
يبشاس ؼي ايك داٍر ٖٚدزا   ذث اغيظًُري ع٢ً َٛاؿ١ً ايك اٍ ِْٚٗٝٗ عٔ ا

ايٓٗٞ َ  ايزؼاس٠ يٗضضي١ ايهباس َٔ اٱعةداص ٚادتُد  يُٝٓٗدا ٜبٝدذ يٝدإ      
حكٝكدد١ ٖٚددٞ: َٛاؿدد١ً اغيظددًُري يًك دداٍ طددزب ٱْ ـدداسِٖ ٚ بددشِٖ     
يايعذٚر فُا داّ ايعدذٚ ٫يدذ ٚإ ٜدٛيٞ ايدذيش فداسًا َدٔ اغيظدًُرير فدإ         

ضضي١ ايعذٚر قاٍ  عدازي  اغيشايط١ ٚاغيطاٚي١ ٚإط ُشاس َضاٚي١ ايك اٍ ع١ً هل
 .(3)دبِذَا لَقُِرُنْ الَّرَِيَ كَفَسُوا شَحْفًا فَالَ ذُىَلُّىهُنْ األَدْتَازَر

                                                 

 .60طٛس٠ ا٭ْباٍ  (1) 
 .22طٛس٠ ايب ذ  (2) 
 .15طٛس٠ ا٭ْباٍ  (3) 
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فٝ بلٌ اا عض ٚ ٌ ع٢ً اغيظدًُري خبـدٛق ايك داٍ َد  ايهبداس      
 يأَٛس ٖٞ:
 عًددِٝ اغيظددًُري نٝبٝدد١ اٱطدد عذاد يًُعشندد١ ٚ ٦ٝٗدد١ أطددزامل   ا٭ٍٚ:

 ؼي طٛس٠ ا٭ْباٍ أع٬ٙ. ايك اٍ ٚإعذاد ايعذ٠ ٚايعذد نُا
يؼاس٠ اغيظًُري ي خكٝل ايٓـش ٚايظبش ع٢ً ا٭عذا٤ نُدا ؼي   ايااْٞ:
 ٖزٙ اٯ١ٜ.

ؤَلَيْ ََكْفَُِكُنْ ؤَىْ ْضٍٚ اغي٥٬ه١ ٚاغيذد اٱهلٞ قاٍ  عازي ر اياايث:

 .(1) دَُوِدَّكُنْ زَتُّكُنْ تِثَالَثَحِ آالٍََ هِيْ الْوَالَئِكَحِ هُنْصَلِنيَ

 ًز١ ايب١٦ ايك١ًًٝ َٔ اغيظًُري ع٢ً ايب١٦ ايهان٠ َٔ ايهباسر  ايشاي :
 ر(2)دوَبِىْ ََكُيْ هِنْكُنْ هِائَحٌ ََغْلِثُىا ؤَلْفًا هِيْ الَّرَِيَ كَفَسُواقاٍ  عازي ر
اٱازاس اٱهلدٞ يٗضضيد١ ايهبداس ٚايباطدكري ٚفدشاسِٖ َدٔ        ارتاَع:

 اغيعشن١ يري ٜذٟ اغيظًُري.
١ٝ ايأ  ٪نذ ٖزٙ اذتكدا٥ل ٚايدأ  هدٕٛ    ايؼٛاٖذ اي أسخي ايظادغ:

عًْٛا يٮ ٝداٍ اي٬حكد١ َدٔ اغيظدًُري ٚ دزري  ٗداد ايـدخاي١ ٚاغيظدًُري         
ا٭ٚا٥ٌ ٚإْكٝادِٖ يٮٚاَش اٱهل١ٝر ٚ ـذٜكِٗ سيا ٜدأ ٞ يد٘ ايدٓيب ستُدذ     

 ٚايكش ٕ َٔ ايزؼاساق ٚاٱْزاساق.ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
ر ٚحظددٔ  ٛنًددِٗ عًدد٢ اا  إع ـدداّ اغيظددًُري ذزددٌ اا  ايظدداي :

 طزخاْ٘.
جتًٞ َعاْٞ ا٭ا٠ٛ يري اغيظدًُري ؼي طدٛح اغيعداسىر ٚقٝداّ      اياأَ:

إاٛاِْٗ َٔ اًبِٗ يٓـش ِٗ ٚإعداْ ِٗ َٚدذِٖ سيظد ًضَاق ايازداق ؼي     
 اغيعشن١ ٚحتكٝل ايٓـش ٚايظبش ع٢ً ا٭عذا٤.

ٚٚسدق َاد٠ "أديش" ؼي ايكش ٕ ث٬ثري َدش٠ سيعٓد٢ اٱديداس ٚايبدشاسر     

                                                 

 .124طٛس٠  ٍ عُشإ  (1) 
 .65طٛس٠ ا٭ْباٍ  (2) 
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وَقَـَؼْنَا دَاتِهسَ  ٓٗا أسي  يًبظ "دايش" ؼي  ٛنٝذ اط ٦ـاٍ ايهباس قاٍ  عازي رَ

ر ػيدا ٜدذٍ عًد٢ اضتظداس  دأثنِٖ      (1) دالَّرَِيَ كَرَّتُىا تِأََاذِنَا وَهَا كَاًُىا هُاْهِنِنيَ

ٚأثشِٖ ٚ هٕٛ ٖضضي ِٗ ياغيعشن١ اَدشًا قطعٝدًا ٫ٚ ٜٓخـدش إديداس ايهبداس      
ٜذٜش  ٗشٙ يًخدل ٜٚدذيش حدري مساعد٘ ٯٜداق      يظاح١ اغيعشن١ فُِٓٗ َٔ 

 .(2)دفَقَا َ بِىْ هَرَا بِالَّ ظِحْسٌ َُاْثَسُ*ثُنَّ ؤَدْتَسَ وَاظْرَكْثَسَ ايكش ٕر قاٍ  عازي ر

ٚفٝ٘ د٫ي١ ع٢ً إ  ٠ٚ٬ اٯٜاق ع٢ً ايهبداس  ٗداد ؼي طدزٌٝ اار    
ٚحتِذ هلدِر ٚندإٔ ايد ٠ٚ٬ عًدِٝٗ ٚقدٛف ؼي طداح١ اغيعشند١ر فهٝدف ارا         

  ُعت اي ٠ٚ٬ َ  ايظٝف ؼي ايذفاع عٔ اٱط٬ّ ٚصٜاد٠ ١ُٖ اغيظًُري ا
ٚيعث ايبضع ٚارتٛف ؼي ْبٛغ ايهباس ايزٜٔ ًٜخكِٗ ايعدزامل ح د٢ ؼي   
طدداع١ اغيددٛق يلددشمل اغي٥٬هدد١ عًدد٢ أديدداسِٖ عكٛيدد١ هلددِ عًدد٢ عددذّ     

فَكَُْفَ اٱْـاق يًكش ٕ ٚاي ذيش ؼي َعاْٝ٘ ٚد٫٫ي ٘ ٚإعةاصٙر قاٍ  عازي ر

 .(3)دذَىَفَّرْهُنْ الْوَالَئِكَحُ ََؼْسِتُىىَ وُ ُىهَهُنْ وَؤَدْتَازَهُنْ بِذَا

 دثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَقٛي٘  عازي ر

  ا٤ق اٯ١ٜ ايهشضي١ ع٢ً ث٬ث١ أقظاّ:
اٱازدداس اٱهلددٞ يعددذّ إكددشاس ايهبدداس ياغيظددًُري ا٫ يددأد٢ْ   ا٭ٍٚ:

 دس اق ايلشس ٖٚٛ ا٭ر٣.
 اَِٗ سيخاسي١ اغيظًُري.ٖضضي١ ايهباس عٓذ قٝ ايااْٞ:
 إْعذاّ ْـش٠ ايهباس. اياايث:

ٚإي ذأ ٖزا ايؼطش ذشف ايعطف "ثِ" ايزٟ ٜبٝذ اي ؼشٜو ٚايرت ٝب 
ٚايرتااٞر ٚقذ ٫  ذٍ ع٢ً ايرتااٞ ضتٛ "ارٕ اغي٪رٕ ثِ ؿدًٝٓا" ارا مل  
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 هٔ فرت٠ يري ا٭رإ ٚايـ٠٬ر ٚ ا٤ق ايـد٠٬ َ عكزد١ يدٮرإر ٚاٯٜد١     
 ر   لُٔ َع٢ٓ ايبٛس١ٜ ٚايرتااٞ َٔ ٚ ٛٙ:أعِ ؼي َعٓاٖا ا

إْعذاّ اغيع١ْٛ ٚاغيذد يًهبداس ؼي طداح١ اغيعشند١ر ٖٚدِ ؼي أػدذ       ا٭ٍٚ:
اذتا ١ يًُذد ٚايعٕٛر فرتاِٖ ٜزعإٛ غئ اًبِٗ َٚٔ ػاسنِٗ اٱكدشاس  
ياغيظدددًُري ٚحشكدددِٗ عًددد٢ اٱع دددذا٤ عًددد٢ اٱطددد٬ّ ٚايٓزددد٠ٛ ٚايكدددش ٕ   

يش دداٍ ٚايظدد٬حر ٚيهٓدد٘ ٜٓهددٌ ٫ٚ   ٚاغيظددًُرير ٜطًزددٕٛ َٓدد٘ ايٓـددش٠ يا  
 ٜظ ةٝب هلِ.
عدذّ ٚ دٛد ايٓاؿدش يًهبداس يعدذ اْ ٗدا٤ اغيعشند١ يٗدضضي ِٗر         ايااْٞ: 

ٚحي داج ايبدداس َددٔ اغيعشند١ ازي  ددأَري طدد٬َ ٘ َٚ٪ْٚ د٘ ٚإٜٛا٥دد٘ فٝبددا ٧    
 ايهباس ي خًٞ حًبا٩ِٖ ٚإعشا  أؿخايِٗ عِٓٗ.

ِ       اياايث: يارتٝزد١   إطد ذا١َ ٚإ ـداٍ عدذّ ْـدش٠ ايهبداسر ٚإؿداي ٗ
 ٚاذتظش٠ ٚايٓذّ.

ٚايٛ ٘ ا٭ٍٚ أعد٬ٙ َدٔ َـدادٜل فكدذإ ايرتاادٞ ؼي "ثدِ" ٜٚبٝدذ        
ايٛ ٘ اياايث أع٬ٙ ايرتااٞ ؼي َع٢ٓ ثِر اَا ايٛ د٘ اياداْٞ فٗدٛ يدشصخ     
يُٝٓٗار فُٔ إعةاص ايكش ٕ إفاد ٘ اغيعٓد٢ ا٭عدِ َدٔ ايكٛاعدذ ايٓخٜٛد١ر      

كش ْٞر ػيا ٜظ ًضّ عذّ ٚقـٛس ايعكٌ اٱْظاْٞ عٔ إدساى َعاْٞ ايًبظ اي
ايٛقٛف عٓذ  ًو ايكٛاعذ ؼي عًّٛ ايكش ٕ ارا نإ ؼي ايزري ديٌٝ أٚ قش١ٜٓ 
ع٢ً اغيع٢ٓ ا٭عِ َٓٗار فكذ ٜهٕٛ حـش اغيعٓد٢ ي ًدو ايكٛاعدذ  لدٝٝعًا     

 يزعض اغيباِٖٝ َٚعاْٞ اٯ١ٜ ايكش ١ْٝ.
ٚ ددش٣ عًُددا٤ ايٓخددٛ ٜ بكددٕٛ عًدد٢ إفدداد٠ "ثددِ" َعٓدد٢ اي ؼددشٜو         

هِٓٗ خي ًبٕٛ ؼي إفاد ٗا َع٢ٓ "ايرتااٞ" اٚ عذَ٘ر ػيا ٜذٍ ٚايرت ٝبر ٚي
ع٢ً إ أطشاس ايًبظ ايكش ْٞ اعِ َدٔ إٔ حتدٝط يٗدا قٛاعدذ شتـٛؿد١ر      
ٜٚأ ٞ ايكش ٕ يأْٛاس ًَهٛ ١ٝ  رتػذ ع٢ً ايبا ٘ ٚنًُا ٘ َٚعاْٝٗا ي ب ذ 
 فاقددًا َددٔ ايعًددّٛ ؼي ايًردد١ر ٚ ٪نددذ ٭سيددامل اٱا ـدداق قـددٛسِٖ       

َِٓٗ عدٔ إدساى نٓد٘ ايًبدظر ٚيد٫ٛ ايكدش ٕ غيدا شيهدٔ         ٚا٭ ٝاٍ ايظايك١
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ايٓاغ َٔ ايٛؿٍٛ ازي اغيعاْٞ اغي عذد٠ يًبدظ ٚايهًُد١ ٚٚ دٛٙ إعشايٗدا     
فٗزٙ اٯ١ٜ ٫  ذٍ ع٢ً إفاد٠ "ثِ" ايرتااٞ أٚ عذَد٘ر ٚ دذٍ عًد٢ ث٬ثد١     

 َعاْٞ هلا ٖٚٞ:
 ايبٛس١ٜ ٚاي عاقب. ا٭ٍٚ:
 ايرتااٞ ٚاٱيطا٤. ايااْٞ:
خ يُٝٓٗا ٚسيا ٜبٝذ إ ـاٍ عذّ ايٓـش٠ر ٚفٝ٘ د٫ي١ ع٢ً اييفص اياايث:

عذّ إَهإ ايذاٍ ايه١ًُ ايكش ١ْٝ يايٓظن ٚايؼدزٝ٘ ٚاغيُاثدٌر فًدٛ قايدت     
اٯ١ٜ "٫ٚ ٜٓـشٕٚ" ٱفاد٠ اي عكب ٚإضتـاس عذّ ايٓـش٠ سيا يعذ اغيعشن١ 

 َزاػش٠.
ٚأسادق اٯ١ٜ يٝإ حكٝكد١ ٖٚدٞ فكدذ ايٓاؿدش يًدزٜٔ ٜع دذٕٚ عًد٢        

ّ ٚاغيظًُرير ٌٖٚ ٜٓخـش ا٭َش ياذتٝا٠ ايذْٝا أّ ٜؼٌُ اٯاش٠ر اٱط٬
ادتٛامل ٖٛ ايااْٞر ٚ ًو  ١ٜ أاش٣ ؼي د٫ي١ َٚلاَري ايًبظ ايكش ْدٞر  
َٚٛكددٛع١ٝ عددامل اذتظددامل ٚاياددٛامل ٚايعكددامل ؼي َعاْٝدد٘ ٚد٫٫ دد٘ر       
ياٱكاف١ ازي إع زاس ا٭ثش اغيرت ب ع٢ً ايبعٌ ؼي اذتاٍ فُ  إٕ ايذْٝا داس 

ٚإا زاسر فٗٞ َٝذإ يٲع زاس ٚاٱ عا  ٚجتًٞ  ٜاق اا  عازي ع٢ً  عٌُ
ايٓاغ يًخا  أعُاهلِ ي هٕٛ أطزايًا يًٗذا١ٜر ٚعًْٛا يًشػادر َٚـذاقًا 
َٔ َـادٜل ايًطف اٱهلٞ ؼي ْؼش َزاد٨ اي ٛحٝذ ٚإصتزامل ايٓاغ هلار 

 د ٚ ٛٙ:ثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَ فبٞ إط ذا١َ َع٢ٓ ر

اغيظًُري إضياًْا يظزب ٖضضي١ ايهباسر ٫ٚ  ك ـش  ًدو  اصدٜاد  ا٭ٍٚ:
 ايضٜاد٠ ؼي صَاْٗا يظاع١ ٖضضي١ ايهباسر يٌ ٖٞ دا١ُ٥ َٚظ ذضي١.

يعث ايٝأغ ٚايكٓٛط ؼي ْبدٛغ ايهبداسر فُدٔ اٯٜداق عدذّ       ايااْٞ:
إْ ٗا٤ إا ٝاسِٖ ق اٍ اغيظًُري يٗضضي ِٗ ؼي اغيعشن١ر ٚفشاسِٖ ؼي اذتدشمل  

غيع١ْٛ هلِر ٚاز٫ٕ أؿخايِٗر ٖٚزا ارتدز٫ٕ  يٌ ٜؼٌُ إْعذاّ زت٤ٞ ا
 َ عذد َٔ ٚ ٛٙ:

عةض اغيكا ًري ايهباس عٔ ْبد  ايدزٜٔ َدٔ اًبٗدِ ٭ْٗدِ مل       ا٭ٍٚ:
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 حيككٛا ػ٦ًٝا ؼي اغيعشن١ر ٚس عٛا َٓٗضَري.
 ٛيٞ ٖٚةشإ أعٛإ ٚأْـاس ٚحًبا٤ اغيكدا ًري َدٔ ايهبداس     ايااْٞ:

 يعٕٛ هلِ.هلِر ياٱعشا  ٚايـذٚد عِٓٗر ٚعذّ َذ ٜذ ا
 اصدٜاد ق٠ٛ اغيظًُرير ٚكعف ٖٚٚٔ ايهباس. اياايث:

 ٚ  لُٔ اٯ١ٜ ايزؼاس٠ ٚاٱْزاس َٓطٛقًا َٚبًَٗٛا َٔ ٚ ٛٙ:
 يؼاس٠ اغيظًُري يعذّ ٚ ٛد ْاؿش يًهباس ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: ا٭ٍٚ:
 يعث ايظه١ٓٝ ؼي قًٛمل اغيظًُري.ا٭ٍٚ: 
ع ذا٤ عًِٝٗ إْ با٤ ارتٛف عٓذ اغيظًُري َٔ عٛد٠ ايهباس يٲ ايااْٞ:

َٔ  ذٜذر ٭ِْٗ طٝزكٕٛ يعذ اهلضضي١ ق١ً ٚكعبا٤ر ٚارا مل ٜأ ِٗ ْـدش  
 ٚعٕٛ َٔ ايرن فاِْٗ ئ ٜظ طٝعٛا َعاٚد٠ اي عذٟ ٚايك اٍ.

ؼي اٯ١ٜ حث يًُظًُري ع٢ً ادتٗاد ؼي طزٌٝ اار ٚإازداس   اياايث:
ي ٝظن َكذَا ٘ ٚأطزاي٘ َٚٔ أُٖٗا كعف ايعذٚر َ  دعٛ د٘ ازي اذتدل   

 اهلذ٣.ٚ
زت٤ٞ ايٛقا٥  ٚاذتٛادث َٛافك١ غيا ؼي ايكش ٕ َٔ اٱازاس عٔ  ايشاي :

 اغيرٝزاقر َٚـذاقًا يًكٛاعذ ايه١ًٝ ايٛاسد٠ فٝ٘.
 إْزاس ايهباس ٚايباطكرير ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: ايااْٞ:
س١ٜ٩ ْ ٝةد١ اي عدذٟ عًد٢ اٱطد٬ّ ٚاغيظدًُري َٚدا فٝد٘ َدٔ          ا٭ٍٚ:

 ارتظاس٠ ٚارتٝز١ يًهباس.
ى اغيذد ايرٝيب يًُظًُرير ار ٜعذ ايهباس ايعدذ٠ ٜٚدشٕٚ   إدسا ايااْٞ:

أطزامل ايبٛص ٚايٓـش ٚفل حظامل ايشيذ ٚارتظاس٠ر ٚيهٔ َا إ ٜذاًٛا 
اغيعشن١ ح ٢ شي ٮ ْبٛطِٗ فضعًا ٚ زذٚا أطًخ ِٗ ٚٚطا٥ًِٗ ق١ًًٝ ايٓبد   

 اٚ عذضي١ ادتذ٣ٚ.
١ إ  ٓامل ستاسي١ اغيظدًُري ٚاي عدذٟ عًدِٝٗر ٱحتداد ايٓ ٝةد      اياايث:

 ٚا٭ثش ٖٚٛ ٖضضي١ ايهباس.
 ايٝأغ َٔ حتكٝل ايرًز١ ع٢ً اغيظًُري. ايشاي :
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اٱْددزاس َددٔ ايعددزامل ا٭اددشٟٚ يًددزٜٔ ٜدد٪رٕٚ اغيظددًُرير   ايشايدد :
 ٜٚ عذٕٚ ع٢ً ثرٛسِٖ ٚحشَا ِٗ.

ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يزعث سٚح ايبشق١ ٚارت٬ف يري ايهباس يأَٛس َٔ 
بشد ي٘ ايكش ٕ فًِ  ه ِف ايٛاق  ٚحٛادث  اٖش٠ يًعٝإر ٖٚٛ إعةاص ٜٓ

اٯ١ٜ يًر١ اٱْزاس ٚاي خٜٛف يٌ  ذعٛ ايٓاغ ازي اٱع زاس َٔ ايؼدٛاٖذ  
ٚايٛقا٥  اغيٛافك١ غيا ؼي ايكش ٕ َٔ اٱْزاسر ٚفٝ٘  ٛنٝذ ع٢ً ؿذم ايٛعذ 
ٚايٛعٝددذ ايكش ْددٞ ٚعددامل اياددٛامل ٚايعكددامل ؼي اٯاددش٠ر فعْعددذاّ ْـددش٠  

اغيظدًُرير غيدا ٜ لدُٓ٘ َدٔ      ايهباس صا ش هلِ عٔ َٛاؿ١ً اي عدذٟ عًد٢  
َعاْٞ عذّ ارتشٚج َٔ يشاثٔ اهلضضي١ ٚارتظاس٠ فارا نإ ايهبداس ٜٛيدٕٛ   
ا٭ديدداس ؼي اغيعشندد١ ثددِ ٫ جيددذٕٚ َددٔ ٜٓـددشِٖ ٜٚعٝددِٓٗ عًدد٢ اي ددذاسى  
َٚددذاٚا٠ ادتددشاح ٚ دديف ارتظددا٥ش فدداِْٗ ٜكُٝددٕٛ ؼي ارتظدداس٠ اغي ـدد١ًر     

 ٚاٝز ِٗ.ياٱكاف١ ازي إع زاس ايل٬ي١ ؼي صٜاد٠ حظش ِٗ 
إ قٝاّ ادتُاع١ أٚ ايبشق١ َٔ ايباطكري أٚ ايهباس سيخاسي١ اٱط٬ّ 
ٚاغيظًُري ػاٖذ ع٢ً ك٬ي ٗا َٚكذ١َ ٭فشاد إكاف١ٝ َٔ ايل٬ي١  رتػذ 
عًٝٗا َٔ ْ ٝة١ ٖزٙ احملاسي١ر ٖٚٛ َٔ ايٓـش٠ اٱهل١ٝ يًُظدًُرير ار إ  

ٚيذاٜد١ عٗدذ   ا٭ؿٌ ؼي ْ ٝة١ اغيعشن١ إٔ  هدٕٛ ااشيد١ ْٚٗاٜد١ يًخدشملر     
 ذٜذ يهٌ َٔ ايطدشفرير ا٫ إ ستاسيد١ اغيظدًُري  ٓبدشد خبـٛؿد١ٝ َدٔ       

  ٗ ري:
  ٗٛس اغيظًُري َٔ اغيعشن١ أناش ق٠ٛ َٚٓع١. ا٭ٚزي:
 ددٛايٞ ايٓهزدداق ٚاطدد ُشاس حدداٍ ايزدد٪غ ٚايؼددكا٤ ٭عددذا٤   ايااْٝدد١:

اٱط٬ّ ايزئ قاَٛا سيخاسيد١ اغيظدًُرير َٚٓٗدا اْعدذاّ ايٓاؿدشر ٚختًدٞ       
 ٚايـاحب عِٓٗر  ش٣ غيارا ٜ خ٢ً عِٓٗ اؿخايِٗر فٝ٘ ٚ ٛٙ: اذتًٝف

 س١ٜ٩ اظاس ِٗر َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايلعف ٚاهلٛإ. ا٭ٍٚ:
 َا ٜزعا٘ اا ؼي ْبٛغ ايهباس َطًكًا َٔ ايبضع ٚارتٛف. ايااْٞ:
حـددٍٛ ايٓبددش٠ يددري اغيكددا ًري َددٔ ايهبدداس ٚيددري أؿددخايِٗ  اياايددث:
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اًبٗدِر ٜٚلدد  ندٌ فشٜدل َُٓٗددا    ٚأعدٛاِْٗ ايدزٜٔ نداْٛا ضيددذِْٚٗ َدٔ     
 اي١ُ٥٬ ع٢ً اٯاشر ػيا ٜظزب ؼي اْعذاّ ايٓـش٠ ٚقط  اغيع١ْٛ يِٝٓٗ.

أػذ َا ٜهٕٛ اغيكا ٌ ست ا ًا ازي اغيع١ْٛ ٚايٓـش٠ ّٜٛ ٖضضي ٘  ايشاي :
ٚاظدداس ٘ر فٝ ٛ دد٘ ايهبدداس ازي أؿددخايِٗ ٱعدداْ ِٗ ْٚـددش ِٗر فدد٬      

ظدش ِٗر ٚيعدث ايعدذا٠ٚ    جيٝزِْٛٗ يؼ٤ٞ ػيا ٜظزب ؼي اٝز ِٗ ٚصٜداد٠ ح 
 يِٝٓٗر ٜٚظٌٗ يًُظًُري ايرًز١ عًِٝٗ.

د دعدد٠ٛ يًُظددًُري يٲ ٗدداص عًدد٢  ثُههنَّ الَ َُنْظَههسُوىَإ قٛيدد٘  عددازي ر

ايهباس يدذعٛ ِٗ ازي اٱطد٬ّر َٚدٓعِٗ َدٔ إعداد٠ ايهدش٠ ٚاهلةدّٛ َدٔ         
 ذٜذ ع٢ً اغيظًُرير ٚإازاس عٔ حتكٝل اغيظًُري ايٓـش َٔ يامل ا٭ٚي١ٜٛ 

فارا إْٗضّ ايهباس ؼي اغيعشن١ َ  إط عذادِٖ هلار فُٔ يامل أٚزي ايكطع١ٝر 
 إ خيظشٚا اغيعشن١ ارا جتذد ايك اٍ يعذ ٖضضي ِٗ ا٭ٚزي َٔ ٚ ٛٙ:

 إصدٜاد ٚكعف ٖٚٚٔ ايهباس. ا٭ٍٚ:
إْعذاّ ايٓاؿدش هلدِ ؼي اغيعشند١ ايااْٝد١ر ار ٜدذسى أؿدخايِٗ        ايااْٞ:

 اْ ِٗ.ٚحًبا٩ِٖ إ ٫ فا٥ذ٠  شجت٢ َٔ ْـش ِٗ ٚإع
إصدٜاد ق٠ٛ اغيظًُرير ٚثك ِٗ يأْبظِٗر َ  حظدٔ  ٛنًدِٗ    اياايث:

 ع٢ً اار ٚؿيفِٖ ؼي َٝادٜٔ اغيعاسى.
إصدٜاد ايف٠ اغيظًُري ؼي فٕٓٛ ايك اٍر ٚفكذ ايهباس يًُكذَري  ايشاي :

َٔ س اهلِ ٭ٕ اهلضضيد١ حتـدذ أيطداهلِ ٚؿدٓادٜذِٖر نُدا إ فكدذِٖ       
 ادتٝؽ.َكذ١َ هلضضي١ َٔ يكٞ َٔ أفشاد 

  ش٣ َا ٖٞ أفشاد ايٓـش٠ ايأ حيشّ َٓٗا ايهباسر فٝ٘ ٚ ٛٙ:
ايظ٬ح ٚعذ٠ ايك اٍر ف٬ ٜبشط اٯاشٕٚ يععطا٤ اطًخ ِٗ  ا٭ٍٚ:

 ٚران ِٗ َٓ٘ ازي اغيٓٗضّ ايباس يري ٜذٟ ارتـِ.
 اغياٍر يرًز١ ايؼخ١ ع٢ً ايهباس عٓذ ٖضضي ِٗ. ايااْٞ:
ٍر ذتداٍ ايبدضع ٚارتدٛف    ايش اٍر ف٬ ٜأ ٞ َذد َٔ ايش دا  اياايث:

ايأ  ـٝب ايهباس طيٝعًار يعذ اهلضضيد١ر ٚجتًدٞ قد٠ٛ اغيظدًُري ٚثزدا ِٗ      
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 ع٢ً اٱضيإ.
اغي٪ٕٚ ايرزا١ٝ٥ر َٚظ ًضَاق اغيعٝؼ١ر ذتشق ايهبداس عًد٢    ايشاي :

  ٛفنٖا َ   ِٓٗ ياصدٜاد اذتا ١ هلا يعذ اهلضضي١ ٚارتظاس٠.

 لاَىٌ "ال َُصسوٌ"
اٱْظإ ٬َص١َ اذتا ١ ي٘ر فٗٛ نا٥ٔ ست اج َٔ اٯٜاق ؼي يذٜ  اًل 

 ازي  نٙر ٚؼي ٖزٙ اذتا ١ ٚ ٛٙ َٔ اٱع زاس ٚاٱ عا  َٓٗا:
٬َص١َ اذتا ١ يًُُهٔر ٚفٝ٘ د٫ي١ ع٢ً إ اٱْظإ شتًٛم  ا٭ٍٚ:

 ٚػيهٔ.
دع٠ٛ اٱْظإ يً بهش ؼي اًك٘ ٚرا ٘ر َٚدا عٓدذٙ َدٔ ْكدف      ايااْٞ:

 اذتا ١ ازي ايرن.
 قإْٛ ثايتر ٖٚٛ حا ١ اٱْظإ ازي اا  عازي. إدساى اياايث:
 َٓ  اٱْظإ َٔ ايرشٚس ٚاٱط هزاس ٚايطرٝإ. ايشاي :

حث اٱْظإ ع٢ً اٱضيإ ياار ٚا ٝإ ايٛا زاق ايأ أَش  ارتاَع:
 يٗار ٚإ  ٓامل َا ٢ْٗ عٓ٘ر نُكذ١َ ٱصتاص اذتٛا٥ج.

ْظإ ؼي اٯاش٠ اٱقشاس يايّٝٛ اٯاشر يعع زاس إ حا ١ اٱ ايظادغ:
أنيف يهان َٔ حا  ٘ ؼي ايذْٝار ٖٚزٙ اذتا ١ عٓٛإ يٲي ٤٬ ٚاٱا زاس 
ؼي ايذْٝار َٚٓ٘ اذتا ١ يري اغي٪َٓري ٚإعا١ْ يعلِٗ يعلًا سيا ٜبٝذ اي علٝذ 
ٚصٜاد٠ أطزامل ا٭ا٠ٛ ٚ عاٖذٖا يِٝٓٗر ٚ ٝظن أدا٤ ايعزاداق ٚاي بك٘ ؼي 

ايهباس فاِْٗ حي ا ٕٛ ايٓـش٠ أناش ايذٜٔر ٚايٓـش٠ ع٢ً أعذا٥ِٗر أَا 
 َٔ  نِٖ َٔ ٚ ٛٙ:

 إا ٝاسِٖ ايزاةٌ َٚا فٝ٘ َٔ ا٭ر٣ ٚايلٝاع ٚإْعذاّ اييفن١. ا٭ٍٚ:
 فكذإ اهلذف ٚايرا١ٜ ايظا١َٝ عٓذِٖ. ايااْٞ:
حاٍ ايبضع ٚارتٛف ايدأ  رًدب عًدِٝٗر ٚ ٗدٛس اٱسيداى       اياايث:

 ٚارتًٌ ؼي أعُاهلِ.
ارتظا٥ش ايأ  ـٝزِٗر ٖٚدٛ َلدُٕٛ ٖدزٙ     ٛايٞ اهلضا٥ِ ٚ ايشاي :
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 اٯ١ٜ ايهشضي١ر ايأ  ٪نذ أَشٜٔ:
 ٖضضي١ ايهباس. ا٭ٍٚ:
ختًددف أؿددخايِٗ عددٔ إعدداْ ِٗر ٚإْعددذاّ ٚ ددٛد ايٓـددنر    ايادداْٞ:

 ٚحي ٌُ 
 عذّ ٚ ٛد ايٓـن ٚ ًٖٛا:

ؼي ق اٍ ٚستاسي١ اغيظًُرير فُٔ ٜٓٗضّ يري ٜدذٟ اغيظدًُري ٫    ا٭ٍٚ:
 اد ستاسي١ اغيظًُري.جيذ َٔ ٜٓـشٙ ارا أس

عذّ ايٓـش٠ ؼي ايك اٍ َطًكًار طٛا٤ عٓذ ستاسي١ اغيظًُري اٚ  ايااْٞ:
  نِٖ.

إْعذاّ ايٓـن أؿ٬ًر فُٔ ندإ حًٝبدًا يًهبداس ٜ خًد٢ عدٔ       اياايث:
 ْـش ِٗ يعذ اهلضضي١ر ٚقذ ٜـزذ عذًٚا هلِ.

 إف كاد ايٓـش٠ ٚايعٕٛ ؼي أَٛس اذتٝا٠ َطًكًا. ايشاي :
 ٚ ٛد ايٓـن ٚايؼبٝ  ؼي اٯاش٠.عذّ  ارتاَع:

٫ٚ  عاس  يدري ٖدزٙ ايٛ دٛٙر ٚنًدٗا َدٔ َـدادٜل اٯٜد١ ايهشضيد١         
 ٭ؿاي١ اٱة٬م.

َٚٔ َعاْٞ ٚسٚد "ثِ" ؼي اٯ١ٜ ايهشضي١ َا  بٝذٙ َٔ ايرتااٞ ٚعذَ٘ر 
 ٚؼي اٯ١ٜ د٫ي١ ع٢ً أَٛس:

 أاز ايهباس يأػذ ا٭حٛاٍ. ا٭ٍٚ:
ٔ ايٛعذ ايهشِٜ يًُظًُرير ٚايٛعٝذ اٱْض اس ػيا ؼي اٯ١ٜ َ ايااْٞ:
 يًهافشٜٔ.

اٱع زاس ػيا ٜـٝب ايبشق١ ايأ حتاسمل اغيظًُري ٚ ٓٗضّ يري  اياايث:
أٜذِٜٗر ٚاختارٙ دسطًا َٚٛعظ١ يع  ٓامل اي عذٟ عًد٢ اغيظدًُري َطًكدًا    

 طٛا٤ يايظٝف اٚ ايلشس ادتًٞ أٚ ارتبٞ.
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 لاَىٌ إحنصاز انُصسج
ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘  ْٚـش٠ ايٓيب ستُذ  ا٤ق اٯٜاق يا٭َش يع زاع 

َِ         عٓذ يعا ٘ر قداٍ  عدازي ر  ٚطًِ  ٌِ ِلَوها َهَؼُكهْن َلُرهْاِهُنيَّ ِته ُثهنَّ َ هاَءُكْن َزُظهىٌ  ُهَظهدِّ

 .(1)دوَلَرَنْظُسًََُُّ
فأَشق اٯ١ٜ أٌٖ ايه امل َٚٔ ٚسا٥ِٗ ايٓاغ طيٝعًا يٓـش٠ ايدٓيب   
َِٓٗ ذاسي د٘ ٚق ايد٘ فاْد٘     فارا قاّ فشٜلؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ستُذ 

ا٬ف ارتطامل اي هًٝبٞ اغيٛ ٘ ايِٝٗر َٚعـ١ٝ َشنز١ يدزا ٜز ًدِٝٗ اا   
عض ٚ ٌ ياهلضضيد١ ٚاْعدذاّ ايٓاؿدشر ي هدٕٛ ايٓـدش٠ يعدذ ايزعاد١ ايٓزٜٛد١         
ايؼشٜب١ ااؿ١ ي٘ َٚٓخـش٠ يععاْ ٘ ٚأَ ٘ر ٜٚزك٢ ٖزا ايكإْٛ ثاي اًًَ ازي 

 ّٜٛ ايكٝا١َ.
  ٞ يًبددظ ارتطددامل يـددٝر١ ادتُدد  ايؼدداٌَ      َٚددٔ اٱعةدداص إ  ددأ 

يًُظًُري ؼي ا٭ص١َٓ اغي عاقزد١ر ي هدٕٛ ٖدزٙ ايـدٝر١ َـدذاقًا ٱطد ذا١َ       
أحهاّ َٚـادٜل ٖزا ايكإْٛ ياغيبّٗٛ ٖٚٛ إْعذاّ ايٓاؿش يًزٟ حياسمل 

ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ اغيظًُرير فةا٤ق اٯٜاق يٛ ٛمل ْـش٠ ايٓيب ستُذ 
ٖزٙ ايٓـش٠ر ؼي  ٜاق َٓٗا قٛي٘  عازي نُا ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚذـٍٛ ٚطًِ 

ر ٚ ٪نددذٙ ايؼددٛاٖذ (2)دوَالَّههرَِيَ آوَوا وًََظَههسُوا ؤُوْلَ ِههكَ هُههنْ الْوُاْهِنُههىىَ حَقًّهها  ر

 اي أسخي١ٝ اغي ـ١ً َٔ أٜاّ ايزعا١ ايٓز١ٜٛ.
سظي١ يًٓاغ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ يكذ  ا٤ق يعا١ ايٓيب ستُذ 
ِ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ ارا أا اسٚا ا زاع٘ ٚ طيٝعًار ٚطززًا هلذاٜ ِٗ ٚصتا ٗ

ر يددزا ؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِايظددعٞ ؼي َـددادٜل َٚشا ددب ْـددش ٘ 
  ا٤ق ايه ب ايظُا١ٜٚ ايظايك١ يايزؼاس٠ ي٘ر ٚايذع٠ٛ ازي ْـش ٘.

ٚ ددذٍ ٖددزٙ اٯٜدد١ ؼي َبَٗٛٗددا عًدد٢ حشَدد١ ستاسي دد٘ ٚستاسيدد١ أَ دد٘ر   
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ضضي١ غئ طع٢ ؼي ق اٍ ٚ ا٤ق ياٱازاس ايٛاكذ ايـشٜذ عٔ حـٍٛ اهل
اغيظًُرير ٚ عذ٣ ع٢ً حشَا ِٗر يُٝٓا  ا٤ق  ٜاق أاش٣ يٓـش٠ ايٓيب 

َددٔ عٓددذ اار ٖٚددزٙ ايٓـددش٠ َطًكدد١ ؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ ستُددذ 
ٚػا١ًَ ذتا٫ق ايذع٠ٛ ٚايظًِ ٚاذتدشمل ٚنافٝد١ ر َٚاْعد١ َدٔ ٚؿدٍٛ      

 .(1)د ِ وَتِالْوُاْهِنِنيَهُىَ الَّرٌِ ؤَََّدَََّ تِنَظْسِايلشس ايٝ٘ر قاٍ  عازي ر

َٚٔ فلٌ اا ع٢ً ايٓاغ إساد ٘ طٝاد٠ َزاد٨ اي ٛحٝذر ٚػدشا٥   
ؿ٢ً اا عًٝ٘ اٱط٬ّ ؼي ا٭س ر ٚ  ة٢ً َلاَٝٓٗا يٓـش٠ ايٓيب ستُذ 

ٚ شطٝخ اٱضيإ ؼي ا٭س ر ٚٚ ٛد أ١َ َ٪١َٓ ؼي نٌ صَإ ٚ ي٘ ٚطًِ 
ْـش ٗا َٔ َظ ًضَاق قادس٠ ع٢ً حتكٝل ايٓـش٠ر ٚدف  ايهٝذ ٚاغيهشر ٚ

 ازٝددت اٱضيددإ ؼي ايـددذٚس ٚ ددزمل ايٓدداغ يٲطدد٬ّر ٚص ددشِٖ عددٔ      
 اغيعاؿٞ ٚايظ٦ٝاق.

 ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     إ  بلٌ اا  عازي يٓـش٠ ايٓيب ستُذ 
دع٠ٛ يًٓاغ ٱ  ٓامل ستاسي١ اٱط٬ّر ٚإازاس مسداٟٚ عدٔ ٖضضيد١ َدٔ     

١ ستٌ ايزخث ػاٖذ ع٢ً حياسمل اغيظًُرير ٚادتُ  يري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯٜ
اٱعةاص ايكش ْدٞر ٚيٝدإ ٭حهداّ اٯٜد١ ايكش ْٝد١ ياٜد١ أادش٣ر ٚ أدٜدب         
يًٓاغ ٚدعٛ ِٗ يٲ عا  ٚاٱع زاسر ٚحث يًُظًُري ي عًِ  ٜاق ايكش ٕ 

 َٚا فٝٗا َٔ ايذ٥٫ٌ ٚ بظن يعلٗا يًزعض اٯاش.
َٚٔ ايًطف ٚايشظي١ اٱهل١ٝ يايٓداغ دعدٛ ِٗ يٓـدش٠ ايدٓيب ستُدذ      

 َٔ ٚ ٛٙ:ا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ؿ٢ً ا
 زت٤ٞ ا٭ْزٝا٤ ايظايكري يايزؼاس٠ يزعا ٘. ا٭ٍٚ:
 لددُٔ ايه ددب ايظددُا١ٜٚ ايظددايك١ عًدد٢ ايكددش ٕ ندداي ٛسا٠     ايادداْٞ:

 ٚاٱصتٌٝ إازاس يعا ٘ يًر١ ايزؼاس٠.
دعدد٠ٛ ا٭ْزٝددا٤ ٚايه ددب ايظددُا١ٜٚ ازي إ زاعدد٘ ٚإ  ٓددامل       اياايددث:

 اي خًف عٔ ْـش ٘.
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ِ    عا١ ايٓيب ستُذ إقرتإ ي ايشاي : ،شٜدإ   ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدً
 اغيعةضاق ع٢ً ٜذٜ٘.

ْضٍٚ ايكش ٕ ٖٚٛ اغيعةض٠ ارتايذ٠ ايأ  ذعٛ ايٓاغ عًد٢   ارتاَع:
َٚٓد٘ ٖدزٙ    ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ    ضتٛ َ ـٌ ازي إ زاع ايٓيب ستُذ 

ؿد٢ً اا  اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ عًّٛ ايرٝبر ٚاٱازاس يايٓـش يًٓيب ستُذ 
 ٚاغيظًُري. ًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِع

 ٛنٝذ ايكش ٕ هلضضي١ ايزٟ حياسمل اغيظًُرير ٚفٝد٘ سظيد١    ايظادغ:
 َ ةذد٠ يًٓاغ يزٝإ قإْٛ ثايت.

أدا٤ اغيظددًُري ايبددشا٥ض ٚايعزدداداقر ٚ كٝددذِٖ يأحهدداّ     ايظدداي :
ايؼشٜع١ اٱط١َٝ٬ ٚإ ٗاسِٖ ايازاق ع٢ً اٱضيإ َٚٓ٘ ايـ٠٬ر ٚ د٠ٚ٬  

َددا   لددُٓ٘ ٖددزٙ ايدد ٠ٚ٬ َٚلدداَٝٓٗا َددٔ ايزؼدداس٠  ٜدداق ايكددش ٕ فٝٗددار ٚ
 ٚاٱْزاس.

  ٗاد اغيظًُري ٚإط عذادِٖ يً لخ١ٝ ٚايك ٌ ؼي طزٌٝ اا. اياأَ:
ؿ٢ً اا ايٛعذ ايهشِٜ ياياٛامل ادتضٌٜ غئ ٜ ز  ايٓيب ستُذًا  اي اط :

 ٜٚٓـشٙر ٚضي اٌ يٮٚاَش اٱهل١ٝ ٜٚ كٝذ يايظ١ٓ ايٓز١ٜٛ.عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
 ايٛعذ اٱهلٞ يًُظًُري يايٓـش ٚايرًز١. ش:ايعاػ

َطًدل  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ إ ْـش اا عض ٚ ٌ يًٓيب ستُذ 
ٜؼٌُ ْـدش ٘ ؼي دٜٓد٘ ٚاعد٤٬ نًُد١ اٱطد٬ّر ٖٚضضيد١ ايدزٜٔ حياسيْٛد٘         
ٚحيدداسيٕٛ اغيظددًُرير ي هددٕٛ ايرًزدد١ دا٥ُددًا يٲطدد٬ّر سيددا ٜازددت َعددامل    

١ ٖٚدٛ َدٔ ايًطدف اٱهلدٞ ايدذا٥ِ ؼي      اي ٛحٝذ ؼي ا٭س  ازي ّٜٛ ايكٝاَ
 كشٜددب ايٓدداغ ازي طددزٌ ايطاعدد١ر ٚ ددضٜري اٱضيددإ ازي ايٓبددٛغر ٚيعددث 

 ايٓبش٠ َٔ ايهبش ٚايل٬ي١.
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 لاَىٌ عدو َصسج انكفاز
َٔ أعظِ ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً اغيظًُري ْـش ِٗ ؼي اذتدشمل ٚايك داٍر   

ر ٚقذ ٜٓ ـش ٚ ًو ايٓـش٠ ٫ ضيهٔ إٔ   ِ ا٫ سيذد ٚفلٌ َٔ اا  عازي
أحذ ادتٝٛؾ ؼي َعشن١ أٚ َعشن رير ٚعٓذ َٛا ١ٗ عدذٚ أٚ عدذد َعدري    
َٔ ا٭عذا٤ ٚيهٓ٘ ٫ ٜظ طٝ  ايرًزد١ دا٥ُدًا ذتـدٍٛ اٱاد ٬ف ٚاي ردٝن      
ٚاي زذٍ ؼي ايٓظِ أٜذٟ ايٓاغ ٚؼي أازاس ا٭َِ ايظايك١ ايأ طادق ثدِ  
١          يدددادقر ا٫ إ ْـدددش اغيظدددًُري قدددإْٛ ثايدددت ؼي ا٭س ر ٚ ًدددو  ٜددد   

إعةاص١ٜ مل ٚئ   ِ ا٫ ي ٛفٝل ٚعٕٛ َٚدذد َدٔ اا  عدازي ٚفٝد٘ يعدث      
يًظه١ٓٝ ؼي ْبدٛغ اغيظدًُرير ٚدعد٠ٛ يًٓداغ يدذاٍٛ اٱطد٬ّر ٚص دش        
يًهباس ٚايباطكري عٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري ٚستاسي ِٗ ٚجتٗٝض ادتٝٛؾ 

 عًِٝٗ.
فشٜٔ إ ْـش٠ اا يًُظًُري ؼي َبَٗٛٗا ػداٖذ عًد٢ از٫ْد٘ يًهدا    

يعذّ إ  ُاع ايٓكٝلري ٚعذّ إَهإ حـٍٛ ايٓـش يًخـُرير ٚ ا٤ق 
ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ يزٝإ ٖزٙ اذتكٝك١ ٚاٱازاس ايظُاٟٚ عٔ إْٗضاّ ايهباس 
َذيشٜٔ شتًبري ٚسا٤ٖدِ قد ٬ِٖ ٚأطدًخ ِٗ اياكًٝد١ ايدأ ٫ ٜظد طٝعٕٛ       
       ٚ ٫ ظيًٗا حاٍ ايبشاسر نُدا اْٗدا ختديف ؼي َٓطٛقٗدا عدٔ ٖضضيد١ ايهبداسر 

 ٓخـش ٖزٙ اهلضضي١ سيعشن١ شتـٛؿ١ اٚ سيٛكٛع اٚ يًذ َعرير ناغيذٜٓد١  
اغيٓددٛس٠ َٚهدد١ اغيهشَدد١ر يددٌ ٖددٞ قاعددذ٠ نًٝدد١ ػددا١ًَ يهددٌ يدد٬د ٚثرددٛس   

 اغيظًُرير ٚؼي شت ًف ا٭ص١َٓ ٚا٭ ٝاٍ اغي عاقز١.
ٚ  عذد ًٌَ ٚضتٌ ايهباسر ٚيهٔ ايٓ ٝة١ را ٗار فهدٌ َدٔ حيداسمل     

 ٚ ارتدضٟر ٚقدذ إع ديفق ندان َدٔ ا٭َدِ ٚايبدشم        اغيظًُري ًٜك٢ اهلضضيد١ 
ٚايذٍٚ َٔ  ٜد١  هدشاس اْ ـداس اغيظدًُري ؼي اغيعداسى ٚاذتدشٚمل ف ةٓزدٛا        
ستاسي ِٗر ٖٚزا اٱ  ٓامل ْـدش إكداؼي يًُظدًُري غيدا فٝد٘ َدٔ ايظد١َ٬        
ٚا٭َٔ َٔ ْاحٝ ِٗ ٚاغيٓذٚح١ ؼي  ازٝت دعا٥ِ اٱط٬ّ ٚاي خبٝف عدٔ  

زٜٔ ٜـدشٕٚ عًد٢ ايك داٍ ٫ٚ ٜع ديفٕٚ     اغيظًُري ؼي َٛا ٗد١ ا٭عدذا٤ ايد   
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يايذسٚغ ٚايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ ايأ  ٪ٜذ عًًُٝا َلاَري ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ 
َٚا فٝٗا َٔ عًّٛ ايرٝب ايأ  ازت ا٭ٜاّ ؿخ ٗار ٚؿذم ْضٚهلدا َدٔ   

 عٓذ اا.
َٚٔ إعةاص ٖزٙ اٯ١ٜ عذّ إن با٥ٗا ياٱازاس عٔ ٖضضي١ ايهباسر يٌ  

ٚايعٕٛ ايزٟ ٜذٍ ع٢ً إْعذاّ ايٓـن ٚايظٗنر  رنشق فكذاِْٗ ايٓـش٠
ٚيٛ  ا٤ق اٯ١ٜ يزنش اهلضضي١ ٚحذٖا يكٌٝ نِ َٔ  ٝؽ ٖضّ ؼي َعشن١ 
ثِ عاٚد ايهش٠ ٚحكل ايظبش ٚايٓـشر فةا٤ق اٯ١ٜ يٲازاس عٔ حشَإ 
ايهباس َٔ إعاد٠ ايهش٠ يًك اٍ َ  اغيظًُرير َٚ  ٖضضي١ ايهباس ٚإْعدذاّ  

ا٫ٚ ِٗ اٱكشاس ياغيظًُري اّ  ٓكط ر ادتٛامل َٔ ٜٓـشِٖ فٌٗ  زك٢ ست
اْٗا َظ ُش٠ ٚجتشٟ يايًظإ ٚاغيهش ٚايٛامل اي ةاس٠ ٚاغيهاطب اـٛؿًا 
ٚإ اغيعشن١ يري اٱط٬ّ ٚايهبش َ ـ١ً َٚظ ُش٠ يًخا  اي ٓاقض يُٝٓٗار 
ٚٚ ٛمل أدا٤ اغيظدًُري يٛ دا٥ف ايعزٛدٜد١ر أفدشاد اي هًٝدفر ٖٚدٛ َدٔ        

ري ٖزٙ اٯ١ٜ ايكش ١ْٝ ح١ٝ  ل١ حاكدش٠ ؼي  َـادٜل يكا٤ أحهاّ َٚلاَ
 أرٖإ اغيظًُري ٚايٛاق  ايعًُٞ.

ٚؿخٝذ إ اٯ١ٜ  ا٤ق كُٔ اطامل يًُظًُري خبز٫ٕ عدذِٖٚ   
ٚإطدد ُشاس حايدد١ ايلددعف ٚايددٖٛٔ عٓددذٙ ا٫ اْٗددا   لددُٔ ؼي َبَٗٛٗددا   
اٱْددزاس ٚايٛعٝددذ يًهبدداسر ٚيهددٔ غيددارا مل  ددأِق اٯٜدد١ يـددٝر١ ارتطددامل    

   ٓـشٕٚ" ادتٛامل َٔ ٚ ٛٙ:يًهافشٜٔ "ثِ ٫
  ا٤ ْظِ اٯ١ٜ اطايًا يًُظًُري. ا٭ٍٚ:
اغيشاد يعث ايظده١ٓٝ ؼي ْبدٛغ اغيظدًُري ٚيؼداس ِٗ يايٓـدش       ايااْٞ:

 ايذا٥ِ اغي ـٌ.
َٓ  ةشٚ ايبدضع عًد٢ ْبدٛغ اغيظدًُري َدٔ إح ُداٍ إعداد٠         اياايث:

ايهباس عًِٝٗ عٓذَا ٜش عٕٛ ازي ف١٦ ٚأؿخاملر ٚقذ ٜهٕٛ ٖزا ايبدضع  
طززًا ؼي  كـن يعض اغيظًُري ؼي عزادا ِٗ اٚ عذّ  ٛ ِٗٗ ضتدٛ أعدذا٤   

  اشٜٔ اؼ١ٝ اٱْهؼاف أَاّ ايعذٚ ا٭ٍٚ.
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إفاد٠ اٱط ُشاس ٚايذٚاّ ؼي إْعذاّ ْـش٠ ايهباسر يزا  ا٤ق  ايشاي :
 ".الَ َُنْظَسُوىَ  اٯ١ٜ يـٝر١ اغيلاسع "

س ٚحتددزٜش إختددار اغيظددًُري اٯٜدد١ طدد٬حًا يًددٛعظ ٚاٱْددزا     ارتدداَع:
ايهافشٜٔر َٚٔ َكذَاق ق اٍ اغيظًُري عذِٖٚ إْزاسٙ ٚحتدزٜشٙ ٚدعٛ د٘   
يٲط٬ّر َٚٔ أفشاد اي خزٜش َلداَري ٖدزٙ اٯٜد١ ايهشضيد١ َٚدا فٝٗدا َدٔ        
اٱازاس عٔ ارتظاس٠ اغي٪يدذ٠ غيدٔ ٜؼدشع يك داٍ اغيظدًُرير ٚندِ َدٔ فشقد١         

عًدد٢ ٚدٚيدد١ إ  ٓزددت ق دداٍ اغيظددًُري يظددزب اٱْددزاساق ٚ ٗددٛس ايزٝٓدداق 
اظاس٠ َٔ حياسمل اٱط٬ّ ٚاؼ١ٝ عذّ ٚ ٛد ايٓاؿشر ٚإْكطاع أطزامل 

 ايعٕٛ.
د إْزاس ااق ٚعاّر أَا ارتاق فٗٛ َ ثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَٚقٛي٘  عازي ر

ايزٟ ٜ عًل فٗٛ ارتاق يعْعذاّ اغيذد ٚاغيعاكدذ ؼي ايك داٍر ٚأَدا ايعداّ                   
مل ٚايظًِر ٚاْعذاّ ايٓـش٠ فُٝا فٝ عًل ياذتشَإ َٔ ايعٕٛ ؼي أَٛس اذتش

يِٝٓٗر فهٌ فشد َِٓٗ ٫ ُٜٗ٘ ا٫ ْبظ٘ ٚايٓةدا٠ يؼخـد٘ر َٚدٔ َعداْٞ     
اٯ١ٜ اْؼراٍ نٌ ٚاحذ َٔ ايهباس يؼأْ٘ر ٚنٝب١ٝ ارت٬ق ػيا ٚقد  فٝد٘ر   

فدد٬ ًٜ بددت ازي ؿدداحز٘ َٚددا حي دداج ايٝدد٘ ػيددا ٜعددين طددٗٛي١ اٱ ٗدداص                    
ا يِٝٓٗر فايهباس اغيٗضَٕٚٛ َٔ اغيعشن١ عًِٝٗر ٚ ٗٛس ايبذي ٚايعذا٠ٚ فُٝ

٫ ٜٓـددشٕٚ َددٔ قزددٌ  نٖددِ ٚإ ندداْٛا حًبددا٤ِٖر ٫ٚ ٜٓـددش  يعلددِٗ 
يعلًار يعع زاس إ اٯ١ٜ اضت٬ي١ٝر ف٬ ٜ ًك٢ ايبشد َِٓٗ ايٓـدش٠ ٚاغيعْٛد١   
َطًكًا طٛا٤ َٔ ايـاحب ؼي اغيعشن١ر اٚ اذتًٝفر اٚ ايزٟ ٜش ٢ َذدٙ 

 ٚعْٛ٘.
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 عهى املُاسثح
د يـٝر١ اغيدزين يًُةٗدٍٛ إحدذ٣    َُنْظَسُوىَايبعٌ اغيلاسع ر ٚسد

عؼددش٠ َددش٠ ٚنًددٗا يـددٝر١ ايٓبددٞر ٚاٱازدداس عددٔ عددذّ ْـددش٠ ايهبدداس      
 ٚاغيؼشنرير ٚفٝ٘  ١ٜ إعةاص١ٜ َٔ ٚ ٛٙ:

ناش٠ عذد اٯٜاق ايدأ   لدُٔ ٖدزا ايبعدٌ يدزاق ايـدٝر١        ا٭ٍٚ:
 ٚاحتادٖا ؼي اغيٛكٛع.

َ  ايااْٞ: زاػدش٠ دعد٠ٛ هلدِ يدرتى ايهبدشر      اي ٓضٙ عٔ اطامل ايهبداس 
ٚحث هلِ ع٢ً داٍٛ اٱط٬ّ حٝث ايٓـش٠ اٱهل١ٝ ٚاغيدذد اغيًهدٛ ٞر   
ٚايعٕٛ ٚايٓـش٠ يري اغيظًُري يعع زاسٖا َٔ َـادٜل ْع١ُ ا٭ا٠ٛ ايدأ  
 عًٗا ٬َص١َ هلِر فُدٔ اٯٜداق إ  هدٕٛ ايٓـدش٠ َـداحز١ يًُظدًِر       

 ا دًا ٜٚ طًد  ازي ْـدش٠    ٚستةٛي١ عٔ ايهافشر َٚا داّ اٱْظدإ نا٥ٓدًا ست  
 نٙ ي٘ اـٛؿًا ؼي حاٍ ايؼذ٠ر فعًٝ٘ يدذاٍٛ اٱطد٬ّر يٝبدٛص يٓعُد١     
ايٓـددش٠ ؼي ايددذْٝا ٚاٯاددش٠ر اـٛؿدددًا ٚإ حا  دد٘ يًٓـددش٠ ٚايعدددٕٛ      

 ٚايؼباع١ ؼي اٯاش٠ اناش َٓٗا ؼي ايذْٝا.
ٚختددف أناددش  ٜدداق عددذّ ْـددش٠ ايهبدداس عددامل اٯاددش٠ ٚاذتظددامل     

عؼددش٠  ٜدد١  ددا٤ق مثددإ  ٜدداق خبـددٛق   ٚادتددضا٤ر فُددٔ يددري اٱحددذ٣  
اٯاش٠ر ٚح ٢ ايا٬ث١ ايزاق١ٝ َٚٓٗا اٯ١ٜ ستٌ ايزخث فعْٗا   لُٔ ؿٝر١ 
اٱة٬م ٚايؼٍُٛر ٚإْعذاّ ْـش٠ ايهبداس ؼي ايدذْٝا ٚاٯادش٠ر إ عدذّ     
ايٓـش٠ ؼي ايذْٝا عزامل ٚعكامل عا ٌر ٚحث ع٢ً اٱع زاس َٔ ارتظاس٠ 

َاد١ٜ  اٖش٠ ذتـٛهلا ٚجتًٞ  ٚاهلضضي١ اـٛؿًا َ  عذّ ٚ ٛد أطزامل
 ايعٕٛ ٚاغيذد اغيًهٛ ٞ يًُظًُري.

ٖٚٛ َٓاطز١ ي ذاسى ايهباس ٚإْاي ِٗ ٚإق٬عِٗ عٔ ايهبشر ٚإ  ُاع 
اهلضضي١ ٚعذّ ايٓـش٠ يًهباس سظي١ َٔ عٓذ اا  عازي يِٗ ٚياغيظًُرير غيا 
ؼي ٖددزا اٱ  ُدداع َددٔ أطددزامل  ازٝددت أسنددإ اٱطدد٬ّر ٚقدد٠ٛ ػددٛن١      

ٚكدعف أعدذا٥ِٗ ٚاْ كداٍ فشٜدل َدٔ اٱعدذا٤ ازي اٱطد٬ّر        اغيظدًُرير  
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فًٝع َٔ قٛاعذ ثاي ١ يٲْ ُدا٤ يًهبدشر يدٌ ٖدٛ إْ ُدا٤ َ ضيدضٍ يدٝع يد٘         
أطع أٚ أطزامل عك١ًٝ أٚ ػشع١ٝر فٝأ ٞ إ  ُاع اهلضضي١ ٚعدذّ ايٓـدش٠   
ٱق ٬ع ا٭فشاد َٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهبش ٚا٭از يأٜذِٜٗ ازي طاحٌ ا٭َٔ 

١ر ٚمساح١ اٱط٬ّ ٚأدا٤ ايبشا٥ض ٚاي هايٝف ٚايٓـش٠ ٚذزٛي١ ايظهٝٓ
 ايذا١ُ٥ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠.

َٚددٔ إعةدداص ايكددش ٕ اٱازدداس عددٔ ختًددف ايددزٜٔ ٜعددذٕٚ ايهبدداس      
لَهه ِيْ ؤُخْسِ ُههىا الَ  ٚايباطددكري عددٔ ْـددش ِٗ عٓددذ اغيٛا ٗدد١ قدداٍ  عددازي ر   

وَلَه ِيْ ًَظَهسُوهُنْ لَُُهىَلُّيَّ األَدْتَهازَ ثُهنَّ الَ      َََْسُ ُىىَ هَؼَهُهنْ وَلَه ِيْ قُىذِلُهىا الَ ََنْظُهسُوًَهُنْ     

 .(1)دَُنْظَسُوىَ
ٚفٝ٘ يؼاس٠ ٚطه١ٓٝ يًُظدًُرير فُ د٢ ارا ادشج اغيٓدافكٕٛ ٚايهبداس      
 يٓـش٠ يعلِٗ يعلًار فاِْٗ طيٝعًا طٝٗضَٕٛر ٚئ جيذٚا ْاؿشًا هلِ.

ف٬  عاس  يري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯٜد١ ستدٌ ايزخدث خبـدٛق إْعدذاّ       
ؿش يًهباس اغيٗضَٚري يري أٜذٟ اغيظًُرير ي عًل َٛكدٛع ايٓـدش٠ ؼي   ايٓا

اٯ١ٜ أع٬ٙ سيا نإ قزٌ اغيعشن١ ٚاثٓا٤ٖا ٚيٝع يعذ اهلضضي١ر نُا يٛ أَدٌ  
اغيٓددافكٕٛ ايهبدداس يايظدد٬ح ٚايع دداد ٚاغيدداٍر ٚأػدداسٚا ايددِٝٗ يددايارشاق    
اغيٛ ددٛد٠ عٓددذ اغيظددًُرير ٭ٕ اغيٓددافل ٜعددٝؽ ٚطددط اغيظددًُري ٜٚعددشف     

اؿٌٝ حٝا ِٗر فةا٤ق اٯ١ٜ ي ٛنٝذ إْعدذاّ ايٓاؿدش يًهبداس ٚادز٫ٕ      ب
 اغيٓافكري هلِ.

 حبث تاغٍ
 "فٔ اٱط ذا١َ" عًِ  ذٜذ ؼي ايز٬ ١

يعذ إ أايفق اٯ١ٜ يٗضضي١ ايهباسر أايفق ياْعذاّ ْـش ِٗ ياذتشف 
 د ٜٚبٝذ ٚ ًٖٛا:ثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَ"ثِ" يكٛي٘  عازي ر

                                                 

 .12طٛس٠ اذتؼش  (1) 
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ٖضضي ِٗ َٔ اغيعشند١ر ي زعدث اٯٜد١ ايظده١ٓٝ ؼي      إساد٠ َا يعذ ا٭ٍٚ:
ْبٛغ اغيظًُري يدإ اغيٗدضّٚ ٫ ٜش د  ٜهدش عًدِٝٗر ٚفٝد٘ سظيد١ ٚسأفد١         

 ياغيظًُري ٚعٛا٥ًِٗ.
إْعذاّ ايٓـش٠ ؼي اٯاش٠ر ٚعذّ ٚ ٛد ػبٝ  هلِ ّٜٛ ايكٝا١َ  ايااْٞ:

 أٚ َٔ ٜكٍٛ اِْٗ أْٗضَٛا ٚٚيٛا ؼي ايذْٝا فًُارا ٜلشيٕٛ ؼي اٯاش٠.
 إساد٠ عذّ ايٓـش٠ ؼي قادّ ا٭ٜاّ ٚايظٓري. اايث:اي
٫ٚ عاس  يري ٖزٙ ايٛ ٛٙ ٚنًٗا َٔ َـادٜل اٯ١ٜر ٚ زري طدع١   

ٚ عذد د٫ي١ ايًبظ ايكش ْٞر ٚإة٬م اذتهِ اٱهلٞ ؼي عزامل ايهباسر ار 
 ا٤ق اٯٜد١ ي خديف عدٔ إْعدذاّ ايٓـدن يًهبداس ٚايباطدكري ا٭ادش٣ ؼي         

 ٚؼي حاٍ اذتشمل ٚايظًِ. اغيظ كزٌ ايكشٜب ٚايزعٝذر
ٚقذ حيشق فشٜدل َدٔ اغيظدًُري عًد٢ ا  ٓدامل دادٍٛ اغيعشند١ َد          
ايباطكري ٚايهباس اؼ١ٝ اي عدش  يًٗضضيد١ ٚاٱطد٬ّ ٫ صاٍ ؼي َشاحدٌ     
اي أطٝع ٚايزٓا٤ر اٚ إ ايهباس ٜٗضَٕٛ فٝأ ٕٛ يايعدذ٠ ٚايعدذد ٚاغي٪ْٚد١    

 ف  ِٖٚ.َٔ أؿخايِٗ َٔ ايذٍٚ ٚا٭َـاس ا٭اش٣ر فةا٤ق اٯ١ٜ يذ
 ٚايزؼاس٠ يأَشٜٔ:

 ٖضضي١ ايهباس ٚايباطكري عٓذ اغيٛا ١ٗ ٚايك اٍ. ا٭ٍٚ:
 عذّ ٚ ٛد ايٓـن ايزٟ ضيذِٖ يايعذ٠ ٚايعذد. ايااْٞ:

ٚ ا٤ق "ثِ" يزٝإ إطد ذا١َ اْعدذاّ ايٓـدن ٚعدذّ إضتـداسٙ يدأٚإ       
 اغيعشن١ ػيا ٜذٍ يايذ٫ي١ اٱي ضا١َٝ ع٢ً أَٛس:

 اغيظًُري. ٓاَٞ ٚاصدٜاد ق٠ٛ  ا٭ٍٚ:
 ا ظاع سقع١ اٱط٬ّ. ايااْٞ:
يعث ايبضع ٚارتٛف ؼي قًٛمل ايهباس ؼي ا٭َـداس اغيخ ًبد١    اياايث:

اْ٘ قاٍ: ْـشق يايشعب ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٚٚسد عٔ سطٍٛ اا 
 .(1)َظن٠ ػٗش
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٫ٚ ٜظ طٝ  ايهباس اغيٓٗضَٕٛ قط  َظاف١ ػٗش ناَدٌ ياٱكداف١ ازي   
داٍٛ اغيعشن١ اٚ إسطاٍ  ٓٛدٙ ايٝٗار اـٛؿًا  شدد َٔ يعذق ػك ٘ ؼي 

ٚإ ادتضٜددش٠ اس  قاحًدد١ يددٝع فٝٗددا أةُدداع ٚاددناق جتددزمل ايرددضا٠     
 ٚاغيع ذٜٔ أٜاّ اي ٓضٌٜ ٚايٛحٞ.

إ فٔ اٱط ذا١َ ػاٖذ ع٢ً إعةاص ايكش ٕر ٚا٭طشاس ٚايعًّٛ ايأ 
  لُٓٗا أيبا ٘ر ٚديٌٝ ع٢ً عدذّ إَهدإ اٱ ٝدإ يايؼدزٝ٘ ٚايدٓظن َدٔ       

 يبا  يذٍ ايًبظ ايكش ْٞ ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:اٱ
: اْدد٘ َددٔ اـددا٥ف ايكددش ٕر فًددٝع َددٔ ن ددامل    خًددف فٝدد٘  ا٭ٍٚ

 ا٫ػزاٙ ٚايٓظا٥ش عٔ إفاد٠ اغيع٢ٓ ا٫ ؼي ايكش ٕ.
اْ٘ ٚاق١ٝ َٔ اي خشٜف ٚاي زذٌٜ ايعُذٟ اٚ ايظٟٗٛ ٫يبا  ايااْٞ: 

 ايكش ٕ ٚحة١ ع٢ً عذّ ٚؿٍٛ ٜذ اي خشٜف ايٝ٘.
ً ازٝدت َدٔ ايًبدظ ايكش ْدٞ ٚايعٓاٜد١ يد٘ر ٚعدذّ        فٝ٘ دعد٠ٛ ي اياايث: 
 اي بشٜط ي٘.
اْ٘ َٔ َـادٜل  بلٌٝ اغيظًُرير ٚنِْٛٗ ان ا١َ ااش ت ايشاي : 

  يًٓاغ.
َٚٔ اـا٥ف ٚسٚد "ثِ" ؼي اٯ١ٜ َدا ٜظد٢ُ "فدٔ اٱحدرتاغ" فًدٛ      
ٚسدق اٯٜد١ يدايعطف يدايٛاٚ "٫ٚ ٜٓـددشٕٚ" ٱْـدشف ايدزٖٔ ٚايددٖٛٔ      

ٚضيهٔ عٛد٠ ايهباس َ  اٱط عذاد ي خكٝل ايرًز١ يًزٟ ٜٗضّ ؼي اغيعشن١ر 
فةا٤ق اٯ١ٜ ي ُٓ  َٔ ٖزا اغيع٢ٓر ٚاٱحرتاغ َٓ٘ر ٚختديف عدٔ ايكطد     
ي خكل ايٓـشر نُا اْ٘ ٜظ كشأ َٔ ادتُ  يري َلاَري اٯ١ٜ ي كذٜش "اِْٗ 
ٜٛيٛنِ ا٭دياس ٫ٚ ٜٓـدشٕٚ" ٚيهدٔ إ عدادٚا ازي ايك داٍ فدإ ايٓ ٝةد١       

 ٛيٝ ِٗ ا٭دياس ٚاهلضضي١ ؼي اغيعشن١ر يعع زاس إ  ٛي١ٝ  را ٗا  ٓ ظشِٖ ٖٚٞ
ا٭دياس ؼي اغيعشن١ قإْٛ ثايتر طٛا٤ داًٖٛا اي ذا٤ اٚ عٔ يعذ ٖضضيد١ر  

 اٚ إط عذاد ٚإعاد٠ يًهش٠ َٔ  ذٜذ.
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 حبث تاغٍ
َدٔ ٚ ددٛٙ ايزدذٜ  "فددٔ اٱٜلدداح" ٖٚدٛ اٱةٓددامل يًرد١ اٱٜٗدداّ ثددِ     

ٱٜلاح يا٭يبا  ٚاغيع٢ٓ ٚايكشا٥ٔ اٱٜلاح ٚايزٝإ ٚسف  ايًزع ٜٚأ ٞ ا
ٚاٱعشاملر ي هٕٛ ااشي١ ايه٬ّ َاد٠ يًبِٗ ٚايعًِر ٜٚظاعذ ؼي  شطٝخ 
َلاَري ايه٬ّ ؼي ايٓبع ٜٚزعث فٝٗا ايرزط١ ٚايظعاد٠ ٭ْٗا  ٛؿًت ازي 
إدساى اغيعٓدد٢ ياغي ايعدد١ ٚايددرتٟٚ ٚاي بهددشر ٚفٝدد٘ يددشصخ دٕٚ ارتًددط أٚ     

 ٠ ارتاي١ٝ َٔ اي ذيش.ايِٖٛر ٚضيٓ  َٔ ايكشا٠٤ انيشد
ٚ ا٤ اٱٜلاح يًخا  ايكشا٥ٔ ٚاٱعشامل ٚاغيع٢ٓ أَدا ايكدشا٥ٔ فدإ    
ايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ  ٪نذ ٖضضي١ ايهباس أَاّ اغيظًُري ؼي طٛح اغيعاسى ٚإ 
أ بل ق١ً عذد اغيظًُري ٚأَا اٱعشامل فكذ  ا٤ق اٯ١ٜ يعذّ  ضّ ايبعٌ 

د حشف ثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَازي راغيعطٛف ع٢ً انيضّٚ ار إ "ثِ" ؼي قٛي٘  ع

عطف ٜبٝذ ايرتااٞر ٚ ا٤ ؼي اغيكاّ ٱفاد٠ اٱطد ٦ٓاف ٚيدٝع ايعطدفر    
ٚقٌٝ إ اغيعطٛف ع٢ً  ٛامل ايؼشط يد"ثِ" ٫ جيٛص  ضَ٘ ٭ٕ اغيعطٛف 
ع٢ً ادتٛامل  ٛامل اـٛؿًار ٚإ ثِ  بٝذ ايرتااٞ ف٬ ٜ ـٛس ٚقٛع٘ 

 عكب ايؼشط.
اٍ ٚاٱطد كزاٍ ؼي عدذّ ٚ دٛد ْاؿدش     ٚؼي اٯ١ٜ ديٌٝ ع٢ً إساد٠ اذت

 يًزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً اغيظًُري َٔ ٚ ٛٙ:
 إفاد٠ "ثِ" ايرتااٞر ٚإساد٠ أفشاد ايضَإ ايطٛي١ٝ اغي عاقز١.ا٭ٍٚ: 
د٫ي١ ؿٝر١ اغيلاسع ؼي ايبعٌ "٫ ٜٓـشٕٚ" ع٢ً اٱط كزاٍر ايااْٞ: 

م ٚيٛ داس ا٭َدش يدري اي كٝٝدذ اٚ اٱةد٬م ايضَداْٞ فا٭ؿدٌ ٖدٛ اٱةد٬        
ايضَاْٞ ؼي عذّ ْـش ِٗر ٚأَا زت٤ٞ  اٱٜلاح ؼي اٯٜد١ يًخدا  اغيعٓد٢ر    
فإ اٯ١ٜ أايفق عٔ ٖضضي١ ايهباس ؼي حاٍ حـٍٛ ايك اٍ ٚ ا٤ق يًر١ 
ايؼشطر ػيا قذ ٜردين عدٔ فاؿد١ً ٚ ادش اٯٜد١ر ٚيهدٔ ااشيد١ اٯٜد١ ْعُد١          

 ٚيؼاس٠  ٚفٝ٘ سظي١ يايٓاغ أطيعري ؼي ايذْٝا َٔ ٚ ٛٙ:
 نشِٜ يًُظًُري. اْ٘ ٚعذ ا٭ٍٚ:
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دع٠ٛ أٌٖ ايه امل طيٝعًا يًش ٛع ازي اي ٛسا٠ ٚاٱصتٌٝ َٚا  ايااْٞ:
ايأ  ذٍ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٚسد فُٝٗا َٔ ايزؼاساق يايٓيب ستُذ 

 ع٢ً  ٗٛسٙ ْٚـشٙ ٚ ًز ٘ ٚاغيظًُري ع٢ً أعذا٥ِٗ.
 ص ش ايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل عٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري. اياايث:
إْزاس ٚٚعٝدذ ايٓداغ طيٝعدًا َدٔ طد٤ٛ عاقزد١ اي عدذٟ عًد٢           :ايشاي

 اٱط٬ّ ٚاغيظًُري.
د قاًْْٛا ثاي ًار ٜذٍ عًد٢ إ  ثُنَّ الَ َُنْظَهسُوىَ يكذ  ا٤ق ااشي١ اٯ١ٜ ر

َكايٝذ ا٭َٛس نًٗا يٝذ اا عض ٚ ٌر ٚاْ٘ طزخاْ٘ ئ ٜرتى أٌٖ ا٭س  
ٓعد١ ٜٚشَدٞ ايهبداس    ٚػأِْٗر يٌ ٜعري اغيظًُري ٚأٌٖ اي ٛحٝذ يدايعض ٚاغي 

ٚايباطكري يايلعف ٚايٖٛٔ ٚؼي اْعدذاّ ايٓدا ش عدٔ ايهبداس إػداس٠ ازي      
 لا٩ٍ ايهبشر ْٚكف اغيذد ايدزٟ قدذ ٜـدٌ ازي ايهدافشٜٔ ٚاغيؼدشنرير      
ٚإْعذاّ اي عإٚ يِٝٓٗر ٚديٝب َباِٖٝ ايبشق١ ٚايعذا٠ٚ ٚاي ؼ ت يٝدِٓٗ  

 يعزٛد١ٜ ا.ػيا ٜظٌٗ يًُظًُري ا٭َٔ ؼي أٚةاِْٗ ٚأدا٤ِٖ ٚ ا٥ف ا
 

 
 

ػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ الرِّلَّحُ ؤََْيَ هَا ثُقِفُىا بِالَّ تِحَثْ ٍ هِيْ اللََِّ ر لىنه تعاىل

وَحَثْ ٍ هِيْ النَّاضِ وَتَاءُوا تِغَؼَةٍ هِيْ اللََِّ وَػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ الْوَعْهكَنَحُ ذَلِهكَ   

اللََِّ وَََقْرُلُىىَ األًَثَُِاءَ تِغَُْسِ حَقٍّ ذَلِهكَ تِوَها ػَظَهىْا    تِإًََّهُنْ كَاًُىا ََكْفُسُوىَ تِأََاخِ 

 .112اٯ١ٜ  دوَكَاًُىا ََؼْرَدُوىَ

 اإلعساب وانهغح
كشيت: فعٌ َا  َزين يًُةٍٗٛر اي ا٤:  ا٤  كشيت عًِٝٗ ايزي١:
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اي أْٝث ايظان١ٓر عًِٝٗ:  اس ٚزتشٚس َ عًكدإ يلدشيتر ايزيد١: ْا٥دب     
 فاعٌ.

آُٜددا: إطددِ ػددشط  دداصّر َٓـددٛمل عًدد٢ ايظشفٝدد١   ٛا:اٜددٔ َددا ثكبدد
اغيها١ْٝر َ عًل يلشيتر ثكبٛا: فعٌ َاِ  َزين يًُةٍٗٛ ؼي ستٌ  ضّ 

 فعٌ ايؼشط.
ْا٥ب فاعٌر ٚادتٛامل ستدزٚف دٍ عًٝد٘ َدا قزًد٘ر أٟ: فكدذ       ايٛاٚ:

 كشيت عًِٝٗ.
ا٫: أدا٠ إط آا٤ر ذزٌ:  اس ٚزتشٚسر ٱفاد٠ حاٍ  ا٫ ذزٌ َٔ اا:

ؿ١ َظ آا٠ َٔ طيٝ  ا٭حٛاٍ ايأ كشيت فٝٗا ايزي١ عًِٝٗر َٔ شتـٛ
 اا:  اس ٚزتشٚس َ عًكإ سيخزٚف ؿب١.

بِالَّ تِحَثْه ٍ  ٚؼي اٯ١ٜ إكُاس يًبعٌ ايزٟ  ًدب ايزدا٤ ؼي قٛيد٘  عدازي ر     

د ٚ كذٜش اٯ١ٜ: كشيت عًِٝٗ ايزي١ آُٜا ثكبٛا ا٫ إ ٜع ـُٛا هِيْ اللََِّ
 ايبشا٤ يكٍٛ ظيٝذ ئ ثٛس اهل٬يٞ: ذزٌ َٔ اا ٚأط ؼٗذ

 ٚؼي اذتزٌ سٚعا٤ ايب٪اد فشٚمٴ   سأ ين ذزًٝٗا فـّذق شتاف١
ٚاغيعٓدد٢ اْٗددا أقزًددت ذزًٝٗددا ٚأا ًددف ؼي اٱطدد آا٤ ؼي اغيكدداّ عًدد٢   

 ٚ ٗري:
اْ٘ اطد آا٤ َ ـدٌر أٟ كدشيت عًدِٝٗ ايزيد١ يهدٌ َٛكد          ا٭ٍٚ:

 َٚهإ ا٫ سيٛك  حزٌ َٔ اا.
 آا٤ َٓكط ر ٚإ ايزي١ ثاي ١ عًِٝٗ ؼي نٌ ا٭حدٛاٍر  اْ٘ اط ايااْٞ:

ٚيٛ نإ اٱط آا٤ َ ـ٬ً يًضّ سف  ايزي١ عٔ أٌٖ ايه امل ارا اع ـُٛا 
 ذزٌ َٔ اا ٚحزٌ َٔ ايٓاغ.

ٚادتٛامل إ اٯ١ٜ ؿشحي١ ياٱط آا٤ ٫ٚيذ َٔ َٛكٛع١ٝ ي٘ ؼي اغيكاّ  
ر فًدٛ دفد  ايه دايٞ    ٚإ سف  ايزي١ مل ضيٓ  َٔ يكا٤ اغيظه١ٓ ٚ لب اا

ادتض١ٜ فاْ٘ ٜؼدعش يدا٭َٔ ٚا٭َدإ ٜٚهدٕٛ ؼي رَد١ ٚعٗدذ اغيظدًُرير إٕ        
إع زاس اٱط آا٤ َ ـ٬ً عض يًُظًُرير ٚػاٖذ ع٢ً ايٓب  ايعظِٝ ايدزٟ  
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ٜـٝز٘ ايزٟ ًٜةأ ايِٝٗ ٜٚأاز َِٓٗ عٗذًا اٚ َٛثكًار َٚٔ إعةداص اٯٜد١   
 أَٛس:

دٕٚ اغيظه١ٓ ٚ لدب   اْٗا حـشق اٱط آا٤ سيٛكٛع ايزٍ ا٭ٍٚ:
اار ٚؼي ايطشفري ايزٟ ٜكزٌ اٱط آا٤ ٖٚٛ ايزي١ ٚايزٟ ٫ ٜكزً٘ ُٖٚدا  
اغيظه١ٓ ٚاٱقا١َ ؼي  لب اار دع٠ٛ ٭ٖدٌ ايه دامل يٲضيدإر ٚيؼداس٠     
يًُظًُري يايٓـش ٚايظبشر ٚإازاس مسداٟٚ عدٔ عدذّ ارتؼد١ٝ َدٔ  ثداس       

فاْ٘ سف  َكٝذ َٚ٪قت ايعٗذ ٚاغيٝاام ٚاْ٘ ارا سف  ايزي١ عٔ أٌٖ ايه امل 
 َٚعًل ذظب أٚاْ٘ ٚػشا٥ط٘ر ٚي٘ أثش  ض٥ٞ ااق يايزي١ دٕٚ اغيظه١ٓ.

اي ذااٌ ٚايرتادف يري ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ٚنأُْٗا ػيا ارا إ  ُعا  ايااْٞ:
إفرتقددار ٚارا افرتقددا إ  ُعددا فدد٬ خيبددف سفدد  ايددزٍ عددِٓٗ ػدد٦ًٝا يزكددا٤            

عًدِٗ ٜٓـد ٕٛ ازي ايد ٠ٚ٬ر    اغيظه١ٓ ٚيهٓ٘ ٜ لُٔ اي خبٝف عِٓٗ سيا جي
ؿد٢ً اا عًٝد٘   ٚاي ذيش ؼي اٯٜاق ٚاغيعةضاق ايأ  ا٤ يٗا ايٓيب ستُدذ  

 .ٚ ي٘ ٚطًِ
 كذّ اغيظ ا٢ٓ ٚاغيظ ا٢ٓ َٓ٘ر فزنشق اٯ١ٜ ا٫ًٚ كشمل ايزي١  اياايث:

ٚاٱط آا٤ َٓٗار ثِ رنشق كشمل اغيظه١ٓ ٚايًزث ؼي  لب اار نٞ ٫ 
ّ َٚ عًل يأفشاد ايدز٤٬ ٚايعكدامل ايعا دٌ    ٜظٔ يعلِٗ يإ اٱط آا٤ عا

 ايزٟ ذتل يايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل.
 عطف ع٢ً َا  كذّ. ٚكشيت عًِٝٗ اغيظه١ٓ:

ريدددو: اطدددِ إػددداس٠              ريدددو يدددأِْٗ نددداْٛا ٜهبدددشٕٚ ياٜددداق اا:     
 َز ذأ.

يأِْٗ: ايزا٤ حشف  شر اِْٗ: إ ٚأمسٗار ٚاغيـذس اغيد٪ٍٚ َدٔ إ   
  ش يايزا٤ ٚاي كذٜش: يهبشِٖ. َٚا ؼي حٝضٖا ؼي ستٌ

 فعٌ َا  ْاقفر ايٛاٚ: فاعٌ. ناْٛا:
ٜهبشٕٚ: فعٌ َلاسعر ايٛاٚ: فاعٌر ٚادتًُد١   ٜهبشٕٚ ياٜاق اا:

 ايبع١ًٝ ؼي ستٌ ْـب ايف ناْٛا.
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  اس ٚزتشٚس َ عًكإ يٝهبشٕٚ. ياٜاق اا:
 ايٛاٚ: حشف عطف. ٜٚك ًٕٛ ا٭ْزٝا٤ يرن حل:

 اٚ: فاعٌ.فعٌ َلاسعر ايٛ ٜك ًٕٛ:
 َبعٍٛ ي٘ر يرن اذتل:  اس ٚزتشٚس َ عًكإ سيخزٚف حاٍ. ا٭ْزٝا٤:

 ريو: إطِ إػاس٠. ريو سيا عـٛا ٚناْٛا ٜع ذٕٚ:
 ايزا٤: حشف  شر َا: َـذس١ٜر أٟ: يظزب عـٝاِْٗ. سيا:

 ناْٛا: َاِ  ْاقف ٚأمس٘. ٚناْٛا ٜع ذٕٚ:
ارتُظ١ر  فعٌ َلاسع َشفٛع يازٛق ايٕٓٛ ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍٜع ذٕٚ: 

 ايٛاٚ: فاعٌر ٚادت١ًُ ايبع١ًٝ ايف "نإ".

 يف سُاق اَِاخ
 ا٤ق اٯٜاق ايظايك١ ي ٛنٝذ ؿذم ْضٍٚ  ٜاق ايكش ٕ َٔ عٓذ اار 

ذِلْهكَ  ٚإ نٌ  ١ٜ َٓ٘ ٖٞ  ١ٜ َٔ  ٜاق اا عض ٚ ٌ نُا ؼي قٛيد٘  عدازي ر  

َِ ًَرْلُىهَا ػَلَُْكَ تِالْحَقِّ نٝذ اي ؼشٜف ٚاٱنشاّ  اٱهلٞ ر يٝ لُٔ اي ٛ(1) دآََاخُ اللَّ

 يهٌ َٔ:
  ؼشٜف ايكش ٕ يعع زاسٙ ن٬ّ اا ٚ ٜا ٘. ا٭ٍٚ:
يري ا٭ْزٝا٤ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ يٝإ َٓضي١ ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:

ٚأٖددٌ ا٭س  طيٝعددًا ٚاْدد٘ ؿدداحب ايهُددا٫ق اٱْظددا١ْٝ ايددزٟ أحددشص 
 ايذس ١ ايشفٝع١ يٓضٍٚ ايكش ٕ عًٝ٘.

اغيظًُرير ٚ عٌ ايشظي١ اٱهل١ٝ   رؼاِٖ سيلاَري  ؼشٜف  اياايث:
  ٜاق ايكش ٕ.

 ٚايـ١ً يري ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜاق انياٚس٠ هلا َٔ ٚ ٛٙ:
كُنْهرُنْ خَُْهسَ ؤُهَّهحٍ    ايـ١ً يري ٖدزٙ اٯٜد١ ٚقٛيد٘  عدازي قزدٌ  ٜد ري ر       ا٭ٍٚ:

                                                 

 .252طٛس٠ ايزكش٠  (1) 
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 ر  ا٤ق ٖزٙ اٯٜاق ياٱازاس َٔ ٚ ٛٙ:(1)دؤُخْسِ َدْ لِلنَّاضِ
ٖزٙ اٯ١ٜ حهِ ايزٟ ٜ عذ٣ ع٢ً ان أ١َ يإ ٜز ٢ً  أفادق ا٭ٍٚ:

 يايزٍ ٚاهلٛإر ٚيظخط اا.
يٝإ قزذ اي عدذٟ َٚدا هلدا َدٔ  ثداس كداس٠ عًد٢ ؿداحز٘ ؼي          ايااْٞ:

 ايذْٝا.
ٜٓةٞ اٱضيإ اٱْظإ َٔ ايزي١ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر ٖٚٛ ٚقا٤  اياايث:

يعزذ اٱضيإ ح د٢  ٚحشص َٔ اي عذٟ ٚاٱكشاس ياغي٪َٓرير فُا إ خي اس ا
  رؼدد٢ ْعُدد١ ا٭ادد٠ٛ ؿددً ٘ َدد  اغيظددًُرير ٚجتُعدد٘ َعٗددِ ايعزدداداق       

 ٚايبشا٥ض.
َٔ ٚ ا٥ف ان أ١َ  ٠ٚ٬ ايكش ٕ ٚيٝإ َا فٝ٘ َٔ ايزؼاساق  ايشاي :

ٚاٱْزاساق َٚٓٗا َا ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ َٔ َلاَري اٱْدزاس ٚايٛعٝدذ يًدزٜٔ    
 هلِ.ٜظعٕٛ يٲكشاس ياغيظًُرير ٚجيٗضٕٚ ادتٝٛؾ يك ا

يٝإ قاعذ٠ ن١ًٝ ٖٚٞ َٔ ٜع ذٟ عًد٢ ادن أَد١  لدشمل       ارتاَع:
 عًٝ٘ ايزي١ أُٜٓا ٚ ذ.

يٝددإ َـددذام ٚػدداٖذ عًدد٢ إ اغيظددًُري ٖددِ اددن أَدد١   ايظددادغ:
ياٱط ذ٫ٍ ياييفٖإ ايًُٞر ٚإط كشا٤ اغي٪ثش َدٔ ا٭ثدشر فخدن أَد١ ٖدٞ      

ارتضٟ  ا٭١َ ايأ ٜلشمل اا عض ٚ ٌ ايزي١ ع٢ً عذٖٚار ٚ هٕٛ عاقز ٘
 ٚايعاس.

ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯٜاق ياٱازاس عٔ إْبشاد اغيظدًُري يدايعض ٚايهشاَد١    
 يعحاة١ عذِٖٚ يايزٍ ٚاهلٛإ.

 رتػدذ ايزيد١ ٚاهلدٛإ عًد٢ ايدزٜٔ نبدشٚا يظدزب نبدشِٖ          ايظاي :
 ياٜاق اا ٚق ًِٗ ا٭ْزٝا٤ ٚإا ٝاسِٖ اي عذٟ ٚايظًِ.

 ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: ايـ١ً يري ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايأ قزًٗار ايااْٞ:
إ ـاٍ ايه٬ّر يعازاس اغيظًُري عٔ حاٍ ايباطكري ٚايهباس  ا٭ٍٚ:

                                                 

 .110طٛس٠  ٍ عُشإ  (1) 
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 ايزٜٔ ٜع ذٕٚ عًِٝٗ.
إط ذا١َ ايلشس ٚحاٍ اٱْهظاس ايزٟ ًٜخل ايزٜٔ نبدشٚار   ايااْٞ:

ار إ اهلضضي١ ٚايبدشاس َدٔ اغيعشند١ ايدزٟ رنش د٘ اٯٜد١ ايظدايك١ قلد١ٝ ؼي         
َٚدا ًٜخدل يٗدار ٚرندشق      ٚاقع١ر ٚحاٍ شتـٛؿ١  ٓكلٞ يأٚإ اغيعشن١

ٖزٙ اٯ١ٜ إط ذا١َ  ثاس َٚعاْٞ اهلضضي١ ع٢ً حاٍ ايهباس ٚايباطكري يإ 
 ٬صَِٗ َباِٖٝ ايزي١ر ٚ  ة٢ً  اٖش٠ عًِٝٗ ؼي عامل ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ 

 ٚع٢ً ضتٛ اٱسث ٚايرتن١.
إة٬م حاٍ ايزي١ ايأ  ـٝب ايهباس ار اْٗدا ٬َصَد١ هلدِ     اياايث:

ُري ٚاي عذٟ عًِٝٗر ٚاثٓا٤ٙ ٚيعذٙر ٭ْٗا  شػدخت  قزٌ اٱكشاس ياغيظً
عٔ نبدشِٖ ياٜداق اار ٚق ًدِٗ ا٭ْزٝدا٤  ًُدًار فدزنش ايظدزب ؼي اٯٜد١         

ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ إعةاص ٚإػاس٠ ازي  كذَ٘ صَاًْا ع٢ً يعا١ ايٓيب ستُذ 
ر ٚايزي١ ٚاغيظه١ٓ ايدأ أؿدٝب يٗدا ايهبداس َدٔ اغيعًدٍٛ ايدزٟ ٫        ٚطًِ

فعٓدذ نبدشِٖ ياٯٜداق ٚق ًدِٗ ا٭ْزٝدا٤ أحاةدت يٗدِ        ٜ خًف عٔ عً ٘ر 
 اغيظه١ٓ ٚؿاحز ِٗ ؼي أٜاّ حٝا ِٗ ٚأ ٝاهلِ اغي عاقز١.

غيا أايفق اٯ١ٜ ايظايك١ يإ ايهباس ئ ٜلدشٚا اغيظدًُري ا٫    ايشاي :
أر٣ر  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي زري ع١ً ٚطزب إضتظاس ٚدف  أناش أفشاد ايلشس 

ايزٍ ٚاغيظده١ٓ ٚاهلدٛإر فُدٔ ٜهدٕٛ     ايكادّ َٔ ايهباس ٖٚٛ إ ـافِٗ ي
ري٬ًٝ اا٥زًا ٫ ٜظ طٝ  اٱكشاس خبن أ١َ ااش ت يًٓاغر ٜع ـِ أفشادٖا 

 ياار ٚ رؼاِٖ ْع١ُ ا٭ا٠ٛ.
ايـ١ً يري اٯٜداق ايظدايك١ زت ُعد١ر ٚيدري ٖدزٙ اٯٜد١ ٚفٝد٘         اياايث:

:ٙٛ ٚ 
ا إع ـاّ اغيظًُري طيٝعًا يدايكش ٕ ٚايظد١ٓ َدٔ ايزيد١ سيشا زٗد      ا٭ٍٚ:

 اغي زا١ٜٓر ٚفٝ٘ يعث يًبضع ٚارتٛف ؼي ْبٛغ أعذا٥ِٗ.
حا ١ اغيظًُري ازي ْع١ُ ا٭اد٠ٛ يدذس٤ كدشس ٚأر٣ ايهبداس      ايااْٞ:
 ٚايباطكري.
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 ٛ ٘ اغيظًُري يايؼهش ا  عازي ع٢ً ْع١ُ اٱضيإ ٚاي ُظو  اياايث:
 يايكش ٕ ٚايظ١ٓر ٚاي ظًِٝ ياْٗا يشصخ ٚٚاق١ٝ َٔ ايلشس اٯ ٞ َٔ ايهباس.

 ٠ٚ٬ اغيظًُري هلزٙ اٯ١ٜ َدٔ ا٭َدش يداغيعشٚف ٚايٓٗدٞ عدٔ       يشاي :ا
 اغيٓهش.

ٚ ًو  ١ٜ إعةاص١ٜ ؼي ايـشح ايعكا٥ذٟ يٲط٬ّر فكذ َذح اا عض 
ٚ ٌ اغيظًُري ٚٚؿبِٗ ياِْٗ ان أ١َ ٜأَش أفشادٖا يداغيعشٚف ٜٚٓٗدٕٛ   
 عٔ اغيٓهشر ٚ أ ٞ  ٬ٚ ِٗ ٯٜداق ايكدش ٕ ي هدٕٛ َـدذاقًا يٮَدشٜٔ َعداً      

 ُٖٚا:
ندِْٛٗ ادن أَدد١ر فُدٔ اـددا٥ف ادن أَدد١  ٬ٚ ٗدا ٯٜدداق       ا٭ٍٚ:

 ايكش ٕ.
قٝاّ اغيظًُري يا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهش ي ٠ٚ٬ ٖزٙ  ايااْٞ:

 اٯ١ٜ ايهشضي١ َٚا فٝٗا َٔ ص ش ايهباس عٔ اي عذٟ ٚايظًِ.
غيا  ا٤ قزٌ ث٬ث  ٜاق اٱازاس عٔ ًَهٝد١ اا عدض ٚ دٌ     ارتاَع:

يًظُاٚاق ٚا٭س  َٚا فُٝٗار  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي ٪نذ إ اغيًه١ٝ  اغيطًك١
يٝظت زتشد٠ يٌ ا اغيؼد١٦ٝ ٚاٱساد٠ ٚ دذين أَدٛس ايظدُاٚاق ٚا٭س      
َٚٓٗا ٚقٛع ايزي١ ع٢ً ايهباس ايزٟ ٜع ذٕٚ عًد٢ اٱطد٬ّ ٚاغيظدًُرير    
ٚفٝ٘ إْزاس يًهباس َٔ طخط ٚ لب اا عض ٚ ٌر ايزٟ ٜدأ ٞ يًخدا    

بش فًٝع َٔ أػخاق َعٝٓري ؼي ندٌ صَدإ  لدشمل عًدِٝٗ     اي ًزع يايه
 ايزي١.

فاٱْظإ ٖٛ ايزٟ خي اس َٓاصٍ ايعض ياٱضيإ ٚاٱقدشاس يايشيٛيٝد١ ا   
ر اٚ خي اس ايزٍ ٚاهلٛإ ياي ًزع ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِٚايٓز٠ٛ حملُذ 

 يايهبش ٚادتخٛد.
كش ٕ ٖٞ  ا٤ قزٌ أسي   ٜاق اٱازاس اٱهلٞ يإ  ٜاق اي ايظادغ:

ؿد٢ً اا عًٝد٘    ٜاق اا عض ٚ ٌ ٚاْ٘ طزخاْ٘ ٜ ًٖٛا ع٢ً ايٓيب ستُذ 
ياذتلر ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯٜد١ يٲازداس يلدشمل ايزيد١ ٚاغيظده١ٓ      ٚ ي٘ ٚطًِ 
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ع٢ً ايزٜٔ ٜهبشٕٚ ياٜاق اار ٚفٝ٘ يٝإ ذتكٝك١ ٖٚٞ َٔ ٜهبدش ياٜداق   
 اا  لشمل عًٝ٘ اغيظه١ٓ.

يري ايٓاغ ؼي عامل ادتضا٤   ا٤ قزٌ طت  ٜاق يٝإ ايبـٌ ايظاي :
يًٕٛ ايٛ ٛٙر فٝأ ٞ اغيظدًُٕٛ ٜدّٛ ايكٝاَد١ ٚٚ دِٖٛ يٝلدا٤ َٚؼدشق١ر       
ٜٚأ ٞ ايهباس ٚٚ ِٖٛٗ َظٛد٠ شي ٮ قزخًار ٜٚهٕٛ ادتُ  يٝٓٗا ٚيري ٖزٙ 
اٯ١ٜر يرتػذ طٛاد ايٛ ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ ايزي١ ؼي ايذْٝار فايهافش ٜهٕٛ 

  ٕ ٚ ٗد٘ َظدٛدًار ي٬ًُصَد١ يدري ايزيد١       ؼي ايذْٝا ري٬ًٝر ٚؼي اٯادش٠ ٜهدٛ
 ْٚضٍٚ  لب اا ٚيري طٛاد ايٛ ٘ ؼي اٯاش٠.

فَإَهَّا الَّرَِيَ اظْهىَدَّخْ وُ ُهىهُهُنْ ؤَكَفَهسْذُنْ تَؼْهدَ     يزا ٚسد قزٌ  ٜاق قٛي٘  عازي ر

ذِلْكَ ر ٚادتُ  يري اٯ١ٜ ستٌ ايزخث ٚاٯ١ٜ أع٬ٙ ٚقٛي٘  عازي ر(1)دبِميَاًِكُنْ

ر ٜبٝذ اٱْزاس ٚاي خزٜش َدٔ ايهبدش ياٜداق ايكدش ٕ     (2) دَِ ًَرْلُىهَا ػَلَُْكَآََاخُ اللَّ
ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    ٚايـذٚد عٔ اغيعةضاق ايأ  ا٤ يٗا ايٓيب ستُدذ  

 ِ ٚفٝد٘ إازداس عدٔ نددٕٛ ايزيد١ ٚاهلدٛإ َكذَد١ يظدٛاد ايٛ دد٘ ؼي         رٚطدً
ٝع ديف  اٯاش٠ ٚاْزاس يًٓةا٠ َٓد٘ر أٟ إ ايهدافش ٜز ًد٢ يايدزٍ ٚاغيظده١ٓ ي     

ٜٚ عظ ٜٚبٝل َٔ  بً ٘ ٜٚ ٛمل ازي اا ٜٚٓةٛ َٔ طٛاد ايٛ ٘ ؼي اٯاش٠ 
 ايزٟ ٜهٕٛ َ عكزًا ذتاٍ ايزٍ اغيرتػذ عٔ ايهبش ٚادتخٛد.

 ا٤ قزٌ  ٜ ري اٱازداس عدٔ أفلد١ًٝ اٱضيدإ ٭ٖدٌ ايه دامل        اياأَ:
ر ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ (3)دوَلَىْ آهَيَ ؤَهْ ُ الْكِرَابِ لَكَاىَ خَُْس ا لَهُنْيكٛي٘  عازي ر

ي زري َلاَري ارتدن ٚاذتظدٔ ايدزا ٞ ٚايردنٟ ٱا ٝداس اٱضيدإ ٚ ش دب        
ايلشس ايبادح ع٢ً إا ٝاس ايهبش ٚادتخٛدر فُٔ ٜزك٢ ؼي َٓداصٍ ايهبدش   

 ٚادتخٛد ٜز ٢ً يايزٍ ٚاهلٛإ ؼي ايذْٝا ٚطٛاد ايٛ ٘ ؼي اٯاش٠.
                                                 

 .106طٛس٠  ٍ عُشإ  (1) 
 .108طٛس٠  ٍ عُشإ  (2) 
 .110طٛس٠  ٍ عُشإ  (3) 
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ِ     اي اط : ؼي اٯٜداق   ؼي ايآا٤ ع٢ً اغيظدًُري ٚيٝدإ فلدٌ اا عًدٝٗ
ايظايك١ ٚزتد٤ٞ ٖدزٙ اٯٜد١ يٓدضٍٚ ايدزٍ ٚاغيظده١ٓ يايدزٜٔ نبدشٚا دعد٠ٛ          
يًُظًُري ٚاغيظًُاق يًؼهش ا  عازي ٚاي كٝذ يأدا٤ ايبشا٥ضر ٚايازداق  

 ع٢ً اٱضيإ.
ٚ ا٤ اٱازاس اٱهلٞ عٔ يـدٛم ايزيد١ يايهبداس يعدذ اٱازداس عدٔ       

 ٖضضي ِٗ ؼي اغيعشن١ر ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
 اغيٓٗضّ إ ٜهٕٛ ري٬ًٝ.َٔ اـا٥ف  ا٭ٍٚ:
إْعذاّ ايٓاؿش عٓٛإ يًزي١ ٚاغيظه١ٓ ٚإػ ذاد ايباق١ ٚاصدٜاد  ايااْٞ:

 اذتا ١ َٔ دٕٚ إ ٜ ـذ٣ فشد أٚ  ١ٗ يكلا٥ٗا.
 اظاس٠ ا٭َٛاٍ يظزب ٚقٛعٗا  ١ُٝٓ يٝذ اغيظًُري. اياايث:
 فكذإ ايزساسٟ ايزٜٔ ٜـزخٕٛ طزاٜا عٓذ اغيظًُري. ايشاي :
 ض١ٜ ع٢ً ايهباس ايزٜٔ ٜهبٕٛ أٜذِٜٗ عٔ اغيظًُري.كشمل ادتارتاَع:

إط ذا١َ حاٍ ايزٍ ٜضٜذ ؼي ٚةأ ٘ ٚقظٛ ٘ر ٚجيعً٘ ٚاقعًا  ايظادغ:
٬َؿكًا َٚـاحزًا يًهباسر ٚ ظٗش  ثاسٙ ع٢ً ايًظإ ؼي ا٭فعداٍ فٝٓعدذّ   
زت٤ٞ ايلشس يًُظدًُري َدٔ ْداحٝ ِٗر ٖٚدٛ َدٔ إعةداص طدٝام اٯٜداق         

 اٱكشاس ياغيظًُري يايلشس ايبادح. ٚإازاسٖا عٔ عةض ايهباس عٔ
ايـ١ً َٚلاَري ْظِ اٯٜاق يري ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜاق اي اي١ٝر  ايشاي :
 ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: 
اٱطدد آا٤ ٚاي خـددٝف ؼي رّ أٖددٌ ايه دداملر ٚيٝددإ حكٝكدد١  ا٭ٍٚ:

ٖٚٞ عذّ قٝاّ نٌ أٌٖ ايه امل ياي عذٟ ع٢ً اغيظًُري ٚحؼذ ادتٝٛؾ 
َٓرير نعزذ اا ئ طد٬ّ ٚأؿدخاي٘ر   يك اهلِر يٌ فِٝٗ أ١َ ٚطياع١ َ٪

ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     ٚ اشٜٔ َدٔ يعدذِٖ ٜـدذقٕٛ يٓزد٠ٛ ستُدذ      
ٜٚكشٕٚ سيطايك١ ؿبا ٘ ٚع٬َاق ْزٛ ٘ ٚصَاْ٘ غيا َٛ ٛد عٓ٘ ؼي اي ٛسا٠ 

 ٚاٱصتٌٝ.
 ٚؼي ادتُ  يري اٯٜ ري َظا٥ٌ: 
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دعدد٠ٛ اغيظددًُري يً ُٝٝددض ٚايبـددٌ يددري ادتُاعدداق ٚايبددشم     ا٭ٍٚ:
 ٭فشاد َٔ أٌٖ ايه امل يًخا  ْٗةِٗ ٚمس ِٗ ٚعًُِٗ.ٚا

 : اي خشص َٔ إة٬م ايزّ ع٢ً أٌٖ ايه امل.ايااْٞ
: يضّٚ ايبخف عٔ أٌٖ ايه امل َِٓٗ دتزيِٗ ازي اٱط٬ّر اياايث

ٖٚٛ َٔ َـادٜل ا٭َدش يداغيعشٚف ٚايٓٗدٞ عدٔ اغيٓهدش ايدزٟ  دا٤ق يد٘         
 اٯٜاق ايظايك١.

ٌٖ ايه امل َٔ مل ٜظ  يٲكدشاس  : يٝإ حكٝك١ ٖٚٞ إ َٔ أايشاي 
ياغيظًُرير ٚيهِٓٗ ق١ً َِٓٗ فكدذ  دا٤ق اٯٜداق ايظدايك١ ي ٛنٝدذ فظدل       
ٚاشٚج أناشِٖ عٔ ايطاع١ ار أا ُُت اٯ١ٜ قزٌ ايظايك١ يكٛيد٘  عدازي   

 د.هِنْهُنْ الْوُاْهِنُىىَ وَؤَكْثَسُهُنْ الْفَاظِقُىىَر

ادشٜٔر َٚٓد    : يعث ا٭َدٌ ؼي ْبدٛغ اغيظدًُري ؼي ٖذاٜد١ اٯ    ايشاي 
 ًز١ ايٓبع ايرلز١ٝ ٚاٱْ كاّ َٔ ايدزٜٔ مل ٜكدا ًٛا اغيظدًُري َدٔ أيٓدا٤      

 ايبشق١ ٚاغي١ً ايأ حتاسيِٗ.
: يٝددإ اٱادد ٬ف ٚاي زددأٜ يددري ايهبددش ٚاٱضيددإ ٚأصيددا ٜددأ ٞ    ايادداْٞ

 اٱكشاس ياغيظًُري َٔ ايزٟ ٜ ًزع يايهبش.
 عددٔ : ؼي ٚ ددٛد اغيدد٪َٓري َددٔ أٖددٌ ايه ددامل ختبٝددف إكدداؼي اياايددث

ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ    اغيظًُرير فايزٜٔ  َٓٛا ٚؿذقٛا يٓز٠ٛ ستُذ 
َٔ أٌٖ ايه امل حة١ ع٢ً ايباطكري َِٓٗ ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً اٱط٬ّ 
ٚاغيظًُري ر ٚح ٢ ع٢ً فش  إ اغيشاد َٔ ؿب١ ا٫ضيإ اْٗا اضيإ فشقد١  
َٔ اٌٖ ايه امل ياا عضٚ ٌ ْٚبٞ ايؼشٜو عٓ٘ر فإ ٚ ٛدِٖ حةد١  

 ٜلًار ٚعٕٛ يًُظًُري ؼي ايذع٠ٛ ازي عزاد٠ اا  عازي.أ
: َٔ َـادٜل كشمل ايزي١ عًد٢ ايدزٜٔ ٜظدعٕٛ ؼي اٱكدشاس     ايشاي 

ياغيظددًُري ٚ ددٛد أَدد١ َددٔ إاددٛاِْٗ  دد٪َٔ يدداا ٚايٝددّٛ اٯاددش ٚ ددأَش    
 ياغيعشٚف ٚ ٢ٗٓ عٔ اغيٓهش.

: ؼي اٯٜدد ري اي ددايٝ ري ص ددش ٭ٖددٌ ايه ددامل عددٔ اٱكددشاس   ارتدداَع
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 رير ٚدع٠ٛ يًباطكري يٲق ذا٤ ياغي٪َٓري َِٓٗ.ياغيظًُ
ٜٚبٝذ ادتُ  يري ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜاق ايظايك١ر دع٠ٛ ايهافش يٲْ كداٍ  
ازي اٱط٬ّ ةًزًا يًعدض ٚاي ٛفٝدل ٚايٓةدا٠ َدٔ ايعدزاملر ٖٚدزا اٱْ كداٍ        

َكذَدد١ ٚيذاٜدد١ يًظددعٞ ؼي دعدد٠ٛ َددٔ يكددٞ عًدد٢ ايهبددش ازي اٱطدد٬ّر         
 ٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهش عًٝ٘ يذاٛي٘ اٱط٬ّ.يرتػذ ٚ ٛمل ا٭َش ياغيعش

غيا  ا٤ق اٯ١ٜ قزٌ ايظايك١ يٓعت اغيظًُري يأِْٗ ان أ١َ أاش دت  
 يًٓاغر  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي زري حاٍ عذِٖٚ ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:

 َٔ اـا٥ف ان أ١َ كعف ٖٚٚٔ عذٖٚا. ا٭ٍٚ:
 َعشف ٗا سيا عًٝ٘ عذٖٚا َٔ ايلعف.ايااْٞ: 
 ٖٚا.كشمل ايزي١ ع٢ً عذ اياايث:
 ا٭َٔ غئ ي٘ عٗذ ٚر١َ َعٗا. ايشاي :

 لاَىٌ إستُثاط انعهىو يٍ اَِاخ املتجاوزاخ
  لددُٔ ٖددزٙ اٯٜدداق حتددزٜش يًُظددًُري َددٔ ايهبدداس فاٱازدداس عددٔ   
ٖضضي ِٗ ؼي اغيعشن١ ٚكشمل ايزي١ عًِٝٗ ٫ ٜعين عذّ أاز اذتٝط١ ٚاذتزس 

ا٤ر ٚإازداس  َِٓٗر ٚإازاس ٖزٙ اٯ١ٜ عٔ نبشِٖ ٚ عذِٜٗ ٚق ًدِٗ ا٭ْزٝد  
اٯ١ٜ ايظايك١ عٔ طعِٝٗ يٲكشاس ياغيظًُرير ٚإساد٠ ق اهلِر ٜذٍ عًد٢  
إ حداٍ ايدزٍ ٚاهلددٛإ مل ضيدٓعِٗ َدٔ َعدداٚد٠ اي عدذٟ ٚاغيهدش ٚايهٝددذ       

 ياغيظًُري.
ٖٚزا ادتُ  يري َلاَري ٖدزٙ اٯٜداق َدٔ إعةداص ايكدش ٕر ٚعًدِ        

ا٭حهاّ  ػشٜف ٜظ ًضّ دساطاق عاي١ٝ ٚ أيٝف زتًذاق   لُٔ إط ٓزاط
َٔ د٫ي١ ادتُ  يري اٯٜاق اغي ةاٚساق َٔ ايكش ٕر ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً إ 
 ش ٝددب  ٜدداق ايكددش ٕ أَددش  ددٛقٝبٞ َددٔ عٓددذ اار ٫ٚ ٜكددذس عًٝدد٘  ددنٙ    
طزخاْ٘ر ٚفٝ٘ اضا٥ٔ ٚنٓٛص مسا١ٜٚ  ك زع َٓٗا ا٭ ٝاٍ اغي عاقز١ اي اي١ٝ 

 َٔ اغيظًُري ايعًّٛ ٚايزاا٥شر َٔ  ن إٔ  ٓكف أٚ  ٓبذ.
يكذ اي ذأق ٖدزٙ اٯٜداق ذدث اغيظدًُري عًد٢ ٚ دا٥بِٗ ايعزادٜد١ر        
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ٚيضّٚ اي ُظو يايكش ٕ ٚايظ١ٓر ٚإ  ٓامل ايبشق١ ٚاي ؼ تر ٚيٝٓت فلٌ 
اا  عازي عًِٝٗ يٓع١ُ ا٭ا٠ٛ ٚايٛد ٚاحملزد١ يٝدِٓٗر ثدِ أَدش ِٗ يايكٝداّ      
يايٛا ب اي هًٝبٞ ايعداّ ٖٚدٛ ا٭َدش يداغيعشٚف ٚايٓٗدٞ عدٔ اغيٓهدشر ؼي        

ي١ ع٢ً إ ٚ ا٥ف اغيظًِ ٫  ٓخـش يايٛا زاق ايزذ١ْٝ ٚاغيايٝد١ ايدأ   د٫
 هٕٛ عٓٛاًْا يًـ١ً يٝٓ٘ ٚيري اا عض ٚ ٌر يٌ ٫يذ َٔ ٚا زاق   عًل 
يعًُ٘ ٚؿً ٘ َ  ايٓاغ يعؿ٬حِٗ ٚ ٗزٜب أعُاهلِ سيا جيعًٗا َٛافك١ 

 يٮٚاَش اٱهل١ٝ.
عٔ اغيٓهش ايأ ٖٚزٙ ايٛا زاق ٖٞ َـادٜل ا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗٞ 

٫  ٓخـش سيٛكٛع َعري أٚ نٝب١ٝ شتـٛؿ١ يٌ  هٕٛ َ ؼدعز١ َٚ بشعد١ر   
َٚ ةذد٠ َ  ادتذٜذٜٔ ايًٌٝ ٚايٓٗاس ؼي  ١ٜ َٔ عٓذ اا عض ٚ دٌ ،عدٌ   
ايذاس ايدذْٝا َضسعد١ يًُظدًِ حيـدذ فٝٗدا اذتظدٓاقر ٜٚدذاش ايـداذتاق         

ٚدفاعد٘ عدٔ   يعزاد ٘ ٚ ظزٝخ٘ ٚدعا٥٘ ٚأَشٙ ياغيعشٚف ْٚٗٝ٘ عدٔ اغيٓهدشر   
 اٱط٬ّ.

ٚ زري ٖزٙ اٯٜاق ايٛ ا٥ف ايعظُٝد١ ايدأ ٜكدّٛ يٗدا اغيظدًِ ٚا ظداع       
َٝادٜٓٗار فٗٞ ٫  ٓخـش يدأدا٤ اغيهًدف ايعزداداق ٚايبدشا٥ض يدٌ  ؼدٌُ       
قٝاَدد٘ ي عاٖددذ ايـدد٬ح ٚايكددِٝ اٱضياْٝدد١ ؼي ا٭س ر ٖٚددزا اي عاٖددذ عًدد٢  

 أقظاّ:
زٟ جيدب عًٝدد٘  َدا ٜكدّٛ يد٘ عًد٢ ضتددٛ ايٛ دٛمل ايعدٝينر ايد        ا٭ٍٚ:

يايزاق دٕٚ  نٙ َدٔ ايٓداغ ٚإ ندإ ٚا زدًا اٜلدًا عًد٢  دنٙ ي عدذد         
 ارتطامل اي هًٝبٞ ي٘ نأدا٤ ايـ٠٬ ٚايـٝاّ.

ايٛ ٛمل ايهبا٥ٞ ايزٟ ٜٓظش َعد٘ اغيظدًِ ٖدٌ قداّ يد٘  دنٙ        ايااْٞ:
 ٚأصتضٙ فٝظكط عٓ٘ر أّ مل ٜكِ ي٘ أحذ َٔ اغيظًُري فٝ ـذ٣ ي٘.

ٚادتُاع١ أدا٩ٙر ٜٚظ ًضّ قٝاَٗا ي٘ ع٢ً َا جيب ع٢ً ا٭١َ  اياايث:
ضتٛ ايبعٌ ايٓٛعٞ ايعاّ ايؼاٌَر َٚٓ٘ ػطش َٔ َـادٜل ا٭َش ياغيعشٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهشر َٚٓ٘ َٛا ٗد١ ايهبداس ٚايباطدكري ؼي طدٛح اغيعداسىر      
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 ٚايازاق ع٢ً اٱضيإ ٚحبظ يٝل١ اٱط٬ّ.
اا  َٚددٔ اٯٜدداق إ ًٜكدد٢ اغيظددًُٕٛ اي خبٝددف ٚاي ٝظددن َددٔ عٓددذ 

عضٚ ددٌ ؼي أدا٤ ٚ ددا٥بِٗ ايبشدٜدد١ ٚادتُاعٝدد١ ٚايٓٛعٝدد١ ايعاَدد١ر َٚددٔ  
َـادٜكٗا كشمل ايزي١ عًد٢ ايدزٜٔ ٜظدعٕٛ ؼي اٱكدشاس يٗدِ ٚاي عدذٟ       
عًددِٝٗ َددٔ ايهبدداس ٚايباطددكرير فزعددذ اي هددايٝف ٚادتٗدداد اغي ـددٌ يايٝددذ 
ٚايًظإ ؼي َظدا٥ٌ ا٭َدش يداغيعشٚف ٚايٓٗدٞ عدٔ اغيٓهدشر  دأ ٞ ايزؼداس٠         

١ ياٱازاس عٔ ٖٚٔ ايعذٚر ٚعةضٙ عٔ َٛا ١ٗ اغيظدًُري ي هدٕٛ   اٱهلٝ
ٖزٙ ايزؼاس٠ عًْٛا هلِ ع٢ً داٍٛ َعداسى ايدذفاع عدٔ اٱطد٬ّ يؼدٛم      

 ٚ طً  ازي ايٓـشر ٚس١ٜ٩ َـادٜل ٖزٙ ؼي ايٛاق  َٔ ٚ ٛٙ:
قزٌ ْضٍٚ اٯ١ٜ ٚايزؼاس٠ر ي هدٕٛ  ٛنٝدذًا ٚيٝاْدًا يبلدٌ اا      ا٭ٍٚ:

عاسى اٱط٬ّ ا٭ٚزي َاٌ ٚاقع١ يذسر ياٱكاف١  عازي ع٢ً اغيظًُري ؼي َ
ازي ايٛقا٥  ايؼخـ١ٝ فهٌ ؿدخايٞ َدٔ اغيٗدا شٜٔ ٚا٭ْـداس ٫قد٢ ؼي      
ةشٜك٘ ايعٓدا٤ ٚا٭ر٣ َدٔ ايهبداسر ٚأطد طاع ايٓةدا٠ َٓد٘ر ٚقٗدش ايدزٜٔ         

 حاٚيٛا اذتًٝٛي١ يٝٓ٘ ٚيري اٱط٬ّ نُا نإ أراٙ ع٢ً ٚ ٛٙ:
 طعٝ٘ غيعشف١ أحهاَ٘.عٓذ إساد ٘ داٍٛ اٱط٬ّر ٚ ا٭ٍٚ:
حاٍ اذتذٜث عٔ اٯٜداق ٚاغيعةدضاق ايدأ  دا٤ يٗدا ايدٓيب        ايااْٞ:

 َٚ ايع١ َـادٜكٗا. ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِستُذ 
ؿد٢ً اا عًٝد٘   عٓذ إ ٗاس اي ـذٜل سيعةضاق ايٓيب ستُذ  اياايث:
ٚد٫٫ ٗا ايعك١ًٝ ع٢ً اشقٗا يًعداد٠ر ٚإقرتاْٗدا ياي خدذٟر     ٚ ي٘ ٚطًِ 

 ذس٠ ايٓاغ ع٢ً اٱ ٝإ سياًٗا.ٚعذّ ق
 عٓذ إع٬ٕ اٱط٬ّ ٚايٓطل يايؼٗاد ري. ايشاي :

إْ ؼاس ايف إط٬َ٘ فهإ ايـخايٞ ارا أطًِ ٚاْ ؼش ايف  ارتاَع:
إط٬َ٘ أ ٗش ايهباس ي٘ ايعذا٤ر نُا نإ جيشٟ ؼي َه١ اغيهش١َ أٜاّ ايزعا١ 

اغيظًُري ا٭ٚا٥ٌ ايٓز١ٜٛ ايؼشٜب١ر ف أ ٞ ٖزٙ اٯٜاق ي زؼشٙ ٚأاٛاْ٘ َٔ 
 يايٓـشر ٚ ذعٛٙ يًازاق ع٢ً اٱضيإر ٚاٱ  ٗاد ؼي َشكا٠ اا.
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يعذ ْضٍٚ ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ ي هدٕٛ طدززًا يطدشد ارتدٛف َدٔ       ايااْٞ:
قًٛمل اغيظًُرير ٚ ظاعذِٖ ؼي َعشفد١ ٖٚدٔ ٚكدعف عدذِٖٚ ٚطدٗٛي١      

 اي رًب عًٝ٘.
يددرتدد َٚددٔ فلددٌ اا  عددازي اغيرتػددذ َددٔ ٖددزٙ اٯٜدد١ عددذّ ةددشٚ ا  

ٚارتؼ١ٝ َٔ اذتشمل ع٢ً ْبٛطِٗر فٗدزا ايدرتدد ؼي حداٍ ٚقٛعد٘ طدزب      
يًخ٬ف ٚايبشق١ر ٚختًف ػطش َٔ ا٭١َ عٔ ايك اٍر يُٝٓا نإ اغيظًُٕٛ 
ٜ ظايكٕٛ ؼي ارتشٚج يًرضٚ ٚايذفاع عدٔ اٱطد٬ّر َٚدِٓٗ َدٔ مل  هدٔ      
عٓذٙ ساح١ً أٚ ط٬ح َٓاطب اٚ صاد ٚ ًو  ١ٜ إعةاص١ٜ مل حتـٌ ؼي أٟ 

َٔ ادتٝٛؾ ؼي اي أسٜخ ٭ٕ ايظ٬ح ٚٚاطط١ ايٓكٌ َٔ َظ ًضَاق   ٝؽ
 داٍٛ اغيعشن١ ٚاٛ   ُاسٖا اـٛؿًا َ  يعذ اغيظاف١ ٚةٍٛ اغيظن.

فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي خيف اغيظًُري عدٔ حداٍ عدذِٖٚ َدٔ ايلدعف       
ٚاهلددٛإر ٚادتُدد  يٝٓٗددا ٚيددري اٯٜدداق ايظددايك١ دعدد٠ٛ يًُٛا زدد١ عًدد٢     

ٱطدد عذاد يًعددذٚ َٚٛا ٗ دد٘ ٫  ظدد ًضّ   ايٛا زدداق ٚايبددشا٥ضر فددإ ا 
اٱْؼراٍ عٔ ايبشا٥ض ٚايعزاداقر نُا إ أدا٤ٖا َذاٌ نشِٜ ي خكٝل 

 ايٓـش ٚايرًز١ ؼي اغيعشن١.
إط ذا١َ ايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ يًزؼاس٠ يايٓـشر ٚيٝإ َـادٜل  اياايث:

ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضيد١ ايدأ   ةًد٢ ؼي ايٛاقد  ايٝدَٛٞ ٚحداٍ ايظدًِ أٜلدًار         
 ادتذاٍ ٚاٱح ةاج ٚاغيعا٬َق َ   ن اغيظدًُرير ٚيدٝع َدٔ    ٚ ظٗش ؼي

حذ صَاْٞ اٚ َهداْٞ يظٗدٛس ٚجتًدٞ ٖدزٙ اغيـدادٜل فٗدٞ ٬َصَد١ ذتداٍ         
 اغيظًُري ازي قٝاّ ايظاع١.

٫ ٜع يف ايٓـش ع٢ً ايهباس ْٗا١ٜ ادتٗدادر يدٌ اْد٘ اطد٠ٛ ؼي      ايشاي :
غيعشٚف ٚايٓٗٞ ادتٗاد ؼي طزٌٝ اار َٚٓاطز١ يًُلٞ ؼي َٝادٜٔ ا٭َش يا

عٔ اغيٓهشر ٚفاؿ١ً صَا١ْٝ غيٓ  ايهباس َٔ ايكٝاّ ياي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير 
ٚدسغ هلِ يٲع زاس ٚاي ذيش ؼي أطدزامل ٖدضضي ِٗر ٚفشؿد١ ي ٛيد١ ٚإْايد١      

 ػطش َِٓٗ.
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 إعجاش اَِح
 ؼي اٯ١ٜ َظا٥ٌ إعةاص١ٜ َٓٗا:

ٜٔ اي ذا٤ اٯ١ٜ يٓضٍٚ ايدز٤٬ ٚايظدخط اٱهلدٞ يايهبداس ايدز      ا٭ٚزي:
 ٜع ذٕٚ ع٢ً اغيظًُري.

زت٤ٞ اٯ١ٜ يًر١ ايكط  ٚادتضّ يٓضٍٚ ايزي١ ٚاهلدٛإ يايدزٜٔ    اياا١ْٝ:
 نبشٚا.

يٝدإ إطد ذا١َ ٬َٚصَد١ ايزيد١ يًهبداس ؼي حداٍ اهلضضيد١ َٚدا          اياايا١:
 يعذٖا.

إط آا٤ حاٍ ايعٗدذ ٚاغيٝادام َدٔ عَُٛداق ايزيد١ ٚاهلدٛإ        ايشايع١:
زدٍٛ ػدشا٥ط ايزَد١ ٚاي كٝدذ يأحهداّ      يًهباسر ؼي دع٠ٛ هلِ ذتاِٗ ع٢ً ق

 ادتض١ٜ.
قزذ ايهبش ياٜاق اار ٚكشسٙ ع٢ً ايهافشٜٔ ؼي ايذْٝا ازي  ارتاَظ١:

  اْب ط٤ٛ ايعاقز١ ؼي اٯاش٠.
َٛكٛع١ٝ ايعٗدذ ٚاغيٝادام ؼي حبدظ ايٓبدٛغ ٚإع زداسٙ ؼي       ايظادط١:

 ايٓةا٠ َٔ ايزٍ ٚاهلٛإ.
 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِذ  ٛنٝذ قزذ ادتخٛد ٚايهبش يٓز٠ٛ ستُايظايع١:  

إازاس اٯ١ٜ عٔ ري١ َٚظده١ٓ ايباطدكري َدٔ أٖدٌ ايه داملر       اياا١َٓ:
 ٚايهباس يك ٌ ا٭ْزٝا٤.

َ  إ ق ٌ ايهباس يٮْزٝا٤ طايل يٲطد٬ّر ٚأػداسق ايٝد٘     اي اطع١:
....د فإ اغيظه١ٓ ٚايزي١ كَاًُىا ََكْفُسُوىَاٯ١ٜ يايعطف ع٢ً قٛي٘  عازي ر

 ا ٜذٍ ع٢ً اذتا ١ ازي ايزعا١ ايٓز١ٜٛ ايؼشٜب٬َ.١ص١َ هلِر ػي
اي ٛنٝذ ع٢ً قإْٛ ثايت ٖٚٛ  إ ق ٌ ا٭ْزٝا٤  ًِ ٚيرن  ايعاػش٠:

 حل ع٢ً ضتٛ ايعُّٛ انيُٛعٞ ايؼاٌَ يهٌ ا٭ْزٝا٤ ايزٜٔ ق ًٛا.
اْ كاّ ٚثأس اا عض ٚ ٌ َٔ ايزٜٔ ٜك ًٕٛ ا٭ْزٝا٤ ؼي  اذتاد١ٜ عؼش٠:

ٯٜاق نٕٛ ايادٛامل ٚايعكدامل ؼي اٯادش٠ر ٚيهدٔ     ايذْٝا ٚاٯاش٠ر فُٔ ا
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ٖزٙ اٯ١ٜ أايفق عدٔ ايرلدب اٱهلدٞ ايعا دٌ عًد٢ ايهبداس ؼي اذتٝدا٠        
ايذْٝار ٚ شػذ ْضٍٚ ايزٍ ٚاهلدٛإ عًد٢ ايدزٜٔ ٜك ًدٕٛ ا٭ْزٝدا٤ر ٚفٝد٘       
إػاس٠ ازي  لز٘  عازي ع٢ً َٔ ٜظع٢ ؼي ق اٍ ٚق دٌ اغيظدًُرير ٚدعد٠ٛ    

 يِٗ. ٱ  ٓامل اي عذٟ عًِٝٗ ٚاٱكشاس
عُدّٛ ايزيد١ عًد٢ ايهبداس ٚايدأ ٫  هدٕٛ ا٫ يكدذس٠         اياا١ْٝ عؼش٠:

َٚؼ١٦ٝ إهل١ٝر ار اْٗا  ؼٌُ  ْاق ايضَإ اغي زا١ٜٓر ٚحًٛهلِ ؼي أٟ َٛك  
َٔ ا٭س  ي  ة٢ً ايكذس٠ اٱهل١ٝ يظٗٛس إَاساق ايدزٍ عًدِٝٗ دا٥ُدًار    

 ٚؼي حاٍ ايؼذ٠ ٚايشاا٤ر ٚايظع١ ٚايلٝل.
ش َٔ أطشاس اٱساد٠ اي ه١ٜٝٓٛ ايكاٖش٠ ايدأ  يكذ أايفق اٯ١ٜ عٔ ط

٫ ضيهٔ يٲْظإ  رٝنٖا أٚ  زذًٜٗار ف٬ ٜكذس ايهباس ٚإ إ  ُعٛا ع٢ً 
ستٛ حاٍ ايزٍ ايأ ِٖ عًٝٗار ٚ ا٤ يبظ "كشيت" يـٝر١ اغياكٞ ايزٟ 
ٜبٝذ ايٛقٛع ٚايازاق ٚإط ذا١َ ايزي١ ٚعذّ  كٝٝذٖا ذاٍ اذتشمل ٚاهلضضي١ 

ٞ طايك١ يًُعشن١ َٚـاحز١ هلا َٚ أاش٠ عٓٗار ٖٚدٞ  َٔ اغيعشن١ر يٌ ٖ
َددٔ أطددزامل ٖضضيدد١ ايهبدداس ٚفددشاسِٖ َددٔ اغيعشندد١ر فايددزيٌٝ ٫ ٜظدد طٝ    
َٛا ١ٗ أيطاٍ ايٛ ٢ ايزٜٔ ٜضحبٕٛ ياك١ ضتٛ ايٓـش أٚ ايؼدٗاد٠ ةاعد١   

 ا  عازي.
َٚٔ إعةاص اٯ١ٜ ايبـٌ يري حاٍ ايزٍ ٚاهلدٛإ ٚحداٍ ايرلدب     

ُهددِٓٗ ايدد خًف َددٔ ايددزٍر يعا ٝدداس ايكزددٍٛ  اٱهلددٞ عًدد٢ ايهبدداسر فٝ
يؼشٚط ايز١َ ٚدف  ادتض١ٜر ٚيهٔ ايرلب اٱهلدٞ ٜزكد٢ َـداحزًا هلدِ     

تِهإًََّهُنْ كَهاًُىا   ٭ْ٘ َرتػذ عٔ نبشِٖ ياٜاق اا يكٛي٘  عدازي ؼي ٖدزٙ اٯٜد١ ر   

د َٚٓٗا  ٜاق ايكش ٕ ٚيضّٚ اٱقشاس يٓضٚهلدا َدٔ عٓدذ    ََكْفُسُوىَ تِأََاخِ اللَّهَِ 
 اا.
ٚقذ  بلٌ اا  عازي ْٚظدزٗا ازي ْبظد٘ ٚقدذ ٚسد قزدٌ أسيد   ٜداق        

َِ ًَرْلُىهَا ػَلَُْكَر د ٚيزٝإ ايبـٌ يري حاٍ ايزٍر ٚايرلب اٱهلٞ ذِلْكَ آََاخُ اللَّ
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  ا٤ق اٯ١ٜ يأَٛس:
ٚسٚد اٱازدداس عددٔ ْددضٍٚ ايرلددب اٱهلددٞ يٗددِ يعددذ رنددش     ا٭ٍٚ:

 اٱط آا٤ َٔ حاٍ ايزٍ.
ٚ ؼي "ٚيدا٤ٚا" ايدأ  بٝدذ اٱطد ا٦ٓاف يًخدا  رندش       زت٤ٞ ايٛا ايااْٞ:

اٯٜدد١ يعددذٖا ٭طددزامل يايرلددب اٱهلددٞ عًدد٢ ايهبدداسر ٚاْٗددا أعددِ َددٔ   
َٛكددٛع داددٍٛ اغيعشندد١ َدد  اغيظددًُري ٚستددا٫ٚ ِٗ اٱكددشاس ياٱطدد٬ّ  
ٚاغيظًُرير ٚح ٢ ع٢ً فش  إ ايدٛاٚ ؼي "ٚيدا٤ٚا" يًعطدف فدإ َعٓد٢      

 ايبـٌ يُٝٓٗا ٜزك٢ قا٥ًُا.
إ  ُدداع حًددٍٛ ايرلددب اٱهلددٞ ٚحدداٍ اغيظدده١ٓ يايٓظددز١     اياايددث:

 يًهباس.
ايعٗذ ٚايز١َ طزب دتعٌ أٌٖ ايه امل ٚأعشاكِٗ ٚأَٛاهلِ  ايشاي :

ؼي ر١َ ٚظيا١ٜ اغيظًُرير ٖٚٛ َٓاطز١ ي دذيشِٖ ياٯٜداق ايدأ  دا٤ يٗدا      
ٚاط كشا٤ َعاْٞ اي ٓضٌٜ َٚـادٜل ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 
َٔ ايٛاق  ايعًُٞ يًُظدًُرير ٚيهدٔ أحهداّ ايزَد١ ٚ كٝدذ      ايٓز٠ٛ َٓٗا ٚ

 أٌٖ ايه امل يؼشٚط يٝع َاْعًا َٔ ْضٍٚ ايرلب اٱهلٞ يِٗ.
 َٚٔ إعةاص اٯ١ٜ أَٛس:

َا ؼي اٯ١ٜ َٔ ايزٝإ ٚاي بـدٌٝ ايدزٟ ٜهدٕٛ كدٝا٤ ٜبلدذ       ا٭ٍٚ:
 ايهباس.

رنددش أطددزامل ايرلددب اٱهلددٞ يـددٝر١ اي بـددٌٝ اٱطيددايٞ  ايادداْٞ:
 عذّ حـش رنشٖا ياٱطياٍ ٚحذٙ.ٚاي عذدر ٚ
يٝإ إ َكايٝذ ا٭َٛس يٝذ اا  عازير ٚأْ٘ طزخاْ٘ مل ٜرتى  اياايث:

ايٓاغ ٚػأِْٗ يعذ إ اًكِٗ ٚطخش هلِ َا ؼي ا٭س ر يدٌ إ َٓداف    
وَؤَهَّها  ٚيشناق ايبعٌ ايـاو  رتػذ ع٢ً ا٭يٓا٤ ٚايزساسٟ قداٍ  عدازي ر  
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ر (1) درُِوَُْيِ فٍِ الْوَدَِنَحِ وَكَاىَ ذَحْرَهَُ كَنهصٌ لَهُوَها   الِْْدَازُ فَكَاىَ لِغُالَهَُْيِ ََ
 ٚرنش اْ٘  ذِٖ ايظاي .

نُا  رتػذ أكشاس ٚ زعاق ايبعدٌ ايظد٤ٞ عًد٢ ا٭عكدامل ٚحي ُدٌ      
 أَشٜٔ:

 ًخل اي زعاق يايزساسٟ عكٛي١ يٰيا٤ ؼي ايذْٝار ينٚا ٖٚدِ  ا٭ٍٚ: 
  ٚ اغيظده١ٓ يظدزب طد٤ٛ    ؼي عامل اييفصخ َا ٜ عش  ي٘ ايٓا٩ِٖ َدٔ ايزيد١ 

 فعًِٗ.
ٜأ ٞ ايزي١ ٚاغيظده١ٓ يٮيٓدا٤ يظدزب سكداِٖ يبعدٌ  يدا٥ِٗر        ايااْٞ:

ٚايـخٝذ ٖٛ ايااْٞر يزا ٚسدق يعض  ٜاق ايزّ يـٝر١ ارتطدامل قداٍ   
َِ ِهههْي َقْثههُ  ِبْى ُكنههُرْن ُهههْاِهِننَي         عددازي ر َُههاَء اللَّهه ًِْث ر (2)دُقههْ  َفِلههَن َذْقُرُلههىَى َؤ

 يٓا٩ِٖ ايزٜٔ أطًُٛا َٔ  ثاس ايزي١ ٚاغيظه١ٓياٱكاف١ ازي ط١َ٬ ا
ٚضيهٔ إٔ ْظُٞ ٖزٙ اٯ١ٜ  ١ٜ "ذزٌ َٔ اا" ٚمل ٜشد ٖزا ايًبظ ؼي 

 ايكش ٕ ا٫ ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١.

 اَِح ساح
َٔ اٯٜاق ؼي اٱساد٠ اي ه١ٜٝٓٛ إَ ٤٬ ايذْٝا يا٭َداساق ٚايؼدٛاٖذ   

 ايأ  هٕٛ ع٢ً قظُري:
 ايعٕٛ يًُظًُري.أطزامل اغيذد ٚ ا٭ٍٚ:
 َكذَاق ايبضع ٚاي ازٝط يًهافشٜٔ. ايااْٞ:

ٚ  ة٢ً ٖزٙ ايؼٛاٖذ يكظُٝٗا ؼي ٖزٙ اٯٜد١ ايهشضيد١ ايدأ   لدُٔ      
يٝإ  ٚٚؿف حاٍ ايهباس ايزٜٔ حياسيٕٛ اٱط٬ّ َٚا ِٖ فٝ٘ َٔ ايزي١ 
ٚاهلٛإر يٝهٕٛ حاهلِ ٚيٝاْ٘ ؼي ايكش ٕ عًْٛا يًُظًُري ؼي ايازاق عًد٢  

ٚق٠ٛ إكاف١ٝ  رتػذ عًِٝٗ َٔ ايعًِ يلدعف عدذِٖٚ ٚعةدضٙ    اٱضيإر 
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 عٔ اٱكشاس يِٗ.
ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ف ٓضٍ اٯ١ٜ ايكش ١ْٝ ع٢ً ؿذس ايٓيب ستُذ 

ٜٚ ًٖٛا ع٢ً اغيظًُري ي هٕٛ َذسط١ عكا٥ذ١ٜ نا١ًَر نُا ؼي ٖدزٙ اٯٜد١   
 ايأ ٖٞ حشص ٚٚاق١ٝ ٚط٬ح.

َٔ  عذِٜٗ ع٢ً اٱط٬ّر فٗٞ حشص َٔ كشس ٚأر٣ ايهباسر ٚٚاق١ٝ 
ٚطدد٬ح ؼي اذتددشمل ٚايظددًِر ٭ْٗددا  ددزري حدداٍ ايهبدداس َٚددا ٖددِ عًٝدد٘                

َٔ ايلعف ٚايٖٛٔ ايزٟ ٜرتػذ قٗشًا ٚاْطزاقًا عٔ ايزي١ ٚاهلٛإر ٫ٚ 
ٜعين  ٖزا ايزٝإ ايذع٠ٛ ازي اي ٗإٚ ٚق١ً اٱط عذاد ؼي َٛا ١ٗ ايعذٚر 

اغياٌ ٚيزٍ ايٛط  ٚاْبام ا٭َٛاٍ ؼي يٛسٚد  ٜاق يا٭َش يايك اٍ ٚايشد ي
ـَْؼُرْن ِههْي ُقهىٍَّج َوِههْي ِزَتهاِؽ         اي ٧ٝٗ يًخدشمل قداٍ  عدازي ر    َوَؤِػهدُّوا َلُههْن َهها اْظهَر

 .(1)دالََُْْ ِ
ٚحتث اٯٜد١ اغيظدًُري عًد٢  ٗداد ايهبداس يزٝدإ  ٓداٜ ِٗ ٚفظدكِٗ         

     ٚ عددذِٜٗ عًدد٢ اذتشَدداق ٚق ًدددِٗ ٭ػددشف ايٓدداغ ايددزٟ يعددداِٗ اا            
عض ٚ ٌ َزؼدشٜٔ َٚٓدزسٜٔر ٖٚدِ ا٭ْزٝدا٤ ر ٚ دذعٛ ازي أادز اذتا٥طد١        

ٚاذتدددزس َدددِٓٗ ي ةدددشأِٖ عًددد٢ اٱطددد٬ّ ٚاغيظدددًُرير فدددارا نددداْٛا قدددذ                   
ق ًددٛا ا٭ْزٝددا٤ يرددن حددلر َٚددا َددٔ ْدديب ا٫ ٚقددذ  ددا٤ َعدد٘ يدداغيعةض٠                     

ٓدددداغ ازي               ارتاسقدددد١ يًعدددداد٠ ايددددأ  ٪نددددذ ؿددددذم ْزٛ دددد٘ر ٚ ددددذعٛ اي   
إنشاَ٘ ٚ ـذٜك٘ ٚعذّ ادتخٛد يٓزٛ ٘ر فُٔ يدامل أ٭ٚيٜٛد١ ايكطعٝد١ إ    

ٜكددّٛ ٖدد٪٤٫ ايهبدداس ياي عددذٟ عًدد٢ اغيظددًُري ٚايظددعٞ يك دداهلِر ٜٚضٜددذ            
نؼددف اذتكددا٥ل ٖددزا ؼي قدد٠ٛ ػددٛن١ اغيظددًُري ٚعددضَِٗ عًدد٢ دفدد  أر٣            

 ايك ددداٍر ٚعدددذّ ايشندددٕٛ              ٚنٝدددذ ايهبددداسر َٚٓددد  أادددزِٖ اغيزدددادس٠ ؼي  
 ايِٝٗ.
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 يفهىو اَِح
أ ٗشق اٯ١ٜ حشَإ ايهباس َٔ ايعضر ٬َٚص١َ ايزي١ ٚاهلٛإ هلدِ  

 ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
 عذّ إَهإ حتكٝكِٗ ايٓـش. ا٭ٍٚ:
دعٛ ِٗ يً خًف َٔ ايزٍ ٚاهلٛإر ٜٚٓخـش طزٌٝ ايٓةا٠  ايااْٞ:

ِ  ٜاق ايكدش ٕر فٗدزٙ   َٔ ايزٍ يذاٍٛ اٱط٬ّر ٖٚٛ َٔ إعةاص َباٖٝ
اٯ١ٜ  ذعٛ ايهباس يايٛاطط١ ازي داٍٛ اٱط٬ّر فُا َٔ إْظإ ٚأ١َ ا٫ 
ٚ ظع٢ ازي ٌْٝ ايعضر ٖٚٛ ستـٛس ياٱضيإ ياا ٚاي ـذٜل يأْزٝا٥٘ر قاٍ 

ر ٚ بٝدذ ايد٬ّ ٖٓدا اٱا ـداقر     (1)دوَلِلََِّ الْؼِصَّجُ وَلِسَظُىلَِِ وَلِلْوُهاْهِنِنيَ  عازي ر

 "ايكًِ يًه اي١". نُا يٛ قًت
َٚٔ فلٌ اا  عازي ع٢ً ايٓاغ عدذّ ٚ دٛد يدشصخ ٚٚاطدط١ يدري      
ايهبددش ٚاٱضيددإر فدد٬ حي دداج  ددشى اٱْظددإ ايهبددش ٚإْ كايدد٘ ازي اٱطدد٬ّ  
َكددذَاق َٚظدد ًضَاق ٚاْ ظدداسر فًددٝع يٝٓدد٘ ٚيددري ايدد خًف َددٔ ايددزٍ   
ٚاهلددٛإ ا٫ ايدد ًبظ يايؼددٗاد رير َٚددٔ اٯٜدداق إ يددامل ايٓةددا٠ َب ددٛح 

ًٓاغ طيٝعًا يًٓةا٠ َٔ ايزٍ ٚاهلٛإر ٚاٱْ كاٍ َدٔ  لدب ٚطدخط    ي
ادتزاس ازي َشكا ٘ ٌْٚٝ ػشف اٱْ ُا٤ ازي ان أ١َر ٚار  زذٍ اغيٛكٛع 
 رن اذتهِر فٝزٖب عٓ٘ ايزي١ حاٍ داٛي٘ اٱط٬ّ ٭ْٗا ٬َص١َ ٚ ايع١ 

 يًهبش ٚادتخٛد.
 يٝإ قزذ ايزٍ ٚاهلٛإ. اياايث:
٢ اغيعـدد١ٝ ٚستاسيدد١ اٱطدد٬ّ ٚاٱكددشاس   :  ش ددب ايددزٍ عًدد  ايشايدد 
 ياغيظًُري.

: اغي٬ص١َ يري ايزٍ ٚاهلضضيد١ ؼي اغيعشند١ر فُدٔ ٜهدٕٛ ريد٬ًٝ      ارتاَع
َٚظخٛةًا عًٝ٘ر جيب إٔ جي ٓب ايك اٍ ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير ٚخي اس 
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 دف  ادتض١ٜ ٚايكزٍٛ يؼشا٥ط ايز١َ.
 ٚ  لُٔ اٯ١ٜ َظا٥ٌ:

١ ايهباس ٖٚدٛ كدعف إساد ٗدِ    يٝإ  اْب َٔ أطزامل ٖضضي ا٭ٚزي:
 ٚعةضِٖ عٔ َٛاؿ١ً ايك اٍ يظزب حاٍ ايزٍ ايأ كشيت عًِٝٗ.

 حي ٌُ ْضٍٚ ايزٍ يايهباس طع١ ٚكٝكًا ٚ ٗري: اياا١ْٝ:
  ٛي٘ دتُٝ  ايهباس. ا٭ٍٚ:
إضتـداسٙ يايدزٜٔ حيداسيٕٛ اغيظدًُرير ٜٚظدعٕٛ ؼي اٱكدشاس        ايااْٞ:

  ٚ يٝدإ عًد١ ايزيد١ اغي عدذد٠     يِٗر ٚايـخٝذ ٖٛ ا٭ٍٚ ٭ؿداي١ اٱةد٬م 
 اغيـادٜلر َٚٓٗا نبشِٖ ياٜاق اار ٚإا ٝاسِٖ اغيعـ١ٝ ٚادتخٛد.

 رؼددٞ ايددزٍ ٚاهلددٛإ يًهبدداس عًدد٢ ضتددٛ ايعُددّٛ ايضَدداْٞ    اياايادد١:
ٚاغيهاْٞر ٜٚذٍ ع٢ً ا٭ٍٚ أٟ ايضَاْٞ ؿٝر١ادتُ  ؼي "كشيت عًِٝٗ"ر 

حكِٗ ايزي١ ؼي نٌ َهإ د أٟ  ٬ؤََْيَ هَا ثُقِفُىاأَا اغيهاْٞ فكٛي٘  عازي ر
ٜٛ ذٕٚ فٝ٘ر ٚارا ناْٛا ٜظٕٓٛ إ حـِْٛٗ شيٓعِٗ َٔ عذِٖٚ فاْٗا ئ 
شيٓعِٗ َٔ ايزٍ ٚاهلٛإ ٭ْ٘ دا٤ ٜظدشٟ ؼي ا٭ٚؿداٍر ٚكدعف ٜرًدب     

 ع٢ً ايٓبٛغر ٜٚظٗش ع٢ً ا٭يظ١ٓ ٚؼي ا٭فعاٍ.
 زعث اٯ١ٜ اغيظًُري يًذفاع عٔ اٱط٬ّر ٚ ذعِٖٛ يعدذّ   ايشايع١:

َٔ ايهباس ايزٜٔ ٜع ذٕٚ عًدِٝٗر ٚحتداِٗ عًد٢ ادٛ  ايك داٍ      ارتٛف 
ٚعددذّ ايشكددا يؼددشٚط ايعددذٚ ايددأ ختددايف َزدداد٨ اٱطدد٬ّ ٭ٕ ايزيدد١   

 ٬َص١َ ي٘ر ٫ٚ ٜظ طٝ  ايعذٚ ايـُٛد ؼي اغيٛا ١ٗ.
ٖٓاى  زأٜ يري ايزٍ ٚإْ با٤ ايـيف ؼي ايك اٍر فُٔ ٜهدٕٛ   ارتاَظ١:

 ٛ َٔ أطزامل ٖضضي ِٗ ؼي اغيعاسى.ري٬ًٝ َٗاًْا ٜب كش غيًه١ ايـيفر ٖٚ
 ٛنٝذ اٯٜد١ عًد٢ اٱطد آا٤ر ٚاضتـداسٙ ياغيٝادام ٚايعٗدذ        ايظادط١:

د يبلدً٘  عدازي ؼي   وَحَثْه ٍ هِهيْ النَّهاضِ   ٚايز١َ َ  إة٬قٗدا يكٛيد٘  عدازي ر   

إَلا٤ ايز١َ ٚايعٗذر ٚيضّٚ حبظ اغيظًُري هلُدار ٚ عاٖدذُٖا ٚايٛفدا٤    
 يؼشٚط ايز١َ.
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ع قاعذ٠ ن١ًٝ ؼي اغيكاّ ٖٚٞ إ ايز١َ ٚاق١ٝ َٔ ضيهٔ  أطٝ ايظايع١:
ايزٍ ٚاهلٛإر ٫ٚ  أ ٞ ايز١َ ا٫ يايعٗذ َ  اغيظًُرير ٚقزٍٛ ػشٚةِٗر 
ٚيهٔ ايز١َ ٫  شف  ايرلب اٱهلٞ عٔ ايهباس ٚايباطدكري ٭ْد٘ َد٬صّ    

 يًهبش ياٜاق اا ٚايٓز٠ٛ.
َدد   اي بـددٌٝ يددري ايعٗددذ َددٔ اار ٚايعٗددذ َددٔ اغيظددًُرير  اياآَدد١:

 َٛكٛع١ٝ ْٚب  نٌ ٚاحذ َُٓٗا.
 إط خكام ايهباس يًعزامل اٱهلٞ. اي اطع١:
 إازاس اٯ١ٜ يعذّ سكا اا  عازي عٔ ايهافشٜٔ. ايعاػش٠:

َٔ َباِٖٝ اٯ١ٜ يضّٚ طعٞ اٱْظإ يٓٝدٌ سكدا اا    اذتاد١ٜ عؼش٠:
 عازير ٚحشؿ٘ ع٢ً إ  ٓامل  لز٘ر ٚقذ فاص يٗزٙ ايٓع١ُ اغيظًُٕٛ يٗزٙ 

اغيشنزد١ر اَددا ايهبداس فكددذ اظدشٚا ٖدزٙ ايٓعُدد١ ٚإطد خكٛا ْددضٍٚ       ايٓعُد١ 
 ايرلب اٱهلٞ يِٗ يظًُِٗ ٚ عذِٜٗ ع٢ً اغيظًُري.

 ٗٛس ع٬َاق ايزٍ ٚاي باقش ٚارتٛف عًد٢ ايهبداسر    اياا١ْٝ عؼش٠:
فرتاِٖ ٜهاشٕٚ َٔ ايؼه٣ٛ ٚاذتا ١ر ًٜٚةدإٔٚ ازي اٱ ٝدإ يا٭عدزاس    
ايأ حتٍٛ دٕٚ ايبعٌ ٚإ ناْت  ض١ٝ٥ اٚ ١ُٖٝٚر ؼي يٝإ يًطف اٱهلٞ 
ع٢ً اغيظًُري ؼي طعِٝٗ ؼي َشكا٠ اار ٚجتداٚصِٖ يًـدعامل ٚاغيؼدامر    

 ٛ ا زدداق ؼي حدداٍ ايؼددذ٠ ٚايشاددا٤ر ٚايظددع١    ٚ عاٖددذِٖ يًبددشا٥ض ٚاي
ٚايلٝلر ٚػهشِٖ ا  عازي ع٢ً  ٛايٞ ايٓعِر فايهافش ٜٓظش ازي َا ٜب كش 
ايٝ٘ر َٚا  امل عٓ٘ َدٔ ايش ا٥دب َٚدا يعٴدذ َدٔ اٯَداٍ ٚايراٜداقر أَدا         
اغيظًِ فاْ٘ ٜؼهش اا عض ٚ ٌ ٜٚع يف نٌ َا عٓذٙ ٖٛ نان ٚفلٌ عظِٝ 

 َٔ عٓذ اا عض ٚ ٌ.
 يٝإ أطزامل  لب اا عض ٚ ٌ ع٢ً ايهباسر ٖٚٞ: ١ عؼش٠:اياايا

 نبشِٖ ياٜاق اا َ   عذدٖا ٚناش ٗا. ا٭ٍٚ:
 قٝاَِٗ يك ٌ ا٭ْزٝا٤ يرن حل. ايااْٞ:
 إؿشاسِٖ ع٢ً اغيعـ١ٝ ٚادتخٛد. اياايث:
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  ًُِٗ ٚ عذِٜٗ  ع٢ً ايرن. ايشاي :
 ٚؼي رنش ٖزٙ ا٭طزامل ٚع١ً كشمل ايزي١ ٚاغيظه١ٓ َظا٥ٌ: 

اْ٘ ػاٖذ ع٢ً إ اا عض ٚ ٌ ٫ ٜظًِ احذًار ٚإ ايهباس  ا٭ٚزي:
 ِٖ ايزٜٔ ٜظًُٕٛ أْبظِٗ.

 دع٠ٛ ايهباس ٱ  ٓامل أطزامل طخط اا عض ٚ ٌ. اياا١ْٝ:
 بكدد٘ اغيظددًُري ؼي ايددذٜٔر ٚإس كددا٩ِٖ ؼي اغيعدداسف اٱهلٝدد١ر  اياايادد١:

 ٚصٜاد٠ َعشف ِٗ يأحٛاٍ ايٓاغ.
َعشف١ َشا ب ايٓاغ ٚأحٛاٍ أٌٖ اغيًٌ َٛكٛع١ٝ ايعٌُ ؼي  ايشايع١:

ٚايٓخٌر يًخدا  اٱضيدإ اٚ عذَد٘ فُدٔ ٜ ًدزع يدايهبش ياٜداق اا ٜزد٤ٛ         
يظخط اا عض ٚ ٌر ػيا ٜذٍ ؼي َبَٗٛ٘ ع٢ً إ َٔ خي اس اٱضيإ ٜبٛص 

 يشكاٙ  عازي.
 ٚخبـٛق ايبا  اٯ١ٜ ايهشضي١ر ٖٓاى َظا٥ٌ:

  زذأ يًبظ "كشيت".ٖزٙ اٯ١ٜ ٖٞ اٯ١ٜ ايٛحٝذ٠ ايأ ا٭ٚزي: 
َٔ يري ث٬ث َشاق ٚسد فٝٗا يبظ "كشيت"  ا٤ق َش إ ؼي  اياا١ْٝ:
 ٖزٙ اٯ١ٜ.
  هشس َش ري ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ نٌ َٔ ا٭يبا  اٯ ١ٝ: اياايا١:
 كشيت عًِٝٗ. ا٭ٍٚ:
 حزٌ. ايااْٞ:
 َٔ اا. اياايث:
 ريو. ايشاي :

 ناْٛا.  ارتاَع:
يظدايك١ يٝدإ ارتـداٍ ايزَُٝد١     ٜٚبٝذ ادتُ  يري ٖدزٙ اٯٜد١ ٚاٯٜد١ ا   

 يًباطكري َٔ أٌٖ ايه امل ٖٚٞ:
 طعِٝٗ يٲكشاس ياغيظًُري.ا٭ٍٚ: 
عذّ ٚؿٍٛ كشسِٖ ٚنٝذِٖ يًُظًُري ا٫ ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣  ايااْٞ:
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 احملذٚد َٛكٛعًا ٚصَاًْا ٚأثشًا.
عضَِٗ ع٢ً ق اٍ اغيظًُرير ٚعذّ قزٛهلِ يًـًذ ٚػدشا٥ط   ايااْٞ:

 ايز١َ.
 عٓذ اغيٛا ١ٗ ٚإػ ذاد ٚةأ٠ ايك اٍ. ٖضضي ِٗ اياايث:
إْعذاّ ٚ ٛد ايٓاؿش يًباطكري ٚايهباس ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً  ايشاي :
 اغيظًُري.

 ْضٍٚ ايزي١ يِٗ. ارتاَع:
٬َحك١ ايزي١ هلِ ؼي أٟ َهإ حيًٕٛ ي٘ر فكذ ٜأ٣ٚ فشٜل  ايظادغ:

َِٓٗ ازي أٌٖ ايه امل َٔ أَـاس ٚيًذإ أاش٣ر ٚيهِٓٗ ٜعٝؼٕٛ يِٝٓٗ 
اٍ َٔ ايزي١ ٚايرشي١ر ٜٚ ٛيٕٛ ايكٝاّ يأعُاٍ د١٦ْٝر ٚؿٓا٥  اذ١َ ؼي ح

 َ  ادتٗذ ٚق١ً ا٭ ش ٚإضتطاط اغيٓضي١.
َٛكددٛع١ٝ ايعٗددذ ايددزٟ ٜعطٝدد٘ اغيظددًُٕٛ ؼي طدد١َ٬ أٖددٌ   ايظدداي :

 ايه امل َٔ ايزي١ ٚاهلٛإ.

 اَِح نطف
  ددٛازي  ٜدداق ايًطددف اٱهلددٞ عًدد٢ اغيظددًُري ؼي ايكددش ٕر ٖٚددٛ َددٔ  

 ٜا ٘ ياْٗا  ٜاق اار ف دأ ٞ  د٠ٚ٬ ندٌ  ٜد١ ي هدٕٛ سظيد١       َـادٜل ْعت 
ياغيظًُري ٚايٓاغ طيٝعًار ٚيطبًا حيزب هلِ اٱضيإ ٚحشصًا َٔ اغيعاؿٞر 
نُددا  ددزري  ٜدداق ايكددش ٕ ايكددزذ ايددزا ٞ يًهبددش ٚاي عددذٟ عًدد٢ اغيظددًُري   
ياٱكاف١ ازي  ثاسٙ ايعا ١ً ٚاٯ ١ًر ٜٚ ة٢ً ايًطف اٱهلٞ ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ 

 ٚ َٔ:ٙٛ 
د إازدداس إهلددٞ يٓددضٍٚ ايزيدد١  ػُههسِتَدْ ػَلَههُْهِنْ الرِّلَّههحُقٛيدد٘  عددازي ر ا٭ٍٚ:

يايهبدداس يؼدداس٠ يًُظددًُري يعطدد ذا١َ ايٓـددش ٚحددث هلددِ عًدد٢ َٛاؿدد١ً 
ادتٗاد ٚايذفاع عدٔ يٝلد١ اٱطد٬ّر فكدذ ٜٓ ـدش انياٖدذٕٚ ؼي َعشند١ر        
ٚيهدٔ ٫ ًٜزددث ايعددذٚ ح دد٢ ٜددأ ٞ ،ددٝؽ  ددشاس اٚ ٜزددا  ِٗ ؼي دٜدداسِٖ  

 ٚيٝٛ ِٗ.
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فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ٱازاس اغيظًُري يزي١ ٖٚٛإ عذِٖٚر ٚاْ٘ ح ٢  
ٚإ عاٚد ايهش٠ فإ ايلعف ٚارتٛف ٚاهلٛإ ٬َص١َ هلِر ٚفٝ٘ يطف 
يايهباس يذعٛ ِٗ ازي  ايهف عٔ إٜزا٤ اغيظًُريرٚص شِٖ عدٔ اي عدذٟ   
عًدد٢ حشَددا ِٗر ٚيعددث يًٝددأغ ؼي ْبٛطددِٗ َددٔ ستددا٫ٚ ِٗ اٱكددشاس     

 ياغيظًُري.
إ إَ ٓاع ايهباس عٔ اٱكشاس ياغيظًُري يشصخ دٕٚ صٜداد٠  ثداَِٗر   
ٚػذ٠  لدب اا عًدِٝٗر يدزا فدإ اٯٜد١ ايهشضيد١ يطدف يٗدِ َدٔ  ٗد١           
اٱَ ٓدداع ٚايهددف عددٔ إٜددزا٤ اغيظددًُرير ٚفٝدد٘ يطددف إكدداؼي ياغيظددًُرير   
ؿخٝذ إ  عذٟ ايهباس ع٢ً اٱط٬ّر ٚاغيظًُري يدٔ ٜلدشِٖ ا٫ أر٣   

 ش يًُظًُرير ا٫ إ ندف ايهبداس عدٔ ا٭ر٣ ختبٝدف     ٚفٝ٘ اياٛامل ٚا٭
 ٚسظي١ إكاف١ٝ ياغيظًُري.

اٱة٬م اغيهاْٞ يٓضٍٚ ايزي١ ع٢ً ايهباس يطدف ياغيظدًُرير    ايااْٞ:
فكذ خيؼ٢ اغيظًُٕٛ ايهبداس عٓدذ إ  ُداعِٗ ؼي َٓ دذٜا ِٗر فةدا٤ قٛيد٘       

بدشقرير  ديٝخيفِٖ سي٬صَد١ ايدزٍ هلدِ زتد ُعري َٚ     ؤََْيَ هَا ثُقِفُىا عازي ر

ٚقذ ٜظٔ يعض اغيظًُري يإ ايهباس ؼي يًذاِْٗ أقٜٛا٤ ٚؼي حاٍ خي ًدف  
 عٔ حاٍ ايزٍ ِٖٚ ق١ً ٚشت ًطٕٛ َ  اغيظًُري.

فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي خيف عٔ َـاحز١ ايزي١ ٚاهلٛإ ٚايلعف هلدِ  
ر (1)دذَحْعَثُهُنْ  َوُِؼ ا وَقُلُىتُهُنْ  َرًَّؼي نٌ َهإ َٚٓٗا يًذاِْٗر قاٍ  عازي ر

َٔ ايًطف اٱهلٞ يايهباس َعدشف ِٗ سي٬صَد١ ايدزٍ هلدِ ؼي ندٌ َهدإ       ٚ
ي هٕٛ طززًا ي خًـِٗ َٔ ايهبش ٖٚةشإ َٓاصي٘ يٓبش٠ ايٓبع َٔ ايدزٍ  

 ٚأطزاي٘.
دعدد٠ٛ أٖددٌ ايه ددامل يًددذاٍٛ ؼي رَدد١ اٱطدد٬ّر ٚةًددب     اياايددث:

ايظ١َ٬ ٚا٭َٔ َدٔ ايدزٍ ٚاهلدٛإر ٚؼي اٯٜد١ ػداٖذ عًد٢ إ اا عدض        
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٢ً ايٓاغ يايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل ايأ  ظداعذِٖ ؼي ايٓةدا٠ َدٔ    ٚ ٌ أْعِ ع
 ٬َص١َ ايبضع ٚارتٛف.

 عٌ اا عض ٚ ٌ ايٓؼأ٠ اٯاش٠ داسًا يًخظداملر ٚ دا٤ق    ايشاي :
ٖزٙ اٯ١ٜ يطبًا يايعزاد غيا فٝٗا َٔ اٱازاس عدٔ  لدب اا عًد٢ ايهبداس     

هبداسر  ايزٟ حياسيٕٛ اغيظًُرير ٚفٝ٘ عٕٛ يًُظًُري ٚإْزاس ٚختٜٛف يً
 ٚدع٠ٛ هلِ يً ٛي١ ٚاٱْاي١.

ٚ عٌ اا عض ٚ ٌ اغيظًُري ٜشددٕٚ ؼي نٌ ّٜٛ عذ٠ َدشاق قٛيد٘   
طِسَاؽَ الَّرَِيَ ؤًَْؼَوْدَ ػَلَُْهِنْ غَُْسِ الْوَغْؼُىبِ ػَلَُْهِنْ وَالَ *اهْدًَِا الظِّسَاؽَ الْوُعْرَقُِنَ  عازي ر

لب اا عًِٝٗر ٚيٝإ ر ي ٛنٝذ قزذ ْٗج ٚفعٌ ايزٜٔ  (1) دالؼَّهالِّنيَ 

 حشق اغيظًُري ع٢ً ايٓةا٠ ٚايظ١َ٬ َٔ  لب اا عض ٚ ٌ.
َٔ ايًطف اٱهلٞ ؼي اٯ١ٜ ايهشضي١ يٝإ ٚ بـدٌٝ أطدزامل    ارتاَع:

ْضٍٚ ايرلدب اٱهلدٞ ٚاغيظده١ٓ عًد٢ ايهبداس يٝهدٕٛ دسطدًا َٚٛعظد١ر         
ٚةشدًا يًةٗاي١ ٚايرشسر فكذ ٜهٕٛ ايهافش ؼي  ب١ً َٔ أَشٙر ٫ٚ ٜهًف 
ْبظ٘ عٓا٤ ايٓظش فُٝا ٖٛ فٝ٘ َٔ اٱؿشاس ٚايعٓاد ٚادتخٛدر ف أ ٞ ٖدزٙ  
اٯ١ٜ ي زري ي٘ ط٤ٛ ايٓٗج ايزٟ ٜ زع٘ر ٚك٬ي١ ايزٜٔ طزكٛٙ عًٝ٘ ػئ قاّ 
يك دٌ ا٭ْزٝددا٤ ٚاي عددذٟ عًدد٢ اذتشَدداقر ٖٚددزا ايزٝددإ يطددف يدد٘ ٚفلددٌ  

 يٮ زاع عٔ اغي زٛعري َِٓٗ.
هباس ٚ هٕٛ حاكش٠ َعِٗ ٚ ٗا ِ َلاَري اٯ١ٜ قًٛمل ٚأٖٚاّ اي 

ؼي َٓ ذٜا ِٗ  هؼف هلِ ا٭كشاس ايذ١ْٜٛٝ ٚا٭اش١ٜٚ غيا ٖدِ عًٝد٘ َدٔ    
 ايهبش ٚادتخٛد.

 ٚؼي اٯ١ٜ َظا٥ٌ:
 إحاة١ ايزٍ يايهافشٜٔ حملاسي ِٗ اٱط٬ّ.ا٭ٚزي: 
إط آا٤ عذد َٔ ايهباس َٔ ْضٍٚ ايزي١ يِٗر ٖٚزا اٱط آا٤  اياا١ْٝ:

                                                 

 .7-6طٛس٠ ايباحت١  (1) 



                                                                        د159ر                                                                    72َعامل ا٫ضيإ ج 

 

 ع٢ً قظُري:
 ٓذِٖ عٗذ َٔ اا عض ٚ ٌ.ايزٜٔ ع ا٭ٍٚ:
 ايزٜٔ حـًٛا ع٢ً عٗذ ٚأَإ ٚر١َ َٔ اغيظًُري. ايااْٞ:
س ددٛع ايهبدداس َددٔ اٜددزا٥ِٗ ٚستدداسي ِٗ يًُظددًُري يٓددضٍٚ    اياايادد١:

 ايرلب اٱهلٞ ي٘ ٚإط خكاقِٗ ايًعٔ.
إقرتإ ايزي١ ياغيظه١ٓ فٝهٕٛ ايهافش يعذ  عذٜ٘ ع٢ً اغيظًُري  ايشايع١:
 ري٬ًٝ َظهًٝٓا.

يٝدإ إطد خكام ايهبداس يًرلدب اٱهلدٞر ٚإحاةد١ ايدزٍ         ظ١:ارتاَ
 ٚاغيظه١ٓ يِٗر َٔ ٚ ٛٙ:

 نبشِٖ ياٜاق اا. ا٭ٍٚ:
 ق ًِٗ ا٭ْزٝا٤. ايااْٞ:
  كٝٝذ ق ًِٗ ا٭ْزٝا٤ ياْ٘ يرن حل. اياايث:
 إؿشاسِٖ ع٢ً إس هامل اغيعاؿٞ. ايشاي :

إع ددذا٩ِٖ عًدد٢ اغيظددًُري ٚشيددادِٜٗ ؼي ايظًددِر ٚٚسدق   ارتدداَع:
 نًُاق ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ مل  شد ؼي  نٖا َٔ  ٜاق ايكش ٕ ٖٚٞ:

 حزٌ َٔ اا. -1
 حزٌ َٔ ايٓاغ. -2

 كشيت عًِٝٗ اغيظه١ٓ. -3
ٚ  لددُٔ اٯٜدد١ ايًطددف ياغيظددًُري ٚايٓدداغ طيٝعددًار ٖٚددٞ حـددا١ْ   
ٚٚاق١ٝ يًُظًُري َٔ ا٭ر٣ ٚأطزامل اٱف  إ ٚاٱْؼراٍ عٔ ةاع١ اار 

ٲْظإر ٖٚزا اٱ ٛا٤ َشنب َٔ ٚفٝٗا يٝإ ٱط ُشاس إ ٛا٤ ايؼٝطإ ي
:ٙٛ ٚ 

 ف ١ٓ ايهباس ٚايباطكري. ا٭ٍٚ:
 ستاٚي١  ازٝت ايؼو ٚايشٜب ؼي ْبٛطِٗ. ايااْٞ:
ايٛطٛطدد١ هلددِ يٲ  ُدداع عًدد٢ ايهبددش ٚادتخددٛدر ٚدعدد٠ٛ  اياايدث: 
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 يعلِٗ يعلًا يً ُادٟ ؼي ايزْٛمل.
حتدشٜبِٗ عًد٢ إٜدزا٤ اغيظدًُرير ٚستدا٫ٚق اٱكدشاس يٗدِر         ايشاي :

ٞ ٖددزٙ اٯٜدد١ ي هددٕٛ حةدد١ يًُظددًُرير ٚ ٛنٝددذ يشظيدد١ اا يٗددِر   ف ددأ 
ٚاي خبٝف عِٓٗ ْٚـش ِٗ ع٢ً عذِٖٚ ،عً٘ اا٥زًا ري٬ًٝر ا٫ ايزٟ ي٘ 
عٗذ َٚٝاام ٚح ٢ ايعٗذ فاْ٘ ػاٖذ ع٢ً ق٠ٛ اغيظًُري ٚفلٌ اا عًِٝٗ 
يعذّ صتا٠ أعذا٥ِٗ َٔ ايزي١ ا٫ ايزٜٔ اي ةأٚا ازي ايعٗذر ٚايٓاغ ع٢ً 

 :قظُري
 َظًُٕٛ. ا٭ٍٚ:
  ن اغيظًُرير ٖٚ٪٤٫ ع٢ً أقظاّ: ايااْٞ:
 اغي٪َٕٓٛ ياا َٔ أٌٖ ايه امل.  ا٭ٍٚ:
هِنْهُنْ ايباطكٕٛ ايزٜٔ رنش ِٗ اٯ١ٜ قزٌ ايظايك١ يكٛي٘  عازيرايااْٞ: 

 د.الْوُاْهِنُىىَ وَؤَكْثَسُهُنْ الْفَاظِقُىىَ
 ايهباس اغيؼشنٕٛ. اياايث:

ٛم ايدزٍ ٚاهلدٛإ سيدٔ ٜظدع٢ ؼي اٱكدشاس      ٚأايفق ٖزٙ اٯ١ٜ يًخد 
ياغيظًُري ي هٕٛ َٛعظ١ ٚصا شًا يًٓاغ طيٝعًا َٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري 
يددزا فاْٗددا يطددف ٚإْددزاس سيددٔ ٜدد٪رٟ اغيظددًُري ٚ ددنٙر اَددا ايددزٟ ٜدد٪رٟ  

 اغيظًُري فإ اٯ١ٜ سظي١ ي٘ َٔ ٚ ٛٙ:
 فٝٗا دع٠ٛ يًهافش يًهف عٔ إٜزا٤ اغيظًُري. ا٭ٍٚ:
عدث اٯٜد١ عًد٢ اي بداق ايهدافش ازي َدا ٖدٛ فٝد٘ َدٔ ايدزٍ            ز ايااْٞ:
 ٚاهلٛإ.

ؼي اٯ١ٜ إؿ٬ح يًهافشر ٚدعد٠ٛ هلةدشإ اٜدزا٤ اغيظدًُرير      اياايث:
٭ٕ ايلشس ايزٟ ٜـٝز٘ نزنر ٚار ٜ أر٣ اغيظًُٕٛ َٔ ستا٫ٚق اٱكشاس 
يِٗر ٜٚ رًزٕٛ ع٢ً ا٭ر٣ر ٚخيش ٕٛ أناش ق٠ٛ َٚٓع١ر فإ حاٍ ايدزٍ  

ِٖ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر َٚٔ اٯٜاق ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا إ  عًٗا ٬َص١َ يعذٚ
اا عض ٚ ٌ ١٦ًَٝ يا٭َا١ً ايأ  ؼدن ازي عدامل اٯادش٠ ٚ هدٕٛ  دزنش٠      
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يٗار َٚٓٗا حاٍ ايزٍ ٚاهلدٛإ يًهبداسر ٚؼي اٯٜد١ يطدف ياغيظدًُري َدٔ       
:ٙٛ ٚ 

 اٯ١ٜ عيف٠ َٚٛعظ١. ا٭ٍٚ:
 ؼي اٯ١ٜ ػبا٤ يـذٚس اغيظًُري. ايااْٞ:
 اٯ١ٜ دع٠ٛ يًُظًُري يًـيف ٚاي خٌُ ؼي راق اا. اياايث:
اٯٜد١ حةد١ عًد٢ ايهبداسر َٚٓاطدز١ غيعشفد١ أحدٛاٍ ايعدذٚر          ايشايد : 

ٚايارشاق ايأ ٜٓبز َٓٗا ايٝ٘ر اـٛؿًا ٚإ حاٍ ايٓاغ ؼي اٱْ ُا٤ ع٢ً 
 قظُري:

اذتاٍ اغيظ كشأ٠ ايااي ١ ٖٚٞ حـشًا عٓدذ اغيظدًُري ٚيكدا٩ِٖ     ا٭ٍٚ:
 ط٬ّ دا٥ًُار ٚعذّ  ٛاص اٱس ذاد ؼي ايؼشٜع١ اٱط١َٝ٬.ع٢ً اٱ

اذتاٍ اغي ضيضي١  ن ايااي ١ عٓذ  دن اغيظدًُرير ٚجتدذد ا٭َدش      ايااْٞ:
هلِ يذاٍٛ اٱط٬ّ ع٢ً ضتٛ اٱ ـاٍ ٚاٱط ُشاس ايَٝٛٞر يدزا فعًد٢   
اغيظدددًُري ايظدددعٞ هلدددذاٜ ِٗ ٚاسػدددادِٖ ٚدعدددٛ ِٗ ازي ايعدددض ٚا٭َدددٔ 

أ ري ْٚضع سدا٤ ايدزٍ ٚاهلدٛإ ايدزٟ ٜهدٕٛ عًدِٝٗ ؼي      ٚايظ١َ٬ ؼي ايٓؼ
 اٯاش٠ أػذ ٚأَش ػيا ٖٛ ؼي ايذْٝا .

َٚٔ ايًطف اٱهلٞ إ  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يزٝإ حاٍ ايهباس َٚا ِٖ 
عًٝ٘ َٔ ايزٍ ٖٚٛ  أر٣ ٚكشس ْبظٞ ٚ نٟ يٝهٕٛ دسطًا  ظ كشأ َٓد٘  

٠ ازي اهلذا١ٜ حاهلِ ؼي اٯاش٠ر ٜٚ لُٔ اٱْزاس ٚايٛعٝذ اغيكشٕٚ يايذعٛ
 ٚايـ٬ح ٚاٱْ كاٍ ازي َٓاصٍ ايعض ٚايشفع١ اي٬ص١َ يٲضيإ.

 إفاضاخ اَِح
أساد اا عددض ٚ ددٌ يًٓدداغ إ حيزددٛٙ ٜٚٓكطعددٛا ازي عزاد دد٘ر ٖٚددزا  
اذتب حا ١ ٚكشٚس٠ يًٓداغر ار اْد٘ طدزخاْ٘  دين  دن ست داجر ٚ ٓداٙ        
 َطًددلر فٗددٛ يددٝع ست ا ددًا يددزاق اٱْظددإ ٚفعًدد٘ ٚحزدد٘ َٚؼدداعشٙر        
ٚأحاطٝظ٘ ٚيهٓ٘ طزخاْ٘ ٜكشمل ايعزذ َٔ ايطاع١ يزعث َلاَري احملز١  ؼي 
ْبظ٘ ٚ عً٘ َٓؼر٬ً ياٜا ٘  عازي ؼي اٯفام ٚؼي ايٓبٛغ ٚؼي ايكش ٕ ايزٟ 
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   ة٢ً فٝ٘ َعاْٞ ايهؼف ٚايزٝإ ٭حٛاٍ ايٓاغ ؼي ايٓؼأ ري.
 ٚ ٓخـش ؼي أَشٜٔ:

 فٛص فشٜل يشكا اا. ا٭ٍٚ:
 ايبشٜل اٯاش ْٚضٍٚ  لب اا عًِٝٗ.اٝز١ ٚاظاس٠  ايااْٞ:

ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ إفاك١ ع٢ً اغيظًُري ٚيؼاس٠ هلِ يدايبٛص ٚ دزيًا   
هلِ يظاح١ ايكذغ ٚاغيًهٛقر ٚدع٠ٛ يٲْؼراٍ يعزاد ٘ ٚأدا٤ اغيٓاطدو  
يٝهٕٛ ٖزا اٱْؼراٍ ٚط١ًٝ ٱن ظامل اذتظٓاقر ٌْٚٝ ايذس اق ايعاي١ٝ 

 ٚٚاق١ٝ َٔ كشس ٚإٜزا٤ ايهباس.
 عكب ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ يٲازاس اٱهلٞ يعذّ إكشاس ايهبداس  ٜٚزري 

ياغيظددًُري ا٫ عًدد٢ ضتددٛ ا٭ر٣ ايكًٝددٌ ايعٓاٜدد١ اٱهلٝدد١ ياغيظددًُري أفددشادًا 
ٚطياعاقر ٚعذّ إضتـاس ايٓعِ ايأ  رت٣ عًِٝٗ يايدزاقر يدٌ  ؼدٌُ    
فلذ عذِٖٚ ٚدفع٘ عٔ إٜزا٥ِٗ ٚإػراي٘ يٓبظ٘ ٚإحاة ٘ يايزٍ ٚاهلٛإ 

ْٝا حذٜك١  ٓا٤ ٜظٝذ اغيظًُٕٛ ؼي  ٓزا ٗار ٜٚ ٓعُٕٛ خبنا ٗا ي هٕٛ ايذ
٫ خيؼٕٛ ع٢ً َدا ؼي ؿدذٚسِٖ َدٔ اهلدذ٣ ٚاٱضيدإر ٚشيد ٮ ْبٛطدِٗ        
يايرزط١ ٚايظعاد٠ ي ٛاسث ْع١ُ اٱضيإ ٚاذتبدا  عًد٢ َزداد٨ اٱطد٬ّر     
ٚاٯ١ٜ سظي١ َض ا٠ يًُظدًُري ٚدعد٠ٛ هلدِ يًُٛا زد١ عًد٢ ايعزداداقر       

 هباس عٔ إٜزا٥ِٗ.ٚإازاس ذةب اي

 يٍ غاَاخ اَِح
   لُٔ اٯ١ٜ َظا٥ٌ:

إازدداس اغيظددًُري ذدداٍ عددذِٖٚ ؼي ايددذْٝا ر َٚددا ًٜخكدد٘ َددٔ  ا٭ٚزي:
 ا٫ر٣.

 ايزٍ ٚاغيظه١ٓ َكذ١َ يًعزامل ؼي ا٭اش٠.اياا١ْٝ: 
 صٜاد٠  ق٠ٛ َٚٓع١ اغيظًُري سيعشف ِٗ يلعف ٖٚٚٔ عذِٖٚ. اياايا١:
 طزٌٝ اار غيا ؼي كشمل ايزي١ ع٢ً دع٠ٛ اغيظًُري يًةٗاد ؼي ايشايع١:

 ايهباس َٔ اي ١٦ٝٗ يًرًز١ عًِٝٗ.
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غيا  ا٤ق اٯ١ٜ قزٌ ايظدايك١ ياٱازداس عدٔ ندٕٛ اغيظدًُري       ارتاَظ١:
ان أ١َ  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي ٪نذ َكذَاق  نٜد١ ي أٖٝدٌ اغيظدًُري هلدزٙ     
 اغيش ز١ ايشفٝع١ يٓضٍٚ ايزٍ ٚاهلٛإ يعذِٖٚ ايزٟ ٜشٜذ اٱكشاس يِٗ.

كذ أساد اا عض ٚ ٌ إ ٫ ٜهٕٛ َٔ  َٔ ي٘ ٚايزٟ  خذ يعش  ي
ٚاحذ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯٜاق ي زري اي زأٜ يري ايبشٜكري 

قُه ْ هَه ْ ََعْهرَىٌِ الَّهرَِيَ     يايعض يًُظًُري ٚايزٍ يًهافشٜٔر قداٍ  عدازي ر  

 .(1)دََؼْلَوُىىَ وَالَّرَِيَ الَ ََؼْلَوُىىَ

ايه دامل عًد٢ ايًةد٤ٛ ازي عكدذ ايزَد١ر ٚدفد         حث أٌٖايظادط١: 
 ادتض١ٜ يًُظًُري ٌْٚٝ ايعٗذ ٚاغيٝاام يأَِٓٗ.

رنش ػطش َٔ  أسٜخ ا٭َِ ايظايك١ر َٚا قاّ يد٘ فشٜدل َدٔ     ايظايع١:
 يين اطشا٥ٌٝ يك ٌ ا٭ْزٝا٤.

 ٛنٝذ حكٝك١ ٖٚدٞ إ ادتخدٛد ياٯٜداقر ٚعدذّ اي ـدذٜل       اياا١َٓ:
 طزب يًزٍ ٚاهلٛإ.٘ ٚطًِ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ييايٓيب ستُذ 
يٝإ حا ١ ايٓاغ ازي ايزعا١ ايٓز١ٜٛ ايؼشٜب١ر ْٚضٍٚ ايكش ٕ  اي اطع١:

ٚاٱازاس عٔ فلٌ اا  عازي ع٢ً ايٓداغ يظد١َ٬ ػدخف ايدٓيب ستُدذ      
َٔ ايك ٌر ٚايآا٤ ع٢ً اغيظًُري ؼي ٖزا ايزامل ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 

ٚدافعٛا دْٚد٘ ٚدٕٚ َزداد٨   ٚاِْٗ ؿذقٛا يِٗ ٚريٛا عٓ٘ ػش ا٭عذا٤ر 
 اٱط٬ّ ح ٢ أ ٗشٙ اا عض ٚ ٌ.

ٚؼي ا١ٜ٫ حتزٜش َٔ ايهٝذ ٚاغيهش ٚقٝاّ فشٜل َٔ ايٝٗٛد سيخاٚي١ ق ٌ  
اـٛؿًا ٚإٔ اٯ١ٜ  ا٤ق يـٝر١ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 

 ادتُ  َٔ ٚ ٗري:
 رّ ايباطكري َِٓٗ يكٝاَِٗ يك ٌ ا٭ْزٝا٤. ا٭ٍٚ:
سٚد يبددظ ا٭ْزٝددا٤ يـددٝر١ ادتُدد  ٚفٝدد٘ َـددذام غيددا ٬ٜقٝدد٘ ٚ ايادداْٞ:

                                                 

 .9طٛس٠ ايضَش  (1) 
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 ا٭ْزٝا٤ َٔ ا٭ر٣ ٚاي عذٟ.
 ٛنٝذ حكٝك١ ؼي اٱساد٠ اي ه١ٜٝٓٛ ٖٚٞ َٔ ٜهبش ياٜاق اا  ايعاػش٠:

 ٜٚك ٌ ا٭ْزٝا٤  ٬صَ٘ ايزي١ ٚاهلٛإ.

 انتفسري
 دػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ الرِّلَّحُقٛي٘  عازي ر

٢ ايددأ قزًددٗا ؼي يٝددإ حدداٍ ايهبدداس  ددا٤ق ٖددزٙ اٯٜدد١ َعطٛفدد١ عًدد
ٚايباطكرير َٚٔ إعةاص ٖزٙ اٯٜداق إ ٜدا ٞ ارتطدامل فٝٗدا يًُظدًُري      
يعع زاسِٖ ان أ١َر يُٝٓا   لُٔ اٯٜاق رنش حاٍ عذِٖٚ َٚا عًٝ٘ َٔ 
ايزٍ ٚاهلٛإر َٚٔ ري٘ إ ٫  أ ٞ ٖدزٙ اٯٜد١ اطايدًا يد٘ر فًدِ ختاةدب       

هلِ "كدشيت عًدٝهِ ايزيد١" يدٌ     اٯ١ٜ ايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل ٚ كٍٛ 
 ا٤ق اطايًا َ  اغيظًُري طيٝعًا ٭ْٗا َعطٛف١ ع٢ً اٯ١ٜ ايظايك١ ٚقٛي٘ 

د ٚيددٛ أن بددت اٯٜدداق ياٱازدداس عددٔ عددذّ لَههيْ ََؼُههسُّوكُنْ بِالَّ ؤَذًي عددازي ر
إكشاسِٖ ياغيظًُري ٖٚضضي ِٗ ؼي اغيعشن١ ٭ا ًف ؼي اي أٌٜٚ ٚا٭طزاملر 

 ٚع١ً ٖضضي ِٗ.
اٯ١ٜ يزٝإ  اْب ٚطش َٔ أطشاس ٖضضي ِٗ ٜ عًل ذاهلِ فةا٤ق ٖزٙ 

ٚكعبِٗ ٖٚٛ اي ٩٬ِٖ يايزٍ ٚايلعف ٚاهلٛإ ا٫ َٔ دتأ ازي اغيٝادام  
 ٚايعٗذ َ  اغيظًُري ٫ٚر ياهلذ١ْ اٚ دف  ادتض١ٜ.

ٚغيا أايفق اٯ١ٜ قزدٌ ايظدايك١ اغيظدًُري يدأِْٗ ادن أَد١ر ٚإ ٖدزا        
يزا ١ٝ يٌ ٜ عًل ذاهلِ ٚكعبِٗر ايبلٌ ٚاي بلٌٝ ٫ ٜٓخـش يا٭َٛس ا

ٖٚٛ اي ٩٬ِٖ يايزٍ ٚايلعف ٚاهلٛإ ا٫ َٔ ًٜةأ ازي اغيٝاام ٚايعٗدذ  
 َ  اغيظًُري ٫ٚر ياهلذ١ْ أٚ دف  ادتض١ٜ.

ٚغيا أايفق اٯ١ٜ قزدٌ ايظدايك١ اغيظدًُري يدأِْٗ ادن أَد١ر ٚإ ٖدزا        
ٓداغ  ايبلٌ ٚاي بلٌٝ ٫ ٜٓخـش يا٭َٛس ايزا ٝد١ يدٌ ٜ عًدل يدايرن ٚاي    

طيٝعًار يٝ خٌُ اغيظًُٕٛ أعزا٤  زًٝدغ اي ٓضٜدٌ ٚأحهداّ ايٓزد٠ٛ يًٓداغر      
ٚ زيِٗ ازي طزٌ اهلذا١ٜ ٚاٱضيإر  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يٲازاس عٔ حاٍ 
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عددذِٖٚر َٚدد  َددا فٝدد٘ َددٔ ايزؼدداس٠ ٚنْٛدد٘ َٓاطددز١ يؼددهشٙ  عددازي عًدد٢  
ٔ اي خبٝف عٔ اغيظًُري فاْ٘ دع٠ٛ هلِ ٱْكار ايٓاغ َٔ ايزي١ َٚا فٝٗا َ

ايكزذ ايزا ٞ ،زيِٗ ازي َٓاصٍ اهلذا١ٜ ٚاٱضيإ َٚا فٝٗا َدٔ ايعدض ٚيدٛ    
ان اٱْظدإ يدري حداٍ ايعدض ٚايدزٍر فاْد٘ خي داس ا٭ٍٚر يدزا فدإ اٯٜد١           

   لُٔ أَشٜٔ:
  ٛ ٝ٘ ارتطامل يًُظًُري ٚفٝ٘: ا٭ٍٚ:
 اٱازاس عٔ ط٤ٛ حاٍ عذِٖٚ ؼي ايذْٝا. ا٭ٍٚ:
 اا. قزذ اي عذٟ ٚايهبش ياٜاق ايااْٞ:
 دع٠ٛ اغيظًُري يؼهشٙ  عازي ع٢ً ْع١ُ اهلذا١ٜ. اياايث:
  أٌٖٝ اغيظًُري يٲح ةاج ٚدف  ايؼزٗاق. ايشاي :
 إْزاس ايهباس ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: ايااْٞ:
نؼف حاٍ ايزٍ ٚاهلٛإ ايأ   رؼاِٖ طيٝعًار ٖٚٞ ع٢ً  ا٭ٍٚ:

 قظُري:
٬ً ايزٍ ع٢ً ضتٛ ايكل١ٝ ايؼخـد١ٝر فدرت٣ ايبدشد َدِٓٗ ريدٝ      ا٭ٍٚ:

 اا٥بًا.
ايزٍ ايٓٛعٞ ايؼاٌَ دتُاع١ ايهباس نأ١َ ٚفشق١ر ٜٚ ة٢ً ؼي  ايااْٞ:

ايرتدد ؼي ايٓٛاٜا ٚكعف ايكشاسر ٚإْعذاّ ايـيفر ٚقًد١ اهلُد١ر ٚ ٗدٛس    
 حاٍ ادتضع ٚايبضع.

ٚيعذ إٔ اا  ُت اٯ١ٜ ايظايك١ ياٱازاس عٔ ٖضضي١ ايهباس ؼي اغيعشن١ 
ِٖٚر ف٬ ٜظٔ يإ حاٍ ايهباس ؼي  أَاّ اغيظًُرير  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يذف 

ايظًِ خي ًف عٔ حاهلِ ؼي اغيعشن١ر فارا مل ٜهْٛٛا ؼي حاٍ حشمل ٚ عِذ 
 ع٢ً اغيظًُري فإ ايزي١  ـاحزِٗ ع٢ً ضتٛ اي أيٝذ.

 إْزاس ايهباس َٔ ايظخط اٱهلٞ. ايااْٞ:
دع٠ٛ ايهباس يًهف عٔ اي هزٜب ياٜاق اار ٚنٌ ٚاحذ٠  اياايث:

 ٚعك١ًٝ شيًٞ ع٢ً اٱْظإ اي ـذٜل يٗا.َٓٗا حة١ را ١ٝ 
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اٯ١ٜ ديٌٝ ع٢ً نٕٛ اغيظًُري ان أ١َ ٭ِْٗ ٜذعٕٛ  نِٖ  ايشاي :
يًـدد٬ح ٚإ نددإ عددذًٚا هلددِر ٜٚكَٛددٕٛ يٓكددٌ  ٜدداق اا يًٓدداغ َدد     

 اي ـذٜل يٗا ٚاٱقشاس يٓضٚهلا َٔ عٓذ اغيظًِ.
ٌ ٚيًخا  ْظِ اٯٜاق فإ َٛكٛع اٯٜد١ ٜ عًدل يايباطدكري َدٔ أٖد     

ايه امل ٚعذّ إكشاسِٖ إ٫ ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣ر ٚارا أسادٚا ايك اٍ فداِْٗ  
ٜٓٗضَٕٛ يري ٜذٟ اغيظًُرير نُا ؼي ٜٗٛد اغيذ١ٜٓ َٔ يين قشٜظ١ ٚايٓلدن  
ٚيين قٝٓكاعر ٚنزا ٜٗٛد اٝيف ايزٜٔ مل ٜه بٛا ي خشٜف ا٭ازاس ايٛاسد٠ 

سيخاسي د٘   ؼي اي دٛسا٠ يدٌ قداَٛا   ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ   ؼي ْز٠ٛ ستُذ 
 ٚاغيظًُرير فاْٗضَٛا اَاّ اغيظًُري َِٚٓٗ َٔ أطش ٚق ٌ.

ٚقددذ ٜرتنٗددِ اغيظددًُٕٛ ٚػددأِْٗ يعددذ إْ ٗددا٤ اغيعشندد١ر ٚ بددشقِٗ ؼي    
ايزًذإ ا٫ إ اا عضٚ ٌ مل ٜرتنٗدِ ٖٚدٛ ايدزٟ يد٘ ًَدو ايظدُاٚاق       

 ٚا٭س  نُا  ا٤ قزٌ ث٬ث  ٜاق يٝز ًِٝٗ يايلعف ٚاهلٛإ.
 ١ يكٛي٘  عازي "كشيت" ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:ٚإي ذأق اٯ١ٜ ايهشضي

 ا٤ يـٝر١ ايبعٌ اغياكٞ ػيا ٜذٍ ع٢ً ْضٍٚ ايزي١ يِٗ قزدٌ   ا٭ٍٚ:
ْدضٍٚ اٯٜد١ ايهشضيدد١ر ٚايزيد١ يدد٤٬ ٚكدشس اداقر ْٚددضٍٚ اٯٜد١ سظيدد١       
يًُظًُري ٚايٓاغ طيٝعًا فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ سظي١ يأٖدٌ ايه دامل ٭ْٗدا    

 ٜٔ: ذٍ يايذ٫ي١ اٱي ضا١َٝ ع٢ً دعٛ ِٗ ازي أَش
ايهف عدٔ اٱكدشاس ياغيظدًُري ٚق داهلِر فدارا ندإ ايك داٍ         ا٭ٍٚ:

ٜظزب ٖضضي ِٗ أَاّ اغيظًُرير ٚستا٫ٚ ِٗ اٱكشاس ياغيظًُري ٫  ظدزب  
ا٫ أر٣ ق٬ًًٝر ٜٚأ ِٝٗ َٓ٘ كشس يايغ ٜ ُادٌ يايدزٍ ٚاغيظده١ٓ ٚاهلدٛإر     

 فا٭ٚزي هلِ  شى اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري.
ٚٚ ا٥بِٗ َٚا جيب عًِٝٗ َدٔ ايٛ ٝبد١    اي ذيش ؼي أحٛاهلِ ايااْٞ:

ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘   ايؼشع١ٝ ياٱي خام ياغيظًُري ؼي  ـذٜل ْز٠ٛ ستُذ 
 ٚايٓةا٠ َٔ ايزي١ ٚاهلٛإ.ٚطًِ 

مل  ددزنش اٯٜدد١ أطددزامل إْددضاٍ ايزيدد١ يأٖددٌ ايه ددامل ايددزٜٔ    ايادداْٞ:
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 ٜع ذٕٚ ع٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظًُرير ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
ْٝا ْضٍٚ ايزٍ يايباطدكري ايدزٜٔ ٜع دذٕٚ    َٔ ايكٛاْري ؼي ايذ ا٭ٍٚ:

 ع٢ً اغيظًُري.
اغيظًُٕٛ ؼي  ٗادِٖ ؼي طزٌٝ اار ٚ ضٚا ِٗ ٱع٤٬ ن١ًُ  ايااْٞ:
 اي ٛحٝذ.

 أ ٞ ايزي١ يًباطكري ٚايهافشٜٔ ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً اغيظًُري  اياايث:
 ْ ٝة١ غيا ًٜخكِٗ َٔ اهلضا٥ِ ؼي اغيعاسى ٚق ٌ أيطاهلِ.

يدددزٍ ٚقدددٛعِٗ ؼي ا٭طدددشر ٚقٝددداّ اغيظدددًُري َدددٔ ٚ دددٛٙ ا ايشايددد :
يا٭ط خٛار ع٢ً أَٛاهلِ يعذ اغيعشند١ر ٭ٕ اهلضضيد١ ايدأ أاديفق عٓٗدا      
اٯ١ٜ ايظايك١ أعِ ػيا ٜك  ؼي طاح١ اغيعشن١ َٚدا يعدذٖار فٝؼدٌُ أطدزامل     
 ارتظاس٠ ٚاهلضضي١ ٚاٯثاس اغيرت ز١ ع٢ً اغيعشن١ ٚاهلضضي١ فٝٗا َٔ ٚ ٗري:

  هلِ يعذ اهلضضي١.َطاسد٠ اغيظًُري ا٭ٍٚ:
حاٍ اي ؼ ت ٚايلٝاع ايأ ٜعٝؼٗا اغيٓٗضّ اـٛؿًا ايزٟ ٫  ايااْٞ:

ٜش   ازي ف١٦ اٚ يًذ ٜأٜٚ٘ ٚأؿخاي٘ر ٚقذ ٜش د  ٖد٪٤٫ ازي يًدذ ٚيهٓد٘     
  ن يًذِٖ ػيا جيعًِٗ فٝ٘ أري١.

كددشيت عًددِٝٗ ايزيدد١ يادتضٜدد١ ايددأ جيددب إٔ ٜددذفعٖٛا      ارتدداَع:
 ط ٚا٭حهاّ.يًُظًُرير َٚا هلا َٔ ايؼشا٥

ْظخ َا ِٖ عًٝ٘ َٔ اغي١ً ٚايه املر فايعض٠  ـاحب ايزٟ  ايظادغ:
خي اس ايؼشٜع١ ايٓاطخ١ر ٜٚٓ كٌ ازي اٱطد٬ّ ٚاي ـدذٜل يدايكش ٕ ايدزٟ     

 ْضٍ َٔ عٓذ اا ن ايًا  اَعًا يٮحهاّ ايؼشع١ٝ.
٬َص١َ ايزي١ يًُٗضّٚر فُٔ ٜٗضّ ؼي اغيعشن١ ٫يذ ٚإ ٜهٕٛ ايظاي : 

 ري٬ًٝ.
إ٤٬َ اغيظًُري ػشٚةِٗ ع٢ً اغيٗضَٚري َٔ أٌٖ ايه امل سيا  اأَ:اي

 ٜ٪دٟ ازي إؿاي ِٗ.
ذتٛم ارتدضٟ ٚايعداس يٗدِ سيدشأ٣ َٚظدُ  َدٔ ايٓداغ يعدذ          اي اط :
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 ٖضضي ِٗ أَاّ اغيظًُري ٚحاٍ اٱْهظاس ايأ  ـٝزِٗ.
فكذِٖ ٭َٛاهلِ ٚ شنِٗ يدذٜاسِٖ يعدذ ٖدضضي ِٗ َدٔ قزدٌ       ايعاػش:

ٜرتى داسٙ فاْ٘ خيظش ؼي اغيعشن١ ط٬ح٘ر َٚا أعذٙ هلار اغيظًُرير َٚٔ مل 
 ٚيزي٘ َٔ اغياٍ ٚايعٓا٤ ٚاغي٪١ْٚ.

٫ٚ  عاس  يري ٖزٙ ايٛ ٛٙ ٚنًٗا َٔ َـادٜل اٯ١ٜ ايهشضي١ ٚ ذٍ 
ع٢ً  ٍٛ ا٭حهاّ ايؼشع١ٝ يًخٝا٠ اي١َٝٛٝ يًٓاغر ٚيدضّٚ اي كٝدذ يٗدا     

 ٚإ  ٓامل ايظًِ ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُري.
٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ايبعدٌ اغيدزين يًُةٗدٍٛ "كدشيت" ٚمل      ا اياايث:

 زنش ايباعٌ ايزٟ كشمل ايزي١ ع٢ً ايباطكري َٔ أٖدٌ ايه داملر ٚفٝد٘    
:ٙٛ ٚ 

اْ٘ اا  عازي ؼي عكٛي١ عا ١ً ٚدع٠ٛ هلدِ يً دذيش ٚاٱ عدا      ا٭ٍٚ:
 ٚايهف عٔ إٜزا٤ اغيظًُري.

 ايددزٟ حهددِؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ  اْدد٘ ايددٓيب ستُددذ  ايادداْٞ:
 يايظٝف يايزٜٔ حاسيٛا اغيظًُري َٔ ٜٗٛد يين قشٜظ١.

اغيظدًُٕٛ ٖدِ ايدزٜٔ كدشيٛا ايزيد١ عًد٢ أٖدٌ ايه دامل ؼي          اياايث:
 اٱح ةاج ٚاي عاٌَ ايَٝٛٞ.

ايزي١ را ٝد١ حتـدٌ فُٝدا يدري أٖدٌ ايه دامل يدايًّٛ ٚ ٛ ٝد٘          ايشاي :
يعلِٗ يزعض ايزّ ٚايًدّٛ عًد٢ اي خًدف عدٔ اي ـدذٜل يدايٓيب ستُدذ        

 .عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اا
ٜؼددعش نددٌ فددشد َددِٓٗ يايددزٍ ٚاهلددٛإر ٱدساندد٘ فكددذإ   ارتدداَع:

 اٱس كا٤ ايزٟ ٜـاحب اٱضيإ.
اغي٬ص١َ يري ايزٍ ٚايهبشر فهٌ نافش ياي ٛحٝدذ اٚ ايٓزد٠ٛ    ايظادغ:

 ريٌٝ.
٫ٚ  عدداس  يددري ٖددزٙ ايٛ ددٛٙ ٚضيهددٔ إع زدداس ايٛ دد٘ ا٭ٍٚ َٓٗددا    

 أؿ٬ًر ٚايٛ ٛٙ ا٭اش٣ فشٚعًا.
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 اٯ١ٜ يطف ياغيظًُري يإ  عدٌ اا أعدذا٤ِٖ أريد١ ٚفٝد٘ دعد٠ٛ      ٚؼي
٭ٌٖ ايه امل ٚايٓاغ طيٝعًا يً ٓضٙ َدٔ ايعدذا٤ يٲطد٬ّر ٚايهدف عدٔ      
إٜزا٤ اغيظًُرير يًكزذ ايزا ٞ ٚايعشكٞ يًزٍ ٚاهلٛإر فُا َدٔ إْظدإ   
خين يري ايعض ٚايزٍ ا٫ خي اس ايعضر ٚنزا يايٓظز١ يًةُاعاق ٚايؼعٛمل 

ٚقذ حـشق ايعض٠ ياغي٪َٓري َٔ ايٓداغ عًد٢ ضتدٛ اي عدٝري قداٍ       ٚا٭َِر
 .(1)دوَلِلََِّ الْؼِصَّجُ وَلِسَظُىلَِِ وَلِلْوُاْهِنِنيَ عازي ر

ٚعض ِٗ َظ كشأ٠ َٚ بشع١ َٔ عض٠ اا عض ٚ ٌ ٚاٱضيإ يد٘  عدازي   
َٚٔ طع١ سظي١ اا عض ٚ ٌ يايٓاغ اْعذاّ اييفصخ ٚاذتا ض يِٝٓٗ ٚيري 

ٚطياعاق إ٫ اييفصخ ايعشكٞ ايؼخـٞ ايزٟ ٜلع٘ ايهافش  ايعض أفشادًا
يٓبظ٘  ًًُا هلا ر ٚ عٌ اا عض ٚ ٌ ايعض ٬َصًَا يٲضيإر َ  ايرت ٝب 

 ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ياٱضيإر ٚحث ايٓاغ ع٢ً إ زاع ايٓيب ستُذ 
 ٚاي ـذٜل ياٯٜاق ايأ  ا٤ يٗا َٔ عٓذ اا  عازي.

 ٝر١ ادتُ  "عًِٝٗ" ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: ا٤ق اٯ١ٜ يـايشاي : 
 اٯ١ٜ إضت٬ي١ٝ فهٌ فشد َٔ ايباطكري ريٌٝ. ا٭ٍٚ:
ْضٍٚ ايزي١ يايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل ناف١ر ٖٚٛ ا٭ؿٌ ؼي  ايااْٞ:

 ؿٝر١ ادتُ  ؼي اٯ١ٜ.
 شػذ ايزي١ ٚأطزايٗا ع٢ً أٌٖ ايه امل طيٝعًا ح د٢ عًد٢    اياايث:

ع ايزٍر ي أثش ايهٌ يدادتض٤ر  ايكٍٛ يعساد٠ ايباطكري َِٓٗ فكط ؼي َٛكٛ
 ٚٚ ٛد ايزي١ ؼي ػطش َِٓٗ ٜ٪ثش ع٢ً انيُٛع.

 لاَىٌ ضسب انرنح
شي ٮ اذتٝا٠ ايذْٝا سيـادٜل اٱي ٤٬ ٚاٱَ خإر ٜٚهٕٛ يٲْظإ فٝٗا 
َ ظٌ  َٚٓذٚح١ ؼي ايعٌُ ٚايظعٞ ٚاٱا ٝاس يري اغي ضاظيري اٚ ايلذٜٔر 

ٚايباطددذر ٚاٱضيددإ  ٚيددري ا٭حظددٔ ٚاذتظددٔ ٚايددشد٨ر ٚيددري ايـددخٝذ 

                                                 

 .8طٛس٠ اغيٓافكٕٛ  (1) 
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 ٚايهبش ٚارتن ٚايؼش.
َٚٔ اٯٜاق  عذد َـادٜل ايًطف اٱهلٞ ايأ  كٛد اٱْظإ ضتدٛ   

ارتددن ٚأطددزامل اهلذاٜدد١ ٚايـدد٬ح َٚٓٗددا يعادد١ ا٭ْزٝددا٤ ْٚددضٍٚ ايه ددب    
ايظُا١ٜٚر َٚٓٗا  ٜاق ايكش ٕ ٚنٌ  ١ٜ َٓٗا َذسط١ ؼي اهلذا١ٜ ٚايـ٬ح 

ٔ يري ايه ب ايظُا١ٜٚر ف هٕٛ اٯ١ٜ ٚ ًو اـٛؿ١ٝ ٜٓبشد يٗا ايكش ٕ َ
ٚحذٖا َٛعظ١ ٚعيف٠ ٚدع٠ٛ ٱا ٝاس اٱضيإ ٚفعدٌ ارتدناق ٚإ  ٓدامل    
ايظ٦ٝاقر نٞ  هٕٛ ياٱحتاد َ   ٜاق أاش٣ َٔ ايكش ٕ ٚطد١ًٝ َزاسند١   
يٲس كا٤ ؼي اغيعاسف اٱهل١ٝر ٚحشصًا  َٔ ايل٬ي١ ٚط٤ٛ اٱا ٝاسر ٚٚاق١ٝ 

 َٔ ايزي١ ٚاهلٛإ.
ٯ١ٜ ايأ  ذٍ ؼي َبَٗٛٗا ع٢ً يضّٚ يزٍ ايٛط  ٚحظٔ َٚٓٗا ٖزٙ ا

اٱا ٝاس يًٓةا٠ َٔ ايزٍ ٚأطزاي٘ر ٚ ٓخـش أطزامل ايٓةا٠ َٓ٘ يعا ٝداس  
اٱضيإ ٚإ  ٓامل ٚاٱكشاس ايبشدٟ ٚايٓٛعٞ َٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظدًُري  

 ٚطِٓٓٗ ٚثرٛسِٖ.
ٚنُا  زري ٖزٙ اٯٜد١ حكٝكد١ ٖٚدٞ عدذّ إضتـداس اٱيد ٤٬ ؼي اذتٝدا٠        

ْٝا يعامل ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍر يٌ ٜؼدٌُ كدشمل ايزيد١ عًد٢ ايباطدكري      ايذ
 ايزٜٔ نبشٚا ٚنزيٛا ياٜاق اا ٚ رٚا ٜٚ٪رٕٚ اغيظًُري.

ٚؿددخٝذ إ اٯٜدد١  ددا٤ق يـددٝر١ اغياكددٞ اغيددزين يًُةٗددٍٛ ا٫ إ   
َلاَٝٓٗا َ ـ١ً َٚظ ُش٠ ٚدا١ُ٥ ازي ّٜٛ ايكٝا١َر ٚؼي ٖزٙ اٱطد ذا١َ  

 ا:ٚ ٛٙ َٔ ايًطف اٱهلٞ َٓٗ
ايشظي١ اٱهل١ٝ يايٓاغ طيٝعدًا غيدا ؼي اٯٜد١ َدٔ يرد١ اٱْدزاس        ا٭ٍٚ:

 ٚاي خزٜش َٔ َعادا٠ اٱط٬ّ.
ايًطف اٱهلٞ ياغيظًُري يزٝإ َا ًٜخل عذِٖٚر ار  دا٤ق   ايااْٞ:

اٯ١ٜ ايظايك١ يعذّ إَهإ إكشاسٙ ياغيظًُري ا٫ أر٣ ق٬ًًٝر ٚ ا٤ق ٖزٙ 
 ي٘. اٯ١ٜ ي خيف عٔ ذتٛم ايزٍ ٚاغيظه١ٓ

ايذع٠ٛ اغي ةذد٠ يًٓداغ يدذاٍٛ اٱطد٬ّر ار إ إطد ذا١َ      اياايث:
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 إؿاي١ أعذا٤ اٱط٬ّ يايزٍ ٚاهلٛإ  ٛنٝذ يظ١َ٬ إا ٝاس اٱط٬ّ.
حاٍ ايزٍ يًباطكري َٔ أعذا٤ اٱط٬ّ ػداٖذ ٜدَٛٞ عًد٢     ايشاي :

ؼي ْزٛ د٘ر ٚحدث يًٓداغ    ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     ؿذم ايٓيب ستُذ 
 ٘.ٱ زاع٘ ْٚـش 
َلداَري اٯٜد١ طدزب يٓبدش٠ ايٓداغ َدٔ عدذا٠ٚ اٱطد٬ّر          ارتاَع:

 ٚايزٜٔ ٜعادْٚ٘.
اٯ١ٜ طزٌٝ يًٓةا٠ َٔ عزامل ايٓاسر يذ٫ي١ َبَٗٛٗا ع٢ً  ايظادغ:

اٱي عاد عٔ أطزامل ايزٍ ٚاهلٛإ ؼي ايذْٝار ٚي٬ًُص١َ يري ايزٍ ْٚضٍٚ 
 ايرلب اٱهلٞ ؼي ايذْٝا ٚيري ايعزامل ا٭يِٝ ؼي اٯاش٠.

ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً قإْٛ ثايت َٔ قٛاْري اذتٝا٠ ايذْٝا ٖٚٛ ْضٍٚ ايزي١ ٚ 
يايزٜٔ حياسيٕٛ اٱط٬ّ ٜٚ عذٕٚ ع٢ً حشَاق اغيظًُرير ٚحت ٌُ ايزي١ 

 يًخا  اٱحتاد ٚاي عذد ٚ ًٖٛا:
 إضتـاس ايزي١ ؼي ايٛقا٥  ٚحاٍ اذتشمل ٚاهلضضي١.ا٭ٍٚ: 
ٕ اغيٗضّٚ ٚاهلاسمل حاٍ َا يعذ اغيعشن١ ٚاٱْٗضاّ َٓٗار ار ا ايااْٞ:

 َٔ ايك اٍ ٜزك٢ ري٬ًٝ يري ايٓاغ.
 ايزي١ عٓذ ادتذاٍ ٚاٱح ةاج. اياايث:
 إط ذا١َ ايزي١ ؼي حاٍ اذتشمل ٚايظًِ ٚؼي اذتلش ٚايظبش. ايشاي :

 ٚايـخٝذ ٖٛ ا٭ان َٔ ٚ ٛٙ:
 ٭ؿاي١ اٱة٬م ٚاغي زادس َٔ َبّٗٛ ْضٍٚ ايزٍ يايباطكري. ا٭ٍٚ:
غياكٞ ؼي "كشيت" َع٢ٓ اٱط ذا١َ ٚثزاق حاٍ إفاد٠ ؿٝر١ ا ايااْٞ:

 ايزٍ.
 شػذ حاٍ ايزٍ َٔ  لب اا ع٢ً ايباطكري ٚإؿشاسِٖ  اياايث:

 ع٢ً اٱثِ ٚايعذٚإ.
 د.ؤََْيَ هَا ثُقِفُىاايعُّٛ ايٛاسد ؼي قٛي٘  عازي ر ايشاي :

فُٔ اٯٜاق ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا  بلٌ اا  عازي ع٢ً اغي٪َٓري يدايعض ؼي  
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يذْٝار ٚكشمل ايزٍ ٚاهلٛإ عًد٢ ايهدافشٜٔ ٚادتاحدذٜٔر ٖٚدٛ     اذتٝا٠ ا
ػاٖذ ع٢ً ًَه١ٝ اا اغيطًك١ ؼي ايظُاٚاق ٚا٭س ر ٚإ َؼ٦ٝ ٘ ْافز٠ 
ؼي ايعزدداد ؼي ايددذْٝار ٖٚددٛ عٓددٛإ ٚديٝددٌ عًدد٢ ًَهٝ دد٘ اغيطًكدد١ يٰاددش٠   

 ٚحـٍٛ اذتظامل ٚاياٛامل ٚايعكامل فٝٗا.

 لاَىٌ يُافع ضسب انرنح عهً انكفاز
ٯ١ٜ ؿٝر١ ايعكٛي١ ايعا ١ً ٚا٭ثدش ايٛكدعٞ اغيرت دب عًد٢       لُٔ ا

اي هزٜب ياٜاق اار ٚاٱؿشاس ع٢ً ايهبش ٚادتخٛدر ٚستاسي١ اٱط٬ّ 
ٚاغيظًُري يٓضٍٚ ايزٍ ٚاهلٛإر ٖٚٛ نايذا٤ ايـاَت اغيـاحب يٲْظإ 

 ايزٟ ٜأازٙ ي ٬يٝز٘.
بشد أٚ َٚٔ د٥٫ٌ اٯ١ٜ ثزاق حاٍ ايزٍ عٓذ ايهافشٜٔ فًٛ حاٍٚ اي 

ادتُاع١ اٚ ايبشق١ َِٓٗ اي خًف َٓ٘ فاِْٗ ٫ ٜظ طٝعٕٛ ايٓةا٠ َٓ٘ ع٢ً 
ضتٛ اغيٛ ز١ ايهًٝد١ أٚ ادتض٥ٝد١ر فكدذ ٜ ٓدا ٕٛ يًخدشٚج َدٔ حداٍ ايدزٍ         
ٜٚززيٕٛ ادتٗذ ٚيهِٓٗ ٜبا ٦ٕٛ يعذ ٭ٟ ٚعٓدا٤ اْٗدِ ٫ صايدٛا ؼي راق    
١ اغيش زدد١ ٚايذس دد١ َددٔ اهلددٛإ ف لددعف عٓددذِٖ اهلُدد١ ٚ ددٓكف اهلضضيدد  

 ٜٚـايٕٛ يايٝأغ ٖٚٛ َٔ َـادٜل ايزٍ ٚاهلٛإ.
ٚؿدخٝذ إ حداٍ ايدزٍ يد٤٬ ٚأر٣ ا٫ إ َٓافعد٘ ندان٠ َٚ عدذد٠         

 ٖٚٞ ع٢ً ٚ ٗري:
 اغيٓاف  ايذ١ْٜٛٝ ٖٚٛ ع٢ً أقظاّ: ا٭ٍٚ:
إْ باع ايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل ػيا ًٜخكِٗ َٔ ايزٍ ٚفٝد٘   ا٭ٍٚ:

:ٙٛ ٚ 
 ايزٍ دع٠ٛ يٲ عا . ا٭ٍٚ:
اْ٘ حتدزٜش يًهدافشٜٔ ٚايباطدكري َدٔ ْدضٍٚ ايعدزامل يٗدِ ؼي         ايااْٞ:

 اٯاش٠.
َٓ  ايهباس َٔ اي ُادٟ ؼي اي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير ٚفٝ٘ ْب   اياايث:

 يًهباسر يٓضٍٚ أػذ ايز٤٬ر ٚعذّ  شانِ صٜاد٠ ايزْٛمل ٚاٯثاّ.
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إ  ٓامل ايهباس اٱكشاس ياغيظًُرير يًكـٛس ايزا ٞ يظزب  ايشاي :
 كشمل ع٢ً ايهباس.حاٍ ايزٍ ايزٟ 

 صٜاد٠ اٱضيإ يش١ٜ٩ ا٭عذا٤ حيٝط يِٗ ايزٍ ٚاهلٛإ. اياايث:
 جتًٞ  ٜاق اا ؼي أحٛاٍ ايعذٚر ٚايز٪غ ايزٟ ٜهٕٛ فٝ٘. ايشاي :

إْؼدراٍ ايهبداس يأْبظدِٗ ٚعةدضِٖ عدٔ َٛاؿد١ً ايك داٍ         ارتاَع:
 ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُري.

َٓاطدز١   حداٍ ايدزٍ كدعف ٖٚٚدٔر ٚإؿداي١ ايهبداس يد٘ر        ايظادغ:
ٚفشؿددد١ يًُظدددًُري ي ازٝدددت دعدددا٥ِ ايدددذٜٔر ٚإقاَددد١ ػدددعا٥ش اا ٚأدا٤ 

 اغيٓاطو.
 س١ٜ٩ ايهباس أري١ دسغ ؼي اغيعشف١ اٱهل١ٝ. ايظاي :
كشمل ايزي١ ع٢ً ايهباس دع٠ٛ يًُظًُري يً ٛ ٘ يايؼهش ا  اياأَ:

 عازي غيا أؿامل عذِٖٚ َدٔ اهلدٛإر ف داس٠ ٜدأ ٞ ايٓـدش يأطدزامل را ٝد١        
ٔ يد٤٬ر ٚأادش٣ يظدزب كدعف ٚرٍ ايعدذٚر ٚقدذ أ  ُد         ٚؿيف ٚحظد 

 ا٭َشإ يًُظًُري ياٱكاف١ ازي اغيذد ٚايٓـش٠ اٱهل١ٝ هلِ.
ػيا ٜذٍ ع٢ً إ اا عض ٚ ٌ سصم اغيظًُري َا مل ٜشصم  نٖدِ ؼي  
ايك دداٍ َٚكددذَاق ٚأطددزامل ايٓـددشر ٖٚددٛ َددٔ ايؼددٛاٖذ عًدد٢  بلددٌٝ    

 د.ُْسَ ؤُهَّحٍ ؤُخْسِ َدْ لِلنَّاضِكُنْرُنْ خَاغيظًُرير ٚ ٛنٝذ ذتكٝك١ نِْٛٗ ر

إْ باع ايٓاغ طيٝعًا َٔ ا٭ر٣ ايزٟ ًٜخل ايباطكرير ٖٚٛ  اياايث:
 ع٢ً ٚ ٛٙ:
 اٱ عا  ٚاٱع زاس. ا٭ٍٚ:
كشمل ايزي١ ع٢ً ايباطكري ٚايزٜٔ ٜد٪رٕٚ اغيظدًُري دعد٠ٛ     ايااْٞ:

 يًٓاغ طيٝعًا ازي أَٛس:
 إ  ٓامل إٜزا٤ اغيظًُري. ا٭ٍٚ:
 اغيظًُري ٜ٪دٕٚ َٓاطهِٗ َٔ  ن  لٝٝل.  شى ايااْٞ:
ظَهنُسَِهِنْ  اي ذيش ؼي  ٜاق اا ؼي ايٓاغ ٚأحٛاهلِ قاٍ  عدازي ر  اياايث:
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د َٚددٔ اٯٜدداق ؼي ا٭ْبددع س٩ٜدد١ ايددزٍ  آََاذِنَهها فِههٍ اِفَههاِِ وَفِههٍ ؤًَْفُعِهههِنْ 
 ٚاهلٛإ ٜ رؼ٢ ايباطكري ٚأعذا٤ اٱط٬ّ.

ري ٚاٱط ٗضا٤ يِٗر ٚاي عذٟ ايٓبش٠ َٔ ايزٜٔ ٜ٪رٕٚ اغيظًُ ايشاي :
عًِٝٗ ٭ِْٗ ؼي حاٍ َٔ ايزٍ ٚايٖٛٔر فٝأ ٞ اي ٤٬ إكاؼي يًزٜٔ ٜ٪رٕٚ 
اغيظًُري َٔ ايهباس أْبظِٗ يٝضدادٚا ر٫ً ازي رهلِر ٚح ٢ يٛ مل ٜكَٛٛا 
ياي عذٟ عًِٝٗ فاِْٗ ٫ ٜٓـشِْٚٗ ٫ٚ ٜظعٕٛ ي خًٝـِٗ َٔ حاٍ ايزٍ 

١ اٯ١ٜ ايظايك١ر ٚقٛيد٘  عدازي فٝٗدا    ايأ ِٖ فٝٗار ٖٚٛ َٔ َـادٜل ااشي
 د.ثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَر

 داٍٛ اٱط٬ّر ٚايظ١َ٬ َٔ ايزٍ. ارتاَع:
اغيٓاف  ا٭اش١ٜٚر ٚيٝع َٔ حذ يًُٓاف  ا٭اش١ٜٚ ؼي كشمل  ايااْٞ:

ايزٍ ع٢ً ايهافشٜٔ ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظًُرير ٚإر  ؼٌُ 
ٌ ايه امل ٚايهباسر فإ اغيٓاف  ا٭اش١ٜٚ اغيٓاف  ايذ١ْٜٛٝ َٓ٘ اغيظًُري ٚأٖ

 ااؿ١ر ياغيظًُري ٚ هٕٛ ع٢ً قظُري:
 اغيٓاف  اغيرتػخ١ َٔ ايـيف ع٢ً أر٣ ايهباس. ا٭ٍٚ:
َٓدداف  ادتٗدداد كددذ ايهبددش ٚايلدد٬ي١ر ٚاغيظددا١ُٖ ؼي حتكٝددل  ايادداْٞ:

ر (1) دهُهىَ وَهَها ََؼْلَهنُ  ُنُهىدَ زَتِّهكَ بِالَّ     ٚإط ذا١َ  رؼٞ ايزٍ يًهباسر قاٍ  عدازي ر 

ٚ  ة٢ً اغيٓاف  ا٭اش١ٜٚ يا٭ ش ٚاياٛامل ايعظدِٝ ٚاغيكداّ ايهدشِٜ عًد٢     
ايـيف ؼي  ٓب اار ٚحتٌُ اغيظًُري ا٭ر٣ َٔ ايهباسر ٚعذّ اي بشٜط 

 يايبشا٥ض ٚايظٓٔ.

 
 
 

                                                 

 .31طٛس٠ اغيذثش  (1) 
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 لاَىٌ أثس انرنح
أادديفق اٯٜدد١ ايهشضيدد١ يددايٓف عددٔ ْددضٍٚ ايزيدد١ ٚاهلددٛإ يايهبدداس    

٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظًُرير ْٚضٍٚ ايزيد١ ٚحدذٙ   ٚايباطكري ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع
ي٤٬ ٚأر٣ ػذٜذر نُا  رتػذ عٓ٘ اكشاس عذٜذ٠ر ٚ ًو  ٜد١ َدٔ  ٜداق    
اا ؼي اًل اٱْظإ ٚطزٌ ٖذاٜ ٘ ازي طٛا٤ ايظزٌٝر فكذ ٫ ٜؼعش ايهافش 
دا٥ًُا يأكشاس ايزٍ غيـاحز ٘ ي٘ر ف أ ٞ ا٭كشاس اغي ؼعز١ ٚاغي بشعد١ عدٔ   

 ا ٞ ٚنْٛ٘ أر٣ َ عذد ايٛ ٛٙ.ايزٍ ي زنشٙ يكزخ٘ ايز
ٖٚٛ َذسط١ يًٓاغ طيٝعًار ٜشٕٚ َٔ ا٬ي٘ َا ًٜخل أعذا٤ اٱط٬ّ 

ؿ٢ً اا عًٝ٘ َٔ ا٭ر٣ر ٚػاٖذ ع٢ً ْـش٠ اا عض ٚ ٌ يًٓيب ستُذ 
ٚاغيظًُري ؼي أٜاّ اذتٝا٠ ايذْٝار ٚدع٠ٛ يًٓاغ يٲط٬ّ ْٚزدز  ٚ ي٘ ٚطًِ 

 ايهبش ٚايبظل ٚايظًِ.
د لَههيْ ََؼُههسُّوكُنْ ١ ايظددايك١ يـددٝر١ اغيلدداسع ر  ٚيُٝٓددا  ددا٤ق اٯٜدد   

د  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ وَبِىْ َُقَاذِلُىكُنْ َُىَلُّىكُنْ األَدْتَازَٚاغيلاسع اغيكشٕٚ يايؼشط ر

...دٚفٝدد٘ ديٝددٌ  اددش عًدد٢ اغيددذد اٱهلددٞ  ػُههسِتَدْ ػَلَههُْهِنْيـددٝر١ اغياكددٞ ر
٬ّ يًُظًُري يشَدٞ عدذِٖٚ يايزيد١ قزدٌ إ ٜٗدِ ياٱع دذا٤ عًد٢ اٱطد        

 ٚاغيظًُرير ٚ ٗٛس اهلٛإ عًٝ٘ر ٚ هٕٛ  ثاس ايزي١ ع٢ً ٚ ٛٙ:
ا٭ثش ايؼخـٞر ٖٚٛ ايزٟ ٜـٝب ايبشد ايٛاحذ  َٔ ايهباس  ا٭ٍٚ:

ٜٚظٗش عًٝ٘ ؼي َعا٬َ ٘ ٚقشاسٙ ٚسأٜ٘ َٚٛاكٝ  إٖ ُاَ٘ ٚإا ٝداسٙ ْدٛع   
ايعٌُ ايزظٝطر ٚق١ً اهلُد١ ٚايعدضّر ٚكدعف اٱساد٠ ًَٚٝد٘ ازي ايشٜدا٤      

 ا٭ا٬م اغيز١ََٛ. ٚضتٛٙ َٔ
ا٭ثش ؼي ا٭طش٠: ٖٚٛ ايزٟ ٜظٗش دااٌ ايزٝتر ٚيري أفدشاد   ايااْٞ:

ا٭طش٠ ايٛاحذ٠ َٔ ع٬َاق ايزٍ ٚاٱط ها١ْ ٚأطدزامل ايزد٪غ ر ٚقدٌ    
٠اي بهن ٚاهلِ سيؼاسٜ   ٓبد  ا٭طدش٠ ر ٚفكدذإ اٱػدشاق١ ايدأ   رؼد٢       

ي كٝددذ يأحهدداّ ايزٝدٛق ياٱضيددإر ٚ  ةًدد٢ يددأدا٤ ايبدشا٥ض ؼي أٚقا ٗددا ٚا  
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ايـ٠٬ ٚايـٝاّ ٚايبدشا٥ض ا٭ادش٣ر ايدزٟ ٜزعدث ايظده١ٓٝ ؼي ْبدٛغ       
أفشاد ا٭طش٠ ر ُٜٚٓٞ عٓذِٖ ًَه١ ايـ٬ح ٚايظعٞ اذتاٝث رتن ايذْٝا 

 ٚاٯاش٠.
ا٭ثش ايٓٛعٞ ايعاّ يًزيد١ عًد٢ ايهبداس ٚايدزٟ ٜظٗدش  ًٝدًا        اياايث:

ٍر ٚحـٍٛ ٚاكخًا سيعاْٞ ايلعف ٚايكـٛس عٔ ايزمل عٔ ايٓبع ٚاغيا
أطزامل ايبشق١ ٚارت٬ف يِٝٓٗر ٚ بؼدٞ حداٍ ايبدضع ٚارتدٛف ٚاٱسيداى      
يٝ ِٗر ٚعةضِٖ عٔ َٛا ١ٗ احملٔ ٚاغيـا٥ب ٚايٓةا٠ َٔ ايبذير خب٬ف 
اغيظددًُري ايددزٜٔ ٜٛا ٗددٕٛ ايلددشس ٚا٭ر٣ اٯ ددٞ َددٔ ايهبدداس يايـدديف    

 ٚايازاق ع٢ً اٱضيإ.
١ً فُٝا يٝٓٗار ٚنٌ فشد ٚٚ ٛٙ ٚ ثاس ايزي١ أع٬ٙ أفشاد اس زاة١ٝ َ ذاا

َٓٗا ٜ٪ثش ؼي اٯاش ٜٚ أثش ي٘ر ٖٚزا اٱس زاط ٚاي ذااٌ  ازٝت ٚإطد ذا١َ  
ذتاٍ ايزٍ ر َٚٛكٛع ٜذسى َٔ ا٬ف٘ ايهباس ط٤ٛ اذتاٍ ايأ ِٖ فٝٗار 

 ٚفٝ٘ ص ش هلِ طياعاق ٚأفشادًا يٲق٬ع عٔ اغيعاؿٞ ٚايظ٦ٝاق.
بداسر يدٌ ٜؼدٌُ    ٫ٚ ٜٓخـش  ٗٛس  ثاس ايزٍ ع٢ً ايش اٍ َدٔ ايه  

ايٓظا٤ اٜلدًا ٱةد٬م اٯٜد١ر ٚإساد٠ ايعُدّٛ اٱطد رشاقٞ َٓٗدا ف ظداِٖ        
ايٓظا٤ ؼي يكا٤ حاٍ ايزي١ عٓذ ايهبداس ر ٚضيدٓعٔ أٟ ستاٚيد١ َدٔ ايش داٍ      
يًخشٚج عٓٗا اٛفدًا ٚاؼد١ٝ عًدِٝٗ ٚعًدٝٗٔ ٚعًد٢ أ٫ٚدٖدٔر ٜٚهدٕٛ        
ايددزٍ حانُددًا يًـدد٬ق يددري ايددضٚج ٚايضٚ دد١ر ٚؼي َٝددادٜٔ ايعُددٌر        

 اغيٓ ذٜاقر ٚفٝ٘ عٕٛ يًُظًُري غيٛا ١ٗ أر٣ ايهباس.ٚ
ٚايزٍ عزأ ثكٌٝ ٜعاْٞ َٓد٘ ايبدشد ٚادتُاعد١ ر اَدا ايبدشد فدإ ايدزٍ        
ٜهٕٛ نايٛطًا عًٝ٘ ؼي يًٝ٘ ْٚٗاسٙر ٚيشصاًا دٕٚ حتكٝل اٯَاٍ ايؼخـ١ٝر 
ٚطددززًا يًخددضٕ ٚايهايدد١ ايذا٥ُريرٚفٝدد٘ إسٖددام َٚعاْددا٠ يًددٓبعر ٚأَددا     

طزب ؼي  ازدٝط اهلُدِر َٚداْ  دٕٚ ايش دا٤ ٚايظدعٞ      ادتُاع١ فإ ايزٍ 
ي خـٌٝ ايراٜاق ايعاَد١ر ٚيدشصخ دٕٚ ايٛحدذ٠ ر َٚعداْٞ ا٭اد٠ٛ يدري       
أفددشاد ادتُاعدد١ ٚايبشقدد١ر ٚحا ددب دٕٚ اي لددخ١ٝ ٚاٱٜادداس ٚايٛفددا٤       
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ٚايهشّر ٚطزب يظٗٛس ايؼذ ٚايزخٌ ٚا٭ْا١ْٝ ٚاٱط ٦ااس يظزب ارتٛف 
 ٌ.َٔ انيٍٗٛر ٚإْعذاّ اٚ ق١ً ا٭َ

 لاَىٌ فهسفح انرل
 زري اٯ١ٜ ٚ ٛد أْاغ ٜـاحزِٗ ايزٍ ؼي حٝا ِٗ ايذْٝار ٫ٚ ٜ عًل 
ٖزا ايزٍ يأؿٌ ارتًل ٚاي هٜٛٔر يٌ ٜأ ٞ عشكًا يًخا  ط٤ٛ اٱا ٝاس 
ٚايبعٌر ٚ ًو  ١ٜ َٔ  ٜاق اًل اٱْظإر ٚديٌٝ يإ اا عض ٚ دٌ ٫  

يزٍ ٚاهلٛإ ؼي اذتٝا٠ ٜرتى ايعزاد ٚػأِْٗر فٝز ًٞ ايباطكري ٚايهافشٜٔ يا
ايددذْٝا ر يٝهددٕٛ َكذَدد١ يًددزٍ ا٭ندديف ؼي ٜددّٛ ايكٝاَدد١ر ٚٚطدد١ًٝ يًٓةددا٠    

 ٚاي خًف َٓ٘.
ٚكشمل ايزٍ ع٢ً ايهباس  دض٤ َدٔ عًد١ اًدل اٱْظدإ ٚإؿد٬ح٘       

 يًعزاد٠ َٔ ٚ ٛٙ:
دفددد  ا٭ر٣ عدددٔ اغيظدددًُري يٝٛا زدددٛا عًددد٢ ايعزددداد٠ ٚأدا٤   ا٭ٍٚ:
 اغيٓاطو.

ي١ ٚاٱْاي١ر ٚإ  ٓدامل اٱفظداد ؼي ا٭س    دع٠ٛ ايهباس يً ٛ ايااْٞ:
 ياكٌ أعزا٤ ايزٍ َٚا ٜ بشع عٓ٘.

صتا٠ ايٓاغ َٔ ايزٍ ٚاهلٛإ يعط ذا١َ اٱضيإ ؼي ا٭س ر  اياايث:
ٚيكا٤ اغيظًُري أعض٠ أقٜٛا٤ نٞ ٜش ب ايٓاغ ؼي داٍٛ اٱط٬ّ ر َٚدٔ  

ر فًُارا ايكٛاْري ايااي ١ ؼي اٱساد٠ اي ه١ٜٝٓٛ إ اا عض ٚ ٌ حيب عزادٙ
ٜلشمل ايزٍ ع٢ً فشٜدل َدِٓٗر ٚادتدٛامل إ ايدزٍ ٫ ٜلدشمل ا٫ عًد٢       

 ايزٜٔ ٜعادٕٚ اا ٚسطٛي٘.
ٚٚسدق  ٜاق قش ١ْٝ  ذٍ ع٢ً حشَإ ايهباس ٚايباطكري َدٔ حدب   

وَاللَّههههَُ الَ َُحِههههةُّ  رر(1) دبِىَّ اللَّههههََ الَ َُحِههههةُّ الْوُؼْرَههههدَِيَ  اا قدددداٍ  عددددازي ر 
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ر ٚنٌ َٔ ايهبش ٚستاسيد١  (2)دللََُّ الَ َُحِةُّ الْوُفْعِهدَِيَ وَا ر ر(1)دالظَّالِوِنيَ
اغيظًُري عذٚإ ٚ ًِ ٚإفظادر ٚايٓظز١ يري ايدزٍ ٚعدذّ اذتدب عُدّٛ     
ٚاـٛق َطًلر فهٌ َٔ كشمل اا عض ٚ ٌ عًٝ٘ ايدزٍ ستدشّٚ َدٔ    

 حب اا ي٘ ر ٚيٝع ايعهع.
ٚكشمل ايزٍ ع٢ً ايهباس ٚايباطكري حا ١ هلدِ ٚيًٓداغ طيٝعدًار    

ٛ َٔ عَُٛاق سظي١ اا  عازي يايٓاغ ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا غيا فٝ٘ َٔ ير١ ٖٚ
اٱْزاس ايعًُٞ ٚايـذ ايٛاقعٞ عٔ اي ُادٟ ؼي ايظ٦ٝاقر فدن٣ ايهدافش   
ْبظ٘ َ  ايزٍ عا ضًا عٔ اٱكشاس ياغيظًُرير فٝلعف ًَٝ٘ ازي إٜزا٥ِٗ 

َٔ حاٍ ٜٚ ذيش يظٓٔ اذتٝا٠ ايذْٝا ٜٚـزذ َؼ اقًا غيٓاصٍ ايعض ٚاي خًف 
ايددزٍ َٚددا فٝدد٘ َددٔ ايزدد٪غ ٜٚهددٕٛ ايددزٍ سظيدد١ يدد٘ر ٚدسطددًا يٲع زدداس   
ٚاٱ عا  َٔ حاي٘ َٚٓاطز١ يٲْ كاٍ ازي َٓاصٍ اهلذا١ٜ ٚاٱضيإر يزا  ش٣ 
ادتض١ٜ يايًا يذاٍٛ اٱط٬ّر ٚاي خًف َٔ دفعٗا َٚا فٝ٘ َٔ ايزٍ قاٍ 

 .(3)دسُوىَحَرًَّ َُؼْـُىا الِْْصََْحَ ػَيْ ََدٍ وَهُنْ طَاغِ عازي ر

فزذاٍٛ اٱط٬ّ ٜٓةٛ ايعزدذ َدٔ ايـدراس ٚاهلدٛإر ٜٚلد  قذَد٘       
ع٢ً ايـشاط اغيظ كِٝر ٚفٝ٘ دسغ ٚعيف٠ يًُظًُري ر ٚػاٖذ َٔ حداٍ  
عذِٖٚ عًد٢ ؿدخ١ اا ٝداسِٖر ٚ ًدو  ٜد١ أادش٣ يدإ ٜدش٣ اغيظدًُٕٛ          
ايؼددٛاٖذ ٚاغيعةددضاق ؼي اٱطدد٬ّ ايددأ  ددذٍ عًدد٢ طدد١َ٬ اٱا ٝدداسر      

ضيإ ٚعذّ إحـدا٤ َٓافعد٘ ايذْٜٝٛد١ ٚا٭اشٜٚد١ر ثدِ      ٚاذتظٔ ايزا ٞ يٲ
 أ ٞ ػٛاٖذ أاش٣ َٔ حاٍ ايهبداس َٚدا ٖدِ عًٝد٘ َدٔ ايدزٍ ٚاهلدٛإ        
يٝؼددهش اغيظددًُٕٛ ٚاغيظددًُاق اا عددض ٚ ددٌ عًدد٢ ْعُدد١ ايعددضر ٚكددشمل 
عذِٖٚ يايزٍر ف٬ خيؼٕٛ ع٢ً اْبظِٗ ًَٚ ِٗر ٚ دٛاسث ايٓدا٥ِٗ َدٔ    
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ايعزاداقر ٚايزٍ  زنن يكزذ ايهبش يعذِٖ غي١ً اي ٛحٝذ ٚأدا٤ ايبشا٥ض ٚ
 ٚادتخٛد.

ٖٚزا اي زنن َطًل ٚػاٌَ يًُظًُري ٚ ن اغيظًُرير اَا اغيظًُٕٛ  
فاِْٗ ٜشٕٚ حاٍ ايهباس َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايزٍ ف٬ خيؼِْٛٗر ٜٚؼبكٕٛ 
عًِٝٗر ٚجي ٗذٕٚ ؼي ٖذاٜ ِٗ ٚإؿ٬حِٗر ٚأَا ايهبداس فدإ ايدزٍ  ٜد١     

٢ إْهاس اٯٜاق اذتظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ايأ حظ١ٝ  ـاحزِٗ عٓذَا ٜـشٕٚ عً
 ا٤ يٗا ا٭ْزٝا٤ر ي ذعِٖٛ نٌ ّٜٛ ازي اي دذيش ؼي ارتًدل ْٚعُد١ اٱجيداد     
ٚايزعا١ ايٓز١ٜٛ ٚيضّٚ اٱْ باع ا٭َاٌ َٓٗدا ٚإ  ٓدامل اي خشٜدف ٚ ؼدٜٛ٘     

ايأ  ا٤ق يٗا ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ اذتكا٥ل ٚع٬َاق ايٓيب ستُذ 
ر ٚحت ُددٌ حدداٍ ايددزٍ ٚإؿدداي١ ايهددافشٜٔ يٗددا ايه ددب ايظددُا١ٜٚ ايظددايك١

 ٚ ٗري:
٬َصَ ٗا يًهبش ٚادتخٛدر فُ  إا ٝاس ايعزذ ايهبش عٓذ طٔ  ا٭ٍٚ:

 ايزًٛه فإ ايزٍ ٜـاحز٘.
 عًددل حدداٍ ايددزٍ سيخاسيدد١ اٱطدد٬ّ ٚستددا٫ٚق اٱكددشاس     ايادداْٞ:

ياغيظًُرير ٖٚٛ ايظاٖش َٔ طٝام ٖزٙ اٯٜاق ٚزت٤ٞ ا٭ازاس عٔ كشمل 
ايهباس ٚايباطدكري َد  إساد ٗدِ اٱكدشاس ياغيظدًُرير ٚاهلدِ       ايزٍ ع٢ً 

يك اهلِر ٫ٚ  عاس  يري ايٛ ٗرير ٚ ا٤ق اٯٜاق ايكش ١ْٝ يعفاد٠ اغيع٢ٓ 
بِىَّ الَّرَِيَ اذَََّرُوا الْؼِْْ َ ظََُنَالُهُنْ غَؼَةٌ هِيْ زَتِّهِنْ وَذِلَّهحٌ  ا٭عِ قاٍ  عازي ر

 .(1) دًَْْصٌِ الْوُفْرَسَِيَ فٍِ الْحََُاجِ الدًَُُّْا وَكَرَلِكَ

فايهبش ٚاي ُادٟ ؼي ايل٬ي١ طزب دتًب ايزٍ عًد٢ ايدٓبعر ٚفٝد٘    
ٚاق١ٝ َٔ عٓذ اا ٭ٌٖ اٱضيإر ٚديٌٝ ع٢ً عذّ إَهإ حـٍٛ اي هاف٪ 
 يري اغي٪َٓري ٚ نِٖر ار أعض اا عض ٚ ٌ أٌٖ اٱضيإ ٚأرٍ ايهافشٜٔ.
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 عهى املُاسثح
زين يًُةٗدٍٛ ثد٬ث َدشاق ؼي ايكدش ٕر     ٚسد يبظ "كٴشيت" ع٢ً اغيد 

اثٓ ري َٓٗا ؼي ٖزٙ اٯ١ٜر ٚٚاحذ٠ ؼي طٛس٠ ايزكش٠   عًل يبشٜل َدٔ يدين   
اطشا٥ٌٝ ايزٜٔ نبشٚا ياٜاق اار ٚق ًٛا ا٭ْزٝا٤ يرن حل ٚأؿشٚا ع٢ً 

 اغيعـ١ٝ ٚاي عذٟر ٚ ا٤ق ع٢ً أقظاّ:
 ٚاحذ٠ ؼي كشمل ايزي١. ا٭ٍٚ:
 ١.ٚاحذ٠ ؼي كشمل اغيظهٓ ايااْٞ:
وَػُهسِتَدْ  ٚاحذ٠ ؼي كشمل ايزي١ ٚاغيظه١ٓ َعًار قداٍ  عدازي ر   اياايث:

 .(1)دػَلَُْهِنْ الرِّلَّحُ وَالْوَعْكَنَحُ وَتَاءُوا تِغَؼَةٍ هِيْ اللََِّ

ٚ ؼٌُ أحهاّ َٚٛكٛع ٖزٙ اٯ١ٜ ر ػيا ٜذٍ ع٢ً عدذّ اي عداس    
 عداس  ؼي  يري اي بشٜل ٚادتُ  يري ايزي١ ٚاغيظه١ٓر ٖٚٛ  ١ٜ ؼي اْ بدا٤ اي 

ايكش ٕر ٚإازاس عٔ ايرلب اٱهلٞ ع٢ً ايهدافشٜٔر َٚدا ٜٓ ظدشِٖ َدٔ     
" ع٢ً اغيزين ع٢ً اغيزين  ػُسِتَدْ ايعزامل ا٭يِٝ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚمل ٜشد يبظ "

 يًُعًّٛ ؼي ايكش ٕ.
 ٚٚسد يبظ "ايزي١" طز  َشاق ؼي ايكش ٕ ٖٚٞ ع٢ً أقظاّ:

 ٚاي ٩٬ِٖ يايزٍ فٝٗا.ث٬ث١   عًل ذاٍ ايهافشٜٔ ؼي ايذْٝار ا٭ٍٚ: 
 ختف ث٬ث١ َٓٗا ايعكامل ا٭اشٟٚ يًهافشٜٔ يايزٍ ٚاهلٛإ. ايااْٞ:
 ا٤ق ٚاحذ٠ ؼي ْبٞ ايزٍ عٔ أٌٖ اٱضيإ ؼي اٯاش٠ قاٍ  اياايث:

 .(2)دلِلَّرَِيَ ؤَحْعَنُىا الْحُعْنًَ وَشََِادَجٌ وَالَ ََسْهَقُ وُ ُىهَهُنْ قَرَسٌ وَالَ ذِلَّحٌ عازي ر
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 انرل يائص لاَىٌ
 عٌ اا عض ٚ ٌ ايزي١ اْزاسًا ٚعكٛي١ َٚٛعظ١ر ٖٚدٞ إْدزاس َدٔ    
اي ُادٟ ؼي ايرٞر ٚاٱؿشاس ع٢ً اغيعـ١ٝر ٚحتزٜش َٔ ستاسيد١ اٱطد٬ّ   
ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير ٚعكٛي١ عا ١ً ع٢ً فعدٌ ايظد٦ٝاق ر َٚٛعظد١    
٠ يًٓاغ طيٝعًا يًضّٚ قٗش ايدٓبع ايؼد١ٜٛٗ ٚايرلدز١ٝر ٚاي بهدش ؼي اذتٝدا     

 ٚعً ٗا ٚاْٗا َضسع١ يٰاش٠.
ٚار ٜشَٞ اا ايهدافشٜٔ يايدزٍر فاْد٘ طدزخاْ٘ مل ٜدرتى اغيد٪َٓري ؼي        

يشصخ َشددٜٔ يري ايزٍ ٚايعضر يٌ سصقِٗ  ايعض َٚٓاصٍ ايشفع١ ٚايؼدإٔ  
ؼي اذتٝددا٠  ايددذْٝا ٚاٯاددش٠ر يٝهددٕٛ ايعددض ٚايددزٍ َددش ٠ غيٓدداصٍ ايٓدداغ ؼي   

غي٪َٓري ٚايهباس ٜدّٛ ايكٝاَد١ يًدٕٛ    اٯاش٠ر ٚ ا٤ قزٌ  ٜاق اي ُٝٝض يري ا
ََهىْمَ  ايٛ ٛٙر ٚيٝا  ٚ ٛٙ اغي٪َٓري ٚطٛاد ٚ ٛٙ ايهافشٜٔ قاٍ  عدازي ر 

ر اَا حاي١ ايزٍ ٚايعض فُٗا أعِ ار ٜ رؼ٢ اذتهِ (1) دذَثَُْغُّ وُ ُى ٌ وَذَعْىَدُّ وُ ُى ٌ

 اذتهِ يُٗا اذتٝا٠ ايذْٝا ٚاٯاش٠.
َٔ ؼي اٯادش٠ ريد٬ًٝر ٫ٚ   َٚٔ ايكٛاْري ايااي د١ فٝٗدا إ ٫ جتدذ اغيد٪     

ايهددافش عضٜددضًار فـددزر١ ايعددض ٚايددزٍ ؼي ايددذْٝا  هددٕٛ ؼي اٯاددش٠ يددزاق   
ا٭ػخاق ٚا٭فشادر ٚسيا١ٖٝ أناش يٝاًْا ٚٚكٛحًار نُا   ـف ياٱة٬م 
 ار ٜ رؼ٢ ايعض اغي٪َٓري ٚايزٍ ايهافشٜٔ ؼي اي٬َٓ ٗٞ َٔ أٜاّ اٯاش٠.

ايذْٝا داس  ٓزٝ٘ ٚحتدزٜش   َٚٔ ايشظي١ اٱهل١ٝ إ  عٌ اا عض ٚ ٌ
ٚختٜٛف ٜٚأ ٞ اي ٓزٝ٘ ؼي اغيكاّ ع٢ً ضتٛ قٛيٞ ٚعًُٞر َٚٔ ايكٛيٞ ٖزٙ 
اٯٜدد١ ايهشضيدد١ ايددأ   لددُٔ اٱازدداس عددٔ  رؼددٞ ايهبدداس يـددٝر١ ايددزٍ    
ٚاهلٛإر اَدا ايعًُدٞ فٗدٛ  ٗدٛس ع٬َداق َٚـدادٜل ايدزٍ عًدِٝٗ ؼي         

اغيظد كشأ َدٔ   ايظًِ ٚاذتشملر ٚايشاا٤ ٚايؼدذ٠ر ٚاذتلدش ٚايظدبش ٖٚدٛ     
د ٜٚرتػذ عٓ٘ اٱةد٬م ايضَداْٞ   ؤََْيَ هَا ثُقِفُهىا ؿٝر١ اٱة٬م اغيهاْٞ ر

                                                 

 .106طٛس٠  ٍ عُشإ  (1) 
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 يعذّ اٱْبهاى يُٝٓٗا.
َٚا ٜـاحب حاٍ ايزٍ َٔ ايؼذ٠ ٚا٭ر٣ ٫ خيش ٘ عدٔ َلداَري   
ايشظيدد١ اٱهلٝدد١ يايهددافشٜٔر ٭ْدد٘ دسغ ٚحددث عًدد٢ اٱع زدداس ٚاٱْايدد١  

ًٜخكِٗ ؼي اٯاش٠ إ إط ُشٚا ٚاي ٛي١ر ٖٚٛ أاف نانًا َٔ ايزٍ ايزٟ 
 ع٢ً حاٍ ايبظٛم ٚايهبش.

ياٱكاف١ ازي ايشظي١ اٱهل١ٝ ايأ   ة٢ً يٌٓٝ اغي٪َٓري َشا ب ايعدض  
ٚايشفع١ ؼي ايذْٝا ايأ  هٕٛ دع٠ٛ عًُٝد١ َ ةدذد٠ يًهبداس يٲقد٬ع عدٔ      

 اغيعاؿٞ ْٚزز ايهبش.
َٓاصٍ  فُ  اي لاد يري ايزٍ ٚايعض فاُْٗا ًٜ كٝإ ؼي دف  ايهافش عٔ

ايهبش ٚايبظٛم ٚيعث ارت٬ف ٚايبشق١ ٚاي ؼ ت يري ايهباسر ٜٚظاُٖإ 
زت ُعري َٚ بشقري ؼي صٜاد٠ رٍ ايهباسر فشقًا َٚزاٖب ٚأفدشادًار فٝهدٕٛ   
اي زأٜ يري حداٍ اغيد٪َٓري ٚايهبداس  داٖشًا ٚندزنًا ٫ ضيهدٔ ايربًد١ عٓد٘ر         

إدساى حكٝك١ اغيذد ٜٚظ طٝ  اٱْظإ َ  إْؼراي٘ ؼي ايذْٝا اٱي باق ايٝ٘ ٚ
 اٱهلٞ يًُ٪َٓري ٚاٱقشاس ذ ١ُٝ اْ ـاس اٱط٬ّ ٚ ٗٛس دٚي١ اي ٛحٝذ.
َٚٔ اـا٥ف اٱْظدإ اا ٝداس ا٭حظدٔ ٚا٭ْبد  يد٘ر فٝدأ ٞ سَدٞ        
ايهباس يايزٍ يشف  ايرؼا٠ٚ عٔ ا٭يـداسر ٚةدشد ايربًد١ عدٔ ايٓبدٛغر      

س يِٗر ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًهف عٔ اٜزا٤ اغيظًُري ٚادساى حكٝك١ عذّ اٱكشا
فُا داَٛا ؼي عض ٚسفع١ َٔ عٓدذ اا فدإ ايهبداس ٫ ٜظد طٝعٕٛ إر٫هلدِ      
ٚإصاح ِٗ عٔ اغيشا ب ايأ أسادٖا اا هلِ َدٔ ايظدُٛ ٚايشكدا يبلدٌ     
اا ٚ عاٖذٙ ٚحبظ٘ يأدا٤ ايعزاداق ٚاغيٓاطور َٚكا ١ً أعذا٤ اٱطد٬ّ  

ايعدض  َٔ  ن اٛف أٚ اؼ١ٝ َِٓٗر يرتػذ اهل١ُ ٚايعضضيد١ ٚايكد٠ٛ عدٔ    
ايزٟ سصق٘ اا عض ٚ دٌ اغيظدًُري ر ٚارتدٛف ٚايلدعف ٚارتدٛاس عدٔ       

 ايزٍ ايزٟ ٜ رؼ٢ ايهباس.
ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يٝؼدهش اغيظدًُٕٛ اا عدض ٚ دٌ عًد٢ إْ ـداسِٖ       
ٚ ًز ِٗ ؼي اغيعاسى ع٢ً أعذا٥ِٗر َٚٔ َـادٜل اي ٓزٝ٘ ٚاي خزٜش ؼي ايذْٝا 
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يٝعشف َكاَ٘ ؼي اٯاش٠ر  إ  عٌ اا عض ٚ ٌ ايزٍ ٚايعض إَاس٠ يٲْظإ
فُٔ نإ عضٜضًا ؼي ايذْٝا فٗٛ عضٜض ؼي اٯاش٠ر ٫ٚ ٜأ ٞ ايعض ا٫ ياهلذاٜد١  
ٚاٱضيإ ٚأدا٤ ايعزذ َا عًٝ٘ َٔ اي هايٝفر ٚإ  ٓاي٘ َا ْٗاٙ اا عض ٚ ٌ 
عٓ٘ر َٚٔ نإ ؼي ٖزٙ ايذْٝا ريد٬ًٝ فاْد٘ ريٝدٌ ٜٚ ًكد٢ ايعدزامل ا٭يدِٝ ؼي       

 يذْٝا داس حتزٜش ٚٚقا١ٜ َٔ ايهبش ٚادتخٛد.اٯاش٠ ي هٕٛ اذتٝا٠ ا
ٚأساد اا عض ٚ ٌ إ ٜهدٕٛ يًهدافشٜٔ َدا٥ض ٜعشفدٕٛ يد٘ ؼي ايدذْٝا       
يٝخزس ايٓاغ َِٓٗ ٫ٚ ٜـذقٕٛ يدأقٛاهلِ ٫ٚ ٜٓـدشِْٚٗ ٭ٕ عداقز ِٗ    
ازي ارتظشإ اغيزرير ٚحيرتصٕٚ َِٓٗ ؼي اغيعدا٬َق ٚايـد٬ق ٚايعكدٛدر    

اْدد٘  ددشس يدد٘ ؼي إ زاعدد٘ يًهددافشٜٔ ؼي  ٚيددٝع ٭حددذ إ ٜكددٍٛ ٜددّٛ ايكٝاَدد١
أعُاهلِ ٚ عذِٜٗ ع٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظًُرير ٭ٕ حاٍ ايزٍ اغي٬صّ هلدِ  
حتزٜش يًٓاغ َٔ إ زاعِٗ ٚ ـذٜكِٗ اٚ إعاْ ِٗ ْٚـش ِٗ ٚا٭ثش ايعًُٞ 
 هلزا اي خزٜش َٔ َـادٜل ايزٍ ٚأفشادٙ اٱكاف١ٝ ٚأطزامل اط ذاَ ٘.

 دؤََْيَ هَا ثُقِفُىاقٛي٘  عازي ر
أايفق اٯ١ٜ يعحاة١ ايزٍ ٚاهلٛإ يايهباس ٚايباطكري ايزٜٔ ٜ٪رٕٚ 
اغيظًُرير ٚيٛ  ا٤ يـٝر١ اي ٓهن ي لُٔ ايرتدٜذ َٔ  ١ٗ ايهاش٠ ٚايك١ًر 
ٚايظع١ ٚايلٝلر ٚاٱط ذا١َ ٚاذتـش فةا٤ ٖزا ايؼطش َٔ اٯ١ٜ ايهشضي١ 
      ٞ  يُٝٓ  َٔ ايرتدٜذر ٜٚضٜدٌ ايًدزع ٚايدِٖٛر ٜٚ٪ندذ اٱةد٬م ؼي  رؼد
ايزٍ يًهباس ؼي شت ًف ا٭حٛاٍر ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ اغيدزين يًُةٗدٍٛ   

 َٚعٓاٖا: ؼي أٟ َهإ ٚيًذ ٚ ذٚار ٚ ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً ٚ ٛٙ:
 ذتٛم ايزٍ يايهباس ؼي حاٍ ايشاا٤ ٚايؼذ٠.ا٭ٍٚ: 
عددذّ إْبهدداى ايزيدد١ عددٔ ايهبدداسر فكددذ  ددشاِٖ ؼي ايظددًطإ   ايادداْٞ:

عٝإ ا٫ إ ايزٍ َد٬صّ هلدِر   ٚايٛ ا١ٖ ٚايؼإٔ ٚعٓذِٖ ا٭َٛاٍ ٚا٭
 د.ؤََْيَ هَا ثُقِفُىاٖٚٛ َٔ َـادٜل ر

  ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ اغيزين يًةٍٗٛر ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: اياايث:
 فٝ٘ ْٛع اصدسا٤ يًهباس ٚايباطكري. ا٭ٚزي:
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 إ أَش ايهباس يٝع يٝذِٖ. اياا١ْٝ:
يًزٍ َٛكٛع١ٝ ؼي َهإ ٚ ٛدِٖر ٚ ًو  ١ٜ َٔ يذٜ  ؿٓ   اياايا١:

ٚعظددِٝ طددًطاْ٘ ْٚبددار َؼدد٦ٝ ٘ ؼي ايٓدداغ ؼي ايددذْٝا ٚاٯاددش٠ر فكددذ   اار
ٜظ ًضّ ايدزٍ ٚ دٛدِٖ ؼي َهدإ ٚيًدذ دٕٚ  ادش غيدٓعِٗ َدٔ اٱكدشاس         

 ياغيظًُري.
يٛ أساد ايهباس ايزٖامل ازي َـش أٚ إا ٝاس ١َٓٗ فشاسًا َٔ  ايشايع١:

 ايزٍ فاْ٘ ٬ٜحكِٗ ٜٚطاسدِٖ ٫ٚ ٜرادسِٖ.
ادتُدد ر ٚ ؼددٌُ ايبددشم ٚاغيددزاٖب     ددا٤ق أٯٜدد١ يـددٝر١  ايشايدد :

ٚا٭فشاد َٔ ايهباسر ٚمل ٜشد ديٌٝ ع٢ً اي خـٝف ٚاٱط رٓا٤ يؼطش أٚ 
 طياع١ َِٓٗ غي٬ص١َ ايزٍ يًهبش ٚايبظٛم ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُري.

د أٟ أادزٚا ٚ بدش يٗدِر ٚيهدٔ اغيعٓد٢      ؤََْيَ هَا ثُقِفُهىا ٚقٌٝ َع٢ٓ ر

ؼ١٦ٝ اا ٚ ضا٤ هلِ ؼي ايذْٝا أعِ ٚاغيشاد اٱة٬م ؼي ٬َص١َ ايزٍ هلِ سي
هَلْؼُىًِنيَ ؤََْنَوَا ثُقِفُىا ؤُخِرُوا وَقُرِّلُىا ع٢ً إن ظزٛٙ ؼي إٜزا٤ اغيظًُرير قاٍ  عازي ر

 ر فةا٤ ا٭از فشعًا يًاكف ٚايٛ ٛد.(1)دذَقْرُِال 

 حبث كايٍ
ا  عازي ًَو ايظُاٚاق ٚا٭س ر ٖٚدزٙ اغيًهٝد١ ػدا١ًَ ٭حدٛاٍ     

ٚقذ ٜزذٚ يٲْظإ اْ٘ حش ؼي اٱا ٝاس ٚاي ـشفر ٚيهدٔ  ايذْٝا ٚاٯاش٠ 
ٖزٙ اذتشٜد١ ٫ ختش د٘ َدٔ ًَهٝد١ اار ٖٚدٞ  دض٤ َٓٗدا ٱساد٠ اٱيد ٤٬         

 ٚاٱا زاس فٝٗار ثِ ٜعٛد يٝكف يري ٜذٟ اا عض ٚ ٌ يًخظامل.
َٚٔ ايٓاغ َٔ ٜذسى ٖزٙ اذتكا٥ل فُٝ اٌ يٮٚاَش اٱهل١ٝ ايٛاسد٠ ؼي 

١ َٔ عٓذ اار ٜٚ٪َٔ يايٓز٠ٛ ٜٚ كٝذ سيدا  دا٤ يد٘    ايه ب ايظُا١ٜٚ ايٓاصي
 ا٭ْزٝا٤ َٔ عٓذ اا عض ٚ ٌ.

َِٚٓٗ َٔ جيخذ يايشيٛي١ٝ ٜٚكايٌ ايٓز٠ٛ ياي هزٜب ع٢ً ضتٛ ايظايز١ 
                                                 

 .61طٛس٠ ا٭حضامل  (1) 
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ايه١ًٝ ف٬ ٜ٪َٔ يا٭ْزٝا٤ طيٝعًار اٚ ع٢ً ضتٛ ايظايز١ ادتض١ٝ٥ يإ ٜـذم 
   ٛ ٠ َٛطد٢ عًٝد٘   يزعلِٗ دٕٚ يعلِٗ اٯاشر نُا ؼي ايدزٜٔ ؿدذقٛا يٓزد

ؿد٢ً  ايظ٬ّ ٚنزيٛا يشطاي١ َٔ يعذٙ ُٖٚا عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚستُدذ  
أٚ  َٓٛا يٓز٠ٛ عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚنزيٛا يٓز٠ٛ ستُذ اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 

ر فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي ذعٛا ايٓاغ ازي إ  ٓامل ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ
ْزٝا٤ ع٢ً ضتدٛ ايعُدّٛ   إٜزا٤ ايزٜٔ أَ اًٛا يٮٚاَش اٱهل١ٝر ٚؿذقٛا يا٭

 اٱط رشاقٞر ٚمل ٜبشقٛا يِٝٓٗ.
ٚ  ة٢ً ٖزٙ ايذع٠ٛ يايعكٛيد١ ايعا ًد١ يًدزٜٔ ٜظدعٕٛ ؼي اٱكدشاس      
ياغيظًُرير ٚحياٚيٕٛ ؿذ ايٓاغ عٔ اٱط٬ّ ار إ ستاسي١ اغي٪َٓري يشصخ 
دٕٚ إْ ُا٤ أْاغ نانٜٔ ازي اٱط٬ّر فايزٟ حياسمل اٱط٬ّ ٚاغيظًُري 

 يهٌ َٔ:ٜكّٛ ياٱكشاس 
 اغيظًُٕٛ غيا ًٜخكِٗ َٔ ا٭ر٣ ٚارتظاس٠. ا٭ٍٚ:
 ايزٟ ٜع ذٟ ع٢ً اغيظًُري ْبظ٘ر َٔ ٚ ٛٙ: ايااْٞ:
ستاسي١ اغيظًُري ي٘ر ٚعذّ ٚقٛفِٗ َه ٛؼي ا٭ٜذٟر نُا أِْٗ  ا٭ٍٚ:

٫ ٜذفعٕٛ عٛكًا أٚ  ض١ٜ ٭حذر ٚ ًو  ١ٜ ؼي ايٓظاّ اي ؼشٜعٞ  ظداعذ  
 زي حري ايظبش اٚ ايؼٗاد٠.اغيظًُري ؼي َٛا ١ٗ ا٭عذا٤ ا

َا ًٜخك٘ َٔ اظاس٠ ٚكشسر يظدزب إعدذاد ايعدذ٠ يًك داٍر      ايااْٞ:
 ٚ عطٌٝ ا٭عُاٍر ٚاغيؼك١ ايضا٥ذ٠ ؼي ارتشٚج يًخشمل ٚايك اٍ.

كشمل اا عض ٚ ٌ ع٢ً أعدذا٤ اٱطد٬ّ ايدزٍ ٚاهلدٛإر      اياايث:
 ايزٟ ٜزك٢ ٜـاحزِٗ ح ٢ يعذ إْ ٗا٤ اغيعشن١.

اٖب ٚا٭فدشاد ايدزٜٔ ٫ ٜدذإًٛ اغيعشند١ر ار     ايبدشم ٚاغيدز   اياايث:
ٜـٝزِٗ ايبضع ٚارتٛفر ٚقذ ٜرتدد فشٜل َِٓٗ يذاٍٛ اٱط٬ّ يعْ ظداس  
اذتظِ ٚايٓ ٝة١ر ف  ة٢ً ي٘ َكذَاق ٚأَداساق ايٓـدش اي داّ يًُظدًُري     
ذاٍ ايزٍ ٚاهلضضي١ ايأ ٜهٕٛ عًٝٗا ايهباسر ٜٚذسى ٖٛ ٚ نٙ إ اغيًو 

زي ٖٚدٛ ايددزٟ ٜ٪ٜددذ اغيظدًُري يٓـددشٙر ٜٚـددٝب   ٚايكد٠ٛ ٚاغيؼدد١٦ٝ ا  عددا 
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أعذا٤ِٖ يايزٍ ٚايبضع فٝهٕٛ ٖزا ايزٍ َذا٬ً يذاٛي٘ اٱط٬ّ ٚإقشاسٙ 
يايؼٗاد ري ٚإط عذادٙ يً لخ١ٝ َٔ أ ٌ إعد٤٬ نًُد١ اي ٛحٝدذ فٝدضداد     
اغيظًُٕٛ ق٠ٛر ٜٚـزذ ايهباس أناش ر٫ً ٚكعبًا ٱي خام افٛاج َٔ ايٓاغ 

 َِٚٓٗ ياغيظًُري.
اٯ١ٜ عظِٝ طًطإ اا عض ٚ ٌر ٚعذّ إَهإ فدشاس ايبدشد    ٚ ٪نذ

ٚادتُاعدد١ َددٔ حهُدد٘ر فٝخددٝط ايددزٍ يايهددافش ٖٚددٛ يددري أؿددخاي٘ر ٚؼي   
َعهظشٙر ٚؼي يٝ ٘ يٝةعٌ ْبظ٘  ٓبش َٔ ايهبش ٚاٜزا٤ اغيظًُرير ٜٚٓؼرٌ 

 يزا ٘ ُٖٚ٘ر ٜٚهٕٛ قاؿشًا عٔ ايـيف ؼي َٛا ١ٗ اٱط٬ّ.

 لاَىٌ "أًَُا ثمفىا"
 يٓاغ يعذ ايزعا١ ايٓز١ٜٛ ايؼشٜب١ ازي قظُري:إْكظِ ا
ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     ايزٜٔ  َٓٛا يشطاي١ ايٓيب ستُذ  ا٭ٍٚ:

 ٚؿذقٛا ياٯٜاق ايأ  ا٤ يٗا.
ايزٜٔ نبشٚا يايشطاي١ر ٚ خدذٚا ياٯٜداق ايعكًٝد١ ٚاذتظد١ٝ      ايااْٞ:

ايأ ؿداحز ٗار ٚايزؼداساق ايظدُا١ٜٚ ايدأ طدزك ٗار ٚدعدت ازي إ زداع        
 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِْـش٠ ايٓيب ستُذ ٚ

َٚٔ اٯٜاق إ ايكظِ ا٭ٍٚ ثايت ٜٚكزٌ اغيضٜذر ف٬ جيٛص يًُظدًِ  
اٱس ذاد ٚ شى اٱط٬ّ ٫ٚ ٜطشأ ع٢ً ياي٘ اٱس ذادر ٖٚٛ طدعٝذ ػدانش   

 ا ع٢ً ْع١ُ اهلذا١ٜ ٚاٱط٬ّ ٚايعض ٚايشفع١ اغيـاحز١ ي٘.
ذ ندٌ ٜدّٛ أفدشادًا ٚطياعداق     أَا ايكظدِ اياداْٞ فاْد٘ َ ضيدضٍ ٜٚبكد     

 ٜٓ كًٕٛ ازي اٱط٬ّ ٜٚإٔ ايزاقٕٛ حتت ٚةا٠ ايزٍ ٚاغيظه١ٓ.
ٚ ددا٤ق ٖددزٙ اٯٜدد١ ي خدديف عددٔ عظددِٝ قددذس٠ اا ٚاْدد٘ طددزخاْ٘ ٫     
 ظ عـٞ عًٝ٘ َظأي١ر ٚ  ة٢ً َـادٜل قذس٠ اا ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا يٓـدش  

ف٬ٝحددل  اغيظددًُري ٚدسأ ػددشايهافشٜٔر ٚاذتددام ايددزٍ يٗددِ أُٜٓددا ندداْٛار
اٱْظإ عذٚٙ ازي قذس َٚهإ ثِ ٜرتن٘ ٚػأْ٘ر اٚ ٜرتى َطاسد ٘ يضٚاٍ 
اطشٙر ٚ ٝاي٘ عٔ ايٓا شر ٚاي عادٙ عٔ طًطاْ٘ ٚداس حهُ٘ر أٚ ٜعةدض  
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 عٔ ايًخام ٚايظبش ي٘ر ٚيهٔ اٱْظإ ٫ ٜظ طٝ  ايبشاس َٔ حهِ اا.
نُا إ اا عدض ٚ دٌ يدٔ ٜدرتى ايهبداس ٚػدأِْٗ عٓدذ اهلضضيد١ر يدٌ          
ٜلشمل عًِٝٗ ايزٍ نُدا  لدشمل ارتُٝد١ ٚايكزد١ يٝخدٝط ايدزٍ ٚاغيظده١ٓ        
يايهباس طيٝعًا ٚإ  زاعذٚا ٚ عذدق أَـاسِٖ ٚيًذاِْٗر ٖٚٛ أَدش ٫  
ٜكذس عًٝ٘ ا٫ اا  عازير ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً ْبار أَشٙ  عازي ؼي ايذْٝا َاًُا 

ٚخبز٫ٕ ٖٛ ْافز ؼي اٯاش٠ ٚاْ٘ طزخاْ٘ ْاؿش اغيظًُري ياغيذد ٚاغي٥٬ه١ر 
 ايهباس.

ٚؼي اٯ١ٜ يؼاس٠  يًُظًُري ٚدف  ارتٛف عدٔ ْبٛطدِٗ َدٔ ايهبداس     
ٚإح ُاٍ اٱ ٗاص ع٢ً اغيظًُري فُدٔ إعةداص اٯٜد١ إ  دا٤ق يٛؿدف      
حاٍ ايهباس َٚا ِٖ فٝد٘ َدٔ ايدزٍ ٚاهلدٛإ يٝهدٕٛ ٖدزا اٱازداس عْٛدًا         
١َ يًُظًُري ؼي يٓا٤ ؿشح اٱط٬ّ ٚاي بك٘ ؼي ايذٜٔر فُ ٢ َا عًُت ا٭

إ عذٖٚا كعٝف ٫ٚ ٜظ طٝ  ايـيف ؼي َٛا ٗ ٗدار فاْٗدا   ٛ د٘ يًزٓدا٤     
ٚ ظع٢ ؼي َشا ب ايعًِ ٚايشفع١ر ٚفٝ٘  ش ٝب يًٓاغ يذاٍٛ اٱط٬ّر 
طٛا٤ ايزٜٔ كشيِٗ ايزٍ ٚأحظٛا يٛةأ ٘ اٚ  نِٖر ي ةًٞ قزذ ايهبش 

 ٚاٱؿشاس ع٢ً اغيعـ١ٝ.
يك دداٍ ٚعٓددذ ٚيددٛ أضتـددش ْددضٍٚ ايزيدد١ يايهبدداس ؼي حدداٍ اذتددشمل ٚا  

ستا٫ٚق اٱكشاس ياغيظًُري يـاسٚا ف ١ٓ يرنِٖ َٔ ايٓاغر ٚيؼطش َٔ 
اغيظًُرير ار ٜ زاٖٕٛ ؼي حاٍ ايظًِ يايشاا٤ َٚا عٓذِٖ َٔ َ اع ايذْٝار 
ٜٚضاٚيددٕٛ يردد١ اي ٗذٜددذ ٚايٛعٝددذ ٜٚكَٛددٕٛ يعػدداساق  ددٛحٞ يعح ُدداٍ  

ادتدذاٍ  َعاٚد ِٗ ايك اٍر ٚاٱ اس٠ ع٢ً ثردٛس اغيظدًُري ٜٚهادشٕٚ َدٔ     
ٚاٱفددرتا٤ر ٚحيددش  يعلددِٗ يعلددًا عًدد٢ اٱقاَدد١ عًدد٢ ايهبددش ٚستاسيدد١  
اٱط٬ّر ٜٚ خزٕٚ َٔ َٓ ذٜا ِٗ َٓيفًا يذع٠ٛ ايٓاغ غيزاٖزِٗ ٚاي عذٟ 
ع٢ً اغيظًُرير ٚاٱؿشاس ع٢ً  هزٜب ايٓز٠ٛ ٚ هٕٛ َـاحز١ ايزٍ هلِ 
ؼي طيٝدد  أحددٛاهلِ سظيدد١ يٗددِر ٚيشصاددًا دٕٚ َٛاؿدد١ً اي عددذٟ عًدد٢   

ّر ٚعيف٠ َٚٛعظ١ يرنِٖر ٚكدشٚس٠ ٚحا د١ يًُظدًُري يٮَدٔ     اٱط٬
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ٚايظ١َ٬ َٔ عذِٖٚر ٚٱ  زامل اغيظ لعبري ٚايزس١ٜ َدٔ ايهبداس ازي   
ؿددبٛف اٱطدد٬ّ اـٛؿددًا ٚاْٗددِ ٜددشٕٚ َددا عًٝدد٘ ندديفا٩ِٖ َددٔ ايددزٍ  

 ٚاغيظه١ٓ طٛا٤ ؼي حاٍ اذتشمل اٚ ايظًِ.
ٚايٛعٝدذ  َٚ  زت٤ٞ اٯ١ٜ يـٝر١ اغياكدٞ ا٫ اْٗدا   لدُٔ اي خٜٛدف     

يًهباسر ٚفٝٗا حتِذ هلِ ف٬ ٜظ طٝ  أحذ َِٓٗ ٚإ إ  ٗذ إ ٜظٗش سيعاْٞ 
 ايعض ٚايشفع١ر ف٬يذ إ ٜب لذ ٜٚهٕٛ َٗضًَٚا َٓهظشًا اا٥زًا.

ٚ ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً إط ُشاس ٚإط ذا١َ حاٍ ايزٍ يًهباس يأفشاد ايضَإ 
باس عٔ ايطٛي١ٝ ايا٬ث١ اغياكٞ ٚاذتاكش ٚاغيظ كزٌر ٚفٝ٘ ص ش ْٚٗٞ يًه

اٱقا١َ ع٢ً ايهبشر ٚدع٠ٛ هلِ يٓززٙ ٚ شن٘ ٚاي ٓدضٙ عٓد٘ر ٚػيدا فٝد٘ َدٔ      
ايكزذ ايزا ٞ َٚا ٜرتػدذ عٓد٘ َدٔ اي عدذٟ عًد٢ اغيظدًُري ٚيدٛ يايظدب         

 ٚايكزف ٚايرٝز١ر فُا إ ٜٛيذ ةبٌ َٔ ايهباس ا٫ ٜٚهٕٛ يري أَشٜٔ:
 َـاحز١ ايزٍ ٚاغيظه١ٓ. ا٭ٍٚ:
قزًد٘ ازي اٱطد٬ّ يٝهدٕٛ ػدانشًا ا     اٱْ كاٍ عٓذ ايزًدٛه اٚ   ايااْٞ:

 عازي ع٢ً ْع١ُ ارتًل ٚايعٝؽ ؼي ًَه٘ ٚطًطاْ٘ ٚاٱ درتاف َدٔ سصقد٘    
ايزٟ ٜعةض عٔ إحـا٥٘ ٚ عذادٙ اـٛؿدًا ٚاْد٘ عًد٢ ٚ دٛٙ َ عدذد٠ر      
ٜ ةذد نٌ ٚ ٘ َٓٗا نٌ ةشف١ عري ف٬ ٜظ طٝ  َ ايع١ ايٓعِ ايأ  أ ٝ٘ ؼي 

١ ٚاغي عدذد٠ أنادش ٚأنديف َدٔ إٔ     اذتاٍر فهٝف ٚإ ايٓعِ ا٭اش٣ ايظايك
 ٜذسنٗا ٜٚعٝٗا فل٬ً عٔ عةضٙ عٔ إحـا٥ٗا.

 عهى املُاسثح
ٚسدق َدداد٠ "ثكددف" ؼي ايكددش ٕ طددت َددشاقر نًددٗا سيعٓدد٢ ايٛ ددٛد  

ر ي ٪نذ (1)دهَلْؼُىًِنيَ ؤََْنَوَا ثُقِفُىا ؤُخِرُوا وَقُرِّلُىا ذَقْرُِال اغيهاْٞ ٚ ا٤ قٛي٘  عازي ر

 َٔ سظي١ اا يًُٓافكري آُٜا حًٛا ٚٚ ذٚا.َـاحز١ ايًع١ٓ ٚايطشد 
أَا اٯ١ٜ ستٌ ايزخث فةا٤ق خبـٛق ايهباس ايزٜٔ ٜع ذٕٚ عًد٢  
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اٱط٬ّ ٚاغيظدًُري ٫ٚ ٜعدين ٖدزا عدذّ  دٍٛ ايهدافشٜٔ يايًعٓد١ر يدٌ         
 ا٤ق  ٜاق عذٜذ٠  ٪نذ  ٍٛ ايهافشٜٔ يًع١ٓ ٚ لب اا قاٍ  عازي 

ر ٚايًع١ٓ أػدذ ٚأعدِ َدٔ    (1) دوَؤَػَدَّ لَهُنْ ظَهؼِري ا بِىَّ اللَََّ لَؼَيَ الْكَافِسَِيَ ر

حاٍ ايزٍ ٚاهلٛإر ٚؼي ايزٜٔ ٜكا ًٕٛ اغيظًُري ٜٚع ذٕٚ ع٢ً حشَاق 
وَاقْرُلُهىهُنْ  اغيظًُرير ٜٚظعٕٛ ؼي إاشاج اغيظًُري َٔ دٜاسِٖ قاٍ  عدازي ر 

 .(2)دحَُْالُ ثَقِفْرُوُىهُنْ

 ٚؼي ٚسٚد َاد٠ ثكف ؼي ايكش ٕ َظا٥ٌ:
 زتٝ٪ٖا يـٝر١ ادتُ  فةا٤ق طت َشاق يٛاٚ ادتُاع١. ا٭ٚزي:
إساد٠ ايهباس ؼي أسيع١ َٓٗار ٚٚاحذ٠ ؼي اغيٓافكرير ٚٚاحذ٠ ؼي  اياا١ْٝ:

اغيظًُري ٚيهٓٗا  ا٤ق يً خزٜش َٔ ايهباس ٚيٝإ يرلِٗ يًُظًُري قاٍ 
ٓزٝ٘ َـذام ر ٖٚزا اي خزٜش ٚاي (3) دبِىْ ََثْقَفُىكُنْ ََكُىًُىا لَكُنْ ؤَػْهدَاء   عازي ر

د فُٔ ري١ اٱْظإ إ ٜهدٕٛ  ػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ الرِّلَّهحُ يكٛي٘  عازي ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ ر

 َهشٙ ٚنٝذٙ َعًًَٛا  اٖشًا َٓهؼبًا عٓذ عذٚٙ.
حـش حاٍ ايهباس يري أَشٜٔر اَا ايك ٌ ع٢ً ٜدذ اغيظدًُري ؼي    اياايا١:

  ِٗ ٚيٝٛ ِٗ.اذتشملر ٚأَا ٬َص١َ ايزٍ ٚاغيظه١ٓ هلِ ؼي أَـاسِٖ َٚٓ ذٜا
َددش ري ؼي  (4)دوَاقْرُلُههىهُنْ حَُْههالُ ثَقِفْرُوُههىهُنْ  :  هددشس قٛيدد٘  عددازي ر  ايشايعدد١

ر ٜٚ عًدل اٯادش   (5)ايكش ٕر أحذُٖا خبـٛق ايدزٜٔ ٜكدا ًٕٛ اغيظدًُري   
يايهباس ايزٜٔ ٜزرٕٛ ايب ١ٓ ٜٚـشٕٚ ع٢ً عذّ إع ضاٍ اغيظًُري ٚايهف 
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   ٕ إ ٜددأ ٞ قٛيدد٘  عددازي   عددِٓٗر َٚددٔ اٯٜدداق ؼي اي بظددن ايددزا ٞ يًكددش 
 .(1)دوَاقْرُلُىهُنْ حَُْالُ وَ َدْذُوُىهُنْر

د فََُههرُوهُنْ وَاقْرُلُههىهُنْ حَُْههالُ ثَقِفْرُوُههىهُنْثددِ ٜددأ ٞ يعددذٙ يدداٜ ري قٛيدد٘  عددازي ر

ٚإساد٠ ايهباس ؼي اٯٜ ري ٚإ مل ٜهْٛٛا ؼي ق اٍ َد  اغيظدًُرير ٚاداسج    
 ٲط٬ّ ٚاغيظًُري.طاح١ اغيعشن١ ٚيهٔ يـذٚس ا٭ر٣ ٚايهٝذ َِٓٗ ي

 دبِالَّ تِحَثْ ٍ هِيْ اللََِّقٛي٘  عازي ر

 ا٤ق اٯ١ٜ يدزنش اٱطد آا٤ َدٔ ايدزٍر ٚايعاَدٌ ستدزٚف ٚ كدذٜش        
 اٯ١ٜ: ا٫ َٔ ٜٓةٛ ذزٌ َٔ اارٚقاٍ ايؼاعش:

 ٚيظت َكٝذًا أ٢ْ يكٝذ   َكٝذ ارتطٛ حيظب َٔ س ْٞ
يكٍٛ ياذتزف ؼي أٟ: اْين ؼي ايٛاق  َكٝذ يكٝذر ٚقٌٝ ؼي ايشد ع٢ً ا

اغيكاّ "إ ايهد٬ّ ارا ؿدذ َعٓداٙ َدٔ  دن حدزفر مل جيدِض  أًٜٚد٘ عًد٢          
 .(2)اذتزف"

٫ٚ  عاس  يري اذتزف ٚإط كشا٤ اغيع٢ٓ ؼي اغيكاّ َٔ ْظِ اٯ١ٜر ٖٚٛ 
َددٔ إعةدداص ايكددش ٕر ٚفٝدد٘ إػدداس٠ ازي  عددذد َعدداْٞ حزددٌ اا ؼي اغيكدداّر      

ٜأ ٞ رنش حزدٌ اا قزدٌ    َٚلاَري ايشظي١ يأٌٖ ايه املر َٚٔ اٯٜاق إ
 ظ   ٜاق َٔ  ن حزف ايعاٌَ ٭ْ٘ اطامل يًُظًُري نافد١ يكٛيد٘  عدازي    

َِ  َوُِؼ ا اوَاػْرَظِوُىر د فةا٤ يايزٝإ ايزٟ ٫ ٜكزٌ ايرتدٜذ ٚايِٖٛر اَا ؼي تِحَثْ ِ اللَّ

ٖزٙ اٯ١ٜ فاغيكاّ خي ًف ار  ا٤ق اٯ١ٜ ذزف ايعاٌَ يًُٓذٚح١ر ٚايظدع١  
 ٚايًة٤ٛ ازي اغيٛاثٝل ٚايشاف ايأ  بلٌ اا  عازي يٗا. ؼي اٱط ةاس٠

َٚٔ اٯٜاق إ حزٌ اا ٖٓا أعِ َٔ إٔ ٜهٕٛ َٛ ًٗا ٭ٌٖ ايه امل 
ٚايهباس َطًكًار فكذ ٜهٕٛ ؿ١ً ٚعٗدذًا يدري اا ٚيدري اغيظدًُري نُدا ؼي      
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فَهةِىْ اػْرَصَلُهىكُنْ فَلَهنْ َُقَهاذِلُىكُنْ وَؤَلْقَهىْا       وَلَىْ  َاءَ اللََُّ لَعَلَّـَهُنْ ػَلَُْكُنْ فَلَقَاذَلُىكُنْقٛي٘  عازي ر

 .(1)دبِلَُْكُنْ العَّلَنَ فَوَا  َؼَ َ اللََُّ لَكُنْ ػَلَُْهِنْ ظَثُِال 

فةا٤ اغيٝاام َٔ اا اطايًا يًُظًُري ٚيٝع يًهباسر ٚ ١ٗ ارتطامل 
ًِ اي بظن ؼي اغيكاّ ٚإساد٠ اغيظًُري ؼي اغيٝاام  ظ ًضّ اٱي باق ايٝٗا ؼي ع

٭ٕ ايظاٖش َٔ ايًبظ ٖٛ اغيٝاام َ  َٔ أط اين َٔ ايزٍر ٚيهٔ ايش ٛع 
ازي  ٜاق ايكدش ٕ ا٭ادش٣ر ٚاي دذيش ؼي َعداْٞ اغيٝادام ٚايعٗدٛد  دزري إ        
ٖ٪٤٫ مل حيافظٛا ع٢ً اغيٛاثٝل ايأ يِٝٓٗ ٚيري اا عض ٚ ٌ ٚايأ  عين 

ؼي دعٛ ٘  ٚ ي٘ ٚطًِ  ؿ٢ً اا عًٝ٘اي ـذٜل يايٓز٠ٛ ْٚـش٠ ايٓيب ستُذ 
ازي اار ٚاط آا٩ِٖ َٔ ايزٍ يدٝع ٱْدزاسِٖ َدٔ ايك داٍ ٚحدذٙر يدٌ       
يٲع ضاٍ َ  ٚ ٛد ايكذس٠ ع٢ً َكا ١ً اغيظًُرير ٚيزا ٜهٕٛ اٱع ـاّ 
ذزٌ اا ااؿًا ياغيظًُري ؼي  كٝذِٖ يأحهاّ ايكش ٕ ٚايظ١ٓ ؼي ايعزاداق 

 َِ ا٭اش٣.ٚاغيعا٬َق ٚا٭حهاّ ٚايـ٬ق َ  اغيًٌ ٚا٭
ػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ ٚضيهٔ اط كشا٤ ٖزا اغيع٢ٓ َٔ ؿذس اٯ١ٜ ٚقٛي٘  عازي ر

د ٚأْٗددِ مل خي دداسٚا ايزيدد١ يددٌ احاةددت يٗددِ قٗددشًا عًددِٝٗ يظددزب   الرِّلَّههحُ

أعُاهلِر ٚإ اا عض ٚ ٌ ٖٛ ايزٟ كدشمل عًدِٝٗ ايزيد١ عكٛيد١ هلدِ      
٭ٚاَش اٱهلٝدد١ عًدد٢ شيددادِٜٗ ؼي اٜددزا٤ اغيظددًُرير ثددِ  ددا٤ اٱطدد آا٤ يددا  

فشقدًا َٚدزاٖب ٚطياعداق     -يًُظًُري فكذ طًب اا عدض ٚ دٌ َدِٓٗ    
 ايكذس٠ ع٢ً اٱا ٝاس ؼي ْضٍٚ ايزي١ يِٗ اٚ ؿشفٗا عِٓٗ. -ٚأفشادًا

ٜٚ بلٌ اا عض ٚ ٌ ياي خبٝف عٔ فشٜل َِٓٗ سيدا ٜدأَش اغيظدًُري    
ا ع٢ً يرتى ق اهلِر اٚ قزٍٛ ادتض١ٜ َِٓٗ ٚضتٛٙر ٚاا ًف ؼي اٱط آا٤ ٖٓ

 ٚ ٗري:
اْ٘ َٔ اٱط آا٤ اغيٓكط  ٚإ ايزيد١ ٬َصَد١ هلدِ يهدٌ حداٍ       ا٭ٍٚ:

                                                 

 .90طٛس٠ ايٓظا٤  (1) 
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بِالَّ ٚاْ٘ قذ ٜ ِٖٛ عذّ  ٛاص اغيعاٖذ٠ ٚاغيٛادع١ َعِٗ فةدا٤ اٱطد آا٤ ر  

 د.تِحَثْ ٍ هِيْ اللََِّ

 اْ٘ َٔ اٱط آا٤ اغي ـٌر ٭ٕ ايز١َ ٚايعٗذ سف  يًزي١ عِٓٗ. ايااْٞ:
ايااْٞر ٚإ نإ ايعٗذ ٫ ٜضٌٜ ايزي١ ايزا ١ٝ  ٚ اٖش اٯ١ٜ ايهشضي١ ٖٛ

 َٔ ْبٛطِٗ.
قٝداّ   ُد  ٜٚزري ٖزا اٱط آا٤ سظي١ اا يايٓاغ طيٝعدًا ؼي ايدذْٝار ف  

ايدأ  ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     ػطش َٔ ايٓداغ ي هدزٜب ْزد٠ٛ ستُدذ     
 ا٤ق اغيعةضاق ايعك١ًٝ ٚاذتظ١ٝ َـاحز١ ٚداع١ٝ هلار فإ اا عض ٚ ٌ 

ًا يٮَٔ ا٭َدإر  ايأطزامل ايشظي١ ٚايشأف١ يٌ أيك٢ هلِ ي مل ٜكط  عِٓٗ
يٝهٕٛ َٓاطز١ ٚٚط١ًٝ هلذاٜ ِٗر ٖٚٛ أٜلًا حة١ عًِٝٗر ٚفٝ٘ دسغ ؼي 

 اغيعشف١ اٱهل١ٝ .
فكذ جيخذ اٱْظدإ ٜٚز عدذ عدٔ ةاعد١ اار ف أ ٝد٘ ػدايٝب ايشظيد١        
ياي خبٝف ٚأطزامل إ  ٓامل إحاة١ ايزٍ ٚإةزدام اهلدٛإ عًٝد٘ يعا ٝداس     

عٗذ ٚايز١َ ٚاغيٝادامر ٚ كٝٝدذ اغيظدًُري يأحهداّ ٚكدٛايط شيدٓعِٗ َدٔ        اي
اٱ ٗاص ٚاهلةّٛ ع٢ً َٔ ًٜ ضّ يادامل شتـٛؿ١ ٚخي اس عذّ اي عدذٟ  

 ع٢ً اغيظًُرير ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
إْٗا فرت٠ َٚدذ٠ إَٗداٍ يردن اغيظدًِ يٝ دذيش ؼي ايزعاد١ ايٓزٜٛد١         ا٭ٚزي:

اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     ؿد٢ً ايؼشٜب١ ٚاٯٜاق ايأ  ا٤ يٗا ايدٓيب ستُدذ   
 ٚنٌ  ١ٜ َٚعةض٠ َٓٗا دع٠ٛ ي ـذٜك٘.

يٝددإ إ اٱطدد٬ّ دٜددٔ مساحدد١ر ٫ٚ ٜ٪ااددز ايٓدداغ يأػددذ   ايااْٝدد١:
 فدٝرتى اغيظدًُٕٛ    ا٭حٛاٍ َد  قدذس٠ اغيظدًُري عًد٢ اهلةدّٛ ٚاٱ ٗداص      

 .َ  ا ـاٍ ايذع٠ٛ ازي اهلذ٣ َٔ ايٓاغ ٚػأِْٗ ًاػطش
ايه امل َا٬ًر ٚفٝ٘ طع١ َٚٓذٚح١ ؼي اٱط آا٤ َٓذٚح١ ٭ٌٖ  اياايا١:

يًُظًُري ٚانياٖذٜٔ َِٓٗ ااؿ١ر ياي ٛ ٘ غيكا ١ً ػطش َٔ ايهباس دٕٚ 
 ادتُٝ .
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حاٍ اٱط آا٤ ديٌٝ عًد٢ حظدٔ  كٝدذ اغيظدًُري يا٭حهداّ       ايشايع١:
 ايؼشع١ٝر ٚإ ـافِٗ ياٱْـاف ٚاذتًِ.

ٔ اي ُٝٝض يري ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً اغيظًُري ٚيري  نِٖ ػيد  ارتاَع:
َٚددٔ اـددا٥ف ٖددزا  رخي دداس إ  ٓددامل اٜددزا٤ اغيظددًُري ؼي ايٝددذ ٚايًظددإ

ّٖ ِ قّٛ يك اٍ اٱط آا٤ عذّ إضتـاسٙ ياٱي ذا٤ر فٝؼٌُ اذتاٍ اغي رن فارا 
عطا٥ِٗ ايعٗذ إا اسٚا ايظًِ ٚايـًذ ر ٜٓظش اغيظًُٕٛ ؼي إاغيظًُري ثِ 

ايعٗٛد  ٚايز١َ ع٢ً عذّ ق اهلِ َٚٓٗا يضّٚ  كٝذ ايطشف اٯاش يأحهاّ
 .ٚايز١َ ٚعذّ ْكض ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل

ايددأ ٜعكددذٖا ايهبدداس قدداٍ  عددازي  ايعٗددٛد ٚا٭ضيددإ َٚددٔ حزددٌ اا 
ر (1)دوَبِىْ ًَكَثُىا بمياهنُنْ هِيْ تَؼْدِ ػَهْدِهِنْ وَؿَؼَنُىا فٍِ دَِنِكُنْ فَقَاذِلُىا ؤَئِوَّهحَ الْكُفْهسِ  ر

ايك اٍ ؼي اغيٛاةٔ  ي ذا٤إ َٚٔ اٯٜاق إ اا عض ٚ ٌ ٢ْٗ اغيظًُري عٔ
وَالَ ذُقَاذِلُىهُنْ ٚ بشِٖ  اٖشًا ٚ ًًٝار قاٍ  عازي ر ْـشِٖ اغيزاسن١ ٚإ نإ

 .(2)دػِنْدَ الْوَعِْْدِ الْحَسَامِ حَرًَّ َُقَاذِلُىكُنْ فَُِِ

ٚيّٝٓت  ٜاق ايكش ٕ َٛكٛع١ٝ إط ذا١َ ايعٗدٛد ٚاغيٛاثٝدل قداٍ  عدازي     
ر ٚؼي اٯٜد١ ثٓدا٤   (3) دظْرَقُِوُىا لَهُهنْ بِىَّ اللَّهََ َُحِهةُّ الْوُهرَّقِنيَ    فَوَا اظْرَقَاهُىا لَكُنْ فَار

 ع٢ً اغيظًُرير ٚدع٠ٛ يرنِٖ يً كٝذ يايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل ٚيضّٚ عذّ ْهاٗا.
 ايهشضيد١  ٚضيهٔ ايكٍٛ ياي بـٌٝ ٚإ اذتزٌ ٚايعٗذ ايٛاسد ؼي اٯٜد١  

 ع٢ً قظُري:
ٖدٌ ايه دامل َٚدٛاثٝكِٗ    إا ـاق ايعٗذ ٚاذتزٌ َٔ اا يأ ا٭ٍٚ:

كَُْهفَ ََكُههىىُ  َد  اغيظددًُرير ٚعدذّ  ددٍٛ اغيؼددشنري يد٘ يكٛيدد٘  عددازي ر   
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ِِْد اْلَحهَساِم َفَوها         َِ ِبالَّ الَّهِرََي َػاَههْدُذْن ِػْنهَد اْلَوْعه َِ َوِػْنَد َزُظهىِل ِلْلُوْشِسِكنَي َػْهٌد ِػْنَد اللَّ

 .(1)داظْرَقَاهُىا لَكُنْ فَاظْرَقُِوُىا لَهُنْ

 حزٌ َٔ ايٓاغ ٖٚٛ عاّ َٚطًل. ْٞ:اياا

 لاَىٌ حثم يٍ اهلل
يكذ أساد اا عض ٚ ٌ إ  هٕٛ اذتٝدا٠ ايدذْٝا داسًا يعزاد د٘ر ٜد٪دٟ     

ست٬ً ٱا زاس  فٝٗا اغيظًُٕٛ ايبشا٥ضر ٚاغيٓاطو ةاع١ ا  عازير ٚ هٕٛ
عزادٙر ٚ بلٌ طزخاْ٘ ٚ عٌ ٚاق١ٝ ذتبظ اغيظًُري َٚٓ  ٚؿٍٛ ايلشس 

ةش٠ اٱضيإ َٛسق١ َاُش٠ ؼي ا٭س ر ٜٚ هاثش اغيظدًُٕٛ  ايِٝٗر ي زك٢ ػ
ِٖٚ ٜ ٛاسثٕٛ َزاد٨ اٱط٬ّر ٜٚ عاٖدذٕٚ ًَد١ اي ٛحٝدذ ٚضيٓعدٕٛ َدٔ      

  ًز١ َباِٖٝ ايهبش ٚايل٬ي١ ؼي ا٭س  .
َٚٔ َـادٜل ايٛاق١ٝ ٚاذتبظ ٚ ٛد أْظ١ُ ٚقٛاْري إطيايٝد١ عاَد١    

ٚايأ  زري  يظًِحتهِ ايـ٬ق يري اغيظًُري ٚ نِٖ ؼي حاٍ اذتشمل ٚا
 ٚ ًٖٛا:

 َا ٬ٜقٝ٘ اغيظًُٕٛ َٔ ايعٓا٤ َٚٛا ١ٗ ا٭عذا٤. ا٭ٍٚ:
عضّ ايهبداس عًد٢ اٱ ٗداص عًد٢ اغيظدًُري ٚإادشا ِٗ َدٔ         ايااْٞ:

 دٜاسِٖ إٕ اط طاعٛا.
ثزاق اغيظًُري ع٢ً اٱضيإ ٚإط عذادِٖ يً لخ١ٝ ٚايؼٗاد٠  اياايث:

 يعٓاد.ؼي طزٌٝ اار ٚإؿشاس ايهباس ع٢ً ادتخٛد ٚا
 سأف١ اا عضٚ ٌ يايٓاغ طيٝعًا. ايشاي :

 ٖذا١ٜ اغيظًُري ازي طزٌ ايـ٬ح. ارتاَع:
أاددز اغيظددًُري صَدداّ ايكٝدداد٠ ؼي إداس٠ ا٭َددٛسر ٚاا ٝدداس  ايظددادغ:

ايظزٌ ٚايهٝب١ٝ اغيٓاطز١ ؼي اي ـشف َد   دن اغيظدًُري اـٛؿدَا ٚاْٗدِ      
 ٚ ٛٙ: َٔ ع٢ً دس اق َ زا١ٜٓ
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 ٤ ٜٓكظُٕٛ ازي أقظاّ:أٌٖ ايه امل ٖٚ٪٫ ا٭ٍٚ:
 .ااؿ١ ايٝٗٛد ا٭ٍٚ:
 .ااؿ١ ايٓـاس٣ ايااْٞ:
 َٔ نإ َٔ أٌٖ ايه امل يعٝذًا عٔ ي٬د اغيظًُري. اياايث:
 اغيظًُري. دقشٜزًا َٔ ي٬ َِٓٗ َٔ نإ ايشاي :

 ايزٟ ٜعٝؽ َ  اغيظًُري ؼي أَـاسِٖ. ارتاَع:
 ايزٜٔ  هٕٛ هلِ عٗٛد َٚٛاثٝل َ  اغيظًُري.ايظادغ: 

ايزٜٔ إا اسٚا ا  ٓامل اٱكشاس ياغيظًُري ٚعذّ اي عش   ظاي :اي
 ؼي عزادا ِٗ أٚ أَٛاهلِ.

أٖددٌ ايزَدد١ َددِٓٗ ايددزٜٔ ٜعطددٕٛ ادتضٜدد١ ٜٚهْٛددٕٛ ؼي رَدد١  اياددأَ:
 اغيظًُري.

 ايزٜٔ ٜكا ًٕٛ اغيظًُري. اي اط :
ايددزٜٔ ٜرتيـددٕٛ ياغيظددًُري ايددذٚا٥شر ٖٚددِ ٫ ٜكددا ًٕٛ       ايعاػددش:

 ا ١ٝ يٲْكلا  ع٢ً اغيظدًُري ٪ًعٕٛ ازي فشؿ١ َاغيظًُرير ٚيهِٓٗ ٜ ط
 ٚأَٛاهلِ ير ١. ٚدٜاسِٖ

ايهباس ايزٜٔ يٝع هلِ ن امل مسداٟٚ ر ٖٚدِ عًد٢ أقظداّ      ايااْٞ:
 َ عذد٠ أٜلًا.

٫ٚ  ٪از ادتض١ٜ َدٔ ايهبداس ٚاغيؼدشنرير ٚيدٝع هلدِ رَداّ ٚعٗدذ        
ىْ وَلَه َظ ذِٜر ٜٚ عًل ْظِ اٯٜاق يأٌٖ ايه امل يكٛي٘  عازي قزدٌ  ٜد ري ر  

ُْهس ا َلُههْن ِههْنُهْن اْلُوْاِهُنهىَى َوَؤْكَثهُسُهْن اْلَفاِظهُقىَى          در آَهَي َؤْههُ  اْلِكَرهاِب َلَكهاَى َخ

ٚيهٔ أحهاّ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل عا١َ نُا ؼي ؿًذ اذتذٜزٝد١ ايدزٟ عكدذٙ    
َد  َؼدشنٞ قدشٜؽ ازي إ قداّ     ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     ايٓيب ستُذ 

 اغيؼشنٕٛ يٓكل٘.
إ َلاَري ٖزا ايكإْٛ ٫ خت ف يأٜاّ ايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜ َٚٔ اٯٜاق 

يٌ ٖٞ ياق١ٝ ازي ٜدّٛ ايكٝاَد١ر ٚ دا٤ق اٯٜداق ايكش ْٝد١ ٚايظد١ٓ ايٓزٜٛد١        
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ي هٕٛ  ازٝ ًا ٭حهاّ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝلر ٚدسٚطًا يًُظًُري ٚأٚيٞ ا٭َش 
َِٓٗ ؼي يضّٚ حبظ ايظٓٔ اٱهل١ٝ ؼي ايشظيد١ يايٓداغ طيٝعدًا ٚإ  ٓدامل     

 طبو ايذَا٤ يرن حل.ايزطؽ ٚ
ٚنإٔ ٖزٙ اٯ١ٜ  كٍٛ يًُظًُري إ ايٓاغ عزاد اار ٖٚٛ اايكِٗ  

ٚساصقِٗ ف٬  زطؼٛا يِٗ ٫ٚ  بعًٛا َعِٗ ا٫ َا أَشنِ اا عض ٚ ٌ ي٘ 
َٔ ايٛ ا٥ف ايؼشع١ٝ نا٭َش ياغيعشٚف ٚايٓٗدٞ عدٔ اغيٓهدش ر ٚاحبظدٛا     

 ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝلر ٚؼي حبظٗا َٓاف  عذٜذ٠ َٓٗا:
 ازٝددت دعددا٥ِ ايددذٜٔ ٚ بكدد٘  َٚٓاطددز١ ي ايعٗددذ ٚاغيٝاددام فددرت٠ ا٭ٍٚ:

 اغيظًُري ؼي أحهاّ ايؼشٜع١.
اْٗا َٓاطز١ غيعشف١ ايٓاغ ياٯٜاق ٚاغيعةضاق ايدأ  دا٤ يٗدا     ايااْٞ:
 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِايٓيب ستُذ 
داٍٛ أفٛاج َٔ ايٓاغ اٱط٬ّ اـٛؿدًا َد  ا٭َدٔ َدٔ      اياايث:

 ايلشس ٚايـذ.
  رًب اغيظًُري ع٢ً اغيؼامر ٚجتاٚص  ثاس اغيعاسى ايظايك١. يشاي :ا

  أٌٖٝ اغيظًُري يًك اٍر ٚإعذادِٖ ايعذ٠ غيٛا ١ٗ ا٭عذا٤. ارتاَع:
 بشه اغيظًُري غيٛا ١ٗ ايهباس ايزٜٔ ٜـدشٕٚ عًد٢ ق داٍ     ايظادغ:

 اغيظًُري ٚيٝع عٓذِٖ عٗٛد َٚٛاثٝل.
١ اذتظ١ٓر فايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل ايذع٠ٛ ازي اا ياذته١ُ ٚاغيٛعظ ايظاي :

٫  ٛقف ايذع٠ٛ ازي اا يٌ  هٕٛ َٓاطز١ يزٝإ اٯٜاقر ٚرنش اغيعةضاق 
ٚايذ٫٫ق ايأ  ٪نذ ٚ ٛمل إط٬ّ ايعزذ ٚإ ٝاْ٘ ايبشا٥ض ٚاي هايٝفر 

 .ٚ هٕٛ َلاَري ٖزا ايكإْٛ عًْٛا يًُظًُري ؼي اي زًٝغ
يداغيٛاثٝل ٚايعٗدٛد    ع٢ً ايهافشٜٔ ٭ٕ َٔ مل ٜ كٝدذ  ٚؼي اٯ١ٜ  رًٝط

اٱهل١ٝ حيٝط ي٘ طخط اا عدض ٚ دٌر ٜٚزدزٍ اغيظدًُٕٛ ٚطدعِٗ يكٗدشٙ       
ٚإر٫يدد٘ فٝخددشج َددٔ اٱطدد آا٤ ٚ ؼددًُ٘ عَُٛدداق كددشمل ايزيدد١ عًدد٢     

 ايهافشٜٔ يٛ ٛد اغيك لٞ ٚفكذ اغياْ .
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ٚ زعث اٯ١ٜ إػاساق َٚباِٖٝ ايشظي١ ازي ايٓاغ طيٝعًا ي ٛنٝدذٖا  
 ٜبعًددٕٛ ا٫ َددا ٜددأَشِٖ اار ٖٚددِ   عًدد٢ حكٝكدد١ ٖٚددٞ إ اغيظددًُري ٫  

َ كٝذٕٚ ؼي نٌ صَإ َٚهإ يأحهاّ ٚطٓٔ ايكش ٕ ايأ   لُٔ ايعٗٛد 
َٚلاَري ايشظي١ يايزٜٔ ٜهبٕٛ أٜذِٜٗ عٔ اغيظًُرير ٚجي ٓزٕٛ ق اهلِ 

 ٚاي عذٟ عًِٝٗ.
ٚؼي ايٛقت ايزٟ حتث اٯ١ٜ فٝ٘ اغيظًُري ع٢ً اي كٝذ يأحهاّ ايكش ٕ  

٘ ؼي ايذٜٔ يعع زاسٙ كشٚس٠ ٚحا ١ غيعشف١ ا٭حهاّر فاْٗا  ذعِٖٛ يً بك
َٚعاًَد١ ايهبداسر ٭ٕ     ارتاسج ر ٚعٓذ ٚعذّ حـٍٛ ارتًط ٚايًزع ؼي

نُدا اْٗدا    حانُد١  ادتٗاي١  ٪دٟ ازي ايلشسر ٚقاعذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كدشاس 
  لددُٔ ايزؼدداس٠ ٭ٖددٌ ايه ددامل سيددا جيعًددِٗ ؼي َددأَٔ َددٔ ايددزٍ ي كٝددذ    

دع٠ٛ َشنز١ ازي اغيظًُري ٚازي أٌٖ ايه دامل   اغيظًُري يايعٗٛد ٭ٕ اٯ١ٜ
 ؼي يضّٚ  عاٖذ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل إي ذا٤ ٚإط ذا١َ.

ٚ ددا٤ق اٯٜدد١ يًبددظ اذتزددٌ َهددشسًا ر ٜٚبٝددذ اذتزددٌ َعٓدد٢ ايظددزب    
يًٛؿٍٛ ازي اغيطًٛملر ٚاٱٖ ذا٤ ازي ايرا١ٜر َٚٔ اٯٜاق إ  أ ٞ اٯ١ٜ 

بٝذ إي ذا٤ ايرا١ٜ ٚسيا ٖٛ ذشف ادتش "َٔ" ؼي قٛي٘  عازي "َٔ اا" ايزٟ ٜ
أعِ َٔ اي كظدِٝ اٱطد كشا٥ٞ ايدزٟ قداٍ يد٘ ايٓخدا٠ ٖٚدٛ اي دذا٤ ايراٜد١          
اغيها١ْٝ ٚايضَا١ْٝر ٭ٕ اا عض ٚ ٌ ٫ حيذٙ َهإ أٚ أفشاد صَإ َكذس٠ 

 أٚ  ن َكذس٠ ر
ٚاغيشاد  بلً٘  عازي يا٭حهاّ ايأ   لُٔ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝلر ٚدف   

ذٕٚ يٗا َٔ أٌٖ ايه املر َٚٓٗا دف  اٌٖ ايه دامل  ايزي١ عٔ ايزٜٔ ٜ كٝ
ٚادتض١ٜر فٌٗ ختش ِٗ ادتض١ٜ َٔ َٓاصٍ ايزٍ أّ ٫ر ادتٛامل  هٕٛ ايزي١ 
ع٢ً َشا ب َ باٚ ١ ػذ٠ ٚكعبًار فايزٟ ٜعطٞ ادتض١ٜ يدٝع نُدٔ ٜكد     
يا٭طش ٜٚ عش  يًك ٌ ٜٚظز٢ر ٖٚٛ أفلٌ نانًا ػئ ٜبكذ َاي٘ ٚعٝاي٘ ؼي 

هٕٛ  ٓا٥ِ يًُظًُري يٌ حيبظ يادتض١ٜ ْبظ٘ ٚعشك٘ اغيعشن١ اٚ يعذٖا ي 
ٜٓةٛ َٔ ٚ ٛٙ نان٠ َٔ ايزٍ ٚاهلٛإر ٜٚهٕٛ ؼي رَاّ  ٚعٗذ َٚٚاي٘ر 
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اغيظًُرير ٚيري  ٗشاِْٝٗ َٚعِٗ ؼي أَـاسِٖ ٚقدشاِٖ ٜدضاٍٚ اي ةداس٠    
ٚأطزامل ايهظدب ر ٜٚد٪دٟ ػدعا٥شٙ ٚفدل ًَ د٘ ٚن ايد٘ر ٚ هدٕٛ ايزَد١         

 ٚايعٗذ َٓاطز١ ٱط زـاسٙ.
 ا٤ق ادتض١ٜ يذ٬ًٜ يًك اٍر ْٚٛع  أدٜب ٱْهاس ايشطاي١ ٚاٯٜاق ٚ 

قَاذِلُىا الَّرَِيَ الَ َُاْهِنُهىىَ تِاللَّهَِ وَالَ تِهالَُْىْمِ اِخِهسِ وَالَ     قاٍ  عازي ر رٚدع٠ٛ يٲضيإ

ََههِدَُنىَى ِدَهَي اْلَحهقِّ ِهههْي الَّهِرََي        َُ َواَل  َُ َوَزُظهىُل ؤُوذُههىا  ََُحسُِّههىَى َهها َحههسََّم اللَّه

ر فدذيت اٯٜد١ ؼي   (1)دالْكِرَابَ حَرًَّ َُؼْـُىا الِْْصََْهحَ ػَهيْ ََهدٍ وَهُهنْ طَهاغِسُوىَ     

َبَٗٛٗا ع٢ً إ دف  ادتض١ٜ طزب يٛقف ايك اٍ ٚنف ٜذ اغيظًُري عُٔ 
 ٜذفعٗار َ  يكا٥٘ ع٢ً ًَ ٘.

 دوَحَثْ ٍ هِيْ النَّاضِقٛي٘  عازي ر

يزٟ ٜبٝذ ادتُ ر ٚإا ًف ٖزا ايؼطش ذشف ايعطف "ايٛاٚ" ا أإي ذ
ايٓخا٠ ؼي إفاد ٘ ايرت ٝب ٚعذَ٘ر ٚقًٓا ياي بـٌٝ ر فكذ ٜبٝذ ايرت ٝب اٚ 
٫ ٜبٝذٙ ذظب ايكش١ٜٓ اغيكاي١ٝ أٚاذتاي١ٝر ٜٚبٝذ "ايٛاٚ" ؼي اغيكاّ ايرت ٝبر 
ٖٚددٛ  ٜدد١ إعةاصٜدد١ أاددش٣ر ار إ ايعٗددذ َددٔ ايٓدداغ ٜددأ ٞ فشعددًا يًعٗددذ  

اـ١ ؼي ػطش َٔ ا٭حهاّ َٚٓٗا ايعٗٛد اٱهلٞر غيا  عٌ طزخاْ٘ َٔ ايش
 ٚاغيٛاثٝل.

ٚ ا٤ق ا٭ٚاَش اٱهل١ٝ يٛ ٛمل اي كٝذ يايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل غيا فٝٗا َٔ  
اغيٓذٚح١ ٚايظع١ ٚأطزامل ٖذا١ٜ ايٓداغر ٚ دذيشِٖ ؼي اٯٜداقر ٚإ عدا      
اغيعاٖذ ٚ نٙ َٔ ايٓاغر فٝأ ٞ ايعٗذ َ  فشٜل َٔ ايٓاغ اٚ أٌٖ يًذ  َا 

ط١ًٝ يٓؼش َزاد٨ اٱط٬ّر ٚإة٬ع ايٓاغ ع٢ً اغيعةضاق يٝهٕٛ طززًا ٚٚ
َدٔ عٓدذ   ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطدًِ  ايكاٖشاق ايأ  ا٤ يٗا ايٓيب ستُذ 

 اا عض ٚ ٌ.
ٚإعطددا٤ اغيظددًُري ايعٗددذ ٭ٖددٌ اغيًددٌ ٚايٓخددٌ ػدداٖذ عًدد٢ ؿددذم  
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ايذع٠ٛ اٱط١َٝ٬ر ٚإ ايٓيب ستُذًا سطدٍٛ َدٔ عٓدذ اار ٱا ـداق     
 ٔ ايظًِ ٜعشف ايٓاغ َٔ ا٬هلا اذتكا٥ل.ايعٗذ ذاي١ َ

 أَشٜٔ: ( ؼي اغيكاّايٛاٚ)ٚحي ٌُ زت٤ٞ 
إساد٠ ادتُ ر ٚإ دف  ايزي١ عٔ  ن اغيظًِ ٜك لٞ إ  ُاع  ا٭ٍٚ:

أَشٜٔ حزٌ َٔ اا ٚحزٌ َٔ ايٓاغر يًخا  إساد٠ ا٭حهاّ ايؼشع١ٝ َٔ 
ٛق حزٌ اار ٚٚ ٛد َـذام هلا يعٗذ َٔ اغيظًُري ؼي ايٛاق  ٚاـد 

قددّٛ أٚ طياعدد١ َعٝددٓرير أٚ أٖددٌ يًددذ شتـددٛقر فُددا٬ً قٛيدد٘  عددازي       
 ايزٟ ٜك لدٞ ٚ دٛد   ر(1)دحَرًَّ َُؼْـُىا الِْْصََْحَ ػَيْ ََدٍ وَهُنْ طَاغِسُوىَر

عٗذ ااق ٜهدٕٛ يدري اغيظدًُري ٚيدري قدّٛ َدٔ أٖدٌ ايه دامل ٜشكدٕٛ          
يؼددشا٥ط ايزَدد١ ٜٚ كٝددذٕٚ يٗددار ٖٚددزا اغيعٓدد٢ َددٔ اٱعةدداص ايعكا٥ددذٟ     

٬ ٞ يًكش ٕر ٚفٝ٘ يٝإ غيٛكدٛع١ٝ ايعٗدٛد ايدأ ٜأادزٖا اغيظدًُٕٛ      ٚايز
 ع٢ً  نِٖ.
نبا١ٜ أحذ اذتزًري يذف  ايزي١ر أَا حزٌ ٚعٗدذ َدٔ اار أٚ    ايااْٞ:

حزٌ َٔ ايٓاغر اـٛؿًا ع٢ً اغيع٢ٓ ايزٟ رٖزٓا ايٝ٘ يهٕٛ اغيدشاد َدٔ   
حزددٌ اا ٖددٛ ْٗددٞ اا عددض ٚ ددٌ اغيظددًُري عددٔ ق دداٍ يعددض ايطٛا٥ددف  

 ٓب ستاسي١ اٱط٬ّ ر ٚ أي٢ اغيظا١ُٖ ؼي اٱع دذا٤ عًد٢   يبشم ايأ جتٚا
 .حشَاق ٚثرٛس اغيظًُري

ٚاذتزٌ َٔ ايٓاغ ٖٛ ايعٗدٛد ٚاغيٛاثٝدل ايدأ  هدٕٛ يدري اغيظدًُري        
ٚ نِٖر ٫ٚ  عاس  يري ا٭َشٜٔر ٚإساد٠ اغيظًُري َٔ يبظ ايٓداغ ؼي  

ذااٌ يري اذتزًرير ٖٚدٛ َدٔ   د يٌ ٜبٝذ اي وَحَثْ ٍ هِيْ النَّاضِقٛي٘  عازي ر

أطشاس ٚسٚد يبظ "حزٌ" ٜٚؼٌُ اغيٝاام ٚاذتًفر ٚايٛعذ ٚايـ١ًر ٚسد 
ادتٌُٝ ٚاٱحظإ ؼي َٓذٚح١ ٚطع١ يًُظًُري ٚؿٝغ  عاًَِٗ َ  ايبشم 

 ٚاغيًٌ ٚادتُاعاق.
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"ٚحزٌ َٔ ايزٜٔ  َٓٛا" يٌ  ا٤ق يًبظ ايٓاغ ٖٚٛ ٚمل  كٌ اٯ١ٜ 
 ٚ ٛٙ:عاّ ٜؼٌُ اغيظًُري ٚ نِٖ ٚفٝ٘ 

إساد٠ ايعٗذ ٚاغيٝاام ايزٟ ٜعكذ يري اغيظًُري ٚاغيًٌ ٚايبشم ا٭ٍٚ: 
 ا٭اش٣ر ْٚعت اغيظًُري يايٓاغ يٛ ٛٙ:

 يزٝإ اي زأٜ يري ارتايل ٚاغيخًٛم ٚايشمل ٚاغيشيٛيري.ا٭ٍٚ: 
يضّٚ َعشف١ اي ُاٜض يري ايعٗدذ اٱهلدٞ ٚايعٗدذ ايدزٟ ٜعطٝد٘       ايااْٞ:

ْري ثاي ١ ؼي ا٭س ر ٚايعٗٛد ايأ ٜعطٝٗدا  اغيظًُٕٛ فايعٗٛد اٱهل١ٝ قٛا
 اغيظًُٕٛ قا١ُ٥ ع٢ً اذتاٍ ٚايٛاق  اغي رنر ٖٚٞ َاك١ٝ اٜلًا.

إنشاّ اا  عدازي يًُظدًُري ياٱازداس عدٔ ؿدخ١ عٗدٛدِٖ        اياايث:
د فاا كُنْرُنْ خَُْسَ ؤُهَّحٍ ؤُخْسِ َدْ لِلنَّاضِٚاي كٝذ يٗار ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘  عازي ر

 عِ ٜٚ بلٌ ع٢ً اغيظًُري ٚضيلٞ عٗٛدِٖ َ  ايٓاغ.عض ٚ ٌ ٜٓ
دع٠ٛ اغيظًُري يًخشق ع٢ً  عٌ ايعٗٛد َٛافك١ ٭حهداّ   ايشاي :

ايكددش ٕ ٚ عًددٗا ٚطدد١ًٝ ي ازٝددت دعددا٥ِ ايددذٜٔ ٚطددٓٔ اي ٛحٝددذ ٚعددذّ     
 اشٚ ٗا عٔ َلاَري ايعضا٥ِ ٚايشاف اٱهل١ٝ.

ٕ  ارتاَع: غيدٓذ   إساد٠ إط ذا١َ اذتهِر ٚا١ًٖٝ اغيظًُري ؼي نٌ صَدا
ٚعٔ ائ عزداغ ٚزتاٖدذ ٚاذتظدٔ: اغيدشاد َدٔ "حزدٌ       )ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل 

 .(1)ايٍٓاغ" ٚعٗذ َٔ ايٓاغ ع٢ً ٚ ٘ ايز١َ ٚ نٖا َٔ ٚ ٛٙ ا٭َإ"
إساد٠ ايعٗٛد ايأ ٜأادزٖا ايش٩طدا٤ يكدَِٛٗر نُدا ؼي ٚفدذ       ايااْٞ:

 ٔ ْـداس٣ صتدشإ ازي اغيذٜٓد١ اغيٓدٛس٠ر      س٩طدا٤  صتشإ َا٬ً ار حلش ْبش َد
ثدِ دعداِٖ يًُزاًٖد١    ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ    اط ُعٛا يًٓيب ستُذ ٚ

 ٚيهِٓٗ  شا عٛا ْٚهـٛا ٚطايٛا ايـًذ.
ٚنإ فِٝٗ ا٭طكف ٚايظٝذ ٚايعاقب ٚقاٍ ا٫طكف: ٜاأيا ايكاطِ  

إْددا ٫ْزاًٖددور ٚيهددٔ ْـدداذتو فـدداذتٓا عًدد٢ َددآٜٗض يدد٘ر فـدداذتِٗ  
ح١ً َٔ حًٌ ا٭ٚاقٞر ع٢ً ايبٞ  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِسطٍٛ اا 

                                                 

 .2/365زتُ  ايزٝإ  (1) 
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قظ١ُ نٌ ح١ً اسيعٕٛ دسُٖار ٚع٢ً عاس١ٜ ث٬ثري دسعًار ٚث٬ثري سستًار 
ٚث٬ثري فشطًا إ ندإ يدايُٝٔ نٝدذر ٚسطدٍٛ اا كدأَ ح د٢ ٜ٪دٜٗدار        

 ٚن ب هلِ يزيو ن ايًا.
إساد٠ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل يري ايٓاغر سيا ٜهبٌ سف  ايزي١ عِٓٗ  اياايث:
 ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
ام ا٭فشاد ٚادتُاعاق ٚايبشم عًد٢ عدذّ اي عدذٟ عًد٢      بإ ا٭ٍٚ:
 اغيظًُري.

ر ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِاٱقشاس ايزا ٞ يـذم ْز٠ٛ ستُذ  ايااْٞ:
 ٚدساط١ ايكزا٥ٌ ٚايبشم داٛهلا اٱط٬ّ.

اغيٓا ا٠ ٚاٱ بام ع٢ً عذّ إعا١ْ ايدزٜٔ حيداسيٕٛ اٱطد٬ّ    اياايث: 
ًُري ٚنإ ؼي اغيهدإ اٚ اغيـدش   ٚاغيظًُرير نُا يٛ حاسمل اغيؼشنٕٛ اغيظ

 فشٜل  َٔ ايٝٗٛد اٚ ايٓـاس٣ فأيٛا اٱػرتاى ؼي ستاسي١ اغيظًُري.
ايزٟ قـذٙ أعذا٤ اٱط٬ّر ٚطأيٛٙ ايظ٬ح ٚاغياٍ ٚايش اٍ  ايشاي :

 يك اٍ اغيظًُرير فأي٢ إعاْ ِٗ ٚسدِٖ اا٥زري.
هلِ ايبشٜل اٚ ايكزًٝد١ اٚ ايزًدذ ايدزٟ أعدإ اغيظدًُري ؼي ق دا       ايشاي :

عددذِٖٚر َٚددذِٖ يايظدد٬ح ٚاغيدد٪ٕٚ طدداع١ ايؼددذ٠ ٚٚعددذِٖ اغيظددًُٕٛ 
 انًا.

ايزٟ  ش٣ يِٝٓٗ ٚيري اغيظًُري ؿًذ َٚٝاام نُا  دش٣   ارتاَع:
 يعذ ؿًذ اذتذٜز١ٝ.

ايظادغ : ايزٟ ٜأاز عٗذًا ػئ ٖٛ حًٝف يًُظًُري رٚقذ أرٕ ي٘ 
عًد٢   اغيظًُٕٛ يع شا٤ اذتًف َ   نٙ َٔ أٌٖ ايه امل َا٬ً ر فٝـدذم 

ايزٟ أعط٢ اذتًدف أْد٘ َدٔ ايٓداغ رٜٚدذاٌ ٖدزا اذتًدف ؼي َـدادٜل         
اٯ١ٜر يٝهٕٛ ٚسٚدٖا يًبظ ) حزٌ َٔ ايٓاغ ( ٜد١ إعةاصٜد١ ر ٚػداٖذًا    
ع٢ً  ٍٛ ايًبظ ايكش ْٞ ايٛقا٥  ٚا٭حذاث ر ٚفٝ٘ َٓ  يًعظش ٚاذتشج 

 ؼي ايذٜٔ ٚاغيعا١ًَ .
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 ٜٚع يف ٖزا ايؼطش َٔ اٯ١ٜ ْع١ُ َشنز١ َٔ ٚ ٛٙ: 
 إْٗا ْع١ُ ع٢ً اغيظًُري َٔ ٚ ٛٙ: ا٭ٍٚ:
يظددزٌ  ٚٚطدد١ًٝ مساٜٚدد١ ٱسػددادِٖ اْٗددا  أدٜددب يًُظددًُريا٭ٍٚ: 

 اغيعا١ًَ ٚايـ٬ق َ  نٌ قّٛ ١ًَٚ ذظب قٛاعذ ٚقٛاْري ثاي ١.
صٜدداد٠  بكدد٘ اغيظددًُري ؼي أَددٛس اذتددشمل ٚايظددًِر ٚايعٗددٛد    ايادداْٞ:
 ٚاغيٛاثٝل.

ذ اغيظدًُرير ٚإدساى حكٝكد١    ١ُٝٓ ًَه١ ايشظي١ يايٓاغ عٓد  اياايث:
 ٖٚٞ حبظ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل اؿخايٗا َٔ ايزٍ ٚاغيٗا١ْ.

 َٓ  اذتشج َٔ إيشاّ اغيٛاثٝلر ٚاعطا٤ ايعٗٛد يًٓاغ. ايشاي :
 ٛنٝددذ قددذس٠ اغيظددًُري عًدد٢ ايددشاّ ايعكددٛد ٚاغيٛاثٝددل َدد  ارتدداَع: 

  نِٖ َٔ اغيًٌ ٖٚزٙ ايكذس٠  ٓؼطش ازي عذ٠ ػعب:
ًُري ٱيشاّ ايعكٛد ٚاغيٛاثٝلر ٚعذّ َشٚس أطزامل أ١ًٖٝ اغيظ ا٭ٚزي:

 ايهٝذ ٚاغيهش عًِٝٗ فٝٗا.
 إا ٝاس َٚهإ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل. قٝاّ اغيظًُري يعا زاس أٚإ اياا١ْٝ:
ٜيفَددٕٛ َعدد٘  ر َٚددٔيددري ايبددشم ٚاغيًددٌ فُٝددا شيٝٝددض اغيظددًُري ايااياد١: 

 اغيٛاثٝلر َٚٔ ٫ ٜشكٕٛ َٓ٘ إ٫ اٱط٬ّ.
 ع٢ً أٌٖ ايه امل َٔ ٚ ٛٙ: اْ٘ ْع١ُ ايااْٞ:
 حـٍٛ حاٍ ايظًِ ٚنف إٜذٟ اغيظًُري عِٓٗ. ا٭ٍٚ:
س١ٜ٩ مساحد١ ايؼدشٜع١ اٱطد١َٝ٬ر ٚاغيٛاثٝدل َٓاطدز١ غيعشفد١       ايااْٞ: 

 أحهاّ ايذٜٔ اٱط٬َٞر ٚاي ذيش ؼي  ٜاق ايكش ٕ َٚا فٝٗا َٔ اٱعةاص.
حـٍٛ اٱ ـاٍ يِٝٓٗ ٚيري اغيظدًُرير ٚاٱْـداق ذتةدج     اياايث:

غيظًُري ٚ زننِٖ يايزؼاساق ايدٛاسد٠ ؼي اي دٛسا٠ ٚاٱصتٝدٌ خبـدٛق     ا
 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِْز٠ٛ ستُذ 
ُرير فُدٔ  ًايؼعٛس يا٭َٔ ٚايظ١َ٬ حتت  ٬ٍ عٗٛد اغيظد  ايشاي :

أطزامل ايزٍ ٚاهلٛإ ارتٛف ٚايبضعر ٚاؼ١ٝ اْكلا  ارتـِ ٫ طُٝا 
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ايدزٜٔ ٜعؼدكٕٛ ايؼدٗاد٠    ارا نإ قدادسًا عًد٢ ايردضٚر فهٝدف ياغيظدًُري      
ٚحيظٕٓٛ َزا  ١ ايعذٚ ٫ٚ خيافٕٛ ؼي اا ي١َٛ ٥٫دِر فُدٔ عكدذ َعٗدِ     

 ٞ   ايبلد١ًٝ  َٛثكًا إة٦ُٔ هلِر ٖٚزٙ ايطُأ١ْٓٝ َٓاطز١ غيعشف١ أحهاّ َعداْ
 ٚايـ٬ح عٓذ اغيظًُري.

إنشاّ أٌٖ ايه امل يايعٗٛد ٚاغيٛاثٝدل َٚٓٗدا ادتضٜد١ ايدأ      ارتاَع:
 دٕٚ  نِٖ َٔ ايٓاغ.خي ف يٗا أٌٖ ايه امل 

 ْع١ُ ٚسظي١ يايٓاغ طيٝعًا َٔ ٚ ٛٙ: اْ٘ اياايث:
ٜأ ٞ ايعٗذ َ  قّٛ اٚ قز١ًٝ اٚ أٌٖ َـش فٝهٕٛ سظي١ يِٗ  ا٭ٍٚ:

 عِٓٗ ٚعٔ عٛا٥ًِٗ َٚٔ ٖٛ ٚسا٥ِٗ. ًاٚختبٝب
يٌ ر ٛعٗا يأٌٖ ايه املك ا٤ق اٯ١ٜ عا١َر ٫ٚ ٜٓخـش َٛ ايااْٞ:

مر ٚعَُٛاق ايشظي١ اٱهل١ٝ ٚ عًل اٱة٬ ؿاي١ٜؼٌُ ايٓاغ طيٝعًا ٭
ايعٗٛد يدايشا ذ ايؼدشعٞ ٚايعكًدٞر ٚعدذّ ٚ دٛد قٝدذ ٜبٝدذ ختـدٝف         

 ٚحـش ايعٗٛد يأٌٖ ايه امل دٕٚ  نِٖ.
َٔ ايٓاغ َٔ ٜٓكاد ازي ايش٩طا٤ ٚايطٛا ٝت ٜٚذاٌ اذتشمل  اياايث:

رَا ًٜ ضّ ي٘ َدٔ ايكدِٝ    حكٝك١ اـُ٘ ٚيٝع عٓذٙ ٖذف َعري ٫ٚ ٜعشف
َٚا ٜهٕٛ عٓذٙ ٚ ٛٙ اذتلر فارا حـدٌ ايعٗدذ ٚاغيٝادام فدإ     ٚاغيزاد٨ ر 

أفشاد ايعذٚ ٜعشفٕٛ َا عًٝ٘ اغيظًُٕٛ َٔ حظٔ ايظُت ٚط١َ٬ اٱا ٝاس 
ٚأطزامل اهلذا١ٜ ف هٕٛ ٖزٙ اغيعشف١ َٓاطز١ يذاٛهلِ اٱطد٬ّ ٚارتدشٚج   

 ع٢ً س٩طا٥ِٗر ٚاٱْبـاٍ عِٓٗ ٚعٔ َباِٖٝ ايؼشى ٚايل٬ي١.
اازاسًا عذٜذ٠   لُٔ س١ٜ٩ اغيؼشنري يًُظًُري ٚحيهٞ يٓا اي أسٜخ  

ِٖٚ ٜـًٕٛ يعْلزاط ٚاؼٛع ؼي طاح١ اغيعشن١  ن اا٥بري ا٫ َٔ اا 
عض ٚ ٌر ف هٕٛ ٖزٙ ايـد٠٬ َٓاطدز١ يدذاٍٛ ايهدان َدِٓٗ اٱطد٬ّر       

ٚطياعداق   ٚ ٗٛس ايٓكف ٚايلعف ٚايٖٛٔ ع٢ً َدٔ يكدٞ َدٔ أفدشاد    
 .اغيؼشنري

ذ إيشاّ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل َ  اغيظًُرير ٚقذ أطًِ نان َٔ ايهباس يع 
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ٟ إ ا٭َإ اذتاؿٌ يًزَٞ قظُإ أحذُٖا: ذٚقاٍ ايشاصٟ: ٚايزٟ عٓ
ايزٟ ْف اا عًٝ٘ ٖٚٛ أاز ادتض١ٜر ٚايااْٞ  ٖٛ اغيظ٢ُ ذزٌ اغي٪َٓري 

 .(1)ٚاا أعًِ"
ٚيهٔ اٯ١ٜ أعِ َٔ ادتض١ٜر  ٚحهِ اٱَاّ ٚقذ  كذّ ايه٬ّ فٝ٘ نُا 

ٞ ايزَاّ أحذ اغيظًُري ٚاغيكا ًري  ن اٱَاّ ٚقا٥ذ ادتدٝؽ  جيٛص إ ٜعط
ي٘ ادتُٝ  ارا نإ  اَعًا يًؼدشا٥طر ٚ دن اداسج عدٔ      ٜٚ كٝذ ٚايظش١ٜر

وَحَثْه ٍ هِهيْ   ٖٚٛ َٔ اٱعةاص ؼي يبظ ايٓداغ ؼي قٛيد٘  عدازي ر    ايكٛاعذ

د َٚافٝ٘ َٔ ير١ اٱة٬م ٚايعُّٛر ٚنٞ ٫ٜأ ٞ فشد اٚ طياع١ اٚ النَّاضِ

َٔ اغيظًُري ٚ كٍٛ إ ايزَاّ ايزٟ اعطاٙ ف٬ٕ اٚ ايطا٥ب١ ٚايبشق١  فشق١
ا٫اش٣ َٔ اغيظًُري  ن ناف ٚإ ايزَاّ عٗذ ٚٚثٝكد١ ٖاَد١ جيدب إ    

  ـذس َٔ ايش٥اط١ اٚ َٔ اٱَاّ ع٢ً ضتٛ اي عٝري.
فةا٤ق اٯٜد١ يًبدظ ايٓداغ يٝؼدٌُ ندٌ َظدًِ قداّ ياعطدا٤ ايدزَاّ          

: جين ع٢ً ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِذ ٚايعٗذر ٚؼي ارتيف عٔ ايٓيب ستُ
 .(2)اغيظًُري ادْاِٖ

د إطدد آا٤ بِالَّ تِحَثْهه ٍ هِههيْ اللَّههََِٚددِٓٗ َددٔ أع دديف اٱطدد آا٤ ؼي اٯٜدد١ ر 
َٓكطعًا "قاٍ ستُذ ئ  شٜش ايطيفٟ: ايٝٗٛد قذ كشيت عًِٝٗ ايزي١ طٛا٤ 

َدٔ  ناْٛا ع٢ً عٗذ َٔ اا اٚ مل ٜهْٛدٛا فد٬ خيش دٕٛ يٗدزا اٱطد آا٤      
 .(3)ايزي١ ازي ايعض٠

ٚيهٔ ٫ ديٌٝ ع٢ً اذتـش ؼي ةشؼي ايزي١ ٚايعدض٠ر يدٌ ٖٓداى يدشصخ     
َ ظ  يُٝٓٗا ر ٚإرا صتا ايهافش ٚايباطل َٔ ايزي١ يايعٗذ ٚادتض١ٜر فاْ٘ ٫ 

 ٜٓةٛ َٔ ايعكامل ايزٟ ٜظ خك٘ يظزب نبشٙ ٚ عذٜ٘ ع٢ً اغيظًُري.
                                                 

 /.8َبا ٝذ ايرٝب  (1) 
 .9/95ايظٓٔ ايهيف٣  (2) 
 .184/ 8ايرٝب َبا ذ  (3) 
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 َاْٞ ٚ ٗري:ٚحي ٌُ اٱط آا٤ َٔ  ١ٗ اٱة٬م أٚ اي كٝٝذ ايض
 إط آا٤ َٔ نإ عٓذٙ عٗذ ٚرَاّ َٔ ايزي١ َطًكًا ٚدا٥ًُا. ا٭ٍٚ:
اضتـدداس اٱطدد آا٤ ٚايظدد١َ٬ َددٔ ا٭ر٣ سيددذ٠ ٚأٚإ ايعٗددذ  ايادداْٞ:
 ٚايزَاّ.

ٚايـددخٝذ ٖددٛ ايادداْٞر ف عددٛد ايزيدد١ َدد  اْكلددا٤ ايعٗددذر ٱْ بددا٤    
ٚ     ٱاغيؼشٚط ياْ با٤ ػشة٘ر ٚ ٛ ْعدذاّ اغيك لدٞ يًٓةدا٠ َدٔ ايدزٍر   دٚ د

د بِالَّ تِحَثْه ٍ هِهيْ اللَّهَِ وَحَثْه ٍ هِهيْ النَّهاضِ      اغياْ  َٓٗدار ٚيًخدا  قٛيد٘  عدازي ر    

 ٜهٕٛ أٌٖ ايه امل ع٢ً أسيع١ أقظاّ:
ايزٜٔ ٜبٛصٕٚ يعٗذ َٚٝادام َدٔ اا عدض ٚ دٌ ػيدٔ  عاٖدذ        ا٭ٍٚ:

أحهاّ اي ٛسا٠ ٚاٱصتٝدٌر ٚحدشق عًد٢ ٚساثد١ َدا فٝٗدا َدٔ ايزؼداساق         
َ  اط عذادٙ يٲضيإ ٚاي ـدذٜل  ا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ؿ٢ً ايايٓيب ستُذ 

ايزٜٔ اَش اا عض ٚ ٌ ذبظ ايعٗذ َعِٗ ػيدٔ   َِٚٓٗ ريٓزٛ ٘ عٓذ يعا ٘
 عاٖذِٖ اغيظًُٕٛ.

ٔ      ايااْٞ: أَدشا٤ ايظدشاٜا    ايزٜٔ هلِ رَداّ ٚعٗدذ َدٔ اغيظدًُرير َٚد
 ٚانياٖذٜٔ.
 َٔ جي ُ  ي٘ أَشإ: اياايث:
 حزٌ َٔ اا. ا٭ٍٚ:
تِحَثْ ٍ هِيْ حزٌ َٔ اغيظًُرير ٚظيٌ ايٛاٚ ؼي قٛي٘  عازي ر ايااْٞ:

ٗ اللََِّ وَحَثْ ٍ هِيْ النَّاضِ ا ؼي َٛكدٛع ٚاحدذر نُدا    ُد د ع٢ً إفاد٠ ادتُد  يٝٓ

 أ ٞ اٯ١ٜ اي اي١ٝ ؼي َذح اغي٪َٓري َٔ أٖدٌ ايه دامل يعع زداس ٖدزا اغيدذح      
زددٌ َددٔ حدز٬ً َددٔ اار ٜٚع دديف  كٝددذِٖ يأحهدداّ ادتضٜدد١ ٚايددزَاّ ياْدد٘ ح 

 ايٓاغ.
َٔ يٝع ي٘ عٗدذ ٫ٚ رَداّر ٖٚد٪٤٫ ٖدِ ايباطدكٕٛ ايدزٜٔ        ايشاي :

 كشيت عًِٝٗ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ.
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فإ قًت َٚٔ نإ يعٝذًا عٔ دٜاس اغيظًُري ٚيٝع يٝٓ٘ ٚيِٝٓٗ عٗدذ  
اٚ َٝاام ٚرَاّ قًت: ٜؼًُِٗ اي بـٌٝ ايٛاسد قزٌ  ٜد رير فٗدِ أَدا إ    

اطكري ٚإ مل ٜع ذٚا ع٢ً اغيظدًُرير  اٚ َٔ ايب ياا ٜهْٛٛا َٔ اغي٪َٓري
ٚيهددٔ اٯٜدد ري اي ددايٝ ري  ددزنشإ ؿددباق ٚع٬َدداق اغيدد٪َٓري َددٔ أٖددٌ    
ايه امل ػيا ٜذٍ ؼي َبَٗٛد٘ عًد٢ فظدل َٚعـد١ٝ َدٔ ٜ خًدف عدٔ  ًدو         

 ايـباق.
ٌٖٚ حي ُدٌ ٚ دٛد يدشصخ يُٝٓٗدار أٟ َدٔ ٜهدٕٛ يدٝع سيد٪َٔ ٫ٚ         

كاّ َكٝذ ياْ٘ َ٪َٔ َٔ فاطلر ايظاٖش ٫ر ٚ ظ١ُٝ ايه ايٞ ياغي٪َٔ ؼي اغي
ؿ٢ً يشطاي١ ايٓيب ستُذ  يايزؼاساق أٌٖ ايه امل ٫ٚيذ إٔ ٜهٕٛ َ٪ًَٓا

ٜعًِ يزعا ٘ ْٚضٍٚ ايكش ٕ عًٝ٘  ر ٚاي ـذٜل ي٘ عٓذَااا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ
 ٚدعٛ ٘ يٲط٬ّ.

 لاَىٌ حثم يٍ انُاض
يكذ أْعِ اا عض ٚ ٌ ع٢ً ايٓاغ يايعكٌ ٚايكذس٠ ع٢ً نزذ طياح 

يؼ١ٜٛٗ ٚايرلز١ٝر ٚأْعِ عًٝ٘ َش٠ أاش٣ يٓع١ُ ايٓزد٠ٛ ر ٚيدٝع   ايٓبع ا
َٔ فاؿ١ً صَا١ْٝ يري ايٓعُ ري ا٫ إ ايعكٌ ْع١ُ ْاهلا  دّ عًٝد٘ ايظد٬ّ   

 ؼي ادت١ٓ ر ٫ٚصَت يعث ايشٚح فٝ٘.
اَا ْع١ُ ايٓز٠ٛ فةا٤ق عٓدذ ٖزدٛط  دّ ازي ا٭س  ٚ ٛيد١ اا عدض      

ٓز٠ٛ يادّ عًٝ٘ ايظ٬ّر يدٌ  ٚ ٌ عًٝ٘ ٚع٢ً حٛا٤ر ٚمل  ٓخـش ْع١ُ اي
يعث اا ا٭ْزٝا٤ ازي ايٓاغ ؼي َذِْٗ ٚقشاِٖ َزؼشٜٔ َٚٓدزسٜٔ ٚاْدضٍ   
عًددِٝٗ ايه ددب ايظددُا١ٜٚ ي زكدد٢ ٚثددا٥ل ًَهٛ ٝدد١ ٚقددٛاْري ػددشع١ٝ حتهددِ 
َعا٬َق ايٓاغ ر ٚ زري هلِ كشٚمل ايعزاد٠ ع٢ً ضتٛ اي عٝرير ٚحتزسِٖ 

ْٚدضٍٚ ايه دب يزعاد١ ايدٓيب     َٔ ايؼشى ٚايل٬ي١ ازي إ ا ِ اا ايٓزد٠ٛ  
ْٚدضٍٚ ايكدش ٕ عًٝد٘ َدٔ عٓدذ اا عدض       ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ   ستُذ 
ٌ ٚ. 
َٚٔ اٯٜاق إ اا عض ٚ ٌ أاز اغيٛاثٝل ع٢ً ا٭ْزٝا٤ ي هٕٛ َذسط١  
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وَبِذْ ؤَخَهرًَْا هِهيْ   عزاد١ٜ ٚأا٬ق١ٝ ٭ زاعِٗ ٚايٓاغ طيٝعًار قداٍ طدزخاْ٘ ر  

ر ٚ ددا٤ ايكددش ٕ يٓعُدد١ عاَدد١ عًدد٢ اغيظددًُري (1)د...وَهِنْههكَ  النَّثِهُِّنيَ هُِثَههاقَهُنْ 

ٚ نِٖ ٖٞ ْع١ُ ايعٗٛد ٚاغيٛاثٝل ٚاَلا٤ َا ٜعكذٙ اغيظًُٕٛ َ   نٖدِ  
ذَا يٗدار ٚقدذ ْدذمل اا    ٝد ٚيضّٚ اي كٝذ يأحهاَٗا َا داّ ايطدشف اٯادش َ ك  

اغيظددًُري ازي ايٛفددا٤ ٚاي كٝددذ يأحهدداّ ايعٗددٛد َطًكددًا يـددٝر١ ايٛعددذ ْٚٝددٌ  
 .(2) دوَؤَوْفُىا تِالْؼَهْدِ بِىَّ الْؼَهْدَ كَاىَ هَعْ ُىالًع٢ً ايٛفا٤ ي٘ر قاٍ  عازي ر اٛاملاي

ٚاعطددا٤ اغيظددًُري ايعٗددٛد يرنٖددِ ػدداٖذ عًدد٢ قددٛ ِٗ َٚٓعدد ِٗ      
 ٚأًٖٝ ِٗ يًٛفا٤ يٗار ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

 حا ١ ايٓاغ ٭از ايعٗٛد َٔ اغيظًُري. ا٭ٚزي:
يددٞ ا٭َددش َددِٓٗ ؼي احملافظدد١ عًدد٢ ثكدد١ ايٓدداغ ياغيظددًُري ٚأٚ ايااْٝد١: 

ايعٗددٛد َٚلدداَٝٓٗار َٚددٔ اٯٜدداق إ  دداسٜخ اغيظددًُري مل ٜعددشف ْكلددًا 
يًعٗٛد ايأ أ شٜت أٜاّ ايٓز٠ٛ ٚارت٬ف١ اٱط١َٝ٬ر طٛا٤ ؼي حاٍ ايظًِ 

 اٚ اذتشمل.
ؼي اٯ١ٜ ديٌٝ ع٢ً عذّ اذتدشج َدٔ إعطدا٤ ايعٗدذر ٚاَٗداٍ       اياايا١:

ؼي  ٜاق َٚعةضاق ايٓز٠ٛر ٚي٫ٛ ٖزٙ اٯ١ٜ ايٓاغ َذ٠ َٔ ايضَإ يً ذيش 
َدٔ اغيظدًُري يٛ دٛمل ايك داٍ ؼي ندٌ ا٭حدٛاٍ ٚعدذّ         قذ ٜكٍٛ طياع١

ايًة٤ٛ يًعٗذ َٚلاَري ايـًذر فةا٤ق ٖزٙ اٯٜد١ ي ٪ندذ ؼي َبَٗٛٗدا    
ع٢ً  ٛاص ايـدًذ ٚايعٗدذ ٚإْ بدا٤ اذتدشج َٓد٘ر َدا داّ ٜ لدُٔ اغيد٬ى         

 .أٌٖ ايه امل اـٛؿًا َ  ٚاغيـًخ١ يًُظًُري ٚاٱط٬ّ
ايظع١ ؼي عٌُ اغيظًُرير ٚاَهإ إا ٝاس ا٭فلٌ ٚا٭حظٔ  ايشايع١:

هلِر َٚٓ٘ ايعٗٛد ٚايـًذ َٚا ٜ٪دٜدإ ايٝد٘ أحٝاْدًا َدٔ اغيٓداف  ٚ ازٝدت       
دعا٥ِ ايذٜٔر ٚاغيٓذٚح١ ؼي يٓا٤ ؿشح اٱضيإ ٚ ٦ٝٗد١ اغيظدًُري غيٛا ٗد١    
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 ري.ٚايذفاع عٔ اٱط٬ّ َٔ  عذٟ ايهباس ٚايباطك رايهباس
 هٕٛ اغيٛاثٝل أحٝاًْا َٔ أطزامل َٚـادٜل َا  ا٤ ؼي اٯ١ٜ  ارتاَظ١:

د ار ٜدذف  اغيٝادام ٚايـدًذ    لَيْ ََؼُسُّوكُنْ بِالَّ ؤذيايظايك١ يكٛي٘  عازي ر

ايهبداس ٚايباطدكري عدٔ اغيظدًُري ٚثردٛسِٖ       ٜدذ  ايلشس احمل ٌُر ٜٚهف
اٌ يًٛا زاق ٚأَٛاهلِر ٜٚ ٝذ هلِ فشؿ١ اي بك٘ ؼي ايذٜٔر ٚا٭دا٤ ا٭َ

 ٚايبشا٥ض.
 

ٚؼي ايـددًذ ختبٝددف عددٔ اغيظددًُري ذـددٍٛ فددرت٠ طددًِر ٚاْكطدداع      
يًُعاسى ػيا ٜ ٝذ يًُظًُري ايزٓا٤ ٚاٱعُاس ٚاؿ٬ح ا٭س ر ٚ أدٜدب  
ا٭ٌٖ ٚا٭٫ٚد ٚ عًِٗ ٜد٪دٕٚ ايبدشا٥ض ٚايعزداداقر ٚ دا٤ق اٯٜد١      

ٚا٭َدِ  يًبظ ايٓاغ ٚفٝ٘  زنن يايـ٬ق اٱْظا١ْٝ ايأ  شيط اغيظدًُري  
ٚاغيًٌ ا٭اش٣ر ٚيضّٚ ايعٓا١ٜ يٗزٙ ايـ١ً ي هٕٛ عٓٛاًْا يًـًذ ٚاي٥ٛاّ 

 ْٚزز اٱق  اٍ ٚاي عذٟ.
ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً إنشاّ ايكدش ٕ يًٓداغ يعع زداسِٖ عزٝدذًا ا  عدازير      
َٓخِٗ ايعكٌر ٚطخش هلِ َا ؼي ا٭س ر ٚ عٌ هلِ ايذْٝا داس إا زاس 

ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘   ايٓيب ستُذ ٚإَ خإر ٚيعث هلِ ا٭ْزٝا٤ ٚا ُِٗ ي
ٚأْضٍ َع٘ ايكش ٕ يٝأ ٞ ياٱازاس عٔ إَهإ احشاص ايٓاغ ايظ١َ٬ ٚطًِ 

َدٔ ايدزٍ ٚاغيٗاْد١ سيددا ٜٓايْٛد٘ َدٔ ايعٗدٛد ايددأ ٜكطعٗدا اغيظدًُٕٛ عًدد٢         
وَبِذَا أْبظِٗ هلِر ٚ ا٤ ٚؿف اغيظًُري ؼي ايكش ٕ يايٓاغر قاٍ طزخاْ٘ ر

ر ٚفٝد٘ إػداس٠   (1)دهَيَ النَّاضُ قَالُىا ؤًَُاْهِيُ كَوَا آهَيَ العُّهفَهَاءُ قُِ َ لَهُنْ آهِنُىا كَوَا آ
قش ١ْٝازي أًٖٝد١ اغيظدًِ حداٍ ايٓطدل يايؼدٗاد ري ٱعطدا٤ ايعٗدذ ٚاي كٝدذ         

 يأحهاَ٘.
ٚمل ٜددشد يبددظ )حزددٌ َددٔ ايٓدداغ( ا٫ ؼي ٖددزٙ اٯٜدد١ ايهشضيدد١ر ٚؼي    
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اي٥ٛاّ َد   َٛكٛع دف  ايزي١ عٔ أٌٖ ايه امل ايزٜٔ خي اسٕٚ ايـًذ ٚ
اغيظًُرير ؼي د٫ي١ ع٢ً أ١ًٖٝ ٚقذس٠ اغيظًُري ع٢ً إْضاٍ ايزي١ يعذِٖٚ 

 ٚؿشفٗا عُٔ جي ٓب اي عذٟ عًِٝٗ.
 دوَتَاءُوا تِغَؼَةٍ هِيْ اللََِّقٛي٘  عازي ر

يا٤ٚا أٟ يزاٛا َٚهاٛا ٚأؿً٘ َٔ اغيهإر ٜكاٍ  ز٤ٛ ف٬ٕ َٛك  نزا 
اغيكاّ  ٜد١ إعةاصٜد١  دذٍ     أٟ حٌ َٚهث فٝ٘ر ٚاط عاس٠ َاد٠ )ايز٤ٛ( ؼي

ع٢ً احاة١ ايظخط ٚايرلب اٱهلٞ يايهباس ايزٜٔ ٜـشٕٚ ع٢ً اٜزا٤ 
اغيظًُري ٚستا٫ٚق اٱكشاس يِٗر فُ  إ مل ٜدأِق َدِٓٗ يًُظدًُري ا٫    
عًدد٢ ضتددٛ ا٭ر٣ نايظددب ٚادتددذاٍ ٚاٱفددرتا٤ ٚاٝاْدد١ ا٭َاْدد١ر فدداِْٗ      

 ٜظ خكٕٛ يٗزا ايبعٌ ايرلب اٱهلٞ.
اص ؼي اٯ١ٜ ايهشضيد١ إ ايرلدب اٱهلدٞ مل ٜٓدضٍ     َٚٔ ٚ ٛٙ اٱعة 

يظاح ِٗ يٌ ِٖ ايزٜٔ طعٛا ايٝ٘ر ٚحًٛا يد٘ر َد  إ ايرلدب اٱهلدٞ     
كُلُىا هِيْ ؿَُِّثَاخِ هَا حيٌ يادتاحذٜٔ ٚايطرا٠ر ٚؼي يين اطشا٥ٌٝ قاٍ  عازي ر

لِهه ْ ػَلَُْههَِ غَؼَههثٍِ فَقَههدْ   زَشَقْنَههاكُنْ وَالَ ذَـْغَههىْا فُِههَِ فََُحِهه َّ ػَلَههُْكُنْ غَؼَههثٍِ وَهَههيْ ََحْ   

 .(1)دهَىَي

ٚ زري اٯ١ٜ َٛكدٛع١ٝ اٱا ٝداس ٚايبعدٌ ؼي  عدٝري َٓداصٍ ايٓداغ ؼي       
اذتٝا٠ ايذْٝا ٚاٯاش٠ر فُٔ ايٓاغ َٔ ٜظع٢ ،ذ يٝٓاٍ َٔ  لب اا عض 
ٚ ٌ َٔ ايز٤٬ ٚا٭ر٣ر ٚ دا٤ق ٖدزٙ اٯٜد١ سظيد١ يايٓداغ ٱْدزاسِٖ       

ٚايشد٣ر ٖٚزااي خزٜش َطًدل ٚػداٌَ   ٚحتزٜشِٖ َٔ ايٛقٛع ؼي اهلا١ٜٚ 
٭ٚي٦و ايزٜٔ  ؼًُِٗ اٯ١ٜ َٔ ا٭حٝا٤ ٱَهإ اي ٛي١ ٚاٱْاي١ر ٚاٱ عا  
َدٔ أطدد٬فِٗر َٚدا ندداْٛا فٝدد٘ َدٔ ايددزٍ ٚأطددزامل ايلدشس عًدد٢ ايددزاق     

 ٚايزس١ٜ .
ٌٖٚ َٔ فشم يري ْضٍٚ ايرلب اٱهلٞ يِٗر ٚحًِٗ يد٘ر ادتدٛامل   
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ؼي ايذ٫يد١ عًد٢ اس هدامل اغيعاؿدٞر     ٖٛ إ ايااْٞ أيري ؼي اذتة١ ٚأ ٗش 
ٚاٱؿددشاس عًٝٗددا  ٚايكـددذ ازي ايراٜدداق ايكزٝخدد١ ؼي ستاسيدد١ اٱطدد٬ّر    
ٚايظعٞ يا٭كشاس ياغيظًُري ايزٜٔ يٝع عٓذِٖ رْب ا٫ اِْٗ  َٓٛا ياا 
ٚؿذقٛا يشطً٘ ٚ ٜا ٘. ٚختيف اٯ١ٜ عٔ ٚاق١ٝ  ن١ٜ يًُظًُرير ٖٚٞ َٔ 

اس يِٗ فاْ٘ حيٌ يرلب اار ػيا ٜذٍ ٜكّٛ ياي عذٟ عًِٝٗ ٚحياٍٚ اٱكش
عًدد٢ ايعٓاٜدد١ اٱهلٝدد١ ياغيظددًُرير ٚنباٜدد١ اا عددض ٚ ددٌ هلددِ يددإ ٜشَددٞ 
عذِٖٚ يأطزامل ايز٤٬ر ٜٚٓاٍ َٔ طخط اا عض ٚ ٌ َا جيعً٘ ٜٓؼدرٌ  

 يٓبظ٘ ف٬ ٜـٌ َٓ٘ ايلشس ازي اغيظًُري.
 ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ادتُ  ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

 يهباس ٚايباطكري. ٛنٝذ ط٤ٛ فعٌ ا ا٭ٚزي:
اضت٬ٍ اٯ١ٜ ايهشضي١ر فهٌ ٚاحذ َٔ ايهباس ٚايباطكري حيٌ  اياا١ْٝ:

يرلب َٔ اا عض ٚ ٌر ٖٚزا اٱضت٬ٍ يٝع َظ ك٬ًر يٌ ٖٛ فشع احتاد 
ايرلبر فهٌ فشد َِٓٗ ٜٓاٍ قظطًا َٔ  لب اا ايزٟ حتٌ ي٘ ادتُاع١ 

غيكداّ َدٔ ايهًدٞ    ازي  اْب َا حيٌ ي٘ ػخـًٝار يزا فإ  لب اا ؼي ا
اغيؼهور فُِٓٗ َٔ ٜهٕٛ ذاٍ أػذ َٔ اٯاش ذظب ط٤ٛ ايبعٌ ٚأثشٙ 
ؼي اٱع ذا٤ ع٢ً اغيظدًُرير فايدزٟ ٜظدع٢ ؼي ق داٍ اغيظدًُري ٜ ًكد٢ َدٔ        
َـادٜل  لب اا أنادش ٚأػدذ َدٔ ايدزٟ ٜه بدٞ يايًظدإ ٚايكدٍٛ ؼي        

 اٱكشاس ياغيظًُري.
اٚ طياعدد١ َددٔ ايددزٜٔ  يؼدداس٠ اغيظددًُري يعددذّ إطدد آا٤ فددشد اياايادد١:

 ٜع ذٕٚ ع٢ً اٱط٬ّ ٚحشَاق اغيظًُري.
َٔ اـا٥ف ان أ١َ إ نٌ َٔ حياسيٗا ٜٚع ذٟ عًٝٗا ٜك   ايشايع١:

 ؼي طخط َٔ اا عض ٚ ٌ.
اٱازداس عدٔ حداٍ ايدٖٛٔ ٚايلدعف ايدأ عًٝٗدا ايهبداس          ارتاَظ١:

ٚايباطكري ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً اٱط٬ّ ٚاغيظدًُرير ٚحي ُدٌ اذتًدٍٛ ؼي    
 ايرلب اٱهلٞ َٔ  ١ٗ طع ٘ ٚكٝك٘ ٚ ًٖٛا:
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 ٍٛ اغيظ ا٢ٓ ي٘ر فخ ٢ ايزٜٔ ِٖ ع٢ً عٗذ ٚرَاّ َٔ اا  ا٭ٍٚ:
اٚ َٔ اغيظًُري ِٖ ؼي  لب اا ٭ٕ اٱط آا٤ ااق يايزي١ ٚايظ١َ٬ 

 د إط آا٤ َ ـٌ.بِالَّ تِحَثْ ٍ هِيْ اللَََِّٓٗا يعع زاس إ قٛي٘  عازي ر

ٔ هلِ عٗذ ٚرَداّ َدٔ اذتًدٍٛ ؼي  لدب اار     إط آا٤ ايزٜ ايااْٞ:
 ٱة٬م اٱط آا٤.

عذّ ٚ ٛد ٬َص١َ َطًك١ يري َٛكٛع ايزي١ ٚ لب اار  اياايث:
فكذ ٜهٕٛ اٱْظدإ ريد٬ًٝ ٚيهٓد٘ مل ٜـدٌ ازي ايٛقدٛع ؼي َش زد١ اذتًدٍٛ        

 يرلب اار اٚ ايعهع.
بداس ٚإ  اي زأٜ ايش يب ؼي دس ١ ايزي١ر فايزي١ ٫  ردادس ايه  ايشاي :

ْايٛا ايعٗذ ٚاغيٝاام ٚايٛعذ َٔ اغيظًُري ٚيهٓٗا  هدٕٛ َد  ايعٗدذ را ٝد١     
ٚعٓددذ حددذٚد اي ًددزع ؼي ايددٓبعر ٜٚهددٕٛ ايرلددب اٱهلددٞ َعٗددا عًدد٢  
َشا ب فايزٜٔ هلِ عٗذ ٚرَاّ ٜهٕٛ  لب اا عًِٝٗ أقٌ دس ١ َدٔ  

 ايزٜٔ يٝع هلِ عٗذ َٔ اا َٚٔ اغيظًُري.
د َعٓددد٢ وَتَهههاءُوا تِغَؼَهههةٍٛاٚ ؼي رٚايـدددخٝذ ٖدددٛ اياايدددث ٚإفددداد٠ ايددد

د إساد٠ وَػُهسِتَدْ ػَلَهُْهِنْ الْوَعْهكَنَحُ   اٱط ٦ٓافر ٚايلُن "ِٖ" ؼي قٛي٘  عازي ر

 ادتُٝ  ٚ ٍٛ اغيظ ا٢ٓ ٚاغيظ ا٢ٓ َٓ٘ يٛ ٛٙ:
 اضتـاس َٛكٛع اٱط آا٤ يلشمل ايزي١. ا٭ٍٚ:
رلدب  اي زأٜ اغيٛكٛعٞ يري اٱطد آا٤ َدٔ ايزيد١ر ٚيدري اي     ايااْٞ:

 اٱهلٞ ٚحًٍٛ اغيظه١ٓ.
 ؼي اٯ١ٜ ث٬ث عكٛياق ٖٚٞ:  اياايث:
 حًٍٛ ايزي١ يايهباس ٚايباطكري. ا٭ٍٚ:
 َهاِٗ ؼي  لب اا عض ٚ ٌ. ايااْٞ:
إحاةدد١ اغيظدده١ٓ يٗددِر ٚ ددا٤ اٱطدد آا٤ َددٔ ايزيدد١ ٚحددذٖا  اياايددث:

رتـٛق ايزٜٔ عٓذِٖ عٗدذ ٚرَداّ َدٔ اا ٚسطدٛي٘ ٚاغيظدًُرير اَدا       
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ٚاغيظه١ٓ فؼا٬َٕ هلِ اٜلدًا َد  يٝدإ عًد١ ايؼدٍُٛ يأفعداٍ        لب اا 
أػرتى يٗا ادتُٝ  ٫ٚ ختف ايعٗذ ٚايزَاّر ٭ٕ َٛكٛع ايعٗذ ٚايزَاّ 
ايكددادّ َددٔ ا٭ٜدداّ ٚا٭فعدداٍر أَددا عًدد١ ايعكددامل فٗددٞ َعاؿددٞ ٚرْددٛمل   

أََهاخِ  ذَلِكَ تِهإًََّهُنْ كَهاًُىا ََكْفُهسُوىَ تِ   أس هزٖٛا ؼي اغياكٞ ٚدٍ عًٝ٘ قٛي٘  عازي ر

د عاةب١ر فإ ايعطدف  وَتَاءُوا تِغَؼَةٍ هِيْ اللََِّد ٚيٛ قًٓا إ ايٛاٚ ؼي راللََِّ

يًخا  ا٭فشاد ٚاغيًٌر ٚعذّ إة٬م اٱط آا٤ صَاًْار يٌ ٖٛ ااق يأٜاّ 
تَهسَاءَجٌ هِهيْ اللَّهَِ وَزَظُهىلَِِ بِلَهً الَّهرَِيَ       ايعٗذ ٚاغيٝاام نُا ؼي قٛي٘  عازي ر

َٚٓخـددش َٛكددٛع ٚأحهدداّ ايزيدد١ دٕٚ   (1)دالْوُشْههسِكِنيَ ػَاهَههدذُّنْ هِههيْ
 لب اا ٚاغيظه١ٓ فإ أثشٖا ياِم ح ٢ َ  ايعٗذ ٚايدزَاّر ٚ ًدو  ٜد١    
اعةاص١ٜ ؼي ايزٝإ ٚايذ٫ي١ ايكش ١ْٝ ي ةًٞ اي بهٝو يدري ٚ دٛٙ ايعكدامل    

 ايا٬ث١ َ  إحتاد اغيٛكٛع ِٖٚ ايكّٛ ايهافشٕٚ.
ٍ ايزٍ ٚاغيهث ؼي  لب اار ٚإ فزٝٓت اٯ١ٜ عذّ اغي٬ص١َ يري حا

ايعٗذ َٓاطز١ يٮَٔ َٔ ايدزٍ ؼي ايدذْٝار اَدا ايدزٍ ؼي اٯادش٠ فٗدٛ فدشع        
ايًزددث ؼي  لددب اار ٚػدداٌَ يًهبدداس ٚايباطددكري ٚإ ندداْٛا ؼي عٗددذ   
ٚرَاّ ؼي ايذْٝار فُٛكٛع ايعٗذ ٚايز١َ ٚدف  ادتض١ٜ ٖٛ اذتٝدا٠ ايدذْٝار   

يإ دفع٘ ادتض١ٜ ٚعكذٙ ايعٗذ َ  ٚيٝع اٯاش٠ ٫ٚ ٜـذ إٔ ٜظٔ ايهافش 
اغيظًُري ٜٓةٝ٘ َٔ ايعزامل ا٭اشٟٚر اٚ خيًـ٘ َدٔ ايرلدب اٱهلدٞر    

 ٚحي ٌُ أٚإ ايرلب اٱهلٞ ٚ ًٖٛا:
 اْ٘ ااق يأٜاّ ايهافش ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا. ا٭ٍٚ:

 
 ٜ عًل يعامل اذتظامل ٚايعكامل ا٭اشٟٚ. ايااْٞ:
ايهدافش ؼي اذتٝدا٠   عُّٛ صَإ ايرلدب اٱهلدٞر ٚإحاة د٘ ي    اياايث:

 ايذْٝا ٚاٯاش٠.
                                                 

 .1طٛس٠ اي ٛي١  (1) 
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ٚايـخٝذ ٖٛ اياايثر ٖٚٛ ايزٟ  ذٍ عًٝ٘ ٖزٙ اٯٜد١ ايهشضيد١ َدٔ    
:ٙٛ ٚ 

 أؿاي١ اٱة٬مر ٚعذّ ٚ ٛد َكٝذ ؼي ايزري. ا٭ٍٚ:
 عذد اغيعاؿٞ ٚايزْٛمل ايأ إس هزٗا ايهباس نُا  ذٍ عًٝد٘   ايااْٞ:

 ااشي١ ٖزٙ اٯ١ٜ.
ٚايعزامل ايزٟ ًٜكاٙ ايهافش قاٍ اي زأٜ يري ايرلب اٱهلٞ  اياايث:

رفةدا٤ ايرلدب يـدٝر١    (1)دوَغَؼِةَ اللََُّ ػَلََُِْ وَلَؼَنََُ وَؤَػَدَّ لََُ ػَرَات ا ػَظُِو ها  عازي ر

اذتًٍٛ َٚراٜشًا يًعٔ ٚايعزاملر َٚ كذًَا ع٢ً ايعزاملر ٚدي٬ًٝ َٚكذ١َ 
 ي٘.

 ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ادتُ  "ٚيا٤ٚا" ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
 ضت٬ي١ٝر فٝٓضٍ  لب اا يهٌ فشد َٔ ايهباس.اٯ١ٜ ا ا٭ٍٚ:
 ٍٛ ايهبداس يرلدب اا يًخدا  ًَد ِٗ فٝدذسنٕٛ ارتًدٌ        ايااْٞ:

ٚايٓكف ؼي طِٓٓٗر ٚحا  ِٗ ازي ايؼشٜع١ ايٓاطدخ١ر ٚايعُدٌ ياحهداّ    
 اٱط٬ّ.

اْعذاّ ايشػاد ٚاي ٛفٝل ؼي أفعاٍ ايهباسر َٚا ٜـدزٕٛ ايٝد٘    اياايث:
 َٔ ايراٜاق.
اٱهلٞ عًِٝٗ طيٝعًا يظ٤ٛ إا ٝاسِٖ ٚقدزذ فعًدِٗ    ايظخطايشاي : 

ٚإعشاكِٗ عٔ اٯٜاق ٚاييفاٖري.ٚ دا٤ق اٯٜد١ يـدٝر١ ايبعدٌ اغياكدٞ      
يًذ٫ي١ ع٢ً حتكل ْضٍٚ ايرلدب اٱهلدٞ يايهدافشٜٔر ٖٚدزٙ ايـدٝر١ ؼي      
اغيكاّ  ١ٜ إعةاص١ٜ  زري اذتاٍ ايأ ِٖ فٝٗار ٚا٭ر٣ ٚا٭مل ٚاذتظش٠ ايأ 

ايرلب اٱهلٞ ػاٖذ عًد٢ حتكدل ايدزْب ٚحـدٍٛ     ٜعإْٛ ٚاذتًٍٛ ؼي 
اغيعـ١ٝر ٚقدذ  دا٤ يـدٝر١ اغيلداسع اغي عكدب يبعدٌ اغيعـد١ٝ قداٍ  عدازي          

                                                 

 .93طٛس٠ ايٓظا٤  (1) 
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 .(1) دبِىَّ الَّرَِيَ اذَََّرُوا الْؼِْْ َ ظََُنَالُهُنْ غَؼَةٌ هِيْ زَتِّهِنْر

 "لاَىٌ "تاءوا تغضة يٍ اهلل
   ٰ ادش٠ر فةعدٌ   أساد اا عض ٚ ٌ يًخٝا٠ ايدذْٝا إ  هدٕٛ َضسعد١ ي

وَهَهها خَلَقْههدُ الِْْههيَّ وَاإلًِههطَ بِالَّ   ٚ ٝبدد١ اٱْظددإ فٝٗددا ايعزدداد٠ قدداٍ  عددازي ر   

ر ٚسكٞ اا عض ٚ دٌ َدٔ ايٓداغ اطد اُاس ايكًٝدٌ َدٔ       (2)دلَُِؼْثُدُوىِ

ايٛقت يايعزاد٠ فل٬ً َٓ٘  عازير َٚٔ ايٓاغ َٔ إٖ ذ٣ ازي  ًو ايٛ ٝب١ 
١ ٚسطداي١ ْديب صَاْد٘ر َٚدِٓٗ     ايظا١َٝر ٚ كٝذ يأحهاّ ايؼدشٜع١ ايظدُاٜٚ  

ٚاٯٜداق  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطدًِ  اغيظًُٕٛ ايزٜٔ ؿذقٛا يٓز٠ٛ ستُذ 
ايأ  ا٤ يٗدا َدٔ عٓدذ اا عدض ٚ دٌ ٚيهدٔ فشٜكدًا َدٔ ايٓداغ حداسيٛا           
اٱطدد٬ّ ٚاغيظددًُرير ٚأؿددشٚا عًدد٢ ايهبددش ٚايعٓددادر ٚإع ددذٚا عًدد٢        

    ٔ  دا٤ٚا ٜدذعِْٛٗ    اذتشَاقر ٚشيادٚا ؼي ايرٞ ح د٢ ق ًدٛا ا٭ْزٝدا٤ ايدزٜ
يٲضيإر فعط خكٛا اغيهث ؼي  لب اا َا داَٛا ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا ٜٚهٕٛ 
راق ايرلب ؼي اٯاش٠ ٖٚٛ اٜلًا َكذَد١ يًعدزامل ا٭ادشٟٚر ٚأَداس٠     

 ع٢ً حـٛي٘ يًكزا٥ذ ايأ إس هزٗا ايهباس.
إ اغيهث ؼي  لدب اا حهدِ إهلدٞ اداق يايهدافشٜٔ ٜعشفدٕٛ يد٘        

ٚايعٓاد ٚاي عدذٟ ٚايلدعف ٚايدٖٛٔر فُلداَري     يايل٬ي١ ٚط٤ٛ ايبعٌر 
ٖزا ايكإْٛ شيٓ  ايهافش َٔ اٱكشاس ياغيظًُري ٜٚهٕٛ اذتًدٍٛ يايرلدب   
اٱهلٞ َاْعًا َٔ حتكٝل ايٓـش عٓدذ ايك داٍر ٚطدززًا ؼي اغيزدادس٠ ازي ايبدشاس      
ٚاهلضضيد١ ٚايرلدب اٱهلددٞ َدٔ ؿدباق ايبعددٌ ٭ٕ ايشظيد١  كايًد٘ َٚددٔ       

ظئ" ٚ"ايشحِٝ" َٚٔ سظي ٘ اًل اٱْظإ ٚسصقد٘  ٍأمسا٤ اا  عازي "ايش
ٚ عاٖددذٙ ازي حددري أ ًدد٘ر ٖٚددزٙ ايشظيدد١ ػددا١ًَ يًٓدداغ طيٝعددًار ايدديف      
ٚايبا شر ٚيهٔ فشٜكًا َٔ ايهباس أيٛا ا٫ ادتخٛد ياٯٜاق ٚمل ٜكبٛا عٓذ 

                                                 

 .152طٛس٠ ا٭عشاف  (1) 
 .56طٛس٠ ايزاسٜاق  (2) 
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 ايهبش يٗار ٚاٱعشا  عٔ دع٠ٛ ا٭ْزٝا٤ر يٌ قاَٛا يك ٌ ا٭ْزٝا٤ يرن حل.
ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ اؿٞر ٚيعث اا ايٓيب ستُذًا ٚأؿشٚا ع٢ً اغيع

ع٢ً فرت٠ َٔ ايشطٌر أٟ إ ايزٜٔ عاؿشٚٙ َٔ ايٓاغ يٝع فِٝٗ ٚطًِ 
َٔ أػرتى يك ٌ ْيب َٔ ا٭ْزٝا٤ر فًٝع َٔ ْيب يري عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّر 

َد  إ ايبدرت٠ يُٝٓٗدا أنادش َدٔ      ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ    ٚايٓيب ستُذ 
َٚدد  ٖددزا فددإ ايهبدداس أؿددشٚا عًدد٢ ايهبددش   عيظددُا١٥ ٚعيظددري طدد١ٓر

ياٯٜاق ٚاي ُادٟ ؼي اغيعـ١ٝ فعط خكٛا راق ايٛؿف ايدزٟ ندإ عًٝد٘    
 أط٬فِٗ ٚٚسثٛا عِٓٗ اذتًٍٛ ؼي ايرلب ٚايظخط اٱهلٞ.
 ٚ ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً قٛاْري ثاي ١ ؼي اٱساد٠ اي ه١ٜٝٓٛ ٖٞ:

طزل ايشظي١ عًد٢ ايرلدب اٱهلدٞر فةدا٤ق ايشظيد١ ا٫ًٚ       ا٭ٍٚ:
يًٓاغ طيٝعًار ٚ  ة٢ً ؼي اًل ْٚؼأ٠ اٱْظإر ٬َٚصَ ٗدا يد٘ ؼي  ْداق    

 حٝا ٘ نًٗا.
ؼي ايٛقدت ايدزٟ  دأ ٞ فٝد٘ ايشظيد١ اٱهلٝد١ يٲْظدإ اي دذا٤          ايااْٞ:

ٚفل٬ً َٔ عٓذ اار فإ ايرلب اٱهلٞ ٫ ٜأ ٞ يًهباس ٚيهِٓٗ ًٜكٕٛ 
 أْبظِٗ فٝ٘.
ْٞ َٚـددادٜل ٫ حيةددب اذتًددٍٛ ؼي ايرلددب اٱهلددٞ َعددا  اياايددث:

ايشظي١ عٔ ايبشد ٚادتُاع١ر ٚؼي اٯٜد١ دعد٠ٛ يًٓداغ طيٝعدًا ٱ  ٓدامل      
حًٍٛ  لب اا يِٗر ٚحث يهٌ َهًف يإ خي اس َا فٝ٘ ايظ١َ٬ َٔ 
ايرلب اٱهلٞر ٚاٱع زاس َٔ ا٭َدِ ايظدايب١ َٚدا أؿدامل ايهبداس َدٔ       
ا٤ اهل٬ى ٚاحمللر ٜٚ ة٢ً اذتث اٱهلٞ ياي ٛي١ ٚاٱْاي١ ٚايهف عٔ اٜدز 

 اغيظًُرير ٚاييفا٠٤ ػئ قاّ يك ٌ ا٭ْزٝا٤.
يكذ  ا٤ق اٯ١ٜ ؿشحي١ يزّ ايهباس ٚرنش َٛكٛع ٚع١ً ايزّ ٖٚٞ 
َ عذد٠ َٔ ٚ ٛٙ رنش ٗا اٯ١ٜ ايهشضي١ر ٱقا١َ اذتة١ ع٢ً ايهباسر َٚٓ  
ادتٗايدد١ ٚايرددشسر ٚاٯٜدد١ َددٔ َـددادٜل يٝددإ ايكددش ٕ يهددٌ ػدد٤ٞ ار اْٗددا  

ْٝار ٚفٝٗا ػاٖذ يإ اغيظًُري ان ا٭َدِ  اايفق عٔ حاٍ ايهباس ؼي ايذ
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ٚإ اا عض ٚ ٌ طخشِٖ ي خزٜش ايٓاغر َٚعشفد١ َٓداصهلِ ٚحداهلِر    
فزعذ قٝاّ ايهباس يك ٌ عذد َٔ ا٭ْزٝا٤ يعث اا عض ٚ ٌ ايدٓيب ستُدذًا   

ي هٕٛ أَ ٘ داع١ٝ ازي اار ٜٚعةض ايهباس عٔ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
ا عٔ ايٓاغ عا١َر ٚعٔ ايهباس اْبظِٗر إطهاق ؿٛ ٗار اٚ حةب اثشٖ

ٜٚ ًددٛ أفشادٖددا  ٜدداق ايكددش ٕ َٚددا فٝٗددا َددٔ ايزٝددإ ٚاذتهُدد١ ٚايكددٛاْري    
ٚايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ راق اغيٛاعظ ٚايعيف ي هٕٛ دسطًا ٚاْدزاسًا يًهبداسر   
ٚحتزٜشًا هلِ َٔ اٱقا١َ عًد٢ اغيعاؿدٞر ٚاٱؿدشاس عًد٢ اي عدذٟ عًد٢       

 اٱط٬ّ ٚاغيظًُري.

 اهلللاَىٌ غضة 
يكذ  عٌ اا عض ٚ ٌ ايذْٝا ست٬ً يشظي ٘ر ٚداسًا يبلً٘ ٚإحظداْ٘  
َٚلاَري ٚأفشاد َٚـادٜل سظي١ اا ع٢ً ايٓاغ ؼي ايذْٝا أناش َٔ إٔ 
حتـ٢ر ٫ٚ حيٝط يٗا ايعكٌ اٱْظاْٞ َٚا أيذع٘ َٔ اٱارتاعاق ايع١ًُٝ 

لِْْهيَّ  وَهَها خَلَقْهدُ ا  ؼي َٛكٛع اذتظامل ٚاٱحـدا٤ر ٜٚدزري قٛيد٘  عدازير    

ر ؼي َبَٗٛ٘ إ اا عض ٚ ٌ ٜظاعذ ايٓاغ ع٢ً (1)دوَاإلًِطَ بِالَّ لَُِؼْثُدُوىِ

عزاد ٘ر ٤ٜٞٗٚ هلِ َكذَاق َٚظ ًضَاق ايعزاد٠ر ٜٚذف  عِٓٗ ا٭طزامل 
ٚاغيٛاْد  ايدأ حتدٍٛ دٕٚ قٝداَِٗ يعزدداد٠ اا عًد٢ ايٛ د٘ ا٭نُدٌ فٗددِ        

 ٜعزذٕٚ اا عض ٚ ٌ ؼي ًَه٘ ٚطًطاْ٘.
احددذًا َددٔ ارت٥٬ددل ضيددٓعِٗ َددٔ ايعزدداد٠ َددٔ َٛ ددٛداق  فدد٬ جيعددٌ 

ا٭س  اٚ ايها٥ٓاق ايع١ًٜٛ ايأ ؼي ايظُا٤ر يٌ نٌ ػد٤ٞ َظدخش هلدِ    
ٜٚهٕٛ ٚط١ًٝ يعزاد ِٗ ا ح د٢ اغي٥٬هد١  ٓدضٍ يدايٛحٞ عًد٢ ا٭ْزٝدا٤ر       
 ٚ ٓـش اغيظًُري ؼي ق اهلِ ؼي طزٌٝ اا ي ازٝت ن١ًُ اي ٛحٝذ ؼي ا٭س .

ٔ اٱْظإ ْبظ٘ر َٔ ايزٜٔ اا داسٚا ايهبدش ياٜداق    ْعِ ٜأ ٞ اغياْ  َ
اا عض ٚ ٌر فُٝٓعٕٛ اْبظِٗ عٔ ايعزاد٠ر ٜٚظعٕٛ ؼي حةب اٯاشٜٔ 

                                                 

 .56طٛس٠ ايزاسٜاق  (1) 
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عٓٗار فٝخًٕٛ ؼي  لب اا عض ٚ ٌر ٜٚظ خكٕٛ طخط٘ ٚيُٝٓا  هٕٛ 
سظي١ اا اَشًا َـاحزًا يهٌ اْظإ َٔ حري ٫ٚد ٘ر فدإ  لدز٘  عدازي    

هٕٛ ااؿًا يايهافشٜٔ ٚادتاحدذٜٔ ٫ٚيدذ   ٫ٜأ ٞ ا٫ ع٢ً ضتٛ عشكٞ ٜٚ
َٔ  ثاس ٚأكشاس ع٢ً اٱْظإ ايزٟ ضيهث ؼي  لب اار ٚحت ٌُ ٖزٙ 

 ا٭كشاس ٚ ًٖٛا:
 ايلشس ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا. ا٭ٍٚ:
 ا٭ر٣ ؼي عامل اييفصخ ٚاي عش  يًخظامل اٱي ذا٥ٞ فٝ٘. ايااْٞ:
ل ايعددزامل ا٭يددِٝ ؼي اٯاددش٠ر ٖٚددزٙ ايٛ ددٛٙ َددٔ َـددادٜ  اياايددث:

ًَُْا اذتًٍٛ ؼي  لب اار قاٍ  عازي ر ؤُوْلَ ِكَ الَّرَِيَ حَثِـَدْ ؤَػْوَالُهُنْ فٍِ الدُّ

 .(1)دوَاِخِسَجِ

َٚٔ ايًطدف اٱهلدٞ يايٓداغ إ ٜهدٕٛ ايرلدب َ دأاشًا س زد١ عدٔ         
ايشظي١ اٱهل١ٝر ف٬ ٜ كذَٗار ٫ٚ ٜأ ٞ َعٗا يعش  ٚاحدذر نُدا اْد٘ ٫    

طززًا يض ش ايعزذ عٔ اغيعاؿٞر ٚةشٜكًا حيةب ايشظي١ اٱهل١ٝ يٌ ٜهٕٛ 
 يً ٛي١ ٚاٱْاي١ر ٚاٱْ باع ا٭َاٌ َٔ سظي١ اا.

ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي خيف عٔ قإْٛ ايرلب اٱهلٞر ٚ دزري ؿدباق   
ايزٜٔ خيظشٕٚ اْبظِٗ ؼي ايٓؼأ ري يايٛقٛع فٝ٘ر َٚٔ اٯٜاق اٱعةاص١ٜ 

هلددٞ َدد  اْدد٘ إ اٯٜدد١ ٫ ختاةددب ايهبدداس ايددزٜٔ ٜكُٝددٕٛ ؼي ايرلددب اٱ
َٛكٛع ٖدزا ايؼدطش َدٔ اٯٜد١ر يدٌ  دا٤ق اطايدًا يًُظدًُرير ٚحتدذًٜا          
يًهافشٜٔر ٚاازاسًا عٔ عةضِٖ عٔ اغيشايط١ ٚنادش٠ اغيظداٜب١ر ٚفدشاسِٖ    
اَدداّ اغيظددًُري طددٛا٤ ايرددضا٠ َددِٓٗ اٚ اغيددذافعري عددٔ ايارددٛس ٚاذتشَدداق  

 اٱط١َٝ٬ .
   ٕ ٜرددادس  َٚددٔ اٯٜدداق إ ايرلددب اٱهلددٞ ٬ٜؿددل ايهبددشر فُددا ا

اٱْظإ ايهبش ٚادتخٛد ح ٢  ش ب  َٓ٘ اطزامل ايرلدب اٱهلدٞ ي زكد٢    

                                                 

 .22طٛس٠  ٍ عُشإ  (1) 
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َلاَري َٚـادٜل ايشظي١   رؼاٙ ٚ هٕٛ عًْٛا ي٘ ؼي دْٝاٙ ٚ اش ٘ر يُٝٓا 
ٜهٕٛ ايرلب اٱهلٞ إْزاسًا يًهدافشر ٚيشصادًا دٕٚ ايشػداد ٚاي ٛفٝدلر     

قشاس٠ ٚ ش٣ ايزٟ حيٌ عًٝ٘ ايرلب اٱهلٞ ؼي حن٠ َٔ أَشٙر ٜٚؼعش ؼي 
ْبظدد٘ يايلددٝاعر ٚيًرلددب اٱهلددٞ  ثدداس عاَدد١ عًدد٢ ايهبدداس فٝهددٕٛ                          

طدززًا يزعددث ايبشقد١ ٚايٓبددش٠ فُٝددا يٝدِٓٗ َدد  قًدد١ اييفند١ ٚايُٓددا٤ ؼي اغيدداٍ     
ٚايهظب ٚايعٌُر ٚقذ حزس اا عض ٚ ٌ اغيظًُري َٔ  ٛيٞ ايزٟ حٌ 

آهَنُهىا الَ ذَرَىَلَّهىْا قَىْه ها غَؼِهةَ اللَّهَُ      ََاؤََُّهَها الَّهرَِيَ   يِٗ ايرلب اٱهلدٞ قداٍ  عدازي ر   

 .(1)دػَلَُْهِنْ

ٚاذتًٍٛ ؼي ايرلب اٱهلٞ عٓٛإ يٓضٍٚ ايدز٤٬ر ػيدا ٜدذٍ عًد٢ إ     
ايهبش ياٯٜاق طزب يًعزامل ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر اَا ؼي اٯاش٠ فإ َـن 
ايهددافشٜٔ ايٓدداسر ٚاَددا ؼي ايددذْٝا فددإ ايرلددب اٱهلددٞ ٜ ةًدد٢ يٛ ددٛٙ     

ل عذٜذ٠ يٝ ـف نٌ فشد َٓٗا يايؼذ٠ ٚايز٤٬ ٚا٭ر٣ر ٚجيعدٌ  َٚـادٜ
ايهافش عا ضًا عٔ اؿ٬ح حاي٘ ٚػأْ٘ ًٜٚ بت ضي١ٓ ٜٚظدش٠ فد٬ جيدذ َدٔ     
ٜظاعذٙ ٜٚٓكزٙ ػيدا ٖدٛ فٝد٘ ٭ٕ أؿدخاي٘ ٜؼداسنْٛ٘ اذتًدٍٛ ؼي ايرلدب        
اٱهلٞ ايزٟ ًٜ ـل يِٗر ٬ٜٚصَِٗ ؼي أعُاهلِ َٚٓ دذٜا ِٗ ٚيٝدٛ ِٗر   

سِٖر ٫ٚ ٜباسقِٗ عٓذ اغيٛق يٌ ٜدذاٌ َعٗدِ ازي ايكديف    ٚؼي يًِٝٗ ْٚٗا
 يٝهٕٛ عزايًا ستلًا.

 عهى املُاسثح
ٚسدق َاد٠ " لب" ؼي ايكش ٕ أسي  ٚعؼشٜٔ َش٠ر َٓٗا مثإ عؼش٠ 
َش٠ ؼي  لب اا  عازير ٚنًدٗا ختٜٛدف ٚٚعٝدذ يًهدافشٜٔ ٚادتاحدذٜٔ      

 نٕٛ ايِٝٗ.ياٜاق اا عض ٚ ٌ ٚحتزٜش اغيظًُري َِٓٗ َٚٔ ٫ٜٚ ِٗ ٚايش
ٚؼي يين اطشا٥ٌٝ ايزٜٔ طأيٛا َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ةعاَدًا ػيدا  ٓزدت    
ا٭س  َ  اْ٘ نإ ٜٓضٍ عًِٝٗ َٔ ايظُا٤ اغيدٔ ٚايظد٣ًٛر قداٍ  عدازي     

                                                 

 .13طٛس٠ اغيُ خ١ٓ  (1) 
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ََْكُفهُسوَى        ر ًُىا  ًَُّهْن َكها َِ َذِلهَك ِتهَإ ُِْهْن الرِّلَُّح َواْلَوْعَكَنُح َوَتاُءوا ِتَغَؼهٍة ِههْي اللَّه َوُػِسَتْد َػَل

 .(1) دأََاخِ اللََِّ وَََقْرُلُىىَ النَّثُِِّنيَ تِغَُْسِ الْحَقِّتِ

ٚيٝع فٝٗا إط آا٤ َٔ ايزي١ ٭ْ٘ يٝع َٔ عٗذ ٚرَاّ ٚ ض١ٜ  دذف   
يًُظًُري يُٝٓا  ا٤ق اٯ١ٜ ستٌ ايزخث يعط آا٤ أٌٖ ايزَاّ َدٔ حداٍ   
   ٌ  ايزٍر ٚعذّ إضتـاس ايزَاّ يايٝٗٛد ؼي اغيذ١ٜٓ أٜاّ اي ٓضٜدٌر يدٌ ٜؼدُ

ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘     نِٖ ي عذد اغيًٌ ٚايٓخٌ أٜداّ يعاد١ ايدٓيب ستُدذ     
ٚا ظاع ٚ عذد أَـاس اغيظًُري ٚيًٛه ايذع٠ٛ اٱط١َٝ٬ ازي أَانٔ ٚطًِ 

 عذٜذ٠ َٔ ا٭س .
 أَا ايظ ١ ايزاق١ٝ َٔ َاد٠ " لب" فٗٞ ع٢ً ٚ ٛٙ:

ٚسدق ث٬ثدد١ َٓٗددا ؼي  لددب َٛطدد٢ عًٝدد٘ ايظدد٬ّر ٚنددإ    ا٭ٍٚ:
 ا ٚا عض ٚ ٌ. لز٘ ؼي ا
وَذَا النُّهىىِ بِذْ  حتهٞ ٚاحذ٠  لب رٟ ايٕٓٛ يكٛي٘  عدازي ر  ايااْٞ:

ر ؼي د٫يدد١ عًدد٢ عددذّ اضتـدداس ايرلددب سيٛطدد٢ عًٝدد٘   (2)دذَهَههةَ هُغَاػِههث ا

 ايظ٬ّ.
وَبِذَا هَهها غَؼِههثُىا هُههنْ  ٚاحددذ٠ ؼي َددذح اغيدد٪َٓري يكٛيدد٘  عددازي ر   اياايددث:

 .(3)دََغْفِسُوىَ

ادتٓددا٥ٞ ٚاي خٜٛددف ؼي اغي٬عٓدد١ ٚاغيزاًٖدد١ يددري      ؼي اذتهددِ ايشايدد :
 ايضٚ ري.

َٚٔ اٯٜاق إ  أ ٞ َلاَري ايرلب اٱهلٞ ؼي طٛس٠ ايباحت١ يكٛي٘ 
د ؼي د٫ي١ ع٢ً رّ ايهباسر ٚقزذ فعًِٗ ْٚبدش٠  غَُْسِ الْوَغْؼُىبِ ػَلَهُْهِنْ  عازي ر

                                                 

 .61طٛس٠ ايزكش٠  (1) 
 .87طٛس٠ ا٭ْزٝا٤  (2) 
 .37طٛس٠ ايؼٛس٣  (3) 
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١ ازي اغيظًُري َِٓٗ ٚاذتزس ٚاذتٝط١ َٔ فعًِٗر ٚاي ٛ ٘ يايذعا٤ ٚاغيظأي
اا  عددازي يٲحددرتاص َددٔ َظددايو ايلدد٬ي١ ٚايرددٞر ٚس ددا٤ اهلذاٜدد١ ازي  

طِههسَاؽَ الَّههرَِيَ ؤًَْؼَوْههدَ ػَلَههُْهِنْ غَُْههسِ   ايشػدداد ٚايـدد٬ح ٚايـددشاط اغيظدد كِٝر 

 .(1)دالْوَغْؼُىبِ ػَلَُْهِنْ

 دوَػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ الْوَعْكَنَحُقٛي٘  عازي ر

ؼي طددخط َددٔ اا عددض ٚ ددٌ يعددذ حًددٍٛ ايزيدد١ يايهبدداسر َٚهدداِٗ 
أايفق اٯ١ٜ عٔ احاة١ اغيظده١ٓ ٚاغيٗاْد١ يٗدِر َٚدٔ اٱعةداص ؼي اٯٜد١       

 د ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:ػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ ايهشضي١ ٚسٚد يبظ ر
  ا٤ َهشسًا ؼي اٯ١ٜ َش ري. ا٭ٚزي:
 فٝ٘  ٛنٝذ يكزذ فعٌ ايهباسر ٚاط خكاقِٗ يًُٗا١ْ ٚايزٍ. اياا١ْٝ:
ايعُّٛ ؼي ايًبظرير ػيا ٜذٍ ع٢ً  ٍٛ ندٌ  ؿٝر١ ادتُ  ٚ اياايا١:

 َٔ ايزٍ ٚاغيظه١ٓ يًهباس طيٝعًا.
احتاد اغيٛكٛع ايزٟ  ك  عًٝ٘ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ٖٚدٛ ايهبداس    ايشايع١:
 ٛنٝذ عةض ايهباس عٔ اٱكشاس ياغيظًُري ٭ٕ ن٬ً  ارتاَظ١:ٚايباطكري.

 َٔ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ َاْ  َٔ َٛاؿ١ً اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري.
غيا  ا٤ق اٯ١ٜ يعط آا٤ أٌٖ ايدزَاّ ٚايعٗدذ َدٔ ايزيد١ر      ظادط١:اي

 ددا٤ حًددٍٛ اغيظدده١ٓ َطًكددًار فٗددٞ ٫  رددادسِٖر يددزا ٚسد قٛيدد٘  عددازي     
ً َُؼْـُىا الِْْصََْحَ ػَيْ ََدٍ وَهُنْ طَاغِسُوىَر ر فايـراس َٔ َـادٜل (2) دحَرَّ

ِٗر ٚ ظ ًضّ اغيظه١ٓ ٚنزا دف  ادتض١ٜ ٭ْ٘ كشٜز١ دٚس١ٜ ع٢ً ايزايرري َٓ
 ايظعٞ ٚايهظب يذفعٗا.

ٚايٓظز١ يري ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ٖٞ ايعُّٛ ٚارتـٛق َٔ ٚ ٘ر فُاد٠ 

                                                 

 .7طٛس٠ ايباحت١  (1) 
 .29طٛس٠ اي ٛي١  (2) 
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اٱي كا٤  ٗٛس حاٍ اغيٗا١ْ ٚايعةضر ٚضيهٔ ايكٍٛ إ َاد٠ اٱفدرتام ٖدٞ   
 ٗٛس ايزي١ ؼي ايٛ ٛد ارتاس ٞر ٚع٢ً ايًظإ ٚؼي ا٭فعاٍر أَا اغيظه١ٓ 

 ددذٍ عًدد٢ ايددزٍ ٚارتددٛف ٚارتٝزدد١   فاْٗددا حايدد١ ْبظدد١ٝ ٬َصَدد١ يًهددافش   
ٚاٱْهظاسر َ  َاهلا َٔ  ٗٛس ااس ٞ اٜلًا ؼي عامل ا٭فعاٍر ٚأُٜٗا 
أػذ ع٢ً ايهباس ايزي١ أّ اغيظده١ٓ ايظداٖش اْٗدا ايزيد١ ٖٚدٞ يدشصخ دٕٚ       

 اي عذٟ ٚايؼةاع١ ٚؼي اغيظه١ٓ ايٛاسد٠ ؼي اٯ١ٜ أقٛاٍ:        
ْٗددا ياقٝدد١ عًددِٝٗر عددٔ اذتظددٔ  اغيددشاد َددٔ اغيظدده١ٓ ادتضٜدد١ر ٭ ا٭ٍٚ:       

 .(1)ايزـشٟ
اغيظه١ٓ ٖٞ ايزي١ر ٭ٕ اغيظهين ٫ ٜهٕٛ ا٫ ري٬ًٝر عٔ أيٞ  ايااْٞ:

 َظًِ.
ايبكددش ْظددز٘ ايطيفطددٞ ازي ايكٝددٌر ٚقدداٍ: ٭ٕ ايٝٗددٛد ايددذًا  اياايددث:

 .(2)ٜ باقشٕٚ ٚإ ناْٛا ا ٓٝا٤
يًُظًُري ٖزا إازاس َٔ اا طزخاْ٘ ياْ٘  عٌ ايٝٗٛد اسصاقًا  ايشاي :

 .(3)فٝـنٕٚ َظانرير ْظز٘ ايشاصٟ ازي يعلِٗ
أَا ا٭ٍٚ فإ ادتض١ٜ َٔ َـادٜل اغيظه١ٓ ٚطزب هلار ٚاَدا اياداْٞ   
فٗٓاى ٚ ٛٙ اي كا٤ يري ايزي١ ٚاغيظه١ٓر ٚنأُْٗدا ػيدا ارا إ  ُعدا إفرتقدار     
ٚارا افرتقا ا  ُعا ٚرنشُٖا َعًا ؼي اٯ١ٜ ايهشضي١ ٚايعطف يُٝٓٗا ذدشف  

 .ايٛاٚ( ٜذٍ ع٢ً ٚ ٛد ٚ ٛٙ افرتام يُٝٓٗاايعطف )

ٚضيهٔ إ ْ٪طع قاعذ٠ ؼي اغيكاّ ٖٚٞ يٛ  شدد ا٭َش يري قاعذ٠ : 
اي ؼاي٘ ٚاي عذد ؼي أيبا  اياٛامل ٚايعكامل فا٭ؿٌ ٖٛ ايااْٞ ٖٚٛ  ض٤ 
َٔ قٛاعذ ايٛعذ ٚايٛعٝذ ٚايزي١  أ ٞ  ايزًا َٔ ايرنر ٚيًخدا  أطدزامل   

 ااس ١ عٔ إساد٠ اٱْظإ.
                                                 

 .8/185َبا ذ ايرٝب  (1) 
 .2/366زتُ  ايزٝإ  (2) 
 .8/185َبا ذ ايرٝب (3) 
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ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي خيف يإ اغيظه١ٓ ًَه١ َظ كش٠ ؼي ْبٛغ ٚ ٛاْذ ٚ 
ايهباسر َٚٔ اٯٜاق أْٗا يٝظت اَشًا إا ٝاسًٜا ياٱَهإ إ  ٓاي٘ ٚاي رًب 

 عًٝ٘ يٌ  ا٤ َٔ عٓذ اا.
يٝزك٢ َـاحزًا ٬َٚصًَا يًهباس ٫ ٜرادسِٖ ايذًار اَا اي باقش ٚإدعا٤ 

َـادٜل ٚأفشاد اغيظه١ٓر اَا ايشاي  ايٝٗٛدٟ ايبكش ٚإ نإ  ًٓٝا فٗٛ َٔ 
 ف٬ ديٌٝ ع٢ً  عٌ اٱْظإ سصقًا ٚإ  زآٜت اغي١ً.

يكذ أساد اا عض ٚ ٌ نبا١ٜ اغيظًُري ٚط٬َ ِٗ َٔ ايلشس ٚايؼشر 
ٚص ددش ايهبدداس عددٔ أراٖددِ فشَدد٢ اا عددض ٚ ددٌ ايهبدداس ياغيظدده١ٓ َٚددا    

راٜداقر  ٜـاحزٗا َٔ ايزٍ ٚاهلدٛإ ٚقًد١ اذتًٝد١ر ٚايعةدض عدٔ يًدٛه اي      
ٚايددٓكف ؼي ايددشصم ٚعددذّ ايظددع١ فٝدد٘ر ٫ٚ  ٓخـددش اغيظدده١ٓ يايكلدد١ٝ      
ايؼخـدد١ٝر يددٌ  ؼددٌُ ايكلدد١ٝ ايٓٛعٝدد١ر ٚ  ةًدد٢  ثاسٖددا عًدد٢ ايبشقدد١   

 ٚايطا٥ب١ ٚأٌٖ اغي١ًر َٔ ٚ ٛٙ:
 اٱف كاس ازي ايكذس٠ يٲط عذاد يًك اٍ ٚ ١٦ٝٗ َظ ًضَا ٘. ا٭ٍٚ:
ايزؼاس٠ يًُظًُري ؼي ايعةض عٔ َٛاؿ١ً ايك اٍر يزا  ا٤ق  ايااْٞ:

اٯ١ٜ ايظايك١ ياِْٗ ٜٛيٕٛ ا٭دياس عٓذ ايك داٍر ٚايدزٟ ٜدذٍ ؼي َبَٗٛد٘     
ع٢ً عذّ قذس ِٗ ع٢ً إطد ذا١َ اغيٛا ٗد١ر ٚإؿداي ِٗ ياغيًدٌ ٚايلدةش      

 ٚاْعذاّ ايـيف عٓذِٖ ع٢ً اغيشايط١.
ْكف اذت١ًٝ ٚاي ذين ؼي اذتشمل ٚايظدًِ ٚأطدزامل ايهظدب     اياايث:

 اظي١.ٚعٓذ اغيٓافظ١ ٚاغيض
 حزط ا٭عُاٍ ٚق١ً اغي ايع١. ايشاي :

اي بهددو ؼي ايـدد٬ق اٱ  ُاعٝدد١ ر ٚعددذّ  عاٖددذ ؿدد١ً   ارتدداَع:
 ايشحِ.

 ٗٛس ايؼو ٚايشٜب فُٝا يِٝٓٗر ٚعذّ اة٦ُٓإ يعلِٗ  ايظادغ:
 ازي يعض.
اي خًف عٔ َٓاصٍ ايعًِ ٚاي خـٌٝر ٚايعةض عٔ اٱس كا٤  ايظاي :
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يًبظ "كشيت" ايزٟ ٜبٝذ ْضٍٚ اغيظه١ٓ  ؼي اغيعاسف اٱهل١ٝر ٚ ا٤ق اٯ١ٜ
ع٢ً ايهباس دفع١ ٚاحدذ٠ر ٚاطد كشاسٖا ٚثزا ٗدا فد٬ ٜظد طٝعٕٛ َردادس٠       
َٓاصهلا َٚٔ اٯٜاق اٱعةاص١ٜ ؼي ْـش اا عض ٚ ٌ يًُظًُري اْ٘ اي ٢ً 

 ايهباس ياغيظه١ٓ ٚايزي١ ٚ عًٗا ٬َص١َ هلِ ٫  باسقِٗ.
ُري ٚيعث ايظه١ٓٝ ؼي َٚ  إ اٯ١ٜ  ا٤ق ؼي طٝام ارتطامل يًُظً

 ْبٛطِٗ ا٫ اْٗا   لُٔ َظا٥ٌ:
  ٛيٝخ ايهباس ٚ كزٝذ فعًِٗ. ا٭ٍٚ:
ص شِٖ عٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري فارا ناْدت ايٓ ٝةد١ ٖدٞ    ايااْٞ:  

اهلضضي١ ٚايبشاسر فا٭ٚزي هلِ ايهف عٔ َكا ١ً اغيظًُرير ٚايكزٍٛ يذف  
ٚاٱْهؼاف أَداّ  ادتض١ٜ ر ٚحاٍ اغيظه١ٓ أٖٕٛ ٚأاف َٔ حاٍ اهلضضي١ 

 اغيظًُري ٚاي عش  يًك ٌ اٚ ايٛقٛع ؼي ا٭طش.
اغيظدده١ٓ را ٗددا كددشس عًدد٢ أؿددخايٗار فًُددا أساد ايهبدداس     اياايددث:

 اٱكشاس ياغيظًُري سَاِٖ اا عض ٚ ٌ ياغيظه١ٓ ايأ ٖٞ كشس ستض.
دعد٠ٛ ايهبداس يًٓةدا٠ ٚايظد١َ٬ َدٔ اغيظده١ٓ َٚدا فٝٗدا َددٔ          ايشايد : 

هلا اٚ ايأ   بشع عٓٗار ٚ ٓخـش طدزٌ ايٓةدا٠    اٱكشاس طٛا٤ اغيـاحز١
 َٓٗا يٗةشإ َٓاصٍ ايهبش ٚايل٬ي١.

 لاَىٌ "املسكُح"
يكذ أايفق اٯٜاق ايظايك١ يإٔ اا ي٘ ًَدو ايظدُاٚاق ٚا٭س ر   
ٚيٝٓت إ ايٓاغ ع٢ً قظُري ّٜٛ ايكٝا١َر فُدِٓٗ َدٔ  هدٕٛ ٚ دِٖٛٗ     

ِ طدٛدا٤ ناذتد١   َؼشق١ يٝلا٤ ِٖٚ اغي٪َٕٓٛ ر َِٚٓٗ َٔ  هٕٛ ٚ ٖٛٗ
ِٖٚ ايهباسر ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي خيف عدٔ حداٍ ايٓداغ ؼي ايدذْٝار َٚدا      
عًٝ٘ ايهباس َٔ ايزٍ ٚاغيظه١ٓر يٝذسى ايٓاغ طيٝعًا إ اغيظه١ٓ َكذَد١  
يظٛاد ايٛ ٛٙ ؼي اٯاش٠ر ٖٚٞ َـاحز١ يًهبش ٖٚٞ ػاٖذ دْٟٝٛ ع٢ً 

 ط٤ٛ اغيكاّ ؼي اٯاش٠.
إ ؼي ستددٌ ٚاحددذر يددزا فددإ  ٚاغيظدده١ٓ ْكددٝض ايعددض ُٖٚددا ٫ جي ُعدد 
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اغيظدده١ٓ أؿددايت ايهبدداس ٚحًددت يظدداح ِٗر ٚ ٗددشق د٥٫ًددٗا عًدد٢       
ْٛاؿددِٝٗ ٚأْعددِ اا عددض ٚ ددٌ يددايعض عًدد٢ ايددزٜٔ  َٓددٛا يدداا ٚسطددٛي٘ 

وَلِلَّهههَِ الْؼِهههصَّجُ وَلِسَظُهههىلَِِ   ٚايه دددامل ايدددزٟ ْدددضٍ َدددٔ ايظدددُا٤ر قددداٍ  عدددازي ر    

 .(1)دوَلِلْوُاْهِنِنيَ

ايأ ٚسد فٝٗا يبظ اغيظدهري يـدٝر١ اغيبدشد     َٚ   عذد ٚناش٠ اٯٜاق
ٚادتُ  ٚ ٛي٘ يًُظًِ ايزٟ ٫ ضيًو قٛق طٓ ٘ر فإ يبظ اغيظه١ٓ مل 
ٜددشد ؼي ايكددش ٕ ا٫ َددش رير ٚااؿددًا يايهبدداس ايددزٜٔ شيددادٚا ؼي ايهبددش        
ٚاغيعـدد١ٝر يٝهددٕٛ يبددظ اغيظدده١ٓ عٓٛاْددًا اؿددط٬حًٝا ااؿددًا ٚيدد٘ َعدداْٞ    

ف عٔ َعاْٞ ٚد٫٫ق يبظ "اغيظهري" ٚد٫٫ق  زعث ع٢ً ايٓبش٠ ٚخت ً
ايزٟ ٜذٍ ع٢ً اذتا ١ ٚايعٛصر ٜٚذعٛ ازي ايشأف١ ٚايؼبك١ر ٚحيث ع٢ً 
إاشاج اذتكٛم ايؼشع١ٝ ٚدفعٗا ازي أًٖٗا اغيظ خكري َدٔ اغيظدًُري قداٍ    

 .(2)دبًَِّوَا الظَّدَقَاخُ لِلْفُقَسَاءِ وَالْوَعَاكِنيِ وَالْؼَاهِلِنيَ ػَلَُْهَا عازي ر

غيظهري َ ضيضي١ ٚ ن َظ كش٠ر ٚقذ ٜٓعِ  اا عض ٚ ٌ ع٢ً ٚؿب١ ا
اغيظهري فنصق٘ سصقًا ٚاطعًار ٜٚشف  عٓ٘ ؿب١ ايبكش ٚايعدٛص اَدا اغيظده١ٓ    
فٗددٞ عددش  َـدداحب يًهبددش ٚاغيعاؿددٞر َٚدد٬صّ يًباطددل ٚايهددافش ٫ 
ٜرادسٙ َا داّ ؼي ايذْٝار ٜٚـاحز٘ ؼي اٯاش٠ اٜلًا يظٛاد ايٛ ٘ ٚايزيد١  

عذاّ ايؼبٝ  ٚايٓـنر ٚ ع يف اغيظه١ٓ دسطًا َٚٛعظ١ يًٓاغ ٚايكٗشر ٚاْ
 طيٝعًا.

 َا ٜٓاي٘ اغيظًُٕٛ َٔ كشمل ايهباس ياغيظه١ٓر ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: ا٭ٍٚ:
 اصدٜاد إضيإ اغيظًُري ٚثزا ِٗ ع٢ً اهلذ٣ ٚايـ٬ح. ا٭ٍٚ:
 يعث ايشكا ٚايرزط١ ؼي ْبٛطِٗ غيا ٜـٝب عذِٖٚ. ايااْٞ:
ٝف عدِٓٗ ؼي اذتدشمل ٚايك داٍ ر ٚحداٍ     ادساى حكٝك١ اي خب اياايث:

                                                 

 .8طٛس٠ اغيٓافكٕٛ  (1) 
 .60طٛس٠ اي ٛي١  (2) 
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 ايظًِ.
 ايؼعٛس يا٭َٔ يك١ً قٝاّ ايعذٚ ياغيزا  ١. ايشاي :
 ٝامل أٚؿاف اي بخِٝر ٚأطزامل اهلٝز١ عٔ ايهباسر ٚح ٢  ايشاي :

يٛ حاٍٚ ايهافش ايظٗٛس ذاٍ َٔ ايؼإٔ فدإ اغيظدًُري ٜدذسنٕٛ حكٝكد١     
ؼي حدداٍ َددٔ ايكدد٠ٛ  ًزظدد٘ ياغيظدده١ٓ ٚاهلددٛإر ٚاف كدداسٙ غيكَٛدداق ايزكددا٤ 

 ٚايؼإٔ.
حـٍٛ ايٝكري يايٓـشر ٚدحض ايهبش ٚاصاح ٘ عٔ َٓاصٍ  ارتاَع:
 ايبعٌ ٚاي أثن.

َا ٜـٝب أٌٖ ايه دامل َدٔ حداٍ اغيظده١ٓر ٚفٝد٘ ٚ دٛٙ قدذ         ايااْٞ:
 كذّ رنشٖار نُا إ اٱازاس عٓٗا ؼي ٖزٙ اٯٜد١ ْدٛع حتدِذ هلدِ طيٝعدًار      

ذ اا عض ٚ ٌر فٝذسى ٚػاٖذ ٚ ذاْٞ ع٢ً ؿذم ْضٍٚ ايكش ٕ َٔ عٓ
ايه ايٞ يايٛاق  ايؼخـدٞر َٚاٖٝد١ ايبعدٌ ايدزا ٞ إ َعدادا٠ اٱطد٬ّ       
 ظزب اغيظه١ٓ ٚ ٛسث ايزي١ ٚاهلٛإر فٝخذث ْبظد٘ يع  ٓدامل اي عدذٟ    
عًِٝٗر ٜٚـرٞ ٯٜاق ايكش ٕ ٜٚ دذيش َعاْٝٗدا َٚلداَٝٓٗا َٚدا هلدا َدٔ       

إط خٛار ايٓبع اغيكاؿذ ٚايراٜاق ايظا١َٝ ايأ  ٗزمل ايٓبٛغ ٚشيٓ  َٔ 
ايؼ١ٜٛٗ ٚايرلز١ٝر ٚ طدشد ايهدذٚساق ايظًُاْٝد١ ٚ دذعٛ ازي ا٭اد٬م      
اذتُٝذ٠ر ٚ أَش يايظٓٔ ايشػٝذ٠ سيا جيعٌ ايٓبع  ٓبدش َدٔ اي عدذٟ عًد٢     

 اغيظًُري ٚاٱؿشاس ع٢ً اغيعاؿٞ ٚايبظل.
 أٌٖ اغيًٌ ٚايٓخٌ ا٭اش٣ َٔ ٚ ٛٙ: اياايث:
ٔ ٜع دذٕٚ عًد٢ اٱطد٬ّ    اٱع زاس ٚاٱ عا  ػيا ٜـدٝب ايدزٜ   ا٭ٍٚ:

 ٚحياسيٕٛ اغيظًُري.
يعث ايشظي١ ؼي قًٛمل ايٓاغ ياغيظًُري ٚاغيٌٝ هلِر َٚعشف١  ايااْٞ:

 ؿيفِٖ ٚحتًُِٗ ا٭ر٣ ؼي راق اا.
إدساى حكٝك١ ٖٚٞ إ ايكش ٕ ٜظيف ا ٛاس ايٓبٛغر ٜٚبلذ  اياايث:

 أعذا٤ اٱط٬ّ ٜٚ خذاِٖ سيا اط كشٚا فٝ٘ َٔ حاٍ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ.
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ؼي اٯ١ٜ حتشٜض يًٓاغ ع٢ً اعذا٤ اٱط٬ّر فُ ٢ َا عًُت  ايشاي :
ا٭َِ ٚاغيًٌ اٯاش٣ إ اغيظه١ٓ ٚايلعف ٜ رؼاِٖ فاْٗا جتٗض عًدِٝٗر  
٫ٚ جتعٌ هلِ ػأًْا ػيا ٜضٜذ ؼي ري١ َٚظه١ٓ اعذا٤ اٱط٬ّ ٜٚؼرًِٗ عٔ 
اهلِ ياٱكشاس ياغيظدًُري يٝزكد٢ اغيظدًُٕٛ ؼي َدأَٔ ٜٚد٪دٕٚ فشا٥لدِٗ       

 عا٥شِٖ يٝظش.ٚػ
َٚلاَري قإْٛ اغيظه١ٓ يٝظت  ذٜذ٠ ؼي ا٭س ر يٌ ٖٞ َـاحز١  

يًهبش ٚايؼشى ٬َٚص١َ ٭ٌٖ اغيعاؿٞ ٚايزْٛمل يزا  ا٤ق اٯ١ٜ يايبعٌ 
اغياكٞ اغيزين يًُةٍٗٛ "كشيت" ياٱكاف١ ازي د٫ي١ أفشاد ع١ً اغيظده١ٓ  

 ٌ ا٭ْزٝا٤ ع٢ً طزل ٚ كذّ اغيظه١ٓ صَاًْا ع٢ً أٚإ ْضٍٚ ايكش ٕ يزنش ق
 فشدًا َٔ أفشاد ع١ً كشمل اغيظه١ٓ عًِٝٗ.

ٚفٝدد٘ د٫يدد١ عًدد٢ نددٕٛ اغيظدده١ٓ  شندد١ ٚإسثددًا غيددٔ ٜك ددٌ ا٭ْزٝددا٤ر ٫ٚ 
ٜٓخـش أٚ خي ف ٖزا ا٭سث يايزس١ٜ ٚا٭يٓا٤ ر يدٌ ٜ ًكداٙ ايدزٟ ٜهبدش     

 ياٯٜاق ٚجيخذ َطًكًا.
 ٚ ا٤ق اٯ١ٜ ياقرتإ اغيظه١ٓ يايبظل ٚارتشٚج عٔ ايطاع١ ٚايهبدش 
ياٯٜاقر ٌٖٚ ٜظ طٝ  ايهافش َرادس٠ اغيظه١ٓر ٚاٱْ كاٍ ازي كذٖا ٖٚٛ 

 ايعضر أٚ يشصخ يري ايعض ٚاغيظه١ٓر ادتٛامل ع٢ً ٚ ٗري :
ا٭ٍٚ : ايٓبٞ ر َا داّ َ ًزظًا يايهبش ٚادتخٛد ر٭ٕ يبظ ايلدشمل  

 ٜبٝذ ايًـٛم ٚاغي٬ص١َ ٚعذّ اٱْبهاى .
ه١ٓ ٚاٱْ كداٍ ازي ايعدض   ايااْٞ : اٱجيامل ٚإَهإ اي خًف َدٔ اغيظد  

 يذاٍٛ اٱط٬ّ ٚاي ـذٜل ياٜاق اار ْٚزز ايهبش.

 حبث تاغٍ
َٔ ٚ دٛٙ ايزدذٜ  "اٱٜرداٍ" سيدا ٜبٝدذ يٝدإ   داي  اغيٛكدٛع ٚا٭ثدشر          
ٜٚ ة٢ً ٖزا ايبٔ ؼي ٖزٙ اٯٜاق فًِ  كدف عٓدذ َٛكدٛع  ٛيٝد١ ايهبداس      

ا  دا٤ ؼي  أدياسِٖ ٫ٚ عٓذ عذّ حتكٝل ايٓـش٠ أٚ ٚ ٛد ايعٕٛ هلِر نُ
 د.َُىَلُّىكُنْ األَدْتَازَ ثُنَّ الَ َُنْظَسُوىَاٯ١ٜ ايظايك١ ر
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يٌ  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يزٝإ حاي ِٗ ايعاَد١ر فكدذ ٜٓٗدضّ احملداسمل ٫ٚ     
جيذ َٔ ٜٓـشٙر ٚيهٓ٘ ٜعٝؽ ؼي عض ؼي يًذٙ ٚٚطط أًٖ٘ر ٜٚعٌُ ٜٚٓد ج  
ٜٚهظددب ؼي ايضساعدداق ٚاي ةدداساق ٜٚظدد طٝ  ايددذفاع عددٔ ْبظدد٘ َٚايدد٘  

 ك٘.ٚعش
ٚيهدٔ ٖددزٙ اٯٜد١  ددا٤ق يٓبددٞ ٖدزا ا٭َددش عدٔ ايهبدداس ٚايباطددكري     
ٚإثزاق إ ايًع١ٓ  ٬حكِٗر ٚايز٤٬ ٜطاسدِٖ ٭ِْٗ أؿشٚا ع٢ً ايهبشر 
ٚأسادٚا ةُع َعامل ايذٜٔر ٚاغيٓ  َٔ يكا٤ ساٜد١ نًُد١ اي ٛحٝدذ عايٝد١     
جتددزمل ايٓدداغ ايٝٗددار فددأايفق عددٔ ْددضٍٚ ايزيدد١ يايهبدداس ٚايباطددكرير    

رلب اٱهلٞر َٚـاحز١ اغيظه١ٓ ٚاغيٗا١ْ هلدِ ؼي أٟ َهدإ   ٚحًٛهلِ اي
حيًٕٛ ي٘ر ٚايزٟ ٜزادس يًٓةا٠ َٔ ايزي١ يايعٗذ ٚاغيٝاام  زك٢ َع٘ اغيظه١ٓ 
ي ـن َاْعًا َٔ ْكل٘ اغيٝاامر ٜٚهٕٛ ايهباس ايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً اٱط٬ّ 

 ٚاغيظًُري ع٢ً أقظاّ:
 َٔ ؿاس أطنًا ٚعزذًا عٓذ اغيظًُري. ا٭ٍٚ:

 ايزٟ ق ٌ ؼي طاح١ اغيعشن١. ااْٞ:اي
 َٔ إا اس اهلضضي١ َٚا ٬ٜصَٗا َٔ اغيظه١ٓ ٚايزي١ ٚاهلٛإ. اياايث:
 ايزٟ خي اس ايزَاّ ٚايعٗذ ٚايـًذ. ايشاي :

ٜٚ رؼ٢ ايهباس ايرلب اٱهلٞ ٚاغيظه١ٓ قزٌ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُري 
كدعف   ٚإثٓا٤ٙ ٚيعذٙ ر يزا فُدٔ فٛا٥دذ اٱٜرداٍ ؼي اٯٜد١ يٝدإ إطد ذا١َ      

ايهباس ٚايباطكري ٚعةضِٖ عٔ اٱكشاس ياغيظًُرير ٬َٚحكد١ ؿدٓٛف   
ايز٤٬ هلِ إر إ َـادٜل ايزي١ ٚاغيظه١ٓ َ عذد٠ر ٚ ٛا ِٗٗ ؼي َٝادٜٔ 

 اذتٝا٠ اغيخ ًب١.
 دذَلِكَقٛي٘  عازي ر

 ا٤ إطِ اٱػاس٠ يًزعٝدذ يزٝدإ عًد١ َهدث ايهبداس ؼي  لدب اار       
س يإ اا عض ٚ دٌ عدادٍ ٫ ٜظًدِ    ٚيـٛم اغيظه١ٓ ٚايزي١ يِٗ ٚاٱازا

احذًا َٔ ايٓاغر ٚي٘ اذتهِ اغيطًل ؼي ايذْٝا ٚاٯادش٠ر ٚيٝٓدت اٯٜد١ إ    
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ايهباس ِٖ ايزٜٔ اا اسٚا ٭ْبظِٗ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ٚايًزث ؼي  لب اا 
٭ِْٗ أا اسٚا ا٬ف َا جيب عًِٝٗ ٚأؿشٚا ع٢ً ادتخٛد ياٯٜاق َٚٔ 

هافش اغيظه١ٓ ٚايزي١ غيٓع٘ َٔ ا٭ط خٛار اذته١ُ اٱهل١ٝ إ ٜهٕٛ  ضا٤ اي
ع٢ً أَٛس ايشٜاط١ ايعا١َ ؼي ايذْٝار ٚستاسي١ اغيظًُري ٚإنشاٙ يعلِٗ ع٢ً 
اٱس ذادر فُٔ كشيت عًٝ٘ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ٫ ٜظد طٝ  اي دأثن عًد٢ َدٔ     

 حزاٙ اا ايعض ٚايشفع١.
 دتِإًََّهُنْ كَاًُىا ََكْفُسُوىَ تِأََاخِ اللََِّقٛي٘  عازي ر

اي ددذأق اٯٜدد١ يددزنش فددشد َددٔ أفددشاد عًدد١ حًددٍٛ ايرلددب اٱهلددٞ    
يايهافشٜٔ ٚاي ـام اغيظه١ٓ يِٗر ٖٚٛ ادتخٛد ياٜاق اا  عازير ػيا ٜذٍ 
ع٢ً َٛكٛع١ٝ اٱضيإ ؼي ةًب ايعض ٚا٭َٔ ٚايؼإٔ ٚادتاٙ فايذاس ايذْٝا 
ًَو ا  عازير ٚ عًٗا ستد٬ً يٲيد ٤٬ ٚاٱا زداسر َٚدٔ أٖدِ َـدادٜل       

ا زاس ْضٍٚ اٯٜاق َٔ عٓذ اار ٚجتًٝٗدا ؼي ايٓبدٛغ ٚاٯفدام ٚيعاد١     اٱ
 ا٭ْزٝا٤.
ٚ ٪نذ اٯ١ٜ ع٢ً يضّٚ اٱضيدإ ياٯٜداقر َٚدٔ ْعدِ اا عدض ٚ دٌ        

ع٢ً يين اطشا٥ٌٝ ختٜٛبِٗ يشف  ايطٛس يٮاز ياٯٜاق ٚايعٌُ يأحهداّ  
ر ٚحي ُدٌ  (1)دا آذَُْنَهاكُنْ تِقُهىَّجٍ  وَزَفَؼْنَها فَهىْقَكُنْ الـُّهىزَ خُهرُوا هَه     ايؼشٜع١ ر قاٍ  عازي ر

 ايهبش ؼي اغيكاّ ٚ ًٖٛا:
اٱعددشا  عددٔ اٯٜدداقر ٚعددذّ اٱي بدداق هلددار قدداٍ  عددازي   ا٭ٍٚ:

ظَههههنَْْصٌِ الَّههههرَِيَ ََظْههههدِفُىىَ ػَههههيْ آََاذِنَهههها ظُههههىءَ الْؼَههههرَابِ تِوَهههها كَههههاًُىا       ر

 .(2)دََظْدِفُىىَ
عًد٢ ضتدٛ اٱحتداد    نٌ  ٜد١ َدٔ  ٜداق اا ْعُد١ عًد٢ ايٓداغ        ايااْٞ:

 ٚاي عذدر ٚايهبش يٗا ٖٛ عذّ اي ٛ ٘ ا يايؼهش عًٝٗا.
                                                 

 .63طٛس٠ ايزكش٠  (1) 
 .157طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2) 
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 شى ايعٌُ سيلاَري اٯٜاقر ٚعذّ اٱ عا  اٚ اٱع زاس يٗا  اياايث:
 َٚا فٝٗا َٔ ايذ٫٫ق.

 َكاي١ً اٯٜاق يادتخٛد ٚاٱْهاس. ايشاي :
ؿ٢ً اا حتشٜف اٯٜاق نُا ؼي  رٝن ؿباق ايٓيب  ستُذ  ارتاَع:

 ايٛاسد٠ ؼي اي ٛسا٠ ٚاٱصتٌٝ.٘ ٚ ي٘ ٚطًِ عًٝ
اهلضٚ ٚاٱط خباف ٚاٱط ٗضا٤ ياٜداق اا ر قداٍ  عدازي     ايظادغ:

 .(1)دوَهَا ََإْذُِهِنْ هِيْ زَظُى ٍ بِالَّ كَاًُىا تَِِ ََعْرَهْصِئُىىَر

ايظخش١ٜ َٔ اغي٪َٓري ايزٜٔ  ًكٛا اٯٜاق ياي ـذٜل ٚإ زعٛا  ايظاي :
 .(2)دفَحَاَِ تِالَّرَِيَ ظََِسُوا هِنْهُنْ هَا كَاًُىا تَِِ ََعْرَهْصِئُىىرا٭ْزٝا٤ قاٍ  عازي 

اي هزٜب ياٜاق اار ٚاٱَ ٓاع عٔ  ـذٜكٗا َ  اْٗا   لُٔ  اياأَ:
اي خذٟ ٚيٝع هلا َعاس ر ْعِ  ا٤ اي هدزٜب ياٯٜداق َعطٛفدًا عًد٢     

ََاذِنَهها فَإُوْلَ ِهههكَ لَهُههنْ ػَهههرَابٌ   وَالَّههرَِيَ كَفَهههسُوا وَكَههرَّتُىا تِأ  ايهبددش يٗدددار قدداٍ  عدددازي ر  

ر ٫ٚ ٜلش ٖدزا ايعطدف ؼي إفداد٠ اي هدزٜب ياٯٜداق َعٓد٢       (3)دهُهِنيٌ

 ايهبش يٗار ُٖٚا ػيا ارا إ  ُعا افرتقا ٚارا افرتقا إ  ُعا.
ايؼو ٚايشٜب ؼي اٯٜاقر ٚاثاس٠ ادتذاٍ ٚاٱ ٝإ ياغيرايط١  اي اط :
 .(4) دَََُىػُىىَ فٍِ آََاذِنَا فَإَػْسِعْ ػَنْهُنْ وَبِذَا زَؤََْدَ الَّرَِيَقاٍ  عازي ر

٫ٚ  عاس  يري ٖزٙ ايٛ ٛٙ ٚنًٗا َدٔ َـدادٜل ايهبدش ياٯٜداقر     
ٚأطددزامل يٓددضٍٚ ايرلددب اٱهلددٞ ٚحًددٍٛ اؿددخايٗا ؼي حدداٍ ايزيدد١        

 ٚاغيظه١ٓ.

                                                 

 .11طٛس٠ اذتةش  (1) 
 .41طٛس٠ ا٭ْزٝا٤  (2) 
 .57طٛس٠ اذتج  (3) 
 .68طٛس٠ ا٭ْعاّ  (4) 
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 ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ادتُ  ٚفٝٗا ٚ ٛٙ:
ٔ ايهباسر اضت٬ٍ َٛكٛع اٯ١ٜر ٚ ٍٛ اذتهِ يهٌ فشد َ ا٭ٍٚ:

ٚإقا١َ اذتة١ عًٝد٘ عًد٢ ضتدٛ ايكلد١ٝ ايؼخـد١ٝ ٚؿدذم  ًزظد٘ يدايهبش         
 ٚادتخٛد.

 ددٍٛ ايهبدداس يايٓعددت ايددٛاسد ؼي اٯٜدد١ عًدد٢ ضتددٛ ايعُددّٛ  ايادداْٞ:
 اٱط رشاقٞ.
اٱازدداس عددٔ َاٖٝدد١ ايددشأٟ ايددزٟ ٜع كذْٚدد٘ ٚاغيددزين عًدد٢    اياايددث:

ًٗا  ٜاق َٔ اي ؼهٝو ٚعذّ اي ـذٜل ياٯٜاق َ  إ ايه ب ايظُا١ٜٚ ن
 عٓذ اار ياٱكاف١ ازي َا  ا٤ ي٘ ا٭ْزٝا٤ َٔ اٯٜاق ٚاغيعةضاق.

ٚ  لُٔ ؿٝر١ ادتُ  رًَا إكافًٝا يًهباسر ٚحتذًٜا هلِر ٭ْٗا جتعًِٗ 
عا ضٜٔ عٔ إْهاس ايهبش اغي ًزظري ي٘ َ خدذٜٔ َٚ بدشقري ر ٚ دزري اٯٜد١     

ٛد يٗا ٚعذّ َٛكٛع١ٝ اٱضيإ ياٜاق اا عض ٚ ٌر ٚقزذ ايهبش ٚادتخ
إضتـاس عكامل ايهبش ياٜاق اا يعامل اٯاش٠ر يٌ ٜؼٌُ اذتٝدا٠ ايدذْٝار   
فٝهٕٛ ايعكامل ع٢ً ايهبش ياٜاق اا ْاص٫ً يايهافش أٚإ نبشٙ ٚ خٛدٙر 
ٚح ٢ يعذ ػيا ٘ ٚاْكلا٤ أٜاّ اذتٝا٠ ايذْٝا َٚا فٝٗا َٔ اٱي ٤٬ ٚايكدذس٠  

   ُ ٔ ايدزٟ ٜذفعد٘ َدٔ خي داس     ع٢ً اٱا ٝاس ٚايبعٌر يٝزدذٚ يًٓداغ إ ايدا
ايهبش ياٖظ َٚ ةدذد ر فبدٞ ندٌ طداع١ شيدش عًٝد٘ ٜز عدذ أنادش عدٔ ايعدض           
 ٜٚش ذٟ يزاغ ايزٍ ٚاغيٗا١ْ ٚاغيظه١ٓر ٜٚز٤ٛ يرلب اا آُٜا حٌ ٚأقاّ.

ٚفٝدد٘ ػدداٖذ عًدد٢ ٚ ددٛد ٚا ددب ايٛ ددٛد ٚإ ا٭َددٛس نًددٗا يٝددذٙ  
٢ اْبظدِٗ   عازير ٚاْ٘ ئ ٜدرتى أعدذا٤ٙ ٜ ُدادٕٚ ؼي ايردٞ ٚاي عدذٟ عًد      

ٚع٢ً اغي٪َٓري ٚع٢ً ايٓاغ أطيعرير يٌ ٜلشيِٗ ياغيظه١ٓ ي هٕٛ ٫ؿك١ 
 يِٗ ٚصا شًا هلِ عٔ اهلِ ياي عذٟ.

ََكْفُهسُوىَ  ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ادتُ  ؼي يبظ اٯٜاقر قاٍ  عازي ر

 د ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:تِأََاخِ اللََِّ

 نٌ نافش ٜهبش يا١ٜ َٔ  ٜاق اا. ا٭ٍٚ:
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 ٯٜاق ايأ جيخذ يٗا ايهباس َ خذٜٔ َٚ بشقري. عذد ٚناش٠ ا ايااْٞ:
ؿٝر١ ادتُ  ؼي يبظ  ٜاق اضت٬ي١ٝر فهٌ فشٜل َدٔ ايهبداس    اياايث:

 ٜهبش يا١ٜ أٚ عذد َٔ زتُٛع  ٜاق اا.
ٚايـخٝذ ٖٛ ايااْٞ ٚاياايثر ٚإفاد٠ اي عذد ؼي اٯٜاق ايدأ ٜهبدش   

ـدذم عًٝد٘ اْد٘    يٗا ايهباسر ٚإ نإ ايهبش يا١ٜ ٚاحذ٠ أَشًا ستشَدًا ر ٜٚ 
نبش ٜٚظ خل ايعكاملر ٚيهٔ اٯ١ٜ  ا٤ق يزٝإ ع١ً كشمل اغيظه١ٓ ع٢ً 
ايهباس ٚايباطكرير ٚ عًِٗ عا ضٜٔ عٔ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير ػيا ٜذٍ 
عًدد٢ شيددادِٜٗ ؼي ايهبددشر ٚاؿددشاسِٖ عًدد٢ ادتخددٛدر ٚعددذّ إقددشاسِٖ    

 ياٯٜاق.
ٚيهٓٗدا  ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يًبظ " ٜداق اا" َدٔ  دن  عدٝري غيـدادٜكٗار      

  ظ كشأ َٔ ٚ ٛٙ:
 د ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:تِأََاخِ اللََِّْظز ٗا ازي اا  عازير يكٛي٘  عازي ر ا٭ٍٚ:
 احشاصٖا يًخة١. ا٭ٚزي:
 نٌ  ١ٜ يشٖإ قاة ر ٫ ٜكزٌ ايًزع أٚ ايؼو. اياا١ْٝ:
نٌ  ١ٜ فلٌ ْٚع١ُ َٔ عٓدذ اار  ظد ًضّ ايؼدهش ا  عدازي      اياايا١:

 عًٝٗا.
   ٚاي عذد ؼي  ٜاق اار ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:ؿٝر١ ادتُ ايااْٞ:
 ةشد ايرب١ً ٚادتٗاي١ عٔ اٱْظإ. ا٭ٚزي:
إحاة١ اٯٜاق يايٓاغ َ خذٜٔ َٚ بشقرير ار  ٬صَِٗ اٯٜاق  اياا١ْٝ:

 ؼي َِٜٛٗ ٚيًِٝٗ َٚٓ ذٜا ِٗ.
نٌ  ١ٜ دع٠ٛ ازي اا ٚطزٌٝ يٲضيإ ٚٚط١ًٝ يًٗذاٜد١ر ْٚزدز    اياايا١:

 ايهبش ٚادتخٛد.
ناش٠ اٯٜاقر حة١ إكاف١ٝر ع٢ً ايٓاغ ؼي كشٚس٠ اٱضيإ  ايشايع١:

 ٚاي ظًِٝ يايشيٛي١ٝ ا  عازي.
 عدددذد َٛاكدددٝ  اٯٜددداقر ار شيدددٮ اٯٜددداق ايظدددُاٚاق    ارتاَظددد١:
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 ٚا٭س .
 لدُٔ اٯٜد١ ايهشضيد١ يـدٝر١ ايدزّ ٚاي دٛيٝخ يًهبداس عًد٢          اياايث:

ذسنٗا نبشِٖ ياٯٜاقرػيا ٜذٍ عًد٢  ٗٛسٖدا ٚجتًٝٗدا يهدٌ إْظدإر ٚ د      
اذتٛاغ ٚايعكٌر فخ ٢ ايدزٟ فكدذ حظدًا ندا٭ع٢ُ فدإ اٯٜداق  طدشم        

 مسع٘ر ٚختايط عكً٘ ٚحيع فٝٗا يزذْ٘ ٚ ٛاسح٘.
اٱطيدداٍ دعدد٠ٛ يً ددذيش ٚاي بهددش ؼي اًددل اا عددض ٚ ددٌر    ايشايدد :

ٚاٱس كا٤ ؼي اغيعاسف اٱهلٝد١ر ٚيًدٛه َشا دب اٱضيدإ ٚايدٝكري ٚاٱقدشاس       
 عزٛد١ٜ احملل١ ي٘ طزخاْ٘.يعظِٝ قذس٠ اار ٚإ ٗاس اي

  ا٤ اٱطياٍ يهاش٠ اٯٜاق ٚ عذدٖا. ارتاَع:
َٔ َٓاف  ؿٝر١ اٱطياٍ ؼي اغيكاّ ايذع٠ٛ ازي اط خلاس  ايظادغ:

 َـادٜل اٯٜاق ايأ  خذ يٗا ايهباسر ٚاٱح ةاج يٗا عًِٝٗ.
اٯ١ٜ دع٠ٛ ازي ايش ٛع ازي  ٜاق ايكش ٕ ا٭اش٣ ٱط كشا٤  ايظاي :
 خددذ يٗدا ايهبدداسر َٚددٔ اٯٜدداق ايدأ  خددذ يٗددا ايهبدداس   اٯٜداق ايددأ  

ٚايباطكٕٛ ٚاط خكٛا َع٘ ْضٍٚ ايرلب اٱهلٞ عًِٝٗر ٚإقاَ ِٗ يايزٍ 
 ٚاغيظه١ٓ ٖٞ:
 اغيعةضاق ايأ  ا٤ يٗا ا٭ْزٝا٤. ا٭ٚزي:
اغيعةضاق ٚايدذ٫٫ق ايدأ ٜ لدُٓٗا ايكدش ٕر ٚايدأ  ٪ندذ        اياا١ْٝ:

 أٚاَشٙر ٚا  ٓامل َا ٢ْٗ عٓ٘.ْضٚي٘ َٔ عٓذ اا ر ٚٚ ٛمل ايعٌُ ي
يعا١ عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ْٚضٍٚ اٱصتٌٝ عًٝ٘ ٚنبش اناش يدين   اياايا١:

 اطشا٥ٌٝ ٦َٜٛز ي٘.
ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    ايزؼاساق ايأ ٚسدق ؼي ايٓيب ستُذ  ايشايع١:

ٚؿبا ٘ اغيزنٛس٠ ؼي اي دٛسا٠ ٚأٱصتٝدٌر َٚدٔ ايهبدش يٗدا حتشٜبٗدا       ٚطًِ 
 ٚاٱؿشاس ع٢ً اْهاسٖا.

حةج اار ٚايزٝٓاق ايأ  عًٗا يشاٖري طاةع١ر ٚدعد٠ٛ   ارتاَظ١:
 يعزاد ٘  عازي.
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 ٜدداق ايكددش ٕ ٚاعددشا  ايهبدداس عٓٗددار َدد  ادتخدددٛد        ايظادطدد١: 
وَبِذَا ذُرْلَههً ػَلَههُْهِنْ آََاذُنَهها ٚاٱطدد هزاس ٚاٱفددرتا٤ عًدد٢ ايٓزدد٠ٛ ر قدداٍ  عددازي ر

 .(1) ددُ ؤَىْ ََظُدَّكُنْ ػَوَّا كَاىَ ََؼْثُدُ آتَائُكُنْتَُِّنَاخٍ قَالُىا هَا هَرَا بِالَّ زَ ُ ٌ َُسَِ

عامل اذتظامل ٚادتضا٤ ؼي اٯاش٠ ٚ  لُٔ اٯ١ٜ ؼي َبَٗٛٗا  ايظاي :
َذح اغيظًُرير ٚايآدا٤ عًدِٝٗ ي ـدذٜكِٗ ياٜداق اار ٚعدذّ  بدشٜطِٗ       
يا٭حهاّ ايؼشع١ٝر ٚارا ناْت اغيظده١ٓ ٬َصَد١ يًدزٜٔ ٜهدزيٕٛ ياٜداق      

 اٍ ايزٜٔ ٜ٪َٕٓٛ يٗا حت ٌُ ٚ ًٖٛا:اار فإ ح
 اييفصخ يري اغيظه١ٓ ٚايعض. ا٭ٍٚ:
 ايٓةا٠ َٔ اغيظه١ٓر ٚايظ١َ٬ َٔ ايزٍ. ايااْٞ:
 ٌْٝ َشا ب ايعض ياٱضيإ. اياايث:
 عًٝل ٌْٝ َشا ب ايعض ع٢ً ؿباق ٚػشا٥ط أاش٣ ٫يذ َٔ  ايشاي :

  ٛفشٖا ياغي٪َٔ.
يًـددٛم اغيظدده١ٓ  ٚايـددخٝذ ٖددٛ اياايددثر فهُددا إ ايهبددش طددزب    

يـاحز٘ر فإ كذٙ ٖٚدٛ اٱضيدإ عًد١ يٓٝدٌ َشا دب ايعدض ٚايشفعد١ر ٚيد٘         
 .(2) دوَلِلََِّ الْؼِصَّجُ وَلِسَظُىلَِِ وَلِلْوُاْهِنِنيَ ا٤ق اٯٜاق ايكش ١ْٝ قاٍ  عازي ر

د ٚفٝد٘ إعةداص   ذَلِكَ تِإًََّهُنْ كَاًُىا ََكْفُسُوىَ تِأََهاخِ اللَّهَِ  ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يًبظ ر

ٚ َٔ:ٙٛ  
اٱازاس عٔ  عذد ؿذٚس ايهبش َِٓٗر ٚيٛ قايت اٯ١ٜ "ريو  ا٭ٍٚ:

ياِْٗ نبشٚا" ٭ح ٌُ ؿذٚس ايهبش َِٓٗ ع٢ً ضتدٛ اغيدش٠ ايٛاحدذ٠ َٚد      
ٚسٚد يبظ "نبشٚا" َا١٥ ٚأسي  ٚ ظدعري َدش٠ ؼي ايكدش ٕ فًدٝع فٝٗدا َدش٠       
ٚاحذ٠ يًبظ "ريو يأِْٗ نبشٚا" َ  إ ايهان َٓٗا  ا٤ يـدٝر١ اٱْدزاس   

 ايٛعٝذ.ٚ
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أساد اا عض ٚ ٌ إ ٜزري إقا١َ شياّ اذتةد١ عًد٢ ايهدافشٜٔ     ايااْٞ:
ٚإطدد خكاقِٗ ْددضٍٚ ايظددخط اٱهلددٞ يٗددِر ٚكددشيِٗ يايزيدد١ ٚاغيظدده١ٓ    

 ٱقاَ ِٗ ع٢ً اغيعاؿٞ ٚإؿشاسِٖ ع٢ً ادتخٛد.
طزل ايهبش َِٓٗ ع٢ً ْضٍٚ ايرلب اٱهلٞ ٚاغيظه١ٓر يزا  اياايث:

سظيدأ  لديب"ر فًدِ ٜدأِق ايرلدب      ٚسد ؼي اذتذٜث ايكذطٞ "طزكت 
 اٱهلٞ ا٫ يعذ حذٚث ايهبش َِٓٗ.

إازاس اغيظًُري عٔ حكٝك١ ٖٚٞ عذّ إضتـاس نبش ايهافشٜٔ  ايشاي :
ٚايكدش ٕر يدٌ أختدزٚا ايهبدش سدا٤     ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ يٓز٠ٛ ستُذ 

 ٚؿزر١ هلِر فِٗ ٜهبشٕٚ ياٜاق ايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜ.

 سوٌ"لاَىٌ "ذنك تأَهى كاَىا َكف
 ا٤ ايكش ٕ  زٝاًْا يهٌ ػ٤ٞر فبٝ٘ ا٭حهاّ ايؼشع١ٝ َٚا جيب عًد٢  
اغيهًف فعًد٘ ر َٚدا عًٝد٘ ا  ٓايد٘ ٚاٱي عداد عٓد٘ ر ٚفٝد٘ قـدف ا٭َدِ          
ايظايك١ ٚأحٛاٍ ايٓاغ ر َ  رنش اغيا٥ض ؼي َشا زِٗ ٚدس ١ نٌ ٚاحذ اٚ 

إ ؼي فشق١ َِٓٗ ٖٚٛ اٱضيإ ياٯٜاق ر ٚغيٛكٛع١ٝ اٱضيإ ؼي حٝا٠ اٱْظ
ايددذْٝا َٚكاَدد٘ ؼي اٯاددش٠ر ٚ٭ٕ فلددٌ اا عددض ٚ ددٌ عًدد٢ ايٓدداغ َددٔ  
اي٬َٓ ٗٞر َٮ اا اذتٝا٠ ايذْٝا ياٯٜاق ٚاييفاٖري ٚ عٌ نٌ  ٜد١ ديد٬ًٝ   
ع٢ً سيٛيٝ ٘ ٚػاٖذًا ع٢ً عظدِٝ قذس د٘ ٚطدًطاْ٘ر ثدِ  بلدٌ طدزخاْ٘       

اق ٚيعث ا٭ْزٝا٤ ازي ايٓاغ َزؼشٜٔ َٚٓزسٜٔر ٚ ا٤ نٌ ْيب َع٘ ياٯٜد 
ٚاغيعةضاق ايأ  ذٍ ع٢ً ؿذم ْزٛ ٘ يٝظ ةٝب ايٓاغ يذعٛ د٘ يعزداد٠   
اا عض ٚ ٌ ْٚزز ايهبش فا زعِٗ ػطش َٔ ايٓاغر ٚاؿدش  ادشٕٚ عًد٢    
ايهبش ٚادتخٛد ٚأعشكٛا عٔ اٯٜاق ا٭ؿ١ًٝ ناٜاق اٯفام ٚ ٜاق اًل 
اٱْظإ ٚاًدل ايظدُاٚاق ٚا٭س ر ٚٚا ٗدٛا اٯٜداق ايدأ  دا٤ يٗدا        

 ي هزٜب ٚادتخٛد.ا٭ْزٝا٤ يا
ٌٖٚ  هبٞ  ٜاق اٯفام يٲضيإ ادتٛامل ْعِ اـٛؿًا ٚإ اا عدض  
ٚ ٌ  عٌ عٓذ اٱْظإ ايعكدٌ حةد١ ٚ ٜد١ ٚسطد٫ًٛ ياةٓٝدًار َٚد  ٖدزا        
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 بلٌ طزخاْ٘ ياٜاق ايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜ َٚٔ اٯٜاق إ نٌ فشد َُٓٗدا أٟ  
 ايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜ ع٢ً ٚ ٛٙ:

 طزخاْ٘ ٚيعث أسيع١ ٚعؼدشٜٔ  اي عذد ٚايهاش٠ر ف بلٌ اا ا٭ٍٚ:
 َٚا١٥ أيف ْيب ؼي فرتاق َ عاقز١ َٔ حٝا٠ ايٓاغ ؼي ا٭س .

 ا٤ نٌ ْيب ياغيعةض٠ ايأ  ٪نذ ْزٛ ٘ر ٚؿذم َا خييف عٓد٘   ايااْٞ:
 َٔ ايٛحٞ ٚاي ٓضٌٜ.

إعا١ْ نٌ َٔ ايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜ اٱْظإ يًكٝداّ يٛ ا٥بد٘ ايدأ     اياايث:
اا عض ٚ ٌ هلا ٖٚٞ عزاد٠ اا قاٍ  ٚ ذ ؼي ا٭س  َٔ أ ًٗار ٚاًك٘

 .(1)دوَهَا خَلَقْدُ الِْْيَّ وَاإلًِطَ بِالَّ لَُِؼْثُدُوىِ عازي ر

 عذد اٯٜاق ؼي نٌ فشد َٔ أفشاد ايٓز٠ٛ ٚاي ٓضٌٜر ٖٚٛ َٔ  ايشاي :
 أطشاس ٚسٚد اٯ١ٜ يـٝر١ ادتُ  ؼي يبظ " ٜاق اا".

طددٛا٤ اٯٜدداق ٚ ددٛد اٯٜدداق ٚعددذّ َرادس ٗددا ا٭س ر  ارتداَع: 
ايهْٛٝدد١ أٚ  ٜدداق ايٓزدد٠ٛ ٚاي ٓضٜددٌر يددزا جيددب اٱضيددإ يا٭ْزٝددا٤ ٚايه ددب 
ايظددُا١ٜٚ اغيٓضيدد١ ٜٚهددٕٛ ٖددزا اٱضيددإ عًدد٢ ضتددٛ ايعُددّٛ انيُددٛعٞ         

 ٚاٱط رشاقٞ ايؼاٌَ هلا طيٝعًا.
َٚ  جتًٞ اٯٜاق ٚاييفاٖري ٚاذتةج ايكاةع١ ايأ  ذٍ ع٢ً ٚ ٛد 

ّٚ عزاد ٘ر ٚاي ـذٜل يأْزٝا٥٘ ٚسطً٘ فإ ايـاْ ر ٚاٱضيإ يشيٛيٝ ٘ ٚيض
ايهافشٜٔ أؿشٚا ع٢ً ادتخٛد ٚايعٓادر فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي هٕٛ ٚثٝكد١  
مسا١ٜٚ ٚػاٖذًا ًَهٛ ًٝا ٜ٪نذ قزذ فعًِٗر َٚا ؼي إا ٝاس ايهبش ياٯٜاق 
َددٔ ايلددشس عًدد٢ ايددزاق ٚايرددنر اَددا ايلددشس عًدد٢ ايددزاق فٗددٛ ػدداٌَ 

ٚؼي اٯادش٠ر ٚيدٝع َدٔ كدشس أنديف َدٔ        ٭حٛاٍ ايهافش ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا
 يـٛم ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ياٱْظإ َٚها٘ ؼي طخط اا.

ٚاَا ايلشس ع٢ً ايرن فٗٛ إٜزا٤ اغيظًُرير ٚؿذ ايٓاغ عٔ طدزٌٝ  
اار ٚادتٓاٜدد١ عًدد٢ ايزسٜدد١ يٛساثدد١ ايهبددش ٚادتخددٛد ا٫ َددٔ ٖددذاٙ اا    
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ٓداغ طيٝعدًا   يٲضيإر ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ي زري يزساسٟ أٌٖ ايه دامل ٚاي 
كشٚس٠ اٱضيإر ٚقزذ ايهبدش ٚادتخدٛد ٚطد٤ٛ عاقزد١ ستاسيد١ اغيظدًُرير       

 ٚاي عذٟ ع٢ً ثرٛسِٖ ٚحشَا ِٗ.
ٚ زري قاًْْٛا ثاي ًا ٖٚٛ إ ايهبش  ًِ ٚنزن٠ ٫  رتىر ٚختيف عٔ اي ٤٬ 
ايهباس يا٭ر٣ ٚايلشس ٚايعكامل اٱي ذا٥ٞ ؼي ايذْٝار ٖٚزا ايعكامل عٕٛ 

َٚكذ١َ ٱحشاصِٖ ايٓـش ٚايظبش يايعذٚر فأايفق  ٚختبٝف عٔ اغيظًُري
اٯ١ٜ ايهشضي١ عٔ حًٍٛ  لب اا يايهباس ع٢ً ضتٛ ايعُّٛ اٱط رشاقٞ 
ٚػعٛسِٖ ياغيظه١ٓ زت ُعري َٚ بشقرير ػيدا ٜظدٌٗ ٖدضضي ِٗ ؼي اغيعشند١ر     
ٚاف كاسِٖ غيكَٛاق ايازاق ؼي ايٓدضاٍ ر َٚدا حي ا د٘ َدٔ ايـديف ٚايراٜد١       

بكٛد٠ عٓذ ايهبداس ر ٭ٕ ستاسيد١ اٱطد٬ّ ٚاغيظدًُري     اذتُٝذ٠ ايأ ٖٞ َ
ٚاٱؿشاس ع٢ً ايهبش َٔ ا٭ا٬م اغيزََٛد١ر ٚا٭فعداٍ ايكزٝخد١ ػدشعًا     

 ٚعك٬ً.
َٚٔ إعةاص اٯ١ٜ اْٗا رنشق ايهبش ياٯٜاق نظدزب يٓدضٍٚ  لدب    
اا ٚاغيظه١ٓ ٚايزٍ يايهباسر ٚفٝ٘ د٫ي١ ع٢ً إ اا عض ٚ دٌ ٫ ٜظًدِ   

ؿٌ ؼي اٱْظإ إ ٜهٕٛ ؼي عض ٚسفع١ر ٜٚرتػذ ايعض َٔ ايعزادر ٚإ ا٭
ايعزٛد١ٜ ا  عازيرٚاٱقشاس يشيٛيٝ ٘ ٖٚٛ ٚا ب ر ٚعٓذَا ٜز عذ ايهافش 
عٔ قِٝ َٚباِٖٝ ايعزٛد١ٜ ا  عازي  ً ـل ي٘ ايزي١ر ٚ ٬صَد٘ اغيظده١ٓر   

 ٚحيٌ ي٘  لب اا.
د أََهاخِ اللَّهَِ  ََكْفُسُوىَ تِإ  عذد اٯٜاق ايزٟ ٜ ة٢ً يـٝر١ ادتُ  ر 

حة١ ع٢ً ايهافشٜٔر ٚ اٖش اٯٜد١ ٜ٪ندذ اؿدشاسِٖ عًد٢ ايهبدش ف دأ ٞ       
اٯ١ٜ فٝهبشٕٚ يٗار ثِ  أ ٞ اياا١ْٝ ٚاياايا١ ٚيٝع َدٔ حـدش ٯٜداق اا    
َٚ  ٖزا فإ ايهباس َكُٕٝٛ ع٢ً ايهبشر ٫ ٜشٜذٕٚ َرادس٠ َٓاصي٘ َد   

 ٚ  ٪ندذ اٯٜد١ عًد٢    َا فٝ٘ َٔ ا٭ر٣ ٚايلشس عًِٝٗ ؼي ايذْٝا ٚاٯادش٠ر 
حكٝك١ ٖٚٞ إ ايزٜٔ ٜهبشٕٚ ياٜاق اا ًٜكٕٛ ايز٤٬ ٜٚٓضٍ يِٗ ايظخط 
اٱهلٞ ؼي ايذْٝا ٚحيشَٕٛ أْبظِٗ َٔ ايشظي١ اٱهل١ٝ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر 
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٭ٕ ايشظي١ ٚايرلب اٱهلٝري َٔ ايٓكٝلري ايًزٜٔ ٫ جي ُعإ ؼي ستدٌ  
٘ ايشظي١ ٚأطزامل ٚاحذر فُٔ ضيهث ؼي ايرلب اٱهلٞ حيةب عٔ ْبظ

 اغيربش٠ ٚايعبٛ اٱهلٞر ٚضيٓ  عٓٗا ايؼباع١.

 عهى املُاسثح
د َدش ري ؼي ايكدش ٕ   ذَلِكَ تِإًََّهُنْ كَاًُىا ََكْفُسُوىَ تِأََاخِ اللَّهَِ ٚسد قٛي٘  عازي ر

فةا٤ ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ خبـٛق ايباطكري َٔ أٌٖ ايه امل ٚايهبداس ايدزٜٔ   
عذ٠ أحٝاًْا يك اٍ اغيظًُري َٔ  ن ٜظعٕٛ يٲكشاس ياغيظًُرير ٜٚعذٕٚ اي

 عٝري ٭ٌٖ ١ًَ اٚ أ١َ َع١ٓٝر ٚٚسد ؼي اٯ١ٜ اذتاد١ٜ ٚايظ ري َٔ طدٛس٠  
ايزكش٠ خبـٛق يين اطشا٥ٌٝ حُٝٓا مل ٜه بٛا ياغئ ٚايظ٣ًٛ ايزٟ ٜٓضٍ 
عًِٝٗ َٔ ايظُا٤ر فظأيٛا َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ إ ٜظأٍ اا عض ٚ ٌ َٔ 

ي٘ طامر ٚايكاا٤ أٟ ارتٝاسر ٚايبّٛ أٟ  ارتلشٚاق َٔ ايزكٌ ايزٟ يٝع
اذتٓطدد١ ٚارتزددضر ٚرنددش إ اغيددشاد َٓدد٘ اذتزددٛمل ايددأ ختدديف َٚٓٗددا ايؼددعن  

 ٚايزس٠.
ٚٚسد يبظ ٜهبشٕٚ أسي  عؼش٠ َش٠ ؼي ايكش ٕر   عًل نًٗا يادتخٛد 
ياٜاق اا ْٚعُ٘ر ٚاٱؿشاس ع٢ً ايهبش ٚاٱعشا  عٔ ايذع٠ٛ ازي اا 

  عازي.
هَرَاعٌ فِهٍ الهدًَُُّْا ثُهنَّ    ٜبرتٕٚ ع٢ً ايهزمل قٛي٘  عازي رٚ ا٤ ؼي ايزٜٔ 

ر ٖٚددزا اغي دداع ٫ (1) دبِلَُْنَهها هَههسْ ِؼُهُنْ ثُههنَّ ًُههرَِقُهُنْ الْؼَههرَابَ الشَّههدَِدَ تِوَهها كَههاًُىا ََكْفُههسُوىَ 

ٜ عاس  َ  اٱي ٤٬ يايزٍ ٚاغيظه١ٓ ْٚضٍٚ ايرلب اٱهلٞ يايهبداس ؼي  
ع  ٗأر ٚأَش  اٖشٟ  ر ٫ٚ ٜهٕٛ يشصاًا َٚاْعًا اذتٝا٠ ايذْٝار ٭ٕ اغي ا

َٔ ا٭ر٣ ٚايلشس ايٓبظٞ ٚايهذٚس٠ ايظًُا١ْٝ ٚان ٦امل ايهافش ٱدسان٘ 
ط٤ٛ اا ٝاسٙ َٚا ٜٓ ظشٙ َٔ ايعزامل ا٭يِٝر يزا فإ ٖزٙ اٯٜاق   لُٔ 
ايٛعٝذ ٚاي خٜٛف يايعزامل غئ ٜـدش عًد٢ ايزكدا٤ ؼي َٓداصٍ ايهبدش قداٍ       
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 .(1)دابٌ هِيْ حَوُِنٍ وَػَرَابٌ ؤَلُِنٌ تِوَا كَاًُىا ََكْفُسُوىَ لَهُنْ  َسَ عازي ر
َٚٔ اٯٜاق إ ٜأ ٞ يبظ " هبشٕٚ" أسي  عؼش٠ َش٠ ؼي ايكش ٕ اٜلًا  

ؼي اطامل  ٛيٝخ ٚ كزدٝذ يًهبداس ٚيٝدإ يًخةد١ عًدِٝٗر ٚ دا٤ق اسيد         
َشاق َٓ٘ ؼي طٛس٠  ٍ عُشإ ٚحذٖار َٚش ري ؼي طدٛس٠ ايزكدش٠ر َٚدش٠    

ؼي مثإ طٛس أاش٣ر يُٝٓا  ا٤ يبظ "ٜهبشٕٚ" َش ري ؼي نٌ َدٔ  ٚاحذ٠ 
طٛس٠ ايزكش٠ ٚ ٍ عُشإ ْٜٚٛعر ػيا ٜذٍ ع٢ً  لُٔ طٛس٠  ٍ عُشإ 

 ؿٝر١ ايٛعٝذ ٚاي خٜٛف يًهافشٜٔ ٚايباطكري.
 دوَََقْرُلُىىَ األًَثَُِاءَقٛي٘  عازي ر

ٖزا ايؼطش َٔ اٯ١ٜ َعطٛف ع٢ً ايؼدطش ايدزٟ قزًد٘ر ٖٚدٛ ايهبدش      
اق اا ؼي رّ ايهافشٜٔ ٚيٝإ ع١ً حًٍٛ  لب اا عًِٝٗر ٚقذ  كذّ ياٜ

 رنش ايهبش ياٯٜاق ع٢ً ق ٌ ا٭ْزٝا٤ ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
ايهبش ياٯٜاق أعِر ِٖٚ طٛس ايظايز١ ايه١ًٝ ايؼاٌَ يهدٌ   ا٭ٍٚ:

ايهباس ٚيٝٓ٘ ٚيري ق ٌ ا٭ْزٝا٤ عُّٛ ٚاـٛق َطًلر فهٌ َٔ ػاسى 
هدعر ٖٚٓداى نبداس ٚس٩ٚغ يًهبدش مل     ؼي ق ٌ ْيب ٖدٛ ندافش ٚيدٝع ايع   

 ٜؼاسنٛا ؼي ق ٌ ا٭ْزٝا٤. 
ايهبش ياٯٜاق َ كذّ صَاًْا ع٢ً ق ٌ ا٭ْزٝا٤ ف٬ حيـٌ اي عذٟ  ايااْٞ:

 ع٢ً ا٭ْزٝا٤ ٚايٓز٠ٛ َٔ ايبشد أٚ ادتُاع١ ا٫ يعذ ايهبش ياٜاق اا.
حيـٌ ايهبش ؼي نٌ صَإ ر أَا ق ٌ ا٭ْزٝا٤ فد٬ حيدذث ا٫    اياايث:

َا ٜهٕٛ ايٓيب َٛ ٛدًا ٜٚذعٛ ايٓاغ ازي اار ٚيدٝع ندٌ ْديب َدٔ     عٓذ
ا٭ْزٝا٤ ايظايكري  عش  يًك دٌر فُدٔ ا٭ْزٝدا٤ َدٔ َداق ؼي فشاػد٘ َادٌ        
َٛط٢ ٖٚاسٕٚ عًُٝٗدا ايظد٬ّر ٚقدذ سفد  اا عدض ٚ دٌ عٝظد٢ عًٝد٘         

َّ ايهباس يك ً٘ر قاٍ  عازي ر وَلَكِهيْ   وَهَا قَرَلُهى ُ وَهَها طَهلَثُى ُ   ايظ٬ّ ايٝ٘ ٚإ ٖ
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 .(1)د ُثََِّ لَهُنْ
ايٓز٠ٛ  ١ٜ َٔ  ٜاق اار ٚنٌ ْيب ٖٛ  ١ٜ َٔ عٓذ اا  عازير  ايشاي :

ٚ أ ٞ اٯٜاق ٚاغيعةضاق ع٢ً ٜذٜ٘ فل٬ً َٔ عٓذ اار ٚ هزٜب أٟ ْيب 
 َٔ ا٭ْزٝا٤ ٖٛ نبش ياٜاق اا.

ٚأُٜٗا أػذ ايهبش ياٜداق اا أّ ق دٌ ا٭ْزٝدا٤ر ادتدٛامل ٖدٛ اياداْٞ       
عع زاسٙ نبشًا ياٯٜاق ٚ ٓا١ٜ ع٢ً ا٭ْزٝا٤ ٚاي ٓضٜدٌ ٚايٓداغ ر إر ق ًدٛا    ي

 ا٭ْزٝا٤ ايزٜٔ ٜذعِْٛٗ ازي اٱضيإ ٚاي ـذٜل ياٯٜاق.
ٚ ا٤ق اٯ١ٜ ؼي رّ ايهباس أٜاّ ايزعا١ ايٓزٜٛد١ ٚرندشق ق دٌ  يدا٥ِٗ     
يٮْزٝا٤ َٔ يري افشاد ع١ً ْضٍٚ ايرلب اٱهلٞ يِٗر ٚإحداة ِٗ يايدزٍ   

 ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ: ٚاغيظه١ٓ
سكا ا٭يٓا٤ سيا فعً٘ اٯيا٤ َٔ اي عذٟ ٚق ٌ ا٭ْزٝا٤ر فةا٤ ؼي  ا٭ٍٚ:

 كشمل اغيظه١ٓ ع٢ً ايظايل ٚاي٬حل َٔ ايهباس.
إؿشاس اغي أاش َِٓٗ ع٢ً ايزكدا٤ عًد٢ ْٗدج أطد٬فِٗر َٚدٔ       ايااْٞ:

 أفشاد ْٗةِٗ ٚفعًِٗ ق ٌ ا٭ْزٝا٤ ٚاي عذٟ ع٢ً اذتشَاق.
اس يك ٌ ا٭ْزٝا٤ كشيت اغيظه١ٓ عًِٝٗ ٚيا٤ٚا عٓذَا قاّ ايهب اياايث:

يرلب َٔ اا عضٚ ٌر ٚ ًت ٖزٙ اغيظه١ٓ ٚاغيهث ؼي  لب اا ؼي 
ايزساسٟ ٚا٭٫ٚد َِٓٗر ٚئ ٜ خًـدٛا َٓد٘ ا٫ ياٱطد٬ّ طدٛا٤ نداْٛا      
ساكري عٓ٘ أّ ٫ر ار إ اذتهِ ايؼشعٞ ٜك لٞ اي يفأ َدٔ ق دٌ ا٭ْزٝدا٤    

يعشكٞر ٜٚٓخـش اي يفأ َٓ٘ يذاٍٛ اٱط٬ّ َٚا فٝ٘ َٔ ايكزذ ايزا ٞ ٚا
فٝهٕٛ ق ٌ ايٓيب طززًا ي ٓضٙ ٚيا٠٤ أٌٖ ا٭س  ػئ قاّ ي٘ر ٚػاٖذًا ع٢ً 

 ا١ًٖٝ اٱْظإ يً ذاسى ْٚزز ايهبش ٚادتخٛد.
ؿ٢ً اا قٝاّ ْبش َٔ أٌٖ ايه امل سيخاٚي١ ق ٌ ايٓيب ستُذ  ايشاي :

زٜٔ فعًدٛٙ اْٗدِ   ٚدغ ايظدِ يد٘ فـدذم عًد٢ ايٓبدش ايد      عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطدًِ  
 ٜك ًٕٛ ا٭ْزٝا٤ يعذ حـٍٛ اي ًزع يايبعٌ.
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٫ٚ  عاس  يري ٖزٙ ايٛ ٛٙر ٚنًٗا َٔ َـادٜل اٯ١ٜ ٚفٝٗا ديٌٝ  
ع٢ً إعةاصٙ َٚا   لُٓ٘ َٔ يٝإ احتداد طدٓخ١ٝ ايهبداسر ٚاي ؼداي٘ يدري      
اغي كذّ ٚاغي أاش َِٓٗ ٚط١ًٝ يًٗذاٜد١ ٚايشػدادر ٚإازداس عدٔ اطد خكام      

  لب اا. ايهباس اغيهث ؼي
 ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ ادت١ًُ ارتيف١ٜ ايأ  بٝذ ايكط  َٔ ٚ ٛٙ:

 إازاسٖا عٔ ايضَٔ اغياكٞ يكش١ٜٓ َشنز١ َٔ ٚ ٗري: ا٭ٍٚ:
زت٤ٞ ايبعدٌ )ندإ( ؼي اٯٜد١ر ٚعطدف ق ًدِٗ ا٭ْزٝدا٤ عًد٢         ا٭ٍٚ:

 نبشِٖ ياٯٜاق.
 .ِؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًاْكطاع ايٓز٠ٛ يؼخف ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:
زت٤ٞ اٯ١ٜ يـٝر١ ادتُ  "ا٭ْزٝا٤" ٚمل ٜزعث ا٭ْزٝا٤ ؼي صَإ  ايااْٞ:

ٚاحذر يٌ ناْدت أٜداَِٗ َ عاقزد١ ػيدا ٜدذٍ عًد٢ إ ايدزٜٔ ق ًدِٖٛ اَد١          
  ٛاسث ايبظٛم ٚ ـدش عًد٢ اٱطد هزاسر ٚإ اغيٛ دٛدٜٔ ؼي أٜداّ ْزد٠ٛ       

َٔ راق ايظٓخ١ٝر ٚيهٔ اا عض ٚ دٌ  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ستُذ 
ٚعًد٢ اغيظدًُرير   ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     بلٌ عًد٢ ايدٓيب ستُدذ     

ٚ عٌ كشسٙ ايهباس ٫ ٜـٌ ازي اغيظًُري ا٫ ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣ احملدذٚدر  
ٖٚٛ فلٌ َٔ اا عض ٚ ٌ ع٢ً ان أ١َ أاش ت يًٓاغ ٚػاٖذ ع٢ً 

 ايًطف اٱهلٞ ياغيظًُري ع٢ً ضتٛ ارتـٛق.
عًدِٗ عدا ضٜٔ عدٔ    كشمل اغيظه١ٓ ع٢ً ايهباس كدشٚس٠ دت  اياايث:

ازي إٔ ٜد ِ سطداي ٘ر   ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ايٛؿٍٛ ازي ايٓيب ستُذ 
ؿد٢ً اا  ٜٚ ًك٢ ايكش ٕ نا٬ًَ َٔ عٓذ اار ٚ٭١ُٖٝ حٝا٠ ايدٓيب ستُدذ   

يري اغيظًُرير ٚاعذاد ان أ١َ ٚاؿ٬ح ايـخاي١ ٚأٌٖ عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
 ايزٝت يكٝاد٠ ا٭١َ ضتٛ طزٌ ايٓةاح ٚايب٬ح.

ٌٖ نإ ق ٌ ايٓيب ٜ ِ قزٌ ايٓز٠ٛ اٚ يعذٖار ٚارا نإ يعذٖا فٗدٌ  ٚ
حـٌ ايك ٌ قزٌ اي زًٝغ اّ يعذٙر ٚادتٛامل إ ا٭ْزٝا٤ مل ٜك ًٛا ا٫ يعذ 
ْددضٍٚ ايددٛحٞ عًددِٝٗ ٚزتٝدد٦ِٗ يدداغيعةضاق فزعددذ إ ثز ددت ْزددٛ ِٗ قدداّ    
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 ايظاغيٕٛ يك ًِٗر ٖٚٛ َٔ عَُٛاق ايكٝذ ايٛاسد ؼي اٯ١ٜ يإ ق ًِٗ "يرن
 حل" .

ٚ ا٤ رنش ا٭ْزٝا٤ يـٝر١ ادتُ  ػيا ٜذٍ ع٢ً إ ايك ٌ مل ٜ ِ ا باقًا 
ٚؿذف١ اٚ اْ٘ ؿذس ع٢ً ضتٛ ايكل١ٝ ايؼخـ١ٝر يدٌ ٖدٛ فعدٌ َ هدشسر     
ٚحذث ع٢ً ضتٛ اي عذد ٚ دا٤ق اٯٜد١ يبلدذ ايهبداسر ٚي هدٕٛ حةد١       
٤ عًِٝٗر ٚدي٬ًٝ ع٢ً اي عادِٖ عٔ طٓٔ اٱضيإ ايأ   كّٛ يعنشاّ ا٭ْزٝا

 ؼي أػخاؿِٗ ٚػشا٥عِٗ.
َٚٔ إعةاص اٯ١ٜ اْٗا رنشق نبش ايباطكري ياٯٜاق ٚعطبت عًٝد٘   

ق ًِٗ ا٭ْزٝا٤ر نٞ ٫ ٜذعٞ احبادِٖ إ  يا٤ِٖ حبظدٛا طدٓٔ ٚػدشا٥     
ا٭ْزٝا٤ ٚإ قاّ فشٜل َِٓٗ يك ًِٗر ٭ٕ اٱازاس عٔ ايهبش ياٯٜاق ٚق ٌ 

ؼدشا٥  ح د٢ عًد٢ طدزٌٝ     ا٭ْزٝا٤ سيع٢ٓ اٱطد ذا١َر ػيدا ٜٓبدٞ حبظٗدِ يً    
اي ذاسى ٚايٓذّر ٖٚزا ٫ ضيٓ  َٔ ٚ ٛد أ١َ َِٓٗ ثاي ١ عًد٢ اي ٛحٝدذر   
ٚحبدظ ايٓزدد٠ٛ ٚطددٓٓٗا يددزا أادديفق اٯٜد١ عددٔ ٚ ددٛد َدد٪َٓري يددري أٖددٌ   

 د.هِنْهُنْ الْوُاْهِنُىىَايه امل يكٛي٘  عازي ؼي اٯ١ٜ ايظايك١ ر

عدٔ   ٚايكش ٕ  زٝإ يهٌ ػ٤ٞر ٚندٌ  ٜد١ َٓد٘ يٝدإ ٚنؼدف ٚإازداس      
قٛاْري ٚحكا٥ل ٚد٫٫ق راق ؿزر١ ػشع١ٝ اٚ عكا٥ذ١ٜ أٚ إ  ُاع١ٝ اٚ 
 أسخي١ٝ أٚ أا٬ق١ٝر َ  اي ذااٌ يٝٓٗا ؼي اٯ١ٜ ايٛاحدذ٠ فلد٬ً َدٔ عٓدذ     
اار ٚٚ ٗددًا َددٔ ٚ ددٛٙ إحاةدد١ ايكددش ٕ ياي٬َ ٓدداٖٞ َددٔ ا٭حددذاث        

 ٚايٛقا٥ ر ٚ ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يهؼف أَٛس عذٜذ٠ ٖٞ:
 ٢ ايهباس ٚايباطكري.كشمل ايزي١ عً ا٭ٍٚ:
اٱة٬م اغيهاْٞ ذتًٍٛ ايزي١ يايهباس ٚعذّ إضتـاسٙ يزًذ أٚ  ايااْٞ:

 َٛك  دٕٚ  اش.
إط آا٤ ايهباس ايزٜٔ هلِ عٗذ ٚرَاّ َٔ يـٛم ايزي١ يِٗ  اياايث:

َددذ٠ ايعٗددذ ٚاغيٝاددام ٚايزَدد١ ٚيًخددا   عاٖددذِٖ يدد٘ ٚحبظٗددِ ٚ كٝددذِٖ  
 يؼشا٥ط٘.
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غيٝادامر فُٓد٘ َدا ٜدأ ٞ َدٔ ايظدُا٤        عذد َـدادٜل ايعٗدذ ٚا   ايشاي :
سظي١ َٔ اا يايٓاغر ٚاَٗا٫ً هلِر َٚٓ٘ َا ٜعكذ َ  اغيظًُري يش خإ 

 ايعٗذ َٚـًخ١ اغيظًُري.
َهٛث ايهافشٜٔ ايذا٥ِ ؼي  لب اا ػيا ٜعين حشَداِْٗ   ارتاَع:

 َٔ أطزامل اي ٛفٝل ٚايب٬ح.
شٜٔ يظزب إازاس اٯ١ٜ عٔ عذّ سكا اا  عازي ع٢ً ايهاف ايظادغ:

 خٛدِٖ ٚإؿشاسِٖ ع٢ً اغيعاؿٞر ٚ ذٍ اٯ١ٜ ؼي َبَٗٛٗا ع٢ً يضّٚ 
حشق ايبشد ٚادتُاع١ ع٢ً إحشاص سكا اا ٚإ  ٓامل طخط٘ ٚاغيهث ؼي 
 لز٘ر ٜٚ ة٢ً ا٭َٔ َٔ  لب اا ياٱضيإ ٚاي ـذٜل يايٓز٠ٛ َٚا  ا٤ 

 ي٘ ا٭ْزٝا٤ َٔ ايٛحٞ ٚاي ٓضٌٜ.
يهدافشٜٔ ؼي ايدذْٝار ػيدا ٜدذٍ عًد٢       عذد ٚ ٛٙ ايز٤٬ ع٢ً ا ايظاي :

ط٤ٛ عاقز ِٗ ؼي اٯاش٠ر فُ  ايزي١ ٚاغيهث ؼي  لب اا  عٌ اا عض 
 ٚ ٌ اغيظه١ٓ ٚاهلٛإ ٬َؿكًا هلِ ؼي حٝا ِٗ.

َٚٔ اـا٥ف اغيظه١ٓ كعف اهل١ُر ٚق١ً اذت١ًٝر ٚاْعذاّ ايٛحذ٠  
ِٓٗر ٚا٭ا٠ٛ يري ايهباسر ٚ ٗٛس أطزامل ايبشق١ ٚايٓبش٠ ٚايؼو فُٝا يٝ

يُٝٓا  ا٤ق ٖزٙ اٯٜاق يا٭َش اٱهلٞ يًُظدًُري ياٱع ـداّ ذزدٌ اا    
 ٚ عاٖذ ا٭ا٠ٛ اٱضيا١ْٝ ٚا  ٓامل ايبشق١ ٚاي ؼ ت.

يٝإ أطزامل حًٍٛ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ يايهباسر ٚيزاِٗ ؼي  لب  اياأَ:
اار ٚ ا٤ رنش ا٭طزامل ع٢ً ضتٛ اي بـٌٝ اغياْ  َدٔ ادتٗايد١ ٚايردشسر    

يٲؿ٬حر َٚٛعظ١ ٚإع زاسًا ٚدعد٠ٛ يًٓداغ يًٓةدا٠ َدٔ      ي هٕٛ َذسط١
ايز٤٬ ٚايعزامل ٚط٤ٛ ايعاقز١ يع  ٓامل ايهبش َٚا ٜرتػذ عٓ٘ َدٔ قزدٝذ   
ايكددٍٛ ٚايبعددٌ ر َٚٓدد٘ ايظًددِ ٚاي عددذٟ ٚستاسيدد١ اٱطدد٬ّ ٚاغيظددًُرير   
فزنشق اٯ١ٜ أطزامل َهث ايهباس ؼي ايرلب اٱهلٞر ٚايٓك١ُ ٚطدًب  

 ٚايزٍ هلِ ٖٚزٙ ا٭طزامل ع٢ً ٚ ٛٙ: ايٓع١ُر ٬َٚص١َ اغيظه١ٓ
ايهبش ٚادتخٛد ياٜاق اار ٚعذّ اي ـذٜل يا٭ْزٝا٤ أٚ ػطش  ا٭ٍٚ:
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َِٓٗر فُٔ ػدشا٥ط ايعزٛدٜد١ ا  عدازي اي ـدذٜل يا٭ْزٝدا٤ طيٝعدًا ر ٫ٚ       
 ٜـذ اي ـذٜل يايٓيب ايظايل ٚ هزٜب اي٬حل.

ٞ     ايااْٞ: ر ٚ عًدِٗ  ق ٌ ايهباس يٮْزٝدا٤ ايدزٜٔ أندشَِٗ اا يدايٛح
 سطً٘ ازي ايٓاغ طيٝعًار ٚأؿًخِٗ يٲَا١َر ٚعـُِٗ َٔ ايزْٛمل.

  كٝٝذ ٖزا ايك ٌ يهْٛ٘  ًًُا ستلًار ٚيرن حل. اياايث:
إؿددشاس ايهبدداس عًدد٢ اغيعـدد١ٝ ٚعددذّ دتدد٥ِٛٗ ازي اي ٛيدد١      ايشايدد :

 ٚاٱْاي١.
قٝاّ ايهباس ياي عذٟ ع٢ً اذتشَاقر َٚٔ إعةاص اٯ١ٜ اْٗا  ارتاَع:
إع كاد ايهباسر ٚط٤ٛ قٛهلِ ٚفعًِٗر ٚإ  ُاع اـاٍ اغيٓهش  رنشق قزذ

عٓذِٖ ٚإا ٝاسِٖ َٓاصٍ ايشر١ًٜ ر فةا٤ق اغيظه١ٓ ي ٬صَِٗ ٚشيٓعِٗ َٔ 
َٛاؿ١ً اي عذٟ ؼي صَٔ اامت ايٓزد٠ٛر ٭ٕ اا عدض ٚ دٌ أساد يٲطد٬ّ     
ايذٚاّ ٚايظٝاد٠ ؼي ا٭س ر ٚإَا١َ ايٓاغ ضتٛ َظدايو اهلدذ٣ ٚايبدٛص    

 اشٟٚ.يايٓعِٝ ا٭
 ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يا٭يف ٚاي٬ّ ؼي "ا٭ْزٝا٤" ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:

إفاد٠ ايعٗدذر ٚإساد٠ أْزٝدا٤ شتـٛؿدرير ٜعًدِ اغيظدًُٕٛ إ       ا٭ٍٚ:
ايهباس ق ًِٖٛ طٛا٤ َٔ  ٜاق ايكش ٕ ا٭اش٣ر اٚ يٛاطط١ ايظ١ٓ ايٓز١ٜٛر 

 أٚ أْ٘ َظطٛس ؼي ايه ب ايظايك١ ر أٚ يعقشاس ايهباس أْبظِٗ.
ايعُّٛ اٱط رشاقٞ يهدٌ ا٭ْزٝدا٤ ٚايدزٟ  دأ ٞ "ندٌ"      إساد٠  ايااْٞ:

 يذ٫ً عٓ٘ر ٚاي كذٜش ق ًِٗ نٌ ا٭ْزٝا٤.
اْـشاف ايًبظ ازي عدذد إطيدايٞ  دن َعًدّٛ َدٔ ا٭ْزٝدا٤        اياايث:

 ق ًِٗ ايهباس ٚاغيؼشنٕٛ.
ظيٌ ايًبظ ع٢ً انياص ٚإساد٠ إٜزا٤ ا٭ْزٝا٤ ٚعذّ اي ـذٜل  ايشاي :

َٔ عٓذ اار ٚاي بشٜط يأٚاَش ٚأحهاّ ٚطٓٔ يِٗر ٚ لٝٝ  َا  ا٤ٚا ي٘ 
 ايٓز٠ٛ.

ق ٌ طياع١ َِٓٗ يٮْزٝا٤ ر فةا٤ ايزّ يًهباس ٚإفاد٠ َع٢ٓ  ارتاَع:
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ايعُّٛ ؼي ق ٌ ا٭ْزٝا٤ ٭ِْٗ مل ٜك ًٛا ادتُاع١ َدِٓٗ ا٫ يًخدا  ندِْٛٗ    
هَهيْ قَرَه َ   أْزٝا٤ فهإٔ ايهباس ق ًٛا ا٭ْزٝا٤ طيٝعَا ر نُا ؼي قٛي٘  عازي ر

فْع ا تِغَُْسِ ًَفْطٍ ؤَوْ فَعَادٍ فٍِ األَزْعِ فَكَإًََّوَا قَرَ َ النَّاضَ  َوُِؼ ا وَهَيْ ؤَحَُْاهَا فَكَإًََّوَا ؤَحَُْا ًَ

 . (1)دالنَّاضَ  َوُِؼ ا

إساد٠ ق ٌ عذد َدٔ ا٭ْزٝدا٤ر ٚ دذٍ ا٭يدف ٚايد٬ّ عًد٢        ايظادغ:
أْزٝدا٤ عذٜدذٜٔ   ادتُ  ٚاٱازاس عٔ  هشاس اي عذٟر ٚقٝاّ ايهبداس يك دٌ   

ٚايـخٝذ ٖٛ ارتاَع ٚايظادغ فدإ ايهبداس ق ًدٛا عدذدًا َدٔ ا٭ْزٝدا٤       
ٚيٝع طيٝعِٗ ٖٚزا ايك ٌ مل ٜهٔ ع٢ً أَٛس ػخـ١ٝ ٚا٬فاق عًد٢  
َٓاف  د١ْٜٛٝر يٌ ق ًدِٖٛ ٭ْٗدِ ٜدذعٕٛ ايٓداغ ازي اار ٚجي ٗدذٕٚ ؼي      

١َٛ  ٗزٜب ايٓبٛغ ٚإؿ٬ح اني ُعاقر ٚ ٓضٜ٘ ايٓاغ َٔ ا٭ا٬م اغيزَ
ٚيهدٔ ايهبدداس اددافٛا عًد٢ َٓدداصهلِ ؼي ايددذْٝار ٚأيدٛا اٱَ ادداٍ يٮٚاَددش    
اٱهل١ٝ َٚا فٝٗا َٔ ٚ ٛمل ايعزاد٠ ٚاي ظًِٝ يايشيٛي١ٝ ا  عدازير ٚيدذٍ   
ايكٝدداّ يع زدداع ا٭ْزٝددا٤ر اْكلددٛا عًددِٝٗ ٚق ًددِٖٛ ر ٚحي ُددٌ ٖددزا ايك ددٌ  

 ٚ ًٖٛا:
 َزاػش٠ ايك ٌ يايٝذ ٚايظ٬ح ٚدغ ايظِ. ا٭ٍٚ:

 قٝاّ فشد ٚاحذ يك ٌ ايٓيب. ْٞ:اياا
 قٝاّ طياع١ َٔ ايهباس يك ٌ ايٓيب. اياايث:
اي خشٜض ع٢ً ق دٌ ا٭ْزٝدا٤ يعراعد١ أازداسِٖر ٚإفؼدا٤ َدا        ايشاي :

عٓذِٖ َٔ أطدشاس ايدٛحٞر َٚلداَري دعدٛ ِٗر ٚقدذ ٚسد عدٔ اٱَداّ        
 عبش ايـادم عًٝ٘ ايظ٬ّ اْ٘ قداٍ: َدا ق ًدِٖٛ ياٜدذِٜٗ ٫ٚ كدشيِٖٛ      

ر ٚيهٔ مسعٛا أحادٜاِٗ فأراعٖٛا فُأازٚا عًٝٗا ٚؿداس قد ٬ً   يأطٝافِٗ
 ٚاع ذا٤ َٚعـ١ٝ.

إح ُاٍ حـٍٛ َعشن١ يري ايٓيب ٚإؿخاي٘ ٚيري ايهبداسر   ارتاَع:
                                                 

 .32طٛس٠ اغيا٥ذ٠  (1) 
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ٚق ٌ يعض ا٭ْزٝدا٤ ؼي طداح١ اغيعشند١ ر ٫ٚ ديٝدٌ عًد٢ َدا قداٍ اذتظدٔ         
ٔ ايزـشٟ يإ ا٭ْزٝا٤ مل ٜك ًٛا ؼي طاح١ اغيعشن١ر ٚعذّ اٱجياد أعِ َد 

 عذّ ايٛ ٛد.
اغيهش ٚايهٝذ يايٓيب يعذ إ ٗاسٙ يًُعةضاقر ٚعذّ  بشٜط٘  ايظادغ:

 ياٟ حهِ َٔ ا٭حهاّ ايؼشع١ٝ.
ٚ ا٤ ٖزا ايؼطش َدٔ اٯٜد١ ؼي رّ ايهبداس ٚيٝدإ شيدادِٜٗ ؼي ايردٞر       

ذَلِههكَ تِههإًََّهُنْ كَههاًُىا ٚفعًددِٗ أػددذ ايكزددا٥ذر ٖٚددٛ َعطددٛف عًدد٢ قٛيدد٘  عددازي ر

در ٚ كذٜش ٖزا ايؼطش َدٔ اٯٜد١ "ٚريدو يداِْٗ نداْٛا      اللََِّ ََكْفُسُوىَ تِأََاخِ

ٜك ًددٕٛ ا٭ْزٝددا٤ يرددن حددل" يزٝددإ اٱازدداس ايظددُاٟٚ عددٔ عًدد١ سَددِٝٗ     
 ياغيظه١ٓر َٚهاِٗ ايذا٥ِ ؼي ايرلب اٱهلٞ .

 ٚقذ  كذّ ايهبش ياٜاق اا ع٢ً ق ٌ ا٭ْزٝا٤ ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
 ١ٜ َٔ  ٜاق  اْ٘ َٔ عطف ارتاق ع٢ً ايعاّر ٭ٕ نٌ ْيب ا٭ٍٚ:

 اا.
ق ٌ ا٭ْزٝا٤ أنيف َٔ ايهبش ياٯٜاق فكذ ٜهٕٛ ايهبش يادتخٛد  ايااْٞ:

ٚ هزٜب اٯٜاق ٚعذّ اي ـدذٜل يدايٓز٠ٛر ٚيهدٔ ق دٌ ا٭ْزٝدا٤ َٛكدٛع       
َظ كٌ أناش قزخًا َٔ ايهبشر فًزا  ا٤ إفشادٙ ؼي اٯ١ٜ يزٝإ طد٤ٛ عاقزد١   

  ٚ ايظًدِ يًدٓبع ٚايردنر    اي ُادٟ ؼي ايهبشر َٚا ٜ٪دٟ ايٝ٘ َدٔ اي عدذٟ 
فايهباس جيخذٕٚ ياٯٜاق ٚايٓيب ٜٛاؿٌ ٚ ٝب ٘ ؼي اي زًٝغر ًٜٚذ عًِٝٗ 
ؼي ايذع٠ٛ ازي اٱط٬ّ ٚاٱضيإ ياا ٚاغي٥٬هد١ ٚايٓزدٝري ٚايٝدّٛ اٯادشر     
ٜٚاَشِٖ ياغيعشٚف ٜٚٓٗاِٖ عٔ اغيٓهشر ٜٚزري هلدِ َدا جيدب عًدِٝٗ َدٔ      

كطعدٕٛ ازي ايدذْٝا َب ْٛدٕٛ    ايـ٠٬ ٚايـّٛ ٚايضنا٠ ٚاغيٓاطور ِٖٚ َٓ
يضٜٓ ٗار َـشٕٚ ع٢ً ايهبش ٚايل٬ي١ر فٝكَٕٛٛ يك ٌ ايدٓيب  ٓدًا َدِٓٗ    
يإٔ ايذع٠ٛ ازي اا ط ٓكط  اٚ ختبت ٚيهٓٗا  ضداد يك ً٘ر ٜٚظشٟ اٱضيإ 

 ؼي َٓ ذٜا ِٗ ٚيٝٛ ِٗ.
اياايث :ٜزعث اا عض ٚ ٌ ايٓيب  ًٛ ايٓيب ٱٜإ ياٯٜاق ر ٚإحٝا٤  
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ذا١َ اي زًٝغر َٚٓ  طط٠ٛ ايهبداس ٚاغيؼدشنرير ٚيكدذ ُٖدٛا     ايذٜٔر ٚإط 
يك ٌ عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ َ  عظِ ايزٝٓاق ٚجتًٞ اٯٜداق ايدأ  دا٤ يٗدا     
ٚ ٓٛا اِْٗ ق ًٛٙ ٚيهٔ اا عض ٚ ٌ سفع٘ ايٝ٘ر يٝزعث اا ايٓيب ستُذًا 

يعذٙ سظي١ يًعاغيري ٜٚهٕٛ ؼي حشص ٚٚاق١ٝ َٔ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
ََاؤََُّهَا السَّظُهى ُ تَلِّه ْ هَها ؤًُهصِ َ بِلَُْهكَ      ٚنٝذِٖ ازي إٔ أمت سطاي ٘ر قاٍ  عازي ر ايهباس

 .(1) دهِيْ زَتِّكَ وَبِىْ لَنْ ذَفْؼَ ْ فَوَا تَلَّغْدَ زِظَالَرََُ وَاللََُّ ََؼْظِوُكَ هِيْ النَّاضِ

ٖٚزٙ ايعـ١ُ ٚا٭َٔ ٚايظ١َ٬ َٔ ايٓاغ ػاٖذ ع٢ً  بلٌٝ ايٓيب 
ع٢ً ا٭ْزٝا٤ ر ٚيٝإ ذتا ١ ايٓاغ يٓزٛ ٘ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ستُذ 

 ٚ ١ٜ  ذٍ ع٢ً  ؿذق٘ ٚيضّٚ إ زاع٘.
ٖدٌ حي ُدٌ إساد٠ ق دٌ أؿدخامل ٚأ زداع ا٭ْزٝدا٤ر َدٔ قزدٌ          ايظاي :

ايهبدداسر فددأع يف قدد ٬ً يٮْزٝددا٤ أْبظددِٗ ٭ْٗددِ مل ٜك ًددٛا إ٫ عًدد٢ إضيدداِْٗ 
 بٝذ اٯ١ٜ اٱازاس عٔ حـٍٛ ق دٌ  ٚ ـذٜكِٗ يا٭ْزٝا٤ ادتٛامل ٫ر يٌ 

ايهباس يٮْزٝا٤ يايزاقر ْعِ  دذٍ اٯٜد١ يايذ٫يد١ اٱي ضاَٝد١ عًد٢ يطدؽ       
ايهباس ياغي٪َٓري طٛا٤ قزدٌ اٚ يعدذ ق دٌ ايدٓيبر ٚؼي اي دأسٜخ اٱطد٬َٞ       
ػٛاٖذ ع٢ً قٝاّ ايهباس يك ٌ ْبش َٔ اغيظًُري َدٔ ايش داٍ ٚايٓظدا٤ ؼي    

ق ددٌ قددشٜؽ يٝاطددش ٚمسٝدد١ ٚايددذٟ    يذاٜدد١ ايددذع٠ٛ اٱطدد١َٝ٬ر نُددا ؼي  
 ايـخايٞ عُاس ئ ٜاطش.

 ددا٤ق اٯٜدد١ يـددٝر١ ادتُدد  طددٛا٤ ؼي ةددشف ايكا ددٌ ٖٚددِ   اياددأَ:
ايهباسر اٚ اغيك ٍٛ ِٖٚ ا٭ْزٝا٤ ر َٚٔ اغيعشٚف إ ا٭ْزٝا٤ مل ٜزعادٛا ؼي  
صَإ اٚ َهإ ٚاحذر يدٌ  دا٤ٚا عًد٢ ضتدٛ اي عاقدب ايضَداْٞ ٚاي عدذد        

ايكاعذ٠ ٚ ٛد أناش َٔ ْيب ؼي صَإ أٚ يًذ ٚاحذ  اغيهاْٞر ٫ٚ ٜلش يٗزٙ
أحٝاًْار ٜٚذٍ قٝاّ ايهباس يك ٌ ا٭ْزٝا٤ َ   عاقزِٗ ع٢ً إ اي عذٟ ع٢ً 
ايٓزدد٠ٛ ٚايددزطؽ يا٭ْزٝددا٤ طددٓخ١ٝ ثاي دد١ عٓددذ ايهبدداسر ٚاْٗددِ طيٝعددًا ٫     
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ٜرتددٕٚ ؼي اي عذٟ ع٢ً اذتشَاق ٚق ٌ ا٭ْزٝا٤ر فًزا  ا٤ ايزّ ؼي اٯ١ٜ 
ا٬ًَ يًهبدداس أٜدداّ  ٓضٜددٌ ايكددش ٕ َٚددا يعددذٙر َدد  إ ايٓزدد٠ٛ   َطًكددار ٚػدد

 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِاا  ُت سيخُذ 
ٚ ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً إ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ع٢ً ايباطكري أَشإ َٔ عٓذ اا 
 عازير ٚيٛ خبـٛق ٖزٙ ايعـ١ُر ٖٚزا ٫ ضيٓ  َٔ  ٗٛس أطزايُٗا ؼي 

 زب ٚاغيظزب.ايٛساث١ ٚاٱق زاغ َٔ ايز١٦ٝ يكاعذ٠ ايظ
نُا  ذٍ اٯ١ٜ ؼي َبَٗٛٗا ع٢ً ط١َ٬ اغيظًُري َٔ ايزي١ ٚاغيظه١ٓر 
اَا ط٬َ ِٗ َٔ ايزي١ فًٛسٚد  ٜاق عذٜذ٠ ختيف عٔ ًِْٝٗ َشا دب ايعدض   

وَلِلَّهَِ الْؼِهصَّجُ وَلِسَظُهىلَِِ    ٚايشفع١ فلد٬ً َدٔ عٓدذ اا عدض ٚ دٌ ر قداٍ طدزخاْ٘ ر       

ايزي١ ر ٚأَا اغيظه١ٓ فإ عً ٗا ٖٞ ايهبش ر ٚايعض٠ ْكٝض (1)دوَلِلْوُاْهِنِنيَ

ياٜدداق اار ٚق ددٌ ا٭ْزٝددا٤ر ٚقددذ  ًكدد٢ اغيظددًُٕٛ  ٜدداق اا يددايكزٍٛ        
ٚاي ـذٜل ر ٚأقشٚا ياٯٜاق ايه١ْٝٛ ٚاْٗا َٔ يذٜ  ؿٓ  اا عض ٚ ٌر 

ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚقاغيٛا ياي ـذٜل ،ُٝ  ا٭ْزٝا٤ر ٚأ زعٛا سطٍٛ اا ستُذًا 
 ا عٓ٘.ٚدافعٛٚ ي٘ ٚطًِ 

يٓبظ٘ طت ٚعؼشٜٔ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٚقذ  ضا سطٍٛ اا 
 ض٠ٚ ر َٚٔ حٛي٘ اغيظًُٕٛ ٜكا ًٕٛ يري ٜذٜ٘ر ٚيٝع َٔ ْيب َٔ ا٭ْزٝا٤ 

ؿ٢ً اا قاّ يايرضٚ ؼي طزٌٝ اا َٚع٘ أؿخاي٘ يعذ  ضٚاق ايٓيب ستُذ 
ؿدد٢ً اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ ٖٚددٛ َددٔ ٚ ددٛٙ إَاَ دد٘ عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ 

ٚ بلًٝ٘ ع٢ً ا٭ْزٝا٤ ٚ بلٌٝ اغيظًُري ع٢ً اغيٛحذٜٔ ٚإ زاع ا٭ْزٝا٤ َٔ 
 ا٭َِ ا٭اش٣.
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 لاَىٌ يسكُح انكافس حاجح
 عٌ اا عض ٚ دٌ اٱْظدإ نا٥ٓدًا ست ا دًار ٫ٚ  ٓخـدش حا  د٘ ؼي       
َٛكٛع دٕٚ  اشر ٫ٚ ؼي صَإ أٚ َهإ دٕٚ  نٙر يٌ ٖٞ ٬َص١َ يد٘  

ٚ ٛٙ حا د١ اٱْظدإ ر َٚٓٗدا َدا ٜهدٕٛ      ؼي طيٝ   ْاق حٝا ٘ر ٚ  عذد 
خبـٛق ايزذٕ اٚ ايشصم اٚ ايظ١َ٬ ٚا٭َٔر َٚٔ اٯٜاق عذّ اضتـاس 
حا  ٘ يايدزاق يدٌ ٜهدٕٛ ست ا دًا َدٔ أ دٌ  دنٙر نُدا ؼي حا د١ ا٭ّ          
ٚا٭مل خبـٛق ٚيدذُٖا ٚدفد  ايدز٤٬ ٚاهلد٬ى عٓد٘ر َٚدٔ اٯٜداق إ        

دتُاع١ ر ٚحت اج ادتُاع١ اذتا ١ ػا١ًَ يًبشد ٚادتُاع١ر فٝخ اج ايبشد ا
 نٖار ٚإ ناش أفشادٖا ٚناْٛا أ١َ أٚ أٌٖ ١ًَر فٝخ ا ٕٛ  نِٖر ٫ٚ 
  كّٛ اط ذا١َ طيداع ِٗ ا٫ يعدٕٛ ٚإطد عا١ْ يدايرن ر ٚا٭طدزامل ايدأ       

  ٪دٟ ازي  ٛفن حا اق ايبشد ٚادتُاع١.
طٛا٤ ناْت ادتُاع١ ٚا٭١َ َٔ أٌٖ اٱضيدإر اٚ نداْٛا َدٔ ايهبداس     

ْظإ نا٥ٔ ست داجر ٚاذتا د١ ٬َصَد١ يٲَهدإ َٚدٔ  ٜداق اًدل        ٭ٕ اٱ
اٱْظإ إ  عٌ اا اٱْظإ ست ا ًار ٭ٕ اذتا ١ ٚط١ًٝ يش دا٤ سظيد١   
اار َٚكذ١َ يًة٤ٛ ازي اا  عازي ٚاٱَ ااٍ ٭ٚاَشٙ ٚاٱقشاس يايعزٛد١ٜ 
ٚارتؼددٛع يدد٘ طددزخاْ٘ر ٚحا دد١ اٱْظددإ ازي اا  عددازي َددٔ اي٬َٓ ٗددٞر 

 هلا حذ يٌ ٖٞ َ ةذد٠ َٚ ـ١ًر ٚ ؼٌُ ايعٛامل ايا٬ث١: ٚيٝع
اذتٝا٠ ايذْٝا َٔ حري اْعكداد ايٓطبد١ ٚاذتُدٌ طداع١ ايٛكد        ا٭ٍٚ:

ٚأٜاّ ايشكاع١ ٚاذتلا١ْ ٚايـزا ٚايزًٛه ٚايهٗٛيد١ ٚايؼدٝخٛا١ر ٚازي   
 طاع١ ا٭ ٌ.
 عامل ايكيف ٚأٜاّ اييفصخ ازي حري ايزعث. ايااْٞ:
 مل اذتظامل ٚادتضا٤.ّٜٛ ايٓؼٛس ٚعا اياايث:

ٚ  ذااٌ َلاَري اذتا ١ يًبشد ايٛاحذ ؼي ايعدٛامل ايا٬ثد١ ذظدب    
َا١ٖٝ فعً٘ ؼي اذتٝا٠ ايذْٝار فُٔ خي داس اٱضيدإ حيـدذ ايظدعاد٠ ٚايرزطد١      
فٝٗار َٚٔ ٜش هب اغيعاؿدٞ ٚاٯثداّ ٜٚـدش عًد٢ ايهبدش ٚادتخدٛد جيدذ        
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 ايؼكا٠ٚ ٚايعزامل فٝٗا.
ذْٝا داس إداداس يًخظدٓاقر ٚيٓدا٤    َٚٔ اٯٜاق إ  هدٕٛ اذتٝدا٠ ايد    

ؿشح ارتًٛد ؼي  ١ٓ ارتًذ ٭ٌٖ اٱضيدإر ٚ دا٤ق ٖدزٙ اٯٜد١ ي خبدف      
عِٓٗ ٚعٔ ايٓاغ طيٝعًا ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا يلشمل اغيظه١ٓ ع٢ً ايهباس َٔ 

:ٙٛ ٚ 
كشمل اغيظه١ٓ عًد٢ ايهبداس عدٕٛ يًُظدًُري ؼي عزدادا ِٗر       ا٭ٍٚ:

ؼي ايك اٍ ٚاغيعدا٬َقر اَدا ؼي   ٚاْكطاعِٗ ازي اا  عازير ٚختبٝف عِٓٗ 
 ايك اٍ فًًُظه١ٓ  ثاس َ عذد٠ َٓٗا:

 شدد ايهبداس ؼي َكا ًد١ اغيظدًُري يدزا  دا٤ق اٯٜد١ ايظدايك١         ا٭ٍٚ:
وَبِىْ َُقَههاذِلُىكُنْ َُىَلُّههىكُنْ  ياٱازدداس عددٔ ق دداهلِ يًُظددًُري يـددٝر١ ايؼددشط ر  

 د.األَدْتَازَ
  شػذ ارتٛف ٚايبضع عٔ حاٍ اغيظه١ٓ. ايااْٞ:
 عذّ ايكذس٠ ع٢ً َٛاؿ١ً ايهباس ايك اٍ. اياايث:
اْعذاّ اي عإٚ ٚفكذإ اي عاكذ يري ايهباسر ٚقذ َذح اا  ايشاي :

بِىَّ اللَََّ َُحِةُّ الَّرَِيَ َُقَهاذِلُىىَ فِهٍ   اغيظًُري ؼي ق اهلِ يكٛي٘  عازي ر

 .(1)دظَثُِلَِِ طَفًّا كَإًََّهُنْ تُنَُاىٌ هَسْطُىصٌ

١ عٕٛ يًهباس اْبظِٗ ٭ْٗا جتعًِٗ ٜؼعشٕٚ ياكدشاس  اغيظهٓ ايااْٞ:
ايهبش ايأ  ـاحز٘ ٚ رتػذ عٓ٘ ؼي اذتاٍر ٖٚٞ دع٠ٛ هلِ يٲق٬ع عٔ 
ايهبشر ٚايهف عٔ إٜدزا٤ اغيظدًُري ٚإدساى حكٝكد١ ٖٚدٞ عةدضِٖ عدٔ       
اي ددأثن عًدد٢ اٱطدد٬ّ ٚاغيظددًُرير ٚإ ا٭ر٣ ايددزٟ ٜظددززْٛ٘ يًُظددًُري 

 ظًُري.طزب غيٓع١ اٱط٬ّ ٚق٠ٛ اغي
اي ـام اغيظه١ٓ يايزٜٔ ٜع ذٕٚ ع٢ً اغيظًُري دع٠ٛ يًٓاغ اياايث: 

طيٝعًا يٲضيإر يعع زاسٖا  ١ٜ إعةاص١ٜ  ذٍ ع٢ً طد١َ٬ ْٗدج اغيظدًُرير    
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ٚاغيذد ايرٝيب ايزٟ ٜـاحزِٗ ؼي ايذْٝار ٚفٝ٘ حث يًٓاغ ع٢ً ا  ٓدامل  
٤ اي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير َٚ ٢ َا حشق ايٓاغ ع٢ً اٱَ ٓداع عدٔ اٜدزا   

اغيظًُري فأِْٗ ٜ ٛ ٕٗٛ ازي اي ذيش ؼي  ٜاق ايكدش ٕ ٚايـد١ً يٝٓٗدا ٚيدري     
اٯٜداق ايهْٛٝدد١ ٚد٫يدد١ نددٌ ٚاحددذ٠ َٓٗدا عًدد٢ ا٭اددش٣ ؼي احتدداد  ٗدد١   

 ايـذٚس.
إ كشمل اغيظه١ٓ ع٢ً ايهباس سظي١ يِٗ ٚيايٓاغ طيٝعًا َٚذسط١ 

نٌ  ؼي اٱساد٠ اي ه١ٜٝٓٛ ٚػاٖذ ع٢ً إ اا عض ٚ ٌ ٜـًذ ا ٱْظإ ؼي
صَإ رت٬ف١ ا٭س ر فعٓذَا طأٍ اغي٥٬ه١ عٔ  عٌ اٱْظإ اًٝبد١ ؼي  
 ا٭س   ا٤ ادتٛامل َٔ اا  عازي ياْ٘ طزخاْ٘ ٜعًِ َا ٫ ٜعًُ٘ اغي٥٬ه١.

ٚكشمل اغيظه١ٓ ع٢ً ايهبداس َدٔ َـدادٜل عًُد٘  عدازي سيدا ٜبعًد٘         
٤ اٱْظإر َٚا حي ا ٘ ي ظ ذِٜ ا٬ف ٘ ؼي ا٭س  ي عاٖذ ايبشا٥ض ٚأدا

ايعزدداداقر َدد  إدساى نددٌ إْظددإ اذتا دد١ ازي ايعزدداد٠ ٚ ددٛاسث نًُدد١    
 اي ٛحٝذ.

ٚضيٓ  إط خٛار ايهبش ع٢ً ايٓبٛغ ٚػ٪ٕٚ اذتهِ ٚأطزامل ايكد٠ٛ    
َٔ جتًٞ ٖزٙ اذتا ١ أَاّ ا٭يـاس ٚعٓذ أسيامل ايعكٍٛر فةدا٤ كدشمل   
اغيظه١ٓ ٚايزي١ ع٢ً ايهباس يٝهٕٛ َكذ١َ ٱط ذا١َ ايـ٬ح ؼي ا٭س ر 

١ْ يًُظًُري ٚعضًا ٭ٌٖ اٱضيإر ٚ ١ٜ حاكش٠ ٜشْٚٗا ؼي عدذِٖٚ  ٚحـا
 يٝضدادٚا إضياًْا.

 لاَىٌ يسكُح انكفاز أيٍ نهًسهًني
 ا٤ كشمل اغيظه١ٓ ع٢ً ايهباس ع٢ً ضتٛ ايظايز١ ايه١ًٝر يٝ رؼاِٖ 
طيٝعًا ع٢ً ضتٛ ايعُّٛ اٱط رشاقٞ ٚانيُدٛعٞر ف ً ـدل يٗدِ اغيظده١ٓ     

إساد ٗدِ اغيهدش ٚايهٝدذر فـدخٝذ إ حًدٍٛ       ٚايزي١ ؼي َٓ دذٜا ِٗ ٚعٓدذ  
اغيظه١ٓ يايهباس عكٛي١ عا ١ً هلِ ا٫ اْٗا   لُٔ ايٓب  ايعظِٝ يًُظًُري 
غيا فٝٗا َٔ أطزامل اٱحرتاص َٔ  عذٟ ايهباس ر ٚأفشاد ايٛقا١ٜ يٲطد٬ّ  

 ٚاغيظًُري َٔ ايهٝذ َشنز١ َٔ ٚ ٛٙ:
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ذتبظٗدددِ اذتـدددا١ْ اٱهلٝددد١ يًُظدددًُرير ٚاغيدددذد اغيًهدددٛ ٞ    ا٭ٍٚ:
 ٚط٬َ ِٗ َٔ ايبذي.

حًٍٛ اغيظه١ٓ ٚايزٍ يايهباس ٚايباطكري ايزٟ ٜع ذٕٚ ع٢ً  ايااْٞ:
 اٱط٬ّ ٚاغيظًُري.

ا عددا  ايٓدداغ ػيددا ٜـددٝب ايددزٜٔ ٜع ددذٕٚ عًدد٢ اٱطدد٬ّر   اياايددث:
 ٚا  ٓايِٗ إٜزا٤ اغيظًُري ؼي عزادا ِٗ ٚأَٛاهلِ ٚأَـاسِٖ.

ر َٚدا ًٜكْٛد٘ َدٔ ايًطدف     ٚ ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً ايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ ياغيظدًُري 
اٱهلٞ يلشمل عدذِٖٚ يـدٓٛف ايدز٤٬ر ار  دأ ٞ اغيظده١ٓ يًهبداس عًد٢        

:ٙٛ ٚ 
يايزاق ٚا٭ؿٌر فٝهدٕٛ  ًزظدِٗ ياغيظده١ٓ َدٔ  دن طدزب        ا٭ٍٚ:

  اٖش.
 ددأ ٞ اغيظدده١ٓ أثددشًا ْٚ ٝةدد١ ذتدداٍ ٚفعددٌر ف رت ددب َددا٬ً عددٔ  ايادداْٞ:

كش ٚايعٛصر ٚفكذ اذتهِ اهلضضي١ أَاّ اغيظًُرير ٚ هٕٛ عشكًا َـاحزًا يًب
 ٚايظًطإ.
  ٛاسث اغيظه١ٓ ٚؿنٚس ٗا َناثًا عٓذ ايهباس ٚايباطكري. اياايث:

يكذ أساد اا عدض ٚ دٌ يًُظدًُري ايعدض ٚايشفعد١ ٚايؼدإٔ ؼي اذتٝدا٠        
ايذْٝا ٚاٯاش٠ر َٚٔ اـا٥ف ايذْٝا اْٗا داس اَ خإ ٚإا زاسر ٜٚ٪نذ 

 ًا ٖٚٛ اي خبٝف عٔ اغيظًُري ؼي كشمل ايهباس ياغيظه١ٓ حكٝك١ ٚقاًْْٛا ثاي
َـددادٜل اٱا زدداس ٚاٱَ خددإ يٝظددٌٗ عًددِٝٗ أدا٤ ايعزدداداق ٚ عاٖددذ    
أحهاّ ايؼشٜع١ر ٚإط ذا١َ اذتبدا  عًد٢ ا٭اد٠ٛ اٱضياْٝد١ر ٚيكدا٤ دٚيد١       

 اٱط٬ّ ؼي َٓع١ ٚق٠ٛ.
إ قدد٠ٛ أٚ كددعف ايعددذٚ أَددش ٜدد٪ثش طددًزًا أٚ إجيايددًا عًدد٢ ا٭َدد١         

ٚ قًٜٛا َرتيـًا خيؼد٢ ٚثٛيد٘ ؼي ندٌ  ٕ ٜهادش     ٚادتُاع١ر فهًُا نإ ايعذ
إْؼراٍ ا٭١َ ٚأٚيٞ اذتٌ ٚايعكذ يأَشٙ ٚأاز اذتا٥ط١ يـذٙ َٚٛا ٗ ٘ر 
أَا ارا نإ ايعذٚ كعٝبًا أٚ يٝع َٔ عذٚ ؼي ايزري فدإ ا٭َد١   كدذّ ؼي    
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 ايزٓا٤ر ٚ ضدٖش ايعًّٛ ارا مل ٜهٔ ؼي ايزري َاْ   اش.
     ٚ ٖدٔ عدذٚ اغيظدًُري ٚفٝد٘     ٚ ا٤ق ٖدزٙ اٯٜد١ ي خديف عدٔ كدعف ٚ

 إعةاص َٔ ٚ ٛٙ:
إازاس ايكش ٕ عٔ حاٍ ايهباس ٚايباطكري َٚا ٜـاحزِٗ َٔ ا٭ٍٚ: 

 اغيظه١ٓ ٚايزٍ.
حتذٟ ايهباس ي زهٝ ِٗ ٚ كزدٝذ فعًدِٗر ٚعةدضِٖ عدٔ ْبدٞ       ايااْٞ:

 حاٍ اغيظه١ٓ ايأ ِٖ فٝٗا ٚعذّ قذس ِٗ ع٢ً ةشدٖا اٚ اي خًف َٓٗا.
ٜد١ َٛكدٛعًا ؼي إطد كشا٤ اذتدٛادث      عٌ َلداَري ٖدزٙ اٯ   اياايث:

ٚايٛقا٥  ٚاغيعا١ًَ َ  ايهباسر ٚإط خلاس كعبِٗ َٚا أؿايِٗ َٔ ايزٍ 
 ؼي َعشف١ عٛاقب ا٭َٛس.

اٯ١ٜ َكذ١َ يضحف طشاٜا اغيظًُري ؼي ايدذفاع عدٔ اٱطد٬ّ     ايشاي :
 ٚايب ذ.

 ذٍ اٯ١ٜ ؼي َبَٗٛٗا ع٢ً إْعذاّ حاٍ اغيظه١ٓ ٚايزٍ عٓذ  ارتاَع:
ٱْ با٤ اغيًضّٚ ياْ با٤ اي٬صّ ٖٚٛ ايهبشر ار إ اغيظه١ٓ َـاحز١  اغيظًُري

يًهبش ٚادتخٛدر فهُا ٜأ ٞ ا٭َٔ يًُظدًُري َدٔ سَدٞ عدذِٖٚ يايزيد١      
ٚاغيظه١ٓ فاْ٘ ٜأ ٞ يا٭ؿاي١ ٚايزاق ٜٚرتػذ عُا سصقِٗ اا عض ٚ دٌ  
َددٔ حدداٍ ايعددض ٚايشفعدد١ ؼي ايددذْٝا ٚاٯاددش٠ر فٝهددٕٛ ا٭َددٔ َـدداحزًا       

زت ُعري َٚ بشقري ٫ خيؼٕٛ احذًار ٖٚدٛ َدٔ َـدادٜل قٛيد٘     يًُظًُري 
 د.كُنْرُنْ خَُْسَ ؤُهَّحٍ ؤُخْسِ َدْ لِلنَّاضِ عازي ر

َٚٔ ٚ ٛٙ  بلٌٝ اغيظًُري  بؼٞ ا٭َٔ هلِ ؼي حٝا ِٗ ايدذْٝا ٚؼي  
اٯاش٠ ٖٚزا ا٭َٔ ٚعا٤ ٚٚط١ًٝ ٱ ٝإ ايبشا٥ض ٚايعزداداقر ٚطد٬ح   

اذتُٝذ٠ يري ايٓاغر ٚدعٛ ِٗ ازي اٱضيإ يٓؼش َزاد٨ اٱط٬ّ ٚا٭ا٬م 
ْٚزز ا٭ا٬م اغيز١ََٛر ٚأطزامل ايل٬ي١ ٚايرٛا١ٜ َٚا ٜ بشع عٓٗدا َدٔ   

 ايظًِ ٚاي عذٟ ٚإس هامل اغيعاؿٞ.
َٚددٔ َـددادٜل ا٭َددٔ يًُظددًُري يعددث ارتددٛف ٚايبددضع ؼي قًددٛمل   
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ايهباس ياي خٜٛف ٚايٛعٝذ ايذْٟٝٛ ٚا٭اشٟٚر أَا ا٭ادشٟٚ فةدا٤ق   
ٱازاس عٔ ط٤ٛ عاقز١ ايهباس ٚيزداِٗ اغيظد ذِٜ ؼي ْداس  ٗدِٓر     اٯٜاق يا

ٚأَا ايذْٟٝٛ فٝ ة٢ً ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ ير١ اٱْزاس ٚاٱازاس عٔ 
قزذ حاٍ ايهباس َٚا ِٖ فٝ٘ َٔ ايزٍ ٚاغيظه١ٓر ٚؼي  ٜاق أاش٣ ر َٓٗا 

 .(1)دَِ بِالَّ الْقَىْمُ الََْاظِسُوىَؤَفَإَهِنُىا هَكْسَ اللََِّ فَالَ ََإْهَيُ هَكْسَ اللَّقٛي٘  عازي ر

ياٱكاف١ ازي ايؼٛاٖذ ٚاذتٛادث ايأ  رتػذ عُا عًٝ٘ ايهباس َٔ 
ايزي١ ٚاغيظه١ٓر ٚايأ  ضٜذ َٔ  شطٝخ اغيظه١ٓ ؼي ْبٛطدِٗ ٚزت ُعدا ِٗ   
ٚجتعًِٗ ٜٓبشٕٚ َٔ ايهبش ٚاٱؿشاس ع٢ً اغيعـ١ٝر يزا جتذ ػطشًا َِٓٗ 

اصٍ اهلذاٜد١ ٚاٱضيدإ ياٱْ ُدا٤ يٲطد٬ّر     ٚؼي نٌ صَإ ٜٓ كًدٕٛ ازي َٓد  
يٝ ز٤ٛٚا يذاٍٛ اٱط٬ّ َكاعذ ايعض ٚايشفع١ر ٜٚهْٛدٛا عْٛدًا ؼي  ازٝدت    
دعا٥ِ ا٭َٔ يًُظًُري ٚايٓاغ طيٝعًار ٫ٚ ٜـذس اي عذٟ ٚايظًِ َدٔ  
اغيظًُري ي كٝذِٖ يأحهداّ ايؼدشٜع١ ايظدُا١ٜٚ ٚطدٓٔ ايكدش ٕ َٚلداَري       

 ايظ١ٓ ايٓز١ٜٛ.

  انكفاز والُح نهُثٍ لاَىٌ يسكُح 
َٔ اٯٜاق إ  زنش ٖزٙ اٯ١ٜ ق دٌ ايهبداس ٚايباطدكري ٭ْزٝدا٤ اار     
ٚختيف عٔ نْٛ٘  ض٤ ع١ً ؼي كشمل ايزي١ ٚاغيظده١ٓ ايهبداسر ٖٚدٞ حةد١     
عًددِٝٗ ٚٚثٝكدد١ مساٜٚدد١  ازددت قددزذ فعًددِٗ ٚ ًُٗددِ ٭ْبظددِٗ ٚجتددشأِٖ 

أ ري ٚق ًددِٗ ٭فلددٌ ٚأػددشف ايٓدداغر ايددزٜٔ  ددا٤ٚا ٱْكددارِٖ ؼي ايٓؼدد 
ٚذتٛم ارتضٟ ٚايزٍ يِٗ ازي ّٜٛ ايكٝا١َر ٚيعا١ نٌ ْيب ْع١ُ ع٢ً اٌٖ 

 ا٭س  طيٝعًار َٔ ٚ ٛٙ:
ايزٜٔ عاؿشٚا ايٓيبر ٚإ بل صَاِْٗ َ  يعا ٘ َٔ مس  َٓ٘  ا٭ٍٚ:

 اٚ يًر٘ ْزأ يعا ٘.
اغي٪َٕٓٛ ايزٜٔ طزكٛا ايٓيب ؼي صَاِْٗ ٚمل ٜذسنٛٙ ر فٗ٪٤٫  ايااْٞ:

                                                 

 .99طٛس٠ ا٭عشاف  (1) 
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 ٔ ٚ ٛٙ:ٜرتػذ عًِٝٗ ايٓب  َ
 إضياِْٗ يايٓز٠ٛ ٚا٭ْزٝا٤ ع٢ً ضتٛ ايعُّٛ اٱط رشاقٞ. ا٭ٍٚ:
 ْكًِٗ ايزؼاساق يايشطٍٛ اي٬حل. ايااْٞ:
 حاِٗ أ٫ٚدِٖ ٚ نِٖ ع٢ً اي ـذٜل يا٭ْزٝا٤ ٚإ زاعِٗ. اياايث:
إضيإ ٚ ـذٜل رساسِٜٗ يايٓيب ٚا٭ْزٝا٤ اي٬حكدرير فٝدأ ِٝٗ    ايشاي :

 ا٭ ش ٚاياٛامل.
زٜٔ  أاش صَاِْٗ عٔ يعا١ ايدٓيبر فٝ٪َٓدٕٛ يد٘ ٜٚعًُدٕٛ     اي اياايث:

يا٭حهاّ ٚايظٓٔ ايأ  ا٤ يٗا َٔ عٓذ اار ٚراق اي كظِٝ ٜٓطزل ع٢ً 
حاٍ ايهباس فُِٓٗ َا ٖٛ َ كذّ ؼي صَاْ٘ ع٢ً أٜاّ ايٓيب َِٚٓٗ َعاؿش 

 ي٘ر َِٚٓٗ َ أاش عٓ٘ .
نافش طايل ي٘ ٜٚٓبشد أيْٛا  دّ عًٝ٘ ايظ٬ّ يعع زاسٙ ْزًٝا يعذّ ٚ ٛد 

َٔ ايزؼشر ٚناْت َع٘ أَٓا حٛا٤ ٖٚٞ أَشأ٠ َ٪١َٓ اًكٗا اا عض ٚ ٌ 
ؼي ادت١ٓر ٚ بلٌ ٚقزدٌ  ٛي ٗدا َدٔ ا٭ندٌ َدٔ ايؼدةش٠ر يٝٛا د٘ ايدٓيب         
ٚاغي٪َٕٓٛ َع٘ ايهافشٜٔ ؼي صَداِْٗ ر ٚار  ًكد٢ اغيظدًُٕٛ  شند١ اٱضيدإ      

يهباس ٜشثدٕٛ  ٚايـ٬ح ٚاي ك٣ٛ َٔ أ ٝاٍ اغي٪َٓري ايأ طزك ِٗر فإ ا
ايزٍ ٚاغيظه١ٓ ايأ  ا٤ ِٗ َٔ ط٤ٛ فعٌ  يا٥ِٗر ٚإؿشاسِٖ ع٢ً ايزكا٤ 

 ع٢ً ْٗةِٗ.
يكذ أساد اا عض ٚ ٌ يٮْزٝا٤ ايكٝاّ يداي زًٝغ ٚأدا٤ ايشطداي١ ناًَد١    
ٚإصايدد١ اغيٛاْدد  ايددأ حتددٍٛ دٕٚ إصتدداص ٚ ٝبدد ِٗ ؼي ايزؼدداس٠ ٚاٱْددزاسر   

يهباس ياي عذٟ ع٢ً ا٭ْزٝا٤ ٭ٕ ٚايٛعذ ٚايٛعٝذر َٚٔ ٖزٙ اغيٛاْ  قٝاّ ا
ٖددزا اي عددذٟ يددشصخ ٚحا ددب دٕٚ ٚؿددٍٛ اي زًٝددغ ازي ايٓدداغر فهٝددف  
ٖٚددد٪٤٫ ايهبددداس ٜكَٛدددٕٛ يك دددٌ ا٭ْزٝدددا٤ر ٚحيددداٚيٕٛ حةدددب اٯٜددداق 
ٚاغيعةددضاق عددٔ ا٭يـدداس ٚايزـددا٥شر ف بلددٌ طددزخاْ٘ ٚكددشمل ايهبدداس 

اعِٗ َٔ يايزي١ ٚاغيظه١ٓ يٝـزخٛا عا ضٜٔ عٔ اي عذٟ ع٢ً ا٭ْزٝا٤ ٚا ز
اغيظًُرير ٚ ًو  ١ٜ اعةاص١ٜر ٚديٌٝ ع٢ً عظِٝ قذس٠ اا ٚيذٜ  َهشٙ 
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يايهافشٜٔ فكذ قاَٛا يك ٌ ا٭ْزٝا٤ر فاحٌ اا عض ٚ ٌ يٗدِ َدا  عًدِٗ    
لَهيْ  ٜعةضٕٚ عٔ اٱكشاس ياغيظدًُري عاَد١ ر نُدا ؼي اٯٜد١ ايظدايك١ ر     

١َ ايدٓيب ستُدذ   د ا٭َش ايدزٟ ٜدذٍ يا٭ٚيٜٛد١ عًد٢ طد٬     ََؼُسُّوكُنْ بِالَّ ؤذي

َٔ  عذٟ ايهباس ازي حري قٝاَ٘ ي زًٝغ ايشطاي١ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
نا١ًَ ٚ ًكٞ  ٜاق ٚطٛس ايكش ٕ ايزٟ ْضٍ عًٝ٘ صتًَٛا ع٢ً َذ٣ ثد٬ث  

 ٚعؼشٜٔ ط١ٓ.
إ يـٛم اغيظه١ٓ يايهباس كشٚس٠ يً زًٝغ ٚيٝإ ا٭حهاّ ايؼشع١ٝر 

ك٢ اي ٓضٌٜ يايكزٍٛ ٚاذتبظ ٚطٓٔ اٱط٬ّر ٚٚ ٛد أ١َ َٔ ايـخاي١   ً
ٚاي عاٖذر ٚكشمل ايهباس ياغيظده١ٓ َكذَد١ يٛ دٛد ا٭َد١ اغيظد١ًُ ايدأ       

 ٚ ٪اصسٙ ؼي ْؼش اٱط٬ّ.ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ حتٝط يايٓيب ستُذ 
ِّ ايٝٗٛد يك ٌ عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٖٚٛ ؼي صَٔ ايهٗٛي١ فشفع٘  ٚقذ ٖ

ؿد٢ً اا  ايدٓيب ستُدذ    اا عض ٚ ٌ ايٝ٘ر ٚنإ قًٌٝ ا٭ؿدخامل ر أَدا  
فاْد٘ مل ٜردادس ايدذْٝا ا٫ يعدذ إٔ يًدغ أؿدخاي٘ اٯ٫ف       عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطدًِ  

ٚأْ ؼددشٚا ؼي أَـدداس عذٜددذ٠ أَددشا٤ ٚقدداد٠ حيهُددٕٛ يددايكش ٕ ٚقٛاعددذ       
اٱط٬ّر ٜٚعًُٕٛ ايٓاغ ايعزاداق ٚاغيٓاطور ٖٚٛ َٔ ٚ دٛٙ  بلدٌٝ   

شٜٔر َٚـدذام  ع٢ً ا٭ْزٝا٤ اٯاؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 
 د َٔ ٚ ٛٙ:كُنْرُنْ خَُْسَ ؤُهَّحٍ ؤُخْسِ َدْ لِلنَّاضَِٔ َـادٜل قٛي٘  عازي ر

يدري  ٗشاْدٞ   ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ    ٚ ٛد ايٓيب ستُذ  ا٭ٍٚ:
 ا٭١َ ازي حري إشياّ ايشطاي١.

 ق٠ٛ ػٛن١ اغيظًُري ؼي أٜاّ ايٓز٠ٛ. ايااْٞ:
ٜاق يعذّ ٚؿدٍٛ ايلدشس   ايٛعذ اٱهلٞ ايهشِٜ ؼي ٖزٙ اٯ اياايث:

 يًُظًُري َٔ ايهباس.
 كشمل ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ع٢ً عذِٖٚر ٖٚٛ عٓٛإ كعف ي٘. ايشاي :

يكذ  ا٤ كشمل ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ع٢ً ايهباس يعذّ قٝاَِٗ يك ٌ عذد 
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ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘   َٔ أْزٝا٤ اا يٝهْٛٛا عا ضٜٔ عٔ ق ٌ ايٓيب ستُذ 
ع٢ً ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ذ ر ٚ ًو  ١ٜ ؼي  بلٌٝ ايٓيب ستُٚطًِ 

ا٭ْزٝا٤ اٯاشٜٔر فـخٝذ إ ايك دٌ مل ٜـدٌ يهدٌ ا٭ْزٝدا٤ ا٫ إ ق دٌ      
يعلِٗ َٔ قزٌ ايهباس ٜذٍ ع٢ً إح ُاٍ  عش  أٟ ٚاحذ َِٓٗ عًِٝٗ 
ايظ٬ّ ؼي حٝا د٘ ازي ايك دٌ ٚاي عدذٟ َدٔ ايهبداسر َٚدٔ مل ٜك دٌ َدِٓٗ         

  عش  ازي ايلشس ٚا٭ر٣ ٚستاسي١ ايهباس ي٘.
ٚقددذ دعددا ْددٛح عًٝدد٘ ايظدد٬ّ عًدد٢ ايهبدداس ٚطددأٍ اا عددض ٚ ددٌ      

وَقَا َ ًُىحٌ زَبِّ الَ ذَهرَزْ ػَلَهً األَزْعِ   اط ٦ـاهلِ َٔ ا٭س ر نُا ؼي اي ٓضٌٜ ر

 .(1)دهِيْ الْكَافِسَِيَ دَََّاز ا

إٕ كشمل ايزيد١ ٚاغيظده١ٓ عًد٢ ايهبداس َكذَد١ ٱْ ـداس اٱطد٬ّر        
   ٍ ايهبدش يظٗدٛس اٱطد٬ّ ٚ ًزد١      ٚعًٛ ن١ًُ اي ٛحٝدذ ٜٚ خكدل اط ٦ـدا

 انياٖذٜٔ ؼي طٛح اغيعاسى ٚاْذحاس ايهبش ٖٚضضي١ ايهافشٜٔ.
ٜٚأ ٞ فش  ادتض١ٜ ع٢ً أٖدٌ ايه دامل ٚطد١ًٝ يظد١َ٬ ايدٓيب ستُدذ       

ٚاغيظًُري َٔ ايلشس ٚايهٝذ ٚاغيهدشر يًخدا    ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
 ػشا٥ط ايز١َ ٚيضّٚ  كٝذ أٌٖ ايه امل يٗا.

اغيٓضي١ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ عض ٚ ٌ يًٓيب ستُذ يكذ أساد اا 
ايشفٝع١ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ ر َٚٔ َكدذَاق ٖدزٙ اغيٓضيد١ ؼي ايدذْٝا كدشمل      
اغيظه١ٓ ع٢ً ايهباس ٚايباطدكرير ٚ عًدِٗ عدا ضٜٔ عدٔ ايٛؿدٍٛ ايٝد٘       

 يأر٣ ٚنٝذ.
ٚ ذٍ ايؼٛاٖذ اي أسخي١ٝ ع٢ً ٖزا ايعةض ايزٟ ٖٛ ْٛع َعةض٠ َٔ  

ٚإحاة د٘ يعٓاٜد١ إهلٝد١    ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ    ستُذ  َعةضاق ايٓيب
ي زك٢ اغيعةدض٠ ؼي أؿدخاي١ ٚأ زاعد٘ ازي ٜدّٛ ايكٝاَد١ يظد٬َ ِٗ َدٔ نٝدذ         
ايهباس ا٫ َا ٜـٌ ع٢ً ضتٛ ا٭ر٣ ايكًٌٝ ايزٟ ٜ٪دٟ ازي اط ٓباس قد٠ٛ  
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اغيظًُرير ٚ ش ٝب ؿبٛفِٗر ٚ ١ُٝٓ ًَه١ اٱع ـاّ ذزٌ اار ٚا ٗاس 
ؿ٢ً ًٝ٘ طزخاْ٘ر ٚاذتشق ع٢ً ايعٌُ يظ١ٓ ايٓيب ستُذ حظٔ اي ٛنٌ ع

ْٚددضع أطددزامل ايبشقدد١ ٚارتـدد١َٛر ي هددٕٛ اغيٓدداف  اا عًٝدد٘ ٚ يدد٘ ٚطددًِ 
ايٓٛع١ٝ يًُظًُري َٔ أر٣ ايهباس جتذٜدذ َعدامل اٱضيدإ ٚصٜداد٠ ايٝكظد١      

 ٚأاز اذتا٥ط١ يًذٜٔر ٚدحش ايهبش ٚ ضٚٙ ؼي عكش داسٙ.
ؿ٢ً اا ُٖٛا يك ٌ ايٓيب ستُذ َٚٔ ع٬َاق َظه١ٓ ايهباس اِْٗ  

أناش َٔ َش٠ ٚمل ٜبًخٛار اـٛؿًا ٚاْ٘ ٚيذ ؼي زت ُد   عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
َٔ ايهباس ٚاغيؼشنرير ٚإْ ؼش أَش ايذ٥٫ٌ ٚا٭َداساق ايدأ  دذٍ عًد٢     
ْزٛ ٘ َٔ حري ٫ٚد ٘ يٌ ٚقزٌ ٫ٚد ٘ر ٚقٌٝ أساد ايهباس ق ٌ أيٝد٘ عزدذ   

شج َدٔ ؿدًز٘ر فـدشف اا نٝدذِٖر     اا يٮازاس ايٛاسد٠ يإ ايدٓيب خيد  
ٚكشيِٗ سيا جيعًِٗ  ن قادسٜٔ عًد٢ يًدٛه ايراٜداق ارتزٝاد١ قداٍ  عدازي       

 .(1)دوَََإْتًَ اللََُّ بِالَّ ؤَىْ َُرِنَّ ًُىزَ ُ وَلَىْ كَسِ َ الْكَافِسُوىَر
َٚٔ َـادٜل نٕٛ اغيظًُري ادن أَد١ حبدظ ْزدِٝٗر ٚسَدٞ أعذا٥د٘       

ٝ٘ يأر٣ر َٚٓٗا إازاسِٖ ايٓاغ ياٜاق ياغيظه١ٓ ٚعةضِٖ عٔ ايٛؿٍٛ اي
ايكش ٕ يإ ايهباس َ ًزظٕٛ ياغيظه١ٓ ٚايزي١ ٚأِْٗ قداَٛا يك دٌ ا٭ْزٝدا٤ر    
ٖٚٛ أَش ٜزعث ع٢ً ايٓبش٠ ٚاٱصدسا٤ َٔ ايهباس ٚجيعٌ ايٓاغ  ٫ضيًٕٝٛ 
٫ٚ ٜٓـ ٕٛ هلِر ٚخيؼٕٛ  اْزِٗ ٚحيزسِْٚٗر ٭ٕ ايزٟ جيشأ ع٢ً ق ٌ 

حر ٚسطٌ ايظُا٤ ٫ ٜرتدد ؼي اي عدذٟ عًد٢   قاد٠ ا٭َِ ٚصعُا٤ اٱؿ٬
ايٓاغ أفشادًا ٚطياعاق ٚإط عُاٍ ايظ٬ح ايب اى ايزٟ ٜٛدٟ ذٝدا ِٗ  

 ؼي ادت١ًُ.
فةدا٤ كدشمل اغيظده١ٓ يايهبداس غيـدًخ١ ايٓداغ طيٝعدًا ٚٱطدد ُشاس         

اذتٝا٠ اٱْظا١ْٝ ع٢ً ا٭س  حتت  ٬ٍ َزاد٨ اي ٛحٝذ ٚايعذٍر ٚيعٝذًا 
لُٔ اٯ١ٜ ؼي َبَٗٛٗا اٱازاس عٔ عذّ قدذس٠   عٔ ايظًِ ٚاي عذٟر ٚ  

ايهباس ع٢ً اٱط خٛار ع٢ً َكايٝذ أَٛس ايٓاغر ٚاٱػاس٠ ازي أطدزامل  
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كددعبِٗ ٚعةددضِٖ ايددأ  هُددٔ ؼي را ٗددِ ٚقددشاس٠ ْبٛطددِٗ يعطدد خٛار   
ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ اغيظه١ٓ ٚايٖٛٔ ٚارتٛف عًٝٗا ي زك٢ ط١ٓ ايٓيب ستُذ 

ِٖٛ يٲق ذا٤ ي٘ ؼي طدٓ ٘ ٚإ زاعد٘ فُٝدا     اٖش٠ يًٓاغ طيٝعًار  ذعٚطًِ 
  ا٤ ي٘ َٔ عٓذ اا عض ٚ ٌ.

 لاَىٌ لتم األَثُاء
 ا٤ق اٯ١ٜ ياٱازاس عٔ حكٝك١ ااف١ٝ عٔ نان َدٔ ايٓداغر ٖٚدٞ    
ق ٌ ايهباس يٮْزٝا٤ر ي هٕٛ اٯ١ٜ ػاٖذًا مساًٜٚا حيهٞ َدا ٫قداٙ ا٭ْزٝدا٤    

١ غيا عًِ ايٓاغ إ  عذٟ َٔ ا٭ر٣ ٚايعٓا٤ ؼي طزٌٝ اار ٚي٫ٛ ٖزٙ اٯٜ
ايهباس يًغ دس ١ ق دٌ ا٭ْزٝدا٤ طدٛا٤ ؿدذس ايك دٌ َدٔ ايهبداس أْبظدِٗ         
َزاػش٠ أٚ يٛاطدط١ ايطدا ٛق ادتدا٥ش فاْٗدا ختديف عدٔ  عدش  ػدطش َدٔ          

 ا٭ْزٝا٤ يًك ٌ ؼي طزٌٝ اا.
ٚشيٓ  اٯ١ٜ َٔ ايظدٔ يدإ ا٭ْزٝدا٤ َعـدَٕٛٛ َدٔ ايك دٌ نُدا ٖدِ          

ٌ ؼي طزٌٝ اا ااشي١ نشضيد١ يًدذع٠ٛ ازي   َعـُٕٛ َٔ ايزْٛملر ٭ٕ ايك 
اار ٚحة١ ع٢ً ايهباس ؼي شيادِٜٗ ؼي ايظًِ ٚاي عذٟر ٚيكذ أندشّ اا  
ا٭ْزٝا٤ ٚفلًِٗ ع٢ً ايٓاغر ٚ ا٤ق ٖدزٙ اٯٜد١ ي خديف عدٔ َظدا٥ٌ ؼي      

 اٱساد٠ اي ه١ٜٝٓٛ ٖٚٞ:
عذّ اي عاس  يري  بلٌٝ ايٓيب ع٢ً ايٓداغ ٚيدري ق ًد٘ ؼي     ا٭ٚزي:
 .طزٌٝ اا

 ٜ خٌُ ايٓيب أػذ اْٛاع ا٭ر٣ ؼي طزٌٝ اا. اياا١ْٝ:
يٝددإ دس دد١ ادتخددٛد عٓددذ ايهبدداسر ٚاطدد خكاقِٗ ايًعٓدد١      اياايادد١:

ٚاذتًٍٛ ؼي   لب اار فًٝع َٔ فعٌ أطد٤ٛ َدٔ ق دٌ اٱْظدإ يًدٓيب      
 ايزٟ  ا٤ يشطاي١ َٔ ايظُا٤.

اٱػدداس٠ ازي ايعددزامل ا٭يددِٝ ايددزٟ ٜٓ ظددش ايهبدداس يظددزب    ايشايعدد١:
ُٗددِ ٚ عددذِٜٗر ٚ زعددث اٯٜدد١ ؼي ْبددٛغ اغيظددًُري اذتٝطدد١ ٚايٝكظدد١      ً

ٚجتعًِٗ حزسٜٔ َٔ َهش ايهباس ٚايباطكرير ٫ٚ ٜ عداس  ٖدزا اذتدزس    
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ٚ ثدداسٙ َدد  عَُٛدداق فلددٌ اا عددض ٚ ددٌ ؼي طدد٬َ ِٗ َددٔ ستددا٫ٚق    
 ا٭عذا٤ ا٭كشاس يِٗر ٖٚٛ  ض٤ َٔ فلٌ اا ٚسػخ١ َٔ سػخا ٘.

ايهباس يك ٌ ا٭ْزٝدا٤ دعد٠ٛ يًُظدًُري     ٚؼي اٱازاس اٱهلٞ عٔ قٝاّ
يٝظ ُش ايٛحٞ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ يًخبا  ع٢ً حٝا٠ ايٓيب ستُذ 

ٚاي ٓضٌٜر فُ  ٚ ٛد ٥٬َه١ حيشطٕٛ ايٓيب ستُذًا َٔ اعذا٥٘رأساد اا 
عض ٚ ٌ يًُظًُري أدا٤ ٚ ا٥بِٗ أصا٤ ايٓز٠ٛ يٛقا١ٜ ػخف ايٓيب ستُذ 

فٝ٘  بلٌٝ ي٘ ع٢ً ا٭ْزٝا٤ اٯاشٜٔ يإٔ ٜذ ر ٚؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
 ايهباس مل  ـٌ ايٝ٘ يظ٤ٛ.

ٚ ا٤ ايكش ٕ ياٱازاس ايظُاٟٚ عٔ حكٝك١ ٖٚٞ  عذٟ ايهباس ع٢ً 
ا٭ْزٝا٤ر َٚٔ َـادٜل نٕٛ اغيظدًُري ادن أَد١ َدٔ يدري أٖدٌ ا٭س ر       
حظٔ إْكٝادِٖ يٓزِٝٗ ٚدفاعِٗ عٔ ػخـ٘ ايهشِٜر ٚقذ حاٍٚ ايهباس 

ؼي ٚاقع١ أحذ ٚيهٔ ْبشًا َٔ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ُذًا ق ٌ ايٓيب ست
ؿد٢ً اا  اغيظًُري ريٛا عٓ٘ر ٚٚقبٛا ٜكدا ًٕٛ دْٚد٘ر ٚنظدشق سياعٝ د٘     

ٖٚٛ ؿايش ؼي أس  اغيعشند١ ازي إ أْـدشف اغيؼدشنٕٛ    عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 
 اا٥زري .

ٚق ٌ ايهباس يٮْزٝا٤ َٔ َـادٜل اٱي ٤٬ ؼي اذتٝا٠ ايدذْٝار ٚػداٖذ   
نْٛٗددا داس اَ خددإ ٚإا زدداس يددإ فٝٗددا قددزذ فعددٌ ايهبدداس ٚطدد٤ٛ      عًدد٢

ؿٓٝعِٗر ٚعذّ اَ ٓاعِٗ َدٔ أػدذ ايدزْٛمل فخؼدًا ٖٚدٛ ق دٌ ا٭ْزٝدا٤ر        
ٚجتًددت فٝٗددا َعدداْٞ ايـدديف ؼي  ٓددب اار ي خُددٌ ا٭ْزٝددا٤ ايك ددٌ ٖٚددِ  
حيًُٕٛ يٛا٤ ايشطاي١ ٚاي زًٝغر يٝهٕٛ ٖزا ايك ٌ  ض٤ َٔ أًٖٝ ِٗ ٱَا١َ 

ؤَذَْْؼَ ُ فُِهَها هَهيْ   سد عًُٞ َٔ اٱْظإ ع٢ً قٍٛ اغي٥٬ه١ رايٓاغر ٚفٝ٘ 

 .(1) دَُفْعِدُ فُِهَا وَََعْفِكُ الدِّهَاءَ وًََحْيُ ًُعَثِّحُ تِحَوْدََِّ
فا٭ْزٝا٤ َٓكطعٕٛ ازي اار َؼرٛيٕٛ يايزنش ٚاي ظزٝذ ح ٢ طداع١  
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 72َعامل ا٫ضيإ ج                                                              د260ر

 

ايك ٌر يٝزكد٢ رندشِٖ ٚ ٗدادِٖ ْيفاطدًا يًُد٪َٓرير ٚكدٝا٤ ٜدٓن ةشٜدل         
اهلذا١ٜ ٚايشػادر ٚحشصًا َٔ ايشنٕٛ يًهافشٜٔ ٚايباطكرير فار اط طاع 
ايهباس ايٛؿٍٛ ازي ايدٓيب ٜٚك ًْٛد٘ر فدأِْٗ ٫ ٜظد طٝعٕٛ ايٛؿدٍٛ ازي      
أ زاعِٗ َٔ اغيظًُري ايدزٜٔ ٜ لداعف عدذدِٖ اكدعافًا َلداعب١ يك دٌ       
ايٓيب اٚ يعذّ ق ً٘ر فبٞ حاٍ ٚقٛع ق ٌ ايهباس يًٓيب فإ ايٓاغ ٜٓبشٕٚ 

فعًِٗر ٜٚظ ٓهشٕٚ  شضي ِٗر ٚضيًٕٝٛ ازي اٱط٬ّر ٚقزدٍٛ اٯٜداق    َٔ
ٚاغيعةضاق ايأ  ا٤ يٗا ايٓيبر ٚؼي حاٍ عذّ ق ٌ ايٓيب فاْ٘ ٜظد ُش ؼي  
 زًٝغ سطاي ٘ ٜٚظ طٝ  ايٓاغ س١ٜ٩ اٯٜاق ايأ  ا٤ يٗار فٝأادزٕٚ َٓد٘   
 ٤.أحهاّ ايؼشٜع١ر ٜٚ زعْٛ٘ ؼي دعٛ ٘ ر ٖٚٛ َٔ إطشاس يعث اا يٮْزٝا

ّٔ ا٭ْزٝدا٤ يًُظددًُري ةشٜددل ايؼدٗاد٠ ؼي طددزٌٝ اار ٚندداْٛا     يكدذ طدد
ا٭ط٠ٛ اذتظ١ٓ ؼي ٖزا ايزامل ايزٟ ٖٛ أػل َا ٜٛا ٘ اغيد٪َٔ يدإ ٜزدزٍ    
أ ٢ً َا عٓذٙ ٖٚٞ ْبظ٘ ؼي طزٌٝ اار ٚػٗاد٠ ايٓيب ٚق ً٘ ؼي طزٌٝ اا 
اع جيعٌ اغيظًِ ٜززٍ ايٛط  ؼي َشكا٠ اار ٫ٚ خيؼ٢ صٖٛم ايشٚح ٚكٝ

 ا٭َٛاٍ ٚ ًكٞ ا٭ر٣ ؼي راق اا.
ٚ ددا٤ق ٖددزٙ اٯٜدد١ ي ٪نددذ يًُظددًُري إ أطدد٬فِٗ ؼي اي لددخ١ٝ      

ٚايبذا٤ ِٖ ا٭ْزٝا٤ ايزٜٔ يزيٛا اْبظِٗ َٔ أ ٌ اع٤٬ ن١ًُ اي ٛحٝدذر  
ٚ زًٝغ ايشطاي١ ايأ أَشِٖ اا عض ٚ ٌ يٗار ٫ٚ حيـٌ ق ٌ ا٭ْزٝا٤ إ٫ 

ر (1) د َؼَلْنَا لِكُ ِّ ًَثٍٍِّ ػَدُوًّا هِيْ الْوُْْسِهِنيَ وَكَرَلِكَيعًِ اا قاٍ  عازي ر

ي زكدد٢ ػددةش٠ ايٓزدد٠ٛ  ظًددٌ يأ ـدداْٗا اغيظددًُري ايظددا٥شٜٔ عًدد٢ ةشٜددل    
اهلذ٣ر ٚ ذعِٖٛ ي خٌُ أعزا٤ ٚساث١ ايٓز٠ٛ ؼي ا٭س ر َٚٓٗا ايك ٌ ؼي 
طزٌٝ اا نُا  عش  ا٭ْزٝا٤ ي٘ر ٚحتًُٛٙ يـديفر ٚ ًكدٛٙ يشكدا يعظدِٝ     

 ٚادتضا٤ اذتظٔ ايزٟ ٜٓ ظشِٖ ؼي اٯاش٠.ا٭ ش 
يكذ أساد اا عدض ٚ دٌ إ ٜدزري يًُظدًُري إ اي خًٝد١ يٝدِٓٗ ٚيدري        
ايهباس عٓٛإ اي ٤٬ يٌٓٝ اغيظًُري اغيشا ب ايظا١َٝر ٚايذس اق ايشفٝعد١  
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ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر ٚإ ا٭ْزٝا٤ طزكِٖٛ ؼي ةشٜل ايؼٗاد٠ ٚرنش ؼي ق ٌ 
 :ايٓيب يًخا  أٚاْ٘ قٛيري

إ ايٓيب يًغ َا ُأَش ي٘ ٚأد٣ ٚ ٝب ٘ر فخًد٢ اا عدض ٚ دٌ     ا٭ٍٚ:
 يٝٓ٘ ٚيري ايزٜٔ ق ًٛٙ َٔ ايهباس ٖٚٛ ايزٟ رٖب ايٝ٘ ايطيفطٞ.

إ اا  عازي مل ٜأَش ْزٝدًا يايك داٍ فك دٌ فٝد٘ر ٚاصيدا ق دٌ َدٔ         ايااْٞ:
 .(1)ا٭ْزٝا٤ َٔ ق ٌ ؼي  ن ق اٍر قاي٘ اذتظٔ ايزـشٟ

ايٓاغ يًٓيب ؼي اي زًٝدغ ٚاٱازداس عدٔ اا عدض     ٚايـخٝذ إ حا ١ 
ٚ ٌ َ ـ١ً ٚنٌ ّٜٛ ٜزك٢ فٝ٘ ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا ٜٓب  فٝ٘ ايٓداغ طيٝعدًار   
اَا اغي٪َٔ فٝضداد إضياًْا ٜٚش كٞ ؼي َشا ب اغيعشف١ر ٚاَا ايهافش فاْ٘ ٜذع٢ 
ازي اٱط٬ّر ٜٚش٣ اٯٜاق ٚاغيعةدضاق ايدأ  درت٣ عًد٢ ٜدذ ايدٓيب ٚؼي       

 .(2)دوَ َؼَلَنٍِ هُثَازَكًا ؤََْيَ هَا كُندُيظ٬ّ ٚسد ؼي اي ٓضٌٜ رعٝظ٢ عًٝ٘ ا

ؤَفَههالَ ََههسَوْىَ ؤًََّهها ًَههإْذٍِ األَزْعَ ًَنقُظُهههَا ؼي قٛيدد٘  عددازي ر ٚقددذ ٚسد ارتدديف

ر ْٓكـٗا يدزٖامل ايعًُدا٤ ٚايبكٗدا٤ ٭ٕ َدٛق ايعدامل      (3)دهِيْ ؤَؿْسَافِهَها 

ٌٝ ٚايٓٗاس نُا ٖدٛ اغيدشٟٚ عدٔ    ؼي اٱط٬ّ ٫ ٜظذٖا ػ٧ َا إا ًف ايً
اٱَاّ ايـادم عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚعزذ اا ئ َظدعٛد ر فهٝدف ؼي ياي عدذٟ    

 ع٢ً ْيب َٔ ا٭ْزٝا٤ رٚق ً٘ َٔ قزٌ ايهباس.
يكذ  ا٤ق اٯ١ٜ ي زري ايلشس ايبادح ايزٟ ًٜخل ا٭ ٝداٍ اغي عاقزد١   
س يبعٌ ايهباس ؼي ق ٌ ايٓيبر ٚيٝظت اغيظأي١ ػخـ١ٝ ر يٌ حيةب ايهبا

يٗزا ايك ٌ أازاس ايٛحٞ ٚاي ٓضٌٜ عٔ ا زداع ايدٓيب ٚعدٔ أْبظدِٗ ٚعدٔ      
ايٓاغر ٚي٫ٛ قٝاّ ايهباس يك ٌ ايٓيب ٯَٔ ي٘ أْاغ  اشٕٚ ٚحي ُدٌ إ  
راق ايهباس اْبظِٗ ٜهْٕٛٛ َٔ اغي٪َٓري يد٘ر ٚإ ندإ فلدٌ اا عًد٢     
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بشر ايٓاغ َ ـ٬ً ٫ٚ ٜٓكط  يك ٌ ايٓيبر يٌ إ ق ً٘ دع٠ٛ يًٓاغ يٓزز ايه
ٚايٓبش٠ َٔ ايهباس ٚا ٗاس ايٓذّ ٚاذتشق ع٢ً اي دذيش ؼي اٯٜداق ايدأ    

  ا٤ ي٘ ايٓيب ايزٟ ق ً٘ ايهباس.

 عهى املُاسثح
ٚسد يبظ ا٭ْزٝا٤ ؼي ايكش ٕ عيع َشاقر َٚٔ اٯٜاق إ اسيع١ َٓٗا 
 ا٤ق ؼي ق ٌ ايهباس يٮْزٝا٤ر ث٬ث١ يـٝر١ ادت١ًُ ارتيف١ٜر  ٚٚاحذ٠ يًر١ 

 .(1)دفَلِنَ ذَقْرُلُىىَ ؤًَْثَُِاءَ اللََِّ هِيْ قَثْ ُ بِىْ كُنرُنْ هُاْهِنِنيَ قُ ْارتطامل ر

ٚ ا٤ق ارتاَظ١ ؼي يٝإ ْع١ُ اا ع٢ً يين اطشا٥ٌٝر ٚيعث ا٭ْزٝا٤ 
 .(2)داذْكُسُوا ًِؼْوَحَ اللََِّ ػَلَُْكُنْ بِذْ  َؼَ َ فُِكُنْ ؤًَْثَُِاءَ وَ َؼَلَكُنْ هُلُىكًافِٝٗ يكٛي٘  عازي ر

ٚ زري ناش٠ اٯٜاق ايأ ٜدزنش فٝٗدا ق دٌ ايهبداس يٮْزٝدا٤ َٛكدٛع١ٝ       
ا٭َشر ٚقزذ فعٌ ايهباس ٚ عذِٜٗ ٚ ًِٗ ٭ْبظِٗ يًٓاغ يك ٌ ا٭ْزٝدا٤  
يرن حلر نُا ٚسد يبظ "ايٓزٝري" ث٬ث عؼش٠ َش٠ ر َٓٗا َش٠ ٚاحدذ٠ ؼي  

عُدا  ق ٌ ا٭ْزٝدا٤ ٚرّ ايدزٜٔ ٜكَٛدٕٛ يد٘ ٚيدايهبش ياٜداق اا ٚاٱازداس        
 ٜٓ ظشِٖ َٔ ايعزامل ا٭يِٝ.

بِىَّ الَّرَِيَ ََكْفُسُوىَ ٚ ا٤ق ؼي طٛس٠  ٍ عُشإ يكٛي٘  عازي ر

ر َٚٔ اٯٜاق إ ٜدأ ٞ رندش ق دٌ    (3)دتِأََاخِ اللََِّ وَََقْرُلُىىَ النَّثُِِّنيَ تِغَُْسِ حَقٍّ

ا٭ْزٝا٤ ؼي طٛس٠ ايزكش٠ ٚ ٍ عُشإر َش ري ؼي طدٛس٠ ايزكدش٠ر ٚأسيعد١ ؼي    
 ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: (4)٠  ٍ عُشإ ٚٚاحذ٠ ؼي طٛس٠ ايٓظا٤طٛس

 يٝإ َٛكٛع١ٝ طٛس٠  ٍ عُشإ ؼي قـف ا٭ْزٝا٤. ا٭ٚزي:
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َٛكٛع١ٝ طدٛس٠ ايزكدش٠ ٚ ٍ عُدشإ ؼي رندش أحدٛاٍ ا٭َدِ        اياا١ْٝ:
 ٚأٌٖ اغيًٌ ٚقـف ا٭ْزٝا٤.

رنش َٛكٛع ق ٌ ا٭ْزٝا٤ ؼي أٍٚ ايكش ٕ ؼي إػاس٠ ازي اٱازاس  اياايا١:
اي ٛ ٘ َٔ يعذٙ ازي يٝدإ ا٭حهداّ ٚ ٗدٛس اٱطد٬ّر ٚاي ـدذٜل      عٓ٘ ٚ

 يا٭ْزٝا٤ر ٚإحٝا٤ رنشِٖ ٚرّ أعذا٥ِٗ.
ٚٚسد رّ ايددزٜٔ نبددشٚا عًدد٢ ق ًددِٗ ا٭ْزٝددا٤ ؼي عيددع  ٜدداق َددٔ    
ايكش ٕر نُا ٚسد  هزٜزِٗ ؼي ادعدا٥ِٗ ق دٌ عٝظد٢ عًٝد٘ ايظد٬ّ يكٛيد٘       

ً اتْيَ عازي ر ر نُا  ا٤ ع٢ً يظإ (1)دهَسََْنَ زَظُى َ اللََِّ بًَِّا قَرَلْنَا الْوَعُِحَ ػُِعَ

يظإ ٖاسٕٚ ايٓيب عًٝ٘ ايظ٬ّ َا ٜبٝذ جتشأ يدين اطدشا٥ٌٝ عًٝد٘ ٚإساد٠    
ق ً٘ر َ  اِْٗ ٜعًُٕٛ اْ٘ ْديب ٚأادٛ َٛطد٢ عًٝد٘ ايظد٬ّ نُدا ٚسد ؼي       

 ر َ  إ اغيعـَٛري(2)دبِىَّ الْقَىْمَ اظْرَؼْؼَفُىًٍِ وَكَادُوا ََقْرُلُىًَنٍِاي ٓضٌٜ ر
ِٖ أ زاع َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ َٔ يدين اطدشا٥ٌٝ ٚندإ ايهبداس ح٦ٓٝدز ؼي      

 َـش فشعٕٛ ٚقَٛ٘.
 دتِغَُْسِ حَقٍّقٛي٘  عازي ر

 ١ٜ إعةاص١ٜ أاش٣  طٌ عًٝٓا ؼي ٖزٙ اٯ١ٜر ٖٚٞ ق ٌ ا٭ْزٝدا٤ ياْد٘   
يرن حلر ٚي٘ خيشج ايك ٌ ع٢ً قلاٜا ػخـ١ٝر أٚ عـز١ٝ قز١ًٝر اٚ ثأس 

أساد اا عض ٚ ٌ يٮْزٝا٤ ايعض ٚايشفع١ ؼي ايذْٝا  اٚ قـاق أٚ  نٙر يكذ
ٚاٯاددش٠ر ٚ ددا٤ ٖددزا ايكٝددذ ي ٓضٜدد٘ طدداح ِٗ َددٔ نددٌ طدد٤ٛ ٚاٱازدداس    
ياي عددادِٖ عددٔ ارت٬فدداق ايددأ حتـددٌ يددري ايٓدداغ ؼي ا٭َددٛس ايذْٜٝٛدد١  
ٚحتـٌ يري ايٓداغ فدذي ٚإق  داٍ ٚحدا٫ق  عدذ ْٚٗدب ٚ داساق يًك دٌ         

ٚاغي خاسي١  عشف إ ايٓيب َٓكطد   ٚايظًبر ٚيهٔ ا٭ةشاف اغي خاؿ١ُ 
ازي اا عض ٚ ٌر َؼرٍٛ عٔ ايذْٝا ٚصٜٓ ٗار ٚجي ٗذ ؼي دع٠ٛ ايٓاغ ازي 
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ايـ٬ح ٚاي٥ٛاّ ْٚزز اي عذٟ ٚا٭ا٬م اغيز١ََٛر َٚ  ٖزا جيٗدض عًٝد٘   
ايهباس ٜٚك ًْٛ٘ر ٚ ايزًا َا ٜأ ٞ ايك دٌ يعدذ عةدض ايهبداس عدٔ إطدهاق       

ٗدٛ ٫ ٜشكد٢ يايزاةدٌر نُدا اْد٘      ؿٛق ايٓيب َٚدا ٜٓطدل يد٘ َدٔ اذتدل ف     
ٜٛا ب ع٢ً ايذع٠ٛ ازي اار ٜٚضف يؼاس٠ ادت١ٓ ٚحظٔ ايعاقز١ ازي أٌٖ 
اٱضيإر ٜٚٓزس ايهبداس يظد٤ٛ ايعاقزد١ ٚارتًدٛد ؼي ايٓداسر ٚؼي ٖدزا ايكٝدذ        

 َظا٥ٌ:
يٝع َٔ ْيب ق ٌ ذلر يدٌ  دا٤ ق دٌ ندٌ ْديب َدٔ ا٭ْزٝدا٤         ا٭ٚزي:

 ٚ ٛسًا. ايزٜٔ مل ضيٛ ٛا ع٢ً فشاػِٗ  ًًُا
 شيٓ  اٯ١ٜ ايهباس َٔ إدعا٤ طزب َعكٍٛ يك ٌ أحذ ا٭ْزٝا٤. اياا١ْٝ:
 َٔ إعةاص اٯ١ٜ اْٗا شيٓ  اٱفرتا٤ ع٢ً ا٭ْزٝا٤. اياايا١:
ع٢ً  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ؼي اٯ١ٜ  بلٌٝ يًٓيب ستُذ  ايشايع١:

ٚخيًدذ  ا٭ْزٝا٤ اٯاشٜٔر ار أْضٍ اا عض ٚ ٌ َدا ٜديف٨ طداح١ ا٭ْزٝدا٤     
رنشِٖ اذتظٔ ؼي ايذْٝار ٚجيعٌ أَ ٘   عاٖذ اي ٓضٜدٌ َدٔ  دن حتشٜدفر     

 ٚ كّٛ يعنشاّ ا٭ْزٝا٤ طيٝعًا.
ؼي اٯ١ٜ اْزاس ٚحتزٜش يًُظًُري َٔ ايهباس فُا داَدٛا قدذ    ارتاَظ١:

قاَٛا يك ٌ ا٭ْزٝا٤ر فُٔ يامل ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ  عذِٜٗ عًد٢ اغيظدًُرير   
 ِ ٚق ًِٗ.ٚعذّ  شددِٖ ؼي اٱ ٗاص عًٝٗ

ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ يٝإ ٚرنش دتض٤ ع١ً ٭طزامل ٚ اٜاق كشمل  ايظادط١:
 ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ع٢ً ايهباس.

فُٔ ق ٌ ا٭ْزٝا٤ يردن حدل جيدشأ عًد٢ ق دٌ اغيظدًُرير ٜٚكدذّ عًد٢         
اٱط ٤٬ٝ ع٢ً أَٛاهلِ ٚإاشا ِٗ َٔ أسكِٗ ٚطيب رساسِٜٗر فةا٤ق 

 ًٜا يًُظًُري.اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ ايزٝإ حـا١ْ ٚحشصًا مساٚ
 ذٍ اٯ١ٜ ؼي َبَٗٛٗا عًد٢ عـد١ُ ا٭ْزٝدا٤ ٚعدذّ ٚ دٛد       ايظايع١:

 رْب عٓذ أٟ ٚاحذ َِٓٗ ٜظ خل ايك ٌ عًٝ٘.
  ا٤ق اٯ١ٜ يكٝذ "يرن اذتل" ٚحي ٌُ اذتل ٚ ًٖٛا: اياا١َٓ:
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 يرن حل ٚفل قٛاْري ايظُا٤ ٚقٛاعذ ا٭حهاّ ايؼشع١ٝ. ا٭ٍٚ:
 عاداق ايظا٥ذ٠.ايك ٌ شتايف يٮعشاف ٚاي ايااْٞ:
 ق ٌ ا٭ْزٝا٤ َٓاِف ٱدساى ايعكٌ. اياايث:
 اذتل َٝضإ ثايت ٚكذٙ ايزاةٌ. ايشاي :

اغيشاد َٔ اذتل ؼي اغيكاّ ايعذٍر أٟ إ ا٭ْزٝا٤ ق ًٛا  ًًُا  ارتاَع:
 ٚ ٛسًا.

يٝع يًهباس حدل عٓدذ ا٭ْزٝدا٤ر ٚمل ٜٓافظدِٗ ا٭ْزٝدا٤ ؼي       ايظادغ:
 ا عًِٝٗ.ػ٤ٞ َٔ حطاّ ايذْٝا ٚمل ٜع ذٚ

َٚ  إ اٯ١ٜ  ا٤ق ؼي رّ ايهبداس ٚ عدذِٜٗ عًد٢ أػدشف ايٓداغر      
 فاْٗا  أدٜب ٚإسػاد يًُظًُري َٔ ٚ ٛٙ:

 إ  ٓامل ايك ٌ يرن حل.ا٭ٍٚ: 
 يضّٚ اٱحرتاص ؼي ايذَا٤. ايااْٞ:
 إنشاّ ايعًُا٤ يعع زاسِٖ ٚسث١ ا٭ْزٝا٤. اياايث:
قـدف ا٭َدِ   ان ظامل اغيعداسف اٱهلٝد١ ر ٚاٱةد٬ع عًد٢      ايشاي :

 ايظايب١.
 .ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِإدساى اذتا ١ يزعا١ ايٓيب ستُذ  ارتاَع:
أاز اذتٝط١ ٚاذتزس َٔ ايهباسر ٚاٱحدرتاص َدِٓٗ ذتبدظ     ايظادغ:

 ٚاغيظًُري.ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٚط١َ٬ ػخف ايٓيب ستُذ 
 أٖٝددٌ اغيظددًُري غيٓدداصٍ ادتددذاٍ ٚاٱح ةدداج عًدد٢ ايهبدداس  ايظدداي :

 ٓعِٗ َٔ إجياد اٱعزاس ر فزعذ ٖزٙ اٯ١ٜ ٜ عزس ع٢ً ايهباس َا ًٜٞ:َٚ
 إْهاس ق ٌ  يا٥ِٗ يٮْزٝا٤. ا٭ٍٚ:
 اٱفرتا٤ ع٢ً ا٭ْزٝا٤. ايااْٞ:
رنش عزس ٚطزب ٫ أؿٌ ي٘ ؼي ق ًِٗ ا٭ْزٝا٤ر فًدٛ  دا٤ق    اياايث:

اٯ١ٜ َٔ  ن قٝذ "يرن حل" ٱدع٢ ايهبداس إ ا٭ْزٝدا٤ فعًدٛا َدا طدزب      
ِٗر اٚ إ ق ًِٗ  ا٤ اطأ ٚطًٗٛار ٚيهٔ ٖزا ايكٝذ َٓ  َٔ ايهزمل ق ً
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 ٚايضٚس ؼي اغيكاّر ٚإقا١َ اذتة١ ع٢ً ايهباس ازي ّٜٛ ايكٝا١َ.
ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    اي عذٟ ٚايهٝدذ يؼدخف ايدٓيب ستُدذ      ايشاي :

ر ٭ٕ اٯ١ٜ فلخ ِٗ ر ٖٚزا ايبلذ حتزٜش ٚإْزاس هلِر ٚص ش عٔ ٚطًِ
 يب ٚاغيظًُري ٚحشَا ِٗ.اي عذٟ ع٢ً ػخف ايٓ

 لاَىٌ انعصًح انغريَح
يكذ أْعِ اا عض ٚ ٌ ع٢ً ا٭ْزٝا٤ يايعـ١ُ َٔ ايزْٛملر يٝهْٛدٛا  
أط٠ٛ يًُ٪َٓري ٚايٓاغ طيٝعًار َٚٓداسًا ٜك دذ٣ يد٘ر ٜٚ خدز ايٓداغ َدٔ       
أقددٛاهلِ ٚأفعدداهلِ ْيفاطددًا يًٗذاٜدد١ ٚايشػددادر ٚطددًٓٓا ؼي اذتٝددا٠ ايددذْٝار    

 ايبذي ٚاٱ ٛا٤ ٚأطزامل اٱف  إ. ٚط٬حًا ٜ رًزٕٛ ي٘ ع٢ً
إ عـ١ُ أٟ ْديب َدٔ ا٭ْزٝدا٤ حا د١ يًٓداغ ٚإطد ذا١َ اٱضيدإ ؼي        
ا٭س  ر ٚػاٖذ ع٢ً ؿذم ايٓزد٠ٛر ٚايعٓاٜد١ اٱهلٝد١ يدايٓيب ر ٚديٝدٌ      
عًدد٢ إؿدد٬ح٘ يًشطدداي١ ٚ ٗددزٜب ْبظدد٘ ٚ ٓكددٝذ  ٛاضتدد٘ ر ٚ ٓضٜدد٘ يطٓدد٘  

 ٚ ضيهددٔ إ  كظددِ ٚفش دد٘ر ٚحلددٛس ايشقايدد١ اغيًهٛ ٝدد١ عًدد٢  ٛاسحدد٘ر 
 عـ١ُ ا٭ْزٝا٤ ازي قظُري:

ايعـ١ُ ايزا ١ٝ: ٖٚٞ ًَه١ اٱَ ٓاع عٔ اغيعاؿٞر ٚايزْٛمل  ا٭ٍٚ:
ايـدرن٠ ٚايهددزن٠ر ٚاٱْض داس اغيظدد ذِٜ عددٔ ايبدٛاحؽ َطًكددًار ٖٚددزٙ    
ايعـ١ُ َٔ ايهًٞ ايطزٝعٞ ايزٟ ٜؼرتى فٝ٘ نٌ ا٭ْزٝا٤ر ٖٚٛ َٔ ايهًٞ 

سيش زد١ ٚاحدذ٠ َدٔ ايعـد١ُ اغيطًكد١ َدٔ       اغي ٛاة٧ ايزٟ ٜهٕٛ ؼي ا٭ْزٝا٤ 
ايظ٦ٝاق َا دم َٓٗا َٚا نيفر ٚإ ْب٢ يعلِٗ ايعـ١ُ ع٢ً ا٭ْزٝا٤ قزٌ 
ايٓز٠ٛ َطًكًا قزٌ ايٓز٠ٛ اٚ يعذٖا َٔ ايـرا٥شر دٕٚ ايهزا٥شر ٚاغيشاد َٔ 

 ٣ ايهافشٜٔ. ايعـ١ُ ايرن١ٜ ط١َ٬ ايٓيب َٔ ػشٚس ٚأر
 ٚ ٛٙ:َٚٔ َـادٜل ايعـ١ُ ايرن١ٜ يٮْزٝا٤ 

عةض ايظاغيري ٚايطٛا ٝت ع٢ً قٗش ايٓيب ٚظيً٘ ع٢ً فعدٌ   ا٭ٍٚ:
 اغيعـ١ٝ.

 عذّ إنشاٙ ايٓيب ع٢ً فعٌ َا خيايف ٚ ا٥ف ايٓز٠ٛ. ايااْٞ:
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قذس٠ ايدٓيب عًد٢  زًٝدغ ايدٛحٞ ٚاي ٓضٜدٌ ايظدُاٟٚ ٚعدذّ         اياايث:
إط طاع١ أٟ  ١ٗ اٚ طياع١ اذتًٝٛي١ دٕٚ اي زًٝغر ٚٚؿٍٛ ايٛحٞ ازي 

 ٢ً حبظ٘ ٚ عاٖذٙ ٚ شن٘ اسثًا عكا٥ذًٜا غئ يعذٙ َٔ اغي٪َٓري.َٔ ٜكذس ع
إعا١ْ ايٓيب ياؿدخامل ٚأْـداس ٜ ًكدٕٛ ايدٛحٞ ياي ـدذٜلر       ايشاي :

ٚأٚاَش ايٓز٠ٛ ياٱَ ااٍر ٜٚزيٕٛ عٓ٘ ا٭عذا٤ ر ٚؼي أؿخامل أٌٖ يٝدت  
ان ػاٖذ ع٢ً ٖدزا ايٛ د٘ َدٔ     ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ سطٍٛ اا 

 يرن١ٜ.َـادٜل ايعـ١ُ ا
 اغيذد ايظُاٟٚر ٚايًطف اٱهلٞ ؼي حبظ ٚحشاط١ ايٓيب. ارتاَع:
ْـش٠ اغي٥٬ه١ يًٓيب ٚٚقداٜ ِٗ يد٘ ذةدب ًَهٛ ٝد١ر قداٍ       ايظادغ:

 .(1) دوَهَا ََؼْلَنُ  ُنُىدَ زَتِّكَ بِالَّ هُىَ عازي ر

يعث ارتدٛف ٚايبدضع ؼي قًدٛمل ايهبداس ٚأعدذا٤ اٱطد٬ّر        ايظاي :
  عذٟ ع٢ً ايٓيب.ٚ عًِٗ ٜرتددٕٚ ؼي اي

ؿد٢ً اا   ا٤ق اٯ١ٜ ايظايك١ ي ٛنٝدذ طد١َ٬ ايدٓيب ستُدذ      اياأَ:
َٔ نٝذ َٚهش ايهباسر ار اْٗا اايفق عٔ عذّ ٚؿٍٛ عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ 

ايلشس َٔ ايهباس ا٫ يأد٢ْ َشا ز٘ ٖٚٛ ا٭ر٣ ػيا ٜعين طد١َ٬ ػدخف   
ر٣  أ َٔ كشس ا٭عذا٤ر ٭ٕ أٟؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 

 ٜـٝز٘ ٖٛ كشس فادح ع٢ً اغيظًُري.
ٜٚذٍ ْبٞ اٯ١ٜ إكشاس ايهباس ياغيظدًُري َطًكدًار ؼي َبَٗٛد٘ عًد٢      

َدٔ ا٭ر٣  ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     حبظ ٚط١َ٬ ٚأَٔ ايٓيب ستُذ 
 ٚايؼشر فٗٛ ؼي عـ١ُ  ن١ٜ يبلٌ ٚعٓا١ٜ َٔ عٓذ اا.
 ٘ ٚطٓ ٘ ،عٌ َٚٔ ايعـ١ُ ايرن١ٜ  ازٝت أقٛاٍ ٚأفعاٍ ايٓيب ٚطن

ايٓاغ ٜعًُٕٛ ي كٛاٙ ٚاْكطاع٘ ازي اا ْٚضاٖ ٘ ٚعـُ ٘ ٚإ  ٓاي٘ فعدٌ  
ايظ٦ٝاق عٔ ًَه١ ٚعـ١ُ ٚ ٛفٝل َٔ عٓدذ اار ي هدٕٛ طدٓ ٘ َذسطد١     
يٮ ٝاٍ اغي عاقز١ ر ٚطززًا ؼي إط٬ّ أفٛاج ايٓاغر ٚٚط١ًٝ يبلذ ايهباسر 
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 ٚػاٖذًا ع٢ً ط٤ٛ فعًِٗ ٚإؿشاسِٖ ع٢ً اغيعاؿٞ.
ذ أساد اا عددض ٚ ددٌ يٮْزٝددا٤ إَاَدد١ ايٓدداغ ضتددٛ طددزٌ اهلذاٜدد١   يكدد 

ٚايـ٬حر ٚ أ ٞ َـادٜل ٖزٙ اٱَا١َ يايكٍٛ ٚايبعٌ ٚادتٗاد اغي ـدٌ  
ؼي طزٌٝ اار يزا فإ اا عض ٚ ٌ ٤ٜٞٗ يًٓيب َكذَاق اي زًٝغ ٜٚدذف   
عٓدد٘ ا٭طددزامل ايددأ حتددٍٛ دٕٚ ٚؿددٍٛ سطدداي ٘ ازي ايٓدداغر َٚددٔ ٖددزٙ 

ايهبداس ٚستدا٫ٚ ِٗ ؿدذ ايٓداغ عدٔ طدزٌٝ اار َٚدٔ         ا٭طزامل افدرتا٤ 
اٯٜدداق إ ايهبدداس ٜكددشٕٚ يٓضاٖدد١ ا٭ْزٝددا٤ ٚؿددذقِٗ ٚأَدداْ ِٗ ٚحظددٔ   
مس ِٗر ٚاِْٗ  ا٤ٚا يايذ٫٫ق ٚاييفاٖري ايكاةع١ ايدأ  ازدت ْزدٛ ِٗ    

 ٚاِْٗ سطٌ َٔ عٓذ اا.
دْ قُ ْ قَيزا  ا٤ق اٯٜاق سيخطاي ِٗ يـٝر١ ايزّ ٚايًّٛ ر قاٍ  عازي ر

 َهههاءَكُنْ زُظُههه ٌ هِهههيْ قَثْلِهههٍ تِالْثَُِّنَهههاخِ وَتِالَّهههرٌِ قُلْهههرُنْ فَلِهههنَ قَرَلْرُوُهههىهُنْ بِىْ كُنْهههرُنْ  

 (1)دطَادِقِنيَ

ٚإ قًت إ ق ٌ ايهباس يًٓيب ٜ عاس  َ  ايعـ١ُ ايرن١ٜ قًدت:   
إ اا عض ٚ دٌ  عدٌ يهدٌ ػد٤ٞ ا د٬ًر فدايٓيب ؼي  َدأَٔ َدٔ افدرتا٤          

ِٖٚ عا ضٕٚ عٔ  َٓع٘ َٔ أدا٤ سطاي ٘ ٚقٝاَ٘ ياي زًٝغ ٚ عذٟ ايهباسر 
ر ٚا ٗاس اٯٜاق ايأ  ٪نذ ؿذم دعٛ ٘ر ازي حري خيًٞ اا عض ٚ ٌ 
يٝٓ٘ ٚيري ايهباسر ف هٕٛ ٖزٙ اي خ١ًٝ حة١ إكاف١ٝ يًٓز٠ٛر ٚدع٠ٛ يًٓاغ 
طيٝعًا يً ـذٜل يايٓيب ْٚززٙ ايهبشر ٚاذتشق ع٢ً ْـش٠ ايٓيب اي٬حلر 

َٔ ايٛؿٍٛ ايٝ٘ر ٖٚٛ عٓٛإ إكاؼي يعـ١ُ ايٓيب ايرن١ٜر  َٚٓ  ايهباس
 ٚ ازٝت ٱقشاس ايٓاغ طيٝعًا يعـُ ٘ ايزا ١ٝ.
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 لاَىٌ تغري حك
إ إازاس ايكش ٕ عٔ ق ٌ ايهباس يٮْزٝا٤ حة١ داَر١  ذٍ ع٢ً ط٤ٛ 
ؿٓٝ  ايهبداسر ٚقدزذ َدا ٜبعًدٕٛ فا٭ْزٝدا٤ طداد٠ ا٭َدِر َٚٓضٖدٕٛ َدٔ          

ٖٚدِ أ٥ُد١ اهلدذ٣ ٚايشػدادر ٚعٓدذِٖ فـدٌ        اي عذٟ ٚايظًِ ٚاذتٝفر
ارتطاملر ٚحيهُٕٛ يري ايٓاغ يايعذٍر ٜٚذعٕٛ ازي اٱْـاف ٚإ  ٓامل 
ايبددٛاحؽ ر ٚخبددع اغيٝددضإ ٚيددٝع عٓددذِٖ عـددز١ٝ اٚ قزًٝدد١ اٚ ظيٝدد١     
 ا١ًٖٝر يزا  ش٣ ايكًٛمل شيٌٝ ايِٝٗر ٚاٯرإ  ـر٢ ايِٝٗر ٚايٓبدٛغ  

ذسى اٯٜاق ايأ ٜدأ ٕٛ يٗدا     ًك٢ َا ٜٓطكٕٛ ي٘ َٔ اذته١ُر ٚايعكٍٛ  
ٚإ ناْت  ٜاق حظ١ٝ فظٛا٤ ناْت  ١ٜ ايٓيب حظ١ٝ أٚ عك١ًٝ فإ ادسانٗا 
ٚاي ـذٜل يٗا َٔ ٚ ا٥ف ايعكٌر َٚا َٔ ْيب ضيٛق أٜٚك ٌ قزٌ  ٗٛس 

 أَش ْزٛ ٘ ٚزت٦ٝ٘ ياغيعةضاق.
د ديٝدٌ  وَََقْرُلُهىىَ األًَثَُِهاءَ  ٚايزٝإ ٚايؼاٖذ ايكش ْدٞ ؼي قٛيد٘  عدازي ر   

حـٍٛ ايك دٌ يـدب١ ايٓزد٠ٛر ٫ٚ ٜٓداٍ ايدٓيب  ًدو ايـدب١ ا٫ يعدذ          ع٢ً
اٱا ٝاس اٱهلٞ ي٘ ْٚضٍٚ ايٛحٞ عًٝ٘ طٛا٤ نإ ْزَٝا داعًٝا يشطاي١  نٙ 
َٔ ايشطٌر أٚ ْزًٝا سط٫ًٛ ٜٓضٍ عًٝ٘ ايه دامل ر ٚ هدٕٛ سطداي ٘ يًٓداغ     
طيٝعًار ٚقذ طدعٛا ؼي ق دٌ عٝظد٢ عًٝد٘ ايظد٬ّ ٖٚدٛ ْديب سطدٍٛ َٚدٔ          

ارتُظ١ أٚيٞ ايعضّر ػيا ٜذٍ يا٭ٚي١ٜٛ ع٢ً جتشأِٖ ع٢ً  نٙ َٔ ايشطٌ 
 ا٭ْزٝا٤ ايزٜٔ طزكٛٙ.

يكذ  ا٤ ايكٝذ ايكش ْٞ يك ٌ ا٭ْزٝا٤ ٚاْ٘ يرن حل يٝهٕٛ ٖزٙ ايكٝدذ  
إازاسًا عٔ طخط اا عض ٚ ٌ ع٢ً ايهباس ي عذِٜٗ ع٢ً سطٌ ايظُا٤ 

طزٌ ايٓةدا٠ ؼي   ايزٜٔ  ا٤ٚا ٱؿ٬حِٗ ٖٚذاٜ ِٗ ٚا٭از يأٜذِٜٗ ازي
ايددذْٝا ٚاٯاددش٠ر إ ق ددٌ ايددٓيب اظدداس٠ ٭ٖددٌ ا٭س  طيٝعددًا اغي كددذّ   

 ٚاغيعاؿش ٚاغي أاش عٔ صَإ ايٓيب اغيك ٍٛ.
اَا ا٭ٍٚ ٖٚٛاغي كذّ فاْ٘ حيشّ َدٔ ٖذاٜد١ ايزسٜد١ َٚدا ًٜخكد٘ َدٔ        

اياٛامل يٗذاٜ ِٗ ٚؿ٬حِٗر نُا إ  يا٤ ايهبداس ٜ دأرٕٚ يظد٤ٛ فعًدِٗ     
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ِ ع٢ً ق ٌ ايدٓيبر ٚيدري ايهبدش ٚق دٌ ا٭ْزٝدا٤ عُدّٛ       ٚ شضي ِٗ ٚإقذاَٗ
ٚاـٛق َطًكًار فاي عذٟ ع٢ً ايٓيب ٚق ً٘ نبشر ٚيدٝع ندٌ نبدش ٖدٛ     
ق ٌ يًٓيب ٚأناش اٯيا٤ ايزٜٔ َا ٛا ع٢ً ايهبش مل جيشأٚا عًد٢ ق دٌ ْديب    
ٚإ اي كٛا يايهبش ياٜاق اا ٚإط خكام  لب اا عض ٚ ٌر ٬َٚص١َ 

 ’اغيظه١ٓ هلِ 
عاؿش يًٓيب اغيك ٍٛ فإ ْبظ٘  ٓبش َٔ ايهبش ٚأًٖ٘ر ٚحيشق ٚاَا اغي

ع٢ً إ  ٓايِٗ ٚاٱي عاد َِٓٗر ٚضيٌٝ ازي أٌٖ اٱضيإ ٚإ زاع ايٓيب فٝزك٢ 
ايهباس َٓبشدٜٔ َعدضٚيري ٖٚدٛ َدٔ َـدادٜل ايرلدب اٱهلدٞ عًدِٝٗر        
ٚعٓاٜٚٔ كشيِٗ ياغيظه١ٓر ٜٚهدٕٛ ق دٌ ايدٓيب ٚصٖدٛم سٚحد٘ ايطداٖش٠       

ضيإر ٚ ٛثٝكًا يٰٜاق ايأ  ا٤ يٗا ٚإ ٗاسًا يًٓذّ ع٢ً دع٠ٛ َ ةذد٠ يٲ
اي بشٜط سيا  ا٤ ي٘ر نُا اْ٘ َٓاطز١ يازاق ا زاع٘ ٚاْـاسٙ عًد٢ اٱضيدإر   
ٚػخز ُِٖٗٗ غيٛا ١ٗ ايهباس ٚايشد عًِٝٗر َٚٓعِٗ َٔ اي عذٟ ٚايظًِ 

 ٚادتٛس.
ضاق ٚاَا اغي أاش فاْ٘ ٜ لشس َٔ ق ٌ ايٓيب ذشَاْ٘ َٔ اٯٜاق ٚاغيعة

ايأ ٜأ ٞ يٗا ايٓيب ؼي حاٍ يكا٥٘ حًٝا ٚ ٛاسث ا٭ ٝاٍر ٜٚدأي٢ اا عدض   
ٚ ٌ ا٫ إ ٜ ِ ْدٛسٙ ٜٚٓدضٍ فلدً٘ عًد٢ ايٓداغ طيٝعدًار فُدا إ ٜكدّٛ         
ايهبدداس يك ددٌ ْدديب ح دد٢ ٜزعددث اا عددض ٚ ددٌ ْزٝددًا  ددنٙ ٜددذعٛ ايٓدداغ     
يٲط٬ّر ٖٚٛ َٔ َـادٜل ًَه١ٝ اا  عازي يٮس  ر ٚاْد٘ طدزخاْ٘ ٫   

رتى ايهباس ٜعٝإٛ ؼي ا٭س  فظادًار يٌ ٜزعث ا٭ْزٝا٤ ٜٚـًذ ايٓبٛغ ٜ
 ٚجيعًٗا شيٌٝ ازي اهلذ٣ ٚاٱضيإ.

 ٚحي ٌُ قٝذ "يرن اذتل" ايٛاسد ؼي اٯ١ٜ ٚ ًٖٛا:
يرن  شّ ٚ ٓا١ٜر فًٝع ٖٓاى  شّ قاّ ي٘ أٟ ْديب ٜظد خل    ا٭ٍٚ:
 يظزز٘ ايك ٌ.
 طا٠٤ ايٝ٘.ٚ ٛمل عذّ اي عذٟ ع٢ً ايٓيب اٚ اٱ ايااْٞ:
 ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً قاعذ٠ ن١ًٝ ٖٚٞ إ ق ٌ ايدٓيب ٫ ٜهدٕٛ ا٫    اياايث:
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 يرن حل.
إ ايهبددداس قدددّٛ ةدددا ٕٛر ٜٓؼدددشٕٚ ؼي ا٭س  ايبظدددادر  ايشايددد :

ٜٚ ُادٕٚ ؼي  ِٝٗر ٜٚ عذٕٚ ع٢ً حكٛم اٯاشٜٔر ٜٚك ًٕٛ ايٓيب ايزٟ 
 ٜذعِٖٛ ازي اار ٜٚأَشِٖ ياغيعشٚف ٜٚٓٗاِٖ عٔ اغيٓهش.

يٝع ٭حذ أٚ طياع١ حل عٓذ أٟ ْيب َٔ ا٭ْزٝدا٤ ايدزٟ    ع:ارتاَ
ق ًِٗ ايهباس ٚظيٌ  ١ٗ اذتل ع٢ً اٱةد٬م ٜدذٍ يايذ٫يد١ اٱي ضاَٝد١     
ع٢ً عـ١ُ ا٭ْزٝا٤ ٚاِْٗ مل ٜع ذٚا ٚمل ٜظًُٛا احدذًا ٚفدل أٟ َٝدضإ    
َٔ اغيٛاصٜٔ طٛا٤ نإ ػشعًٝا اٚ عكًًٝا اٚ عشفًٝا اٚ قزًًٝا اٚ قاًْْٛا ٚكعًٝار 
ف٬ ٜظ طٝ  ايهباس ايكٍٛ اِْٗ أقذَٛا ع٢ً ق ٌ ايٓيب ٭ْ٘ فعٌ َا خيايف 
اعدددشافِٗ ا٫ إ  هدددٕٛ  ًدددو ا٭عدددشاف ياةًددد١ َٚرتػدددخ١ َدددٔ ايهبدددش 
ٚادتخٛدر ٖٚٞ يٝظت ذل ٫ٚ ؿذم فًزا  ا٤  كٝٝدذ ايك دٌ ياْد٘ "يردن     
حل" ٱيطاٍ َزاٖب ايهبداس ٚاٱازداس عدٔ  ٬يد ِٗ ٚفعًدِٗ ايهزدا٥شر       

ْظإ إ ا٭ْزٝا٤ َٓضٖٕٛ عٔ ارتطدأ ٚاي عدذٟر ٚإ ق ًدِٗ    ٚيٝذسى نٌ إ
 ا٤  ًُدًا ٚإ طدزب ايك دٌ اداق يايهبداس ٚيردِٝٗ ٚإؿدشاسِٖ عًد٢         

 اغيعاؿٞ.
ٚ ذٍ اٯ١ٜ ع٢ً َٛاؿ١ً ا٭ْزٝا٤ ادتٗاد ٚعذّ ايرتدد ؼي ايذع٠ٛ ازي  

اا ح د٢ ٚإ نًبٗدِ ا٭َددش اي عدش  يًك دٌ ؼي طددزٌٝ اار ٚفٝد٘ دعدد٠ٛ      
عدٔ ادتٗداد   ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ   ّ ثين ايٓيب ستُذ يًُظًُري يعذ

ٚايذع٠ٛ ازي اار َٚٛا ١ٗ ايهباس ٚارتشٚج ؼي طشاٜا ايرضٚ ٚايب ذ َ  
 يضّٚ حشاط ٘ ٚ أَري ط٬َ ٘.

عًد٢  ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ     َٚٔ ٚ دٛٙ  بلدٌٝ ايدٓيب ستُدذ     
اللَّهَُ ََؼْظِهوُكَ   وَا٭ْزٝا٤ اٯاشٜٔ ؼي اغيكاّ اذتبظ اٱهلدٞ يًدٓيب قداٍ  عدازي ر    

 .(1)دهِيْ النَّاضِ
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ٚأاشج عزذ ئ ظيٝذ ٚايرتَزٟ ٚائ  شٜش ٚائ اغيٓزس ٚايدٔ أيدٞ   
حامت ٚايٛ ايؼٝخ ٚاذتانِ ٚائ َشدٜٚ٘ ر ٚايٛ ْعِٝ ٚايزٝٗكٞ ن٬ُٖا ؼي 

وَاللَّهَُ  ايذ٥٫ٌ عٔ عا٥ؼ١ قايدت: "ندإ سطدٍٛ اا حيدشغ ح د٢ ْضيدت ر      

شج سأط٘ َٔ ايكز١ فكاٍ: ٜا اٜٗا ايٓاغ إْـشفٛا د فأاََؼْظِوُكَ هِيْ النَّاضِ

 .(1)فكذ عـُين اا"

 عهى املُاسثح
 ؼي اٯ١ٜ َظا٥ٌ:

ٚسد يبظ "اذتل" ياذتشناق اٱعشاي١ٝ ايا٬ث١ ايشف  ٚايٓـب  ا٭ٚزي:
 ٚادتش َا٥ ري ٚطز  ٚأسيعري َش٠.

 ا٤ق طت عؼش٠ َدش٠ َٓٗدا يًبدظ " دن اذتدل" َٓٗدا ثد٬ث         اياا١ْٝ:
 بظ "يرن حل" ٚث٬ث يًبظ " ن اذتل" َٔ  ن حشف ايزا٤.عؼش٠ َش٠ يً
َٔ يري اٱثٓأ عؼش٠ َش٠ "يرن اذتل" ٚسدق أسي  خبـٛق  اياايا١:

ق ٌ ا٭ْزٝا٤  ًًُار ٚ ا٤ق ايزا٤ ٖٓا يًظزز١ٝ أٟ إ ايظزب يك ٌ ا٭ْزٝدا٤  
 َعذّٚ.

 ٚؼي اٯ١ٜ ٚ ٛٙ:
 إْعذاّ ايظزب َطًكًا ٚٚفل نٌ اغيكاٜٝع. ا٭ٍٚ:

 عذّ ٚ ٛد َظٛه ػشعٞ أٚ عكًٞ يك ٌ ا٭ْزٝا٤. ْٞ:اياا
اْ با٤ اذتا ١ ٚاغيٓبع١ َٔ ق ٌ ا٭ْزٝا٤ر ف٬ أحذ ٜظ بٝذ َٓ٘  اياايث:

 سيا فِٝٗ ايزٜٔ قاَٛا يك ٌ ايٓيب فخظشٚا ايذاسٜٔ.
 زري اٯ١ٜ قاًْْٛا ثاي ًا ؼي ا٭س ر ٖٚٛ عذّ ٚقٛع ايك دٌ ا٫   ايشاي :

وَلَكُهنْ فِهٍ   ايكـداقر  قداٍ  عدازي ر    ياذتلر َٚٔ َدٛاسد ايك دٌ يداذتل   
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ر ٚ ا٤ق اٯ١ٜ ي ٓضٜد٘ ا٭س  َدٔ ايك دٌ    (1)دالْقِظَاصِ حََُاجٌ ََاؤُوْلٍِ األَلْثَهابِ 
  ًًُا ٚ ٛسًا.
يٝع ٭حذ عٓذ ا٭ْزٝا٤ حلر فكذ  ا٤ٚا ٱؿ٬ح ايٓاغر  ارتاَع:

ٚقاَٛا يأدا٤ ٚ ا٥ف ايٓز٠ٛ نا١ًَر ٖٚزٙ ايٛ ا٥ف َٔ ايطزٝعٞ ايهًٞر 
ْظإ ي٘ حل ؼي ايٓز٠ٛ يإ ٜـً٘ اي زًٝغ ٚاٱْزاساق ٚايزؼاساق َ  فهٌ إ

اٱَهإر ٚنٌ ْيب  اٖذ ؼي اا  ٗادٙر ٚقاّ ياي زًٝغ أحظٔ قٝاّ فًٝع 
٭حذ عٓذِٖ حل ؼي ٖزا ارتـٛقر يكذ  ا٤ٚا ٱْكار ايٓاغ َٔ يشاثٔ 

 ايهبش ٚايؼشىر ٚاْكارِٖ َٔ ايل٬ي١.
 عٔ ا٭ْزٝا٤ طيٝعًار ٚفٝٗا ػٗاد٠  زري اٯ١ٜ سكا اا  عازي ايظادغ:

مسا١ٜٚ يإ ا٭ْزٝا٤ ق ًٛا َظًَٛرير ٚاِْٗ مل ٜ خًبٛا عٔ أدا٤ َا أَشِٖ 
اا  عازي ي٘ َٔ ايذع٠ٛ ايٝ٘ طزخاْ٘ر ٚمل ٜهْٛٛا طززًا ؼي اي عذٟ عًِٝٗ 

 ٚق ًِٗ.
َٚٔ اٯٜاق إ يبظ ا٭ْزٝا٤ ٚسد ؼي ايكدش ٕ عيدع َدشاقر  دا٤ق     

باس يك ًِٗ ا٭ْزٝا٤ يرن حلر ٚٚاحذ٠ ؼي  ٛيٝخ يدين  أسي  َٓٗا ؼي رّ ايه
اطشا٥ٌٝ ٚدعٛ ِٗ يزنش ْعُد١ اا عدض ٚ دٌ ؼي  عدٌ اْزٝدا٤ ٚؿدنٚس٠       

 .(2)دبِذْ  َؼَ َ فُِكُنْ ؤًَْثَُِاءَ وَ َؼَلَكُنْ هُلُىكًاًَٛى َِٓٗ قاٍ طزخاْ٘ ر

ٜٚبٝذ ادتُ  يُٝٓٗا إ يعث ايٓيب ْع١ُ عًد٢ قَٛد٘ ٚايٓداغ طيٝعدًا     
ادٜل ايٓع١ُ ع٢ً قَٛ٘ ايعض ٚايشفع١ يري ا٭َِر ٚس ٛع ايٓاغ َٚٔ َـ

ايِٝٗر ٚإنشاَِٗ ٭ٕ ايٓز٠ٛ فِٝٗ ػيا ضيًدٞ عًدِٝٗ اذتدشق عًد٢ طد١َ٬      
 ايٓيب ٚدف  ا٭ر٣ ٚايهٝذ عٓ٘ر ٚعذّ اي عذٟ عًٝ٘.
ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    ٚقذ أنشَدت ايعدشمل قشٜؼدًا ٭ٕ ايدٓيب ستُدذًا      

ؿد٢ً اا عًٝد٘   عشمل ٭ٕ ايٓيب ستُدذًا  َٓٗا ر ٚأنشّ اغيظًُٕٛ اي ٚطًِ 
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َددِٓٗر ٚؼي اٯٜدد١  بلددٌٝ يًُظددًُري ٚايـددخاي١ عًدد٢ ضتددٛ  ٚ يدد٘ ٚطددًِ 
ٚإ زاعد٘   ؿ٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطدًِ    ارتـٛق ي ـذٜكِٗ يايٓيب ستُذ 

قُ ْ فَلِنَ ذَقْرُلُىىَ ؤًَْثَُِهاءَ اللَّهَِ هِهيْ قَثْه ُ بِىْ كُنهرُنْ      ْٚـش ٘ر ٚ ا٤ قٛي٘  عازي ر

 ر ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:(1)دنيَهُاْهِنِ

 اختار َٛكٛع ق ٌ ا٭ْزٝا٤ حة١ ع٢ً ايهباس. ا٭ٚزي:
 يٝإ قزذ اي عذٟ ع٢ً ايٓز٠ٛ ٚا٭ْزٝا٤. اياا١ْٝ:
ظَنَكْرُةُ هَا  أنٝذ اٱْزاس ٚايٛعٝذ غئ ق ٌ ا٭ْزٝا٤ر قاٍ  عازي ر اياايا١:

 .(2)دقَالُىا وَقَرْلَهُنْ األًَْثَُِاءَ تِغَُْسِ حَقٍّ
ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ؼي اٯ١ٜ يؼاس٠ صتا٠ ٚط١َ٬ ايٓيب ستُذ  ايشايع١:

 َٔ ايك ٌ قزٌ أدا٤ شياّ ايشطاي١ يًكٝذ ايٛاسد ؼي اٯ١ٜ "َٔ قزٌ".ٚطًِ 
 دذَلِكَ تِوَا ػَظَىْاقٛي٘  عازي ر

 هددشس يبددظ "ريددو" ؼي اٯٜدد١ر ٖٚددٛ إطددِ إػدداس٠ يًزعٝددذ  ددا٤ عٓٛاْددًا 
ٚايعكامل ايعا ٌر ٚحًٍٛ ايزٍ يًظزز١ٝر ٚيٝإ َا ذتل ايهباس َٔ ايلشس 

ٚاغيظه١ٓ يِٗر ٚقذ  هشس يبظ "ريو" ؼي اٯ١ٜر فةا٤ َش ري يزاق ايٛ ٝب١ 
 َٔ اٱػاس٠ ٚايذ٫ي١ ر ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:

ٚسدق "ريو" ا٭ٚزي يٲػاس٠ ازي كشمل ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ع٢ً  ا٭ٍٚ:
ايهباسر َٚهٛثِٗ ؼي  لب ٚطخط اا عدض ٚ دٌر ٚ دا٤ قٛيد٘  عدازي      

 د يً أنٝذ.ا ػَظَىْاذَلِكَ تِوَر
إفاد٠ إمسٞ اٱػاس٠ "ريو" ؼي اغيكاّ ايذ٫ي١ ع٢ً ع١ً عةض  ايااْٞ:

ايهباس عٔ اذتام ايلشس ياغيظًُرير ٚاضتـاس ا٭َش يا٭ر٣ ايزٟ ضيهدٔ  
حتًُدد٘ ر ٫ٚ ٜ عدداس  َدد  قددذس٠ اغيظددًُري عًدد٢ ايددذفاع ٚايددزمل عددٔ       
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 اذتشَاق.
زٟ ذتل ايهباسر  ا٤ اي هشٜش يزٝإ  عذد كشٚمل ا٭ر٣ اي اياايث:

 ٚ أنٝذ اط خكاقِٗ ي٘.
ناش٠ ايزْٛمل ٚاغيعاؿٞ ايـادس٠ َٔ ايهباسر فةدا٤ اي عدذد    ايشاي :

 ؼي إطِ اٱػاس٠ يًذ٫ي١ ع٢ً ناش٠ أفشاد ع١ً عكايِٗ ايعا ٌ.
يٝإ جتاٚص ايهباس غيش ز١ اٱَٗاٍ ؼي ايذْٝار فايذْٝا داس عٌُ  ارتاَع:

يٓداغ ازي ٜدّٛ ايكٝاَد١ر ٜٚدذٍ     ي٬ حظامل ر ٚضيٌٗ اا عدضٚ  دٌ فٝٗدا ا   
 عددذد إطددِ اٱػدداس٠ ؼي اغيكدداّ عًدد٢ يٝددإ حكٝكدد١ ٖٚددٞ إ اي ُددادٟ ؼي    
اغيعاؿددٞ ٚايددزْٛملر ٚاٱؿددشاس عًدد٢ ايهبددش اغيكددشٕٚ يدداي بشٜط ٚايظًددِ 
ايباحؽ ٜعةٌ ايعكامل ؼي ايذْٝار ٚ ًو  ١ٜ  َٔ  ٜداق ارتًدل ٚطدش َدٔ     

 أطشاس اذتٝا٠ ايذْٝا.
إ  هدٕٛ داسًا ٚستد٬ً يعزاد د٘ر فُدٔ      يكذ أساد اا عض ٚ دٌ يًدذْٝا  

ٜ ُاد٣ ؼي ؿذ ايٓاغ عٔ ايعزاد٠ر ٜٚكّٛ يأيؼ  أْٛاع ايظًِ ٖٚدٛ ق دٌ   
ا٭ْزٝا٤  ـاحز٘ ايزي١ ٚاغيظه١ٓر ٚحيٌ عًٝ٘  لب اا ف٬ ٜش٣ ايبد٬ح  

 ٜٚهٕٛ عا ضًا عٔ اٱكشاس ياغيظًُري.
فكاّ  اي عاقب ٚاي ٛايٞ ؼي َشا ب اغيعـ١ٝر ٚاي ُادٟ فٝٗار ايظادغ:

ايهباس يعس هامل اغيعاؿٞ ٚاٱع دذا٤ عًد٢ ايردن فةدا٤ ا٭ْزٝدا٤ ياٯٜداق       
ٚاغيعةضاق ٜذعِْٛٗ ازي عزاد٠ اا ْٚزز اغيعـ١ٝ ٚايهدف عدٔ اي عدذٟر    
فأؿشٚا ع٢ً اغيعـ١ٝ ٚقاَٛا يك ٌ ا٭ْزٝا٤ فًد٫ٛ اٱقاَد١ عًد٢ اغيعـد١ٝر     

ع٢ً ق ٌ  ٚايهف عٔ اي عذٟر ٚاي ةشأ ؼي اي عذٟ ع٢ً ايٓاغ غيا أقذَٛا
 ا٭ْزٝا٤ .

ٚؼي اٯ١ٜ حث يًُظًُري ع٢ً  ٗزٜب ايٓبٛغ ٚإؿ٬ح اني ُعاقر 
ٚ عدددٌ ايٓددداغ نافددد١ جي ٓزدددٕٛ اي ُدددادٟ ؼي اغيعـددد١ٝ ٚفعدددٌ اغيٓهدددشاق  
ٚايبٛاحؽر ٚدع٠ٛ ٭ٌٖ ايه امل يض ش أٌٖ ادتٗاي١ ٚايل٬ي١ عٔ إٜزا٤ 

ٖٚٞ إ اغيظًُرير ٚحتزٜش يًٓاغ طيٝعًا َٔ ايظًِ ٚاي عذٟ ٚيٝإ حكٝك١ 
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ايظًِ قزٝذر ٜٚ٪دٟ ةٍٛ اي ًزع ي٘ ازي فعٌ اغيٓهشاقر ٚعذّ ايرتدد ؼي 
 ًِ أٟ فشدر ٚإط كشاس ْذي١ طٛدا٤ ؼي ايكًب شيٓ  َٔ ايشأفد١ ٚايشظيد١   
ياٯاشٜٔ ٚيهٔ اا عض ٚ ٌ ٫ ٜرتى ايهباس ٜظ زٝخٕٛ احملشَاق فهإ 

ٚقذ ٜكدٍٛ   ق ًِٗ ا٭ْزٝا٤ يذا١ٜ ذتًٍٛ ايرلب اٱهلٞ ْٚضٍٚ ايٓك١ُ يِٗ
قا٥ددٌ إ اا عددض ٚ ددٌ ٜعًددِ يددأِْٗ عـددا٠ َع ددذٕٚر ٚاْٗددِ طددٝهبشٕٚ 
ياٯٜدداق ٜٚك ًددٕٛ ا٭ْزٝددا٤ر فًُددارا ٜشطددٌ هلددِ ا٭ْزٝددا٤ ٫ٚ ٜعةددٌ هلددِ  

 ايعزامل.
ٚادتٛامل يكذ  عٌ اا عض ٚ ٌ اذتٝا٠ ايدذْٝا داس إَ خدإ ٚيد٤٬ر    

 :ٚيزعا١ أٟ ْيب َٔ ا٭ْزٝا٤  اٜاق َٚكاؿذ طا١َٝ َ عذد٠ َٓٗا
 جتذٜذ ايذع٠ٛ ازي اا ؼي ا٭س . ا٭ٍٚ:
إضيإ فشٜل َٔ ايٓاغ يٓزٛ ٘ر فاا عض ٚ ٌ َٓضٙ عٔ ايعزث  ايااْٞ:

 ٚفعٌ َا ٫ ٜهٕٛ ي٘ ْب .
لَُِهْلِكَ هَيْ هَلَكَ ػَيْ تَُِّنَحٍ وَََحَُْا هَيْ س١ٜ٩ ايٓاغ يٰٜاق ر اياايث:

 .(1)دحٍََّ ػَيْ تَُِّنَحٍ

سظي١ َٔ عٓذ اا يًٓاغ طيٝعًا ؼي ايذْٝار ٫ٚ  ايٓز٠ٛ ٚ ٜا ٗا ايشاي :
ٜظ طٝ  ايهباس َٓ  سظي١ اا ح ٢ عٔ أْبظِٗر ْعِ ٖٞ حةد١ عًدِٝٗ   

 َ  إؿشاسِٖ ع٢ً ايهبش ٚادتخٛد.
ق دٌ ا٭ْزٝدا٤ يدٝع َاْعددًا َدٔ يًدٛه دعدٛ ِٗ يًٓداغر يددٌ         ارتداَع: 

ْٗا يايعهع فإ اي عذٟ عًِٝٗ ٚق ًِٗ جيعٌ دعٛ ِٗ ا أناش إْ ؼاسًا ٭
َكش١ْٚ ياٯٜاق ٚايديفاٖري ايذايد١ عًد٢ ؿدذم ْزدٛ ِٗ ٚيدضّٚ إ زداعِٗر        

 ٚقزذ اي عذٟ عًِٝٗ.
٫ ٜك ٌ ايٓيب حاٍ يعا٘ ٚ ًكٝ٘ ايٓز٠ٛر يٌ اْ٘ ٜذعٛ ازي اا  ايظادغ:

د ََكْفُهسُوىَ تِأََهاخِ اللَّهَِ   ٜٚكّٛ ي زًٝغ ا٭حهاّ ر ٚ ذٍ عًٝ٘ اٯٜد١ يكشٜٓد١ ر  
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ا٭ْزٝا٤ر فٝخ ٌُ َعٗا إ ايٓيب يٛ  شنِٗ  ٚ كذّ ايهبش ياٯٜاق ع٢ً ق ٌ
ٚػأِْٗ ؼي اس هايِٗ اغيعاؿٞ غيا ق ًٛٙر فُ  نبشِٖ ياٯٜاق فدإ ايدٓيب   
ٜٛاؿددٌ ايددذع٠ٛ ازي اا ٚجيُدد  ا٭ْـدداس ٚا٭ زدداع ٜٚٓٗدد٢ ايهبدداس عددٔ   
اغيعـ١ٝ يزا  ا٤ق اٯ١ٜ ياٱازاس عٔ حـٍٛ ق ٌ ا٭ْزٝا٤ سيا ِٖ أْزٝا٤ر 

 اا عض ٚ ٌ.  ا٤ٚا ياٯٜاق َٔ عٓذ
ؿد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘    يٝإ حا ١ ايٓداغ يزعاد١ ايدٓيب ستُدذ      ايظاي :

ٚٚ ٛد أَد١ َظد١ًُ  دزمل عٓد٘ ايهٝدذر ٚشيٓد  أٜدادٟ ايهبداس َدٔ          ٚطًِ 
لَههيْ ايٛؿددٍٛ ايٝدد٘ يددأر٣ر ٖٚددزٙ ايٛقاٜدد١ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘  عددازي ر 

طدًِ  ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚد أٟ ئ ٜـٌ ايهباس ازي ايٓيب ستُذ ََؼُسُّوكُنْ

فٝلشٚا اغيظًُري ؼي دِٜٓٗ يٌ أْعِ اا عض ٚ دٌ عًد٢ اغيظدًُري ي زًٝدغ     
ايشطداي١ ناًَد١ ٚمل ٜرددادس ازي   ؿدد٢ً اا عًٝد٘ ٚ يد٘ ٚطددًِ   ايدٓيب ستُدذ   

ايشفٝل ا٭عًد٢ ا٫ يعدذ إ يًدغ  ٜداق ايكدش ٕ نًدٗا ٚحبظٗدا اغيظدًُٕٛر         
ؤَكْوَلْههدُ لَكُههنْ الَُْههىْمَ ٚ ًكددٛا ايظدد١ٓ ايٓزٜٛدد١ ٚ بكٗددٛا ؼي ايددذٜٔ ر قدداٍ  عددازي ر  

 .(1)ددَِنَكُنْ

 ا٤ق اٯ١ٜ يٲع زاس ٚاٱ عا ر ٚدع٠ٛ ا٭ ٝاٍ اي٬حك١ َٔ  ايظاي :
ايهباس يًٗذا١ٜ ٚاٱضيإر ٚإ  ٓامل َا نإ عًٝ٘  يا٩ِٖ َٔ ايهبش ياٯٜاق 

 ٚاٱؿشاس ع٢ً اغيعـ١ٝ.
 ددا٤ق اٯٜدد١ يزٝددإ اي بـددٌٝ ؼي ايعًدد١ ٚايظددزب ؼي عكٛيدد١   اياددأَ:
 ٚ ٗري:ايهباسر َٔ 
كشيت عًِٝٗ ايزيد١ ٚاغيظده١ٓ ٚيزادٛا ؼي  لدب اا ٭ْٗدِ       ا٭ٍٚ:

 ناْٛا ٜهبشٕٚ ياٜاق اا ٜٚك ًٕٛ ا٭ْزٝا٤ يرن حل.
 ش٣ غيارا  خذ ايهباس ياٜاق اا ٚق ًٛا ا٭ْزٝا٤ يردن حدلر    ايااْٞ:

َ  إ اٯٜاق ٚاغيعةضاق ايأ ٜأ ٞ يٗا ا٭ْزٝا٤ دع٠ٛ عك١ًٝ جتزمل ايٓاغ 
                                                 

 .3طٛس٠ اغيا٥ذ٠  (1) 
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ٚيٝع َٔ طزب ٜذعٛ اٱْظدإ يك دٌ ايدٓيب ايدزٟ  دا٤ سظيد١        يٲضيإر
يًٓاغر فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يزٝإ طزب  خٛد ايهباس ٚق ًِٗ ا٭ْزٝا٤ ٖٚٛ 

 أِْٗ عـٛا اا ٚناْٛا ٜع ذٕٚ ٜٚظًُٕٛ ايٓاغ.
 ا٤ اي عذد ؼي إطِ اٱػاس٠ يًبـٌ يري أفشاد ايهزا٥ش ايدأ   اياأَ:

د٫ي١ ع٢ً ط٤ٛ ايبعٌر ٚحث يًٓاغ إس هزٗا ايهباسر ٚفٝ٘ يٝإ إكاؼي ٚ
عًدد٢ اي دديفأ َددٔ فعًددِٗر فددايكش ٕ ن ددامل مسدداٟٚ ْددضٍ هلذاٜدد١ ٚإؿدد٬ح 
ايٓاغر ٚاي بـٌٝ ؼي رنش رْٛمل ايهباس  ٓزٝ٘ ع٢ً قزخٗا ٚدعد٠ٛ يًٓبدش٠   

 َٓٗا.
 هشاس اطِ اٱػاس٠ "ريو" َٔ  عكب ايعاّ يًخاق ر فزري  اي اط :

ٜدداق ٚق ددٌ ا٭ْزٝددا٤ عُددّٛ اغيعـدد١ٝ ٚاي عددذٟ َددٔ  ٗدد١ ٚيددري ايهبددش ياٯ
ٚاـٛق َطًدلر فهدٌ نبدش ياٜد١ َدٔ  ٜداق اا َعـد١ٝ ٚ عدِذر ٚندزا          

 يايٓظز١ يك ٌ أحذ ا٭ْزٝا٤.
أْ٘ َٔ  كذِٜ ا٭ِٖ ع٢ً اغيٗدِر ٚٚ دٛمل اي كٝدذ يأحهداّ      ايعاػش:

ايؼشٜع١ر فا٭ِٖ ٖٛ اي ـدذٜل ياٯٜداق ٚإ زداع ا٭ْزٝدا٤ر ٚرندشق اٯٜد١       
 ا٫ًٚ ٭ُْٗا َٔ أقزذ ٚ ٛٙ ايهبش.ايهبش ياٯٜاق ٚق ٌ ا٭ْزٝا٤ 

اي ٛايٞ ٚاي عاقب ؼي َـادٜل رّ ايهباس ٚإط خكاقِٗ  اذتادٟ عؼش:
احملٓدد١ ٚايددز٤٬ر ٭ٕ رْددٛيِٗ  ددا٤ق نايظددزب ٚاغيظددزبر ار إ اغيعـدد١ٝ   
 ٚاي عذٟ طزب يً ُادٟ ؼي ايظ٦ٝاق  ٚاٱؿشاس ع٢ً ادتخٛد ٚايعٓاد.

 لاَىٌ انعمىتح انعاجهح
إ ايكش ٕ َذسط١ يٮ ٝاٍ راق ٚ ٛٙ َ عذد٠  ٖزٙ اٯ١ٜ ػاٖذ ع٢ً

ٚ اَع١ يًعًّٛ غيا فٝٗا َٔ إؿ٬ح ايٓبٛغر ٚ ٓكٝذ عامل أ٭فعاٍ ٚفٝٗا 
دع٠ٛ يعًُا٤ اٱ  ُاع ٚايٓبع ٚاغيـًخري ٚاٯيا٤ ٱق زاغ ايذسٚغ َٔ 
َلاَٝٓٗا ايكذط١ٝ يزٝإ اٯثاس ايظًز١ٝ يٲقاَد١ عًد٢ اغيعـد١ٝ ٚاي عدذٟر     

١ إؿدد٬ح اغيٓؼددأ ٚا٭فددشاد َطًكددًا ٚعددذّ  ددشنِٗ  ٚ ًكددٞ عًددِٝٗ َظدد٪ٚيٝ
ٜش هزٕٛ اغيعـ١ٝ ٜٚزاػشٕٚ اي عذٟ ع٢ً ايرنر فخاغيا حتـٌ اغيعـ١ٝ َٔ 
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ايبشد جيب  ٓزٝٗد٘ ٚيٝدإ كدشسٖا ر ٚحتدزٜشٙ َدٔ  هشاسٖدا ٚايعدٛد٠ ازي        
 َاًٗا.
ٚنؼددبت اٯٜدد١ عددٔ حكٝكدد١ ؼي طددًٛى اٱْظددإ ٖٚددٞ إ اس هددامل    

ظًِ ٚاي عذٟ ع٢ً اذتشَاق ٚفعٌ ايهزا٥ش اغيعاؿٞ ايـرن٠ ٜ٪دٟ ازي اي
ٚأػذ ايزْٛمل ػيا ٜهٕٛ طززًا ؼي إي عاد اٱْظإ عٔ َٓاصٍ اٱضيإ ٚ أثنٙ 
ايلاس ع٢ً أقشاْ٘ ٚأؿخاي٘ ٚ بؼٞ ادتشضي١ ؼي اني ُد  ػيدا ٜهدٕٛ حدا٬ً٥     

 دٕٚ  ٛ ٘ ػطش َٔ ايٓاغ ازي ةشم اهلذا١ٜ ٚاٱضيإ.
اذتكا٥لر يٌ اْٗدا عد٬ج    ٫ٚ  ٓخـش ٚ ٝب١ اٯ١ٜ يايهؼف عٔ ٖزٙ

ٚٚطدد١ًٝ مساٜٚدد١ يكٗددش ايددٓبع ايؼدد١ٜٛٗ ٚايرلددز١ٝر َٚٓدد  اٱْظددإ َددٔ 
 اي ُادٟ ؼي اغيعـ١ٝ.

ٚاغيعـ١ٝ ا٬ف ايطاع١ر ٚ ا٤ق اٯ١ٜ يـٝر١ اٱة٬م يكٛي٘  عازي 
 د فًِ  زنش اٯ١ٜ ْٛع َٚا١ٖٝ اغيعـ١ٝ ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:تِوَا ػَظَىْار

 فعٌ ؿرا٥ش ايزْٛمل. ا٭ٍٚ:
 إ ٝإ ايهزا٥ش َٔ ايزْٛمل. ايااْٞ:
 إس هامل ايزْٛمل ايأ  ٛ ب طخط اا. اياايث:
اغيدشاد َدٔ اغيعـد١ٝ َعـد١ٝ اا عدض ٚ دٌ َٚدا  دا٤ يد٘ َدٔ            ايشاي :

 أحهاّ اذت٬ٍ ٚاذتشاّ.
٫ٚ  عاس  يري ٖزٙ ايٛ ٛٙر ٚنًٗا َٔ َـادٜل اغيعـد١ٝ ٚشتايبد١   

 ا٭ٚاَش اٱهل١ٝر ٚنٌ فشد َٓٗا طزب يًزّ ٚاي كزٝذ.
ذ اًل اا عض ٚ ٌ اٱْظإ يًعزاد٠ ٚةاع١ أٚاَشٙ طزخاْ٘ر فةعٌ يك

ا٭ْزٝدا٤ ٚاطدط١ َزاسند١ يٝٓد٘ ٚيددري ايٓداغ هلدذاٜ ِٗ يٛ دا٥بِٗ ايعزادٜدد١ر        
 ٚإسػادِٖ ٭حهاّ ايؼشٜع١ ٚ عًُِٝٗ طٓٔ ٚ دامل ١ًَ اي ٛحٝذ.

َٚٔ اٯٜاق إ  ـداحب ايدٓيب اغيعةدضاق ٚايدذ٫٫ق ايكاةعداق       
ٚيهٔ ايٓاغ إْكظُٛا ٫ٚ صايٛا ازي قظُري خبـٛق  سية٦ٝ٘ َٔ عٓذ اار

 ًكٞ َا  ا٤ ي٘ ا٭ْزٝا٤ر فؼطش َٔ ايٓاغ  َٔ ياا ٚا٭ْزٝا٤ ٚػطش نبدش  
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ٚ خذ ٚأؿش ع٢ً إس هامل اغيعاؿٞر فةا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشضي١ ي هدشّ  
 ايؼطش ا٭ٍٚ ِٖٚ أٌٖ اٱضيإ ٚختبف عِٓٗ كشس ٚأر٣ ايهباس.

احمل١ٓ ٚايز٤٬ يايهباسر ٚؼي حًٍٛ ايزي١ ٚ زري اٯ١ٜ ع١ً ْضٍٚ كشٚمل 
 ٚاغيظه١ٓ يايهباس ٚ ٛٙ:

 حث ايهباس ع٢ً اي ٛي١ ٚاٱْاي١. ا٭ٍٚ:
إدساى ايٓداغ طيٝعدًا يدشِٖ ٚفدا شِٖ قدزذ اغيعـد١ٝ ٚطد٤ٛ         ايااْٞ:

 عاقز ٗا ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠.
 ٛنٝذ حكٝكد١ ثاي د١ ٖٚدٞ إ ايٓداغ ًَدو ار ٚيدٝع هلدِ         اياايث:

ذٟ ؼي ًَه٘ ٚطًطاْ٘ر َٚٔ ٜ ُاد٣ ؼي اغيعاؿٞ ٜز ًٝ٘ اا اي بشٜط ؼي اي ع
سيا جيعً٘ عا ضًا عٔ اٱكشاس ياغيظًُرير ٜٚأ ٞ ٖزا ايعةض ٚؿٝغ ايزي١ 

 ٚاغيظه١ٓ ع٢ً ٚ ٛٙ:
٬ٖى س٩طا٤ ايهباسر ار إ َٛق س٩طا٥ِٗ ٚفشطاِْٗ طزب  ا٭ٍٚ:

 يلعف قٛ ِٗ.
ٜرتػدذ عدٔ   حـٍٛ ايبشق١ ٚارت٬ف يري ايهباسر ٖٚدٛ أَدش    ايااْٞ:

 اْكطاعِٗ ازي اغيعـ١ٝر ٚاقزاهلِ ع٢ً ايذْٝا.
إْؼدددراهلِ يايًدددزاق طدددزب يًدددٖٛٔ ٚايلدددعف ٖٚةدددشإ  اياايددث: 

 ايظ٬ح.
إْبام ا٭َٛاٍ ع٢ً ايًزاق ٚإػزاع ايؼٗٛاقر ػيا ٜ٪دٟ ازي  ايشاي :

 ق١ًاغي٪١ْٚر ٚعذّ ايكذس٠ ع٢ً َٛا ١ٗ ايؼذا٥ذ ٚاحملٔ.
١ٝر َٚعدداْٞ ا٭ادد٬م  بؼددٞ ا٭َددشا  عٓددذ أٖددٌ اغيعـدد ارتدداَع:

 اغيز١ََٛ يظزب َضاٚي١ ايشرا٥ٌ ٚايكزا٥ذ.
 ازٝدت اغيظدًُري عًد٢ اٱضيدإر يش٩ٜد١ اٯٜداق ايزٝٓداق فُٝدا          ايشاي :

 ٜـٝب ايهباس َٔ اٱي ٤٬ ٚايلشس.
يعث ارتٛف ٚايبضع ؼي ْبٛغ ايهباسر ٚ عًِٗ ٜدذسنٕٛ   ارتاَع:

ذْٝا َكذ١َ يٲقا١َ ؼي َا ٜٓ ظشِٖ َٔ ايعكامل ا٭يِٝ يًخا  إ ايز٤٬ ؼي اي
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 ايعزامل ا٭اشٟٚ.
 إع زاس ايٓاغ َطًكًا ػيا ًٜخل ايهباس َٔ ايلشس ايعا ٌ. ايظادغ:
دعد٠ٛ أيٓدا٤ ايهبداس يً ديفأ َدٔ فعدٌ  يدا٥ِٗر ٚحداِٗ عًد٢           ايظاي :

 اهلذا١ٜ ٚاٱضيإر ٚايٓةا٠ َٔ ٚةأ٠ ايزٍ ٚاغيظه١ٓ.
طدزخاْ٘  يكذ يٝٓت اٯٜد١ ٚ ٗدًا َدٔ يدذٜ  ؿدٓ  اا عدض ٚ دٌ ٚاْد٘         

ٜعةٌ ايعكٛي١ ايٓٛع١ٝ ايعا١َ يًهباسر ٚسيا ٜٓاطب حاٍ ايذْٝا يعع زاسٖا 
داس إَ خإ ٚإا زاسر أٟ يٝع َٔ  عاس  يدري كدشمل ايزيد١ ٚاغيظده١ٓ     
ع٢ً ايهباس ٚيري نِْٛٗ ؼي داس إا زاس ٚإَ خإ ٭ٕ ٖزٙ احمل١ٓ ٚاغيظه١ٓ 

ؼي ْداس   يٝظت َٔ عكٛي١ اٯادش٠ َٚدا فٝٗدا َدٔ ايعدزامل ا٭يدِٝ ٚارتًدٛد       
ادتخِٝر يٌ ٖٞ فشد َٔ َـادٜل اٱي ٤٬ ؼي ايذْٝار فهُا ٜٓعِ اا عدض  
ٚ ٌ ع٢ً اٱْظإ ياغياٍ ٚاياش٠ٚ ع٢ً ايعزذ يٝؼهش اار يٝ ةًد٢  كٝدذٙ   
يأحهدداّ ايؼددشٜع١ ٚإاشا دد٘ اذتكددٛم ايؼددشع١ٝر ٚاٱْبددام ؼي طددزٌٝ اا  

سكاٙ سيا قظِ اا ٚإعا١ْ ايبكشا٤ر ٜٚز ًٞ  اش يايبكش اَ خاًْا ي٘ ؼي ؿيفٙ ٚ
ي٘ر ٜٚشصم أحدذِٖ ايـدخ١ ٚايعافٝد١ ٚادتداٙر ٜٚشَدٞ يعلدِٗ يداغيش         
ٚايذا٤ ٚايباق١ر فاْ٘ طزخاْ٘ ٜز ًٞ ايهباس يايزٍ ٚاغيظه١ٓ يٝهدٕٛ دسطدًا   
َٚٛعظ١ر ٚاْزاسًا َدٔ عدزامل اٯادش٠ر ٚسظيد١ َدٔ عٓدذ اا ٚيايٓداغ        

ب إس هامل ايعزذ طيٝعًار َ  ايباسم فإ ايزٍ ٚاغيظه١ٓ ٫ ٜأ ٝإ ا٫ يظز
 يًُعاؿٞ ٚاقرتاف٘ أقزذ ٚ ٛٙ اغيعـ١ٝ.

 عهى املُاسثح
ٚسد ايبعٌ اغياكٞ"عـدٛا" يـدٝر١ ادتُد  طدت َدشاق ؼي ايكدش ٕر       

فَؼَظَىْا زَظُى َ زَتِّهِنْ فَإَخَرَهُنْ ؤَخْرَج  ث٬ث١ َٓٗا ؼي َعـ١ٝ ايشطٌ َٓٗا قٛي٘  عازي ر

د وَكَاًُىا ََؼْرَدُوىَ لِكَ تِوَا ػَظَىْاذَر ٚ ا٤ ايًبظ ث٬ث َشاق يـٝر١ ر(1)دزَاتَُِحً

لُؼِهيَ الَّهرَِيَ كَفَهسُوا هِهيْ     ؼي طٛس٠ ايزكش٠ ٖٚزٙ اٯ١ٜر ٚقٛيد٘  عدازي ر  
                                                 

 .10طٛس٠ اذتاق١  (1) 
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تَنٍِ بِظْسَائُِ َ ػَلًَ لِعَاىِ دَاوُودَ وَػُِعًَ اتْيِ هَسََْنَ ذَلِكَ تِوَا ػَظَىْا وَكَاًُىا 

 .(1)دََؼْرَدُوىَ

ادتُ  يري اٯٜاق ع٢ً  عٝري اٌٖ  ٚايكش ٕ ٜبظش يعل٘ يعلًار ٜٚذٍ
اغيعاؿٞ ٚاٱازاس عٔ حًٍٛ ايًع١ٓ يِٗر ٚةشدِٖ َٔ سظيد١ اار ٚؼي  
ايٓظز١ يري ايًع١ٓ َٔ  ١ٗ ٚيري كشمل ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ٚاغيهث ؼي  لب 

 اا َٔ  ١ٗ أاش٣ ٚ ٛٙ:
 اي ظاٟٚ يُٝٓٗا فايًع١ٓ ٖٞ ْبظٗا كشمل ايزي١ ٚاغيظه١ٓ. ا٭ٍٚ:
ّٛ ٚارتـٛق َٔ ٚ ٘ر فٗٓاى َاد٠ يٲي كا٤ يدري  ْظز١ ايعُ ايااْٞ:

 ايًع١ٓ ٚيري ايزي١ ٚاغيظه١ٓر َٚاد٠ يٲفرتام.
 ْظز١ ايعُّٛ ٚارتـٛق اغيطًل ٖٚٞ ع٢ً ػعز ري: اياايث:
 ايًع١ٓ فشع ٚ ض٤ َٔ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ. ا٭ٚزي:
ايزٍ ٚاغيظه١ٓ فشع ايًع١ٓر فهٌ رٍ َٚظه١ٓ ُٖا يع١ٓ ٚيٝع  اياا١ْٝ:
 ايعهع.
 اي زأٜ يُٝٓٗار ٚعذّ ٚ ٛد ٚ ٛٙ يٲي كا٤ ٚاغي٬ص١َ يُٝٓٗا.  :ايشاي

ٚايـخٝذ ٖدٛ اياداْٞر ٚايؼدعز١ ايااْٝد١ َدٔ ايٛ د٘ اياايدثر ٜٚدذٍ         
ادتُ  يري َلاَري اٯٜ ري َٔ ايًعٓد١ ٚحًدٍٛ ايدزٍ ٚاغيظده١ٓ يايهبداسر      
ٚإقدداَ ِٗ ؼي  لددب اا عًدد٢ عةددضِٖ عددٔ َٓدد  ايٓدداغ َددٔ داددٍٛ      

ز١ ايهبش َٚا ٜ٪دٟ ايٝ٘ َٔ  بؼٞ سٚح ارتز٫ٕ اٱط٬ّر ٜٚزري ط٤ٛ عاق
 ٚأطزامل ايلعف ٚايٖٛٔ ؼي ْبٛغ ايهباس.

ٚٚسد رنش اغيبعٍٛ ي٘ ؼي ث٬ث  ٜاق َٔ أؿٌ اٯٜاق ايظ ١ ايأ رنش 
ٚٚاحذ٠  (2) دوَػَظَىْا السَّظُى َد  ٚاحذ٠ يكٛي٘  عازي رػَظَىْافٝٗا قٛي٘  عازي ر

                                                 

 .78طٛس٠ اغيا٥ذ٠  (1) 
 .42طٛس٠ ايٓظا٤  (2) 
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 .(2) دوَػَظَىْا زُظُلََُر ٚثايا١ يكٛي٘  عازي ر(1) دهِنْفَؼَظَىْا زَظُى َ زَتِّيكٛي٘  عازي ر

ذَلِهكَ تِوَها ػَظَهىْا وَكَهاًُىا     اَا ؼي اٯٜاق ايا٬ث١ ايأ ٚسد فٝٗا قٛي٘  عدازي ر 

د َٚٓٗا ٖزٙ اٯ١ٜر فاْ٘ مل ٜزنش اغيبعٍٛ ي٘ يًبعٌ عـٛار ٚفٝ٘ ََؼْرَدُوىَ

:ٙٛ ٚ 
شاد َعـد١ٝ ايشطدٌر   ايش ٛع ازي اي بظن ايزا ٞ يًكش ٕ ٚاغيد  ا٭ٍٚ:

 .(3) دوَذِلْكَ ػَادٌ  َحَدُوا تِأََاخِ زَتِّهِنْ وَػَظَىْا زُظُلََُيكٛي٘  عازي ر

وَهَيْ ََؼْضِ اللَََّ وَزَظُىلََُ إساد٠ َعـ١ٝ اا ٚسطً٘ ر قاٍ  عازي ر ايااْٞ:

 .(4)دفَقَدْ ػَ َّ ػَالَالً هُثُِن ا

 شٙ.اغيشاد َعـ١ٝ اا  عازي ٚشتايب١ أٚاَ اياايث:
٫ٚ  عاس  يري ٖزٙ ايٛ ٛٙر ٚنًٗا َٔ َـادٜل اٯ١ٜ ايهشضي١ ٭ٕ 
َا ٜأ ٞ ي٘ ايشطٌ َٔ ا٭ٚاَش ٚايٓٛاٖٞ اصيا ٖٞ َٔ عٓذ اا عض ٚ دٌر  
يزا رنش ا٭ْزٝدا٤ ؼي اغيكداّ يـدب١ "ايشطدٌ" يعع زداس اْٗدِ ٜكَٛدٕٛ ي زًٝدغ         

يٓز٠ٛ" ا٭حهاّ عٔ اا عض ٚ ٌر يُٝٓا  ا٤ رنش ق ٌ ايهباس هلِ يـب١ "ا
يعع زاس اِْٗ ْايٛا ػشف ايزعا١ ٚايشطاي١ر ٚأحشصٚا أػشف اغيشا دب يدري   
ايٓاغر َٚ  ٖزا قاّ ايهباس ياي عذٟ عًِٝٗ ٚق ًِٗر ٚحشَإ ايٓاغ َٔ 
ْع١ُ يكا٥ِٗ يري  ٗشاِْٝٗر فأساد اا طزخاْ٘ عذّ إْ باع ايهبش ٚايهباس 

ر ٚنإٔ ا٭ْزٝا٤ َٔ ق ًِٗ ؼي ايذْٝا يإ كشمل ع٢ً ايهباس ايزٍ ٚاغيظه١ٓ
ياقٕٛ َ  ايٓاغ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ ٜٓضيٕٛ ايدزٍ ٚاهلدٛإ يايهبداس يٝهدٕٛ     
حاٍ ايز٪غ ٚايلعف ٚايزٍ ايزٟ عًٝ٘ ايهباس َٔ َـادٜل يكا٤ ا٭ْزٝا٤ 

                                                 

 .10طٛس٠ اذتاق١  (1) 
 .59طٛس٠ ٖٛد  (2) 
 .59طٛس٠ ٖٛد  (3) 
 .36طٛس٠ ا٭حضامل  (4) 
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وَالَ ذَقُىلُىا لِوَيْ َُقْرَ ُ فٍِ ظَثُِ ِ اللََِّ ؤَهْىَاخٌ تَ ْ ؤَحَُْاءٌ وَلَكِيْ أحٝا٤ يكٛي٘  عازي ر

 .(1)دشْؼُسُوىَالَ ذَ

 ٖٚٓاى َظأي إ:
ٌٖ ٜعين ٖزا إ ا٭ْزٝا٤ ِٖ ايزٜٔ ٜلشيٕٛ ايهباسر يايزٍ  ا٭ٚزي:

ٚاغيظدده١ٓ ٚأْدد٘ َددٔ أطددشاس زتدد٤ٞ اٯٜدد١ يـددٝر١ ايبعددٌ اغيددزين يًُةٗددٍٛ   
 د.ػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ الرِّلَّحُر

ٌٖ ٜهٕٛ ا٭ْزٝا٤ ايزٜٔ ق ًِٗ ايهباس ٚطا٥ط كدشمل ايزيد١    اياا١ْٝ:
يايهباسر فهُدا اْٗدِ مل ٜٓـد ٛا يـدٛق ايٓزد٠ٛر ٚقداَٛا يك دٌ         ٚاغيظه١ٓ

ا٭ْزٝا٤ فدإ اا عدض ٚ دٌ ٜدأرٕ ؼي عدامل ايرٝدب يٮْزٝدا٤ يداْٛاع ا٭ر٣         
ٚادتٛامل عدٔ ا٭ٚزي إ اا عدض ٚ دٌ ٖدٛ ايدزٟ حيدٌ اغيزيد١ ٚاغيظده١ٓ         
يايهباس ٖٚٛ ايكادس ع٢ً نٌ ػ٤ٞر أَا اياا١ْٝ فإ ا٭ْزٝا٤ أحٝا٤ عٓذ اا 

وَالَ ذَحْعَهثَيَّ الَّهرَِيَ قُرِلُهىا فِهٍ     ٚ ٌ ؼي َكاّ ؿذم ر قاٍ  عازي رعض 

 .(2)دظَثُِ ِ اللََِّ ؤَهْىَاذًا تَ ْ ؤَحَُْاءٌ ػِنْدَ زَتِّهِنْ َُسْشَقُىىَ

فكٝذق اٯ١ٜ حٝا٠ ا٭ْزٝا٤ ياْٗا عٓدذ اا عدض ٚ دٌ ٚا٭ْزٝدا٤ ايدزٜٔ      
ٛا ؼي طزٌٝ اار فايزي١ ق ًٛا  ًًُا ٚيرن حل ِٖ طاد٠ ايؼٗذا٤ ايزٜٔ ق ً

ٚاغيظه١ٓ ست١ٓ ٚي٤٬ َٔ عٓدذ اا حتدٌ يايهدافشٜٔ  دضا٤ ٚعكٛيد١ عا ًد١       
ي ُادِٜٗ ؼي اغيعـ١ٝ ٚاي عذٟر ٚٚاق١ٝ مسا١ٜٚ ٭ٌٖ اٱضيإ غيا فٝٗدا َدٔ   

  كٝٝذ ٚ كًٝف ٭ثش ايهباس ؼي اذتٝا٠ ايذْٝا.

 
 

                                                 

 .154ايزكش٠  طٛس٠ (1) 
 .169طٛس٠  ٍ عُشإ  (2) 



                                                                        د285ر                                                                    72َعامل ا٫ضيإ ج 

 

 لاَىٌ "ذنك مبا عصىا"
ي هٜٛٓٝد١ر ٚقاْْٛدًا ثاي دًا ؼي اذتٝدا٠      زري اٯ١ٜ قاعدذ٠ نًٝد١ ؼي اٱساد٠ ا  

ايددذْٝا ٖٚددٛ  عكددب اغيعـدد١ٝ ياحملٓدد١ ٚايددز٤٬ ؼي اذتٝددا٠ر ٜٚعًددِ ايٓدداغ إ  
اٯاش٠ داس  ضا٤ر ًٜٚك٢ فٝٗا ايهباس ايعزامل ا٭يِٝ عكٛي١ ع٢ً نبشِٖ 
اَا ٖزٙ اٯ١ٜ فزنشق اَشًا  اش َلافًا ازي عزامل اٯاش٠ ٚيهٓ٘ ؼي ايذْٝار 

ش ؼي نبشٙر ٜٚـش ع٢ً إس هامل اغيعاؿٞ ٚايدزْٛمل  فعٓذَا ٜ ُاد٣ ايهاف
ٜعةٌ ي٘ اا احملٔ ٚايدز٤٬ يٝهدٕٛ َكذَد١ يًعدزامل أ٭ادشٟٚر ٚٚطد١ًٝ       
يـذٙ عٔ اغيعاؿٞ ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُرير فُٔ ٜهدٕٛ  اسقدًا ؼي ذداس    
ايزٍر ٚ  كارف٘ أَٛاج اغيظه١ٓ َٚا ٜرتػذ عٓٗا َٔ اذتن٠ ٚايٖٛٔ ٚقًد١  

عًٝ٘ اٱكشاس ياغيظًُري ٚ نِٖر ف٬ ٜظ طٝ  ادتاٙ ٚكعف ايؼإٔ ٜ عزس 
َكا ١ً اغيظًُري ٚاادشا ِٗ َدٔ دٜداسِٖر ٫ٚ ٜظد طٝ  َٓد  ايٓداغ َدٔ        

 داٍٛ اٱط٬ّ ٚإثاس٠ ايؼهٛى ٚاٱفرتا٤ ع٢ً اٱط٬ّ.
َٚلاَري ٖزا ايكإْٛ عدٕٛ يًُظدًُري ؼي ايدذْٝار ٚٚاقٝد١ هلدِ َدٔ       

اغي٥٬هددد١  أعددذا٥ِٗ ٚؿدددخٝذ إ اٯٜددداق ايكش ْٝددد١ أاددديفق عدددٔ ْـدددش٠ 
يًُظًُري ؼي ق اهلِ َ  نباس قشٜؽ ا٫ إ ٖزٙ اٯ١ٜ  دزري َدذدًا إكدافًٝا    
جيعٌ ايهباس  ن قادسٜٔ را ًا ع٢ً َٛا ٗد١ اغيظدًُرير ٚ ازدت اٯٜد١ إ     
ايهبدددداس فعًددددٛا ايددددزْٛمل ٚاغيعاؿددددٞ عًدددد٢ ضتددددٛ ايعُددددّٛ انيُددددٛعٞ 
بش ٚاٱط رشاقٞر فِٗ طيٝعًا إػدرتنٛا ؼي فعدٌ أفدشاد َدٔ اغيعـد١ٝ ندايه      

ياار ٚادتخٛد يايٓز٠ٛر ٚقاّ نٌ فشد َدِٓٗ ياغيعـد١ٝ عًد٢ ضتدٛ ايكلد١ٝ      
 ايؼخـ١ٝ فاط خكٛا ايز٤٬ ٚاحمل١ٓ.

ٖٚزٙ اٯ١ٜ َذسط١ ؼي اغيعاسف اٱهل١ٝ ٚػاٖذ ع٢ً إ اا عض ٚ ٌ  
مل ٜرتى ايٓاغ ٚػأِْٗر فُٔ نإ َ٪ًَٓا جيعً٘ عضٜضًار َٚٔ ٚ دٛٙ عض د٘   

عدذٚٙ َدٔ ايهبداس يايدزٍ ٚايلدعف       ٚقذس ٘ عًد٢  عاٖدذ اٱضيدإ كدشمل    
 ٚاهلٛإر َٚٔ نإ نافشًا َش هزًا يًُعاؿٞ فإ اا عض ٚ ٌ جيعً٘ ري٬ًٝ.

ٚؼي حري  ٓب  اغيظدًُري ا٭اد٠ٛ اٱضياْٝد١ر فدإ ايهبداس يدٔ ٜدٓبعِٗ         
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اٱ  ُاع ٚاٱي كا٤ ؼي َباِٖٝ ايهبشريٌ ٜهٕٛ طززًا يزعث ايبشق١ ٚاثاس٠ 
ؿ٠٬  ادتُاع١ ازي احتاد اغيظًُري ْٚزدز  ايؼهٛى يِٝٓٗر ٚؼي حري  ٪دٟ 

ايبشق١ ٚارت٬ف يِٝٓٗ فإ حلدٛس ايهبداس ؼي َٓ دذٜا ِٗ ارتاؿد١ طدزب      
يٓؼش ارتٛف ٚايزعش يِٝٓٗر َٚٓاطز١ ٱَ ٤٬ ْبٛطدِٗ يايٝدأغ ٚايكٓدٛط    
يظزب أازاس سطٛخ َزاد٨ اٱطد٬ّر ٚثزداق اغيظدًُري ٚحظدٔ أدا٥ٗدِ      

 .يٛ ا٥بِٗ ايعزاد١ٜ ي ٛفٝل َٔ عٓذ اا
يكذ أساد اا عض ٚ ٌ يٗزا ايزٝإ  ٛنٝذ حكٝك١ ٖٚٞ اْعذاّ اييفصخ 
يري حٝا٠ اغي٪َٓري ٚايهباس ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر اَا ؼي اٯاش٠ فإ اٯٜداق  
ايكش ١ْٝ  ٪نذ حـٍٛ ادتضا٤ر ٌْٚٝ اغي٪َٓري اياٛامل ر ٚايهباس ايعكاملر 

ٝعٕٛ ٚأَدددا ؼي ايدددذْٝا فدددإ احملدددٔ ٚايؼدددذا٥ذ  ٬حدددل ايهبددداس ٫ٚ ٜظددد ط
 اٱح ةامل عٓٗا.

ٚرنشق اٯ١ٜ اـدا٫ً رَُٝد١ ٜ ـدف يٗدا ايهبداس جتًدب هلدِ ايدزٍ         
ٚاهلٛإ َٓٗا  خٛدِٖ ياٜاق اا عض ٚ ٌ َٚعةضاق ا٭ْزٝا٤ر ٚق ًِٗ 
ا٭ْزٝددا٤ ر ٚفٝٗددا د٫يدد١ عًدد٢ اغي٬صَدد١ يددري اغيعـدد١ٝ ٚيددري احملٓدد١ ٚايؼددذ٠   

ٌ ر ٚحزدد٘ ٚاغيظدده١ٓ ؼي ايددذْٝار ٚ ٛنٝددذ عًدد٢ عظددِٝ قددذس٠ اا عددض ٚ دد  
ْٚـش ٘ يٮْزٝا٤ ٚاغي٪َٓري طيٝعدًار ْٚدضٍٚ طدخط٘ عًد٢ ايدزٜٔ ٜع دذٕٚ       
عًِٝٗر ٜٚكّٛ ايهباس احٝاًْا يك ٌ اغي٪َٓري نُا ؼي ػٗذا٤ أحذ ٚ نِٖر 

 ٚفٝ٘ ٚ ٛٙ:
إذتام ايؼٗذا٤ َٔ اغيظًُري يا٭ْزٝا٤ر فارا ق ٌ ايهافش َظًًُا  ا٭ٍٚ:

 ًٝا.ٱط٬َ٘ ٚثزا ٘ ع٢ً اٱضيإ فهأصيا ق ٌ ْز
ايكٝاّ يك ٌ اغي٪َٔ َٔ ايهبش ياٜاق اار ٭ْ٘ ؿدذٳم ياٜداق    ايااْٞ:

 اا ٚعٌُ يأحهاّ ايؼشٜع١.
 ق ٌ اغي٪َٔ َٛكٛع َظ كٌ. اياايث:

بِىَّ الَّههرَِيَ ٚايـددخٝذ ٖددٛ اياايددث ٜٚددذٍ عًٝدد٘ قٛيدد٘  عددازي ر    

ََقْرُلُىىَ الَّرَِيَ ََإْهُسُوىَ ََكْفُسُوىَ تِأََاخِ اللََِّ وَََقْرُلُىىَ النَّثُِِّنيَ تِغَُْسِ حَقٍّ وَ
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ر فةا٤ ق ٌ اغي٪َٓري ايزٜٔ ٜذعٕٛ (1) دتِالْقِعْؾِ هِيْ النَّاضِ فَثَشِّسْهُنْ تِؼَرَابٍ ؤَلُِنٍ
ازي ايـ٬ح ٚاي ك٣ٛ َعطٛفًا ع٢ً ايهبش ياٯٜاق ٚق ٌ ا٭ْزٝا٤ سيدا ٜبٝدذ   

 اغيراٜش٠ ٚاي عذد.
د َٛكٛع يٲح ةاج ع٢ً ػَظَىْاذَلِكَ تِوَا إ رّ ايهباس ؼي قٛي٘  عازي ر

ايهبدداسر ٚسؿددذ َددا ٜـددٝزِٗ َددٔ ايددز٤٬ ٚايلددشسر ٚفٝدد٘ ػددبا٤ يـددذٚس  
اغيظددًُرير ٖٚددٛ ٚطدد١ًٝ ي كٜٛدد١ إضيدداِْٗ ٚاْكطدداعِٗ ازي ايعزدداد٠ ٚفعددٌ     
ايـاذتاق ٱدساى حكٝك١ ٖٚٞ كعف ٖٚٚٔ عذِٖٚ يبلٌ اار ٚعذّ 

دا٥ًُا يبلٌ  اي ظاٟٚ يري ايهب رير ار  هٕٛ نب١ اغيظًُري ٖٞ ايشا خ١
ٚعٓا١ٜ َشنز١ َٔ عٓذ اا عدض ٚ دٌر فٗدٛ طدزخاْ٘ ايدزٟ ضيدذ اغيظدًُري        
ياغيٓع١ ٚايعض ٚأطزامل ايرًز١ر ٜٚشَدٞ ايهبداس يايلدعف ٚايدٖٛٔ يظدزب      

 َعـٝ ِٗ ٚإس هايِٗ ايهزا٥ش ٚأقزذ ايزْٛمل.
َٚلاَري ٖزا ايكدإْٛ َدٔ أطدزامل ٖذاٜد١ طياعداق ٚأفدٛاج َدٔ         

اٱْظإ ايبطشٟ يًعض ٚا٭َٔ ٚايظ١َ٬ ايهباس ٚداٛهلِ اٱط٬ّ ذتب 
ٚايٓةدا٠ر ْٚبش د٘ َددٔ ايدزٍ ٚاغيظدده١ٓ ٚايباقد١ر ٚؼي اٯٜدد١ حتدزٜش ٚاْددزاس      
يًٓاغ طيٝعًا ر ار اْٗا  زري اغي٬ص١َ يري ايهبدش ٚادتخدٛد ٚيدري ايعكٛيد١     
ايعا ١ً ايأ ٫  هٕٛ يذ٬ًٜ عٔ ايعكٛي١ ا٭اش١ٜٚ يٌ َكذ١َ هلا ٚٚعٝذًا 

اددش٠ َٚددا فٝٗددا َددٔ ٚ ددٛٙ ادتددضا٤ يكظددُٝ٘ اياددٛامل     ٚ ددزننًا يعددامل اٯ 
ٚايعكاملر ٖٚٞ َدٔ َـدادٜل ايشظيد١ اٱهلٝد١ يًٓداغ طيٝعدًا ؼي ايدذْٝا        
،عٌ ايهباس عا ضٜٔ عٔ ا٭ط خٛار ع٢ً أَٛس ايظًط١ٓ ٚايشٜاط١ ايعا١َ 
ؼي ايذْٝار ٚإ  ٗش ايهبش ٚايهباس ؼي َـدش َدٔ ا٭َـداسر فدإ ايعاقزد١      

ازي َكَٛاق اذتبا  ع٢ً اغيًو ٚايظًط١ٓر نُا يًُظًُري ٱف كاس ايهباس 
 ؼي ًَو فشعٕٛ ؼي َـش.

 
                                                 

 .21طٛس٠  ٍ عُشإ  (1) 
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 حبث تاغٍ
َددٔ ٚ ددٛٙ ايزددذٜ  "اٱْظددةاّ" يددإ  هددٕٛ أيبددا  ايهدد٬ّ َٓظددة١ُ  
َ ذااًدد١ فُٝددا يٝٓٗددار اايٝدد١ َددٔ اي عكٝددذ ٜٚظٗددش فٝٗددا حظددٔ ايرتنٝددبر  
ٚطياٍ ايٓظل ٚعزٚي١ ا٭يبا ر ٜٚ ة٢ً اٱْظةاّ ؼي نٌ  ١ٜ َٔ  ٜداق  

  ٕر َٚٓٗا ٖزٙ اٯ١ٜر ٚ  لُٔ ٖزٙ اٯٜاق ٚ ًٖٛا:ايكش
ث٬ث عكٛياق ٚإي ٤٬اق دْٜٝٛد١ر  ًخدل يايباطدكري ايدزٜٔ      ا٭ٍٚ:

 ٜع ذٕٚ ع٢ً اغيظًُري ٖٚٞ:
 ايزي١ ٚإة٬قٗا اغيهاْٞ . أ٫ًٚ:
 اغيظه١ٓ. ثاًْٝا:
 اذتًٍٛ يرلب اا. ثاياًا:

 إط آا٤إ ُٖا: ايااْٞ:
اار يكٛيد٘  عدازي ) إ٫ ذزدٌ َدٔ     َٔ عٓذٙ عٗذ ٚٚؿ١ٝ َٔ  ا٭ٍٚ:

 اا(.
 ايزٟ عٓذٙ َٝاام ٚرَاّ َٔ اغيظًُري. ايااْٞ:
إضتـاس اٱط آا٤ يبشد ٚاحذ َٔ ايعكٛياق ٖٚٛ ايزي١ر َٚٔ  اياايث:

اٯٜددداق ؼي يدددامل اٱْظدددةاّ  كدددذّ اٱطددد آا٤ ٚاغيظددد ا٢ٓ َٓددد٘ ؼي اٯٜددد١   
 ايهشضي١رغيٓ  ايًزع ٚايرتدٜذ.

 د يع١ً ْضٍٚ اغيظه١ٓ يايهباس ٚايباطكري ٖٞ:رنش أسيع١ أفشا ايشاي :
 ايهبش ياٜاق اا. ا٭ٍٚ:
 قٝاَِٗ يك ٌ ا٭ْزٝا٤ يرن حل. ايااْٞ:
 إس هايِٗ اغيعـ١ٝ. اياايث:
إا ٝداسِٖ اي عدذٟ عًد٢ اغيظدًُرير ٚيدري ندٌ َدٔ اغيعـد١ٝ          ايشاي :

ٚاي عذٟ ٚيري ق ٌ ا٭ْزٝا٤ عُّٛ ٚاـٛق َطًلر فك ٌ ايٓيب َعـد١ٝ  
ٝع ايعهعر ٚنزا ايٓظز١ يري اي عذٟ ٚاغيعـ١ٝر فهدٌ  عدِذ ٖدٛ    ٚ عِذ ٚي

 َعـ١ٝر ٚيٝع ايعهع.
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َٚدد   عددذد اغيطايددب ؼي اٯٜدد١ر ٚٚسٚد إطدد آا٤ ادداق فٝٗددا ا٫ إ    
نًُا ٗا  ا٤ق َٓظة١ُر جتدزمل ا٭يـداسر ٚ دذعٛ ازي اٱْـداق هلدار      

 ٚحتث ع٢ً اي ذيش ؼي َعاْٝٗا َٔ  ن ًٌَ أٚ كةش.
 دََؼْرَدُوىَ وَكَاًُىاقٛي٘  عازي ر

نُا  هشس يبظ "ريو" ؼي اٯ١ٜ َٚا فٝ٘ َٔ اٱػاس٠ ازي قزذ اغيعـد١ٝ  
ايأ إس هزٗا ايهباس ٚ عذد أفشادٖا ٚإ ٝاِْٗ ايهزا٥شر  هشس ايبعٌ اغياكٞ 
"ناْٛا" ٚ دا٤ يـدٝر١ ادتُد  ياقرتاْد٘ يدٛاٚ ادتُاعد١ ؼي  ٛنٝدذ ٱػدرتاى         

   ّ ٚايبشقد١ يدري ايهبداسر     ايهباس طيٝعًا ياغيعاؿٞ فعاد٠ َدا ٜظٗدش اٱْكظدا
ٚيهِٓٗ ٜؼرتنٕٛ ٜٚ خذٕٚ ؼي فعٌ اغيعاؿٞ فًِ ٜدزنش يٓدا ايكدش ٕ قٝداّ     
فشٜل أٚطياع١ َِٓٗ يايض ش عٔ ق ٌ ا٭ْزٝا٤ ٚايهبش ياٜاق اار ٚا٭ؿٌ 
إ ق ٌ ايٓيب ٫  ؼرتى ي٘ أ١َ ٚ ٌٝ ناٌَ َٔ ايهباس يٌ ٜكّٛ ي٘ طياع١ 

ٕٚ َدٔ ايهبداس عًد٢    َٔ س٩ٚغ ايهبش ٚأٌٖ اغيعاؿدٞر ٜٚهدٕٛ اٯادش   
:ٙٛ ٚ 

 ايض ش ٚاغيٓ  َٔ ق ٌ ايٓيب ايزٟ ٜذعٛ ازي اا. ا٭ٍٚ:
 ايظهٛق ٚعذّ اي ذاٌ ؼي ا٭َش أَشًا ًْٚٗٝا. ايااْٞ:
 أيٝذ ٚإَلا٤ فعٌ انيشَري ايزٜٔ ٜكَٕٛٛ يك ٌ ايدٓيب فبدٞ    اياايث:

فْعِهدُوىَ  وَكَاىَ فِهٍ الْوَدَِنَهحِ ذِعْهؼَحُ زَهْهؾٍ َُ    قّٛ ؿاو ٚسد قٛي٘  عازي ر

ر ٜددذٍ عًدد٢ ناددش٠ ايظددهإر َٚدد  قًدد١      (1)دفِههٍ األَزْعِ وَالَ َُظْههلِحُىىَ 

 اغيبظذٜٔ فإ ايعزامل  ٌ اغيذ١ٜٓ نًٗا.
اٱعا١ْ ع٢ً ق ٌ ايٓيب يايكٍٛ أٚ ايبعٌ ٚنٌ ٖ٪٤٫ ًَخكٕٛ  ايشاي :

يأقشاِْٗ ايزٜٔ ٜك ًٕٛ ا٭ْزٝا٤ ؼي ْضٍٚ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ يِٗ ٱػرتانِٗ ؼي 
ٜاق ٚايـذٚد عٔ ايٓز٠ٛ فخ ٢ يٛ أ ٗش يعلِٗ عدذّ ايشكدا   ايهبش ياٯ

يك ٌ ايٓيب فإ ايزٍ ٚاغيظه١ٓ ٚ لب اا ٜٓضٍ ي٘  ضا٤ يهبشٙ ياٯٜاق 
                                                 

 .48طٛس٠ ايٌُٓ  (1) 
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٭ٕ ايهبش ايٓٛعٞ َكذ١َ ٚطزب يًةشضي١ ارتاؿ١ يك ٌ ايٓيب ايأ  عدٛد  
 يايلشس ايعاّ ع٢ً ايهباسر ٚؼي  هشاس ايبعٌ ناْٛا ؼي اٯ١ٜ َظا٥ٌ:

 اي هشاس ؼي يٝإ  عذاد رْٛمل ايهباس.  ا٤ ا٭ٚزي:
 اط خكام ايهباس يٲي ٤٬ ٚايعكٛي١ ايعا ١ً. اياا١ْٝ:
ؿخٝذ إ ايذْٝا داس اَٗاٍ ا٫ إ ايهباس شيادٚا ؼي اغيعاؿٞ  اياايا١:

 يذيٌٝ  هشاس يبظ "ناْٛا" ؼي يٝإ اغيعاؿٞ ٚايهزا٥ش ايأ أس هزٖٛا.
اؿٞ ٚايظ٦ٝاق يًر١ ادتُ  إػرتاى ايهباس طيٝعًا يبعٌ اغيع ايشايع١:

 ؼي اٯ١ٜ.
اٯٜد١ َدٔ َـدادٜل ايرلدب اٱهلدٞ عًد٢ ايهبداس ي عدذد          ارتاَظ١:

 رْٛيِٗ.
 كظددِٝ ايددزْٛمل ٚايهزددا٥ش ايددأ إس هزٗددا ايهبدداس ايددأ       ايظادطدد١:

 اط خكٛا َعٗا ْضٍٚ ايز٤٬ر ٚاحملٔ يِٗ ع٢ً أقظاّ:
د ٖٚدٛ عًد٢   كَهاًُىا  ذَلِكَ تِهإًََّهُنْ ٖٚٛ ايزٟ ٜذٍ عًٝ٘ قٛي٘  عازي ر ا٭ٍٚ:

 ٚ ٗري:
 ايهبش ياٜاق اا. ا٭ٍٚ:
 ق ٌ ا٭ْزٝا٤ عذٚاًْا ٚ ًًُا. ايااْٞ:
إس هامل اغيعاؿٞر ٚاٱقا١َ عًٝٗا ٖٚٛ ايزٟ ٜذٍ عًٝ٘ قٛي٘  ايااْٞ:

 د.ذَلِكَ تِوَا ػَظَىْا عازي ر

وَكَاًُىا اي عذٟ ٚايظًِ ٚاٱكشاس يايزاق ٚايرن يكٛي٘  عازي ر اياايث:

 د.ىَََؼْرَدُو
ٚنُا  هشس حشف ايعطف "ايٛاٚ" يري ٚ ٛٙ ايز٤٬ ٚاحملٔ ايأ ْضيت 

د وَتَاءُوا تِغَؼَةٍ هِيْ اللََِّ وَػُهسِتَدْ ػَلَهُْهِنْ الْوَعْهكَنَحُ   يايهباس َش ري يكٛي٘  عازي ر

فاْدد٘  هددشس َددش ري اٜلددًا يزٝددإ عًدد١ ْددضٍٚ ايددز٤٬ يٗددِر يكٛيدد٘  عددازي         



                                                                        د291ر                                                                    72َعامل ا٫ضيإ ج 

 

وَكَهاًُىا  ٘ ع٢ً ايهبش ياٜاق اار ٚقٛي٘  عدازي ر د ٚعطبوَََقْرُلُىىَ األًَثَُِهاءَ ر

 د.ََؼْرَدُوىَ

 ٚؼي ايعطف يري أفشاد ٚع١ً ْضٍٚ ايز٤٬ يايهباس ٚ ٛٙ:
إفدداد٠ ادتُدد  يٝٓٗددار فدد٬ حيـددٌ كددشمل اغيظدده١ٓ ٚاغيهددث ؼي ا٭ٍٚ: 

 لب اا ا٫ عٔ اس هامل ايهباس دتُٝ  ٖزٙ اٯثاّ عًد٢ ضتدٛ ايعُدّٛ    
 يبعًٗا. ايزذيٞر ٚقٝاّ نٌ فشد َِٓٗ

إفاد٠ ادتُ  ٚيهٔ يٝع ع٢ً ضتٛ ايكل١ٝ ايؼخـ١ٝ ٚايعُّٛ  ايااْٞ:
ايزذيٞر يٌ ٜهبٞ قٝاّ فشٜل َدِٓٗ يؼدطش َدٔ ٖدزٙ ايهزدا٥ش ٚفشٜدل  ادش        

 يايؼطش اٯاش َٓٗا.
نباٜدد١ إس هددامل طياعدد١ اٚ ةا٥بدد١ َددٔ ايهبدداس يبعددٌ ٖددزٙ   اياايددث:

 ايزْٛملر فٝٓضٍ ايعزامل يِٗ طيٝعًا.
ايرت ٝب ؼي اٯثاّ فأٍٚ َا فعٌ ايهباس ٖٛ نبشِٖ  إفاد٠ اٯ١ٜ ايشاي :

 ياٯٜاق ثِ قاَٛا يك ٌ ا٭ْزٝا٤.
إا ًف ايٓخا٠ ؼي إفاد٠ )ايٛاٚ( ايرت ٝب يعذ ا باقِٗ ع٢ً  ارتاَع:

إفاد ٗا ادتُ ر ٚرٖب ا٭ناش َِٓٗ ع٢ً إفاد٠ ايرت ٝبر ٚقًٓا ياي بـٌٝ 
ٔر فدايٛاٚ ؼي قٛيد٘   ٖٚٛ قذ  بٝذ اٯ١ٜ ايرت ٝب اٚ ٫  بٝذٙ ذظدب ايكدشا٥  

د  بٝذ ايرت ٝب ٭ٕ ايٓيب ٜأ ٞ ََكْفُسُوىَ تِأََاخِ اللََِّ وَََقْرُلُىىَ األًَثَُِاءَ عازي ر

ياٯٜاق ٚاغيعةضاق َٔ عٓذ اار فٝةخذ يٗا ايهباس ٜٚ ُادٕٚ ؼي ايرٞر 
ٜٚكَٕٛٛ يك ٌ ايٓيب ر ٚ بٝذ ايٛاٚ اياا١ْٝ ايرت ٝب ٚاغيعٝد١ر ار إ ايهبدش   

يزٟ ٜ بشع عٓ٘ اي عذٟ ر نُا إ ايهبش َٛكٛع  عكا٥دذٟر  ٖٛ ا٭ؿٌ ا
ٚاي عذٟ فعٌ َزَّٛ ٜظ ًضّ اغيباع١ً يري اغي عدذٟ ٚاغي عدذ٣ عًٝد٘رٚ ٔ    

 نإ ٜك  َٔ ةشف ٚاحذ .
َٚٔ إعةاصاٯ١ٜ ايهشضي١ اْٗا أا  ُت يزنش  عذٟ ايهباسر ٚ ا٤ق  

يٝهٕٛ يـٝر١ ايبعٌ اغياكٞ ؼي د٫ي١ ع٢ً ثزٛق  عذِٜٗ ٚإط ُشاسِٖ فٝ٘ 
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حًٍٛ ايزٍ ٚاغيظه١ٓ يِٗ حا ١ هلِ ٚيًُظدًُري ٚايٓداغر اَدا يايٓظدز١     
هلِ فإ ْضٍٚ ايزي١ ٚاغيظه١ٓ ياٱْظإ ٜكًٌ َٔ عضَ٘ ع٢ً اي عذٟ ٚإ 
قاّ ياي عذٟ فاْ٘ ٜكدّٛ يد٘ عًد٢ ضتدٛ ستدذٚد ر ٖٚدٛ َدٔ َـدادٜل اٯٜد١          

يدد١ ٚاغيظدده١ٓ د ار إ ايزلَههيْ ََؼُههسُّوكُنْ بِالَّ ؤَذًيايظددايك١ ٚقٛيدد٘  عددازي ر 

 لعف ١ُٖ ايهباس ٚ ؼٌ أٜذِٜٗ ٚ زعث ارتدٛف ٚايبدضع ؼي ْبٛطدِٗر    
ٚنزا يايٓظز١ ذتًٍٛ  لب اا عًِٝٗ فاْ٘ جيعًدِٗ َٓؼدرًري يأْبظدِٗر    
عا ضٜٔ عٔ قلا٤ حٛا٥ةِٗ ٚ ٝظن َد٪ْٚ ِٗر َد  اٱيد ٤٬ ؼي ايعافٝد١     

 ٚايزذٕ.
ٚأَددا يايٓظددز١ يًُظددًُري فدداِْٗ حي ددا ٕٛ سظيدد١ اا عددض ٚ ددٌ         
ياي خبٝف عِٓٗر ٚدف  أر٣ ايهباس ٚستا٫ٚ ِٗ اي عدذٟ عًد٢ اغيظدًُري    
ٚحشَا ِٗ َٚٓاطهِٗ ٚأَٛاهلِ ٚأَـاسِٖ ر ف أ ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ يطبًا دا٥ًُا 
َٔ عٓذ اا يًُظًُري طيٝعًار ٚيهٌ َظًِ َٚظ١ًُ ع٢ً ضتٛ ارتـٛق 
فزعددذ إ نددإ ايهبدداس ٜضاٚيددٕٛ اٱع ددذا٤ ٚايظًددِ غيٓطددٛم قٛيدد٘  عددازي     

د  ددا٤ ْددضٍٚ احملٓدد١ ٚايددز٤٬ يٗددِ يٝهددٕٛ ٚاقٝدد١  نٜدد١  اًُىا ََؼْرَههدُوىَوَكَههر

يًُظًُرير ٚحشصًا َٔ ػش ايهباسر ٚيؼاس٠ يعذّ ٚؿٍٛ اي عدذٟ ايدِٝٗ   
ا٫ َٔ أْاغ َؼرٛيري يأْبظِٗر ٚعا ضٜٔ عٔ َٛاؿ١ً اي عذٟ اٚايك اٍ 
ٚ كدذٜش اٯٜد١: "نداْٛا ٜع دذٕٚ فزدا٤ٚا يرلدب َدٔ اا ٚكدشيت عًددِٝٗ         

 ".اغيظه١ٓ
ٚؿدخٝذ إ اٯٜد١  دا٤ق يـددٝر١ ادتًُد١ ارتيفٜد١ ا٫ اْٗدا   لددُٔ        

ايزؼاس٠ ٚايٛعذ ايهشِٜ يًُظًُري يإ ايهبداس يدٔ ٜلدشِٖٚ ٚإ ُٖدٛا     
ياي عذٟ عًِٝٗر ٚيهٔ ٖزا ٫ ٜعين ايرب١ً ٚعدذّ اٱحدرتاص َدِٓٗر ٭ٕ    
اٯ١ٜ ايظايك١ أاديفق عدٔ ٚؿدٍٛ ا٭ر٣ َدِٓٗر ٚيدٛسٚد  ٜداق عذٜدذ٠        

ََاؤََُّهَا الَّهرَِيَ آهَنُهىا   ازي ايٝكظ١ ٚأاز اذتا٥ط١ ر قاٍ  عازي ر ذعٛ اغيظًُري 
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 .(1)دخُرُوا حِرْزَكُنْ
ٚأَا يايٓظز١ يًٓاغ فدإ كدشمل ايزيد١ عًد٢ ايهبداس ايدزٜٔ ٜع دذٕٚ        
دسغ يًٝغ هلِ طيٝعًا ٱ  ٓامل اي عذٟر َٚعشف١ ؿذم ْضٍٚ ايكش ٕ َٔ 

 عٓذ اا ٭ٕ اٯ١ٜ   لُٔ ٚ ًٖٛا:
 زي١ يايهباس.حًٍٛ اي ا٭ٍٚ:
اي ـددام ايزيدد١ يايهبدداس آُٜددا ندداْٛا يعَُٛدداق قٛيدد٘  عددازي   ايادداْٞ:

 د.ؤََْنَوَا ثُقِفُىار

َٛكٛع١ٝ ايعٗذ ٚاغيٝاام ؼي  عًٝل ٚسف  ايزيد١ عدٔ ايهبداس     اياايث:
 ٚيٛ ع٢ً ضتٛ َ٪قت ر ٖٚٛ ع٢ً قظُري:

ايعٗذ ٚايٛؿ١ٝ َٔ عٓذ اا يًُظًُري نُدا ؼي حبدظ ايزَد١     ا٭ٍٚ:
ٚحشَدد١ ق ددٌ ايه ددايٞ  ددن اذتشيددٞ ٚاي كٝددذ يأحهدداّ اٱ دداس٠    ٚايعٗددذر

 .(2) دوَبِىْ ؤَحَدٌ هِيْ الْوُشْسِكِنيَ اظْرََْازَََّ فَإَ ِسْ ُٚاي زًٝغ قاٍ  عازي ر

 عاٖددذ اغيظددًُري يًعٗددٛد ٚاغيٛاثٝددل ايددأ قطعٖٛددا يرنٖددِ     ايادداْٞ:
يِ فَؼَلَهُْكُنْ  وَبِىْ اظْرَنظَهسُوكُنْ فِهٍ الهدَِّ   َٚلاَري ايـًذ ر قاٍ  عازي ر

 .(3)دالنَّظْسُ بِالَّ ػَلًَ قَىْمٍ تَُْنَكُنْ وَتَُْنَهُنْ هُِثَاٌِ

َهث ايهباس ؼي  لب اار ٚإقاَ ِٗ ؼي طخط اا ٚحًٍٛ  ايشاي :
 اغيظه١ٓ ٚاهلٛإ يِٗ.

يٝدددإ أطدددزامل َهدددث ايهبددداس ؼي  لدددب اا ٚكدددشيِٗ  ارتددداَع:
يد٤٬ َدٔ عٓدذ اار ٚإ     ياغيظه١ٓر ٚإ اغيظه١ٓ ٚايزٍ ايزٟ ذتل ايهباس

 ٗشق ؼي ايزري يعض ا٭طزامل اغياد١ٜ ي٘ر ٖٚدزٙ ا٭طدزامل عًد٢ ٚ دٛٙ     

                                                 

 .71طٛس٠ ايٓظا٤  (1) 
 .6طٛس٠ اي ٛي١  (2) 
 .72طٛس٠ ا٭ْباٍ  (3) 
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:ٖٞ 
 خددٛد ايهبدداسر ٚؿددذٚدِٖ ٚاْهدداسِٖ يًزٝٓدداق ٚد٥٫ددٌ     ا٭ٍٚ:

 اي ٛحٝذ ٚايٓز٠ٛ.
إقذاّ ايهباس ع٢ً ق ٌ طاد٠ ايزؼشر ٚسطٌ ايظُا٤ر ٚآَدا٤   ايااْٞ:

 ايؼشٜع١ ٚأ١ُ٥ اهلذ٣ ِٖٚ ا٭ْزٝا٤.
ايك ٌ عذا٠ٚ َ  اار ٚحشمل ع٢ً ايظُا٤ ر ٚ لٝٝ  ٭حهاّ ٖٚزا 

اي ٛحٝددذر ٚستاٚيدد١ يطُددع َعددامل ايددذٜٔر فٓددضٍ ايرلددب اٱهلددٞ عًدد٢ 
ؿد٢ً اا عًٝد٘   ايهافشٜٔ يٝهٕٛ  أدٜزًا ٚصا شًا هلِر ٚٚاق١ٝ يًٓيب ستُذ 

ٚاغي٪َٓرير ٚ زري اٯ١ٜ يًٓاغ حش١َ دّ اغي٪َٔ ٚيضّٚ إ  ٓامل ٚ ي٘ ٚطًِ 
وَهَهيْ ََقْرُه ْ هُاْهِن ها هُرَؼَوِّهد ا     ٚستاٚي١ إصٖام سٚح٘ ر قاٍ  عدازي ر اٱكشاس ي٘ 

 .(1)دفََْصَائُ ُ  َهَنَّنُ خَالِد ا فُِهَا وَغَؼِةَ اللََُّ ػَلََُِْ وَلَؼَنََُ وَؤَػَدَّ لََُ ػَرَات ا ػَظُِو ا
َٚٔ ٜك ٌ ايٓيب ٜز٤ٛ يارتًٛد ؼي ايٓاس َٔ يامل ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ طٛا٤ 

خذًا أٚ َ عذدًار يبلٌ ايٓيب ع٢ً اغي٪َٔ َطًكًا يايٓز٠ٛ ٚايدٛحٞ  نإ َ 
َ  ايظزل ازي اٱضيإر َٚدٔ اٯٜداق إ ٜدأ ٞ رندش ق دٌ ايهبداس يٮْزٝدا٤        
يـٝر١ ادت١ًُ ارتيف١ٜ عيع َشاقر ٚؼي نٌ َش٠ ٜأ ٞ ارتيف َكٝذًا يكٛي٘ 

ح ةاج دٚ ا٤ َش٠ يـٝر١ اٱط بٗاّ اٱْهاسٟر ٚير١ اٱتِغَُْسِ حَقٍّ عازي ر

 .(2)دقُ ْ فَلِنَ ذَقْرُلُىىَ ؤًَْثَُِاءَ اللََِّ هِيْ قَثْ ُ بِىْ كُنرُنْ هُاْهِنِنيَيكٛي٘  عازي ر

يٝددإ عًدد١ شيددادٟ ايهبدداس ؼي ايددزْٛملر ٚجتددشأِٖ ؼي فعددٌ   ارتدداَع:
ايهزا٥ش َٔ  ن صا ش ر ٚاِْٗ ناْٛا ٜش هزٕٛ اغيعاؿٞ ع٢ً ضتٛ ايعُدّٛ  

ياٱٜردداٍ ؼي ادتشضيدد١ر ٚاٱفددشاط ؼي  اٱطدد رشاقٞر فٝكددّٛ طياعدد١ َددِٓٗ   
 ايظ٦ٝاق فعط خكٛا ايز٤٬ ٚاحملٔ.

اٱػاس٠ ازي ا٭كشاس ايبادح١ ايأ  ًخل يايبشد ٚادتُاع١  ايظادغ:
                                                 

 .93طٛس٠ ايٓظا٤  (1) 
 .91طٛس٠ ايزكش٠  (2) 
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ارا قاَٛا ياٱع ذا٤ ٚاع ادٚا عًٝ٘ر ٚمل حيبظٛا اذتشَاقر ٚ ا٤ق اٯ١ٜ 
ٛ وَكَههاًُىا ََؼْرَههدُوىَيـددٝر١ ادتُدد  ر ٕ ؼي د أٟ إ ايهبدداس طيٝعددًا َؼددرتن

اي عذٟ ع٢ً ايرنر ٚإ مل جي ُعٛا ؼي فشد َٔ أفشاد اي عذٟ ٚؼي اغيشا ب 
 ا٭ناش قزخًا َٓ٘.

ٚاٯ١ٜ إضت٬ي١ٝ ٚ بٝذ رّ ٚحتزٜش نٌ فشد َٔ ايهباس إس هب اغيعـ١ٝ 
ٚإع ذ٣ر ٚ ا٤ ٖزا اٱع ذا٤ عدٔ اا ٝداس ٚعًدِ سيٛكدٛع٘ ٚيدٝع عدٔ       

لِكَ ًَـْثَهغُ ػَلَهً قُلُهىبِ    كَهرَ  ٌٗ ٚ بًد١ر يدزا إطد خكٛا ايدز٤٬ قداٍ  عدازي ر      

ر ٫ٚ ٜٓخـش َٛكٛع اي عذٟ يظًِ اٯاشٜٔ يٌ ٜؼدٌُ  (1) دالْوُؼْرَهدَِيَ 

 ًِ ايٓبع ٚاي عذٟ ع٢ً اذتشَاقر ٚاٱفرتا٤ ؼي ايذٜٔ ٚحتشٜف اي ٓضٌٜ 
اغيزنٛس٠ ؼي اي ٛسا٠ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٚ زذٌٜ ؿباق ايٓيب ستُذ 

وَهَيْ ََؼْهضِ اللَّهََ وَزَظُهىلََُ    ر قاٍ  عازي رٚاٱصتٌٝر ٚؿذ ايٓاغ عٔ اٱضيإ 

 .(2)دوَََرَؼَدَّ حُدُودَ ُ َُدْخِلَُْ ًَاز ا

 حبث تاغٍ
َٔ ٚ ٛٙ ايزذٜ  "اي كظدِٝ" ٖٚدٛ إطد ٝبا٤ أقظداّ ايؼد٤ٞ اغيٛ دٛد٠       

 ٫اغيُه١ٓ عك٬ًر ٚقذ  ا٤ق ٖزٙ اٯ١ٜ يزٝإ أَٛس:
طد٬ّر ٚفٝد٘   ايلشس ٚايز٤٬ ايزٟ ًٜخل ايدزٜٔ حيداسيٕٛ اٱ   ا٭ٍٚ:

دعدد٠ٛ يًُظددًُري يًـدديفر ٚاي ٗدد٤ٞ ٚاٱطدد عذاد ي خكٝددل ايٓـددش عًدد٢    
ا٭عذا٤ر ٭ٕ كشمل ايزي١ ٚاغيظده١ٓ عًد٢ ايباطدكرير َكذَد١ َٚٛكدٛع      
كَهنْ  ي ٝظن اٱ ٗاص عًِٝٗر ٚيٛ َ  ق١ً عذد ٚعذ٠ اغيظًُري قاٍ  عدازي ر 

 .(3) دَِهِيْ فِ َحٍ قَلُِلَحٍ غَلَثَدْ فِ َحً كَثِريَج  تِةِذْىِ اللَّ
                                                 

 .74طٛس٠ ْٜٛع  (1) 
 .14طٛس٠ ايٓظا٤  (2) 
 .249طٛس٠ ايزكش٠  (3) 
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  عٝري أفشاد ايز٤٬ ٖٚٞ ع٢ً أقظاّ:ايااْٞ: 
 ٍٛ ايهباس يايزي١ ع٢ً ضتٛ اٱةد٬م ايضَداْٞ ٚاغيهداْٞر     ا٭ٍٚ:

ٚفٝدد٘ إطدد ٝبا٤ يٮَددانٔ ٚا٭َـدداسر ٚػدداٖذ عًدد٢ إ ا٭س  ًَددو ا   
 عازير ٚمل جيعدٌ اا طدزخاْ٘ ايهدافشٜٔ ايدزٜٔ ٜع دذٕٚ عًد٢ اٱطد٬ّ        

 ٌ  ٬حكِٗ ايزي١ أُٜٓا ثكبٛا.ٜ ٓعُٕٛ ؼي أٟ يكع١ َٓٗا ي
اذتًٍٛ ؼي  لب ٚطخط اا  عدازي يظدزب إ  ُداع ايهبدش      ايااْٞ:

 ٚاي عذٟ ع٢ً اغيظًُري.
اغيظدده١ٓ ٚاهلددٛإ ايٓبظددٞر ٚ ٗددٛس سٚح ايٝددأغ ٚايكٓددٛط  اياايددث:

 ٚايعةض عٔ ٌْٝ ايش ا٥ب.
يٝإ ع١ً حًٍٛ ايرلب اٱهلٞ ٚاغيظه١ٓ يايهباس ٚاغيع ذٜٔ  ايشاي :

ٝإ سظي١ يايٓاغ طيٝعًار ٚديٌٝ ع٢ً ْضٍٚ ايكش ٕ َٔ عٓذ اا ٖٚزا ايز
:ٙٛ ٚ َٔ 
 أْ٘ نؼف يًخكا٥ل اي أسخي١ٝر ٚا ٗاس غيا ختبٝ٘ ايٓبٛغ. ا٭ٍٚ:
 إقا١َ اذتة١ ع٢ً ايهباس ٚاغيع ذٜٔ. ايااْٞ:
 عٌ ايهباس ًٜ ب ٕٛ ازي أْبظِٗ ٜٚ ًُظٕٛ ةشم ايٓةا٠ َٔ  اياايث:

 نايٛغ ايهبش ٚادتخٛد.
ايذ٫ي١ ع٢ً إ ايكش ٕ َذسط١ يًعًّٛر ٌٜٓٗ ايٓاغ طيٝعدًا   :ايشاي 

َٓ٘ر ٜٚأازٕٚ َٔ عًَٛ٘ َا حي ا ٕٛ ايٝ٘ر ٚفٝ٘ َٓ  يًزع ٚةشد يًؼو 
 ٚايِٖٛر ٚ  ة٢ً اغيعاسف اٱهل١ٝ ؼي ٖزٙ اٯ١ٜ َٔ ٚ ٛٙ:

إس كا٤ اغيظدًُري ؼي نظدب ايعًدّٛر ٚاٱةد٬ع عًد٢ قـدف        ا٭ٍٚ:
 غيزاٖب.ا٭َِ ايظايب١ر ٚأؿٍٛ ايبشم ٚا

َعشف١ أٌٖ ايه امل يً كظِٝ ايٛاقعٞ هلِ ع٢ً أطاغ اٱضيإ  ايااْٞ:
ياا أٚارتشٚج عٔ ةاع ٘ر فكذ ٜظٕٓٛ اٱحتاد ٚاي ؼاي٘ ٚاي ظاٟٚ يِٝٓٗر    
ٚأْٗددِ ْظددا٥ش ؼي ايعكٝددذ٠ يًخددا  اٱػددرتاى ٚاٱي كددا٤ ؼي اٱْ ظددامل ازي    

 كظُِٝٗ ازي ايٝٗٛد اي ٛسا٠ أٚ ازي اٱصتٌٝر فةا٤ ايكش ٕ ي كظِٝ  اش  ن 
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ٚايٓـاس٣ر ٚإط ك٬ٍ نٌ ١ًَ يعطِ يٌ  ا٤ ياي كظِٝ يًخا  اٱضيإ ياا 
هِهنْهُنْ الْوُاْهِنُهىىَ   أٚ ايل٬ي١ يعا ٝاس ارتشٚج عٔ ةاع د٘ ريكٛيد٘  عدازي ر   

د ر َدد  يٝددإ قًدد١ ايبشٜددل ا٭ٍٚ يددن٣ ايددزٟ ٜٓ ُددٞ  وَؤَكْثَههسُهُنْ الْفَاظِههقُىىَ

 يكظُري ٖٛ.ٜٚـًذ حاي٘.يً ٛسا٠ ٚاٱصتٌٝ َٔ أٟ ا
ثزدٛق حكٝكد١ ؼي اٱساد٠ اي هٜٛٓٝد١ ٚاي ؼدشٜع١ٝ ٖٚدٞ عدذّ        اياايث:

إْر٬م يامل ايٓةا٠ ع٢ً اٱْظإر فُد   ًدزع ايعزدذ يدايهبش ٚادتخدٛدر      
ٚإؿشاسٙ ع٢ً اغيعاؿٞ فإ ةشٜدل ايٓةدا٠ َعزدذ يد٘ ٚ ؼد  عًد٢  اْزٝد٘        

 ا٭كٛا٤ ايزٗٝة١ ٚأطزامل ادتزمل غيا فٝ٘ ايظعاد٠ ٚايرزط١.
ٖٚزٙ اٯ١ٜ َٔ ةشم ايٓةا٠ ؼي ايذْٝا ٚاٯاش٠ر ار اْٗا جتعٌ ايٓبع 
 ٓبش َٔ ايهبش ٚادتخٛد غي٬ص١َ ايزي١ ٚاغيظده١ٓ هلُدار ٚختاةدب ايعكدٌ     
ايزٟ  عً٘ اا عض ٚ ٌ سط٫ًٛ ياةًٓٝا عٓدذ اٱْظدإ ٚ دذعٛٙ يٲطد٬ّ     

 ٚ ش ب ايٓبع يايٓطل يايؼٗاد ري ٚ ًُع طزٌ ايظ١َ٬ ٚا٭َٔ.
 ٛ ٘ ارتطامل ؼي اٯ١ٜ ايهشضي١ ازي ايهباس ياغيبّٗٛ ٚإةد٬م   ايشاي :

 ايذ٫ي١ ٚاغيلُٕٛ َٔ ٚ ٛٙ:
ؿذم ْضٍٚ ايكش ٕ َٔ عٓذ اا عدض ٚ دٌ غيدا فٝد٘ َدٔ أْزدا٤        ا٭ٍٚ:

 ايرٝب ٚنؼف أحٛاٍ ا٭َِ ٚاغيًٌ.
 ٛهلِ سيلاَري اٯٜد١ ايهشضيد١ ٚيدضّٚ عدذّ اي عدذٟ عًد٢        ايااْٞ:
 اٱط٬ّ.

اٍٛ اٱطد٬ّ ٚ دشى َٓداصٍ ايهبدش َٚدا فٝد٘ َدٔ        ايذع٠ٛ يذ اياايث:
 ايشد٣.

يكذ  ا٤ق ع١ً كشمل اغيظه١ٓ ع٢ً ايباطكري حة١ عًِٝٗ يري ايٓاغ 
أطيعرير ٚ هؼف عٔ عذّ نباٜد١ اٱْ ظدامل ازي ايه دامل ايظدُاٟٚ ؼي     
 ضن١ٝ ايٓبعر ف٬يذ َٔ ايعٌُ سيلاَٝٓ٘ر ٚإنشاّ ايزٜٔ  ا٤ٚا ي٘ر ْٚضيٛا 

ِٖٚ ا٭ْزٝا٤ ر ٚ ًو اـٛؿ١ٝ إْبشد يٗا  يايٛحٞ َٔ عٓذ اا عض ٚ ٌ
 اغيظًُٕٛ فعط خكٛا ؿب١ ان أ١َ أاش ت يًٓاغ.
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 قإْٛ  لب اا 200 دػُسِتَدْ ػَلَُْهِنْ الرِّلَّحُقٛي٘  عازي ر 150

 عًِ اغيٓاطز١ 203 قإْٛ كشمل ايزي١ 156
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 قإْٛ ريو ياِْٗ ناْٛا ٜهبشٕٚ 237 ذث ن٬َٞ 170
 عًِ اغيٓاطز١ 240 قإْٛ آُٜا ثكبٛا 171
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