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 املمدِــــــح
دسععطدددة ػ١عكعَٚدددذدعملعايدددٓ،ِعكعٚندددٌعْ،ُددد١ععٞاحلُدددذعلع ًددد٢ع دددٛاي

َددٔعإ٫عالعكعع كددةْٕٛعٖٚددٛع٫عٜكددذسع ًٝٗددةععأَددٛسعايددذٜٔعٚايددذْٝةعكعْٚة كدد١ع
عدٗةتع:

عَة١ٖٝعايٓ،١ُع.عا٭ٚػلع:
عَٓةؾععايٓ،١ُع.عايجة١ْٝع:
عٚاي،ة١َع.ايٓ،١ُعايؼخـ١ٝععايجةيج١ع:

عايهِعٚاكلكذاسعيًٓ،١ُع.عايشا ،١ع:
عأٚإعْضٍٚعايٓ،١ُعا٭سظٔع.عاخلةَظ١ع:

عايًطـعاٱهلٞع ٗذا١ٜعاي،بذعيٲْتؿةععَٔعايٓ،١ُع.عايظةدط١ع:
عجتذدعأؾشادعايٓ،١ُع.عايظة ،١ع:
كععجتًددٞعَ،ددةْٞعايش ٛ ٝدد١عاكلطًكدد١عملعنددٌعْ،ُدد١عَددٔع ٓددذعالعععععععايجةَٓدد١ع:

َْنٍ لللَ   نننقدددةٍع ،دددةػلعطعع َْنٍ َوِملللُ نَّمشاللللَو  نننننُقلللَمنْ للل َْنَّمشالللو إِنً َّٞأَََّنن أْاللل ُقُكَمنِْللل

ُاننننننن َْنَّْم  للل َ نِْللل َِنً ٍ َ للل نَّ نَّْمو َاللل َْنَّْمو َاللل ُانِْللل َْنٍ َ للل نَّ نَّْم  للل ً َّٞأَبؼ لللاَ نً ْ للل

ٝأنت تاُقٌن  َْنٍ د با  نَّٞأَْ  نفأش َ ُقٌُمٌن نَّممَّى نفأُقَمن أفأ ع.(1)صً ْ 

ايددد١عايطدددةس٨عَٓٗدددةعٖٚدددٛعَدددٔععععٛاْدددععكعٚإصَدددٔعاكلعايٛقةٜددد١عايتةطددد،١ع:

َ نً ُُِّللد ي نُ   نَّْمِكت للا ِننننن َُٛددةتعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع كعٖٚددٌع(2)صٍ َو  للٌَّنَّممَّللى نْ للانٍ ظ للإ نً ٍ ََِِلل

                                                           

ع.31طٛس٠عْٜٛععع(1)
ع.39طٛس٠عايش ذعع(2)
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احلظدددذعٚأر٣عاي،دددةٜٔعَدددٔعٖدددزاعاكلٛاْدددععكعايدددٛا عْ،دددِعكعيدددزاعٜظدددتش عع
عايذ ة٤عيًؿٛصع ةيٓ،١ُعَٔعٚدٛٙع:

عإ تذا٤عايٓ،١ُ.عا٭ٍٚع:
عةععا٭َجٌعَٔعايٓ،١ُع.اٱْتؿعايجةْٞع:

ع ،ذدعايٓ،ِعايظةٖش٠عٚايبة ١ٓع.عايجةيحع:
دلدددد٧عايددددٓ،ِع ًدددد٢عسلددددٛعدؾ،ددددٞعٚ ددددذسصلٞعكعقددددةٍع ،ددددةػلعععايشا ددددعع:

ع.(1)صََّدُ ٌِنُن أَست ِجَبنمأُكَمط

َلددددة ؿ١عالع ددددضعٚدددددٌعايددددٓ،ِع ًدددد٢عاي،بددددذعكعٖٚددددزٙعععاي،ةػددددش٠ع:
عاكللة ؿ١عَٔعدٗةتع:

ع.عاطتذا١َعايٓ،١ُعٚدل٧عأخش٣عَ،ٗةعا٭ٚػلع:
عايُٓة٤عٚايربن١عملعراتعايٓ،١ُع.عايجة١ْٝع:

ايضٜدددةد٠عملعايهدددِعٚايهٝدددـعٚاي،دددذدعملعايدددٓ،ِعكعقدددةٍع ،دددةػلعععايجةيجددد١ع:

َْنط كأَ ت َمنٞأ نٍد ناُكَمط ع.(2)صمأِٗ

ٖٚدددٌع ٓشـدددشعصٜدددةد٠عايدددٓ،ِع ةيؼدددهشعلع دددضعٚددددٌعكعايدددٛا ع٫عكعععع
ةتعٚ٭ٕعاثبدددعةسٚاختبدددةْ٘عٚ٭ٕعايدددذْٝةعداسعاَتشدددةٕععيظددد،١عسفلتددد٘عطدددبشع

ع٫عٜذٍع ٢ًعْؿٝ٘ع ٔعغريٙ.عيؼ٤ٞعػ٤ٞ
ٜٚدددذسىعاي،بدددذعٖدددزاعايتذًدددٞع دددكد٢ْع دددذ شعأٚع ؿهدددشعكعٚقدددذع٫ع ـدددٌعع
ايٓٛ دد١عإػلعٖددزاعايتؿهددشعكعإرعإٔعاحلةددد١ع ًددضٸع ًدد٢عاٱْظددةٕعٱدساىعنددٌععععععع

عَٔع:
عَٔع ٓذعالع.ٚجتذدٖةعقةْٕٛعاحلةد١عإػلعايٓ،١ُععا٭ٍٚع:
عاكلطًك١علع ضعٚدٌع.د٫ي١عايٓ،١ُع ٢ًعايش ٛ ١ٝعقةْٕٛععايجةْٞع:

                                                           

ع.59طٛس٠عغةؾشعع(1)
ع.7طٛس٠عا شاِٖٝعع(2)
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ةغعيٲقدددشاسع ةي،بٛدٜددد١علع دددضعععايٓدددقدددةْٕٛعد ددد٠ٛعايٓ،ُددد١ععععايجةيدددحع:
ع.ٚدٌ

نددٌعْ،ُدد١عَددٔع ٓددذعالعطددذٸعَٓٝددععَددٔعاٱسٖددة عكعإرعأْٗددةعععععععععايشا ددعع:
ايٓ،ُدد١عٚغددريٙع ددٔعايظًددِعٚايت،ددذٟعكعٖٚددٛعَددٔعَـددةدٜلعععععععؽلٓددععؿددةس ع

ستذددةزعالع ددضعٚدددٌعععملعاعك(1)صإنناللُن أَُمأللم نْ للانٜأنت َومأو للٌن نننقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع

٭سضع ًدد٢عاكل٥٬هدد١عٚيطؿدد٘ع ،ددةػلعملع ٝددةٕعأًٖٝدد١عاٱْظددةٕعيًخ٬ؾدد١عملعاععععععع
مع ددةيٓ،ِع ًدد٢عايٓددةغعؾتهددٕٛعنددٌعْ،ُدد١عع ددكٕعَددٔع ًددِعالع ،ددةػلعأْدد٘عٜػددذع

ٚاقٝدد١عَددٔعايؿظددةدعكعٚطددببةفعيٲْـددشافع ددٔعايكتددٌعٚ ددٔعايتٓددةؾععٚايٓددضاعععع

ع.(2)صو انمأد ٍَونَمنفأ نح ٌن ُكم نِحَزٍ نِباكلظًضعيتشكٝلعاكلهةط عكعقةٍع ،ةػلعط

عنٌعْ،١ُع جبٝتعكل،ةملعاٱؿلةٕعملعا٭سضع.عاخلةَعع:
ٚآيددد٘ع دددٔع بدددذعالع دددٔع ُدددشٚعٜشؾ،ددد٘عإػلعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عععٚ)

ٍع :عايشافلدددٕٛعٜدددشفلِٗعايدددشفلٔعكعاسفلدددٛاعأٖدددٌعا٭سضعععععٚطدددًِعقدددة
ٜدددشفلهِعأٖدددٌعايظدددُة٤عكعايدددشسِعػدددذ١ٓعَدددٔعايدددشفلٔعؾُدددٔعٚؿدددًٗةعععععع

ع.(3)(ط،٘ٚؿً٘عَٚٔعقط،ٗةعق
ٚقددذع كددذّعقددةْٕٛعٖٚددٛعاكل٬صَدد١ع ددغلعاٱؿلددةٕعٚايـددربعكعٚيددٝععَددٔعععععععععع
ؾددشامعأٚع ْٝٓٛدد١ع ُٝٓٗددةعملعايٓٗددةسعأٚعايًٝددٌعكعٚملعاحللددشعٚايظددؿشعٚايظددٛمععع

عٚاكلظذذعٚايبٝت.
ٚؿلهددٔعإطددتكشا٤عقددةْٕٛعَددٔعؿددربعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععععع

٬ّع ًشددة عٚاكلدد٪َٓغلعكعٖٚددٛعإٔعراتعايـددربعد دد٠ٛعيًٓددةغعيددذخٍٛعاٱطددععع
ع.(4)إٔعايـربعأمس٢عَ،ةْٞعاخلًلعايهشِٜ

                                                           

ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.53طٛس٠عاكل٪َٕٓٛعع(2)
ع.ع9/201ٓجٛسعايذسعاكلع(3)
ع.259عقَٔعٖزاعايظٹؿشعأْظشعايض٤عايجةَٔعٚايج٬ثغلع ،ذعاكلة١٥عع(4)
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يكددددذعأسادعالع ددددضعٚدددددٌعطددددٝةد٠عايشفلدددد١عٚا٭خدددد٬معاحلُٝددددذ٠عملعع
ٚملعا٭طددددددٛامعكعايـدددددد٬تعاخلةؿدددددد١عٚاي،ةَدددددد١عكعٚداخددددددٌعايبٝددددددٛتع

عٚاكلظةدذ.
ــعا  ٖددٛع)ٖٚددٛعايجددةْٞعٚاي،ؼددشٕٚع ،ددذعاكلددة٥تغلعععٚ ٓددٛإعٖددزاعايددض٤عع الن

اٱخبددةسع ددٔعنددٕٛعايكددشإٓعأَددشافعععععععٜٔتلددُٚ(عاملســ ب  ــق ال ــإلرن باإل  ــا    
ٚدٛدٜدددةفعؾدددة ٬فعٚسةكدددشافعٜٚدددذسفعكدددذٙعكعَٚدددةعؾٝددد٘عايلدددشسعاخلدددةقععع

عٚاي،ةّع.
ع:ُٖٚةعٚقذعؿذسعدض٤إعأٜلةفع ٗزاعاخلـٛقع

رٟعايك،ددذ٠عع10)عايددض٤عاي،ؼددشٕٚع ،ددذعاكلددة٥تغلعٚسددشسع تددكسٜ عععععا٭ٍٚع:
ٚ ـدددشٝش٘عَٚشاد،تددد٘ع(عَٚدددذ٠ع كيٝؿددد٘ع2021سضٜدددشإعع20عاكلٛاؾدددلع/ع1442

ع.ٚاحلُذعلشٕٚعَٜٛةفع ًشة ع كسٜ عايض٤عايظة لعي٘ع ؼ
 جُةْٝددد١عايدددض٤عايٛاسدددذعٚاي،ؼدددشٕٚع ،دددذعاكلدددة٥تغلعٚ ع كيٝؿددد٘عععايجدددةْٞع:

اكلٛاؾددددلعع1442رٟعايك،ددددذ٠عع28ملعٜددددّٛعايُ،دددد١عع ؼددددشعَٜٛددددةفعٚؿددددذسععع
ك ًشدددة عاكلدددذ٠عايضَٓٝددد١عاحتـدددٛس٠ع دددغلع شٜدددشعايدددض٤عأ ددد٬ٙعععع9/7/2021/

ٟعععع َٓدد٘عع14أختتُددتعَكذَتدد٘عٚملعايـددؿش١ععععٚ ددغلع شٜددشعٖددزاعايددض٤عٚايددز
احلُدددذعلعايدددزٟعد،دددٌعندددٌعددددض٤عَدددٔع)َ،دددةملعاٱؿلدددةٕعملع ؿظدددريعععععع) دددد

َّْم  َوللد نِممَّللِىنَّمَّلللِ ِنننٚملعايتٓضٜددٌعطعع(ايكددشإٓ(عؾشا٥ددذعٚق٥٬ددذع  ػددشاق١عٚاؾٝددد١عععع

ٌُِ ج ا ع.(1)ص أنز ل نُ مأٓنُ َِِدِينَّْمِكت ا  نً مأَمنٍ َجو َمنمأى ن

ّٛع ةيتددددكيٝـعٚاكلشاد،دددد١عٚايتـددددشٝضععٞعٚ ؿلددددٌعالعأقدددد ًُددددةفع ددددكْ
َْننؼلؿددشدٟعطددٛا٤عيهددت عملعايتؿظددريعأٚعايؿكدد٘عأٚعا٭ؿددٍٛعطعع ً َّممَّللى نٍ للَ   َ نْ لل

ع.(2)صٍ ظ إ نِبغ ََ ننِحش اٍ 

                                                           

ع.1طٛس٠عايهٗـعع(1)
ع.212طٛس٠عايبكش٠عع(2)



 7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

ٜٚٗدد عيًٓددةغععكعاحلُددذعلعايٖٛددة عايددزٟعجتددذعٖبة دد٘عملعنددٌعَهددةٕعععععع
عللةعٜضٜذع ٢ًعسةدتٗةع.عٓضاكلٚاخل٥٬لعنًٗةعؿٓٛفع

ٕع ٖبة ددد٘ع دددةيًطـعٚايشفلددد١عٚايشأؾددد١عكعٚؾٝددد٘عععععَٚدددٔعؾلدددٌعالعإقددد ا
ع.َٛ ظ١عيًُ٪َٓغلع ةٱْضدةسع ٔعاٱسٖة ع

ٚؾلددً٘عايٛاطددعععكععايددالع٫ع ٓكطددععع طةٜددةٙلع ددضعٚدددٌع ًدد٢ععاحلُددذع
عـلٝ،ةفع ٢ًعاخت٬فعَؼةس ِٗعَٚزاٖبِٗع.ع ٢ًعايٓةغ

ٚؿددشفعػدددشٚسععكعٖٚددٌعَددٔعٖبدددةتعالع ددضعٚددددٌعا٭َددٔعيًخدددة٥ـععععع
،ٓددـعععؾًظددؿ١عايإْددزاسعكلددٔعٜشٜددذعإٔعٜؼددٝعايددٛا عْ،ددِعكعٚؾٝدد٘عاٱسٖددة عكع

ٜكددذسع ًدد٢عٖددزاعا٭َددٔعإ٫عالع ددضعٚدددٌعكعٚيددٝععَددٔععععععٚاٱسٖددة عكع٫ٚ
ً ْمللللَ َ ع نسـددددشعيهٝؿٝتدددد٘عٚسلددددٛسٙعَٚةد دددد٘عٚٚطددددة٥ط٘عكعقددددةٍع ،ددددةػلعط

ُ لللاُفٌَّنُ مألللََونَمنفأمَْ تاُقلللٌَّنَّممَّلللى نً ننننن ُ ْمَّونلللَمنً َاٍالللْ نِؿلللو اف ان َْن ْ نمألللٌَنت   ُكلللٌَّنِْللل مَْ ُقٌُملللٌَّنقألللٌَٜ نَّمَّلللِ ٍ

ع.(1)صس ِدًٍدَّ

ّععع َددةعٜددذٍع ًدد٢عايـددربع ٓددذعععععٚقددذعٚسدع ددٔعاٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬
ايؿددعلعٚ ددذّعايددشدعؼلددةعؾٝدد٘عايتددكدٝرعٚاحلُٝدد١عٚسلٖٛددةعكعإرعقددةٍعيكددٝعع ددٔععععع

يًُشددٔعغةٜددةتع٫ ددذعإٔععٜددةعقددٝععإٕطدد،ذعٚايددٞعَـددشع ٓددذَةعقددذّع ًٝدد٘ع)ع
َهة ددذ ٗةععإد ةسٖددةكعؾدد ٕ ٓتٗددٞعإيٝٗددةعؾٝذدد ع ًدد٢عاي،ةقددٌعإٔعٜٓددةّعهلددةعإػلع

ع.ع(2)ع( ةحل١ًٝع ٓذعإقبةهلةعصٜةد٠عؾٝٗة
يً،ٝددةٕعكعَٚٓدد٘عايتٗذٜددذعاخلؿددٞعكعععملعٜهددٔع ددةٖشافعععَٚددٔعاٱسٖددة عَددةع

ؾ،دددٌعإسٖدددة ٞعَٚدددةعٜظدددبب٘عَدددٔعاٱسبدددة عععععطتـدددشة عايٓدددةغعيتذدددذدعٚا
ع.عٚاٱسٖة عاكللةدٚايهآ ١عكعأٚعايؿ،ٌع

٠٤عندددٌعَٚدددٔعاٱ ذدددةصعملعأسهدددةّعايؼدددشٜ،١عاٱطددد١َٝ٬عٚددددٛ عقدددشاعع
َظدددًِعَٚظددد١ًُعطدددٛس٠عايؿة ددد١عملعايـددد٠٬عايَٝٛٝددد١عكعٖٚدددزٙعايظددددٛس٠عععععععع

                                                           

ع.9طٛس٠عايٓظة٤عع(1)
ع.75/79ايبشةسعع(2)
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،كة٥ذٜددد١عٚا٭خ٬قٝددد١عععَذسطددد١عملعاكل،دددةسفعاٱهلٝددد١عكعٚؾٝٗدددةعايكدددٛاْغلعايعععع
عٚاٱدتُة ١ٝعايالع ظةِٖعملع ٓضٜ٘عاجملتُ،ةتع ٔعاٱسٖة .

(عٓددضاععاكلظددًضع ددغلعايكددشإٓعٚاٱسٖددة عٚإرعدددة٤عٖددزاعايددض٤ع ،ٓددٛإع)ايع
١عٚسددذٖةعطدد٬ عكددذعاٱسٖددة عكع ةس دد٘عٚ طددشدٙعَددٔععععؾددةٕعطددٛس٠عايؿة ددع

ايٓؿدددٛغعكعٚؽلٓدددععايدددٛاس عَٓددد٘عكعٚيدددٝععَدددٔعطددد٬ عٜٓؿدددزعإػلعػدددػةفععع
ٜٚددكَشعٜٚٓٗدد٢عايددٛاس عإ٫عآٜددةتعايكددشإٓعكعيددزاع ؿلددٌعالع ددضعععكعايكًددٛ ع

ٚدددٌعٚد،ددٌعنددٌعَظددًِعَٚظدد١ًُعٜتًددٛعطددٛس٠عايؿة دد١عطددبعع ؼددش٠عَددش٠عملع
 دددشدعَت،دددذدعيٲسٖدددة عكعٚدؾدددععَتذدددذدعكععايٝدددّٛعكعٚندددٌعٚاسدددذ٠عَٓٗدددة

عٖٚزاعايت،ذدعَٔعدٗةتع:
:عقدددةْٕٛع ددد٠ٚ٬عايكدددشإٓع ًددد٢عسلدددٛعايٛددددٛ عإسػدددةدعٖٚذاٜددد١ععععا٭ٚػل

عٱدتٓة عاٱسٖة ع.
:عقددةْٕٛعنددٌعآٜدد١عَددٔعطددٛس٠عايؿة دد١ع ة ددحعيًٓؿددش٠عملعايٓؿددٛغعععععايجةْٝدد١ع

عَٔعاٱسٖة ع.
٠٤عايكدددشإٓعؾٝٗدددةعأَدددةٕعَدددٔعاٱسٖدددة عع:عؿددد٠٬عايُة ددد١عٚقدددشاايجةيجددد١ع

ع. ٓ٘عٚاْـشاف
ٍعٚآيددد٘ع دددٔعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععٚ) :عؿددد٠٬ععٚطدددًِعأْددد٘عقدددة

ايشددددٌعملعايُة ددد١ع ٴلٳددد،ٻـع ًددد٢عؿددد٬ ٘عملع ٝتددد٘عٚملعطدددٛق٘كعقلظٶدددةععععع
ٚ ؼدددشٜٔعكددد،ؿفة.عٚريدددوعأْددد٘عإراع ٛكدددكعؾكسظدددٔعٚكددد٤ٛٙعثدددِعخدددشزعإػلع
اكلظددذذكع٫عطلشددد٘عإ٫عايـدد٠٬كعملعٜٳخدد إعخٳطدد٠ٛعإ٫عسٴؾددععيدد٘ع ٗددةعدسددد١كعععع

٦ٝدد١كعؾدد راعؿدد٢ًعملع ددضٍعاكل٥٬هدد١ع ـددًٞع ًٝدد٘عَددةعداّعععٚسدد عع ٓدد٘ع ٗددةعخطع
ـٳددد٬ٙ َٴ :عايًدددِٗعؿدددٌع ًٝددد٘كعايًدددِٗعاسفلددد٘كع٫ٚعٜدددضاٍعملعؿددد٠٬عَدددةععملع

ع.(1)(اْتظشعايـ٠٬
ِععععع يددد ععَٚدددٔعخـدددة٥فعا٭سةدٜدددحعايٓبٜٛددد١ع ،جٗدددةعايؼدددبة عاكلظدددً

َددددٔعأدا٤عاي،بددددةداتعٚايؿددددشا٥فعيتددددذٍعملعَؿَٗٛٗددددةع ًدددد٢عععتايـددددةحلة

                                                           

ع.ع6/65 ؿظريعا ٔعنجريعع(1)
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ٚع عْتشددةساٱسؿدداعايددٓؿععٚسشَدد١عع ًدد٢عيددضّٚعإدتٓددة عاي،ٓددـعٚاٱسٖددة ع
ايددذَة٤عكعٚإصٖددةمعا٭سٚا عكع٭ٕعاطددتذا١َعأٜددةّعاي،بددذعملعاحلٝددة٠ععععععع١طددةيٚا

ايددذْٝةعَٓةطددب١عَتذددذد٠عٱنتٓددةصعاحلظددٓةتعللددةعًٜددضّعايشأؾدد١عاي،ةَدد١ع ةيٓددةغعععع
عٚؿٝة١ْعايٓؿعع ٔعاكلخة شعٚاكلٗةيو.

ايتدددذ شعع ب،دددحع ًددد٢ع:عَدددٔعخـدددة٥فع ددد٠ٚ٬عايكدددشإٓعأْٗدددةععععايشا ،ددد١ع
عيتؿهشعملعَ،ةْٞعاٯٜةتعٚيٛع ٢ًعسلٛعاكلٛدب١عايض١ٝ٥ع.ٚا

:ع ـدددددةسععطدددددٛس٠عايؿة ددددد١عاٱسٖدددددة عملعراتعايدددددٓؿعععععاخلةَظددددد١ع
نشعاٱْظددددة١ْٝعكعٚملعايٛاقددددععاي،ًُددددٞعكعٚ ظٗددددشعَٓةؾ،ٗددددةعملعإختٝددددةسعايددددزٹع

ٚاٱستذددددةزعٚايـددددربعكعٚسددددبععايددددٛاس ع ددددٔعا٭ر٣عكعٚاٱكددددشاسعععععع
ع.ػري ةي

ٕعيتبكددد٢عدس دددةفعٚطدددٝؿةفعٜب،دددحعيكدددذعأْدددضٍعالع دددضعٚددددٌعآٜدددةتعايكدددشآ
ايطٝدد عٚاي،طددشعٚايشضلددةٕعكعٜٚٓبدد٧ع ددٔعقددةْٕٛعٖٚددٛع ددشا٠٤عاٱطدد٬ّعَددٔععععععع

عاٱسٖة ع.
ٕععععاطددتكشا٤ٚ  ٛيٝددذٟع تؿددشعع ٓدد٘عَظددة٥ٌعععععسشَدد١عاٱسٖددة عَددٔعايكددشآ

طددٛا٤عوـددٛقعايظددٛسعاكلهٝدد١عأٚععٚقددٛاْغلعٚقٛا ددذعَٓٗددةعسشَدد١عاٱسٖددة عع
ًدد١عايهًُددةتعكعٚنددجريعكعؾددةٕعقًددتع تـددـعايظددٛسعاكلهٝدد١ع ةيكـددشعٚقاكلذْٝدد١ع

ع.ْزاسعإػلعايزٜٔعنؿشٚأَعآٜة ٗةعٜت،ًلع ةٱ
ٕعيػدد١عاٱْددزاسعملعآٜددةتعايكددشإٓع ةَدد١عكعَددةعداّعايكددشإٓعٜٓددزسعععايددٛا عإ

ايددزٜٔعنؿددشٚاعؾددةٕعاٱسٖددة عأَددشع٫عأؿددٌع٫ٚعْؿددععيدد٘عكعإرعٜكددّٛعايكددشإٓععععع
اػلعَٓددةصٍعايتٛ دد١عَٚكةَددةتعاٱؿلددةٕعكعععايٓددةغع ددةيًطـعٚايتكشٜدد ععع ٗذاٜدد١

ـَ نب و انِممُّااضننً ْ انٍ َوِقُمو انإنَّٜنَّْمو اِمو ٌن ،ةػلعطقةٍع  ََْ ال نن  ع.(1)صً ِتْم أنَّٞأ

احلُدددذعلعايدددزٟعد،دددٌعكدددٝة٤عايكدددشإٓعٜؼدددعع ًددد٢عايكًدددٛ عكعقًدددٛ ع
ا٭غٓٝدددة٤عٚايؿكدددشا٤عٚايٛدٗدددة٤عٚاي،ةَددد١عكعٚايش٩طدددة٤عٚا٭ بدددةععملعَ،ذدددض٠عع

ع١ع. كسطل١ٝعخةيذ٠عَتذذد٠عملعنٌعصَةٕعإػلعّٜٛعايكٝةَ

                                                           

ع.43طٛس٠عاي،ٓهبٛتعع(1)
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َّْم  َوللد ننددٌعَظددًِعَٚظدد١ًُعٜتًددٛعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععد،ددٌاحلُددذعلعايددزٟع

عٚؾٝ٘عَظة٥ٌع:ع(1)عصِممَِّىنَ  انَّْمو امأِوني 

اخل٥٬ددددلععس ٸًِٝع كْدددد٘عطددددبشةْ٘ع:عايٓطددددلع ةحلُددددذعَددددععايتظددددعا٭ٚػل
ع.نًٗة

ٖٚددٌعؾٝدد٘عد دد٠ٛعي٥٬ًُهدد١عٚسلٖٛددةع ةيددذ ة٤عيًُظددًِعٱقددشاسٙع ددكٕعالعععع
ٛا عْ،ددِعكعيبٝددةٕعؾلددٌعالع ددضعٚدددٌع ًدد٢ععععععس دد٘عٚس ٗددِعـلٝ،ددةفعكعايددععع

اكلظددًُغلعكعٚ ش دد عايجددٛا ع ًدد٢عراتعاٱَتجددةٍعكعٚ ًدد٢عَددةعٜ ػددضع ٓدد٘عععع
عَٔعايٓؿععايزٟعٜك ٞعَٔعايػريع.

:عاٱ ٝددةٕع ةحلُددذعلع ،ددذعايبظدد١ًُعٚرنددشعا٭مسددة٤عاحلظدد٢ٓع:ععععععععايجةْٝدد١
اطددِعاي٬يدد١عكعايددشفلٔعكعايددشسِٝعكعٚنكْدد٘عَددٔعاكلكذَدد١عٚايت٦ٝٗدد١عيًشُددذععععع

عايجٓة٤ع ٢ًعالعكعٚ ٝةٕع ظ١ُعْٚ،١ُعاحلُذعلع.ٚ
:عاٱ ٝددددةٕع ةحلُددددذعلعملعسددددةٍعاخلؼددددٛععٚاخللددددٛععلع ددددضعايجةيجدددد١ع

ع.عايـ٠٬ملٚدٌعكعٚايٛقٛفع غلعٜذٜ٘ع
:عؿؿ١عايكشآ١ْٝع ٓدذعايكدشا٠٤عكعٚؾٝد٘عأددشعإكدةملعكعٖٚدٛعَٓةطدب١ععععععععايشا ،١ع

عٓة٤ع ًٝ٘ع.يًكش عإػلعالع ضعٚدٌع ت٠ٚ٬عن٬َ٘ع ،ةػلع ةحلُذعٚايج
ػ٧ع كٛ ٘عكعٚد،ٌع ظِٝعقذس ٘عطب٬ٝفعيًشفل١ععلعايزٟعقٗشعنٌاحلُذع

اي،ةَدد١ع ددةخل٥٬لعكعٖٚددٌعخددفٸعايٓددةغع ددةؾشادعَظددتك١ًعَددٔعٖددزٙعايشفلدد١عكع
ايٛا عْ،ِعكعؾُٔع ذٜععؿٓععالع ضعٚدٌعإٔعيهٌعرلًدٛمعأؾدشادافعخةؿد١عععع

ٚعع اكلتٛايٝد١عكععَٔعايشفل١عملع هٔعيػريٙعكعٚقذعخفٸعايٓةغع ةيشفلد١عايذؾ،ٝد١ع
أخش٣ع ٢ًعسلٛععؾتك ٞعأؾشادعَٔعايشفل١عيٲْظةٕعَش٠عٚاسذ٠عكعٚ ك ٝ٘عأؾشاداف

ً إنَننت و لد ًَّنِنَوو لْأنَّممَّلِىنٜأننننٖٚٛعَدٔعَـدةدٜلعقٛيد٘ع ،دةػلعطعععععايتٛايٞعٚايت،ةق عك

ع.(2)صت َ ؼ ٌه انإننانَّممَّى نمأغ ٌٌََّنَ ِحٌَم

                                                           

ع.2طٛس٠عايؿة ١عع(1)
ع.18طٛس٠عايٓشٌعع(2)
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شَددةفعٚيطؿدةفعَدٔع ٓددذعععٚقدذعٜتؿدلعدلدد٧عأؾدشادعَٓٗدةعَددععايشفلد١عايذؾ،ٝد١عنعععععع
عالعكعٚسذ١ع ٢ًعاي،بةدع.

ٚيتهددٕٛعد دد٠ٛعيًٓددةغع ةَدد١عٚاكلدد٪َٓغلعخةؿدد١عيً،ـدد١ُعَددٔعايظًددِعكعععع
َٚددٔعإخةؾدد١عايٓددةغع٭ْدد٘عٖددزٙعاٱخةؾدد١عكددذعيًشفلدد١عاي،ةَدد١عٚاخلةؿددد١عععععععععع

عايالع ؿلٌعٜٚتؿلٌع ٗةعالع ضعٚدٌع ٢ًعايٓةغع.
َٚدددٔعخـدددة٥فعايدددٓععايبؼدددشٟع دددٛايٞعايشفلددد١ع ًدددِٝٗعملعاٯخدددش٠ع

ٖٚددٛعأػددذعسةددد١عس٦ٓٝددزع٭ٟعؾددشدعَددٔعايشفلدد١عكعٚيددٝععَددٔعساسددِعٜددّٛععك
 أََح لللم نايكٝةَددد١عإ٫عالع دددضعٚددددٌعكعٖٚدددٛعَدددٔعَـدددةدٜلعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعععععع

ع.(1)عصَّم اَِّحِوني 

ؾددةٕعقًددتعايؼددؿة ١عٜددّٛعايكٝةَدد١عسفلدد١عَددٔعايؼددةؾععيًُؼددؿععيدد٘عكعععععععععع
ٖٚدددزاعؿدددشٝضعٚيهدددٔع٫ع دددتِعايؼدددؿة ١عإ٫ع شفلددد١عٚإرٕعَدددٔعالع دددضععععععع

ٓنٍع ،ددددةػلعطٚدددددٌعكعقددددة ـ لللل َْنَََّت  ٚقددددةٍعع(2)..صً ٜأنٍ َظللللَّأو ٌن نإنَّٜنِمو لللل

يتهددٕٛعاحلٝددة٠عايددذْٝةعَٓةطددب١ع٭َددٛسع ت،ًددلععع(3)ص..ِممَّللِىنَّمظاللَّأاُ ُْنج ِوًَوللا ،ددةػلعط

ع:ع ةيؼؿة ١عَٓٗة
:عايتشًددٞع ددةيتك٣ٛعٚ ُددٌعايـددةحلةتعكعيتهددٕٛعَددةد٠عٚ ددة٬ٖٝفععععععا٭ٍٚ

عٚإؿ٬سةفعيًؼؿة ١ع.
ٛعع:عايتٓددضٙع ددٔععايجددةْٞع كعَٚددةعٜهددٕٛعَددٔعأطددبة ععععع٤ؾ،ددٌعايكبددٝضعٚايظدد

عسذ عايؼؿة ١عكعَٚٓ٘عاٱسٖة عٚختٜٛـعايٓةغع.
ع:عايذ ة٤عملعايذْٝةع ظ٪اٍعايؼؿة ١عملعاٯخش٠ع.ايجةيحع

:عاٱنجدددةسعَدددٔع ددد٠ٚ٬عايكدددشإٓعكعٚاي،ُدددٌع كسهةَددد٘عكعيٝهدددٕٛعععايشا دددعع
ععػؿٝ،ةفعيٓةعّٜٛعايكٝة١َع.

                                                           

ع.151عطٛس٠عا٭ شافع(1)
ع.28طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(2)
ع.44طٛس٠عايضَشعع(3)
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ٙعأّعإٔعايكددذسعاكلتددٝكٔععٖٚددٌعٜؼددؿععايكددشإٓعيٝهددٕٛعاكلدد٪َٔعػددةؾ،ةفعيػددريععع
ٖددٛعػددؿة ١عايكددشإٓعيًُدد٪َٔعكعاكلختددةسعٖددٛعا٭ٍٚعكعٖٚددٛعَددٔعؾلددٌعالععععععع

عإرعضللشعايكشإٓعّٜٛعايكٝة١َعٚي٘عيظةٕع.
ٞٸع ـدددذٚسعٖدددزاعايدددض٤عٖٚدددٛعايجةيدددحعملعععع احلُدددذعلعايدددزٟعأْ،دددِع ًددد

اكلظددًضع ددغلعايكددشإٓعٚاٱسٖددة ع(عملعآٜدد١ع كة٥ذٜدد١عملعٜؼددٗذعععٓددضاعقددةْٕٛع)اي
ؾلدددٌعالع دددضعٚددددٌعأْدددٞعأقدددّٛع ةيتدددكيٝـعععَٚدددٔع٬فعكعهلدددةعايتدددكسٜ عَجدددٝع

ع. ًطـعٚ ٕٛعٚ ٝظريعَٔع ٓذعالع ضعٚدٌاد،١عٚايتـشٝضعٚاكلش
احلُدددذعلعايدددزٟعد،دددٌعاحلٝدددة٠عايدددذْٝةعداسعايتخؿٝدددـعكعْٚدددضٍعايكدددشإٓع

ٍ ا أٍ و لللانَدددشآ٠عٚٚثٝكددد١عمسةٜٚددد١عملعٖدددزاعايتخؿٝدددـعكعَٚٓددد٘عقٛيددد٘ع ،دددةػلعطععععععع

ْ نَْ ُّ للٌَّنُ مأللََُكَمن أننن َْنؿ للمانإنً َّنََّهت للد ٍَت َمنإنمأللٓنَّممَّللِىنْ للَ ِجو ُكَمننننننننَّمَّللِ ٍ ـ لل  ُكَمنْ لل َّش للُكَمنٜأنٍ 

ع.(1)صج ِوًَوانفأَ ُّ ِاٗ ُكَمنِبو انُكُّت َمنت َوو ُمٌن 

:عٜكددٍٛع ،ددةػل:عإراعَددةعاي،بددذعععٖددزٙعاٯٜدد١ري ددٔعا ددٔع بددةغع ٓددذع ؿظددٚ)
ذٙكعأ ددة  عؾُٝددةعأَش دد٘ع دد٘عَددٔعاحلدد٬ٍعٚاحلددشاّعؾدد٬عٜلددشٙعَددٔعكددٌع ،ددعععع

ع.(2)(إراع ٌُعؼلةعأَش ٘ع ٘
يددٝععٖددزاع ضَةْٗددةععٚ ددٔع بددذعالع ددٔعَظدد،ٛدعملعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعقددةٍع)ععععع

ع.(3)(قٛيٖٛةعَةعقبًتعَٓهِعؾ راعسٴدتع ًٝهِعؾ،ًٝهِعأْؿظهِ
أٟ:عؾٝذددةصٟعنددٌع ةَددٌع ،ًُدد٘كعإٕععٚقددةٍعَكة ددٌع ددٔعسٝددةٕعملعاٯٜدد١ع)ع

ع.(4)(خريٶاعؾخريكعٚإٕعػشٶاعؾؼش
ةٖذع ًدد٢عسشَدد١عاٱسٖددة عٚإخةؾدد١عايٓددةغععٚملعٖددزٙعاٯٜدد١عٚ كًٜٚددٗةعػددع

عكعٚ حعايش  ع ِٝٓٗعكعإؾلةع ٢ًعاكلظًِعايتشًٞع تك٣ٛعال.

                                                           

ع.105طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(1)
ع.ع3/212 ؿظريعا ٔعنجريعع(2)
ع.5/173ايج،ً ع/عايهؼـعٚايبٝةٕع(3)
ع.ع3/212 ؿظريعا ٔعنجريعع(4)
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عٚضلشّعنٌعَٔع:
عايتخطٝ عٚايتذ ريعيً،ٌُعاٱسٖة ٞع.عا٭ٍٚع:
عؽلٌٜٛعاي،ٌُعاٱسٖة ٞعٚاٱْؿةمع ًٝ٘ع.عايجةْٞع:

ع ١٦ٝٗعَكذَةتعاي،ٌُعاٱسٖة ٞع.عايجةيحع:
عٖة ٞ.إس هة عايؿ،ٌعاٱسعايشا عع:

عٜٚٗددذَّٚددٔعخـددة٥فعايكددشإٓعأْدد٘عؿلٓددععَددٔعاخلطددة عايددذٜ عاكلتؼددذدعع
َؿدددةِٖٝعايؿهدددشعاكلتطدددشفعَدددععذلةؾظتددد٘ع ًددد٢عطدددٓٔعاٱؿلدددةٕعكعٚقدددٛاْغلععععععع

عايتٛسٝذعٚايٓب٠ٛعكعٚاحل٬ٍعٚاحلشاّع.
ٜٚتلددُٔعٖددزاعايظٹددؿشعاكلبددةسىعقددةْٕٛع ددشا٠٤عاٱطدد٬ّعَددٔعاٱسٖددة عكعععععع

ذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععٖٚددٛعسذدد١ع ًدد٢عايددزٜٔعٜ٪اخددزٕٚعايكددشإٓعٚايددٓ ععع
ٚآيددد٘عٚطدددًِع ًددد٢عقٝدددةّع ،دددفعا٭ؾدددشادع ةٱسٖدددة عكعٚ ًتكدددٞعملعٖدددزٙعععععع

عاحلذ١عنٌعَٔع:
:ع ؼددش٠عأدددضا٤عَددٔعٖددزاعايتؿظددريع كددةْٕٛع)ايتلددةدع ددغلعايكددشإٓعععععععععأ٫ٚف

ع(.216-207-206-198-195-194-191-183-180-179ٚاٱسٖة ع(عٖٚٞع)
ٓ ع)ق(عأسدذافع(عع:عأس ،١عٚ ؼشٕٚعدض٤ٶعخةؿ١ع كةْٕٛع)ملعٜػضعايثةْٝةفع

-171-169-167-166-165-164-163-161-160-159ٖٚزٙعا٭دضا٤عٖٞع)ع
172-173-175-176-177-178-182-185-188-192-200-208-212-
ع(.218

عضاععاكلظًضع غلعايكشإٓعٚاٱسٖة (.أدضا٤ع كةْٕٛع)ايٓع١ث٬ث:عثةيجةفع
ٚآيددد٘عٚأخدددشزعأفلدددذع دددٔعأْدددعع:عإٔعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عععع)

ةٍع:ع٫عٜظددتكِٝعإؿلددةٕع بددذعستدد٢عٜظددتكِٝعقًبدد٘عكع٫ٚعٜظددتكِٝعقًبدد٘عععٚطددًِعقدد
ع.(1)ع(ست٢عٜظتكِٝعيظةْ٘عكع٫ٚعٜذخٌعاي١ٓعست٢عٜكَٔعدةسٙع ٛا٥ك٘

                                                           

ع.3/245ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
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ع(1)عٚايبٛا٥لعـلعع ة٥ك١عٖٚٞعايذا١ٖٝع)ٚ ةمع:عدة٤ع ةيؼشعٚاخلـدَٛةت(ع
ٚايٓظب١ع غلعايبة٥ك١عٚاٱسٖة عٖٞعاي،ُدّٛعٚاخلـدٛقعاكلطًدلعكع٫ٚ دذعإٔععععع

خت٬فعَؼةس ِٗعَٚزاٖبِٗعكعأَعاكلظًِع ٢ًعٚاكلٛا ٕٓٛعنةؾ١عريإعٜكَٔعاي
ٚؾدلععٚطٛ عاٱسٖة عطب عيًخٛفعٚايؿضععاي،ةّعكعضلشقع ة١َعاكلظًُغلع

ع ٢ًعاٱ ت،ةدع ٓ٘ع. كٝذ ِٗع
ٚملعسدددذٜحعإطدددٓةدعا٭٥ُددد١ع ًدددِٝٗعايظددد٬ّعٚسدع دددٔعاٱَدددةّعايشكدددةعع

٘عد،ؿددشع ددٔعسددذٸثٓةعأ ددٞعَٛطدد٢ع ددٔعد،ؿددشع ددٔعأ ٝددع ًٝدد٘عايظدد٬ّعإْدد٘عقددةٍع)
ٞٸع دٔعاحلظدغلع دٔعأ ٝد٘عاحلظدغلعععععععععععع ٞٸع دٔعأ ٝد٘ع ًد ذلُذع ٔعأ ٝ٘عذلُدذع دٔع ًد

ٞٸع ددٔعأ دٞع ةيدد عععععع ٞٸع ددٔعأ ٝد٘ع ًد ّعع دٔع ًد قددةٍع:عقدةٍعسطددٍٛععع ًدِٝٗعايظد٬
ٕٸعسٴظٔعاخلإًلعملعايٓٸ١ع٫عذلةي١ ع.ع(2)ع(الع:ع ًٝهِعحبظٔعاخلإًلعؾ 

ٔعععع١سايظددُةَٚددٔعَ،ددةْٞعع عملعايؼددشا٥ععايظددُة١ٜٚعسلددٛسعايتخؿٝددـع دد
ع.اكلظًُغلعملع ة عاي،بةداتعٚاكل،ة٬َتع

كعٚطددًِعٚآيدد٘ع ددٔعا ددٔع ُددشعقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع)
ع.(3)ع(إٕعالعضل عإٔع ٪ ٢عسخـ٘عنُةع٫عضل عإٔع ٪ ٢عَ،ـٝت٘

ا ٔع ُشع.عإٔعسد٬فعقةٍعي٘ع:عإْٞعأق٣ٛع ٢ًعايـدٝةّعملعايظدؿشعكعععٚ ٔع)
ع:ٚطدًِعٜكدٍٛعععٚآيد٘ععالع ًٝ٘عؾكةٍعا ٔع ُشع:عإْٞعمس،تعسطٍٛعالعؿ٢ًع

ع.(4)ع(َٔعملعٜكبٌعسخـ١عالعنةٕع ًٝ٘عَٔعا٫ثِعَجٌعدبةٍع شؾ١
ـععَٚٔعخـدة٥فعايتٓضٜدٌع ،دذدعقدٛاْغلععععع  دٔعاكلظدًُغلععععٚقٛا دذعايتخؿٝد

ـععٚايٓةغعطٛا٤عملعايٛ ٛعععادبةتعأٚعاحتشَةتعكعَٚدٔعايتخؿٝد سعاٱ ةْد١عملعأَد
ع.ٚايتؿذرياتعسش١َعاٱسٖة عَٚٓ٘اي،جش٠ععٚإقةي١ايذٜٔعٚايذْٝةعكع

                                                           

ع.2/447ايكةَٛغعاحتٝ عع(1)
ع.13/332ايهؼـعٚايبٝةٕعيًج،ً عع(2)
ع.1/387عايذسعاكلٓجٛس(3)
ع.1/387ايذسعاكلٓجٛسع(4)
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ٚطٝك ٞعملعٖزاعايض٤عحبحعأؿٛيٞع ،ٓٛإع:عقة ذ٠ع٫عكدشسع٫ٚعكدشاسععع
صادشع ٔعاٱسٖدة عيبٝدةٕع ـد١ُعايؼدشٜ،١عايذا٥ُد١عٚاكلظدتذؿل١عَدٔعايلدشسععععععععع

كعٚقدذعد،دٌعالع دضعٚددٌعايبدذٍعٚاي،دٛضعَدٔععععععععع دةيػريعٚاٱكشاسع ةيزاتع

َْننطؾلً٘ع ،ةػلع ـشفعٚ ؼتٝتعايلشسعايكةدّعَٔعايهؿةسعكعقةٍع ،ةػلع مأل

ـ   ًُكَمنإنَّٜن أًًٔ ع.(1)عصٍ 

َٚٔعػشا٥ عاٱؿلةٕعايـربعطٛا٤عملعأدا٤عاي،بةداتعأٚعايـربع ٔعاكل،ةؿٞع
أٚعايـددربع تشُددٌعا٭ر٣عكعَٚددٔع ددذٜععؿددٓععالع ددةكل٪َٓغلعأْدد٘عَددععايـددربعععع
ٚإدتٓددة عاٱسٖددة عكعٚسدعا٭ر٣عؼلجًدد٘ع تهؼددـعسكددة٥لعكعٚ تذًدد٢عَٓددةؾععع

فكعأَةعاٱسٖة عؾًٝععؾٝ٘عإ٫عايؼشعٚايلشسعايـربعكعيكةْٕٛعايـربعخريعذل

ع.(2)صفأإننانْ   نَّْمو َش ننٍ َشً َّرا ةفعٚ ةقب١عكعقةٍع ،ةػلعط

 ٔعطٌٗع ٔعط،ذعٚايـربع ٌُعٚأَشعٚدٛدٟعكعٚ ة عيٮدشعٚايجٛا ع)
ٚطًِعقةٍعٚآي٘علع ًٝ٘عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعايظة ذٟع.عإٔعسطٍٛعالع

ع.ًُوعنًُةتع ٓتؿعع ٗٔأ٫عأ ع:ي،بذعالع ٔع بةغع
عقةٍع:ع ٢ًعٜةعسطٍٛعالع.ع
قةٍع:عاسؿاعالعضلؿظوعكعاسؿاعالعجتذٙعأَةَدوعكع ،دشفعإػلعالعملعععع

ايشخة٤عٜ،شؾوعملعايؼذ٠عكعإراعطكيتعؾةطكٍعالعكعٚإراعاطت،ٓتعؾةطت،ٔع ةلع
كعدـعايكًِعؼلةعٖٛعنة٥ٔعكعؾًٛعدٗذعاي،بةدعإٔعٜٓؿ،ٛىع ؼ٤ٞعملعٜهتبد٘عالعع

ع.ملعٜكذسٚاع ًٝ٘ع ًٝو
ٚيٛعدٗذعاي،بةدعإٔعٜلشٚىع ؼ٤ٞعملعٜهتب٘عالع ًٝوعملعٜكذسٚاع ًٝ٘عكع
ؾ ٕعاطتط،تعإٔع ،ٌُعلع ـذمعملعايٝكغلعؾةؾ،ٌعكعؾ ٕعملع ظدتطععؾد ٕعملععع

                                                           

ع.111طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.5طٛس٠عايؼش عع(2)
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ايـربع ٢ًعَةع هشٙعخريافعنجريافعكعٚا ًِعإٔعايٓـشعَععايـربعكعٚإٔعايؿشزعَعع
عع.(1)ع(ايهش عكعٚإٔعَععاي،ظشعٜظشاف

ٞٸع  نُدةٍع دكيٝـعَٚشاد،د١عٚ ـدشٝضععععععععاحل ُذعلعايؿتة عايدزٟعأْ،دِع ًد
(عَٔعايتؿظريعؼلؿشدٟعكعٖٚٛع ،ٓٛإع)ايٓضاعٴعاكلظدًضٴع دغلعايكدشإٓعععع222ايض٤ع)

 شٚغعَٔع شا٥ععايتكسٜ عٚأسٜرعصٖٛسعايكًٛ ع ٓؿشةتعٖٚٛعٚاٱسٖة (ع
ع بريعكعْٚظة٥ِعط٬ّعٚأَٔعكعٚسٚك١عس ٝععكلٓةطب١ع ٝذعايػذٜشع.

ـَلِمِىنننقةٍع ،ةػلعطكععع ضعٚدٌع ب،٘عٚ شـلتْ٘ٚظكٍعال َْنفأ ً ََّسأأُمٌَّنَّممَّى نِْل

ٍَُٕنُ ِمًَوا ع.(2)صإننانَّممَّى نكأان نِبُكمانط 

ٚايبػٞععيًكشٜ عأٚعايب،ٝذعكع٢ٜٗٓٚعايكشإٓع ٔعاٱسٖة عايؿهشٟعٚاي ٜٚع
ٚ كسظٔعكعملعا٭سضعكعٜٚتذ٢ًعٖزاعايٓٗٞعؼلذ٧عايكشإٓع ة٭َشع ةيـةحلةتع

ٚاي غٝد ع دةيجٛا ع ًد٢عْؼدشعععععٚكش عا٭َجةٍعٚاي  ١ٝعايظ١ًُٝعكععايكـف
ٚايت٤ٞٗعةيتزنريع ،ةملعاحلظة عٚايضا٤عكع ٚا٭َٔعكععٚايٓٗٞع ٔعاكلٓهشاتعكع

قةٍع ،ةػلعٚاٱطت،ذادعايَٝٛٞعي٘ع ةيتكٝذع ظٓٔعايتك٣ٛعٚايتٓضٙع ٔعايت،ذٟعكع

َ نُ مأط ع.(3)عصََونَمنبٌِ ِكٍَمً ْ انج و ْمُّ اكأنُ مأََونَمنح ََّع انً ْ ان أَن

ع
ع

 1442ري احلجة  17 حإل 

28/7/2121 

ع  

                                                           

ع.1/106ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.32طٛس٠عايٓظة٤عع(2)
ع.107طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(3)
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 لاعدج تٍأاخ )ذٛازٌخ صدٚز األجصاء األخريج(
ايدددض٤عع دددكيٝـا٭طدددة ز٠ع دددٔعايٛقدددتعايدددزٟعاطدددتػشق٘عع ،دددفطدددكي ع

ا٭خددريعَددٔعٖددزاعايظٹددؿشعٖٚددٛعايٛاسددذعٚاي،ؼددشٕٚع ،ددذعاكلددة٥تغلعؾةدبتدد٘عععععععععع
ٚايتـدددشٝضعؼلؿدددشدٟععع(عَٜٛدددةفعَدددععأْدددٞعأقدددّٛع ةيتدددكيٝـعٚاكلشاد،ددد١ععععع18)

ٚاحلُددذعلعكعٖٚددزاعايتددكسٜ ع ددةٖشع ًشددة عايُددععٚايتؿشٜددلعٜددٔعكددب ععععععععع
ع... كسٜ عنٌعدض٤عملعآخشعَكذَت٘ع كٛيٞعسشسعمل

ٚيبٝدددةٕعؾلدددٌعالع ًٝٓدددةعٚ ًدددٝهِعٚايؼدددهشعيددد٘عطدددبشةْ٘عٚيًتٛثٝدددلعكععع
(عَددٔع201 ددٛاسٜ عَٚددذ٠ع ددكيٝـعنددٌعدددض٤عإ تددذا٤عَددٔعايددض٤ع)ععععععٖٓددةعأرنددش

ع.عاعايض٤عايزٟع غلعأٜذٜهِٚيػة١ٜعٖزٖزاعايتؿظريع
 كعنُةعَبغلعع18/6/2020عاكلٛاؾلعع1441ػٛاٍعع26سشسعملعع(201)ايض٤ع

 (.آٜةتعايذؾةععط٬ّعدا٥ِ(عَٜٛةفعكعٖٚٛع ،ٓٛإع)18َٚذ٠ع كيٝؿ٘ع)ملعَكذَت٘عكع

 ايّٝٛعايظدة عع ؼدشعَدٔعػدٗشعرٟعايك،دذ٠عطد١ٓعععععععسشسعملعع(202)ايض٤ع
(عَٜٛددةفعكعٖٚددٛع ،ٓددٛإع21ٝؿدد٘ع)َٚددذ٠ع كيعكع9/7/2020ٖذشٜدد١عاكلٛاؾددلعع1441

 (.آٜةتعايظًِعذله١ُعغريعَٓظٛخ١)

 َٚذ٠ععكع29/7/2020اكلٛاؾلععع1441سشسعملعّٜٛعاي ١ٜٚعع(203)ايض٤ع
 (.آٜةتعايظًِعذله١ُعغريعَٓظٛخ١(عَٜٛةفعكعٖٚٛع ،ٓٛإع)20 كيٝؿ٘ع)

 عكع14/8/2020ٖدددعاكلٛاؾددلع1441رٟعاحلذدد١عع24سددشسعملعع(204)ايددض٤ع
 (.آٜةتعايظًِعذله١ُعغريعَٓظٛخ١َٜٛةف(عكعٖٚٛع ،ٓٛإع)ع16َٚذ٠ع كيٝؿ٘ع)

 اكلٛاؾلعع1442سشسعملعاحلةدٟع ؼشعَٔعػٗشعذلشّعاحلشاّعع(205)ايض٤ع
َدٔععع185اٯ١ٜع(عَٜٛةفعكعٖٚٛعخةقع تؿظريع)17َٚذ٠ع كيٝؿ٘ع)عكع31/8/2020

 (.آٍع ُشإ

 ٖدع1442سشسعملعايتةطععٚاي،ؼشٜٔعَٔعػٗشعذلشّعاحلشاّعع(206)ايض٤ع
ايتلةدع غلعايكشإٓع(عَٜٛةفعٖٚٛع ،ٓٛإع)18َٚذ٠ع كيٝؿ٘ع)عك18/9/2020اؾلعاكلٛ

 (.ٚاٱسٖة 
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ٖدعاكلٛاؾلع1442سشسعملعايتةطععٚاي،ؼشٜٔعَٔعػٗشعؿؿشعاخلريعع(207)ايض٤ع
ايتلةدع غلعايكشإٓع(عَٜٛةفعكعٖٚٛع ،ٓٛإع)29كعَٚذ٠ع كيٝؿ٘ع)ع17/10/2020

 (.ٚاٱسٖة 

 ٍعملعايشا ععٚاي،ؼعسشسع(208)ايض٤ع ٖددعع1442شٜٔعَٔعػٗشعس ٝدععا٭ٚ
ملعٜػضٴعايدٓ عع(عَٜٛةفعكعٖٚٛع ،ٓٛإع)23َٚذ٠ع كيٝؿ٘ع)عكع10/11/2020اكلٛاؾلعع

 (.أسذَا

 ع1442ايجددةَٔع ؼددشعَددٔعػددٗشعس ٝددععاٯخددشععععععسددشسعملعع(209)ايددض٤ع
(عَٜٛدددةفعكعٖٚدددٛعخدددةقع تؿظدددريععع26َٚدددذ٠ع كيٝؿددد٘ع)ععكع4/12/2020اكلٛاؾدددلع

 (.َٔعآٍع ُشإع186اٯ١ٜع)

 سدددشسعملعاحلدددةدٟع ؼدددشعَدددٔعػدددٗشعـلدددةدٟعا٭ٚػلععععع(210)ايدددض٤ع
(عَٜٛدددةفعكعٖٚدددٛع ،ٓدددٛإععع26كعَٚدددذ٠ع كيٝؿددد٘ع)عع26/12/2020اكلٛاؾدددلعع1442

 (.آٜةتعايظًِعذله١ُعغريعَٓظٛخ١)

 ع1442سدددشسعملعايدددج٬ثغلعَدددٔعػدددٗشعـلدددةد٣عا٭ٚػلععععع(211)ايدددض٤ع
آٜدددةتع(عَٜٛدددةفعكعٖٚدددٛع ،ٓدددٛإع)عع19َٚدددذ٠ع كيٝؿددد٘ع)ععكع14/1/2021اكلٛاؾدددلع
 (.ه١ُعغريعَٓظٛخ١ايظًِعذل

 اكلٛاؾددددددلعع1442ـلددددددةد٣عاٯخددددددش٠ع29سددددددشسعملععع(212)ايددددددض٤ع
ملعٜػدددضٴعايدددٓ عع(عَٜٛدددةفعكعٖٚدددٛع ،ٓدددٛإع)ع29َٚدددذ٠ع كيٝؿددد٘ع)ععكع12/2/2021

 (.أسذَا

 عكع12/3/2021اكلٛاؾدددددلعع1442سدددددد عع10سدددددشسعملعع(213)ايدددددض٤ع
اسـددددة٤عٚ ٛثٝددددلعقددددٛاْغلععع(عأٜددددةّعكعٖٚددددٛع ،ٓددددٛإع)عع10َٚددددذ٠ع كيٝؿدددد٘ع)ع

 (.دضا٤ا٭

 َٚدذ٠عععك  23/2/2021  اكلٛاؾل 1442سد عع29سشسعملععع(214)ض٤عاي
 (.آٜةتعايذؾةععط٬ّعدا٥ِ(عَٜٛةفعكعٖٚٛع ،ٓٛإع)19 كيٝؿ٘ع)

 عك4/4/2021اكلٛاؾددددددلعع1442ػدددددد،بةٕعع21سددددددشسعملعع(215)ايددددددض٤ع
 (.آٜةتعايذؾةععط٬ّعدا٥ِ(عَٜٛةفعكعٖٚٛع ،ٓٛإع)21َٚذ٠ع كيٝؿ٘ع)
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 ع1442ٔعػدددٗشعسَلدددةٕععسدددشسعملعاخلدددةَعع ؼدددشعَدددعع(ع216)ايدددض٤ع
ايتلددةدع(عَٜٛددةفعكعٖٚددٛع ،ٓددٛإع)عع20َٚددذ٠ع كيٝؿدد٘ع)ععكع28/4/2021اكلٛاؾددلع

 (. غلعايكشإٓعٚاٱسٖة 

 عك17/5/2021اكلٛاؾددددددلعع1442ػدددددٛاٍععع5سددددددشسعملعع(217)عايدددددض٤ع
َددددٔعآٍعع187اٯٜدددد١ع(عَٜٛددددةفعكعٖٚددددٛعخدددةقع تؿظددددريع)ع19َٚدددذ٠ع كيٝؿدددد٘ع)ع

 (. ُشإ

 عكع4/6/2021لعاكلٛاؾدددددع1442ػدددددٛاٍعع23سدددددشسعملعع(218)ايدددددض٤ع
 (.ملعٜػضٴعايٓ عأسذَا(عَٜٛةفعكعٖٚٛع ،ٓٛإع)18َٚذ٠ع كيٝؿ٘ع)

 (عسدددددشسعملع219ايدددددض٤ع)عكع10/6/2021اكلٛاؾدددددلعع1442ػدددددٛاٍعع29
(عأٜددةّعكعٖٚددٛعطلددتفع  سـددة٤عايكددٛاْغلعايددالعٜتلددُٓٗةعععععع6َٚددذ٠ع كيٝؿدد٘ع)ع

  ذدعَٔعأدضا٤عٖزاعايتؿظري.

 سضٜدددشإعع20عاكلٛاؾدددلعع1442رٟعايك،دددذ٠عع10سدددشسعملعع(220)ايدددض٤ع
َٚدددذ٠ع كيٝؿددد٘ع) ؼدددش٠عأٜدددةّ(عٖٚدددٛع ،ٓدددٛإع)ايٓدددضاععاكلظدددًضع دددغلعععععكع2021

 ايكشإٓعٚاٱسٖة (.

 ع9/7/2021عاكلٛاؾددددلع1442عرٟعايك،ددددذ٠ع28ملعسددددشسعع(221)ايددددض٤ع
(عَٜٛدددةفعكعٖٚدددٛع ،ٓدددٛإع)ايٓدددضاععاكلظدددًضع دددغلعايكدددشإٓعع19َٚدددذ٠ع كيٝؿددد٘ع)عك

 ٚاٱسٖة (.

 (عٖٛعايدض٤عايدزٟع دغلعأٜدذٜهِععععع222ايض٤ع)رٟعاحلذد١ععع17ٚسدشسعملعع
(ع19َٚدذ٠عايتدكيٝـعٚاكلشاد،د١عٚايتـدشٝضعٖدٞع)عععععع28/7/2021اكلٛاؾلعع1442

 (عٚاحلُذعلع.ايٓضاععاكلظًضع غلعايكشإٓعٚاٱسٖة َٜٛةفعٖٚٛع ،ٓٛإع)

عَظة٥ٌ:
(عدددض٤عَددٔعٖددزاعايظٹددؿشعععع22َددذ٠ع ددكيٝـعَٚشاد،دد١عٚ ـددشٝض)عععا٭ٚػلع:

ُقللَمنهلددةعايتددكسٜ عَجدد٬ٝفطعاكلبددةسىعطدد١ٓعٚ ؼددش٠عأٜددةّعملعآٜدد١ع ًُٝدد١عملعٜؼددٗذعععع

ُ ٌََ نِْواانٍ َجو و ٌن  ـَمننَّممَِّىنً ِب  َحو ِتِىنفأِِ  ِم أنفأمَْ َّ  ح ٌَّنه ٌ ن ع.(1)صِبَّأ
                                                           

ع.58طٛس٠عْٜٛععع(1)
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أقددددّٛع ةيتددددكيٝـعٚاكلشاد،دددد١عٚايتـددددشٝضعيهددددت عايؿكٗٝدددد١ععععععايجةْٝدددد١ع:
ٚا٭ؿددددٛي١ٝعٚايه٬َٝددد١عٚ ؿظددددريٟعيًكدددددشإٓعؼلؿددددشدٟع ؿددددٝفعَدددددٔعالعععععععع

ع دضعٚدٌ.
ٖددددزٙعا٭دددددضا٤ع ًددددّٛعَظددددتشذث١عَٚظددددة٥ٌعَظددددتكشأ٠عَددددٔعععايجةيجدددد١ع:

عاكللةَغلعايكذط١ٝعيزاتعآٜةتعايكشإٓ.
ملعٖدددزٙعا٭ددددضا٤عٚسدددذٖةعسلدددٛعث٬ثددد١عآ٫فعقدددةْٕٛعَظدددتٓب عععايشا ،ددد١ع:

عَٔعآٜةتعايكشإٓع.عع

 لأْٛ اٌرضاد تني اٌفغسج ٚاإلز٘اب
عايؿطش٠عيػ١ع:عاٱْؼة٤عٚاٱخ اععٚاخلًلع.

ظدددٓخ١ٝعايدددالعخًدددلعالع دددضعٚددددٌععععٚايعايبًددد١ٚملعاٱؿدددط٬ عٖدددٞعع

ْننح ََُّّ للانِفْللل  ّأنَّممَّللِىنَّمَِّتللُنفألألل  نننن ًٝٗددةعايٓددةغعكعقددةٍع ،ددةػلعطع فأللأأِقَمنً َجو لل أنِممللداٍ

ْان أكَْ للللل  نَّمُّالللللاضننٜأنننن ْ نَّْمقألللللَام نً مأِكللللل َّمُّالللللاض نُ مأََو لللللانٜأنت َِلللللِدٍم نِم  ْملللللِّننَّممَّلللللِىنً ِمللللل أنَّملللللداٍ

ع.(1)صٍ َومأو ٌن 

ع ًددد٢تعاٱْظدددةٕعكعٚقددد٠ٛعنةَٓددد١عملعْؿظددد٘عكٚ دددٓ،هعععععؾٗدددٞعَدددٔعراع
دٛاسسددد٘عكعٖٚدددٞعٚاقٝددد١عكعٚ ددد٪ثشعكعٚ تدددكثشعكعٜٚهدددٕٛع ،ةٖدددذٖةع ٓدددذعععععععع

ع:ع كَٛسايزاتعٚايػريع
ع:ع ٠ٚ٬عايتٓضٌٜع.عا٭ٍٚ
ع:عانتظة عاكل،ةسفع.عايجةْٞ

عاي،ًّٛعايؼش ١ٝع.ع:ايجةيحع
عاي  ١ٝعاحلظ١ٓع.ع:ايشا عع

عةػش٠ع. ١٦ٝعايتك٣ٛعٚايـ٬ ع ةكلبع:اخلةَعع
عٚطة٥ٌعاٱ ٬ّعايـةحل١عكعاكلش١ٝ٥عأٚعاكلظُٛ ١.ع:ايظةدغع

                                                           

ع.30طٛس٠عايشّٚعع(1)
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عاهل٣ٛع.عٚغًب١ايٛقة١ٜعَٔعإغٛا٤عايؼٝطةٕعكعع:ايظة عع
اٱسدددد اصعَددددٔعأطددددبة عايلدددد٬ي١عٚايتظًٝددددٌعاكلبةػددددشعأٚعععععع:ايجددددةَٔع

ع ٛاطط١ع.
َددةعٖددٞعايٓظددب١ع ددغلعْؿدد عايددشٚ عَددٔع ٓددذعالعملعآدّعكع كٛيدد٘عععععععععع ددش٣

كعٚ ددغلعايؿطددش٠عكعايددٛا عٖددٛعاي،ُددّٛععععع(1)صَْنَ ًِحللِىً ن َّألل  نِفَللِىنِْللنن ،ددةػلعط

عٚاخلـٛقعاكلطًلع.
عيزاعؾٗٞع ٢ًعٚدٛٙع:عٖزاعايٓؿ عاكلبةسىؾةيؿطش٠عؾشععٖزاع

عايؿطش٠عْ،١ُعٚخريعذلفع.عا٭ٍٚع:
ايتٛسٝددذعع كٝددذ٠َددٔعَ،ددةْٞعايؿطددش٠عًَهدد١عاٱطددت،ذادعيكبددٍٛععععايجددةْٞع:

عايبة ٌع.كعٚػٛاٖذعايتٓضٌٜعٚايٓب٠ٛعكعٚؾـٌعٚؽلٝٝضعاحللع ٔع
ايؿطددش٠عٚا ددضعرا ددٞعيٲقددشاسع ددكٕعاٱطدد٬ّعٖددٛعاكلًدد١عٚايددذٜٔعععععايجةيددحع:

اٱطدد٬ّعٚاٱْكٝددةدععٖددٛإرعإٔع كٝددذ٠عا٭ْبٝددة٤عٚاكلدد٪َٓغلعَددٔعأٜددةّعا ٝٓددةعآدّععع

ٝأ  إػلعالع ضعٚدٌعكعقةٍع ،ةػلعط ْ نُُِّد نَّممَِّىنَّإلنَس ع.(2)صإننانَّمداٍ

بدددةداتعكعٚؾٝٗدددةع ُٓٝددد١ععايؿطدددش٠ع ة دددحع٭دا٤عايؿدددشا٥فعٚاي،ععايشا دددعع:
كلًهدد١عاحلددشقع ًدد٢عأدا٥ٗددةعكعَٚددٔعَ،ددةْٞعٖددزٙعاكلًهدد١ع ددزٍعايٛطددعع٭صايدد١ع

عاكلٛاْععايالع ٍٛعدٕٚعٖزاعا٭دا٤ع.
عدلةٖذ٠عايٓؿععيًػؿ١ًعكعٚآؾ١عْظٝةٕعايٛادبةتع.عاخلةَعع:

عايؿطش٠عاٱْظة١ْٝعسشصعَٔعاٱسٖة عَٔعدٗةتع:عايظةدغع:
عايٓؿععَٔعاٱسٖة ع.ع ضٚفعا٭ٚػلع:

ايتكددة٤عايٓددةغعَددععإخددت٬فعَؼددةس ِٗعَٚددزاٖبِٗع ًدد٢ع ػددفععععيجةْٝدد١ع:ا
عاٱسٖة ع.

                                                           

ع.9طٛس٠عايظذذ٠عع(1)
ع.19طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
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َدددٔعَ،دددةْٞعايؿطدددش٠عٖدددٞعايبًددد١ع ًددد٢عاٱؿلدددةٕعكعٚ تٓدددةؾ٢عععععععايجةيجددد١ع:
َضاٚيددد١عاٱسٖدددة عَٚكذَة ددد٘عَدددععاٱؿلدددةٕعإرعإٔعايؿطدددش٠عنٝؿٝددد١عْؿظدددة١ْٝععععع
سنبٗددةعالع ددضعٚدددٌع ٓددذعنددٌعإْظددةٕعيتكشٜبدد٘عإػلعَٓددةصٍعاٱؿلددةٕعكعٚايددربكععع

عسظةٕعكعٚؿشؾ٘ع ٔعايهؿشعكعٚايؼشىعكعٚايت،ذٟع.ٚاٱ
ٖٚددٌعختة دد عآٜددةتعايكددشإٓعؾطددش٠عاٱْظددةٕعكعايددٛا عْ،ددِعكعَٚٓٗددةععععععع
ؿددٝؼعاٱطددتؿٗةّعايتكشٜددشٟعٚاٱطددتؿٗةّعاٱْهددةسٟعؼلددةعٜجبددتعايتٛسٝددذعكعععععععع

عقبشدد٘ايٓددةغععيٝددذسىٜٚددذ ٛعيًٗذاٜدد١عكعٜٚددذؾععآؾدد١عايظًددِع ددٔعاجملتُددعععععععع
عٚكشسٙعاي،ةّعٚاخلةقع.

ْاؼددددش٠عَددددش٠عٚسدعؾٝٗددددةعيؿدددداعطَٚددددٔعأؿددددٌعقلددددعع  صعملعمأَ ُقللللٌمأ

ايكددشإٓعٚسدتعثدد٬خعَٓٗددةعملعأس ددععآٜددةتعَت،ةقبددةتعيبٝددةٕعإقةَدد١عاحلذدد١عععععععع

ُ مألللِّ نَّمشالللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّ نِفلللُنِسلللتاِْن أٍالللاٍ ننننننن ًددد٢عايدددزٜٔعنؿدددشٚاعطعع ً ه لللٌ نَّمَّلللِ ِن

ٝ ننننن ْ نُ و للل َ نإنناُكلللَمنننً كألللان نُ َ ط لللى نُ مألللٓنَّْمو لللإِنمَِ َُِملللٌ ُكَمن أٍ ُكلللَمن أَحش للل َْنُقْمللل نً مألللِٗ

ْ نكأَّألللل  ًَّنإنَننه لللل  َّنإنَّٜنِسللللَ ٌ ننننن ْانَّمَّللللِ ٍ َْنب َوللللِدنَّْمو للللٌَِ نمأَ ُقللللٌمأ ْ َِو ٌث للللٌن نِْلللل

ْانْ للانٍ  َِِش للى ن أٜأننننننننننن*ْ للِِنٌين ُاَ ن للانُ للُّو َمنَّْمو لل  َّ  نإنمأللٓن ُْاللٍْنْ َوللد ًد ٍّنمأَ ُقللٌُم َْن أ ً مأللِٗ

َ نِبونلللَمنْ لللانكألللان ٌَّنِبلللِىنٍ َشلللت َوزنٖ ٌننننننٍ لللٌَ  نٍ لللْأِتَونَمنمألللََص ن َْن أً ْقُّ لللانن*ْ َؼللل  ًف انُ لللُّو َمنً ح لللا ً مألللِٗ

َْن أً ْقُّ لللاي نن َوو لللإ نب َولللد نن*َّإلننش لللان نُِّْالللانَ َحو لللْ نث لللمانن ز َُُّ اه لللانُِّْلللى نإننالللى نمأَ ٗ لللٌٌضنكأَّلللٌٌَنن ً مألللِٗ

ْانً ه ب نَّمشاَاٗ  ع.(1)صا  نُ ُّاُنإنناى نمأَّأ نٌحنفأ  ٌٌَؿ  إَّ نْ شاَتى نمأَ ُقٌمأ

اكل،ـدد١ٝعع ًدد٢خًددلعالع ددضعٚدددٌعايددٓؿععايبؼددش١ٜعٖٚددٞعدلبٛيدد١ععٚقٝددٌ
٫ٚعأؿدددٌعهلدددزاعايكدددٍٛعكعٖٚدددٛعَٓدددةفعٯٜدددةتعايؿطدددش٠عٚطدددذ١ٝعٚ ٝٓددد١عععععع

كعٚا تددذا٤ع ُددةس٠ععايـدد٬ عايددالعخًددلعالع ددضعٚدددٌعاٱْظددةٕع ٗددةعٚهلددةععععع

                                                           

ع.10-7طٛس٠عٖٛدعع(1)
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٘عععع ايدددالعطددهٓتعَ،ددد٘عععا٭سضع ؼددخفعايددٓ عآدّع ًٝددد٘عايظدد٬ّعكعٚصٚددد
ع.ملعاي١ٓع ش١ٖعَٔعايضَٔع

ِفلللُنيكدددذعأسددد عالع دددضعٚددددٌعاٱْظدددةٕعَٚدددٔعسبددد٘عيددد٘عإختدددةرٙعطعع

ُ ِمََّألللْ  عٚددددٌكعؾ٬ دددذعَدددٔعايؼدددهشعاي،دددةّعَدددٔعايٓدددةغعلع دددضعععععع(1)صَّٞأَََّنن

ٜٚتذًدددد٢عٖددددزاعايؼددددهشع ددددةيتك٣ٛعٚ ،ةٖددددذعطددددٓٔعايظدددد٬ّعملعا٭سضعكععع
عاكلطًلع.ٚايٓظب١ع ٝٓٗةعٚ غلعطٓٔعاٱط٬ّعاي،ُّٛعٚاخلـٛقع
 ًٝدد٘عايٓؿددٛغععدبًددتٚ ،ددحعالع ددضعٚدددٌعايددٓ عذلُددذافعؼلددةع٥٬ٜددِعَددةع

َددٔعاكلٝددٌعإػلعايظددًِعٚسدد عاخلددريعكعٜٚت،ددةسضعاٱسٖددة عَددععسدد عاخلددريععع
عايزٟعأسادعالع ضعٚدٌعي٘عايبكة٤عملعا٭سض.

 لأْٛ اٌرحٍح ٚاٌعالَ ِمدِح ٌدفع اإلز٘اب
ْ نَْ ُّ للٌَّنٜأنت للننقددةٍع ،ددةػلعطع ُ ُمٌَّنب َ ًٌتللانيأََلل  نب َ للٌِتُكَمنح تاللٓنت َشت ْأِنش للٌَّنننٍ ا أٍ و للانَّمَّللِ ٍ َد

ُ ََللٌ نمأُكللَمنمأو مَُّكللَمنت لل  كَّ  ًن نن ٚقددذع ؿلددٌعالع ددضعع(2)عصً ت ش للُمو ٌَّنُ مأللٓن أَهِمو للانً ِمُكللَمن

ٚددددٌعٚد،دددٌعاطدددِعدٜدددٔعاٱطددد٬ّعَؼدددتكةفعَدددٔعايظددد٬ّعيبٝدددةٕعأْددد٘عدٜدددٔع
ظدددًِعٜددد٪دشع ًددد٢عإطددد٬َ٘عععايشفلددد١عٚايشأؾددد١عإػلعٜدددّٛعايكٝةَددد١عكعٚإٔعاكلعع

عٚ ٢ًعإؾؼة٥٘عايظ٬ّعكعْٚؼشٙعا٭َٔعٚايظ٬ّع.
ٚملعٜٓشـدددشعايظددد٬ّع دددزاتعايًؿددداع دددٌعٚسدتعَ،ددد٘عؿدددٝػ١عايٓدددذا٤ععععع

عيًُخة  ع ةيكٍٛع)ايظ٬ّع ًٝهِع(ع.
ًعُدد٘عععععععع ٚأٍٚعَددٔع ددذأعايظدد٬ّعَددٔعايٓددةغعٖددٛعآدّع ًٝدد٘عايظدد٬ّعكعإرع 

عالعنٝؿ١ٝعايظ٬ّع ٢ًعاكل٥٬ه١ع.

                                                           

ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.27طٛس٠عايٓٛسعع(2)
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ٕعاكلددٛد٠ع ددغلعايٓددةغعكعٖٚددٛعطددب عيٓددضععايػددٌععععععيٝهددٕٛعايظدد٬ّع ٓددٛاعع
عٚاحلكذعكعَٚةْععَٔعغًب١عايٓؿععايػلب١ٝع.

ٚدددة٤تعاٯٜددةتعايكشآْٝدد١عٚا٭سةدٜددحعايٓبٜٛدد١ع ةؾؼددة٤عايظدد٬ّعٚ ٝددةٕعععععع
ع ظِٝعثٛا ٘عكعٚايٓٗٞع ٔعاٱَتٓةعع ٓ٘ع.

ٌٴعايٓٻددةغ عٚس٣ٚعأ ددٛعرسع ددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعع)ع أ ٵخٳدد
ٌٴ ٜٳبٵخٳ ّ عايَّزٹٟع ع.(1)ع( ٹةيظٻ٬

يبٝدددةٕعاحلةدددد١عإػلعايظددد٬ّعملعاي،ـددد١ُعَدددٔعايلدددػة٥ٔعٚا٭سكدددةدعكعععععع
ٚاٱ تددذا٤ع ةيظدد٬ّعأَددشعسظددٔعٚ ٗددٝرعٚاؾتتددة عيـدد٬تع ددةكلٛد٠عكعٖٚددزاععععععع
اٱ تددذا٤عؾددشععاٱ تددذا٤ع ةيبظدد١ًُعملعأٍٚعايظددٛسعكعٚقددذعأَددشعالع ددضعٚدددٌععع

ٌععععععع َددٔععع ٛدددٛ عسدعايظدد٬ّعٚايتشٝدد١عؼلجًددٗةعأٚعأسظددٔعَٓٗددةعكعيٝهددٕٛعندد
ايظدد٬ّعٚسدٙعؿددةسؾةفعيٲسٖددة عَٚكذَة دد٘عكعٚقددذعطلؼدد٢عاٱْظددةٕعايػة٥ًدد١ععععع
ؾًٝذددكعإػلعايظدد٬ّعيبٝددةٕعقددةْٕٛعٖٚددٛعإٔعايظدد٬ّعَددك٣ٚعًَٚذددكعد،ًدد٘عالععععع
 ددضعٚدددٌعيًخددة٥ـعكعٖٚددٌعٜؼددؿععايظدد٬ّعٜددّٛعايكٝةَدد١عكلددٔعٜؿؼددٝ٘عخةؿدد١ععع

ٌَنٚأْددد٘ع ٝددد١عأٖدددٌعايٓددد١عكعاكلختدددةسعْ،دددِعكعٚملعايتٓضٜدددٌعطعععع   نٍ ْمقأٌَن لللى نت  َِالللت و َمنٍ للل

ٝأٌ  ع.(2)صس 

٫ع دددذخًٕٛعٚ دددٔعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعقدددةٍع)عع
ٚععع ٫عأديهددِع ًدد٢عػدد٤ٞعإراعععايٓدد١عستدد٢ع ٪َٓددٛاع٫ٚع ٪َٓددٛاعستدد٢ع ددة ٛاعأ

ع.(3)ع(عؾ،ًتُٛٙع ة بتِعأؾؼٛاعايظ٬ّع ٝٓهِ
ٚ ددددغلعايتشددددة عٚاٱسٖددددة ع لددددةدعكعَٚددددٔعايتشددددة عايٓٗددددٞع ددددٔعععع

عَكذَة ٘ع.عععععاٱسٖة عكعٚاكلٓععَٔ

                                                           

ع.3/231حبشعاي،ًّٛعيًظُشقٓذٟعع(1)
ع.44طٛس٠عا٭سضا عع(2)
ع.5/283 ؿظريعايكش  عع(3)
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 دددٔع بدددذعالع دددٔعطددد٬ّعقدددةٍع:عقدددةٍعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععٚ)
ٚطددًِع:عاؾؼددٛاعايظدد٬ّعٚأ ،ُددٛاعايط،ددةّعٚؿددًٛاعا٭سسددةّعٚؿددًٛاعععععٚآيدد٘ع

 ع.(1)( ةيًٌٝعٚايٓةغعْٝةّع ذخًٛاعاي١ٓع ظ٬ّ

َدددٔعأمسدددة٤عالع دددضعٚددددٌع)ايظددد٬ّع(عٚقدددذعٚسدعيؿددداعايظددد٬ّعملععععععع
ـعٚايدد٬ّعكعٚاسددذ٠عَٓٗددةعأخددربتع ددٔععععايكددشإٓعطددبععَددشاتعَ،شؾددةفع ددة٭يععع

ٝأ  نننٖدددزاعاكل،ٓددد٢ع كٛيددد٘ع ،دددةػلعطع ه لللٌ نَّممَّلللى نَّمَّلللِ ِنٜأنإنمألللى نإنَّٜنه لللٌ نَّْمو ِملللُ نَّْمُقلللد ًض نَّمشاللل

ْ نَّْمو زنٍللللللللز نَّْمج ِاللللللللاَ نَّْمو ت كأِالللللللل  نس للللللللَِ  ان نَّممَّللللللللِىنُ واللللللللاننننن ْ نَّْمو و للللللللََِو َِْٛ َّْمو لللللللل

ّعايبددةقٞعايددذا٥ِعايظددةملعَددٔعنددٌعايظدد٬عٖددٛٚالع ددضعٚدددٌع(2)صٍ َظلل نُكٌن 

ع ٝ عأٚعْكفعأٚعآؾ١ع.
ٚايظددد٬ّعاطدددِعَـدددذسعَجدددٌعنددد٬ّكعٚالع دددضعٚددددٌعيددد٘عا٭مسدددة٤عععععع
احلظدد٢ٓعكعٚايهُددةٍعاكلطًددلكعٚنُددةعإٔعاؾ،ةيدد٘عسهُٝدد١عٚطددةكل١عَددٔعايظًددِععععع
ٚايًددٗٛعكعٚن٬َدد٘عطددبشةْ٘عطدد٬ّعٚيطددـعسفلدد١عكعٖٚددٛعطددبشةْ٘عٚسددذٙعععععععع

إدسانٗدددةعاٱْظدددةٕعستددد٢عملععع٫عٜبًدددؼعايدددالايدددزٟعيددد٘عايهُدددة٫تعاكلطًكددد١عع
عايتـٛسعايزٖ ع ٔعَؼة ١ٗعؿؿةتعاكلخًٛقغلع.

يكددذعأسددة عالع هددٌعػدد٧ع ًُددةفعكعٚد،ددٌعايظدد٬ّع ُددةس٠عيددٮسضععععععععع
ٚٚطددد١ًٝعكلػؿدددش٠عايدددزْٛ كعٚ شٜكدددةفعإػلعا٭َدددٔعٚايظددد٬ّعٜدددّٛعايكٝةَددد١عكعععع

عٚسةدضافعَٔعايت،ذٟ.كعطٛا٤ع زاتعايظ٬ّعأٚعنْٛ٘عَكذ١َعيًـ٬ ع
 ددغلعايشفلدد١عٚايظدد٬ّعكعايددٛا عٖددٛعاي،ُددّٛععععععَددةعٖددٞعايٓظددب١ععع ددش٣ع

ٚاخلـددٛقعاكلطًددلعكعؾةيشفلدد١عأ ددِكعٖٚددٌعٜٓكطددععايظدد٬ّع ددضٚاٍعاحلٝددة٠ععع
ايددذْٝةعكعايددٛا ع٫عكعإرعأْدد٘عسةكددشعٜددّٛعايكٝةَدد١عملعايـدد١ًع ددغلعاكل٥٬هدد١ععععععع

ايظدد٬ّعملعايددذْٝةع ًكٝدد٘عسددةٍعععععإؾؼددة٤ٚأٖددٌعايٓددةٕعكعيٝهددٕٛعَددٔعَٓددةؾعععععع
                                                           

ع.9/201ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.23طٛس٠عاحلؼشعع(2)
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ْ نت ت ٌ فَّلللاه َمنإيٝددد٘عكعٚملعايتٓضٜدددٌعطعَػدددةدس٠عايدددذْٝةع ٓدددذعػدددذ٠عاحلةدددد١ َّمَّلللِ ٍ

ُ ُمٌَّنَّْمج ُّاْأنِبو انُكُّت َمنت َوو ُمٌن  ٝأٌ نُ مأََُكَمنََّد ٝأِٖكأُْنطأَاِِني نٍ ُقٌُمٌن نس  ع.ع(1)عصَّْمو 

ٚأخدددربتعآٜدددةتعايكدددشإٓع دددٔعندددٕٛعالع دددضعٚددددٌعٜدددذ ٛعإػلعداسعععععععع
يظددد٬ّع دددغلععايظددد٬ّعٖٚدددٞعايٓددد١عكعٚإٔعالع دددضعٚددددٌعٜدددكَشع ةػدددة ١عاعععع

َُِّْٛللانننننايٓددةغعط َ نْ  ٝأ  نمأَشلل َْن أْمقأللٓنإنمأللََُكَمنَّمشالل ٚؾٝدد٘عد دد٠ٛععع(2)عص..ً ٜأنت ُقٌُمللٌَّنِمو لل

عيًتٛاددعٚايشفل١ع غلعايٓةغعْٚبزعاٱسٖة ع.
ٚسدعيؿدداع)طدد٬ّ(عملعآٜددةتع ذٜددذ٠عأنجشٖددةعملعايتشٝدد١عٚايظدد٬ّععععععنُددةع

ٝأٌ نُ مألللللٓنن لللللٌٍحنِفلللللُنَّْمو لللللامأِوني ننننكعَٚٓٗدددددةعط ٝأٌ نُ مألللللٓننطع(3)صس للللل س للللل

ٝأٌ نُ مأللللٓنإنَلنٍ اِسللللني طع(4)صإنَبلللل  َِّهَم  )ٜ،دددد عآٍعذلُددددذعؿدددد٢ًعالعع(5)صس لللل

ع.(6)ع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع(
ع.عع(7)ع)ٚ ٔعاٱَةّع ًٞع ًٝ٘عايظ٬ّع:عٜععذلُذعٚسلٔعآٍعٜع(

ٚنددةٕعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعسةكلددةعٜؿددشؽعَددٔعؿدد٬ ٘عًٜذددكعع
ظددد٬ّعَٚٓدددوعايظددد٬ّكع بةسندددتعراعععايًدددِٗعأْدددتعايعإػلعايدددذ ة٤عٜٚكدددٍٛع)ع

ع.(8)(عاي٬ٍعٚاٱنشاّ

                                                           

ع.23طٛس٠عايٓشٌعع(1)
ع.94طٛس٠عايٓظة٤عع(2)
ع.79طٛس٠عايـةؾةتعع(3)
ع.9طٛس٠عايـةؾةتعع(4)
ع.130طٛس٠عايـةؾةتعع(5)
ع.7/37جريع ؿظريعا ٔعنع(6)
ع.َٚجً٘ع ٔعا ٔع بةغعع16/87ايبشةسعع(7)
ع.7/511 ؿظريعا ٔعنجريعع(8)
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ٚيكدددذعأْ،دددِعالع دددضعٚددددٌع ًددد٢عاكلظدددًُغلع تظددد١ُٝعدٜدددٔعاٱطددد٬ّعكعع
يٝهددٕٛعٖددزاعا٫طددِعرخددري٠عَددذخش٠عيؼددشٜ،١عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عععععععع
ٚطددًِعَددٔعأٜددةّعآدّع ًٝدد٘عايظدد٬ّعكعٖٚددٛعَددٔعٚدددٛٙع ؿلددٌٝعايددٓ عذلُددذععع

ْبٝدددة٤عاٯخدددشٜٔعكعٚيٝهدددٕٛعَدددٔعععؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع ًددد٢عا٭ععع
 ظدد١ُٝع ،ددفعا٭ْبٝددة٤عايظددة كغلع ـددؿ١عاٱطدد٬ّعكعنُددةعععععع ب،جتدد٘ايبؼددةساتع

ْ للانكأللان نإنَبلل  َِّهَم نٍ و ٌدٍَِللانً ٜأنن َؼلل  َّنََِانننننملعإ ددشاِٖٝع ًٝدد٘عايظدد٬ّعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععع

َْنَّْمو َظلل نِكني ننننننن َْنكأللان نح ََُّّ للانْ َشللِمًوانً ْ للانكأللان نِْلل ٘عع(1)عصً مأِكلل ملععَٚجًدد

عٜٛطـع ًٝ٘عايظ٬ّع.
ّععاٱطدد٬ّعٜددّٛعايكٝةَدد١ععععٚضللددشع ٜظددكٍعالععن،كٝددذ٠عٚػددشٜ،١عٚأسهددة

ع ضعٚدٌعايظ١َ٬عٚايشفل١عيًُظًُغلع.
جتدد٧عٚسدع ددٔعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعأْدد٘عقددةٍع)ععععععإرع

ا٭ ُددةٍعٜددّٛعايكٝةَدد١عؾتذدد٤ٞعايـدد٠٬عؾتكددٍٛع:عٜددةعس عأْددةعايـدد٠٬عؾٝكددٍٛععع
٤ٞعايـددذق١عؾتكددٍٛع:عٜددةعس عأْددةعايـددذق١عؾٝكددٍٛع:عع:عإْددوع ًدد٢عخددريعكعٚجتدد

إْددوع ًدد٢عخددريعكعثددِعصلدد٤ٞعايـددٝةّعؾٝكددٍٛع:عأْددةعايـددٝةّعؾٝكددٍٛعإْددوع ًدد٢ع
خددريعكعثددِعجتدد٤ٞعا٭ ُددةٍعنددٌعريددوعٜكددٍٛعالع:عإْددوع ًدد٢عخددريعكعثددِععععععععع
صلدد٤ٞعاٱطدد٬ّعؾٝكددٍٛع:عٜددةعس عأْددتعايظدد٬ّعكعٚأْددةعاٱطدد٬ّعؾٝكددٍٛعالععععع

ع:عإْوع ٢ًعخريع.
َٚددٔعٜبتددؼعغددريعععع}قددةٍعالعملعنتة دد٘ععكعٚ ددوعأ طددٞععع ددوعايٝددّٛعآخددزععع

ع.(3)((2)ع{ٓ٘عٖٚٛعملعاٯخش٠عَٔعاخلةطشٜٔعاٱط٬ّعدٜٓةفعؾًٔعٜكبٌعَ

                                                           

ع.67طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.85طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
ع.1/374ايذسعاكلٓجٛسعع(3)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 28

 

أٚعسدععكٖٚددٌع لددشعٜددّٛعايكٝةَدد١ع ٝدد١عايظدد٬ّعٚقددٍٛعايظدد٬ّع ًددٝهِعععع
عايتش١ٝع) ًٝهِعايظ٬ّع(ع.

ايٛا عْ،دِعكعٚؾٝد٘عأددشعٚثدٛا عكلدةعؾٝد٘عَدٔعْؼدشعيٮَدٔعٚاكلدٛد٠عْٚبدزعععععععععععع
ًخـدد١َٛعكعَٚٓددععَددٔعاي،ددذا٠ٚعكعٖٚددٌع لددشعايتشٝدد١عَطًكددةفعكعايددٛا عععععي

عْ،ِع.ع
َٚدددٔعإ ذدددةصعايكدددشإٓع دددذّعإسلـدددةسعايتشٝددد١ع ًؿددداعايظددد٬ّعكعإؾلدددةععععععع

ْ نُِّْو للان أًَنَ د ًه للانننندددة٤تعَطًكدد١عكعقددةٍع ،ددةػلعطعع ً إنً َّنح َاَللت َمنِبت  َِاللٍْنفأ  َ للٌَّنِبأأَحش لل

ٍٕن َُ ًَِانإننانَّممَّلللى نكألللان نُ مألللٓنُكلللمانط للل ٚملعاٯٜددد١عأ ددد٬ٙعد ددد٠ٛعع(1)عصح ِشللل

ع.يٓؼشعا٭َٔعٚايظ٬ّعٚسش١َعاٱسٖة ع
ٚايتشٝددد١ع:عاطدددِعددددٓععيبٝدددةٕعسظدددٔعاحتٝدددةعٚايًكدددة٤عكعٖٚدددٞعنًُددد١ععععع

عإنشاّعكعٚد ٠ٛعٱطتذا١َعاحلٝة٠ع.
ٚايٓظدددب١ع دددغلعايتشٝددد١عٚايظددد٬ّعاي،ُدددّٛعٚاخلـدددٛقعاكلطًدددلعكعؾهدددٌعع

عط٬ّعٖٛع ١ٝعٚيٝععاي،هعع.
طددد٬ّعكعٖٚدددٌعٖدددٞعَدددٔع شنددد١عا٭ْبٝدددة٤عكعأّعإٔعععععٚايتشٝددد١عطدددة ك١عيٲع

ايٓدددةغع ٛؿدددًٛاعإيٝٗدددةع دددةيؿطش٠عأٚعايتذش ددد١عٚايٛددددذإعكعايدددٛا عٖدددٛععععع
ا٭ٍٚعكعٚؾٝٗددةعإصاسدد١عيًػددٌعٚايهشاٖٝدد١عكعٖٚددٞعٚطدد١ًٝعيًت،ددةٜؽعايظددًُٞعععع

عْٚبزعاخلـ١َٛع.
ُٸددٌعايظدد٬ّععععععع ٚايتشٝدد١عصادددشع ددٔعاٱسٖددة عكعَٚددٔعأدا عاٱطدد٬ّع 

 ةكلجددٌعأٚع٢عايددزٟع ـددً٘عايتشٝدد١عٚايظدد٬ّعايددشدعنكَةْدد١كعٚ بًٝػدد٘عيًػددريعٚ ًدد
ع.عا٭سظٔعكعيتهٕٛعسش١َعاٱسٖة عإ تذا٤عٚاطتذا١َ

يكدددذعندددةٕعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٜٓؼدددشعٜٚؿؼدددٞععع
عايظ٬ّع.

                                                           

ع.86طٛس٠عايٓظة٤عع(1)
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 ددٔعأ ددٞعأَةَدد١ع ددٔعطددٌٗعكع ددٔعأ ٝدد٘عكعقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًععع)
يددد٘ع ؼدددشعععَدددٔعقدددةٍع:عايظددد٬ّع ًدددٝهِعنتبدددتععععٚطدددًِع:ٚآيددد٘عالع ًٝددد٘ع

سظددٓةتعكعَٚددٔعقددةٍع:عايظدد٬ّع ًددٝهِعٚسفلدد١عالعنتبددتعيدد٘ع ؼددشٕٚععععععععع
سظددد١ٓعكعَٚدددٔعقدددةٍع:عايظددد٬ّع ًدددٝهِعٚسفلددد١عالعٚ شنة ددد٘عنتبدددتعيددد٘ععععع

ع.(1)ع(ث٬ثٕٛعسظ١ٓ
يكدددذعأسادعالع دددضعٚددددٌعيًٓدددةغعا٭َدددٔعٚايظددد٬ّعملعاحلٝدددة٠عايدددذْٝةعكعع
عؾدددكخربعطدددبشةْ٘ع كْددد٘عٖدددٛعايظددد٬ّعكعٖٚدددٛعايدددزٟعأسطدددٌعا٭ْبٝدددة٤عيبظددد ععع

عايظًِعملعا٭سضكعَٚٓععايظًِعٚايٛسعٚايكتٌع.
َٚٔعَ،ةْٞعايظ٬ّعط٪اٍعاي،ةؾ١ٝعٚايظ١َ٬عَٔعاٯؾةتعكعٚقذعد،ٌعالع ضع

ٚدٌعايظ٬ّعخةؽل١عايـ٠٬عكعٚ ٓٛإعاخلشٚزعَٓٗةع ةيظ٬ّعكعٚ ٔعاٱَةّع
ًَة٠ٹع ًٞع ًٝ٘عايظ٬ّع ٔعايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعقةٍعع) ـٻ َٹْؿتٳة ٴعاي

ِٴايطُّ ًٹٝ ٗٳةعايتٻظٵ ًإ ًٹٝ ٚٳ ٳشٵ ٗٳةعايتٻْهبٹريٴع ٚٳ ٳشٵش ؿلٴ ع.عع(2)ع(ٗٴٛسٴع
ٚملعٜػددةدسعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعاحلٝددة٠عايددذْٝةعإ٫ععععع

ؿدد١ًعٚدعٚيطددـع ددغلعايٓددةغعكعٚملعٖددزٙعععععكعٚ ،ددذعإٔعد،ددٌعايظدد٬ّعإسثددةفعععع
كعاي ندد١عاكلبةسندد١عد دد٠ٛعيًُظددًُغلعٚايٓددةغعـلٝ،ددةفعيًتٓددضٙع ددٔعاٱسٖددة ععععع

ٚٱدتٓددة عْؼددشعاخلددٛفعٚايؿددضعع ددغلعايٓددةغعكعؾٗددزاعايٓؼددشعكددذعيًظدد٬ّعكعع
عؾ٬عصلتُععَ،٘ع.

الع ددضعٚدددٌعإ٫ع كددة٤عايظدد٬ّعٚايتشٝدد١عطددة٥ذ٠ع ددغلعايٓددةغعكععععععٜٚددك ٢ع
عؾٗٞعَطًٛ ١ع زا ٗةعٚأثشٖةعْٚؿ،ٗةع.عع

عٚايظ٬ّع ١ٝعاكل٥٬ه١عكعٚ ١ٝعأٌٖعايٓةٕع.

                                                           

ع.2/57َظٓذع بذعالع ٔعفلٝذعع(1)
ع.2/463َظٓذعأفلذعع(2)
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طلتًددـع ددٔعايددذ ة٤عكععععٖٚددٌعملعايظدد٬ّعٚسدٙعد ددة٤عأّعإٔعَٛكددٛ ٘عععع
ايددددٛا عٖددددٛعا٭ٍٚعكعيٝهددددٕٛعَددددٔعَ،ددددةْٞعايظدددد٬ّعٚايتشٝدددد١عذلةؿددددش٠عع

عاٱسٖة عكعٚؿريٚس ٘عخةسزعاكل،ة٬َتعٚايـ٬تع غلعايٓةغ.
يكذعدة٤تعايٓـٛقع ةطتشبة عأدا٤عايتش١ٝعٚايظ٬ّعاطتشبة ةفعَ٪نذافعكع

٤عٚٚدٛ عسدعايظ٬ّعٚدٛ ةفعنؿة٥ٝةفعكعي غٝ عايٓةغع ٓضععايهذٚس٠عٚايبػلة
عَٔعايٓؿٛغع ةيظ٬ّعٚسدٙععكعٚؿلهٔعاْؼة٤عقةْٕٛعَٔعٚدٛٙع:

ع غلعايٓةغع.عاي اسِقةْٕٛعايظ٬ّع ٓٛإععا٭ٍٚع:
عقةْٕٛعايظ٬ّعَةْععَٔعاٱسٖة عكعٚؿةسفعي٘ع.عايجةْٞع:

عقةْٕٛعايظ٬ّع كدٜ عٚإؿ٬ عيًظةٕعٚايٛاس ع.عايجةيحع:
ّعععععع ٚاؾؼددة٤ععيكددذعدددة٤عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ةيظدد٬

ايتشٝدد١عيٮيؿدد١ع ددغلعاكلظددًُغلعكعٚ ٝددِٓٗعٚ ددغلعايٓددةغعـلٝ،ددةفعؾدد٬عصلتُددععععععععععع
عَٚددددٔايظدددد٬ّعٚاٱسٖددددة عكعٚإؾؼددددة٤عايظدددد٬ّعَددددٔعاخلًددددلعاحلُٝددددذعكعععع

ُ ُمٍِّنُ ِعٍَمَـةدٜلعقٛي٘ع ،ةػلعط ع.(1)صً إننا أنمأو مٓن

 ْٔٛ آٌاخ اٌصرب حصأح ِٓ اإلز٘ابلا
ََُ ُُّّ انً س ِاَحنِب  َوِدنَ با أنِحني نت ُقٌ  ً َّػََِِ نِم  ْكمننَ با أنفأقةٍع ،ةػلعط ع.(2)صإننا أنِبأأ

عٜٓٗددٌيكددذعد،ددٌعالع ددضعٚدددٌعايكددشإٓعَذسطدد١عا٭دٝددةٍعاكلت،ةقبدد١عكععععععع
َٓدد٘عايٓددةغعملعرلتًددـعػدد٪ٕٚعاحلٝددة٠عَددٔعغددريعإٔعٜددٓكفعَددٔعخضا٥ٓدد٘عػدد٧ععع
كع ددٌع ددضدادعدسسافعٚدددٛاٖشعكعٖٚددٛعَددٔعَ،ددةْٞعاٱ ذددةصاي،كًٞعيًكددشإٓعكعععع

ايـددربعكعٖٚددٞعَددععنجش ٗددةعٚ ،ددذدعَٛكددٛ ة ٗةعؾددةٕعنددٌعآٜدد١ععععععَٚٓدد٘عآٜددةت
ٚ ـدددشؾ٘ععايٓدددةغع ٓددد٘عكٚ ـدددشفعَٓٗدددةع ـددد١ُعَدددٔعاٱسٖدددة عكع دددذؾععع

ع ِٓٗع.

                                                           

ع.4طٛس٠عٕعع(1)
ع.ع48طٛس٠عايطٛسعع(2)
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 ددذؾععاٯٜدد١عايكشآْٝدد١عراتعاٱسٖددة عكعايددٛا عْ،ددِع ؿلددٌعَددٔعععععٖٚددٌ

كألل  ِم أن ٓددذعالعكعٜٚددذٍع ًٝدد٘عقٛيدد٘ع ،ددةػلعملعقـدد١عٜٛطددـع ًٝدد٘عايظدد٬ّعطععع

ُِِ اِدن للانَّْمو َ مأِؼللني نننِمُّ َؼلل ن  نُ ُّللى نَّمش للن َْن إرعأَددشعالع ددضععع(1)عصٌٕ نً َّْمَّأَ ظ للإ نإنناللى نِْلل

ٚدددٌعايظدد٤ٛع ةٱ ت،ددةدع ددٔعٜٛطددـعٚايؿتٓدد١ع ددٔعايٛؿددٍٛعإيٝدد٘عكعٚ ددغلعععععععع
ايظدددد٤ٛعٚاٱؾتتددددةٕع ددددةَشأ٠عاي،ضٜددددضع ُددددّٛعٚخـددددٛقعَطًددددلعكعؾٗددددزاععع

عايـشفع ؼةس٠عاي،ـ١ُعاكلظتذؿل١عيًٓ عٜٛطـع ًٝ٘عايظ٬ّع.
ٚددددٌع ـددد١ُعاكلظدددًُغلعـلٝ،دددةفعَدددٔعاٱسٖدددة عكعإرععْٚظدددكٍعالع دددض

أْدد٘عكددذعيًتكدد٣ٛعٚاكلبددةد٨عايددالع ،ددحعالع ددضعٚدددٌع ٗددةعايددٓ عذلُددذافععععععععع
عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.

َٚددٔعآٜددةتعايـددربعَددةع ٛددد٘عؾٝٗددةعاخلطددة عيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالعععععععععع
 ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعكعٚاكلدددشادعاكل،ٓددد٢عا٭ دددِعٚإٔعا٭َددد١عَؼدددُٛي١ع دددزاتعععع

ععايكشٜٓدددد١عٚايدددذيٌٝعايـددددةسفعٱساد٠عخـددددٛقعايددددٓ ععاخلطدددة عإ٫عَددددع
ذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَددٔعاخلطددة عكعَٚددٔعٖددزاعاخلـددٛقعععععع

ع.(2)عصُقَمنٍ ا أٍ و انَّمُّااض نإنناُنَ س ٌل نَّممَِّىنإنمأََُكَمنج ِوًَواقٛي٘ع ،ةػلعط

َْنَّم  س للنننٖٚددٌعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع خطددة ععع(3)عصمنفأاَػللَِِ نكأو للانػ للِ   نُ ًَُمللٌَّنَّْمو للَز ننِْلل

عخةقعيًٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعأّعٜؼٌُعاكلظًُغلعَ،٘.
ايدددٛا عٖدددٛعايجدددةْٞعيبٝدددةٕعٚساثددد١عا٭سضع دددةيتك٣ٛعكعٚؽلًدددٞعٖدددزٙعععععع
ايٛساثدد١ع ًدد٢عاكلظددًُغلعايتشًددٞع ددةخلًلعاحلُٝددذعٚايشأؾدد١عاي،ةَدد١ع ةيٓددةغعععععععع

عكٖٚٛعَٔعَـةدٜلعايـربع.

                                                           

ع.24ٜٛطـععطٛس٠ع(1)
ع.158طٛس٠عا٭ شافعع(2)
ع.35طٛس٠عا٭سكةفعع(3)
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اي،دددضّعٖٚدددِع:عْدددٛ عكعٚ دددزنشعاٯٜددد١عأ ددد٬ٙعاكلظدددًُغلع ةيشطدددٌعأٚيدددٞع
ٚإ ددشاِٖٝعكعَٚٛطدد٢عكعٚ ٝظدد٢ع ًددِٝٗعايظدد٬ّعثددِعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالععع
 ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٖٚددٛعاكلخة دد ع ةٯٜدد١عأ دد٬ٙعكعيٝكتددذٟعاكلظددًُٕٛع ٗددِعععععع
ملعؿددربِٖعٚ ًُددِٗعا٭ر٣عٚ ددذّعسدٖددِعؼلجًدد٘عكعيٝهددٕٛعاٱَتٓددةعع ددٔعععععععع

عاٱسٖة عَٔع ة عا٭ٚي١ٜٛع.
تعٚايػدددريعكعقدددةٍع ،دددةػلععَٚدددٔعخـدددة٥فعايـدددربعأْددد٘عإسظدددةٕعيًدددزاععع

ـَِ  ن أَج  نَّْمو َ ِشُّني ط ع.ععع(1)صً َّػََِِ نفأإننانَّممَّى نٜأنٍ 

 ؿ،ددٌعا٭َددشععٚا تددذا٩ٖةَٚددٔعاٱ ذددةصعملعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعقًدد١عنًُة ٗددةعكععع
ثدددِع ٝدددةٕع ظدددِٝعثدددٛا عايـدددربعكعٚأْددد٘عإسظدددةٕعذلدددفعكعٚايٓظدددب١ع دددغلعععععع

ةٕعايـدددربعاٱسظدددةٕعٚاٱسٖدددة عٖدددٞعايتلدددةدع ةيدددزاتعٚا٭ثدددشعكعؾدددةراعنددد
عٚاٱسظةٕعؾٝ٘عا٭دشعٚايجٛا عؾةٕعاٱسٖة عؾٝ٘عا٭ر٣عٚاٱثِع.

 ةخلددةسزع ًدد٢عسلددٛعنددتِعايػددٝاععععٜ دددٌٚايـددربعأَددشعٚدددٛدٟعٚؾ،ددٌععع
يبٝددةٕعاخلًددلععكعٚسددبععايددٛاس عَددٔعايؿ،ددٌعاكلٓددةملعيًـددربعكعٚايتشُددٌععععععع

احلُٝددذعايددزٟعٜـددةس عاٱؿلددةٕعكعٜٚددضٜٔعايؿددشدعكعٚصل،ددٌعايددذْٝةعخةيٝدد١عععععععع
عهآ ١ع.َٔعايهذٚس٠عٚاي

عٖٚٓةىع٬َص١َع غلعاٱسٖة عٚايهآ ١ع.
٫ٚعٜ،ًددِعَددةعملعايـددربعَددٔعاكلٓددةؾععٚاخلددريعإ٫عالع ددضعٚدددٌعكعيٝهددٕٛعععع

ََُ ُُّّ لللانَدددٔعَ،دددةْٞعا٭َدددشع ةيـدددربعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط ً ََّػلللَِِ نِم  ْكلللمننَ باللل أنفأإنناللل أنِبأأ

يتشكٝدددلعايػةٜدددةتععإختدددةرعايـدددربع ًػددد١ععع(2)عصً س لللِاَحنِب  َولللِدنَ باللل أنِحلللني نت ُقلللٌ  نن

احلُٝدددذ٠عكعٚؾٝٗدددةعٚ دددذعَدددٔعالع دددضعٚددددٌع دددكٕعايـدددربعَؿتدددة عيًخدددريععععع
ٚ ُدّٛعاهلذاٜد١عٚايشػدةدعكعٚ ٝددةٕعيد ىعَدةعٖدٛعكددذعايـدربعَدٔعاٱسٖددة ععععععععع

                                                           

ع.115طٛس٠عٖٛدعع(1)
ع.48طٛس٠عايطٛسعع(2)
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ٚسلدددٛٙعكعٚ شغٝددد ع ت،ةٖدددذعايؿدددشا٥فعاي،بةدٜددد١عملعأٚقة ٗدددةعكعٚإٔعٖدددزاعععععع
عايت،ةٖذعٚاق١ٝعٚسشصع.

أساٙعايظددشٚسكععَددٔعٚثددلع ددةلعٚ ددٔعاٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّعقددةٍع)ععع
َٚددٔع ٛنددٌع ًٝدد٘عنؿددةٙعا٫َددٛسكعٚايجكدد١ع ددةلعسـددٔع٫عٜتشـددٔعؾٝدد٘عإ٫ععععععع

ع.عأَغلعَ٪َٔ
ٚسدددشصعَدددٔعندددٌع دددذٚ.ععكع ًددد٢عالعزلدددة٠عَدددٔعندددٌعطددد٤ٛعععٚايتٛندددٌع

ٚايـددُتعْددٛسكعٚغةٜدد١عايضٖددذعايددٛسعكع٫ٚععععععٚايددذٜٔع ددضكعٚاي،ًددِعنٓددضكععع
ٔععع ايطُدددعكعٚ دددةيشا ٞععٖدددذّعيًدددذٜٔعَجدددٌعايبدددذعكع٫ٚعأؾظدددذعيًشددددةٍعَددد

ًضعايش ٝددد١كعٚ ةيدددذ ة٤ع ـدددشفعايبًٝددد١كعَٚدددٔعسنددد عَشنددد عايـدددربعع ـددد
ع.(1)ع(َلُةسعايٓـشعاٖتذ٣عإػل

أٟعإٔعايـدددربعطدددبٌٝعإٖتدددذا٤عٚسػدددةدعكعؾٗدددٛعَطًدددٛ ع زا ددد٘عٖٚدددٛعععععع
 شٜددددلعيبًددددٛؽعَشا دددد عايتٛؾٝددددلعٚايٓـددددشعكعٚدسددددفعَؿددددةِٖٝعايؼددددشىعع

عٚايل٬ي١ع.ع
َٚددععلددٍٛعاكلظددًُغلع آٜددةتعايـددربعاكلتٛدٗدد١عإػلعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعععع

ع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعؾكددذعٚسدتعآٜددةتع ددة٭َشعيًُظددًُغلع ةيـددربعكعَٓٗددةعععال

ْ نَْ ُّ لللٌَّنََّػلللِِ  ًَّنً ػ لللاِب  ًَّنً َ َِّبُللللٌَّنً َّتاُقلللٌَّنَّممَّلللى نمأو مَُّكلللَمنننننننننقٛيددد٘ع ،دددةػلعطع ٍ ا أٍ و لللانَّمَّلللِ ٍ

ٖٚددٌعٜددذخٌعػددخفعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘ععععععععع(2)صت َِّم  للٌن 

عٖددزٙعاٯٜدد١عكعايددٛا عْ،ددِعكعؾٗددٛعاٱَددةّععٚطددًِعملعا٭َددشعاي،ددةّعايددٛاسدعمل
عملعاٱؿلةٕع.

ٖٚددزٙعاٯٜدد١عٖددٞعخةؽلدد١عطددٛس٠عآٍع ُددشإعايددالع لددُٓتعرنددشعٚقددة٥ععععععع
َ،شنددد١ع دددذسعَٚ،شنددد١عأسدددذعكعٚ ٝةْٗدددةعيت،دددذٟعٚ ًدددِعايدددزٜٔعنؿدددشٚاعكعععععع

                                                           

ع.75/79ايبشةسعع(1)
ع.200طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
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ٚإؿدددشاسِٖع ًددد٢عاهلذدددّٛعٚغدددضٚعاكلذٜٓددد١عٚإساد ٗدددِعقتدددٌعايدددٓ عذلُدددذعععع
عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعٚأؿشة ٘ع.

تتُددددتعايظددددٛس٠ع ددددذ ٠ٛعنددددٌعاكلظددددًُغلعٚاكلظددددًُةتع ةيـددددربعععععععؾكخ

ٚملع هتددـعاٯٜدد١ععع(1)عصً ت ٌ َّػ للٌََّنِبامؼاللَِ ننٚايتٛاؿددٞع دد٘عكعنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلطعع

 ددة٭َشعٚاكلٓةدددة٠عٚايت،ددةٕٚعؾٝدد٘عإؾلددةعأَددشتع تكدد٣ٛعالعٚاخلؼدد١ٝعَٓدد٘عيبٝددةٕعععع
عإٔعَٔعَـةدٜلعايـربعملعاكلكةّعايتٓضٙع ٔعاٱسٖة ع.

عحسِح اإلز٘اب ِٓ اٌمسآْلأْٛ اظرمساء 
يكددذعد،ددٌعالع ددضعٚدددٌعايكددشإٓعًَذددكعملعسددةٍعايشخددة٤عٚايؼددذ٠عكععععععععع
َٚؿض ددةفع ٓددذعاكلًُددةتعٚايؿددعلعكعٖٚددٛعَددٔعأطددشاسع ظددُٝت٘ع)ندد٬ّعالع(عإرعععع
ٚسدعٖدددزاعا٫طدددِعملعثددد٬خعآٜدددةتعملعايكدددشإٓعكعٚنًدددٗةعخةؿددد١ع دددةيكشإٓعكعع

ٔعٖٚدددٛعَدددٔعإ ذدددةصعايكدددشإٓعَٚـدددذامعيؿلدددٌعالعملعسؿظددد٘عطدددةكلةفعَدددععععع
عايتششٜـع.

عٖٚزٙعاٯٜةتعٖٞع:

َُِّْٛ لللٌَّنمأُكلللَمنً قألللَدنكألللان نفأ نٍلللٌِّنننن:قٛيددد٘ع ،دددةػلعطعععا٭ٚػل  أفأت ْلو و لللٌن ن أَننٍ 

َْنب َوِدنْ انُ قأُمٌي نً ه َمنٍ َومأو ٌن  ٝأ  نَّممَِّىنث مانٍ    اُفٌن ى نِْ ع.(2)عصُِّْو َمنٍ َشو و ٌن نكأ

َْنَّْمو َظللل نِكني نََّسلللت ج اَ كأنفألللأأِجَ ي ننً إنَنن أح لللٌدنِْلللقٛيددد٘ع ،دددةػلطع:ايجةْٝددد١ع

ٝأ  نَّممَِّىنث مان أَبِمَغى نْ أْْ ُّ ى نً ِم أنِبأأناو َمنقأٌٌَ نٜأنٍ َومأو ٌن  ع.(3)صح تآنٍ َشو   نكأ

                                                           

ع.3طٛس٠عاي،ـشعع(1)
ع.75طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.6طٛس٠عايتٛ ١عع(3)
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س للللَ ُقٌل نَّْمو   مََّّللللٌن نإنً َّنَّنلأمأْقللللت َمنإنمأللللٓنْ غ للللاِنم نننننقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطعع:ايجةيجدددد١ع

ُ لل  ًه انً َ ًن للانن َْنت تاِِو ٌن للانكألل  ِمُكَمنقأللال نننننننِمت ْأ ٝأ  نَّممَّللِىنُقللَمنمألل ن تاللَِِوُكَمنٍ  نٍللد ًن ن أَننٍ ِ للداُمٌَّنكألل

 ٝ َْنقأَِم نفأش َ ُقٌُمٌن نب َمنت َ ش د ًن ُّ انب َمنكأان ٌَّنٜأنٍ َّقأو ٌن نإنَّٜنقأِمَ ع.(1)صَّممَّى نِْ

ٕععٚآخدددشٚ ٛص دددتعٖدددزٙعاٯٜدددةتعملعأٍٚعٚٚطددد ععع عايكدددشإٓعكعٚإراعندددة
ٜظددتكَٔعٜٚهددٕٛعيدد٩ٛٙعَٓةطددب١عٚؾشؿدد١عيٲطددتُةععيهدد٬ّعالعَددعععععاكلؼددشى

عكُةٕع ٛد ٘عإػلعذلٌعأَٓ٘عٚط٬َت٘ع.
َددٔع ددة عا٭ٚيٜٛدد١عايكط،ٝدد١عإَتٓددةععاكلظددًُغلع ددٔعاٱكددشاسعععععععععيٝهددٕٛع

عٚمل ةيٓدددةغعملعأٚ دددةِْٗعٚ ًدددذاِْٗعٚ ٝدددٛ ِٗعٚدٚسعاي،بدددةد٠عٚا٭طدددٛامعكع
عاٱسٖة ع. ٌعايكٛاْغلعايٛك،١ٝعايظة٥ذ٠عٚايالع شّع

ٚفلدددٌععاٱسٖدددة قدددةْٕٛعٖٚدددٛعإٔعاٱطددد٬ّعأٍٚعَدددٔعسدددةس ععيبٝدددةٕع
كعٚ ًدد٢عايتؿددةخشع ٗددزاعاٱَتٓددةععٚؿددريٚس ٘عععع ٓدد٘اكلظددًُغلع ًدد٢عاٱَتٓددةععع
اٱسٖدددة عكعٚإختدددةرعٖدددزاعاٱَتٓدددةععَدددةد٠عملععع دددٔػدددةٖذافع ًددد٢ع ٓدددضِٖٗعع

عا٭َشع ةكل،شٚفعٚايٓٗٞع ٔعاكلٓهشع.
ٚقددٛفعاي،ًُددة٤عَددٔعرٟٚععٜٚظددتًضّع ٝددةٕعسشَدد١عاٱسٖددة عَددٔعايكددشإٓععع

اٱختـدددةقعملعايتؿظدددريعٚايهددد٬ّعٚا٭ؿدددٍٛعٚاٱدتُدددةععٚ ًدددِعايدددٓؿعع
سكٝكددد١عْٗٝٗدددةع دددٔععععٚاطدددتظٗةس ٓدددذعندددٌعآٜددد١عَدددٔعايكدددشإٓعكعععععٚغريٖدددةع

اٱسٖدددة عطدددٛا٤عملعَٓطٛقٗدددةعأٚعَؿَٗٛٗدددةعكعثدددِعاٱْتكدددةٍعإػلعغريٖدددةعإٕععع
ملعٜهدددٔعؾٝٗدددةعٖدددزاعاكل،ٓددد٢عدًٝدددةفعكعٚإراعملع هدددٔعندددٌعآٜددد١عملعايكدددشإٓععععععععع

 ٓٗدد٢ع ددٔعاٱسٖددة عؾددةٕعأنجددشعآٜددةتعايكددشإٓع ٓٗدد٢ععععآٜدد١(ع6236دٖةع)ٚ ددذ

ْننَّملل اِحَمنننن ٓدد٘عكعْٚبددذأع ددةيٛقٛفع ٓددذعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععععع ع(2)عصِبَشللمننَّممَّللِىنَّملل اَحو 

عٖٚٞعأٍٚعآ١ٜعملعْظِعايكشإٓع.
                                                           

ع.15طٛس٠عايؿتضعع(1)
ع.ع1طٛس٠عايؿة ١عع(2)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 36

 

 دددٔعأّعطددد١ًُعقةيدددت:عندددةٕعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عععٚقدددذعٚسدع)
ايدددشسِٝ.عاحلُدددذعلعس ععٚطدددًِعٜكطدددععقشا٤ ددد٘;ع ظدددِعالعايدددشفلٔٚآيددد٘ع

سٚاٙعع(1)ع(اي،ددددةكلغل.عايددددشفلٔعايددددشسِٝ.عَةيددددوعٜددددّٛعايددددذٜٔ.عٖٚهددددزاعععععع
عاي َزٟع.

يٝهدددٕٛعَدددٔعَ،دددةْٞعقطدددععايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعع
عقشا٤ ٘عايتذ شعملعَلةَغلعاٯ١ٜعايكشآ١ْٝع.

ٚيددٝععَددٔعسـددشعكل،ددةْٞعايشفلدد١عٚايشأؾدد١عملعآٜدد١عايبظدد١ًُعيبٝددةٕعإٔععععععععع
دددٌعسةكددش٠ع ٓددذع دد٠ٚ٬عايكددشإٓعكعٖٚددٌع ـددةس عقددةس٨ععسفلدد١عالع ددضعٚ

عايكشإٓعملعَٝةدٜٔعاي،ٌُعٚطة ١عاٱ ت٤٬عٚاٱؾتتةٕعكعايٛا عْ،ِع.

ْنٚاطددِعط صع ٝددةٕعيـددؿ١عرا ٝدد١علع ددضعٚدددٌعكعٚ ت،ًددلعؿددؿ١عععَّملل اَحو 

عصع شفل١عٚسأؾ١عالع ضعٚدٌع ةخل٥٬لعنًٗةع.َّم اِحَمنط

ْنٚدددة٤عاطددِعطع عايبظدد١ًُع ،ددذعاطددِعاي٬يدد١عععصعملَّملل اِحَمنصعٚطَّملل اَحو 

ايددزٟعٖددٛع ًددِع ًدد٢عايددزاتعاٱهلٝدد١كعٚ ب،ددحعايبظدد١ًُعايظدده١ٓٝعملعقًدد ععععع
اكلظددًِع ٓددذع ٬ٚ دد٘عايكددشإٓعملعاكلـددشـعٚ ددٔع ٗددشعايكًدد عكعأٚعٚسٚدٖددةععع

يتهددٕٛعسةكددش٠ععإطدد٬َٝةفملعإؾتتددة عايهدد٬ّعٚايهتددة عكعإرعؿددةستعػدد،ةسافعع
عملعاكلٓععاي،ةّعٚاخلةقعَٔعاٱسٖة ع.

بظددد١ًُعَٚ،دددةْٞعايشفلددد١عؾٝٗدددةع ًددد٢عسشَددد١عاٱسٖدددة عكعٚ دددذٍعآٜددد١عاي

يبٝدددةٕععك(2)صَّْم  َولللد نِممَّلللِىنَ  انَّْمو لللامأِوني ننٚندددزاعاٯٜددد١عايدددالع ،دددذٖةعٖٚدددٞعطعععع

اْـددشافعاكلظددًِع دددٔعاٱسٖددة ع ةْؼدددػةي٘عملعاحلُددذعٚايجٓدددة٤عايتددةّع ًددد٢عععععع
ع.عايٛدٛدالع ضعٚدٌع٭ْ٘عايٖٛة عٚاكلةيوعيهٌعػ٧عملع

                                                           

ع.ع1/78 ؿظريعا ٔعنجريعع(1)
ع.2طٛس٠عايؿة ١عع(2)
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الع ددضعع ددذا(عملعاٯٜدد١عـلٝددععايهة٥ٓددةتععَ،ددةْٞعيؿدداع)اي،ددةكلغلععؾُددٔع
ٚددددٌعٚؾٝددد٘عد ددد٠ٛعيًُظدددًِعيًشأؾددد١ع ةيٓدددةغعـلٝ،دددةفع٭ٕعالع دددضعٚددددٌععع

كعٖٚددٛعطددبشةْ٘عملعٜتددربأعَددٔعس ٛ ٝتدد٘عيًهددةؾشعٚاكلؼددشىعكعععععٚخددةيكِٗس ٗددِع
عؾِٗع بٝذعَش ٛ ٕٛعلع ضعٚدٌع.

ٚددددة٤عا٭يدددـعٚايددد٬ّعملع)احلُدددذ(عٱطدددتػشامعايدددٓععكعٚإٔعندددٌععععععع
ٚدددٌعؾهددٌعايددٓ،ِعَٓدد٘عطددبشةْ٘ع٫ٚعٜكددذسع ًٝٗددةعغددريٙعكعععععععاحتةَددذعلع ددضعع

عٖٚٛعطبشةْ٘عؿةس عا٭مسة٤عاحلظ٢ٓع.
َٚددٔعايددٓ،ِعايددالعضلُددذعاكلظددًِع ًٝٗددةعالع ددضعٚدددٌعْ،ُدد١عاٱؿلددةٕعكععععععع
عٚايظددد،ٞع٫طت٦ـدددةٍعاٱسٖدددة عَدددٔعا٭سضع دددةيتك٣ٛعٚ ةيجٓدددة٤ع ًددد٢عالع

ٚ ،ظُٝدددد٘عٚإ ٗددددةسعذلبتدددد٘عكعٖٚددددزاعاٱ ٗددددةسعسةددددد عدٕٚعاٱسٖددددة عععع
عٓـ.ٚاي،

َٛكدددٛععإٕعايظدددٝةس١عاي،كة٥ذٜددد١عَدددععْظدددِعآٜدددةتعايكدددشإٓعوـدددٛقععع
عآؾةقددةفعٚ ؿددتضإ ذددةصعايكددشإٓعكعع ددبغلعآخددشسشَدد١عاٱسٖددة عأٚعأٟعَٛكددٛععع

عَٔعاي،ًِعيًُظًُغلعٚايٓةغع.
ٚنددزاع ٓددذعايُددعع ددغلعنددٌعآٜددتغلعَددٔعايكددشإٓعكعٚاطددتكشا٤عاكلظددة٥ٌعععععععععع
عاخلةؿدددد١ع ددددزاتعاكلٛكددددٛععكعؾُددددج٬فعَددددٔعَ،ددددةْٞعايُددددعع ددددغلعاٯٜددددتغلعع

ْنننٚطع(1)عصَّْم  َوللللد نِممَّللللِىنَ  انَّْمو للللامأِوني ننطعاكلت،ددددةقبتغلعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعع َّملللل اَحو 

عملعسش١َعاٱسٖة عَظة٥ٌع:ع(2)عصَّم اِحَمن

يًشُدددذعٚايؼدددهشعلع دددضعٚددددٌعكعٚإدسانددد٘ععععاكلظدددًِ:عإْكطدددةعععا٭ٚػل
عَٓةؾة٠عاٱسٖة عيًشُذعلع.

ع.:عَٔعسفل١عالع ضعٚدٌعاٱٖتذا٤عيًشُذعلعايجة١ْٝع

                                                           

ع.3طٛس٠عايؿة ١عع(1)
ع.2طٛس٠عايؿة ١عع(2)
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ع:عنجش٠عَـةدٜلعَٚٛكٛععاحلُذعلعكعَٓ٘عايشفل١عاي،ة١َع.ايجةيج١ع
ع:عاحلُذعلع ٢ًعسفل١عالع ؿلضعاٱسٖة عٚ ٝةٕعقبش٘ع.ايشا ،١ع

ع:عَٔعسفل١عالع ٓضٙعايٓةغع ٔعاٱسٖة ع.اخلةَظ١ع
:عَددٔعسفلدد١عالعايددالعضلُددذع ًٝٗددةعطددبشةْ٘عؿددشفعأكددشاسععععايظددةدغع

عاٱسٖة ع.
ع ددضعٚدددٌعاهلذاٜدد١عإػلعاحلُددذعيدد٘عطددبشةْ٘عكععع:عَددٔعسفلدد١عالايظددة ،١ع

عيٝهٕٛعٖزاعاحلُذعطذافعَٓٝ،ةفعدٕٚعإس هة عاٱسٖة عأٚعاٱ ة١ْع ًٝ٘.
:عإدساىعاكلظددًِع ددكٕعالع ددضعٚدددٌعسسددِٝع ةيٓددةغعـلٝ،ددةفعكعععععععايجةَٓدد١ع

ايشفلدد١عأدددشعٚثددٛا ع ظددِٝعكعَٚددٔعععععاي،ًُددٞعيٲقددشاسع ٗددزٙعٚملع ،ةٖددذْةع
إخةؾددد١عايٓدددةغعملعأٚ دددةِْٗععععايشفلددد١عإدتٓدددة ععاٱقدددشاسع ٗدددزٙعَـدددةدٜلع

عٚ ٝٛ ِٗعَٚٓتذٜة ِٗع.
ايشافلددٕٛعٜددشفلِٗعٚ ددٔعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع)ععع

ايددددشفلٔكعاسفلدددددٛاعَدددددٔعملعا٭سضعٜدددددشفلهِعَدددددٔعملعايظدددددُة٤ عٚملعع
ٜٳشٵسٳِعايٓةغعاحلذٜحعاٯخش ٜٳشٵسٳِعالإعَٔع٫ع ع.(1)ع(:ع٫ع

ٛععع ٜددد١عايشفلددد١عكععإرعددددة٤عاحلدددذٜجةٕعأ ددد٬ٙع ـدددٝػ١عاي،ُدددّٛعملعْؼدددشعأي
ٚ ددددذّع كٝٝددددذٙعوـددددٛقعاكلظددددًِعأٚعاكلدددد٪َٔعطددددٛا٤عنددددةٕعسافلددددةفعأٚعععع
َشسَٛددةفعكعٚ ٛددد٘عاخلطددة عايٓبددٟٛعإػلعاكلظددًُغلعيٝهْٛددٛاعأ٥ُدد١عايشفلدد١عععععع
 ددغلعايٓددةغعكعٚاهلددذا٠عإيٝٗددةعكعٜٚددذٍع ةيذ٫يدد١عاٱيتضاَٝدد١عٚاكلؿٗددّٛع ًدد٢عععععععع
ايضدددشع ددٔعاٱسٖددة عٚاي،ٓددـعٚايددتهؿريعكعٚإخةؾدد١عايٓددةغع.عٖٚددٌعٖددزٙعععععععع

عفل١عاي،ة١َع ٌُعؿةحلعكعايٛا عْ،ِع.ايش
َٚددددٔعيػدددد١عاي،ُددددّٛعملعاكلكددددةّعاكلٓةدددددة٠عٚايت،ةكددددذع ددددغلعاكلظددددًُغلععععع

ِْننن ددةي اسِعكعقددةٍع ،ددةػلعطعع عَ٘،ةْٝددعَٚددٔععع(1)عصً ت ٌ َّػ للٌََّنِبامؼاللَِ ننً ت ٌ َّػ للٌََّنِباْمو َ ح و لل

                                                           

ع.8/409 ؿظريعا ٔعنجريعع(1)
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ٚايتٛاؿددٞعٚاكلٓةدددة٠ع ددةٱس اصعععكع ٛاؿددٞعاكلظددًُغلع ةيـددربع ًدد٢عا٭ر٣ععع
عيزاتعأٚعايػريع.َٔعإٜزا٤عا

َٚدددٔعقدددبضعاٱسٖدددة عأْددد٘عإكدددشاسع دددةيٓؿععٚا٭ٖدددٌعٚاكلًددد١عٚاجملتُدددعععع
ع ة١َع.ععع

 لأْٛ اإلترالء إٔصساف عٓ اإلز٘اب
َْنَّٞأَْللٌ َّلننننننننقددةٍع ،ددةػلعطع ٌٍننً ن ْقللٍؽنِْلل َْنَّْم  للٌَِ نً َّْمج لل ٍَُٕنِْلل ً مأُّ َُِمللٌ ناُكَمنِبظ لل

ْ ن كعيتددددبغلعٖددددزٙعاٯٜدددد١عاٱ ذددددةصعملعع(2)صً َّٞأنَّللللصننً َّمَاو لللل  َِّ نً ب ظاللللَ نَّمؼاللللاِب نٍ

 لددُٔعايكددشإٓعأخبددةسعايػٝدد عكعَٚددةعٜكددععيًُظددًُغلعملعَظددتكبٌعا٭ٜددةّععععععععع
ٚٚدددٛ ع ًددِٝٗع ةيـددربعكعٚإدتٝددةصعاٱَتشددةٕعٚاٱ ددت٤٬عٜٚـددبضعَكذَدد١عععع

 ًدد٢عؿددذمعايكددشإٓعملعإخبددةسٙع ددٔعععػددةٖذافيددذخٍٛعايٓدد١عيٝهددٕٛعٚقٛ دد٘عع
عٚ ،حعايٓةغعيًشظة ع.كعأٖٛاٍعّٜٛعايكٝة١َع

 تلدددُٔعاٯٜدددد١عأ ددد٬ٙعاٱَتٓددددةعع دددٔعايظًددددِعٚايت،دددذٟعٚايظددددشق١عععععٚع
عٚايظً عٚاٱسٖة عملعنٌعَٔع:

:عٚ ددذّعاطتلدد،ةفعايددزٟعٜهددٕٛعملعسددةٍعؾددضعععععحــاي افــٛف األٚي :
كعٚ ددبغلعاٯٜدد١عايؼددذ٠عٚاي،ظددشعٚا٭طدد٢ع ٓددذعاؿددة ١عايؿددشدعٚايُة دد١عحبددةٍعع
اخلددٛفعٚايؿددضععكعٚؾٝدد٘عد دد٠ٛعيًُظددًُغلعي،ددذّعإدخددةٍعاخلددٛفعٚايؿددضععععععععع

ًدددد٢عاجملتُ،ددددةتع ةٱسٖددددة عٚايتٗذٜددددذع ددددةيتؿذرياتعكعٚد،ددددٌعايٓددددةغع 
ٜتٛق،دددٕٛعسدددذٚثٗةعٖٚدددزاعاكل،ٓددد٢عَدددٔعَـدددةدٜلعايشفلددد١عاي،ةَددد١عملع ،جددد١عع

عايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.
إرعضلددزسعالع ددضعٚدددٌعاكلظددًُغلعَددٔعسددةٍعخددٛفع ددةّعٜٓددضٍع ٗددِعكعععععع

تُ،ددةتعكعٖٚددٌععيريأؾددٛاع ةيٓددةغعٚؿلتٓ،ددٛاع ددٔع ددحعاخلددٛفعٚايؿددضععملعاجملعععع
                                                                                                                                                 

ع.17طٛس٠عايبًذعع(1)
ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ٖدددزٙعايشأؾددد١عطدددب عيًتخؿٝدددـع دددٔعاكلظدددًُغلعكعٚؿدددشفعكدددشٚ عَدددٔعععععع
عاخلٛفع ِٓٗع ؿلٌعالع.

 ددٔعا ددٔععايددٛا عْ،ددِعكعٖٚددزاعايـددشفعَددٔعسفلدد١عالعيددزاعٚسدع)عععععع
اسفلددٛاع ٴشفلددٛاعكعع:ٚطددًِعقددةٍعٚآيدد٘ع ُددشٚع ددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع

ُععععع ِّددشٜٔعٚاغؿددشٚاعٜٴػؿددشعيهددِع.عٜٚددٌع٭قُددةععايكددٍٛعٜ،دد عاٯرإعٜٚددٌعيً
ع.(1)(ايزٜٔعٜـشٕٚع ٢ًعَةعؾ،ًٛاعِٖٚعٜ،ًُٕٛ

ٚيددٝععَددٔعطددب عرلـددٛقعيًخددٛفعكعٚقددذعٜددك ٞعَددٔعايٓددةغعأٚعَددٔعععع
آؾدد١عمسةٜٚدد١عأٚعأسكدد١ٝعأٚعدا٤عٚٚ ددة٤عأٚعسددشٚ ع ةسٓدد١عٚأطددًش١عؾتةندد١ععععععع
 دد٧َٛع ةَهددةٕعسددذٚخعؾةد،دد١عأ ددِعٚأنددربعَجددٌعاٱ ددةد٠عايُة ٝدد١عللددةعٜددذٍعع

٫عٜٓشـددشع ةكلظددًُغلعكعٚقددذعع ًدد٢عد ٝدد عاخلددٛفعإػلعايٓؿددٛغعكعنُددةعأْدد٘ععع
ًٜتكددٞعاكلظددًُٕٛعٚغريٖددِعَددٔعايٓددةغعملعؾددشدعٚاسددذعَددٔعاخلددٛفعاي،ددةّعكعععع

عٚؾٝ٘عد ٠ٛعيًذُٝععٱدتٓة عاٱسٖة .
َٚدددٔعإ ذدددةصعاٯٜددد١عرنشٖدددةعيٲ دددت٤٬ع دددةخلٛفع ًددد٢عسلدددٛعايظدددةيب١عععععععع

َْنَّْم  لللٌَ ِنننايض٥ٝددد١عط ٍَُٕنِْللل كعأٟع٫عٜظدددتٛيٞعاخلدددٛفعع(2)صً مأُّ َُِملللٌ ناُكَمنِبظ للل

٫عٜتػؼددد٢عٚقدددتعاكلظدددًِعـلٝ،دددةفعٚأْددد٘عخدددٛفع دددةس٨عٚ شكدددٞعع ًدددٝهِع
ٚؾٝدد٘عْهتدد١عٖٚددٞعاٱْكطددةععإػلعاي،بددةد٠عٚايددزنشعٚطدد١ًٝعَٚٓةطددب١عيددذؾععٖددزاعع

ْ ننناخلددددٛفعكعٖٚددددٛعَددددٔعَـددددةدٜلعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطعععع  أٜأنِبللللِ ْك ننَّممَّللللِىنت ْلو للللِٗ

كعٚستدد٢عايددزٜٔعطلددةؾٕٛعؾددةٕعاخلددٛفع٫ٜظددتشٛرع ًدد٢عأرٖددةِْٗعععع(3)صَّْمُقُمللٌ  

ٚملعٖددزاعايتب،ددٝفعَ،ذددض٠عيبٝددةٕعإٔعاخلددٛفعايطددةس٨ع٫عؿلٓددععععععٚأؾ،ددةهلِعك

                                                           

ع.ع2/441ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.28طٛس٠عايش ذعع(3)
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اكلظدددًِعَدددٔعأدا٤عايؿدددشا٥فعاي،بةدٜددد١عكعنُدددةعأْٗدددةعٚطددد١ًٝعَبةسنددد١عيًددد عع
عا٭َٔعكعٚإْـشافعاخلٛفع.

ٚ ددزنريعاٯٜدد١ع تػؼدددٞعاخلددٛفعيًُظدددًُغلعد دد٠ٛعهلدددِعيًتٛنددٌع ًددد٢عععععع

َِ ُّ انإنَّٜنْ للاننننالعكعٚايشكددةع كددذسٙعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععع َْنٍ ِؼلل كأت للب نَّممَّللى نمأُّ للانه لللٌ نننننُقللَمنمألل

َُِّْٛ ٌن  ع.(1)صْ ٌَٜأن انً ُ مأٓنَّممَِّىنفأمَْ ت ٌ كََّمنَّْمو 

ٚؾٝددد٘عد ددد٠ٛعيًُظدددًُغلعيٲ ،دددة عَدددٔعاخلدددٛفعايدددزٟعٜٓدددضٍع ٗدددِعكععععععع
ؾٝذتٓبدددٕٛعأطدددبة ٘عكعٚؿلتٓ،دددٕٛع دددٔعإػدددة ١عاخلدددٛفع دددغلعايٓدددةغعكعٖٚدددزاع

ٚعععع نٝددـعاٱَتٓدةععَددٔعػدهشعاكلظددًُغلعلع ددضعٚددٌع ًدد٢عايتخؿٝددـعَدٔعنددِع
عَٚذ٠عاخلٛفعايٓةصٍع ًِٝٗع.

ٖٚددٌعاخلددٛفعَـددٝب١عكعايددٛا عْ،ددِعكعيددزاعدددة٤تعاٯٜدد١عايتةيٝدد١عيٰٜدد١ععع
أ دد٬ٙعَددٔعطددٛس٠عايبكددش٠ع ددزنشعاكلـددٝب١عٚ طؿٗددةع ًدد٢عاٯٜدد١عايظددة ك١عيؿظددةفعععع

َِ ْانقأللاُمٌَّنإننالللانِممَّللِىنً إننالللاننننَٚٛكددٛ ةفعنُدددةعملعقٛيددد٘ع ،ددةػلعطعع ْ نإنً َّن أػ للاب َتو َمنْ ِؼللل َّمَّلللِ ٍ

ع.(2)صمأََِىنَ َِّجو ٌن إن

ؾةيـدددة شٕٚعٜظددد د،ٕٛعٜٚ،ًٓدددٕٛعاٱْكٝدددةدعٚايتظدددًِٝع٭َدددشعالع دددضععع
ٚدددٌعكعٚاٱقددشاسع ددكِْٗعٜشد،ددٕٛعإيٝدد٘عٜددّٛعايكٝةَدد١عكعٜٚكؿددٕٛع ددغلعٜذٜدد٘عععععع

عيٝجٝبِٗع ٢ًعؿربِٖع.
ٚايٓظددددب١ع ددددغلعايـددددة شٜٔعٚ ددددغلعايددددزٜٔع ـددددٝبِٗعَـددددٝب١ع ُددددّٛعععععع

عٚايتشًددددٞعٚخـددددٛقعَطًددددلعكعؾُددددٔعايـددددربعَددددةعنددددةٕعملع ة دددد١عالعع
ع ةيتك٣ٛعملعسةٍعايشخة٤ع.

                                                           

ع.51طٛس٠عايتٛ ١عع(1)
ع.156طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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يكددذعرنددشتعاٯٜدد١عْددضٍٚعاكلـددٝب١ع ًدد٢عاكلظددًُغلعؼلددةعٖددِعَ٪َٓددٕٛعيددزاععععع
ايتذدددكٚاعإػلعاٱطددد دةععٚايتظدددًِٝع كلدددة٤عالعٖٚدددزاعاٱيتذدددة٤عػدددةٖذععععع
 ًدد٢ع ددذّعؿددذٚسعا٭ر٣عَددِٓٗعيًػددريعٚ ًدد٢عٚدددٛ عإدتٓددة عاٱسٖددة عععع

ٚكلًدد١عايتٛسٝددذعَددعععيبٝددةٕعقددةْٕٛعٖٚددٛعْددضٍٚعاكلـددٝب١ع ةكلظددًُغلعسؿدداعهلددِععع

َ نً ُُِّللد ي نُ   نننننسدددة٤عؾلددٌعالعٚ َُٛددةتعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععع ٍ َو  للٌَّنَّممَّللى نْ للانٍ ظ للإ نً ٍ ََِِلل

ؾُددٔعاحتددٛعؿددشفعاكلـددٝب١عطددٛا٤ع ةيظدد،ٞعأٚعايددذ ة٤عكعٖٚددٌعععععععع(1)صَّْمِكت للاِ 

عاٱسٖة عَـٝب١عكعايٛا عْ،ِعكعيٛدٛٙع:
عسٖة ع.:عقةْٕٛعاْتؿة٤عايظب عايؼش ٞعأٚعاي،كًٞعيٲعا٭ٍٚ

ع:عَبةغت١عايؿ،ٌعاٱسٖة ٞعيًٓةغع.ايجةْٞع
:عقددةْٕٛع ددكرٟعايٓددةغعـلٝ،ددةفعَددٔعايؿ،ددٌعاٱسٖددة ٞعاحتددذٚدعععععععايجةيددحع

عَهةْةفعٚصَةْةفعٚأثشافع.
قدددةْٕٛعَـدددٝب١عاكلدددٛتعٚطدددكٛ عايكتًددد٢ع ًُدددةفعملعاي،ُدددٌععععععععايشا دددعع:

عاٱسٖة ٞع.
عقةْٕٛعرلةيؿ١عاٱسٖة عيًكٛا ذعايؼش ١ٝعٚايكٛاْغل.عاخلةَعع:

ٌع هدددٕٛعاكلـدددٝب١عَكذَددد١عٚ شصخدددةفعيٲَتٓدددةعع دددٔعاٱسٖدددة عكععععععٖٚدددع
ايددٛا عْ،ددِعكعيبٝددةٕعْهتدد١عٖٚددٞعإٔعٖددزاعاٱ ددت٤٬عيددٝعع كٛ دد١عإؾلددةعٖددٛععععععع
اَتشددةٕعٚإختبددةسعٚٚطدد١ًٝعيـددشفع دد٤٬عأػددذعٚكددشسع ًدد٢عايددٓؿععٚايػددريععع

عكعؾةنجشعٖزاعاٱ ت٤٬عسفل١عَٔع ٓذعالع ضعٚدٌع.

ٚععععع ً  أٍ للٌ  نإنًَنسدعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعٚقددذعأؿددة عايددب٤٬عا٭ْبٝددة٤عكعٚملعأٜددٛ ع

َ ن أََح م نَّم اَِّحِوني  ـ   نً  أَن ع.(2)صن اد ٔنَ باى ن أناُنْ شاُُّنَّم

                                                           

ع.39طٛس٠عايش ذعع(1)
ع.٠83عا٭ْبٝة٤عطٛسع(2)
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ٟٸعايٓددةغعأػددذٸععٚآيدد٘ععأْدد٘عطددكٍعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععع)عطدد،ذٚ ددٔع أ
ؾٝبتًدد٢عايشدددٌع ًدد٢عع دد٤٬عؾكددةٍع:عا٭ْبٝددة٤عثددِعا٭َجددٌعؾة٭َجددٌعَددٔعايٓددةغك

ٚإٕعندةٕعملعدٜٓدد٘عسقعدد١عععذٜٔعاػدتذٸع دد٩٬ٙكعؾد ٕعنددةٕعؿدً عايددعععسظد عدٜٓدد٘كع
٫ٚعٜددرب عايددب٤٬ع ددٔعاي،بددذعستدد٢عٜذ دد٘عؿلؼددٞعععععؾٗددٞع ًدد٢عسظدد عريددوكعع

ع.(1)( ٢ًعا٭سضعٚيٝعع ًٝ٘عخطٝٸ١
يٝهددٕٛعَددٔعَ،ددةْٞعآٜدد١عايبشددحعايشكددةع ددةيب٤٬عكعٚ ددذّعايددضعع ٓددذععععععععع
ْضٚيددد٘عكعَٚدددٔعَ،ةْٝددد٘عايشفلددد١ع ةيٓدددةغعكعٚ دددذّعاٱكدددشاسع ٗدددِعٱدساىععع

عاٱ ت٤٬عاخلةقع.عايؼذ٠عٚا٭ر٣ع ٓذ

ــأً ــا ٛ  اٌث ــاْ ت ــرالء ٚاإلِرح ً مأُّ َُِمللٌ ناُكَمنيكٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع: اإلت

ٌٍننن َْنَّْم  لللٌَِ نً َّْمج للل ٍَُٕنِْللل كَدددععسأؾددد١عالع دددضعٚددددٌع ةيٓدددةغععع(2)ص..ِبظ للل

ـلٝ،ددةفعكعٚ ددةكل٪َٓغلع ًدد٢عسلددٛعخددةقعؾةْدد٘عأخددربع ددٔعْددضٍٚعاٱ ددت٤٬عَٓدد٘ععععع
ٛععع اٍعٚا٭ْؿددععٚايجُددشاتعع ،ددةػلعيًُظددًُغلع ددةخلٛفعٚايددٛععْٚكددفعا٭َدد

 ًددد٢عسلدددٛعاٱدتُدددةععملعٖدددزٙعا٭ؾدددشادعٚاٱْؿدددشادعٚايتؿدددشمعكلدددةعؾٝددد٘عَدددٔعععع
عاحله١ُعٚأطبة عايـ٬ عٚا٭دشعٚايجٛا ع.

ٖٚدددٌعٖدددزاعاٱ دددت٤٬عَدددةْععٚؿدددةسفع دددٔعاٱسٖدددة عكعايدددٛا عْ،دددِعع
٭ْدد٘عصل،ددٌعاكلظددًِعٜتؿهددشعملعَةٖٝدد١عاحلٝددة٠عايددذْٝةعكعٜٚتطًددععإػلعسفلدد١عالععع

ةدة دد٘عكعٚؿددشفعا٭ر٣عايددزٟعٜت،ددشضعيدد٘عكعؾٗددزاععععععكعٜٚٓؼددػٌعملعطددذعسع
اٱ ددت٤٬عزلددة٠عيًُظددًُغلعٚايٓددةغعـلٝ،ددةفعكعٚسددشصعَددٔعايظًددِعٚايت،ددذٟعععععععع
طدددٛا٤عايـدددةدسسلٛعايػدددريعأٚعايكدددةدّعَدددِٓٗعكع ةٱ تدددذا٤عأٚع ُٗدددةع دددةكلٛاصا٠ع

عٚسدعايؿ،ٌعٚاكلج١ًٝع.

                                                           

ع.1/432ايج،ً ع/عايهؼـعٚايبٝةٕعع(1)
ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ٚقدددذعقدددذَتعاٯٜددد١عاٱ دددت٤٬ع دددةخلٛفع ًددد٢عاٱ دددت٤٬ع دددةيٛععكعيبٝدددةٕع
عٟعًٜكةٙعاكلظًُٕٛعَٔعايهؿةسع.ا٭ر٣عايز

ٖٚددٌع ؼددٌُعاٯٜدد١عَددةعٜكددعع ددغلعاكلظددًُغلعَددٔعايٛ ٝددذعٚاٱقتتددةٍعكعععععععععع
ايددٛا عْ،ددِكعٖٚددٛع ددةٖشع ةيٛدددذإعإرعا تددذأعَددٔعاخلددشٚزع ًدد٢عأَددريععععععععع

ع. ،ذعايبٝ،١عي٘عاكل٪َٓغلع ًٞع ٔعأ ٞع ةي ع ًٝ٘عايظ٬ّع
ٖٚدددٌعندددةٕعٖدددزاعاخلدددشٚزعاكلت،دددذدعَدددٔعاٱسٖدددة عكعايدددٛا عْ،دددِعكععع

عٔعأطبة عاخلٛفعٚايٛععٚ ،طٌٝعا٭ ُةٍعٚصٖٛمعا٭سٚا ع.ٖٚٛعَ
عٚ تٌُعد١ٗعاخلطة عملعٖزٙعاٯ١ٜعٚدٖٛةفع:

:عاكلددشادعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأٖددٌع ٝتدد٘ععععععععععا٭ٍٚ
عٚأؿشة ٘ع.

ع(1){ٚيٓبًدددْٛهِع ؼددد٤ٞعَدددٔعاخلدددٛفعٚايدددٛععععع} دددٔع طدددة٤عملعقٛيددد٘عع)
ع.(2)ع(:عِٖعأؿشة عذلُذع ًٝ٘عايظ٬ّ

:عإساد٠عآخددشعايضَددةٕعكعٚقبددٌعأٜددةّعاكلٗددذٟعَددٔعآٍعذلُددذعكعٖٚددٛعععيجددةْٞعا
ع.ع(3)اكلشٟٚع ٔعاٱَةّعد،ؿشعايـةدمع ًٝ٘عايظ٬ّ

ع:ع ،ذدعٚقٛععاٱ ت٤٬عَعع ،ةق عا٭سكة ع.ايجةيحع
:عؿددددؿ١عاي،ُددددّٛعملعاٯٜدددد١عكعٚلٛهلددددةعيهددددٌعدٝددددٌعَددددٔعععععايشا ددددعع

عاكلظًُغل.
ًُغلعيًتشًدددٞع٫ٚع ،دددةسضع دددغلعٖدددزٙعايٛددددٛٙعكعٚنًدددٗةعد ددد٠ٛعيًُظدددع

ع ةيـربعٚايذ ة٤عكعٚإَظةىعايٛاس ع ٔعايظًِعٚايت،ذٟع.
َٚددٔعَ،ددةْٞع كددذِٜعاٱ ددت٤٬ع ددةخلٛفع ًدد٢عايددٛععإٔعاخلددٛفعأػددذعععععععع
أر٣ع ًدد٢عاٱْظددةٕعملعْؿظدد٘عٚأدا٥دد٘عيًؿددشا٥فعٚاي،بددةداتعكعٖٚددٛعطددب عععععع

                                                           

ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.1/311ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.52/202ايبشةسعع(3)
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قٗددشٟعأٚع ددٛ ٞعٱْؼددػةٍعايؿهددشع دد٘عيٝددت،اعاكلظددًُٕٛعَددٔعاخلددٛفعايددزٟعععع
ٌٸع ظددةستِٗعكعؾدد٬عٜع ًشكددٕٛعاخلددٛفع ةيٓددةغع ةٱسٖددة عٚايتٗذٜددذع دد٘عكعععضلدد

ٚٚقدددٛععأؾدددشادعَٓددد٘عكعجت،دددٌعايٓدددةغعملعخٝؿددد١عٚؾدددضععَدددٔعجتدددذدٙعٚ هدددشاسع
عسذٚث٘ع.

ٚنددٌعَددٔعاٱ ددت٤٬ع ددةخلٛفعٚايددٛععَٓةطددب١عيًددذ ة٤عٚطدد٪اٍعاي،ؿددٛعععععععع
عَٔع ٓذعالعكعٚسدة٤عذلٛعٚإصاس١عنٌعَٔعاخلٛفعٚايٛعع.

ٖٚدددٌعع(1)عصت ِجَبنمأُكلللَمََّدُ لللٌِنُن أَسلللٖٚدددٛعَدددٔعَـدددةدٜلعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعع

ؿلهدددٔعايكدددٍٛعإٔعالع دددضعٚددددٌعٜبتًدددٞعايٓدددةغعيٝتٛدٗدددٛاعيددد٘ع ةيدددذ ة٤عكععع

َْنَّْمو للامأِوني نننايددٛا عط ُ نُ لل ٚيهددٔعٖددزاعاٱ ددت٤٬ععع(2)عصفأللإننانَّممَّللى نيأُّلل

 ددٔعؿددٗٝ عقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالععععؽلشددٝفعَٚٓةطددب١عيٮدددشعٚايجددٛا ع)عع
َععع:ٚطددًِعٚآيدد٘عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عع ٔعنًدد٘عخددريعإٕعأؿددة ت٘ععع ذبددةفع٭َددشعاكلدد٪

ع.(3)(طشا٤عؾؼهشعنةٕعخريافعكعٚإٕعأؿة ت٘عكشا٤عؾـربعنةٕعخرياف
 دددةكلؿّٗٛع ًددد٢عإٔعاٯخدددش٠عداسعايجدددٛا عاخلدددةيٞعَدددٔعاٱ دددت٤٬ععععٜٚدددذٍ

ٚاٱَتشددةٕعكعَٚددٔعَـددةدٜلعايؿددٛصع ٗددزاعايجددٛا عايتٓددضٙع ددٔعاٱسٖددة عكعععع
كعٚا٭طدددددٛامعكعٚدٚسعاي،بددددةد٠ععكعٚ ددددٔعإدخددددةٍعاخلدددددٛفعإػلعايبٝددددٛتعععع

عشاؾلعاي،ة١َع.ٚاكل

ٚكد،ـعايتذدةس٠عكعٚقًد١عايكُٝد١عععععع: اإلترالء تٕمص األِٛاي اٌثاٌث
عايؼشا١ٝ٥عيًذٜٓةسع.

ٚملعاٯٜدددد١عد دددد٠ٛعيًـددددربع ٓددددذعايكشدددد عٚايؿددددةفعكعٚ ٓددددذعنظددددةدعع
ايتذدددةساتعٚ ،طٝدددٌعاكلـدددةْععكعٚإؿدددة ١عا٭ْ،دددةّعٚاكلٛاػدددٞع دددة٭َشاضععععع

                                                           

ع.60طٛس٠عغةؾشعع(1)
ع.97طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
ع.1/306ايذسعاكلٓجٛسعع(3)
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ٛعكٚقدددذعٜظدددٔعاكل٪َٓدددٕٛعإٔعالع دددضعٚددددٌعٜٓدددضٍع ًدددِٝٗعايدددٓ،ِع ًددد٢عسلدددع
دؾ،ددٞعكعٚأْٗددِعملعَٓددآ٣عَددٔعاٱ ددت٤٬عكعؾذددة٤تعٖددزٙعاٯٜدد١عٱخبددةسِٖععععععععع
 ددٔعقددةْٕٛعَددٔعاٱساد٠عايتهٜٛٓٝدد١عٖٚددٛعاٱ ددت٤٬عايددزٟع٫عٜ،ًددِعَٓةؾ،دد٘عإ٫عععع

عالع ضعٚدٌع.
ٚقددذعنددةٕعيًُظددًُغلعأطدد٠ٛعَٚٛ ظدد١ع ددةيٓ عٜددْٛععايددزٟع ددٔعأْدد٘عملعععع

خلددٛفعكعَٓددك٣عَددٔعاٱ ددت٤٬ع٫ٚعٜـددة عؼلددةعاإ تًددٞع دد٘عقَٛدد٘عَددٔعايددٛععٚاععع
٭ٕع ًددد١عٖدددزاعاٱ دددت٤٬عٖدددٛعدشدددٛدِٖع ٓبٛ ددد٘عكعنُدددةعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعععععععع

َ نننط َْنن ْقلللِدَ نُ مأََلللِىنفأُّ لللاد ٔنِفلللُنَّمِعُمو لللاِ ن أَننٜأنإنمألللى نإنَّٜن أَنللل ْان أَننمأللل فأعأللل

َْنَّمعَّاِمِوني  َ نِْ ع.(1)عصس َِ  ان  أنإنناُنُكُّ

عيددزاعؾددةٕعَددٔععععٚيهددٔعاٱ ددت٤٬عإراعدددة٤عٜهددٕٛع ةَددةفعإ٫عإٔعٜؼددة٤عالععععع

َْننَ،دددةْٞعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط ٌٍننً ن ْقلللٍؽنِْللل َْنَّْم  لللٌَِ نً َّْمج للل ٍَُٕنِْللل ً مأُّ َُِملللٌ ناُكَمنِبظ للل

ْ نن  دددذّعإسلـدددةسعٖدددزاعاٱ دددت٤٬عع(2)عصَّٞأَْلللٌ َّلننً َّٞأنَّلللصننً َّمَاو للل  َِّ نً ب ظالللَ نَّمؼالللاِب نٍ

 ةكلظددًُغلعكعؾكددذعٜـدددٝبِٗعٚأقٛاَددةفعغريٖدددِعكعٚقددذعٜٓدددضٍعاٱ ددت٤٬ع كٖدددٌعععععع

ْ سضعـلٝ،ةفعيزاعأختتُتعاٯ١ٜع كٛي٘ع ،ةػلعطا٭ ع.(3)صً ب ظاَ نَّمؼااِب نٍ

ٚأ ٗدددشعٜدددْٛععايـدددربعٚأحلٸع ةيدددذ ة٤عٚايتٛطدددٌعإػلعالع ،دددةػلعإػلعإٔعع

ً ً َّنَّمُّ للٌنننإنًَننيؿظدد٘عاحلددٛتع آٜدد١عَٚ،ذددض٠عَددٔع ٓددذعالعكعقددةٍع ،ددةػلعطععععععع

َْنن ْقلللِدَ نُ مأََلللِىنفأُّ لللنن ْان أَننمأللل اد ٔنِفلللُنَّمِعُمو لللاِ ن أَننً ه لللب نْ غ اِؿلللًِانفأعأللل

َْنَّمعَّاِمِوني  َ نِْ َ نس َِ  ان  أنإنناُنُكُّ ع.ع(4)عصٜأنإنمأى نإنَّٜن أَن
                                                           

ع.87طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(1)
ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.٠155عطٛس٠عايبكشع(3)
ع.87طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(4)
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ٖٚددٌعزلددة٠عٜددْٛععَددٔع ددة عا٭ٚيٜٛدد١عكع٭ٕعالع ددضعٚدددٌعأْ،ددِع ًدد٢عععع
قَٛدد٘عَدددععدشدددٛدِٖع ٓبٛ دد٘ع ةيٓذدددة٠عٚايظددد١َ٬عَددٔعاي،دددزا عكعؾتؿلدددٌعععع

أٚعملع طدددٔعاحلدددٛتعكععالع دددضعٚددددٌع ٓذدددة٠عٜدددْٛععَدددٔعاكلدددٛتعغشقدددةفعععععع
ايددٛا ع٫عديٝددٌع ًدد٢عَ،ٓدد٢عا٭ٚيٜٛدد١عملعاكلكددةّعكعٚيهٓدد٘عَددٔعطدد،١عؾلددٌعععع

ع.ع(1)عصً ْ انكأان نُ لأإ نَ با أنْ َ ُعًٌََّالع ضعٚدٌعكعٚملعايتٓضٌٜعط

ٚيكددذعاختددةسعٜددْٛععاٱ ددشاضع ددٔعقَٛدد٘ع ظددخ عيشددٛدِٖعكعٖٚددٛعععععع
ٚععععععع خلؼددٝت٘عٜظددٔعزلة دد٘عَددٔعاي،ددزا عايددزٟعطددٝٓضٍع كَٛدد٘ع٭ْٗددِعنددز ٛٙعكع

َددٔعقٝددةَِٗع كتًدد٘عؾددة ت٬ٙعالع ددضعٚدددٌع ددكٕعا تً،دد٘عاحلددٛتعكعٚؿددشفععععععععع
الع ددضعٚدددٌعاي،ددزا ع ددٔعقَٛدد٘عيًذدد٥ِٛٗعـلٝ،ددةفعإػلعالعكعٚؾٝدد٘عصدددشععععع
يًُظدددًِع دددٔعاٱسٖدددة عكعٚ دددٔعايدددبطؽع دددةٯخشٜٔع زسٜ،ددد١عأْٗدددِعنؿدددةسع

ٚملعخطددة ععٱَهددةٕع ددٛ تِٗعكعٚ٭ٕعاكلظددًِع٫ع٫ٜٚدد١عيدد٘ع ًدد٢عايٓددةغعكععععععع

إنناللان أَنز ْمُّ للانُ مأََلل أننٚدددٌعإػلعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعطععععَددٔعالع ددضع

َ نننن ـِللم نُ مأََو للانً ْ للان أَنلل َْنؿ للمانفأإنناو للانٍ  َْنََّهت للد ٔنفأِمُّ َِّشللِىنً ْ لل َّْمِكت للا  نِممُّاللاضننِبللاْم  ِّانفأو لل

كعٚايٛنٝدددٌعؾ،ٝدددٌعؼل،ٓددد٢عَؿ،دددٍٛعأٟعَٛندددٍٛعإيٝددد٘عكعٖٚدددٛع(2)صُ مألللََونَمنبٌِ ِكَلللٍم

يدددزٟعٜٛندددٌعايٝددد٘عا٭َدددشعكعٜٚكدددّٛع ددد٘عٜٚهدددٕٛعؼل،ٓددد٢عايكدددٝٸِعٚايهؿٝدددٌعععععا
عٚاكلذ شع٭َشعغريٙع.

ٚإرع تلدددُٔعاٯٜددد١عاْتؿدددة٤عٚنةيددد١عايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع
 ددٔعايٓددةغعؾُددٔع ددة عا٭ٚيٜٛدد١عايكط،ٝدد١ع ددذّعٚنةيدد١عٚقَُٝٛدد١عاكلظددًِعععععععععع

ع ٢ًعغريٙعَٔعايٓةغع.

                                                           

ع.20طٛس٠عاٱطشا٤عع(1)
ع.41طٛس٠عايضَشعع(2)
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ــع ــط اٌسات ــص األٔف  ددت٤٬ع ؿكددذع:عٖٚددٛعَددٔعأػددذعكددشٚ عاٱعع: ٔم
ا٭سبدد١عكعطددٛا٤عملعاحلددشٚ عأٚعا٭ٚ ٦دد١عكعٖٚددٌعَٓدد٘عايكشدد عٚايددذ عكعععععععع
ايدددٛا ع٫عكعجملددد٧عايكدددشإٓع دددةيٓٗٞع دددٔعٚأدعايبٓدددةتعكعٚ ةيٛ دددذعايهدددشِٜعع

ْ نن لللَ   ُقو َمنً إنٍالللاُكَمنن دددةيشصمعيًٓدددةغعٚايدددزساسٟعنُدددةعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطععع ن َ للل

ُِلًْٗانكأِِرًيَّ ع.ع(1)عصإننانقأَتمأو َمنكأان ن

ٖدددٌعاٱسٖدددة عَدددٔعْكدددفعايٓؿدددٛغعكعايدددٛا عْ،دددِعكعيدددزاعؾُدددٔععععععٚ

َْنَّٞأَْلللٌ َّلننً َّٞأنَّلللصننننَ،دددةْٞعؿدددٝػ١عاخلدددربعملعآٜددد١عايبشدددحعطعععع ع(2)عصً ن ْقلللٍؽنِْللل

ايتشددزٜشعٚاٱْددزاسعَددٔعايكـددذعٚايظدد،ٞعكلددةعؾٝدد٘عاكلددٛتعٚصٖددٛمعا٭سٚا ععععععع
عْٚكفعملعْؿٛغعاكلظًُغلع.

كفعملعٖٚددٌع ددذٍعآٜدد١عايبشددحع ًدد٢عسشَدد١ع ذٜددذعايٓظددٌعيهشاٖدد١عايددٓععع
يدددٛسٚدعا٭ديددد١ع دددٛاصعععٚأْددد٘عَـدددٝب١عٚإ دددت٤٬عكعايدددٛا ع٫عكععايٓؿدددٛغعكع

عاي،ضٍعأٟع ضٍعَة٤عايشدٌع ٔعاكلشأ٠.
ْ،دددِع ٓؿدددٞعاٯٜددد١عا٭َدددشع تشذٜدددذعايٓظدددٌعأٟعإٔعٖدددزاعايتشذٜدددذعأَدددشعععع

عَبة عكعٚقذعٜهٕٛع ةي،ٓٛإعايجةْٟٛعَظتشبةفعأٚعَهشٖٚةفع.ع
دخعَٚددددٔعْكددددفعايٓؿددددٛغعَددددٛتعايؿذددددك٠عكعَٚددددٔعَـددددةدٜك٘عسددددٛا

ايظددٝةساتعٚايطددة٥شاتعٚايكطددةساتعَٚددٔعايٓددةدسعإٔعطلددشزعاٱْظددةٕعَددٔعععععععع
 ٝتدد٘عؼلؿددشدٙعأٚعٖددٛعٚأطددش ٘عيٝددك ٞعاخلددربع ،ددذعطددة ١عأٚعطددة ةتع ةؾددةد٠عععععععععع
َكتًدددِٗعَٚدددٛ ِٗعحبدددةدخعقلدددة٤ٶعٚقدددذسافعكعيٝؼدددهشعايدددزٟعختًدددـع دددٔعععععععع

عاخلشٚزعَ،ِٗعالع ضعٚدٌعكعٜٚتذذدعٖزاعايؼهشع ،ٌُعايـةحلةتع.

                                                           

ع.31طٛس٠عاٱطشا٤عع(1)
ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ٚغددريٙع ْٛددةفعيًٓددةغعملعايتكًٝددٌعَددٔعسددٛادخعععٚصلدد عإٔعٜهددٕٛعاكلظددًِ
َددٛتعايؿذددك٠عكعٚيددٝععصٜةد ٗددةع ةٱسٖددة عايددزٟعطلتًددـع ددٔعاحلددٛادخعععععع

عأ ٬ٙع ظبك٘ع ةخلٛفعاي،ةّعٚ ش  عٖزاعاخلٛفع ًٝ٘ع.
ٚملعإخبدددةسعاٯٜددد١ع دددٔعْكدددفعا٭ْؿدددععٚ دددذعيًُظدددًُغلعيًُٛاد ددد١عععععع
ٚا٭يؿددد١عَدددععغريٖدددِعَدددٔعأٖدددٌعاكلًدددٌعكعٚسدددفٸعهلدددِعيًت،دددةٜؽعايظدددًُٞع

ع.عععع(1)عصً ُقٌُمٌَّنِممُّااضننح َشُّاايٛاسعَععايٓةغعـلٝ،ةفعكعقةٍع ،ةػلعطعٚسظٔ

ٚ ؼددٌُعٖددزٙعايٛدددٛٙعا٭س ،دد١عدلتُ،دد١عَٚتؿشقدد١عايٓٗددٞع ددٔعاٱسٖددة عععع
ٚايددددتؿذرياتعاي،ؼددددٛا١ٝ٥عكعٚصٖددددٛمعا٭سٚا عكعٚإؿددددة ١ع ،ددددفعايٓددددةغع
 ةيشاسددةتعٚاي،ةٖددةتعٚؾكددذع ،ددفعاحلددٛاغعكعٖٚددٛعَددٔعايؿظددةدعاكلٓٗددٞعععععع

َْننننننن ،دددةػلعط ٓددد٘عكعقدددةٍعع ُِللل  ّأنً ٜأنت لللُّص نن ِؼلللَِ  أنِْللل ً ََّبت لللفننِفَو لللانَت لللاكأنَّممَّلللى نَّملللداََّ نَّن

ْ نَّممَّللى نإنمأََلل أنً ٜأنت َِللفننَّْمَّأش للاد نِفللُنَّٞأَََّننإننانَّممَّللى نٜأننننننننن َْنكأو للان أَحش لل َّمللد نََ انً  أَحِشلل

 ْ ع.عع(2)صٍ ِ ب نَّْمو َِّشِدٍ

ٍَُٕنننش ٗددةعاٯٜدد١عطعٚنددٌعؾددشدعَددٔعأؾددشادعاٱ ددت٤٬عايددالعرععع ً مأُّ َُِمللٌ ناُكَمنِبظ لل

ْ نن َْنَّٞأَْللٌ َّلننً َّٞأنَّلللصننً َّمَاو للل  َِّ نً ب ظالللَ نَّمؼالللاِب نٍ ٌٍننً ن ْقلللٍؽنِْللل َْنَّْم  لللٌَِ نً َّْمج للل عصِْلل

َددٔعايهًددٞعاكلؼددهوعايددزٟعٜهددٕٛع ًدد٢عَشا دد عَتؿةٚ دد١عقدد٠ٛعٚكدد،ؿةفعكععع(3)
عٖٚٛعنٌعَٔع:

أٚعخةؿدددةفعكعػدددذٜذافعأٚع:عاخلدددٛفعكعؾكدددذعٜهدددٕٛعاخلدددٛفع ةَدددةفعععا٭ٍٚ
كددد،ٝؿةفعكع ددد٬ٜٛفعملعَذ ددد٘عأٚعقـدددريافعكعيٝهدددٕٛعايدددذ ة٤عٚايـدددذق١عطدددب٬ٝفعع

عيـريٚس ٘عخةؿةفعٚك،ٝؿةفعٚقـريعاكلذ٠عٚإػلعصٚاٍع.

                                                           

ع.83طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.77طٛس٠عايكـفعع(2)
ع.ع155طٛس٠عايبكش٠عع(3)
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:عايددٛععكعَٚددٔعَـددةدٜك٘عايكشدد عٚايددذ عٚسددبععايظددُة٤عععععععايجددةْٞع
اكلطدددشعكعٚايدددٓكفعملعا٭َدددٛاٍعكعٚاي،ذدددضع دددٔعَٛاؿددد١ًعايتذدددةس٠عايدددالعععععع

عاي،ة١ًَعٚأَٛاٍعايتذةس٠عٚاكللةس ١ع. ظتًضّعايٝذع
عنُةفعٚنٝؿةفعٚق١ُٝعملعايظٛمع.:عْكفعا٭َٛاٍعايجةيحع
ع ةٱ ت٤٬عٚاحلشٚ ع.:عْكفعايٓؿٛغعايشا عع

ع.ٚق١ًعايشٜع:عْكفعايجُشاتعاخلةَعع

ملعآٜدددد١ععإسددددذاُٖةصعملعايكددددشإٓعإ٫عَددددش غلعمأُّ َُِمللللٌ ناُكَمٚملعٜددددشدعيؿدددداعط

ً مأُّ َُِمللللٌ ناُكَمنح تاللللٓنن َومأللللم ننن،ددددةػلعطايبشددددحعأ دددد٬ٙعكعٚا٭خددددش٣عملعقٛيدددد٘ع ععع

َُِ اَ ُكَم ْ نً ن َِمٌُ ن أ ْ نُُِّْكَمنً َّمؼااِب نٍ ع.ع(1)عصَّْمو ج اِهِدٍ

ٖٚددٌعَددٔعؿدد١ًع ددغلعاٯٜددتغلعطددٛا٤عملعاكلٛكددٛععأٚعاحلهددِعكعايددٛا عععععع
ْ،ددِعكعٚ ُٝٓٗددةع ُددّٛعٚخـددٛقعَطًددلعإرعدددة٤تعاٯٜدد١عأ دد٬ٙع ًدد٢عسلددٛعع

٠عَـدددةدٜلعاٱ دددت٤٬عكعٚيتكنٝدددذعا٭ددددشعععاٱ ددد٬معكعٚيبٝدددةٕع ،دددذدعٚنجدددشعع
ٚايجددٛا ع ًدد٢عايـددربعٚايتشُددٌعكعَٚددٔعايٗددةدعَددةعٖددٛعدٗددةدعايددٓؿععكععععععع
َٚٓ،ٗددةعَددٔعإٜددزا٤عايددزاتعٚايػددريعكعَٚددٔعأؾددشادعٖددزاعاٱٜددزا٤عاٱسٖددة عكععععع

عَٚةعٜظ٢ُع ةي،١ًُٝعاٱْتشةس١ٜع.
يكددذعنةْددتعآٜددةتعاٱ ددت٤٬عَددذدافعيًددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععععععع

ايـددددربع ًدددد٢عأر٣عايهؿدددددةسعكعٚملعايددددذؾةعع ددددٔعايٓبددددد٠ٛعععععٚأؿددددشة ٘عملعع
ٚايتٓضٜددددٌعملعَٝددددةدٜٔعايكتددددةٍعكعٚاكلـددددة ش٠عملعدلةٖددددذ٠عأسددددٛاٍعاحلٝددددة٠عععع
ايَٝٛٝدد١عكعٚإ ٗددةسعٚإ ددشاصع كدد٣ٛعاكلظددًُغلعكعٚسظددٔعمسددتِٗعؼلددةعٜهددٕٛعععععععع
ؾٝدد٘عاحلذدد١ع ًدد٢عكعيتهددٕٛعطدد١ٓعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعععععع

عسش١َعايؿظةدعَطًكةف.ع ٢ًسٖة عكعٚايتٓضٙع ٔعاٱعايٓةغعػةٖذافع ٢ً

                                                           

ع.31طٛس٠عذلُذعع(1)
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ٕعايدددب٤٬عٚاكلـدددٝب١ع٫ع ٓدددضٍعإ٫عيكدددذعأخدددربعايكدددشإٓع دددٔعقدددةْٕٛعٖٚدددٛعأ

َِ ٍْنإنَّٜنِبللإنًَنننَّممَّللِىنننننالع ددضعٚدددٌعكعٚملعايتٓضٜددٌعطععع دد رٕ َْنْ ِؼلل ْ للان أػ للا  نِْلل

َْنِباممَِّىنٍ َوِدنقأمِْ ى  َِْٛ َْنٍ  ع.(1)صً ْ 

تٗددددةدع ةيددددذ ة٤عيـددددشفعيبٝددددةٕعَظددددكي١عٖٚددددٞعد دددد٠ٛعاكلظددددًُغلعيٲد
اكلـددة٥ عاكلٓظددٛس٠عايددالع ٗٝددكتعَكددذَة ٗةعكعٚغددريعاكلٓظددٛس٠عايددالعَددٔع ًددِعع

عايػٝ ع.
ٚ ؼددشعايـددة شٜٔع ؼدد٤ٞعَددٔعاخلددٛفعَددٔعا٭ ددذا٤ععععٚقددةٍعا ددٔعدددضٟع)ع

ٚايدددٛعع ةيدددذ عْٚكدددفعَدددٔعا٭َدددٛاٍع ةخلظدددةس٠عٚا٭ْؿدددععٚايجُدددشاتععع
ع.(2)( ةيٛا٥ضعٚقٌٝعريوعنً٘ع ظب عايٗةد

َٛكددٛ ٗةعٖٚددٞعَتذددذد٠عملعا٭صَٓدد١عاكلختًؿدد١عكععععٚيهددٔعاٯٜدد١عأ ددِعملع
ٚؿددشٝضعإٔع ددذداعَددٔعايؼددٗذا٤عطددكطٛاعملعاكل،ددةسىعايذؾة ٝدد١عيًُظددًُغلععععع
كعٚيهٓٗدددةعنةْدددتعطدددببةفعيًػٓدددة٥ِعأسٝةْدددةفعكعٚؾٝددد٘عخدددضٟعيًُ،تدددذٜٔعايدددزٟعععع

عنؿشٚاع.

ٍ َشللأأُمٌن  أنٚقددذعْضيددتعآٜدد١عاٱْؿددةٍعوـددٛقعَ،شندد١ع ددذسعكعقددةٍع ،ددةػلعطعع

َْنَّٞأَنَّأللالننُقللَم َّٞأَنَّأللال نِممَّللِىنً َّم اس للٌلننفأللاتاُقٌَّنَّممَّللى نً  أَػللِم  ٌَّنً َّ  نب ََللُُّكَمنً  أِطَو للٌَّنَّممَّللى نً َ س للٌمأى نننُ لل

َُِّْٛني  ع.ع(3)صإنَننُكُّت َمنْ 

ٕع ٚا٭طددًش١ععٚاكلدد٪٦َٜٕٛددزعخًؿٗددِعاٱ ددٌعٚاخلٝددٌعععٚقددذع ددشىعاكلؼددشنٛ
نددٌعكعنُددةعأطددشعايـددشة ١عَددِٓٗعطددب،غلعكعٚنددةٕع ددٛضعٚ ددذٍعؾددوعأطددشععع

ٚاسددذعَددِٓٗعأس ،دد١عآ٫فعدسٖددِعؾلدد١عكعأٟعأس ،ُة٥دد١عدٜٓددةسعرٖدد عكعنددٌعععع

                                                           

ع.11طٛس٠عايتػة ٔعع(1)
ع.ع1/119ا ٔعدضٟع/عايتظٌٗٝعي،ًّٛعايتٓضٌٜعع(2)
ع.1طٛس٠عا٫ْؿةٍعع(3)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 52

 

(عسبددد١عكعٚ ةٱَهددددةٕعسظددددة ٘ع ةي،ًُدددد١عع18دٜٓدددةسعَجكددددةٍعرٖدددد ع ٝددددةسع)ع
عايٛسق١ٝعملعٖزاعايضَةٕع.

أَددةعملعَ،شندد١عسددٓغلعٚايددالعنددةٕعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعععععععع
ؾٝٗددةعٚأؿددشة ٘عؾٝٗددةعأٜلددةفعملعسددةٍعدؾددةععٚاكددطشاسعيًكتددةٍعكعؾكددذعغددِٓععععععع

عاكلظًُٕٛعغٓة٥ِعنجري٠عَٓٗةع:
عطت١عآ٫فعَٔعا٭طش٣عٚايظبةٜةع.عا٭ٍٚع:

غشاَددددةفعع200أس ،ددد١عآ٫فعأٚقٝددد١عؾلددد١عكعٚ ظدددةٟٚعا٭ٚقٝددد١عععععععايجدددةْٞع:ع
عغشاَةف.ع30ٚ ظةٟٚعأٚق١ٝعايزٖ عسلٛعكعع كشٜبةف

أس ،دد١عٚ ؼددشٕٚعأيؿددةفعَددٔعاٱ ددٌعكعٚللددةعٜددذٍع ًٝدد٘عإعايددٓ عععععايجةيددحع:
ٚآيدد٘عٚطددًِعأ طدد٢عَة٥دد١عَددٔعاٱ ددٌعيهددٌعٚاسددذععععععذلُددذافعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عع

عَٔعاكل٪يؿ١عقًٛ ِٗ.
ٚرنددشعإٔعايددزٟعأ طددةٙعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعيًُ٪يؿدد١ععععععععع

عكعٚقٌٝعَٔعقلععاخلُع.(1)قًٛ ِٗعَٔعْـٝب٘عَٔعاخلُع
ع.(2)أنجشعَٔعأس ،غلعأيـعسأغعَٔعايػِٓعايشا عع:

ٚععع اعدٜدددةسعٚقدددذعٜتبدددةدسعإػلعايدددزٖٔعإٔعايدددٓ عذلُدددذافعٚأؿدددشة ٘عقـدددذ
ٖددٛاصٕعغددضٚافعٖٚذَٛددةفعكعٚيهددٔعس٥ددٝععٖددٛاصٕعَةيددوع ددٔع ددٛفعسددغلعععععععع
أسادعَٗةـلددد١عايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٚأؿدددشة ٘عأَدددشعقَٛددد٘ع

إػلعٚدٝؼددد٘عَدددٔعٖدددٛاصٕعٚثكٝدددـع دددةخشازعأَدددٛاهلِعٚ ٛا٥ًدددِٗعَ،ٗدددِعععععع
ععيٝذاؾ،ٛاع ِٓٗ.اكلٝذإع

ـــساخ :اخلدددةَعع:ع ـــص اٌثّ َدددٔعخـدددة٥فعايتٛدددد٘عإػلعايدددذ ة٤عععٔم
يؿظددةدعٚاٱسٖددة عكعإرعٜددذسىعايددزٟعٜٓؼددػٌع ةيددذ ة٤عسةدتدد٘ععععععععإدتٓددة عاع

إػلعؿددؿة٤عايٓٝدد١عكعٚايتٓددضٙع ددٔعاٱكددشاسع ددةيػريعكعنُددةعأْدد٘عملعػددػٌع ددٔععععععع
                                                           

ع.دٛاَععايظري٠(1)
ع.ع2/219 ٕٝٛعا٭ثشعع(2)
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ٖدددزاعاٱكدددشاسع ةؿدددة ١عا٭ػدددذةسع دددةيٛا٥ضعكعٚقًددد١عايشٜدددععكعأٚعسدددة٫تعع
عايؿةفعكعٚاستبةغعاكلطشعكعٚاٯؾةتعايظُة١ٜٚعأٚعا٭سك١ٝع.

يػدددد٬تعٚايتُددددٛسعٚاخللددددشٚاتعٚاكلددددشادعَددددٔعايجُددددشاتعاحلبددددٛ عٚا
عٚايؿٛان٘عَطًكةف.

ٚيددٝععاكلددشادعاكل،ٓدد٢عاخلددةقعيًجُددشاتعـلددعع ددش٠عكعٖٚددٛعَددةع ًُدد٘عععععععع

َ نمأُكللَمنننقددةٍع ،ددةػلعطكعايؼددذش٠عكعكعَددٔعايجُددةسعنددةيتُشعٚاي،ٓدد عٚايددتغلععع ٍ َُِِّلل

ٍََ نً َّمزاٍَت ٌن نً َّمُّاِ َم  ع.ع(1)صِبِىنَّمزا

تع ددضسععملعايضٜددش٠عكععٖٚددٌعنددٌعايجُددةسعايددالعرنددشتعملعايكددشإٓعنةْددععععع
اكلختددددةسعأْٗددددةعأ ددددِعكعٚقددددذعرنددددشعملعايكددددشإٓعكعايتُددددشعٚاي،ٓدددد عٚايددددتغلع

َْنُطلللٌَنننٚايضٜتدددٕٛعٚايشَدددةٕعكعٚايدددٝكطغلعكعقدددةٍع ،دددةػلعطع ً ط لللج   ّ نت َ للل  َّ نِْللل

ْننً ِػللللٍَِفنِم ِكِمللللني  َ نِبامللللد َه كعٚاكلددددشادعػددددذش٠عايضٜتددددٕٛعكع(2)صس للللََُّ إ نت َُِّ لللل

َِنً َّم اٍَ  للان نننن*ْانً َّمُّاَ للم نً َّ  نَّٞأْكو للا نننِفَو للانفأاِكو للنٚقددةٍع ،ددةػلعطع ن*ً َّْم  للب نً ًنَّْمو َؼلل

ِانَٜإِٔنَ باُكو انت كأ اب انن ع.(3)صفأِِأأ

يكددذعا تًدد٢عالع ددضعٚدددٌعؾش ددٕٛعٚقَٛدد٘ع ةي،كٛ دد١ع ةيددذ عٚايكشدد ععععع

ُ للَ ن انَل نِفَ ُ للٌَن نِبامشاللُِّننْٚكددفعايجُددةسعٚايػدد٬تعكعقددةٍع ،ددةػلعطعع ني نً مأقأللَدن أ

َْنَّمَاو   َِّ نمأو مَّو َمنٍ  اكَّ  ًن  ع.(4)صً ن ْقٍؽنِْ

                                                           

ع.11طٛس٠عايٓشٌعع(1)
ع.20طٛس٠عاكل٪َٕٓٛعع(2)
ع.13-11طٛس٠عايشفلٔعع(3)
ع.130طٛس٠عا٭ شافعع(4)
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أَددةعإ ددت٤٬عاكلدد٪َٓغلعايددزٟع ددزنشٙعآٜدد١عايبشددحعؾٗددٛعيددٝعع كٛ دد١عكعإؾلددةعععع
ٖددٛعاَتشددةٕعٚاختبددةسعكعْٚددٛععٚطدد١ًٝعيٮدددشعٚايجددٛا عكعٖٚددٛعَددٔعطددٓٔععععععع
احلٝددة٠عايددالع ـددٝ عايٓددةغعايددربعٚايؿددةدشعكعٚدددة٤عاٱخبددةسعَددٔع ٓددذعالعععععع

كعيٝهدددٕٛع كدددذٜشعاٯٜددد١ع ًددد٢عع(1)صً مأُّ َُِملللٌ ناُكَمػ١عاكلظدددتكبٌعط دددضعٚددددٌع ـدددٝع

ع(2)عٚدٛٙع:
عٜةأٜٗةعايزٜٔعآَٓٛاعيٓبًْٛهِ.عا٭ٍٚع:
عٚيٓبًْٛهِعسفل١عَٓةع.عايجةْٞع:

عٚيٓبًْٛهِعيتجة ٛاعٚ ٪دشٚاع.عايجةيحع:
عغرينِعَٔعايٓةغع.عْٚبًٛٚيٓبًْٛهِععايشا عع:

عغع.ٚيٓبًْٛهِعي فلٛاعأْؿظهِعٚايٓةعاخلةَعع:
عٚيٓبًْٛهِعؾةدتٓبٛاعايظًِعٚاٱسٖة ع.عايظةدغع:

عٚيٓبًْٛهِعؾت،ةٖذٚاعايتك٣ٛعيُٝشٛعالعاٱ ت٤٬ع.عايظة عع:
عٚيٓبًْٛهِعا ت٤٬ع شكٝةفعصا٬٥فع.عايجةَٔع:

صعإٔعاٱ دددت٤٬عخددد٬فعا٭ؿدددٌععع مأُّ َُِملللٌ ناُكَمؾُدددٔعَ،دددةْٞعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطععع

ْٛهِعؾةطددددت،ذٚاعايددددزٟعٖددددٛعاطددددتذا١َعايددددٓ،ِعكعٚ كددددذٜشعاٯٜدددد١ع)ٚيٓبًددددعع
عيٲ ت٤٬(.

عٚيٓبًْٛهِعؾةؿربٚاع.عايتةطعع:
ٖٚددٌعٜٓشـددشعاٱ ددت٤٬عملعايددذْٝةع ددة٭ؾشادعاخلُظدد١عايددالعرنش ٗددةعآٜدد١عععععععع

َْنَّٞأَْللٌ َّلننً َّٞأنَّللصننننننننايبشددحعط ٌٍننً ن ْقللٍؽنِْلل َْنَّْم  للٌَِ نً َّْمج لل ٍَُٕنِْلل ً مأُّ َُِمللٌ ناُكَمنِبظ لل

 ْ ع.(3)صً َّمَاو   َِّ نً ب ظاَ نَّمؼااِب نٍ
                                                           

ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.طٛس٠عع(2)
ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(3)
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ايددٛا ع٫عكعإؾلددةعرنددشتعٖددزٙعا٭ؾددشادعَددٔع ددة عاكلجددةٍعا٭ٖددِعكعٚإ٫عععععع
ؾددةٕعايددذْٝةعداسعاٱَتشددةٕعٚاٱ ددت٤٬عٚقددذع بتًدد٢ع ة٥ؿدد١ع ةكلت،ددذدعَددٔعٖددزٙععععع
ايٛدددٛٙعايددالعرنش ٗددةعاٯٜددد١عأٚع ،لددٗةعكعٚقددذع ٓذدددٛعَددٔعٖددزاعاٱ دددت٤٬عععععععع
 ة٥ؿدد١عأٚعدٝددٌعَددٔعاكلظددًُغلعكعٖٚددٛعَددٔعَ،ددةْٞعنددٕٛعاٱ ددت٤٬ع شكددةفعععععععععع

ع.صا٬٥ف

 لأْٛ اإلز٘اب ِٓ اٌفعاد ِٚٓ ظفه اٌدِاء
يكددددذعٖددددب عآدّعإػلعا٭سضع ،ددددذعإٔعاستذددددتعاكل٥٬هدددد١ع ًدددد٢عقٝددددةّع

ع كَٛسع: ،ذعٖزاعاهلبٛ عػطشعٚأؾشادعَٔعرسٜت٘ع
عايؿظةدع.عا٭ٍٚع:
عايكتٌعكعٚطؿوعايذَة٤ع.عايجةْٞع:

ايُدددعع دددغلعايؿظدددةدعٚطدددؿوعايدددذَة٤عكعنُدددةعٚسدعملعقٛيددد٘عععععايجةيدددحع:

ُ ِمََّأللللْ نقأللللاُمٌَّن أت َجو للللم نً إنًَنقألللل ،ددددةػلعط ٝأِٖكأللللِْنإنناللللُنج اُِللللٌمنِفللللُنَّٞأَََّنن ال نَ ب لللل أنِمْمو 

ْ نن ش للِاح نِب  َوللِدكأنً ن قأللداض نمألل أنقأللال نإنناللُننننننن َْنٍ َِّشللد نِفَو للانً ٍ َشللَُّ نَّمللداْ إ نً ن َ لل ِفَو للانْ لل

ع.(1)ص أَُمأم نْ انٜأنت َومأو ٌن 

ـععععٚمل ملعنددٌعَددٔعايؿظددةدعٚطددؿوعايددذَة٤عععععع ددذدعاٯٜدد١عايهددِعٚايهٝدد

ٍ َو  لٌَّنَّممَّللى ننؾٗدٛع ًددِعخدةقع ددةلع ددضعٚددٌععكعَٚددٔعَـدةدٜلعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععع

َ نً ُُِّللد ي نُ   نَّْمِكت للا ِنننن كع ،ددحعا٭ْبٝددة٤عٚاكلظددًُغلعملعنددٌعصَددةٕععععع(2)صْ للانٍ ظ للإ نً ٍ ََِِلل

َٚدددٔعأٜدددةّعآدّعإػلعايدددذ ة٤عٚايتلدددشععإػلعالعؼلشدددٛعأؾدددشادعندددجري٠عَدددٔععععععع
ٚدؾددععايكتددٌع ددٔعايٓددةغعكعٖٚددٌعٖددزاعايددذ ة٤عخددةقع ضَةْدد٘عععععععععايؿظددةدعك

عٚخـٛقعَظكيت٘ع.

                                                           

ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.39طٛس٠عايش ذعع(2)
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ايددٛا ع٫عكعؾُددٔعؾلددٌعالع ددضعٚدددٌعَػددةدس٠عاكلدد٪َٔعايددذْٝةعٚيهددٔعععع
عد ة٤ٙع ةمع غلعايٓةغعملعرا ٘عَٚٛكٛ ٘عَٚٓةؾ،٘.

كعأٟع(1)صََّدُ لللٌِنُن أَسلللت ِجَبنمأُكلللمَنيٝهدددٕٛعَدددٔعَـدددةدٜلعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعع

ٚع ا٭َددددٛاتعٚا٭دٝددددةٍعاي٬سكدددد١عكعٚملععاد ددددْٛٞع٭ْؿظددددهِعٚرساسٜهددددِع
أَددٛسعايددذْٝةعٚاٯخددش٠عكعؾًددٝععَددٔعسددذعأٚعسطددِعكلٛكددٛععايددذ ة٤عكعؾكددذععععع

 عايؿًظددؿ١عٖددٛعملعإؿددط٬عٚاحلددذؾددتضعالع ددضعٚدددٌع ة دد٘عيًٓددةغعـلٝ،ددةفعكع
ايؼددد٧عكعنت،شٜدددـعاٱْظدددةٕع ةخلًٝؿددد١عيكٛيددد٘ععععَةٖٝددد١ايًؿددداعايدددذاٍع ًددد٢عع

ُ ِمََّأللْ ننن ،ددةػلعط أَددةعايشطددِعؾٗددٛعايٛؿددـعكععععع(2)عصإنناللُنج اُِللٌمنِفللُنَّٞأَََّنن

ؾٗددٛع ،شٜددـعايؼدد٧ع ـددؿة ٘عاي،شكدد١ٝعايددالع ؿـددً٘عٚؽلٝددضٙع ددٔعغددريٙعَجددٌععععع
عاي،ةقٌعكعأٚعايةَععيًجش٠ٚعأٚعايلةسوع ةيٓظب١عيٲْظةٕع.

ٖٚدددٌعَدددٔعَـدددةدٜلعايدددذ ة٤عايظددد٪اٍع دددةيتٓضٙعاي،دددةّع دددٔعاٱسٖدددة ععع
َٚطًددلعايؿظددةدعكعايددٛا عْ،ددِعكعؾٓظددكٍعالع ددضعٚدددٌعإٔعٜ،ـددِعنددٌعععععععع

ِعَٚظددد١ًُعَٓددد٘عكعٚإٔعؿلدددٮعْؿدددٛغعاكلظدددًُغلع دددةيٓؿش٠عَٓددد٘عَٚدددٔععععععععَظدددً
عايتؿذرياتعٚايكتٌعاي،ؼٛا٥ٞ.

يكددذعطددك عنددجريٕٚعقتًدد٢عٚػددٗذا٤ع ظددب عاٱسٖددة عكعؾٗددٛعَددٔعطددؿوععع
ايدددذَة٤ع ػدددريعسدددلعكعٖٚدددٛعَدددٔعايؿظدددةدعكلدددةعؾٝددد٘عَدددٔعاٱكدددشاسع ةيكٛا دددذعع
اي،ةَدددد١عملعاطددددتكشا٤عاجملتُ،ددددةتعٚ ُددددةس٠عا٭سضعٚإصدٖددددةسعايتذددددةس٠عععععع

ع ١ع.ٚايـٓة
ٚؾددشدعٚيكددذعنددةٕعقتددٌعقة ٝددٌع٭خٝدد٘عٖة ٝددٌع ددٔعآدّعَجددة٫فعيٲسٖددة عكعععع

 دددغلعايؿظدددةدعٚطدددؿوعايدددذَة٤عكعيٝهدددٕٛع ة جدددةفعيًٓؿدددش٠عملعْؿدددٛغععععععددددةَع
عاكلظًُغلعَٔعاٱسٖة ع.

                                                           

ع.60طٛس٠عغةؾشعع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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 أْٛ دعاء املالئىح ٌصسف اإلز٘ابل
َدددٔعَ،ددددةْٞعإخبددددةسعالع ددددضعٚددددٌعاكل٥٬هدددد١ع ددددٔعد،ددددٌعاٱْظددددةٕععع

ُ ِمََّألللللْ نط صسععسددددد عايٓدددددةغعملعْؿدددددٛغعاكل٥٬هددددد١عكعععععع(1)عصِفلللللُنَّٞأَََّنن

ٚد،ًددِٗعَددذدافعيًٓددةغعملعَظددةيوعاهلذاٜدد١عٚايشػددةدعكعٚطددببةفعكلددٓ،ِٗعَددٔععععع
ايؿظددةدعٚاٱسٖددة عكعٖٚددٛعايددزٟعجتًدد٢ع ددشدعاكل٥٬هدد١ع ًدد٢عإخبددةسعالع ددضعععع

َْنٍ َِّشلللد ننٚدددٌعهلدددِعو٬ؾددد١عاٱْظدددةٕعملعا٭سضع كدددٛهلِعطع  أت َجو لللم نِفَو للانْ للل

ع.(2)صإ ِفَو انً ٍ َشَُّ نَّمداْ 

َٚدددٔعَ،ةْٝددد٘عطددد٪اٍعاٱرٕعَدددٔعالع دددضعٚددددٌعٱ دددةْتِٗعيٲْظدددةٕعععععع
يذؾ،ددد٘ع دددٔعايؿظدددةدعكعٚ دددٔعطدددؿوعايدددذَة٤عكعٜٚدددذٍعْدددضٚهلِع دددةيٛسٞعععععع

عٚايهت ع ٢ًعا٭ْبٝة٤ع ٢ًع ؿلٌعالع ضعٚدٌع ةٱطتذة ١عهلِع.
َٚددددٔعَـددددةدٜلعْؿدددد عالعَددددٔعسٚسدددد٘عملعآدّعنُددددةعملعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلع

َْنَ ًِحللىِننط كعد،ددٌعايٓؿددٛغع هددشٙعايكتددٌعكع٫ٚعؽلٝددٌعإيٝدد٘ععععع(3)صً ن َّألل  نِفَللِىنِْلل

٫ٚعٜ،ًددِعَددةعؿددشفعَددٔعايكتددٌعٚكددشٚ عاٱسٖددة ع ددٔعايٓددةغعإ٫عالععععععع
 دددضعٚددددٌعكعٚأُٜٗدددةعأنجدددشعايكتدددٌعايدددزٟعؿدددشؾ٘عالع دددضعٚددددٌعٚنتددد عععع
ِٸع ةٜكة دد٘عكععععععععع اطددتذا١َعأٜددةّعايددزٟعأسٜددذعقتًدد٘عَتشددذافعأٚعَت،ددذدافعَددععاهلدد

عؿ،ٌع.ٚ كلعَكذَة ٘عكعأّعايكتٌعاحلةدخع ةي

                                                           

ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.9طٛس٠عايظذذ٠عع(3)
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ُ نً ًنَّم اَحو للللِْنإنَننايددددٛا عٖددددٛعا٭ٍٚعكعٚملعايتٓضٜددددٌعط ً َ ب لللل أنَّْمغ ُّلللل

َْنً َاٍاللللِْنقأللللٌٍَ ننننننن َْنب َوللللِدُكَمنْ للللانٍ ظ للللإ نكأو للللان أنظ للللأأُكَمنِْلللل ََنِْلللل ٍ ظ للللْأنٍ للللَ هَُِِكَمنً ٍ َشللللت َ ِم

 ْ ُ  نٍ ع.(1)صَ

ٚاٱسٖدددة عَبػدددٛضع٭ْددد٘عددددةَععيًؿظدددةدعٚايكتدددٌعٜٚؼدددًُ٘ع ٓبٝددد٘عععععععع
١عملعاٯٜدد١عاكلتكذَدد١عملعأٍٚعايبشدددحعكعٚرنشْددةعَبشجددةفعَظدددتشذثةفعملعععععاكل٥٬هددع

ِفلللُنَّٞأَََّنناكلكدددةّعٖٚدددٛعإٔعاكل٥٬هددد١عملعضلتذدددٛاع ًددد٢عد،دددٌعاٱْظدددةٕعط

كعٚيددددٝععهلددددِعإٔعضلتذددددٛاعكعٚيددددٝععَددددٔعدأ ٗددددِعإ٫عايطة دددد١ع(2)صُ ِمََّأللللْ 

ٚاٱْكٝدددةدعايتدددةّع٭ٚاَدددشعالعكعٚاٱْكطدددةععإػلعايتظدددبٝضعٚايتًٗٝدددٌعكعٚقدددذععع
ٚع اعالع دددضعٚددددٌعإنشاَدد٘عهلدددِع ةخبدددةسِٖع ددٔعخ٬ؾددد١عاٱْظدددةٕعملعععػددهش

عا٭سضع.
َٚددٔعَ،ددةْٞعٖددزاعايؼددهشعد ددة٩ِٖع تٓددضٙعايٓددةغع ددٔعايؿظددةدعكعٚ ددٔععععع

 أت َجو للم نايكتددٌعٚطددؿوعايددذَة٤عكعيٝهددٕٛعَددٔعَ،ددةْٞعٚ كددذٜشعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععععع

َْنٍ َِّشد نِفَو انً ٍ َشَُّ نَّمداْ إ  عكعٚدٛٙع:(3)عصِفَو انْ 

ة٤عاكل٥٬هددددد١عيًٓدددددةغعي،ُدددددةس٠عا٭سضع دددددزنشعالعٚأدا٤عد دددددعا٭ٍٚع:
عايؿشا٥فعاي،بةد١ٜع.

ػدددددهشعايٓدددددةغعلع ًددددد٢عخ٬ؾدددددتِٗعيدددددٮسضع دددددةيتك٣ٛععععايجدددددةْٞع:
ٚايـدد٬ كعستدد٢ع ًدد٢عايكددٍٛع ةختـددةقعٖددزٙعاخل٬ؾدد١ع ة٭ْبٝددة٤عؾةْٗددةععععععععع

عْ،١ُع ٢ًعايٓةغعـلٝ،ةفع.

                                                           

ع.133طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(3)
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طددد٪اٍعاكل٥٬هددد١عالع دددضعٚددددٌعإٔعصل،دددٌعايٓدددةغعٜتٓضٖدددٕٛعععايجةيدددحع:
عٔعايؿظةدعكعٚ ٔعاػة ١عايكتٌع ِٝٓٗع. 

:عإطددت،ذادعاكل٥٬هدد١عيٓـددش٠عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععايشا ددعع

إنًَنت َشللت ِغََ ٌن نَ باُكللَمنفأاَسللت ج ا  نمأُكللَمن أناللُننننٚاكلدد٪َٓغلعكعنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع

ٝأِٖكألللِْنْ لللَ ِدِفني ن َْنَّْمو  ٍَنِْللل الع دددضعٚددددٌعَدددٔع دددزنريعع٘ٚؾٝدددع(1)صْ ِوللد ُكَمنِبلللأأْم

٭دٝددةٍعاكلظددًُغلع ةطددتػةث١عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘ععععع
 ددةلع ددضعٚدددٌعٜددّٛعَ،شندد١ع ددذسعكعيًظدد١َ٬عٚايٓذددة٠عَددٔعايهؿددةسعايددزٜٔعععععع

دٝدددددةٍعاكلظدددددًُغلعيًتٓدددددضٙع دددددٔععد ددددد٠ٛع٭كعٚؾٝددددد٘عأسادٚاعاطت٦ـدددددةهلِع
عٚيٲَتٓةعع ٔعايؿظةدع.كعاٱسٖة 

عضعَٔعاٱسٖة عٚايؿظةدع.:عد ة٤عاكل٥٬ه١عيتٓضٜ٘عا٭ساخلةَعع
ٖٚدددٌعطدددكٍعاكل٥٬هددد١عالع دددضعٚددددٌع ةَتٓدددةععايٓدددةغع دددٔعاٱسٖدددة ععع

عؼلؿَٗٛ٘عملعٖزاعايضَةٕعكعأّعأِْٗعملعٜطً،ٛاع ًٝ٘ع.

إننالللُناكلختدددةسعٖدددٛعا٭ٍٚعكعيدددزاع ؿلدددٌعالع دددضعٚددددٌع ةددددة تِٗعطع

ع.(2)ص أَُمأم نْ انٜأنت َومأو ٌن 

يٓؿددٛغعٚاجملتُ،ددةتعَٚددٔع ًددِعالع ددضعٚدددٌع ؿلددً٘ع ،ددةػلع ـدد٬ عاعع
ٚإسلظددةسعاٱسٖددة عكعٚاْكطة دد٘ع ربندد١ع ،جدد١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععععع
ٚآيددد٘عٚطدددًِعَٚدددةعؾٝٗدددةعَدددٔعَـدددةدٜلعايشفلددد١عٚاي،ؿدددٛعكعٚيدددضّٚعايتكٝدددذعع
 ظدددٓٔعايتكددد٣ٛعكعٚإدساىعاكلظدددًُغلعٚايٓدددةغعـلٝ،دددةفعَ،ةسكددد١عَٚٓةؾدددة٠عععععع

ُ مأقأُكلللَمننٍ لللان أٍ و لللانَّمُّالللاض نَّتاُقلللٌَّنناٱسٖدددة عيًتكددد٣ٛعكعقدددةٍع ،دددةػلعطع َ باُكلللم نَّمَّلللِ ِن

                                                           

ع.9طٛس٠عا٭ْؿةٍعع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ُ مألللِّ نُِّْو لللان  ًَج و لللانً ب للل انُِّْو و لللانَنج ام لللانكألللَِرًيَّنً ِنش لللإًنً َّتاُقلللٌَّنَّممَّلللى نننننننننن َْنن َّلللٍصنً َِّحلللد ٍّنً  ِْللل

ًَِا ع.(1)صَّمَِّ ِنت ش إ ُمٌن نِبِىنً َّْمأأََح ا  نإننانَّممَّى نكأان نُ مأََُكَمنَ ِق

ظددة١ْٝعكعٚيددضّٚعد،ددٌعإ ددةدعا٭ عٖٚددٛععععيتددبغلعٖددزٙعاٯٜدد١عا٭خدد٠ٛعاٱْعع
عؿدد١عاي،ةَدد١عْٚبددزعاحلددشٚ عٚاٱسٖددة عآدّعيًٓددةغعـلٝ،ددةفعَددةد٠عٚقة ددذ٠عيٮي

عكعٚاي،ذا٠ٚعٚاٱقتتةٍع.
ٚاٱسٖددددة عطددددب عيٲْؿددددةمعاهلة٥ددددٌع ًدددد٢عا٭َددددٔعْٚؼددددشعاي،ٝددددٕٛععع
ٚايشددددةٍعٚنجدددش٠عايظدددذٕٛعَدددععاخلظدددةس٠عملعا٭سٚا عايدددالع دددك ٞع ًددد٢ععععع

 ددضعٚدددٌع ؿلددٌعٚأخددربعاكل٥٬هدد١ع ددٔعععععععايهددبريعٚايـددػريعكعيددزاعؾددةٕعالععع
عخ٬ؾ١عاٱْظةٕعملعا٭سض.

يٝتٓةد٢عايٓةغع ةيـ٬ عكعٚ جبٝتعقٛا ذٙعَٚؿةُٖٝ٘عملعا٭سضعكعٖٚزاع
ايتجبٝتعسشصعَٔعاٱسٖة عكعٚؿةسعٖزاعاحلشصعملعٖزاعايضَةٕعسةد١عيًٓةغعكع
ٚايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعأٚػلعايٓةغع ةيٓةغعكعٚسطةيت٘عسفل١ع

دٝددةٍعكعٚقددذعادتٗددذعملعإقةَدد١عػدد،ة٥شعالعكعٚ ددشىعخًؿدد٘عَددٔعايؿددشا٥فعععيٮ
اي،بةد١ٜعٚكبطٗةعَٚٔعايـشة ١عَةعملعٜ ن٘عْ عأٚعسطٍٛعغريٙعكعٖٚدٛعَدٔععع

عَـةدٜلع ؿلًٝ٘ع ٢ًعا٭ْبٝة٤عايظة كغل.

 لأْٛ اٌعداٚج تني اإلٔعأٍح ٚاإلز٘اب
ضٙع ددٔعاكلددشادعَددٔعاٱْظددة١ْٝعايـددبػ١عاخلةؿدد١ع ددةيٓععايبؼددشٟعؼلددةعؿلٝددعععع

ا٭دٓدددةغعا٭خدددش٣عكعَٚدددةعؾٝددد٘ع ؿلدددٌٝعيددد٘ع دددٔعاكلخًٛقدددةتعا٭سكددد١ٝعكعع
ٚأ ٗددد٢عؿدددؿةتعاٱْظدددة١ْٝعخ٬ؾددد١عاٱْظدددةٕعملعا٭سضعكعٚ  ػدددضع دددٔعععععع

كعاٱسظدددةٕعكععا٭خددد٠َٛؿٗدددّٛعاٱْظدددة١ْٝعَبدددةد٨عٚقدددِٝعفلٝدددذ٠عَجدددٌعكعععع
كعٚ تذًدددد٢عاٱْظددددة١ْٝع ةٯٜددددةتعايكشآْٝدددد١عوـددددٛقععا٭َةْدددد١اي اسددددِعكع

عايٓب١ٜٛع.عاخلًلعاحلُٝذعٚايظ١ٓ
                                                           

ع.1طٛس٠عايٓظة٤عع(1)
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ِعععععععٚ) َددةع:عع ددٔعأ ددٞعايددذسدا٤عقددةٍع:عقددةٍعايددٓ ٸعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚطددً
ع.(1)(ػ٤ٞعأثكٌعملعاكلٝضإعَٔعخٴًلعسظٔ

ٚيكددذع ؿلددٌعالع ددضعٚدددٌعٚأخددربعاكل٥٬هدد١ع ددٔعخًددلعآدّعٚإختددةرٙعععععععع

ُ ِمََّأللللْ نط ٚ هددددةثشعٚ ،ةقدددد عرسٜتدددد٘عملعا٭سضعكعٖٚددددٛعععع(2)عصِفللللُنَّٞأَََّنن

ٗدددةع ،ددد عاٱطدددتذا١َعكعأٟعإطدددتذا١َععععاكلظدددتكشأعَدددٔعَ،ٓددد٢عاخل٬ؾددد١عإرعأْععع
ٚدددٛدعاٱْظددةٕعملعا٭سضع ـددؿ١عاخل٬ؾدد١عكعٖٚددزاعاٱخبددةسعإنددشاّعٯدّععععععع

ٚأَددشعآدّع(3)عصُمللمنَد نَّٞأَسللو إ نُكمَّو للاننٚرسٜتدد٘عكعثددِع ؿلددٌعالع ددضعٚدددٌعٚطعععع

إٔعٜ،ًُٗدددةعي٥٬ًُهددد١عيبٝدددةٕعَٓضيددد١عآدّع ًٝددد٘عايظددد٬ّع ٓدددذعالعكعٚأًٖٝتددد٘ع

قأللال نٍ للاَد   ن أنَِِللَٗو َمنِبأأَسللو اِٖونَمنفأمأواللان أنَِ للأأه َمنِبأأَسللو اِٖونَمننننننػلعطيًخ٬ؾدد١عملعا٭سضعكقددةٍع ،ددةعع

قألللال ن أمألللَمن أُقلللَمنمأُكلللَمنإننالللُن أَُمألللم نيأََلللب نَّمشالللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّننً  أَُمألللم نْ لللانت َِلللد ًن نً ْ لللانُكُّلللت َمنننن

ع.(4)عصت ْكت و ٌن 

كعٚ كددٞعَددٔعاكلضايددلعكععيًبؼددةس٠ع ددكٕعؿددؿ١عاٱْظددة١ْٝعَـددةسب١عيًٓددةغعععع
عٚ ٍٛعدٕٚع ؿؼٞعاٱسٖة ع.

يٝهددٕٛعٖددزاعاٱنددشاّعْددٛعع ٗددذع ددغلعالع ددضعٚدددٌعٚايٓددةغعملعايتٓددضٙععععع
 دددٔعايهؿدددشعَٚؿدددةِٖٝعايلددد٬ي١عكعٚ دددٔعاٱسٖدددة عٚايظًدددِعٚايت،دددذٟعكععععع

 ًددد٢عؾُدددٔعخـدددة٥فعاخلًٝؿددد١عاحلهدددِع ةي،دددذٍعٚاحلدددلعكعَٚٓٗدددةعاخل٬ؾددد١عع
ع.عايزات

                                                           

ع.13/332ايج،ً ع/عايهؼـعٚايبٝةٕعع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.31طٛس٠عايبكش٠عع(3)
ع.33طٛس٠عايبكش٠عع(4)
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ٚآيددد٘عملعسذددد١عايدددٛداععملعععٝددد٘قدددةٍعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًعَٚٓددد٘ع)
َظدددذذعاخلٝدددـ:عإْدددٞعؾدددش هِعٚأْدددتِعٚاسدٕٚع ًدددٞعاحلدددٛضكعسدددٛضعععع

ع.(1)ع(َة غلع ـش٣عٚؿٓ،ة٤كعؾٝ٘عقذسةٕعَٔعؾل١ع ذدعايٓذّٛع شك٘
ؾٝهددٕٛعاٱْظددةٕعسقٝبددةفع ًدد٢عدٛاسسدد٘عٚكددة طةفعيٛاسسدد٘عكعٚللتٓ،ددةفععععععععع

ع ٔعاٱسٖة عٚإدخةٍعايش  عملعقًٛ عايٓةغع.
شاّعالع دددضعٚددددٌعيٲْظدددةٕع ةخل٬ؾددد١ععيٝهدددٕٛعَدددٔعَ،دددةْٞع ًكدددٞعإندددعع

ايؼددهشعلع ددضعٚدددٌع  دتٓددة عاٱسٖددة عكعٚإؾددضاععايٓددةغعكعٚاٱكددشاسععععععع
ع ةٱ شٜة٤عٚايؼٝٛخعٚايٓظة٤عٚا٭ ؿةٍع ةيتؿذرياتعٚسلٖٛةع.

عٚ ٔعاٱَةّع ًٞع ًٝ٘عايظ٬ّع:
عدٚا٩ىعَٓوع٫ٚع ؼ،شع...عٚدا٩ىعَٓوع٫ٚع بـش

ع.عملعايهبريض ِعأْوعدشّعؿػريع...عٚؾٝوعاْط٣ٛعاي،ة ٚ

ٚاخل٬ؾدددددد١عَـددددددةسب١عيٲْظددددددةٕعللددددددةعٜ  دددددد ع ًٝدددددد٘عسلددددددٛسٖةععع
َٚٛكددددٛ ٝتٗةعملع ددددةملعا٭ؾ،ددددةٍعكعؾٗددددٞعدددددض٤عَددددٔعايٛدددددذإعاي،ددددةّععع
ٚاخلددةقعكعٚ ة ددحعإػلعاهلددذ٣عكعْٚؼددشعأيٜٛدد١عا٭َددٔعملعا٭سضعكعقددةٍععععععع

َْنن ،ددةػلعط ِ ننُقْمُّ للانَّهَُِِلللٌَّنُِّْو للانج ِوًَوللانفأإنْاللانٍ للْأتَِ ُّاُكَمنُِّْاللُنه للًدٔنفأو لل ت ِِلل  نه للد َّ

ُ ٌٌَ نُ مأََونَمنً ٜأنه َمنٍ َ ز ن ٌن  ٝأن ع.(2)صفأ

َٚدددٔعإ ذدددةصعايكدددشإٓعدلٝددد٪ٙع دددةيٓٗٞعاي،دددةّع دددٔعايؿظدددةدعكعٚايٓٗدددٞععععع
ملعإؿدد٬ عايٓددةغعععيٝت،ةكددذااخلددةقع ددٔعَـددةدٜلعٚأؾددشادعَددٔعايؿظددةدععععع

عنٌعَٔع:
:عا٭َددددددشعاٱهلددددددٞع ةيـددددددةحلةتعٚؾ،ددددددٌعاخلددددددرياتعكعٚأدا٤عععععا٭ٍٚ

ع١ع.ايؿشا٥فعاي،بةدٜ

                                                           

ع.8/19ايبشةسعع(1)
ع.38طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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 ،بددةد٠عَ،ٝٓدد١عْٗددٞع ددٔعايؿظددةدعٚاٱسٖددة ععع:عايٛاددد عاخلددةقايجددةْٞع

ً  أِقَو للٌَّن ـددٝػ١عا٭َددشعنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععايٛاددد عطددٛا٤عدددة٤عععٚايظًددِ

ٝأّأنً َت للٌَّنَّمزاكأللاّأنً َََّكأو للٌَّنْ لل  نَّمللل اَِّكِوني ننننن أٚع ـددٝػ١عايًُدد١عاخلربٜدد١عنُدددةععععع(1)صَّمؼالل

ْ نملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطع َْ ُّ لللٌَّنُكِتلللب نُ مألللََُكَمنَّمؼالللَ ا  نكأو لللانُكِتلللب نُ مألللٓننننننننٍ ا أٍ و لللانَّمَّلللِ ٍ

َْنقأَِِمُكَمنمأو مَُّكَمنت تاُقٌن  ْ نِْ ع.(2)عصَّمَِّ ٍ

ً ٜأن:عايٓٗددٞعَددٔع ٓددذعالع ددٔعايكبددة٥ضعٚاكلٓهددشعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععايجةيددحع

 ْ ع.(3)صت ْق  ب ٌَّنَّْمَّأٌ َِّحع نْ انظأو   نُِّْو انً ْ انب لأ

ٔعايشا ددعع ً ٜأنؾ،ددٌعسددشاّعرلـددٛقعنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععععع:عايٓٗددٞع دد

 ٝ ع.ع(4)عصت ْق  ب ٌَّنَّمزان ٓنإنناى نكأان نفأاِحظ ْ نً س إ نس َِِ

عٜٚهٕٛعايؿ،ٌع ٢ًعٚدٛٙع:
ع:عخريعذلفعٚؿ٬ ع.عا٭ٍٚ

ع:عَةعنةٕعايٓؿععأسدضعَٔعايلشسع.ايجةْٞع
ع:عايتظةٟٚع غلع شملعايٓؿععٚايلشسع.ايجةيحع
عَٔعايؿ،ٌع.:عسدشةٕعايلشسعايشا عع

ٜٚهدددٕٛعاحلهدددِعملعايٛدددد٘عايجةيدددحعٚايشا دددععأ ددد٬ٙعاكلٓدددععكع٭ٕعدس٤ععععع
اكلؿظددذ٠عَكددذّع ًدد٢عدًدد عاكلـددًش١عكعأَددةعملعا٭ٍٚعٚايجددةْٞعؾٝظددتش ععععععععع

عايؿ،ٌع.

                                                           

ع.ع43طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.ع183طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.ع151طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(3)
ع.32طٛس٠عاٱطشا٤عع(4)
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ٚقددذعصلدد عحبظدد عاحلددةٍعكعيتكددذِٜعاكلـددًش١عايشادشدد١ع ًدد٢عاكلؿظددذ٠ععععع
عاكلشدٛس١ع.ع

ٝؼدددٛاعٚؿدددؿ١عاٱْظدددة١ْٝعطدددٛسعاكلٛدبددد١عايهًٝددد١عايدددةَععيًٓدددةغعكعيٝ،عععع
ع كَٔعٚط٬ّعٚسؿاعحلكٛمعاٱْظةٕعاخلةؿ١عٚاي،ة١َ.

ٖٚدددٌعندددةٕعيًٓبددد٠ٛعَٛكدددٛ ١ٝعملع ٓدددة٤عاحلٝدددة٠عا٭طدددش١ٜعٚاٱدتُة ٝددد١عع
عاي،ة١َعٚيػ١عايتخة  عكعايٛا عْ،ِع.

َٚددددٔعإ ذددددةصعايكددددشإٓعرنددددشٙعيًـددددذاق١عَٚددددةعٜ  دددد ع ًٝٗددددةعَددددٔعععع

ٓنَّٞأَُللل  َّننمألللََص نُ مألللٓنَّٞأَُو لللٓنح للل  َّنً ٜأنُ مألللناكلظدددتشبةتعكعقدددةٍع ،دددةػلعط

َْنب َ لللٌِتُكَمن أًَننننننن ح للل  َّنً ٜأنُ مألللٓنَّْمو للل نٍ ننح للل  َّنً ٜأنُ مألللٓن أنَِّشلللُكَمن أَننت لللْأُكُمٌَّنِْللل

ُ للٌ َِّتكُننننن َُللٌ َِّنُكَمن أًَنب َ للٌِ ن أ َُللٌ َِّنُكَمن أًَنب َ للٌِ نإن َمن أًَنب َ للٌِ نب َ للٌِ نَب للاُِٖكَمن أًَنب َ للٌِ ن ُْاو للاِتُكَمن أًَنب َ للٌِ نإن

ًَنننننننن أَُ ُ لللاٜأِتُكَمن أًَنْ لللانْ مأْكلللت َمنْ َّأاِت  لللى ن أ َُلللٌ َِّمُكَمن أًَنب َ لللٌِ ن نو لللاُِْكَمن أًَنب َ لللٌِ نُ والللاِتُكَمن أًَنب َ لللٌِ ن أ

ع.(1)صػ ِدٍِقُكَمنمأََص نُ مأََُكَمنج ُّ اٌحن أَننت ْأُكُمٌَّنج ِوًَوان أًَن أَطت اًتا

ًُددددد٘عالعيدددددزاعندددددةٕعآدّعْبٝدددددةفعسطددددد٫ٛفعكعَٚدددددٔعا٭مسدددددة٤عايدددددالع 
احلكدددددٛمعٚايٛادبدددددةتعٚسظدددددٔعاي،ؼدددددش٠عٜٚهدددددٕٛعاٱسٖدددددة عكدددددذافععععع
هلددددةعؾٗددددٛعدلًبدددد١عيًلددددشسعاي،ددددةّعإػلعدةْدددد عاخلظددددةس٠عاخلةؿدددد١عَددددٔععععععع

عايؿ،ٌعاٱسٖة ٞ.
ع  

                                                           

ع.61طٛس٠عايٓٛسعع(1)
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 (1)علاعدج ال ضسز ٚال ضساز شاجس عٓ اإلز٘اب)حبث أصٛيل(

َددٔعا٭سةدٜددحعايٓبٜٛدد١عايددالع ًٝٗددةعإـلددةعع ًُددة٤عاٱطدد٬ّعكعٚايددالعععععع
ٌعع صَدددةٕعكعسدددذٜحع)٫عكدددشسع٫ٚعكدددشاس(عٖٚدددٛعععععع هدددٕٛعسةكدددش٠عملعنددد

عقة ذ٠عطٝةي١عَٔع ة عايطٗةس٠عإػلع ة عايذٜةتع.
قددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععع:ع ددٔعأ ددٞعطدد،ٝذعاخلددذسٟعقددةٍعععععٚ)
ٚعطدددًِع:ع٫عكددشسع٫ٚعكدددشاسعَددٔعكدددةسعكددةسعالع ددد٘عَٚددٔعػدددةمعععععٚآيدد٘عع

ع.(2)(ػةمعالع ًٝ٘
ٍٛعالعقلدد٢عسطددععٚ ددٔعاٱَددةّعد،ؿددشعايـددةدمع ًٝدد٘عايظدد٬ّعقددةٍع:عععع

ٌع أْدد٘ع٫عؿلٓددععْكددعععؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚايدد٘ع ددغلعأٖددٌعاكلذٜٓدد١عملعَؼددةس عايٓخدد
ٌعععععع عايؼدد٧كعٚقلدد٢ع ددغلعأٖددٌعايبةدٜدد١عأْدد٘ع٫عؿلٓددععؾلددٌعَددة٤عيُٝٓددعع دد٘عؾلدد

ع.(3)ن٤٬كعٚقةٍ:ع٫عكشسع٫ٚعكشاس
عَٚٓٗةع)٫عكشسع٫ٚعكشاسعملعاٱط٬ّ(.

ٚٚسدعاحلدددذٜحع طدددشمعأخدددش٣عكعٚقدددذعأيؿدددتعنتددد عندددجري٠عوـدددٛقعع
حلددذٜحعٚختشصلدد٘عكعْٚٓةقؼدد٘عَددٔعٚدٗدد١عطددة١َٝعكعٖٚددٞعاطددتكشا٩ٙععععععععٖددزاعا

ؾٗددزاعاحلددذٜحعَكتددبععَددٔعآٜددةتعععَٚٓةطددب١عَٛكددٛععايهتددة ععَددٔعايكددشإٓعع
عايكشإٓعكعٖٚٛعإؿ٬ عَٚٓةطب١عيٛقة٥ععَٚٓٗةع:

ايطددد٬معٚيدددضّٚعإدتٓدددة ع ًدددِعاكلدددشأ٠عٚسذددد عسكٛقٗدددةعأٚعععععا٭ٍٚع:

ٚع َّنطأمَّْقلللت َمنَّمُّاش لللإ ننً إنً  ػدددريعسدددلعكعقدددةٍع ،دددةػلعطععععاي،طدددة٤دؾ،ٗدددةعإػلعايبدددزٍع

ْانإنً َّنت   َّؿ لللٌََّنننننن ْ ن أَ ً َّج و للل ْان أَننٍ لللُِّكَ  ـ لللُمٌه  ٝأنت َو ْانفأللل ْ ن أج مأو للل فألللِ مأَغ
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ُِلل ننً ِمُكللَمنننننننننننن ْ نِباممَّللِىنً َّمَْ للٌَ ننَّن َِْٛ َْنكأللان نِْللُُّكَمنٍ لل ب ََللُّ و َمنِبللاْمو َو  ًِ نً ِملل أنٍ للٌُ ُغنِبللِىنْ لل

ع.(1)صً َّممَّى نٍ َومأم نً  أَنت َمنٜأنت َومأو ٌن ن أَ كأٓنمأُكَمنً  أْطو   

أسهدددةّعاٱسخعنُدددةعملعآٜدددةتعاكلٛاسٜدددحعإرعٚسدعقٛيددد٘ع ،دددةػلععايجدددةْٞع:

ْانَّم  ب للل  نِْوالللانت للل  ْكت َمنإنَننمألللَمننننننط ٍْنً مأو للل َْنب َولللِدنً ِػلللَاٍْنٍ ٌِػلللني نِبو لللان أًَند ٍَللل ِْللل

َْنمأُكللَمنً مأللٌدنفأللإنَننكأللان نمأُكللَمنً مأللدٌننن َْنب َوللِدنننننٍ ُكلل ْ نِْواللانت لل  ْكت َمنِْلل ْانَّمللَ و  فأمأو لل

ٝأمألللْ ن أًَنََّْللل   أّانً مألللى ن أٌ ن أًَن َ نكأ ٍْنً إنَننكألللان نَ ج لللٌمنٍ لللٌَ  ً ِػلللَاٍْنت ٌػ لللٌن نِبو لللان أًَند ٍَللل

َْنً ِمللل أنفأو لللَمنط للل  كأإ نن ٌَنفأِمُكلللمانً َِّحلللٍدنُِّْو و لللانَّمش لللد ض نفألللإنَننكأللان ٌَّن أكَْ للل  نِْللل َُلل ِفلللُننُ 

َْنَّممَّللِىنً َّممَّللى نننننننننن ـ للاَلنً ِػللَاْ نِْلل ٍْنيأََلل  نْ  َْنب َوللِدنً ِػللَاٍْنٍ ٌػ للٓنِبو للان أًَند ٍَلل َّمَ ُمللِ نِْلل

ع.(2)صُ ِمٌَمنح ِمٌَم

إْتؿدددة٤عاحلدددشزعملعايدددذٜٔعكعَٚٓدددععايتؼدددذٜذع ًددد٢عايدددٓؿععكعععايجةيدددحع:

َْنح   َّقةٍع ،ةػلعط ْننِْ ع.(3)صً ْ انج و م نُ مأََُكَمنِفُنَّمداٍ

اكلٓدددععَدددٔعايؿظدددةدعكعٚإػدددة ١عايؿٛكددد٢عكعٚحلدددٛمعا٭ر٣عععععععيشا دددعع:ا

ْ نن ةيٓدددددةغعقدددددةٍع ،دددددةػلعطعع كعٚصلُدددددعع(4)صإننانَّممَّلللللى نٜأنٍ ِ لللللب نَّْمو َِّشلللللِدٍ

اٱسٖددة ع ددغلعٖددزٙعا٭ؾددشادعايج٬ثدد١عايددالعٚسدعاكلٓددعع ٓٗددةعكعيددزاعؾددةٕعالعععععع
ع ضعٚدٌع٫عضل عاٱسٖة .
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ْ نَّمُّاللاضنن أَننننً إنً َّنح آٜددةتعاي،ددذٍعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععاخلددةَعع: كأَوللت َمنب للََ

كعيدددزاعجتدددذععحلشؾددد٘ٚاٱسٖدددة عكدددذعيً،دددذٍعٚذلةٚيددد١عععك(1)صت َ ُكو لللٌَّنِباْمو لللَدلن

 ةَدد١عايٓددةغعٜظددتٗذٕٓٛعاٱسٖددة عكع٫ٚعٜشكددٕٛع ؿ،ًدد٘عٚإٕعأإد ددٞعأْدد٘ععععععع
عَٛاؾلعكلطةيبِٗ.
اخلًدددلعاحلُٝدددذعايدددزٟعددددة٤ع ددد٘عايكدددشإٓعكعقدددةٍع ،دددةػلعععععععععايظدددةدغع:

ُ ُمٍِّنُ ط عكعٜٚتٓةؾ٢عاٱسٖة عَععٖزاعاخلًلع.(2)صِعٍَمً إننا أنمأو مٓن

يددددضّٚعاٱْـددددةفع ٓددددذع ،ددددةسضعاكلـددددةحلعايؼخـدددد١ٝعأٚعععايظددددة عع:
عايذٚي١ٝعملعسةٍعسـٛي٘ع.

ايٓٗددٞع ددٔعايػددظلعٚايتددذيٝععملعاكل،ددة٬َتعٚاكلهةطدد عكعَددععععععايجددةَٔع:
ايٓدددةغعـلٝ،دددةفعكعٚ دددٔعاٱَدددةّعايـدددةدمع ًٝددد٘عايظددد٬ّع:عغدددظلعاكلددد٪َٔعععععع

عسشاّ.
 دددٔعايلدددشسعَطًكدددةفعطدددٛا٤عددددة٤ع دددٔعقـدددذعأٚعَدددٔعايٓٗدددٞععايتةطدددعع:

عدٕٚعقـذ.
ٚإٕعنددةٕعْؿ،ددةفعكعقددبفعايٝددذع ُددةعؾٝدد٘عإكددشاسع ددةيػريعسظددٔعععععاي،ةػددشع:

عيًزات.
 ُٓٝدددد١عًَهدددد١عا٭خدددد٬معاحلُٝددددذ٠ع ٓددددذعاكلظددددًُغلعععاحلددددةدٟع ؼددددشع:

ٚإػددة تٗةع ددغلعايٓددةغعكعٚد،ددٌعاٱْظددةٕعسقٝبددةفع ًدد٢عْؿظدد٘عكعطددة ٝةفعملععععععععع
عري.اٱؿ٬ عكعٜتذٓ عاٱكشاسع ةيػ

إدتٓددددة عاٱكددددشاسع ةيٛؿدددد١ٝعٚاَلددددة٥ٗةعكعنُددددةعملعععايجددددةْٞع ؼددددشع:
اٱْتكددددةقعَٓٗددددةعأٚعإْهةسٖددددةعأٚع شٜؿٗددددةعكعأٚعقٝددددةّعايؼددددةٖذع ًٝٗددددةععععععع
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ُ ََلللً َّنننن ةْهةسٖدددةكعقدددةٍع ،دددةػلعطع ـ للل  ن أح لللد ُكَمنَّْمو لللٌَ  نإنَننت للل  كأن ُكِتلللب نُ مألللََُكَمنإنً َّنح 

ْننً َّٞأْقلللل  ِبني نِبلللل َْنن*اْمو َو  ًِ نح قًّللللانُ مأللللٓنَّْمو للللتاِقني نَّمٌْ ِػللللَاُْنِممٌْ َِّمللللد ٍَ فأو لللل

ْ نٍ ِ داُمٌن ى نإننانَّممَّى نس ِوٌَ نُ ِمٌَم ع.(1)صب دامأى نب َود ْ انس ِوو ى نفأإنناو انإنَثو ى نُ مأٓنَّمَِّ ٍ

عَٛكددددٛعٖددددٛع٫ٚعكددددشسع٫ٚعكددددشاسعملعايددددٛاسعكعععايجةيددددحع ؼددددشع:
عسذٜحع٫عكشسع.

ّعععايشا دددعع ؼدددشع:ع اٱكدددشاسعاحلدددشقع ًددد٢عأدا٤ععععَدددٔعَـدددةدٜلع دددذ

إننانَّممَّلللللى نٍ لللللأْْ   ُكَمن أَننت لللللٛ د ًَّنَّٞأْ ان لللللاِ نإنمألللللٓنننا٭َةْددددد١عكعقدددددةٍع ،دددددةػلعطع

ْ نَْ ُّ للٌَّن أًَُفلللٌَّنننكعَٚٓٗدددةعايٛؾددة٤ع دددةي،كٛدعكعقددةٍع ،دددةػلعطعع(2)ص أَهِمو للان ٍ ا أٍ و للانَّمَّلللِ ٍ

ع.(3)صِباْمو ُقٌِد

ٖدددٛعاي،ُدددّٛعع دددش٣عَدددةعٖدددٞعايٓظدددب١ع دددغلعايلدددشسعٚايؿظدددةدعكعاكلختدددةسع
ٚاخلـددٛقعاكلطًددلعكعؾةيلددشسعأ ددِعكعؾذددة٤عاحلددذٜحعايٓبددٟٛعيًُٓددععَددٔععععع
ايؿظددددةدعكعَٚكذَة دددد٘عكعَٚددددٔعإثددددةس٠عايٓ،ددددشاتعٚا٭سكددددةدعٚايلددددػة٥ٔععععع

عٚايلشسعٚإٜزا٤عايػريعكعٖٚٛعكذعايٓؿعع.
أَددةعايلددشاسعؾٗددٛعؾ،ددةٍعَددٔعايلددشعكعَٚددٔعَ،ةْٝدد٘عاجملددةصا٠ع ةيلددشسعكععععععع

ٜٚطًدد عسكدد٘عَددٔعغددريعإكددشاسععؾُددٔع ًكدد٢عايلددشسع ًٝدد٘عإٔعٜـددربعٜٚ،ؿددٛعك
ع ةٯخشع.
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كددددشٙعكددددشسافعٚكددددةسٙعكددددشاسافع ع٫ٚعكددددشسع٫ٚعكددددشاسعملععععٜكددددةٍع)
ٚأكددددشع دددد٘كعٚاطتلددددشستع دددد٘كعٚحلكدددد٘عكددددشسعَٚلددددش٠ععععععععكاٱطدددد٬ّع

ع.(1)(َٚلةس
َٚددٔعَ،ددةْٞعاٱكددشاسعإحلددةمعايلددشسع ددةيػريعَددٔعغددريعدًدد عايٓؿددععععععععععع

اتعيًددزاتعكعَٚٓدد٘عاٱسٖددة عؾًددٝععؾٝدد٘عْؿددععيًددزاتعإؾلددةعٜهددٕٛعكددشسافعيًددز
عكعٚإكشاسافع ةيػري.

ٚقددذعرنددشتعملع ًددِعا٭ؿددٍٛع)َٚددٔعَ،ددةْٞعاهلذددش٠عإػلعاحلبؼدد١عإٔعععععععع
عاكلظًِعصلتٓ عاٱكشاسع ةٯخشٜٔع.

إ ذددةصعايظدد١ٓعايػددريٟعملعٖذددش٠عاحلبؼدد١عايتخؿٝددـع ددٔعايددٓ عععععععععَٚددٔ
ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عايددزٜٔع كددٛاعملعَهدد١عكعَٚٓةدددة٠ععععععععع

كعؾددد ٕعقًدددتعقدددذع شغددد عقدددشٜؽععقدددشٜؽع ةدتٓدددة عايتُدددةدٟعملعإٜدددزا٥ِٗع
 ٗذددددش ِٗعكعٚايددددٛا ع٫عكع ددددذيٌٝعأْٗددددِعأسطددددًٛاعسدددددة٫َعملع ًدددد عععععع

عاكلٗةدشٜٔعسةكلةعمس،ٛاعؼلػةدس ِٗعَه١(.
ٖٚددٌعملعقددٍٛعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع:ع٫عكددشسع٫ٚعععع

عكشاسكعٚ ذع تٓضٜ٘عا٭سضعَٔعاٱسٖة عكعايٛا عْ،ِ.
اي،ةَددددد١عٚاخلةؿددددد١عكععٚؾٝددددد٘عد ددددد٠ٛعيًُظدددددًُغلعحلؿددددداعاكلُتًهدددددةت

عٚيٲ ت،ةدع ٔعاٱكشاسعكع ةيػريعطٛا٤عنةٕعَظًُةفعأٚعغريعَظًِ.
ع  
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 لأْٛ وً آٌح لسآٍٔح ذٕٙى عٓ اٌظٍُ
ٚسدعرندددشعٖدددزاعايكدددةْٕٛعملعايدددض٤عايظدددة ععٚايدددج٬ثغلع ،دددذعاكلة٥ددد١عَدددٔعع

عكعنُةعٚسدعؾٝ٘عنٌعَٔع:(1)ٖزاعايظٹؿشعاكلبةسى
عيظًِعط٤ٛعٚػش. ٝةٕعآٜةتعايكشإٓعيكةْٕٛعٖٚٛعإٔعاعا٭ٍٚع:

 ٝدددةٕعقدددةْٕٛعٖٚدددٛعإٔع ًدددِعايظدددةملع٫عضلذددد ع دددٔعاي،بدددةدععععايجدددةْٞع:
سصقٗدددِعكعَٚدددةعنتددد عالع دددضعٚددددٌعهلدددِعَدددٔعاخلدددريعٚايـدددش١عٚ دددٍٛعععع

عاي،ُش.
عقةْٕٛعْضٍٚعاكل٥٬ه١عملع ذسعَذدعيًُظًُغلعملعأإسذ.عايجةيحع:
عقةْٕٛعاٱ ذةصعايػريٟعيٓذا٤عاٱؿلةٕ.عايشا عع:

ةٕع ددزاتعؿددٝػ١عايب،ٝددذعيبٝددةٕعقددةْٕٛعٖٚددٛععععدددة٤عْددذا٤عاٱؿلددععاخلددةَعع:
علٛي٘عيٲدٝةٍعغريعاكلتٓة١ٖٝعَٔعاكلظًُغل.

عقةْٕٛعْذا٤عاٱؿلةٕع ة حعيًظه١ٓٝ.عايظةدغع:
أختـددتع تؿظددريعْددذا٤عععَددٔعخددزاعايظٹددؿشععٖٚددزاعايددض٤عَددٔع ددغلعأدددضا٤عع

ْ نَْ ُّ للٌَّنناٱؿلددةٕعط صعايددزٟعٚسدعملعايكددشإٓع ظدد،ةفعٚ ددةْغلعَددش٠عكععععٍ ا أٍ و للانَّمَّللِ ٍ

عزٙعا٭دضا٤عٖٞع:ٖٚ
كعٖٚدددٛعايكظدددِعا٭ٍٚعايدددض٤عاحلدددةدٟعٚايج٬ثدددٕٛع ،دددذعاكلة٥ددد١ععععا٭ٍٚع:

ع.َٔع ؿظريع)ْذا٤عاٱؿلةٕع(
عايض٤عايجةْٞعٚايج٬ثٕٛع ،ذعاكلة١٥ع.عايجةْٞع:

عايض٤عايشا ععٚايج٬ثٕٛع ،ذعاكلة١٥ع.عايجةيحع:
عايض٤عايظةدغعٚايج٬ثٕٛع ،ذعاكلة١٥ع.عايشا عع:

ع ععٚايج٬ثٕٛع ،ذعاكلة١٥ع.ايض٤عايظةعاخلةَعع:
عايض٤عايجةَٔعٚايج٬ثٕٛع ،ذعاكلة١٥ع.عايظةدغع:

                                                           

عَٓؼٛس٠ٖٚزاعايض٤عٚأدضا٤عايتؿظريعا٭خش٣ععكع273(عَٔع ؿظريْةعقع137ايض٤ع)ع(1)
ع(.www.marjaiaa.com ٢ًعَٛق،ٓةع)
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ايكظددِعايظددة عععكعٖٚددٛعايددض٤عايتةطددععٚايج٬ثددٕٛع ،ددذعاكلة٥دد١عععععايظددة عع:
ع.َٔع ؿظريع)ْذا٤عاٱؿلةٕع(

ًْددِكع ةيلددِ;عا٫طددِ.عععععععع)ٚ ًُْددةفكعٚايظُّ ًٹُدد٘عَ  ًْددِ:عَـددذسع ًُتٴدد٘عأ  ايظَّ
ًْدددِعٚكددد،ٴوعايؼددد٤ٞٳعملعغدددري عَٛكددد،٘كعثدددِعنجدددشعريدددوعستددد٢عٚأؿدددٌعايظُّ

ًُْةف ًٹُ٘ع إ ُٸٞعنٌع ٳظٵـع إًُةف.عٚ ًُتٴعايظِّكة٤ٳعأ  ع.(1)(طٴ
ُٳدددد١ف.عٚأؿددددً٘عٚكددددعٴعايؼدددد٤ٞعملعغددددريععٚ) ًٹ َٳْظ ًُْددددةفعٚ ٘ٴع إ ُٴدددد ًٹ ٜٳْظ ٘ٴع ُٳدددد ًَ  َ

ٍعع ِٳع.عٚملعاكلجددٌ:عَددٔعاطدددتٳش ٢ععععععععَٛكدد،٘.عٜٚكددة ًَدد ٘ٳعأ دددةٙعؾُددةعَ  :عَددٔعأػددب
ِٳ. ًَ عايز٥ ٳعؾكذعَ 

ُٳدد١إ َٳدد١إعٚايَظًٝ ِٴعَددةعععععٚايظإ٬ ُٳدد١إ:عَددةع طًبدد٘ع ٓددذعايظددةملكعٖٚددٛعاطدد ًٹ ٚاكَلْظ
ِٳعَٓدد٘كعأٟعاػددته٢ععع َّدد ُٳدد عَددةيٞ.عٚ ٳَظ ًَ ُٳدد عؾدد٬ٕكعأٟعَ  َّ أإخٹددزٳعَٓددو.عٚ ٳَظ
ِ كععع ًْددد ُٵدددتٴعؾ٬ْدددةفع ٳْظًُٝدددةفكعإراعْظدددبتٳ٘عإػلعايظإ َّ ِٳعايكدددّٛ.عَٚ  ٘ٴ.عٚ ٳظدددةَي ُٳددد ًْ  إ

ِٳ.عقةٍعصٖري: ًْ ِٳكعأٟعاستٌُعايظإ ًَ عؾةْٵَظ
ِٴعٖٛعايٛادٴ ًٹ ٓٵَظ ٝٳ ًَِعأسٝةْةفعَؾ ٘ٴع...ع ؿٛافعٜٚٴْظ ًَ عايزٟعٜ،طٝوعْة٥ٹ

َّؿددد٘.ععععع ِٴعأٟعٜته ًٹ ِٴعأٟعٜٴظدددكٍعؾدددٛمع ةقتددد٘.عٜٚدددش٣ٚ:عؾدددٝٳظَّ ًَددد ٜٴْظ قٛيددد٘:ع
ُٳددد١إعع ًإ ُٳددد١إ:عخددد٬فٴعايٓدددٛس.عٚايظإ ًْ ِ .عٚايظإ ًْددد ِٴع ةيتؼدددذٜذ:عايهدددجريعايظإ ِّدددٝ ٚايظٹ

ًُْة ًإُةتٷعٚ إ ِٷعٚ إ ًَ ع.(2)(تٷ لِعاي٬ّ:عيػ١ٌعؾٝ٘كعٚايُعع إ
َٚددٔعاٱ ذددةصعملعخ٬ؾدد١عاٱْظددةٕعملعا٭سضعَ،شؾدد١عايٓددةغع ددةيظًِععععععع

جتددةٚصعيًشددذعكعٚ ،ددذع ًدد٢عسددلععععٚأؾددشادٙع ددةيؿطش٠عٚاي،كددٌعكعٚنٝددـعأْدد٘عععع
عايػريع.

ايكددشإٓع كددةْٕٛعٖٚددٛع ًددِعايهددةؾشعٚاكل،تددذٟعيٓؿظدد٘ع٭ٕعايددذْٝةععععععٚدددة٤ع

ْ للانً َضس د١عاٯخددش٠عكعٚأخدربع ددٔعؾدتضع ددة عايتٛ د١عيًظددةكلغلعكعقددةٍع ،دةػلعطععععع

                                                           

ع.2/24ـلٗش٠عايًػ١عع(1)
ع.ع1/438ايـشة عملعايًػ١عع(2)
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ًننننن َْنَ س للٌٍلنإنَّٜنمَِ لأللاٍ نِبللإنًَنننَّممَّللِىنً مأللٌَن أناو للَمنإنًَنظأمأو للٌَّن أنَّش للو َمنج للإ ًكأنفأاَسللت َغَّأ   َّن أََس للْمُّ انِْلل

ع.(1)صَّممَّى نً ََّست َغَّأ  نمأو َمنَّم اس ٌل نمأٌ ج د ًَّنَّممَّى نت ٌاًَّبانَ ِحًَوا

عيٝهٕٛعَٔعإ ذةصعايكشإٓعٚدٛٙع:
عكشسعايظًِع ٢ًعراتعايظةملع.عقةْٕٛعا٭ٍٚع:
عقةْٕٛعاي،زا عا٭يِٝع ٢ًعايظًِع.عايجةْٞع:

عقةْٕٛعايتذاسىع ةٱطتػؿةسع.عايجةيحع:
ٚايٓظدددب١ع دددغلعايظًدددِعٚاٱسٖدددة عاي،ُدددّٛعٚاخلـدددٛقعاكلطًدددلعؾهدددٌععع
إسٖددة عٖددٛع ًددِعٚيددٝععاي،هددععكعٚقددذعٜهددٕٛعأسددذُٖةعَكذَدد١عيٰخددشعكععع

عْٚتٝذ١عي٘ع.
ايٓؼددك غلعكعٚطدد١َ٬عَددٔعايظًددِعععععيددزاعؾددةٕعإدتٓددة عاٱسٖددة عزلددة٠عملععع

ٚايت،ددذٟعكعٚؿلهددٔعايكددٍٛع كددةْٕٛعٖٚددٛعنددٌعآٜدد١عَددٔعايكددشإٓع ٓٗدد٢ع ددٔععععععععع
عايظًِعٚايت،ذٟعٚاٱسٖة عَٔعد١ٗعأٚعأنجشعَٔعايٗةتعاٯ ١ٝع:

عَٓطٛمعاٯ١ٜع.عا٭ٚػلع:
عَؿّٗٛعاٯ١ٜع.عايجة١ْٝع:
عد٫ي١عاٯ١ٜع.عايجةيج١ع:

عَٔعآٜةتعايكشإٓع.ايُعع غلعاٯ١ٜعايكشآ١ْٝعٚغريٖةععايشا ،١ع:
ؾكددذع٫عجتدددذعملعآٜددد١عقشآْٝددد١عإػدددةس٠عيًظًددِعكعٚيهدددٔع ٓدددذعـل،ٗدددةعَدددعععع

عغريٖةعَٔعآٜةتعايكشإٓعٜتبغلع ٤٬عَ،٢ٓعايكبضعايزا ٞعيًظًِع.
إٔعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚطدددًِعقدددةٍع:عا كدددٛاععع: دددٔعددددة شعٚ)

ايظًدِعؾدد ٕعايظًددِع ًُددةتعٜددّٛعايكٝةَدد١عكعٚا كددٛاعايؼددضعؾدد ٕعايؼددضعأًٖددوعع

                                                           

ع.64طٛس٠عايٓظة٤عع(1)
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ٕعقددددبًهِعكعفلًددددِٗع ًدددد٢عإٔعطددددؿهٛاعدَددددة٤ِٖعٚاطددددتشًٛاععععَددددٔعنددددةع
ع.(1)(ذلةسَِٗ

يكددذع لددُٔعايكددشإٓعأنجددشعَددٔعقلظددُة١٥عآٜدد١عَددٔعآٜددةتعا٭سهددةّعكعععععععععع
ٚنددٌعآٜدد١عسددشصعَددٔعايظًددِعٚاٱسٖددة عكعٚسـددة١ْعيًٓددةغعـلٝ،ددةفعكعؾٝتكٝددذعع
اكلظددًِع كسهددةّعاٯٜدد١عايكشآْٝدد١عؾٝظددًِعَددٔع ًُدد٘عايكشٜدد عٚايب،ٝددذعكعَددج٬فععععع

ً َت للٌَّنَّمَْ ت للاْ ٓن أَْللٌ َّمأو َمنً ٜأننَددٛاٍعايٝتددة٢َعكعقددةٍع ،ددةػلعطعملعايٓٗددٞع ددٔعأنددٌعأع

كع(2)صت ت ِ للداُمٌَّنَّْم  َِِلل  نِباملََّاللِبنً ٜأنت للْأُكُمٌَّن أَْللٌ َّمأو َمنإنمأللٓن أَْللٌ َِّمُكَمنإنناللى نكأللان نح ًٌبللانكأللِِرًيَّنننننننننن

ؾدددٝشؿاعايٝتدددِٝعَٚةيددد٘عملعاٱطددد٬ّعيٲسددد اصعَدددٔعايظًدددِعكعٚيٝهدددٕٛعَدددٔع
عٚي١ٜٛعإدتٓة عاٱسٖة عكلةعؾٝ٘عَٔعايلشسعَٔعٚدٛٙع: ة عا٭

عؿريٚس٠عا٭ ٓة٤عأٜتةَةفع ظب عقتٌعا٭ ع ةٱسٖة .عا٭ٍٚع:
ع ،شضعا٫ٜتةّعيًكتٌع ةٱسٖة ع.عايجةْٞع:

ؾةد،دددد١عا٭ ددددٜٛٔعٚا٭ٖددددٌع ؿكددددذعايؼددددبة عملعاٱسٖددددة عععععايجةيددددحع:
عٚايتؿذرياتع.
٤ِٖعَدددٔععايؿدددضععٚاخلدددٛفعايدددزٟعٜتػؼددد٢عا٭ٜتدددةّعٚأٚيٝدددةعععععععايشا دددعع:

عاٱسٖة .
ٌٸعسشندد١ععععععاخلددةَعع: َددٔعٚدددٛٙعايظًددِع ةٱسٖددة ع ًددـعا٭َددٛاٍعٚػدد

َ نكأللان ننننايتذددةس٠عٚايظٹددؿشعكعقددةٍع ،ددةػلعطعع ُقللَمنِسللري ًَّنِفللُنَّٞأَََّننفأللانُع  ًَّنكأََلل

ع.(3)صُ اقِِ ُْنَّْمو َج نِْني 

ع  

                                                           

ع.ع2/213ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.2طٛس٠عايٓظة٤عع(2)
ع.69طٛس٠عايٌُٓعع(3)
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 ٔداء اإلمياْ حاجص دْٚ اإلز٘اب
ٚعععععع ػددٗذعهلددِعملععيكددذعأْ،ددِعالع ددضعٚدددٌع ًدد٢عاكلظددًُغلعٚاكلظددًُةتع

ن٬َددد٘عايبدددةقٞعملعا٭سضعإػلعٜدددّٛعايكٝةَددد١ع ةٱؿلدددةٕعإرعقدددةٍعطدددبشةْ٘عملععععع

ْ نَْ ُّ ٌَّْذا٤عاٱنشاّعط عص.ٍ ا أٍ و انَّمَِّ ٍ

ْ،ددِعايٓظددب١ع ددغلعايددزٜٔعآَٓددٛاعٚاكلدد٪َٓغلع ُددّٛعٚخـددٛقعَطًددلعكعععععععع
ؾةيدزٜٔعآَٓدٛاعأ دِعٚاكلدشادعايدزٜٔعآَٓدٛاع دةلعٚايش ٛ ٝد١عاكلطًكد١عيد٘عطدبشةْ٘عععععععععععع

 ةيؼدددٗةد غلعٚٚقؿدددٛاعملعؿدددؿٛفعاكلـدددًغلعكعأَدددةعاٱؿلدددةٕعؾٗدددٛعععكعْٚطكدددٛاع
ا تكددةدع ةيٓددةٕعكعٚقددذع هددشسعايٓددذا٤عأ دد٬ٙعملعايكددشإٓع ظدد،ةفعٚ ددةْغلعَددش٠ععععععع

عٚضلتٌُعٚدٖٛةفع:
عْذا٤عاٱؿلةٕعػٗةد٠عَتشذ٠عَٔع ٓذعالع ضعٚدٌع.عا٭ٍٚع:
عإْ٘عػٗةد٠عَت،ذد٠عكعٚنٌعؾشدعَٓٗةعػٗةد٠عَظتك١ًع.عايجةْٞع:

عععملعْذا٤عاٱؿلةٕعٖزاعػٗةد٠عَٔع ٓذعالع.يٝعايجةيحع:

َْنَّممَّللى نٍ َظللو د نِبو للان أنللز ل ننننٚايـددشٝضعٖددٛعايجددةْٞعأ دد٬ٙعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععع مأِكلل

ٝأِٖكألللُْنٍ َظلللو د ًن نً كأَّألللٓنِباممَّلللِىنط لللونًَدَّنننن كعٖٚدددٛعإندددشاّعع(1)صإنمأََللل أن أنز مألللى نِبِوْمِولللِىنً َّْمو 

شٝة٤عَددٔعالعكعٚايتٓددضٙع ددٔععإكددةملعيًُظددًُغلعكعٚد دد٠ٛعيًُٓددةؾكغلعيٲطددتعع
عايٓؿةمعٚؾٝ٘عسحعيًُظًُغلعٱدتٓة عايظًِعٚايت،ذٟ.

ٚيددٝععَدددٔعسـدددشعكلٓدددةؾععْددذا٤عاٱؿلدددةٕعملعإؿددد٬ عسدددةٍعاكلظدددًُغلعكععع
ٚ كًٖٝدددِٗعي،دددةملعاحلظدددة ع ظدددٓٔعايتكددد٣ٛعكعَٚدددٔعخـدددة٥فعاطدددتذا١َععععع
ٚجتددذدعايؼدددٗةد٠عحبظددٔعمسدددتعاكلظددًُغلعكعٚ ،دددجِٗع ًدد٢عاي،ُدددٌع ظدددٓٔععععع

ع.(2) ٢ًعاٱس ذادعكعٚديٌٝع ٢ًع ـُتِٗعاٱؿلةٕعكعٖٚٛعسش 

                                                           

ع.166طٛس٠عايٓظة٤عع(1)
ع.ع5ع ،ذعاكلة١٥عَٔع ؿظريٟعيًكشإٓعقاْظشعايض٤عايٛاسذعٚايج٬ثغلع(2)
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َٚددٔعَ،دددةْٞع ،ددذدعػدددٗةد٠عالعيًُظددًُغلع ةٱؿلدددةٕعملعْددذا٤عاٱؿلدددةٕعععععع
 ،ددذدعاكلٛكددٛععٚاحلهددِعملعآٜددةتعٖددزاعايٓددذا٤عؾتذددذعملعنددٌعآٜدد١عأَددشافعأٚععععععع

ْ نَْ ُّ للٌَّنََّػللِِ  ًَّنً ػ للاِب  ًَّنً َ َِّبُلللٌَّننننننأنجددشعكعنُددةعملعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععع ٍ ا أٍ و للانَّمَّللِ ٍ

ع.(2)كعٚنُةعملعآ١ٜعايٛك٤ٛعٚ ،ذدعأدضا٥٘(1)صَّتاُقٌَّنَّممَّى نمأو مَُّكَمنت َِّم  ٌن ً 

ْ نَْ ُّ لللٌَّنٜأننأٚعٜت،دددذدعايٓٗدددٞعملعاٯٜددد١عنُدددةعملعقٛيددد٘ع دددةػلعطعع ٍ ا أٍ و لللانَّمَّلللِ ٍ

ْ ت    اْ لللٌَّنطأَاِ لللاِ نْ لللان أح لللمانَّممَّلللى نمأُكلللَمنً ٜأنت َوت لللد ًَّنإننانَّممَّلللى نٜأنٍ ِ لللب نَّْمو ن كعأٚع(3)صَوت لللِدٍ

 هددٕٛعآٜدد١عْددذا٤عاٱؿلددةٕعدةَ،دد١عيٮٚاَددشعٚايٓددٛاٖٞعنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعععععععععع

ٝأِٖلللد نً ط ِ نً ٜأنَّْمقأ ْ نَْ ُّ لللٌَّنٜأنت ِ ِملللٌَّنط لللو اِٖ  نَّممَّلللِىنً ٜأنَّمظالللَو  نَّْم  للل  َّ  نً ٜأنَّْمو لللَد ٜأنٍ ا أٍ و لللانَّمَّلللِ ٍ

ـَلللن َ نَّْم  للل  َّ  نٍ َِت غ لللٌن نفأ َْنَ باونلللَمنً َنَؿلللٌ ًَّنانً إنً َّنح مأْملللت َمنفأاَػللللأاد ًَّننَْالللني نَّمِْ ََللل ٝ نِْللل

َْنَّْمو َشللللِجِدنَّْم  لللل  َّ نن أَننت َوت للللد ًَّننن ً ٜأنٍ َجللل نْ ُّاُكَمنط للللُّ ْن نقأللللٌٍَ ن أَننػ للللد ًُكَمنُ للل

ُقلللٌَّنَّممَّلللى ننً ت و لللاً ن ٌَّنُ مألللٓنَّمِِْللل انً َّمتاْقلللٌ ٔنً ٜأنت و لللاً ن ٌَّنُ مألللٓنَّإلنَثلللمننً َّْمو لللَدً َّنننً َّتاننننن

ع.(4)صإننانَّممَّى نط ِدٍد نَّْمِوقأاِ 

َٚددٔعإ ذددةصعايكددشإٓعقددةْٕٛعَٛكددٛععآٜدد١عايٓددذا٤عأ ددِعَٓٗددةعكعإرعأْدد٘ععععععععع
ٜؼدددٌُعملعايػةيددد عآٜدددةتع دددك ٞع ،دددذٖةعٚ هدددٕٛعَ،طٛؾددد١ع ًٝٗدددةعحبدددشفععععع

ْ نكأَّأللل  ًَّنً كأللل اب ٌَّنِبٍْ اِتُّ لللانُ ًَمأِٗللل أن طدددـعندددةيٛاٚعكعنُدددةعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط ً َّمَّلللِ ٍ

ْ نَْ ُّ للٌَّنٜأنت    اْ للٌَّنطأَاِ للاِ نْ للان أح للمانَّممَّللى نمأُكللَمنً ٜأنت َوت للد ًَّننننننننننن*َػلل  ا  نَّْمج ِ للَمننن أ ٍ ا أٍ و للانَّمَّللِ ٍ

                                                           

ع.200طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.6اْظشعطٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(2)
ع.87طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(3)
ع.2طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(4)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 76

 

ْ ن ٝأٜ نطأَاًِللللانً َّتاُقللللٌَّنَّممَّللللى ننن*إننانَّممَّللللى نٜأنٍ ِ للللب نَّْمو َوت للللِدٍ ً ُكُمللللٌَّنِْواللللانَ   قأُكللللَمنَّممَّللللى نح لللل

َُِّْٛ ٌن َّمَِّ ِن أَنت َمنِب ع.(1)صِىنْ 

أٚع هددٕٛعَ،طٛؾدد١ع ًٝٗددةع ددةكل،٢ٓعٚٚسددذ٠عاكلٛكددٛععملع ٓكددٝضعاكلٓددة عععععععع
عيٝـةس عٖزاعايٓذا٤عاكلظًِعملع ٬ٚ ٘عٯٜةتعايكشإٓ.

عٚقذع ك ٞعآٜتةٕعَتذةٚس ةٕعنٌعٚاسذ٠عَُٓٗةع بذأع ٓذا٤عاٱؿلةٕ.
ْٚظددب١عآٜددةتعايٓددذا٤عايتظدد،١عٚايجُددةْغلعإػلعدلُددٛععآٜددةتعايكددشإٓعسلددٛععععععع

هدددٔعَٛكدددٛ ٗةعملعاٯٜدددةتعاكل،طٛؾددد١ع ًددد٢عايٓدددذا٤عٜلدددٝلعٖدددزٙععععٚيع1/70
عَٔعدلُٛععآٜةتعايكشإٓ.ع1/40ايٓظب١عإػلعسلٛع

ٚقددذعدددة٤عملعايددض٤عاحلددةدٟعٚايددج٬ثغلع ،ددذعاكلة٥دد١عَددٔعٖددزاعايتؿظددريعععععععععع
ع.(2)ع ة عامس٘ع)اي،طـع ٢ًعْذا٤عاٱؿلةٕ(

َٚددٔعخـددة٥فعْددذا٤عاٱؿلددةٕع ؿددةخشعاكل٥٬هدد١ع ددةكل٪َٓغلعٚ بددةدا ِٗعكعععععع
ِعلعكعٖٚددٛعَكذَدد١عيٓددضٚهلِعيٓـددش٠عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععٚرنددشٖ

ٚآيددد٘عٚطدددًِعٚأؿدددشة ٘عملعَ،شنددد١ع دددذسعٚأسدددذعٚاخلٓدددذمعٚسدددٓغلعكعقدددةٍععع

َْنفألللٌََنِهَمنه للل  َّنٍ َولللِدَدُكَمنَ ب ُكلللَمننننننن ،دددةػلعط ب مألللٓنإنَننت َؼلللِِ  ًَّنً ت تاُقلللٌَّنً ٍ لللْأت ٌُكَمنِْللل

ٝأِٖكأِْنْ ش ٌا َْنَّْمو  ع.(3)صِْني ِب  َوش ِْنَٜأٍ نِْ

ٖٚزاعاٱؾتخةسعاكلًهٛ ٞعد ٠ٛعيًُظدًُغلعدلدتُ،غلعَٚتؿدشقغلعٱدتٓدة ععععع
ايظًِعٚايت،ذٟعطٛا٤عؾُٝةع ِٝٓٗعكعأٚعَععغريِٖعكعٖٚٛعايزٟعجت٢ًع ةطتٓهةسع
 ة١َعاكلظًُغلعيظةٖش٠عاٱسٖة عملعٖزاعايضَةٕعكعؾ٬عجتذعي٘عْةؿشافعيدزاعؾةْد٘ععع

ٌع ٢ًعاكلظًُغلعملعايًٌٝعٚايٓٗةسعكعإػلعإسلظةسعٚصٚاٍعكعيٝبك٢عْذا٤عاٱؿلةٕعٜط
عٚملعايـبة عٚاكلظة٤عٜٚكخزع كٜذِٜٗعإػلعَشا  عايشؾ،١عٚاي،ض.

                                                           

ع.88-86طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(1)
ع.300(عَٔعٖزاعايتؿظريعقع131اْظشعايض٤ع)ع(2)
ع.125طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
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ع ش٣عنٝـعٜهٕٛعْذا٤عاٱؿلةٕعصادشافع ٔعاٱسٖة عؾٝ٘عَظة٥ٌع:
 كدددذٜشعاٯٜددد١ع:عٜةأٜٗدددةعايدددزٜٔعآَٓدددٛاعا ٝ،دددٛاعالعٚايشطدددٍٛععععععا٭ٚػلع:

ع ةدتٓة عاٱسٖة ع.
عٜتٓةؾ٢عاٱسٖة عَععاٱؿلةٕعٚاهلذ٣.ٜةأٜٗةعايزٜٔعآَٓٛاععايجة١ْٝع:

ٜةأٜٗددةعايددزٜٔعآَٓددٛاعاْددتِعايكددةد٠عملعايضدددشع ددٔعاٱسٖددة عكععععععععايجةيجدد١ع:

ََنِممُّاللاضنننٖٚددٌعَددٔعَـددةدٜلعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع َُ نج لل ُ ََلل  ن ُْاللٍْنُ  كعيًتلددةدع(1)عصُكُّللت َمن

ع غلعاخلريعٚايتؿلٌٝعٚ غلعاٱسٖة ع.
ٓ عذلُدددذعَدددةْععَدددٔععٜةأٜٗدددةعايدددزٜٔعآَٓدددٛاع دددةٕعسطدددةي١عايدددعععايشا ،ددد١ع:

عاٱسٖة عإػلعّٜٛعايكٝة١َع.
عٜةأٜٗةعايزٜٔعآَٓٛاع ،ةْٚٛاعملعدؾععاٱسٖة ع ٔعاجملتُ،ةتع.عاخلةَظ١ع:

ٜةأٜٗدددةعايدددزٜٔعآَٓدددٛاعاسددد صٚاع دددةيتك٣ٛعٚأدا٤عايؿدددشا٥فععععايظةدطددد١ع:
عَٔعآؾ١عاٱسٖة ع.

عٜةأٜٗةعايزٜٔعآَٓٛاع٫عضلٌعيهِعاٱسٖة عٚايتؿذرياتع.عايظة ،١ع:
عٜةأٜٗةعايزٜٔعآَٓٛاع ،ةٖذٚاعاٱؿلةٕع ةدتٓة عاٱسٖة ع.عايجة١َٓع:

عٜةأٜٗةعايزٜٔعآَٓٛاع ةيتلةدع غلعاٱط٬ّعٚاٱسٖة ع.عايتةط،١ع:
عٜةأٜٗةعايزٜٔعآَٓٛاع ٓضاععايكشإٓعاكلظًضعكذعاٱسٖة ع.عاي،ةػش٠ع:

عٚقذع كذّعنٌعَٔع:
 قةْٕٛعْذا٤عاٱؿلةٕعصدشع ٔعايظ٦ٝةت. ا٭ٍٚع:
عْذا٤عاٱؿلةٕعملعنٌعآ١ٜعَٔعايكشإٓ.ع:عقةْٕٛع كذٜشايجةْٞع

قةْٕٛع كذٜشعْذا٤عاٱؿلةٕعملعنٌعآ١ٜعَٔعآٜةتعايكشإٓعإٔعايكدشإٓعع :ايجةيحع
ْضٍعٖذا١ٜعيًُظًُغلعكعٚ ٝةْةفعَٚٛ ظ١عهلِعكع٫ٚعٜت،ةسضعٖزاعايتكدذٜشعَدعععع

 .ععععع(2)َلةَغلعاٯ١ٜعايكشآ١ْٝعٚإٕعدة٤تعخطة ةفعيػريعاكلظًُغلع
                                                           

ع.110طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.ع92َٔعٚايج٬ثغلع ،ذعاكلة١٥عقعأْظشعايض٤عايجةع(2)
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 ٔداء اإلمياْ ظالَ
د،دددٌعالع دددضعٚددددٌعايكدددشإٓعيدددٛا٤عٚدسععايظددد٬ّعملعا٭سضععععععيكدددذع

ٚؿددشٝضعأْدد٘عخطددة عخددةقعملعَكة ددٌعاخلطددة عاي،ددةّعملعايكددشإٓعيًٓددةغععععع
ُ للاِمٍِّننننـلٝ،ددةفعنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع َْن ٍ ا أٍ و للانَّمُّاللاض نًََُّكلل  ًَّنِنَوو للْأنَّممَّللِىنُ مأللََُكَمنه للَمنِْلل

َْنَّمشاللو إِنً َّنننن عإ٫عإٔع(1)صٞأَََّننٜأنإنمأللى نإنَّٜنه للٌ نفأللأأنآنت َٛفأُكللٌن نننيأََلل  نَّممَّللِىنٍ للَ   ُقُكَمنِْلل

عَٔعٚدٛٙع:ع شنة ٘ع  ػضع ٢ًعايٓةغ
ملعايكددشإٓعسمسددةفعٚ دد٠ٚ٬عأَددٔعٚطدد٬ّعيًُظددًُغلكع٭ْدد٘عَددٔععععععععا٭ٍٚع:

عايؼٛاٖذع ٢ًعا٭خ٠ٛع ِٝٓٗعَٔعدٗةت:
إْبظدددة عٚ ػؼدددٞعْدددذا٤عاٱؿلدددةٕعيهدددٌعاكلظدددًُغلعٚاكلظدددًُةتعععععا٭ٚػلع:

ي،ُدددّٛعاٱطدددتػشاقٞعٚاجملُدددٛ ٞكعإرعٜدددذٍع ًددد٢عأْٗدددِعأَددد١عععع ًددد٢عسلدددٛعاع
ع.كعَٚٓ٘عاي،ـ١ُعَٔعاٱسٖة عٚاسذ٠ع تضٜٔع ًبةغعاٱط٬ّ

ملعْددذا٤عاٱؿلددةٕعْددذ عيًُظددًُغلعـلٝ،ددةفعيًت،ددةٕٚعملعاي،ُددٌعععععععايجةْٝدد١ع:
ً ت و لللاً ن ٌَّنُ مألللٓنَّمِِْللل ان كسهدددةّعايتٓضٜدددٌكعٖٚدددٛعَدددٔعَـدددةدٜلعقٛيددد٘ع ،دددةػلطع

ٚايٓظدددب١ع دددغلعاي،دددذٚإعععع(2)صاً ن ٌَّنُ مألللٓنَّإلنَثلللمننً َّْمو لللَدً َّننننً َّمتاْقلللٌ ٔنً ٜأنت و لللن

ع.ٚاٱسٖة ع ُّٛعٚخـٛقعَطًلع
اٱ دددددةدعٚايتؼدددددة ٘عملعأدا٤عايؿدددددشا٥فعٚاي،بدددددةداتعايدددددالععايجةيجددددد١ع:

عا٭خدد٠ٛع لددُٓتعآٜدد١عايٓددذا٤عٚدٛ ٗددةكعٖٚددٌعٖددزاعا٭دا٤عَددٔعَـددةدٜلعععععععع
ع غلعاكلظًُغلعكعايٛا عْ،ِع.

سع ددددغلعاكلظددددًُغلعملعاٱَتجددددةٍعيٮٚاَددددشعععايت،ددددةٕٚعٚايتددددآصععايشا ،دددد١ع:
عٚايٓٛاٖٞعايٛاسد٠عملعآٜةتعْذا٤عاٱؿلةٕ.

                                                           

ع.3طٛس٠عؾة شعع(1)
ع.2طٛس٠عاكلة٥ذ٠ععع(2)
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يكددذعآخدد٢عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ددغلعاكلٗددةدشٜٔععععععععع
ٚا٭ْـدددةسع ،دددذعٖذش ددد٘عإػلعاكلذٜٓددد١عٚقبدددٌعَ،شنددد١ع دددذسعايذؾة ٝددد١عاحتلددد١ع
عيبٝددةٕعَـددذامعٜتذًدد٢ع ًدد٢عسلددٛعٜددَٛٞعملعا٭خدد٠ٛعاٱؿلةْٝدد١ع ةيت،ددةٕٚع ددغلععع

ع.(1)نٌعأخٜٛٔعكعٚقذع كذّعرنشعٖزٙعاكل٪اخة٠
إنناو للللانيتهددددٕٛعْددددٛا٠عيٮخدددد٠ٛع ددددغلعاكلظددددًُغلع ددددذيٌٝعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطعععع

َُللٌ ّان َُِّْٛ للٌن نإن كعٚأُٜٗددةعأنجددشعْؿ،ددةفعملعسٝددة٠عأدٝددةٍعاكلظددًُغلعاٯٜدد١ععععععع(2)صَّْمو 

ايكشآْٝددد١عأ ددد٬ٙعكعأّعَ٪اخدددة٠عايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع دددغلعععععع
اٯٜدد١عايكشآْٝدد١عأ دد٬ٙعكعؾُددععقذطدد١ٝعَٚٛكددٛ ١ٝععععأؿددشة ٘عكعايددٛا عٖددٛعع

ايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عملعسٝددة٠عاكلظددًُغلعإ٫عإٔعاٯٜدد١عايكشآْٝدد١عأ ظددِعأثددشافعٚأنجددشعععععععع
ْؿ،ددةفعَددٔعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عكعٖٚددٛعَددٔعإ ذددةصعايكددشإٓعٚنْٛدد٘عَ،ذددض٠ع كًٝدد١ععععع

كعَٚدددد٪ثشعملععٚدددددٛدٟسةكددددش٠عملعنددددٌعصَددددةٕعكعٖٚددددزاعاحللددددٛسعأَددددشع
عايٛقة٥ععٚا٭سذاخ.

ُٓتعآٜددةتعايٓددذا٤عأسهددةّعا٭َددٔعٚايظدد٬ّع ددغلعايٓددةغكععععع لددعايجددةْٞع:
ْ نَْ ُّ للٌَّنُكِتللب نُ مأللََُكَمنننَٚٓٗددةعسهددِعايكـددةقعنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلطعع ٍ ا أٍ و للانَّمَّللِ ٍ

كعيًضدددشع ددٔعايظًددِعٚايت،ددذٟكعنددكٕعع(3)صَّْمِقؼ للاؾ نِفللُنَّْمقأَتمأللٓنَّْم  لل  نِبللاْم   ان

ػددددة ١عايكتددددٌعاٯٜدددد١ع ظتـددددشخعاكلظددددًُغلعٚ ٓددددذ ِٗعإػلعاٱَتٓددددةعع ددددٔعإ
عٚايؿتوع ةيٓةغ.

َدددددٔعد٫٫تعَٚ،دددددةْٞع هًٝدددددـعاكلظدددددًُغلع ةي،بدددددةداتعععععايجةيدددددحع:
عاٱْؼػةٍع زنشعالعٚاي،ضٚفع ٔعإٜزا٤عايػريع.

                                                           

قددددةْٕٛعاكل٪اخددددة٠ع ،ددددةٕٚعقددددةٖشع(عَددددٔعٖددددزاعايظٹددددؿشع ددددة ع)221أْظددددشعايددددض٤ع)ع(1)
ع.171(عقعَـةدٜلعَٔعاكل٪اخة٠ٚ ة ع)ع164(قيٲسٖة 

ع.10طٛس٠عاحلذشاتعع(2)
ع.178طٛس٠عايبكش٠ععع(3)
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ْدددذا٤عاٱؿلدددةٕع ة دددحعيًُظدددًُغلعيٲْـدددشافع دددٔعايظًدددِعععععععايشا دددعع:
ٚايتٓدددضٙع دددٔعاٱسٖدددة عكع٫ْبظدددة عاٱؿلدددةٕع ًددد٢عايدددٛاس عٚا٭سندددةٕععععععع

كعٚايشكددددةعؼلددددةعقظددددِعكعٚسدددددة٤عؾلددددً٘عع ةخلؼدددد١ٝعَددددٔعالع ددددضعٚدددددٌعع
عٚإسظةْ٘.

 هددشاسعٚ ،ددذدعْددذا٤عاٱؿلددةٕعملعايكددشإٓع ددٕٛعيًُظددًُغلعملععععععاخلددةَعع:
 دددة عاكل،دددة٬َتعٚسظدددٔعاخلًدددلعٚايتٗدددزٜ عٚؿدددٝؼعاكلدددٛد٠عَدددععايٓدددةغعععع

ْ نَأْ ُّ للللٌَّنً ُ ِوُمللللٌَّننن ةيددددزاتعٚاكلكة ًدددد١ع ةكلجددددٌعكعقددددةٍع ،ددددةػلعطععع إننانَّمَّللللِ ٍ

ْ نً َدََّّمؼااِم  اِ نس َ َجو م نمأو  ع.(1)صم نَّم اَحو 

 ددغلعَ،ٓدد٢عاٯٜدد١عأ دد٬ٙعٚطددب عْضٚهلددةعاي،ُددّٛعٚاخلـددٛقععععععٚايٓظددب١
عاكلٛد٠عيٲَةّع ًٞع ًٝ٘عايظ٬ّع.عاكلطًلعكعإرعإٔعطب عْضٚهلةعٖٛ

ٚآيددد٘عقدددةٍعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚسدع دددٔعايدددربا٤عقدددةٍع:ععؾكدددذع
ٞٸع كعع:عقدددٌع:عايًدددِٗعاد،دددٌعيدددٞع ٓدددذىع ٗدددذافعع ًٝددد٘عايظددد٬ّعٚطدددًِعي،ًددد

ٚاد،ددٌعيددٞع ٓددذىعٚدٸافعكعٚاد،ددٌعيددٞعملعؿددذٚسعاكلدد٪َٓغلعَددٛد٠عؾددكْضٍععععععععع
ْ نً َدَّنطالع ْ نَأْ ُّ للللٌَّنً ُ ِوُمللللٌَّنَّمؼاللللاِم  اِ نس للللَ َجو م نمأو للللم نَّملللل اَحو  عك(2)صإننانَّمَّللللِ ٍ

عقةٍع:عؾٓضيتعملع ًٞ.
ٚأخددشزعايطرباْددٞعٚا ددٔعَشدٜٚدد٘عكع ددٔعا ددٔع بددةغعقددةٍع:عْضيددتعملعععععععع

ْ نَأْ ُّ لللٌَّنً ُ ِوُملللٌَّنَّمؼالللاِم  اِ نس لللَ َجو م نمأو لللم نننننإنناط ًدددٞع دددٔعأ دددٞع ةيددد ععع َّمَّلللِ ٍ

ْ نً َدَّ ع.(4)قةٍع:عذلب١عملعقًٛ عاكل٪َٓغلعك(3)صَّم اَحو 

أَددةعَ،ٓدد٢عاٯٜدد١عؾٗددٛعأ ددِعإرعٚسدع ددٔعاٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّعأْدد٘ععععع
س للَ َجو م نطٚطددًِع ددٔعقٛيدد٘ععٚآيدد٘عطددكيتعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععقددةٍع)

                                                           

ع.96طٛس٠عَشِٜعع(1)
ع.96طٛس٠عَشِٜعع(2)
ع.96طٛس٠عَشِٜعع(3)
ع.ع6/490ايذسعاكلٓجٛسعع(4)
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ْ نً َدَّمأو للم نَّملل ا قددةٍع:عاحتبدد١عكعملعقًددٛ عاكلدد٪َٓغلعكعٚاكل٥٬هدد١ععععكعَددةعٖددٛعصَحو 

اكلكددش غلع.عٜددةع ًددٞعكعإٕعالعأ طدد٢عاكلدد٪َٔعث٬ثددةفع.عاكلٓدد١عٚاحتبدد١عٚاحلدد٠ٚ٬عععععع
ع.(1)(ٚاكلٗة ١عملعؿذٚسعايـةحلغل

َٚددٔعايؼددهشعلع ددضعٚدددٌع ًدد٢عٚدعايٓددةغعايددزٟعٜددك ٞعَددٔعايػدددريعععععععععع
ه للَمنإػلعايٓددةغعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععإ تددذا٤ع ددذّعؿددذٚسعا٭ر٣عَددٔعاكلظددًُغلعععع

كع ًشددة عإٔعٖددزاعايددٛدعَددٔعاٱسظددةٕعععع(2)صج للز َّٕ نَّإلنَحش للانننإنَّٜنَّإلنَحش للان ن

كعؾددةٕعقٝددٌعٖددزاعايددٛدعيًُدد٪َٓغلعؾلددٌعَددٔع ٓددذعالعكعٚنٝؿٝدد١عٜكددزؾٗةعالععع
عؿٛغعايٓةغعكعؾٌٗعؾٝ٘عإسظةٕعَِٓٗع.ملعْ

٘ععْ،دددِعكعٖٚدددٛعَدددٔعؾلدددٌعالعععايدددٛا ع عع دددضعٚددددٌعؾ٬ دددذعإٔعٜكة ًددد
 ٓؼدددشعأيٜٛددد١عايظدددًِعٚا٭َدددٔعملعا٭سضعكعٚإٔعٜطُددد٦ٔعايٓدددةغععععاكل٪َٓدددٕٛ

يًُظددددًِعملعَٝددددذإعاي،ُددددٌعٚملعايظددددٛمعٚملعاكلٓتددددذٜةتعكعؾدددد٬عطلؼددددٕٛعع
ْ نغة٥ًتدد٘عٚغدددذسٙعكعيٝهدددٕٛعَدددٔعَ،دددةْٞعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطع  أٜأنِبلللِ ْك ننَّممَّلللِىنت ْلو لللِٗ

عكعٚدٛٙ:(3)صَّْمُقُمٌ  

عٚدٌ.ع ضا ٦ُٓةٕعٚطه١ٓٝعقً عايزانشعلععا٭ٍٚع:
ْددضٍٚعايطُكْٝٓدد١ع ًدد٢عاكلظددتُععيددزنشعالعكعٚ دد٠ٚ٬عايكددشإٓعكععععععايجددةْٞع:

ٙ نَّْمُقللَ َن نفأاَسللت ِوو ٌَّنمأللى نً  أنِؼللت ٌَّنننننٖٚددٛعَددٔعَـددةدٜلعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععع ً إنً َّنُقلل ن

ع.(4)صمأو مَُّكَمنت َ ح و ٌن 

ا ٦ُٓدددددةٕعايٓدددددةغعيكدددددةس٨عايكدددددشإٓعكعٚاكلظدددددًِعايدددددزٟععععايجةيدددددحع:
اٱ ذدددددةصعملعٚددددددٛ عقدددددشا٠٤عاكلظدددددًِعععٜكدددددِٝعايـددددد٠٬عكعٖٚدددددٛعَدددددٔعع

                                                           

ع.ع6/490ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.60طٛس٠عايشفلٔعع(2)
ع.28طٛس٠عايش ذعع(3)
ع.204طٛس٠عا٭ شافعع(4)
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ايكددددشإٓعملعايـدددد٠٬ع٭ْٗددددةع ة ددددحعيًطُكْٝٓدددد١عملعقًددددٛ عأٖددددٌعايهتددددة عع
ٚايٓدددددةغعـلٝ،دددددةفعَدددددٔعاكلظدددددًُغلعيٝ  ددددد ع ًٝددددد٘عقدددددةْٕٛع ـددددد١ُعععععععع

َددددةعٖددددٞعايٓظددددب١ع ددددغلعرنددددشعع ددددش٣اكلدددد٪َٓغلعَددددٔعايظًددددِعٚاٱسٖددددة عكع
عالعٚ ٠ٚ٬عايكشإٓ.

ًكددشإٓعٖددٞععايددٛا عإْٗددةعاي،ُددّٛعٚاخلـددٛقعاكلطًددلعكعؾهددٌعقددشا٠٤عيععع
رنددشعلع ددضعٚدددٌعٚيددٝععاي،هددععكعيبٝددةٕعقددةْٕٛعٖٚددٛعَـددةسب١عرنددشعالععع
يٛدددددٛدعاٱْظددددةٕعملعا٭سضعكعٚأٍٚعَددددٔعأد٣عايـدددد٠٬عٖددددٛعآدّع ًٝدددد٘عع

عايـ٠٬عٚقشا٠٤عايكشإٓعَةْععَٔعأَٛسع:عملايظ٬ّعكعٚنٌعَٔعرنشعالع
عايؿظةدع.عا٭ٍٚع:
عايظًِع.عايجةْٞع:

عاٱ تذا٤ع.عايجةيحع:
عٖة ع.اٱسعايشا عع:

ٚقددددذع كددددذّعملعايددددض٤عاخلددددةَععٚايددددج٬ثغلع ،ددددذعاكلة٥دددد١عَددددٔعٖددددزاععععع
ايتؿظدددددريع) دددددغلعايؿظدددددةدعٚاٱ تدددددذا٤ع ُدددددّٛعٚخـدددددٛقعَطًدددددلعكععععععع

 ،دددددةػلعأْددددد٘عٜٓدددددضٍعقدددددةْٕٛععالعؾةيؿظدددددةدعٖدددددٛعا٭ دددددِعكعَٚدددددٔع ًدددددِ
 ػلدددد٘عيًُ،تددددذٜٔعملعايكددددشإٓعيٝهددددٕٛعٖددددزاعايكددددةْٕٛعإْددددزاسافعيًٓددددةغععععععع

ٜٴ،تددددذ٣ععععع  ًددددِٝٗع ددددكٕعالعععـلٝ،ددددةفعَددددٔعاٱ تددددذا٤عكعٚ ؼددددةس٠عيًددددزٜٔع
 ددددضعٚدددددٌعٜٓددددتكِعَددددٔعاكل،تددددذٜٔعكعٖٚددددٛعَددددٔعَـددددةدٜلعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعع

ملعخطددددددة عَددددددٔعالعإػلعايددددددٓ عععع(1)عصً ْ للللللان أََس للللللْمُّ اكأنإنَّٜنْ ِ ظاللللللً َّنً ن للللللِ ًٍ َّنننط

عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِ.
ع  

                                                           

ع.105طٛس٠عاٱطشا٤عع(1)
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 لأْٛ ظىٓ آدَ يف ا ٕح ًٔٙ عٓ اإلز٘اب
سضعجتًدددٞعايدددٓ،ِعَدددٔعَ،دددةْٞعًَدددوعالع دددضعٚددددٌعيًظدددُٛاتعٚا٭عع

 ًدد٢عاخل٥٬ددلعؾٝٗددةعكعَٚٓٗددةعاٱْظددةٕعكعإرعخـدد٘عالع ددضعٚدددٌع دد نشاّععععععععع
خدددةقعكعَٓددد٘عطدددهٔعآدّعملعايٓددد١عكعٚإ ـدددةٍعٖدددزاعايظدددهٔعوًدددلعآدّعكعع
ٚخًددلعالع ددضعٚدددٌعصٚدتدد٘عسددٛا٤عيتظددهٔعَ،دد٘عملعايٓدد١عآْآَددةعكعَددععععععععععع

َ نً   ًَج لل أنننإ ةسدد١عا٭نددٌعهلُددةعكعقددةٍع ،ددةػلعطععع َْن أَنلل ٝأنننً ٍ للاَد   نََّسللُك َّْمج ُّاللْأنفأُكلل

َْنَّمعَّاِمِوني  َْنح ََ  نطَِٗت و انً ٜأنت ْق  ب انه ِ ِينَّمظاج   ّأنفأت ُكٌن انِْ ع.(1)عصِْ

ٚأختًددـعٖددٌعايٓدد١عايددالعطددهٓٗةعآدّعٖددٞعملعايظدددُة٤عأّعملعا٭سضععععععع
صعأ دد٬ٙعٚايتُٝٝددضع ٝٓدد٘عٚ ددغلععععَّهَُِِلللٌَّايجددةْٞعيًؿدداعطععأختددةسكعَٚددِٓٗعَددٔعع

ٔعدٓددةتعايددذْٝةع٫عٜ،دد عأْٗددةعملعا٭سضع ًدد٢ععععيؿدداعايٓددضٍٚعكعٚنْٛٗددةعَددعع
سلددٛعاحلـددشعكعؾةيظددُٛاتع ٦ٝٗتٗددةعٚ بكة ٗددةعَددٔعايددذْٝةعيددزاعقددةٍع ،ددةػلعععععععععع

ُانَّمشاللِجمانِمْمُكت للِبنكأو للانب للد ْ ن انننننننوـددٛقعٜددّٛعايكٝةَدد١عطعع ٍ للٌَ  نن ْلللٌنِنَّمشاللو إ نكألألل

ُ ْمٍِّنن ِوَد ي نً ًَُدَّنُ مأََُّ انإنناانُكُّاانفأاُِِم ع.(2)صني  أًال ن

يكددذعَٓددععالع ددضعٚدددٌعاكل٥٬هدد١عَددٔعإدتٓددة عاٱخددت٬ ع ددآدّع٭ْدد٘عععععععع
َددٔعدددٓععغددريعدٓظددِٗعكعأٚع٭ْدد٘عرلًددٛمعَددٔعايطددغلعكعأٚع٭ْدد٘عَشندد ععععععععع
َددٔع كددٌعٚػدد٠ٛٗعكعٖٚددِع كددٍٛعإؿلةْٝدد١عذللدد١عكعإرع ؿلددٌعالعٚأَددشعآدّععععع

مأواللان أنَِ للأأه َمنِبأأَسللو اِٖونَمنقأللال ن أمأللَمن أُقللَمننقأللال نٍ للاَد   ن أنَِِللَٗو َمنِبأأَسللو اِٖونَمنفأ ت،ًددِٝعاكل٥٬هدد١عا٭مسددة٤عط

مأُكللللللَمنإنناللللللُن أَُمأللللللم نيأََللللللب نَّمشاللللللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّننً  أَُمأللللللم نْ للللللانت َِللللللد ًن نً ْ للللللانُكُّللللللت َمنن

ع.(3)صت ْكت و ٌن 

                                                           

ع.19طٛس٠عا٭ شافعع(1)
ع.104طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(2)
ع.33طٛس٠عايبكش٠عع(3)
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ٖٚددددٛعَددددٔعَـددددةدٜلعإنددددشاّعالع ددددضعٚدددددٌعٯدّعٚرسٜتدددد٘ع ة تددددذا٤عع
ٚعع اكل،شؾدددد١عكعٚ ٝددددةٕعا٭ًٖٝدددد١ععإخددددت٬ عآدّعٚسددددٛا٤ع ةكل٥٬هدددد١عكع ددددةي،ًِع

يًخ٬ؾدددد١عملعا٭سضعكعَٚددددٔعَـددددةدٜلعٖددددزٙعا٭ًٖٝدددد١عاٱ ت،ددددةدع ددددٔعععععع
كعٖٚددٛعايددزٟعٜتذًدد٢عملعنددٌعععععَٓدد٘اٱسٖددة عكعٚايٓؿددش٠عاي،ةَدد١عٚاخلةؿدد١عععع

صَددةٕعوـددٛقعايٛقددة٥ععاكل،ةؿددش٠عأٚعايتددكسٜ عكعٚنددةٕعايكددشإٓعاٱَددةّعملععععع
كعٖددددزاعاي،ًددددِعكعإرعرنددددشعقـددددفعا٭ْبٝددددة٤عٚ ،ددددجِٗع ةيشفلدددد١عٚايشأؾدددد١عع

عٚقـفعايبةسٜٔعٚايطٛاغٝتعكع٬ٖٚنِٗعٚدٓٛدِٖ.
ٚنددةٕعَٛكددٛععاهلدد٬ىعايهؿددشعٚايشددٛدعٚايظًددِعَددٔعَٛقددععايشٜةطدد١ععععع

عٚايظًط١.
ٖٚددٌعؿلهددٔعايكددٍٛع ددكٕع كٛ دد١عايُددعع ددغلعايهؿددشعٚايظًددِعَددٔعَٓددةصٍعععع
ايشٜةطدد١عٚا٭َددش٠ع هددٕٛعطددشٜ،١عٚقةؿدد١ُعكعايددٛا عْ،ددِعكعؾةيددزٟعٜتددٛػلععععع

 عايتذدددةٖشع دددةيهؿشعكعٚؿلتٓدددعع دددٔعععايشٜةطددد١ع دددغلعايٓدددةغعصلددد عإٔعصلتٓدددعع
اٱطدددشافعملعطدددؿوعايدددذَة٤عكعؾٗدددٛعَدددٔعايظًدددِعيًدددزاتعٚايػدددريعكعٚ دددة عع

َْنقألللَِِمونَمنننٱؾتتدددةٕعاي،ةَددد١عكعقدددةٍع ،دددةػلعطعع ْ نِْللل كألللد ْ ِ نَلننِفَ ُ لللٌَن نً َّمَّلللِ ٍ

ع.(1)عصً ُكم نكأان ٌَّنظأاِمِوني كأ اب ٌَّنِبٍْ اِ نَ باونَمنفأأأَهمأْكُّ اه َمنِب  ن ٌِبونَمنً  أْي  ْقُّ انَل نِفَ ُ ٌَن ن

يكدددذع هدددشستعقـددد١عطدددهٔعآدّعٚسدددٛا٤عملعايٓددد١عملعايكدددشإٓعكعنُدددةعععععع
عٚسدتععملع ،فعايهت عايظُة١ٜٚعايظة ك١عكعٚملعطؿٹشعايتهٜٛٔع.

ٚعاٚؿدد٢عايددش عا٫يدد٘عادّعقددة٬٥عَددٔعـلٝددععػددذشعايٓدد١ع ةنددٌعععع16:ع2)
عان٬

٫ْددوعٜددّٛععنددٌعَٓٗددةععكٚعاَددةعػددذش٠عَ،شؾدد١عاخلددريعٚعايؼددشعؾدد٬ع عععع17:ع2
ع.(2)ع( ةنٌعَٓٗةعَٛ ةعؽلٛت

ٚعاَدددةع دددشعايؼدددذش٠عايدددالعملعٚطددد عايٓددد١عؾكدددةٍعالع٫ع دددةن٬ععع3:ع3)
ع.عَٓ٘عٚع٫عؽلظةٙعي٬٦عؽلٛ ة

                                                           

ع.33طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.1/43اكلكذغععَٛطٛ ١عايهتة ع(2)
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ع.ع٠عئعؽلٛ ةأؾكةيتعاحل١ٝعيًُشع4:ع3
 ددٌعالع ددةملعاْدد٘عٜددّٛع ددةن٬ٕعَٓدد٘ع ٓؿددتضعا ٝٓهُددةعٚع هْٛددةٕعععععععععع5:ع3

ع.نةلع ةسؾغلعاخلريعٚعايؼش
إعايؼددذش٠عدٝددذ٠عي٬نددٌعٚعاْٗددةع ٗذدد١عيً،ٝددٕٛعٚعععععع٠أكلددشاؾددشاتعع6:ع3

إعايؼددذش٠عػدد١ٝٗعيًٓظددشعؾةخددزتعَددٔع شٖددةعٚعانًددتعٚعا طددتعسدًددٗةعععععععع
ع.عاٜلةعَ،ٗةعؾةنٌ

ؾةْؿتشدددتعا ُٝٓٗدددةعٚع ًُدددةعاُْٗدددةع شٜةْدددةٕعؾخة دددةعاٚسامع دددغلعع7:ع3
عا.ٚعؿٓ،ةع٫ْؿظُٗةعَةصس

عٚعمس،ددةعؿددٛتعايددش عا٫يدد٘عَةػددٝةعملعايٓدد١ع ٓددذعٖبددٛ عسٜددضععععع8:ع3
عايٓٗةسعؾةختبةعادّعٚعاَشا ٘عَٔعٚد٘عايش عا٫ي٘عملعٚط عػذشعاي١ٓ

عؾٓةد٣عايش عا٫ي٘عادّعٚعقةٍعي٘عأٜعاْتع9:ع3
ؾكددددةٍعمس،ددددتعؿددددٛ وعملعايٓدددد١عؾخؼددددٝتع٫ْددددٞع شٜددددةٕعععععععع10:ع3
ع.(1)ع(تكؾةختب

ٚ دٔعاحلظددغلع ددٔع ؼددةسع ددٔعاٱَددةّعد،ؿددشعايـددةدمع ًٝدد٘عايظدد٬ّعقددةٍعع
ع.عطكيت٘ع ٔعد١ٓعآدّ)

دٓددةٕعايددذْٝةع طًددععؾٝٗددةعايؼددُععٚايكُددشكعٚيددٛعنةْددتعععؾكددةٍ:عدٓدد١عَددٔ
ع.(2)ع(َٓٗةعأ ذاعَٔعدٓةٕعاخلًذعَةعخشز

يكدددذعسآ٣عآدّعٚسدددٛا٤عإخددد٬قعاكل٥٬هددد١عملع بدددةد٠عالعيٝـدددؿٗةعالععععع
ٍ ش لللِا  ٌن نَّممَََّلللم نً َّمُّاو لللاَ نٜأننن دددضعٚددددٌعيًٓدددةغعملعايكدددشإٓع كٛيددد٘ع ،دددةػلعطععععع

ٕ(عملعايكدددددشإٓعإ٫عملعاٯٜددددد١عكعٚملعٜدددددشدعيؿددددداع)٫عٜؿددددد ٚ(3)صٍ َّت للللل  ًن 

أ دد٬ٙكعيبٝددةٕعإٔعالع ددضعٚدددٌعطلؿددـع ددٔعايٓددةغعؾٗددِع٫عٜش كددٕٛعإػلععععععععع

                                                           

ع.1/44َٛطٛ ١عايهتة عاكلكذغعع(1)
ع.54طٛس٠عا٭ْؿةٍعع(2)
ع.20طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(3)
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 بدددددةد٠عاكل٥٬هددددد١عٚاْكطدددددة ِٗعإػلعايتظدددددبٝضعكعٚيهدددددِٓٗعٜدددددزنشٕٚعالعععع
عٜٚ٪دٕٚعايؿشا٥فعؼلةعضلذبِٗع ٔعايؿظةدعٚاٱسٖة ع.

ٚيدددٛعادتٗدددذعآدّعٚسدددٛا٤عملعللدددةعندددةٕعاكل٥٬هددد١ع ةيتظدددبٝضعٚايدددزنشعكلدددةعع
َددٔعايؼددذش٠عايددالعْٗةُٖددةعالع ٓٗددةعكعٚنددزاعاكلدد٪َٔعإراعٚا دد ع ًدد٢ععأندد٬ع

عايتظبٝضعؾزٙعاكلٛا ب١ع ٓضٙع ٔعايؿظةدعٚ ـ١ُعَٔعاٱسٖة .
 لأْٛ اهلثٛط إٔراز ِٓ اإلز٘اب

قٝددٌعإعَددةد٠عٖددب عٚسدتعوـددٛقعاٱْتكددةٍعٚايتشددٍٛعَددٔعَٛكددعععععع
ٝأٍ نُِّْالللانً ب   كألللاٍ نِقَلللم نٍ لللان ٌح نََّهلللِِْ نِبإػلعآخدددشعملعا٭سضعنُدددةعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط ش للل

َْنْ و لل أنً  ُْ للٌمنس للُّ و تاو و َمنث للمانٍ و ش للو َمنُِّْاللانُ لل  ٌَّ ن أِمللَمٌننننن ٚقٛيدد٘ع(1)عصُ مأََلل أنً ُ مأللٓن ُْ للٍمنِْوالل

ُ ََلللٌ نَّهَُِِللللٌَّنَِْؼلللً َّنن ،دددةػلعط قألللال ن أت َشلللت َِِدُمٌن نَّمَّلللِ ِنه لللٌ ن أَدن لللٓنِبامَّلللِ ِنه لللٌ ن

ع.(2)ع..صْمت َمفأإننانمأُكَمنْ انس أأ

أَدددةعايٓدددضٍٚعؾكدددذعٚسدعوـدددٛقعايٓدددضٍٚعَدددٔعايظدددُة٤عنُدددةعملعقٛيددد٘عع
َْنَّْمو َوِؼلللل  َِّ نْ للللإًنث جااًجللللان ،ددددةػلعط ً ظأمَّْمُّ للللانٚقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطع(3)عصً  أنز ْمُّ للللانِْلللل

َْنطأَاِ للاِ نْ للانَ   ننننننن ْانً َّمشاللمٌْ ٔنُكُمللٌَّنِْلل ع..صْقُّ للاُكَمُ مأللََُكَمنَّْمغ و للا  نً  أنز ْمُّ للانُ مأللََُكَمنَّْمو لل

َُِّْٛني نننننَٚٓدد٘عقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع(4) ث للمان أنللز ل نَّممَّللى نس للِكَُّ ت ى نُ مأللٓنَ س للٌِمِىنً ُ مأللٓنَّْمو لل

ْ نن ْ نكأَّأللل  ًَّنً ً ِمللل أنج لللز َّٕ نَّْمكألللاِف نٍ َٚٓددد٘عع(5)عصً  أنلللز ل نج ُّ لللًٌدَّنمألللَمنت   ًَه لللانً ُ للل ا  نَّمَّلللِ ٍ

                                                           

ع.48طٛس٠عٖٛدعع(1)
ع.61طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.14طٛس٠عايٓبكعع(3)
ع.66طٛس٠عايبكش٠عع(4)
ع.26طٛس٠عايتٛ ١عع(5)
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ُ ََللٌ ن*ً ْ للان أَدَ َّكأنْ للانمأََمأللُْنَّْمقأللَدَننن*َّْمقأللَدَننإنناللان أنز ْمُّ للاي نِفللُنمأََمأللِْنقٛيدد٘ع ،ددةػلعط مأََمأللُْنَّْمقأللَدَنن

َِنط َوٍ ن َْن أْم َْنُكمان أٍَْ ن*ِْ ٝأِٖكأُْنً َّم  ًح نِفَو انِبإنًَنننَ باونَمنِْ ع.(1)عصت ُّ زال نَّْمو 

ْ نن زاْمُّ لللانُ مأََلللَٚٓٗدددةعآٜدددةتعْدددضٍٚعايكدددشإٓعَٓٗدددةعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط  أنإننالللانن َ للل

 ٝ ع.(2)عصَّْمُقَ َن نت ُّزنٍ

َددٔعاي،ًددٛعإػلعا٭طددؿٌعكعع كْدد٘عٚيهددٔعٖددٌعؿلهددٔعفلددٌعيؿدداعاهلبددٛ عععع
عَٚشادؾةفعايٓضٍٚعكعايٛا عْ،ِع.

ٖٳبٵطددةفكعأٟعأْضيدد٘كعٜت،ددذٻ٣عععقددةٍعايددٖٛشٟع) ٘ٴع ٖٳبٳَطدد ٖٴبٛ ددةف:عْددضٍ.عٚ ٖٳددبٳَ ع
ٖٳبٵطةف ع.(3)ع(٫ٚعٜت،ذٸ٣.عٜكةٍ:عايًِٗعَغبٵطةفع٫ع

٘ٴكععع)ٚقدددةٍعايؿدددريٚصعأ دددةدٟعع ٖٳبٳَطددد ٍٳ.عٚ ٖٴبٛ دددةفعْٳدددضٳ ٗٵدددبٴ إع ٗٵدددبٹ إعٜٚٳ ٜٳ ٖٳدددبٳَ ع
٘ٴ ٖٵبٳَط ٘ٴكعنَك ٙٴعأْٵضٳَي ـٳشٳ ع.(4)ع(نٓٳ

آدّعٚسددٛا٤عَددٔعطددٓٔعاكل٥٬هدد١عٚادتٗددةدِٖعملع ة دد١عالعععععاقتددبعيكددذع
ٜأنٍ َوؼ للٌن نَّممَّللى نْ للان أْ لل  ه َمنن ًٝٗددةعكعقددةٍع ،ددةػلعطععدلبٛيددٕٛ ددضعٚدددٌعإرعأْٗددِعع

َْٛ   نن كعيٝددددٓ،هععٖددددزاعاٱقتبددددةغعملعطددددري٠عآدّعكع(5)صًن ً ٍ َّو ُملللٌن نْ للللانٍ للل

عا٭خددة٤ٚصل،ًدد٘ع شندد١عَٚرياثددةفعيزسٜتدد٘عكعؾٝهددٕٛعَددذدافعملعايـدد٬ عَٚ،ددةْٞععع
عاٱْظةْٞعٚإدتٓة عاكل،ةؿٞعٚايظ٦ٝةتعٚأؾشادعايظًِعٚاٱسٖة .

 ًٝددد٘عايظددد٬ّعَ،ـددد١ٝعإ ًدددٝععٚإص٫يددد٘عيددد٘عٚيضٚدتددد٘ععععععآدّيكدددذعسآ٣ع
عٚايؿظدددةدعٚايظًدددِعَدددٔعإغدددشا٤عععيٝشدددزسعٚرسٜتددد٘عَٓددد٘عإػلعٜدددّٛعايكٝةَددد١عكععع

عإ ًٝععيب عآدّع.عٚإغٛا٤

                                                           

ع.4-1طٛس٠عايكذسعع(1)
ع.23طٛس٠عاٱْظةٕعع(2)
ع.2/241ايـشة عملعايًػ١عع(3)
ع.2/244ايكةَٛغعاحتٝ عع(4)
ع.6طٛس٠عايتششِٜعع(5)
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َٚدددٔعَ،دددةْٞعطدددهٔعآدّعملعايٓددد١عاٱ ،دددة عٚايًذددد٤ٛعإػلعاٱطتؼدددةس٠ععع
ٚايتؿهددشعكعٚقٝددٌعإٔعاكل٥٬هدد١عطددكيٛاعالع ددضعٚدددٌع ددٔعٚددد٘عاحلهُدد١عملعععععع

ُ ِمََّألللللْ ند،دددددٌعآدّعط ٍ َِّشلللللد نِفَو لللللانً ٍ َشلللللَُّ نننكعَدددددععأْددددد٘عطع(1)صِفلللللُنَّٞأَََّنن

عٚاكلختةسع ذّعثبٛتعٖزاعاكل،٢ٓعٚاٱدتٗةدعملعايتكٌٜٚع.كع(2)صَّمداْ إ 

إرعأْٗددِعٜظددًُٕٛعؼلـددةسب١عاحلهُدد١عاي،ةيٝدد١عيًُؼدد١٦ٝعاٱهلٝدد١عكعٚيددٝعععععع
ملعاٯٜددد١عْدددٛععَؼدددٛس٠ع٭ٕعالع دددضعٚددددٌع٫عٜظتؼدددريعأسدددذافعكعيدددزاعقدددةٍعععع

َْنفأَ ُكٌن طبشةْ٘عط ع.ع(3)صإنناو ان أَْ  ي نإنً َّن أَ َّد نط ًََٗان أَننٍ ُقٌل نمأى نُك

يكدددذعأختًدددـعملعذلدددٌعَٚٛكدددععٖبدددٛ عآدّعٚسدددٛا٤عاخت٬ؾدددةفعندددجريافعكعع
ٜٚتذددذدعٖددزاعاٱخددت٬فعكعٚ ظتشلددشعا٭قددٛاٍعوـٛؿدد٘عملعنددٌعصَددةٕعععععع

عكعَٚٓٗةع:
ع:عٖب عآدّعٚسٛا٤عإػلعاهلٓذع.عا٭ٍٚ

:عٖدددب عآدّعإػلعاهلٓدددذعكعٚسدددٛا٤عإػلعددددذ٠عكعٚأٖبطدددتعاحلٝددد١عععايجدددةْٞع
صعج ِوًَولللاَُٛدددةتعيؿددداعطكعَٚدددٔع ع(4)إػلعأؿدددؿٗةٕع دددٔعاحلظدددٔعايبـدددشٟ

ايتكددةس عملعَٛكددععاهلبددٛ عإ٫عإٔععع(5)عصَّهَُِِلللٌَّنُِّْو للانج ِوًَوللانملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع

عٜؼة٤عالع.
:عٖدددب عآدّع ًدد٢عدبدددٌعايـددؿةعيدددزاعمسددٞع ٗدددزاعا٫طدددِع٭ٕععععايجةيددحعع

عؿؿ٠ٛعالعْضٍع ًٝ٘ع.

                                                           

ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.82طٛس٠عٜععع(3)
ع.1/101 ؿظريعا ٔعأ ٞعسة عع(4)
ع.38طٛس٠عايبكش٠عع(5)
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ٚأٖبطددتعسددٛا٤ع ًدد٢عدددربعاكلددش٠ٚعكعؾددةقتبععامسدد٘عَددٔعاطددِعاكلددشأ٠عكععععع
ع.(1)اٱَةّعد،ؿشعايـةدمع ًٝ٘عايظ٬ّعٖٚٛعايٛاسدع ٔع

ٚٳ٠ٹ ٚ) ُٳشٵ ٛٻا٤ٴع ٹةْي ٚٳسٳ ـٻَؿةكع ّٴع ٹةي ٖٵبٹَ عآدٳ ٍٳ:ع أإ ُٳشٳكعَقة ٔ ع ٴ ٔ عا ٵ ع.(2)( ٳ
قدددةٍع:عأٖدددب عآدّعإػلعأسضعٜكدددةٍعهلدددةععع:ع دددٔعا دددٔع بدددةغع)عععايشا دددع

ع.(3)ع(ددٓةعكع غلعَه١عٚايطة٥ـ
ع٫ٚ ذعَٔعايتشكٝلعملعأَٛسع:

عآدّعٚسٛا٤ع.ع:ع ١ًعٚأطبة عٖبٛ ا٭ٍٚع
ع:عايػةٜةتعَٔعاهلبٛ عَٔعاي١ٓع.ايجةْٞع

ع:عسةد١عايٓةغعإػلعٖزاعاهلبٛ ع.ايجةيحع
:عايٓظددددب١عٚايـدددد١ًع ددددغلعاهلبددددٛ عٚايتهًٝددددـعكعقددددةٍع ،ددددةػلععايشا ددددعع

َُ  ج و و للانِْواللانكأان للانِفَللِىنً ُقْمُّ للانننننننط ـ للُكَمنِمللِ َوٍ نُ للد ً ننننَفأأأ  مَّو و للانَّمظاللََلأان نُ ُّو للانفأأأ ً مأُكللَمنب َو

ع.(4)عصِفُنَّٞأَََّننْ َشت قأ  نً ْ ت اٌٍنإنمأٓنِحنٍي

:ع ددذّعسـددٍٛعٖبددٛ عآدّعٚسددٛاٟعَددٔعايٓدد١عإ٫ع ،ددذعإٔععععععععاخلددةَعع
اسددد صاعَدددٔعايؿظدددةدعكعٚطدددؿوعايدددذَة٤عكعيتهدددٕٛعطدددري ُٗةعصاددددشافع دددٔععع

عاٱسٖة ع.
ٖٚددٌعَددٔعؿدد١ًع ددغلعأنددٌعآدّعٚسددٛا٤عَددٔعايؼددذش٠عٚ ددغلعقٝددةّعقة ٝددٌعععععع

آدّعكعايددٛا ع٫عكعٚملعسددذٜحع ٜٛددٌع ددٔعاٱَددةّعع كتددٌعأخٝدد٘عٖة ٝددٌع ددٔعع
إٕعآدّع ًٝددد٘عايظددد٬ّع كدددٞع ًددد٢عععد،ؿدددشعايـدددةدمع ًٝددد٘عايظددد٬ّعقدددةٍع)ععع

خشٚددد٘عَددٔععايـددؿةعأس ،ددغلعؿددبةسةع عطددةدذاع عٜبهددٞع ًدد٢عايٓدد١عٚ ًدد٢ععع
ددددٛاسعالع ضٚددددٌكعؾٓدددضٍع ًٝددد٘عدرب٥ٝدددٌع ًٝددد٘عايظددد٬ّعؾكدددةٍ:عٜدددةعآدّععع

عَةيوع بهٞع؟
                                                           

ع.11/163ايبشةسعع(1)
ع.1/101 ؿظريعا ٔعأ ٞعسة عع(2)
ع.1/84ايذسعاكلٓجٛسعع(3)
ع.34طٛس٠عايبكش٠عع(4)
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ٚععع قدددذعأخدددشد عالعَدددٔعددددٛاسٙعععقدددةٍ:عٜدددةعدرب٥ٝدددٌعَدددةيٞع٫عأ هدددٞع
عآدّع  عإيٝ٘كعقةٍ:عٚنٝـعأ ٛ ع؟عٚأٖبط عإػلعايذْٝةكعقةٍ:عٜة

ْٛسٖدددةعملععؾدددكْضٍعالع ًٝددد٘عقبددد١عَدددٔعْدددٛسعملعَٛكدددععايبٝدددتعؾظدددطعععع
ع.(1)عاحلذٜحع..ع(دبةٍعَه١عؾٗٛعاحلشّ

يكدددذعندددةٕع هدددة٤عآدّع ًددد٢عايٓددد١عٚايبؼدددةس٠ع دددةي،ٛد٠عإيٝٗدددةع ةيتٛ ددد١ععععععع
حلعْٚٗددٞع ددٔعاٱسٖددة عكعٚختٜٛددـعَٓدد٘عععٚايـدد٬ ع شغٝدد ع ةي،ُددٌعايـددةع

عكعَٚٔعإكشاسٙع.
يكددذع ـدد٢عآدّعٚسددٛا٤ع ة٭نددٌعَددٔعايؼددذش٠عكعؾةخشدُٗددةعَددٔعايٓدد١عععع
ٚأٖدددددب عإػلعا٭سضعكعَٚ،ُٗدددددةعسأغعايؿتٓددددد١عإ ًدددددٝععكعيٝهدددددٕٛعٖدددددزاعع
اخلددشٚزعٚطددبب٘عصادددشافعيًُظددًُغلعٚايٓددةغعـلٝ،ددةفع ددٔعاكل،ـدد١ٝعَطًكددةفعكععععع

شٚزعَدددٔعايٓددد١عكععٚإراعندددةٕعا٭ندددٌعَدددٔعايؼدددذش٠عٚسدددذٙعطدددب عيًخدددعععععع
ٚاهلبدددٛ عٚاٱ دددت٤٬عكعؾهٝدددـع ةٱسٖدددة عٚطدددؿوعايدددذَة٤عكعٚايدددتؿذرياتع

عكعٚإخةؾ١عايهبةسعٚايـػةسعكعٚايشدةٍعٚايٓظة٤عملعا٭َـةسع.
 لأْٛ اٌرضاد تني اٌربوح ٚاإلز٘اب

ايربنددد١عٖدددٞعايُٓدددة٤عٚايضٜدددةد٠عٚثبدددٛتعاخلدددريع ًطدددـعَدددٔع ٓدددذعالعكععع
ةعطددببةفعإ٫عؾلددٌعالعكععٖٚددٞعخددريعذلددفعكعْٚ،ُدد١ع ددةٖش٠عقددذع٫عجتددذعهلددعععععع

ٚسلدددٛسعَؼددد٦ٝت٘عملعدًددد عايضٜدددةد٠عٚايهجدددش٠ع٭ؾدددشادعاخلدددريعٚايـددد٬ عكعع
ٚؿددشفعايددٓكفعٚاحتددلعٚأطددبة ٘كعَٚٓٗددةعاخلـدد عٚايٛيددذعكعٚؿدد٬س٘عكعععععع

عٚؿش١عايبذٕ.
ّٷععععععع) ٚايبٳشٳَنددد١إ:عايُٓدددة٤ٴعٚايضٜدددةد٠إ.عٚايتٳبٵشٜدددوإ:عايدددذ ة٤ٴع ةيبٳشٳَنددد١ٹ.عٚ ،دددة

ةسٳَىعالعيددوعٚؾٝددوعٚ ًٝددوكعٚ ةسٳنددَو.عععع ٳشٜددٌوكعنكْدد٘عَبددةسٳٌى.عٜٚكددةٍ:ع ددععع
َْنِفُنَّمُّااَنطعٚقةٍع ،ةػل ع.(3)((2)عصب ٌَنكأنْ 

                                                           

ع.11/178ايبشةسعع(1)
ع.8طٛس٠عايٌُٓعع(2)
ع.1/40ايـشة عملعايًػ١عع(3)
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ٚاكلختددددةسعإٔعايربندددد١عيٝظددددتعايُٓددددة٤عٚايضٜددددةد٠عٚسددددذُٖةعكعؾشٝجُددددةعع
نةْدددتعايربنددد١عؾةْٗدددةعؼلؼددد١٦ٝعٚؾلدددٌعٚإسظدددةٕعٚسأؾددد١عَدددٔع ٓدددذعالع دددضععع

ً َّتاقأللٌََّنمأَّأت َ ُّ للانُ مأللََونَمنب   كأللاٍ نً مأللٌَن أنان أَهللم نَّْمُقلل  ٔنَْ ُّ للٌَّنٚدددٌعكعيددزاعقددةٍع ،ددةػلعط

َْنكأللل اب ٌَّنننن َْنَّمشالللو إِنً َّٞأَََّننً مأِكللل َْنَّمشالللو إِنً َّٞأَََّننمأَّأت َ ُّ لللانُ مألللََونَمنب   كألللاٍ نِْللل ِْللل

ُ َ ن اه َمنِبو انكأان ٌَّنٍ ْكشِِ ٌن  ع.(1)صفأأأ

عٚطددًِعٚ ددةس ْىٚآيدد٘عٚملعسددذٜحعايـدد٠٬ع ًدد٢عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع)
 ًدد٢عذلُددذعٚ ًدد٢عآٍعذلُددذعأٟعَأثٵبٹددتٵعيدد٘عٚأدّعَددةعأ طٝتدد٘عَددٔعايتؼددشٜـععععع

ع.(2)(ٚايهشا١َ
ع.(3)(ٚاي،ش ع كٍٛع ةسَنَوعالعٚ ةسٳَىعؾٝو)

يبٝدددةٕعإٔعايربنددد١عْ،ُدددد١عكعٜٚدددك ٞعايدددذ ة٤عيظدددد٪اهلةعكعَٚدددٔعَ،ددددةْٞعععععع
ايتلددةدع ٝٓٗددةعٚ ددغلعاٱسٖددة عإٔعاٱسٖددة عطددب عيًددٓكفعٚاخلظددةس٠عملععععععع

ٝةععيًٛقددتعٚ ًددـعيٮ ٝددةٕعكعٖٚددٌعَددٔعايربندد١ععععا٭ْؿددععٚا٭َددٛاٍعكعٚكددع
طدده١ٓٝعايٓؿددٛغعٚايطُكْٝٓدد١عكعايددٛا عْ،ددِعكعٖٚددٛعَددٔعَـددةدٜلعقٛيدد٘ععععععععع

ع.(4)صً ه   َّنًِْكٌ نْ ِ اَ كان أنز ْمُّ اي  ،ةػلعط

ملعايددٓؿععيٝهددٕٛعَددٔعؾلددٌعالع ددضععععايظدده١ٓٝإرع ب،ددحع دد٠ٚ٬عايكددشإٓعع
يٛدددٛ ععٚدددٌع ددت٠ٚ٬عايكددشإٓعطددبعع ؼددش٠عَددش٠عملعايـدد٠٬ع ًدد٢عسلددٛعاعععععععع

اي،ددٝ ع ًدد٢عنددٌعَظددًِعَٚظدد١ًُعٚطدد١ًٝعَٚٓةطددب١عيٓددضٍٚعايربندد١ع ًُٝٗددةعكعع
ٚ ٛا٥ًددُٗةعَٚددٔعسٛهلُددةعَددٔعايددريإعٚغريٖددِعكعيٝتذًدد٢عايتلددةدع ددغلعععععععع
ايربندد١عايددالع ؼددععٚ تؿددشععَددٔعايـدد٠٬عٚ ددغلعايظًددِعٚايكٗددشعملعاٱسٖددة عكعع

                                                           

ع.96طٛس٠عا٭ شافعع(1)
ع.ع10/395يظةٕعاي،ش عع(2)
ع.ع10/395يظةٕعاي،ش عع(3)
ع.50طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(4)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 92

 

)ايٓددضاععاكلظددًضع ددغلعايكددشإٓععععٖٚددٖٛٚددٛعَددٔعَـددةدٜلع ٓددٛإعٖددزاعايددض٤عععع
عٖة (.ٚاٱس
ؾةيربندد١عأسددذعا٭طددًش١عايددالعٜٓددةصععٚضلددةس ع ٗددةعايكددشإٓعكعقددةٍع ،ددةػلععع

كعٚيدددٝعع ٓدددذعع(1)صً ه للل  َّنِكت لللاٌ ن أنز ْمُّ لللاي نْ ِ لللاَ كانفألللاتاِِو ٌي نً َّتاُقلللٌَّنمأو مَُّكلللَمنت َ ح و لللٌن ننننننط

عاٱسٖة عط٬ عْةؾععضلةس ع ٘ع.ع
 لأْٛ أظٍحح اٌمسآْ ضد اإلز٘اب

ّٛعَظدددتشذث١عكعٚيهٓٗدددةعَكتبظددد١عَدددٔعجتًدددتعملعٖدددزاعايظٹدددؿشع ًدددعيكدددذ
آٜددةتعايكدددشإٓعكعٚاٯفعنددجري٠عَظدددتٓبط١عَدددٔعَلددةَٝٓٗةعايكذطددد١ٝعكع٭إ دددغلعععع
ي٬دٝددددةٍعاكلت،ةقبدددد١عإٔع ًددددّٛعايكددددشإٓعَددددٔعاي٬َتٓددددةٖٞعكعٚأْٗددددةع ددددذ ٛعع
اي،ًُدددة٤عٚاحتككدددغلعإػلع دددزٍعايٛطدددععملعاطدددتكشا٤عايكدددٛاْغلعٚاكلظدددة٥ٌعَدددٔعع

عآٜةتعايكشإٓعَتشذ٠عَٚتذاخ١ًعَٚ ا ط١ع.
أٚعقددذعؿددذستعيددٞعٚاحلُددذعلعأدددضا٤عخةؿدد١ع ددةيُعع ددغلعآٜددتغلعكعععععععٚ
يتجددٜٛشع ًددّٛعايتؿظددريعٚايتكٜٚددٌعكعٚؾٝدد٘عد دد٠ٛع٭ٖددٌعاٱختـةؿددةتععععأنجددش

عاكلختًؿ١عيٲػ اىعملع ؿظريعنٌعآ١ٜعَٔعايكشإٓعكعٖٚزٙعا٭دضا٤عٖٞع:
 ةٯٜدددةتعع110ٚطلدددتفع ـددد١ًعاٯٜددد١ععكايدددض٤عايشا دددععٚايجُدددةْٕٛعععأ٫ٚفع:

عآٍع ُشإع.عَٔعطٛس٠ع101-109
 ةٯٜددةتعع110ٚطلددتفع ـدد١ًعاٯٜدد١ععكعايددض٤عاخلددةَععٚايجُددةْٕٛعععثةْٝددةفع:

عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإع.ع94-102
ع110ٚطلددددتفع ـدددد١ًعاٯٜدددد١عععكعايددددض٤عايظددددةدغعٚايجُددددةْٕٛععععثةيجددددةفع:

عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإ.ع93-85 ةٯٜةتع
 ةٯٜددةتعع110ٚطلددتفع ـدد١ًعاٯٜدد١ععكعايددض٤عايظددة ععٚايجُددةْٕٛعععسا ،ددةفع:

عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإ.ع78-84
ع110ٚطلددددتفع ـدددد١ًعاٯٜدددد١ععكعايددددض٤عايجددددةَٔعٚايجُددددةْٕٛعععخةَظددددةفع:

عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإ.ع77-70 ةٯٜةت
                                                           

ع.155طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(1)
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ع110ٚطلددددتفع ـدددد١ًعاٯٜدددد١ععكعايددددض٤عايجةيددددحعٚايتظدددد،ٕٛعععطةدطددددةفع:
عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإ.ع69-64 ةٯٜةتع

(ع152ٚطلدددتفع ـددد١ًعاٯٜددد١ع)كعايدددض٤عاي،ؼدددشٕٚع ،دددذعاكلة٥ددد١ععطدددة ،ةفع:
عايالعقبًٗةعَٔعطٛس٠عآٍع ُشإ.ع ةٯ١ٜ

ايددض٤عايجددةْٞعٚاي،ؼددشٕٚع ،ددذعاكلة٥دد١عٖٚددٛعايكظددِعا٭ٍٚعَددٔعععععععععثةَٓددةفع:
 ؼددطشَٔعاٯٜدد١عععع153كٚطلددتفع ـدد١ًعػددطشعَددٔعاٯٜدد١ععععععع153 ؿظددريعاٯٜدد١عع

عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإ.ع151
ايددض٤عاخلددةَععٚاي،ؼددشٕٚع ،ددذعاكلة٥دد١عكعٖٚددٛعايكظددِعا٭ٍٚععععععع ةطدد،ةفع:

 ـدد١ًعػددطشعَددٔعاٯٜدد١ع ؼددطشعَددٔعاٯٜدد١ععععععكعٚطلددتفع154َددٔع ؿظددريعاٯٜدد١عع
عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإ.ع153

ٚطلددتفع ةيـدد١ًع ددغلععكعايددض٤عايشا ددععٚا٭س ،ددٕٛع ،ددذعاكلة٥دد١عععع ةػددشافع:
عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإع.ع164 ؼطشعَٔعع161ػطشعَٔعاٯ١ٜع

ايدددض٤عايظدددةدغعٚايجُدددةْٕٛع ،دددذعاكلة٥ددد١عكعٚطلدددتفععععاحلدددةدٟع ؼدددشع:عع
ع.ع(1)ٍع ُشإَٔعآع181ٚاٯ١ٜعع180 ةيـ١ًع غلعاٯ١ٜع

َٚدددٔعأطدددًش١عايكدددشإٓعكدددذعا٭سٖدددة عَدددةعٜتذًددد٢عملعأمسدددة٤عايكدددشإٓعع
ععَجٌع:عَبةسنةفعيًتٓةملعٚايتبةٜٔع غلعايربن١عٚاٱسٖة ع.عع

ٚقددذع ،ددذدتعاٯٜددةتعايددالع ـددـعايكددشإٓع كْدد٘ع ٓضٜددٌعٚأْدد٘عَبددةسىعععععععععع
يبٝددددةٕعإٔعايكددددشإٓعخددددريعذلددددفعٜٚددددك ٞع ةيربندددد١ع ٓددددذع ٬ٚ دددد٘عٚاي،ُددددٌعع

ع ةسهةَ٘عٚطٓٓ٘ع.
نددد١عايكدددشإٓعاٖتدددذا٤عندددجريعَدددٔعايٓدددةغعٚدخدددٛهلِعاٱطددد٬ّعععع شعَٚدددٔع

ع ةٱقشاسع كْ٘ع ٓضٌٜعٚؾٛمعن٬ّعايبؼشع.
َٚدددٔعخـدددة٥فع شنددد١عايكدددشإٓعجتدددذدٖةعٚ ٛايٝٗدددةعكعٚجتًٝٗدددةعملعندددٌعععع

صَددددةٕعملعا٭قددددٛاتعٚا٭ٚقددددةتعٚملعسددددةٍعايشخددددة٤عٚايؼددددذ٠عكعٚايظددددشا٤ع
ٚايلدددشا٤عكعٚ ٓدددذعاٱ دددت٤٬عٚايؿدددعلعكعٚسُٝٓدددةع دددربصع دددةٖش٠عاٱسٖدددة عععععع

                                                           

ع.عع74ؽلتعاٱػةس٠عإػلعٖزٙعا٭دضا٤عملعايض٤عايظةدغع ؼشع ،ذعاكلة٥تغلعقعع(1)
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 ةحلذددد١عٚايربٖدددةٕع تٛدددد٘عإيٝٗدددةع شنددد١عايتٓضٜدددٌعؾتشةؿدددشٖةعٚ ؿلدددشٗةعكعع
ع:عَٔعٚدٛٙ

ً ج و للم ن شندد١عا٭سضعإرع ًؿدداعاٱكددشاسعاي،ددةّعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععععا٭ٍٚع:

َْنفأٌَِقو لللانً ب لللاَ كأنِفَو لللانً قألللداَ نِفَو لللان أقٌْ َّت و لللانِفلللُن أََب و لللِْن أٍالللاٍ نس لللٌ ًَّٕنن ُ نِْللل ِفَو لللانَ ً َِّسللل

ع.ع(1)صِممشااِِٖمني 

ٍَنً ِؿلل  نِممُّاللاضنننن شندد١عايبٝددتعاحلددشاّعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععع:عايجددةْٞ إننان أًال نب ََلل

ع.(2)صمأمَِّ ِنبِِ كَّْأنْ ِ اَ ك انً ه ًدٔنِمْمو امأِوني 

 شندد١عايكددشإٓعٖٚددٛعَددٔعأطددشاسعقددشا٠٤عاكلظددًُغلعيدد٘عنددٌعٜددّٛعععععع:عايجةيددح
١َ٬عملعايـددد٠٬عٚخةسدٗدددةعكعٚطددد٬َت٘عَدددٔعايتششٜدددـعكعٖٚدددٌعٖدددزٙعايظددد

عَٔعايربن١عايالعد،ًٗةعالعملعايكشإٓعكعايٛا عْ،ِع.
 شنددد١عسطدددةي١عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعععععععع:عايشا دددع

عٚأسهةّعايؼشٜ،١عايظُشة٤عايالعدة٤ع ٗةع.
كعٖٚددٌعٜظددتطٝععغددريعالع ددضعٚدددٌعإٔعٜبددةسىع ة٭ػددٝة٤عكعايددٛا ع٫ععععع

ع.إ٫ع ؿلٌعَٔعالع
 ،ددةػلعٚ كددذغعٚ ،ددة ِعكعٖٚددٛععععٖٚددٛعَددٔعَ،ددةْٞعط بددةسىعالعصأٟعععع

َّممَّلللى نَّمَّلللِ ِنج و لللم نمأُكلللَمنَّٞأَََّ ننايدددزٟعٜٗٝدددٌعٜٚٗددد عايربنددد١عكعٚملعايتٓضٜدددٌعطعع

َْنَّملََّاِ للاِ نننننننننن ْ نػ للٌ َ ُكَمنً َ   قأُكللَمنِْلل قألل  ًَََّّنً َّمشاللو إ نِبُّ للإًنً ػ للٌاَ ُكَمنً ػ للٌاَ ُكَمنفأأأَحش لل

ع.ع(3)عصى نَ   نَّْمو امأِوني ً ِمُكَمنَّممَّى نَ ب ُكَمنفأت ِ اَ كأنَّممَّ

                                                           

ع.10طٛس٠عؾـًتعع(1)
ع.96ٛس٠عآٍع ُشإعطع(2)
ع.64طٛس٠عغةؾشعع(3)
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ٚؾٝددد٘ع شغٝددد عيًٓدددةغع دددةيًذ٤ٛعإػلعالع دددضعٚددددٌعيًؿدددٛصع ةيربنددد١ععععععع
ٚاٱ ددشاضع ددٔعأطددبة عسذدد ععععَٓٗددةع٭َددٛسعايددذٜٔعٚايددذْٝةعكعععٚاٱْتؿددةع

عايظًِعٚايت،ذٟعٚاٱسٖة .ع ٔايربن١ع
َٚدددٔعخـدددة٥فعايٓبددد٠ٛعَـدددةسب١عايربنددد١عهلدددةعكعٚملع ٝظددد٢ع ًٝددد٘عععععععع

َننننً ج ايظددد٬ّعٚسدعملعايتٓضٜدددٌعطع ْ نْ لللانُكُّللل ً  أًَػ لللاِنُنننو مأُّلللُنْ ِ اَ ك لللان أٍَللل

َ نح ََا ٝأِّنً َّمزاكأاِّنْ اند َْ ع.ع(1)صِبامؼا

ٖددزٙعايربندد١عَـددةسب١عيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععٖٚددٌع
أُٜٓددةعنددةٕع ًشددة عقددةْٕٛعٖٚددٛعَددةعسصقدد٘عالع ددضعٚدددٌعا٭ْبٝددة٤عايظددة كغلععععع

عٚطًِعكعايٛا عْ،ِع.ؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘ععذلُذعيًٓ عسصق٘
َٚععايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع شنةتعايكشإٓعٚايبٝتعاحلشاّع

عكعٚنةٕعا٭ْبٝة٤عٜٛؿٕٛعا ٓة٤ِٖع ةيـ٠٬عٚ ة ١عالع٭ْٗةعدلًب١عيًربن١.
ـ لللل  نٚملعٜ،كددددٛ ع ًٝدددد٘عايظدددد٬ّعٚسدعملعايتٓضٜددددٌعطع  أَ نُكُّللللت َمنط للللو د َّٕ نإنًَنح 

َْنب َوللِدِنقأللاُمٌَّنن وَِ للد نإنمأو لل أنً إنمأللى نَب اِٖللل أنننننننننٍ َوُقللٌ  نَّْمو للٌَ  نإنًَنقأللاننن ل نمِِ َُّللِىنْ للانت وَِ للد ًن نِْللل

ْ نمأى نْ َشِمو ٌن  َ نإنمأًوانً َِّحًدَّنً ن َ  ع.(2)صإنَب  َِّهَم نً إنَسو اَُِم نً إنَس  ا

قدددةٍعايهًددد ع:عكلعدددةعدخدددٌعٜ،كدددٛ عَـدددشعسآٖدددِعٜ،بدددذٕٚعا٭ٚثدددةٕعععععع)
ع.(3)ع(عريوعٚايٓريإعؾذُععٚيذٙعٚخةفع ًِٝٗ

يكدددذعد،دددٌعالع دددضعٚددددٌعندددٌعؾدددشدعَدددٔعأؾدددشادع ة تددد٘عٚاقٝددد١عَدددٔعععع
كعٖٚدددٌعٜظدددةِٖعع ددد٠ٚ٬عايكدددشإٓعاٱسٖدددة عكعٚعَدددٔع ة ددد١عالع دددضعٚددددٌ

ع ًِعايتؿظريعملعْبزعايظًِعٚاٱسٖة ع.
ايددٛا عْ،ددِعكعٖٚددٛعَددٔع شندد١عايكددشإٓعٚاٱؾةكددةتعايددالع  ػددضع ٓدد٘ععع

ع٢ًعاي،ًُة٤.ملعرلتًـعأ ٛا عاي،ًِعٚاجملتُععكعٚؾٝ٘عسذ١ع 
                                                           

ع.31طٛس٠عَشِٜعع(1)
ع.133طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.1/247ايهؼـعٚايبٝةٕعيًج،ً عع(3)
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 لأْٛ اٌمسآْ ِأع ِٓ اجملرّع املٛاشي
َددٔعخـددة٥فعايكددشإٓعأْدد٘عؿلٓددععَددٔعاجملتُددععاكلددٛاصٟعٖٚددٛعايتٓظددِٝعععععععععع
ايدددزا ٞعيٮقًٝددد١عايذٜٓٝددد١عأٚعاي،شؾٝددد١عكعٚ دددةد٠عَدددةعٜهدددٕٛعملعايطٛا٥دددـعععععععع
اكلٗددددةدش٠عإػلع ًددددذإعٚدلتُ،ددددةتعٚاطدددد،١عيطددددشدعايٛسؼدددد١عٚأطددددبة ععععععع

ععايجكةؾ١عٚاكل،تكذع.اٱسبة عأٚعايػش ١عٚاٱقـة٤عٚايتبةٜٔعمل
ٚضلدددفعايكدددشإٓع ًددد٢عايتكٝدددذع كسهدددةّعايذطدددتٛسعٚايكدددٛاْغلعٚايظدددٓٔعع

ٚاسددد اّعايلددددٛا  عايددددالعجت،ًددددٗةعايدددذٍٚعيتٓظددددِٝعاحلٝددددة٠عاٱدتُة ٝدددد١ععع
عٚاٱقتـةد١ٜ.

يٝبددددذععاكلظددددًِعملعأدا٤عٚادبة دددد٘عاي،ةَدددد١عكعٜٚهظدددد عَددددٛد٠ع ةَدددد١ععععع
عايٓةغ.

ِٝعاٱطدد١َٝ٬عؾ٬ ددذعَددٔعاٱْددذَةزع ةجملتُ،ددةتعَددعع ،ةٖددذعٚسؿدداعايكددعععع
كعؾًددٝععَددٔع ،ددةسضع ٝٓٗددةعكعٖٚددٛعَددٔعاٱ ذددةصعملعايؼددشا٥ععايظددُة١ٜٚعكعععع

عؼل٥٬ُتٗةعيهٌعصَةٕعكعٚايكٛاْغلعٚا٭ْظ١ُعايٛك،١ٝ.
يكدددذعأخدددربعالع دددضعٚددددٌع دددٔعسـدددشع دددذّعاكلػؿدددش٠ع ةيؼدددشىعكعقدددةٍع

َْنٍ ظ لللإ ننإننانَّممَّلللى نٜأنٍ َغَّللل  ن أَننٍ َظللل  كأنِبلللِىنً ٍ َغَّللل  نْ لللاند ًن نً ِمللل أنطدددبشةْ٘عط ِمو للل

َْنٍ َظللل نْكنِباممَّلللِىنفأقألللَدنَّْفت للل  ٔنإنَثًولللانُ ِعًَولللانننننن كعللدددةعٜدددذٍع ًددد٢عايتكٝدددذععععع(1)صً ْ للل

ع ةيكٛاْغلعطٛا٤عملعايبًذإعاٱط١َٝ٬عأٚعايػش ١ٝع.
َٚددٔعخـددة٥فعايكددشإٓع كنٝددذٙع ًدد٢عايـددربع٬َٚصَتدد٘عيٲؿلددةٕعكعنُددةعععع

ٛع ٕعكعقدددةٍعأَدددشعالع دددضعٚددددٌع ،دددٌعايـدددربعَدددةد٠عٜتٛاؿددد٢ع ٗدددةعاكلظدددًُ
ْ نَْ ُّ لللٌَّنً ُ ِوُملللٌَّنَّمؼالللاِم  اِ نً ت ٌ َّػ لللٌََّنِبلللاْم  ِّانً ت ٌ َّػ لللٌََّنِبامؼالللَِ ننن ،دددةػلعط كع(2)صإنَّٜنَّمَّلللِ ٍ

                                                           

ع.48طٛس٠عايٓظة٤عع(1)
ع.3طٛس٠عاي،ـشعع(2)
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ْ نَْ ُّ لللٌَّنً ت ٌ َّػ لللٌََّنننننن*َِْشلللِكَُّانً َّنْ َت  ب لللٍْننٚقدددةٍع ،دددةػلعطع َْنَّمَّلللِ ٍ ث لللمانكألللان نِْللل

ع.(1)صِبامؼاَِ ننً ت ٌ َّػ ٌََّنِباْمو َ ح و ِْ

دع ددٔعا ددٔع ُددشع ددٔعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعملععععٚٚس
ع.(3)ايزٟعَكٚاٙعاكلضا ٌعقةٍع:ع(2)صَِْشِكَُّانً َّنْ َت  ب ٍْطعقٛي٘ع:

ٖٚددٛعَددٔعاٱ ذددةصعملعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عكعٚنددكٕعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععععععع
ٚآيدد٘عٚطددًِعٜٓظددشعإػلعٖددزاعايضَددةٕعكعَٚددةع ٓكًدد٘عٚطددة٥ٌعاٱ دد٬ّعَددٔعيدد٤ٛعع

عاكلضا ددٌعَٚٛكددععـلددععايٓؿةٜددةتعيًشـددٍٛع ًدد٢عيكُدد١عععع ،ددفعايٓددةغعإػل
اي،ددٝؽعكعٖٚددٛع٫عٜت،ددةسضعَددععَ،ٓدد٢عاٯٜدد١ع دد ساد٠عايؿكددريعػددذٜذعايؿكددشععععععع

عايزٟعيٝععي٘ع ٝتعٜكٜٚ٘عٜٚكٝ٘عاي ا عٚاي،ذةز.
٫ٚعطلددتفعايتٛاؿددٞع ةكلشفلدد١عملعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعؾُٝددةع ددغلعاكلظددًُغلعإؾلددةععع

 ًدددد٢عاكلظددددًِععٖددددٛعَطًددددلعكعٚ ؼددددٌُع ٛؿدددد١ٝعاكلظددددًِعأخددددةٙع ةكلشفلدددد١
ِْنط ددٔعا ددٔع بددةغعععٚايهتددة ٞعٚغريُٖددةعكعيددزاعٚسدع)عع كع(4)صً ت ٌ َّػ للٌََّنِباْمو َ ح و لل

ع.(5)(ٜ، ع زيوعسفل١عايٓةغعنًِٗ
يتهدددٕٛعايتٛؿددد١ٝع ةيـدددربعكعٚايتٛؿددد١ٝع ةيشفلددد١عٚاقٝددد١عَدددٔعاي،ضيددد١ععععع

عَٚٔعاجملتُععاكلٛاصٟعكعؾٝذخٌعاكلظًِعاجملتُ،ةتع كَٛسع:
ع.ع ك٣ٛعالعٚاخلؼ١ٝعَٓ٘عا٭ٍٚع:

ايشأؾدد١عٚايشفلدد١عاي،ةَدد١عكعٚسٟٚع ددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععععايجددةْٞع:
٘ٴعالع ٳ،ٳةَي٢ٚآي٘عٚطًِع) ُٴ ٜٳشٵسٳ ِ عايٓٻةغٳعكع ٜٳشٵسٳ ٔٵع ع.(6)(َٳ

                                                           

ع.17-16طٛس٠عايبًذعع(1)
ع.16طٛس٠عايبًذعع(2)
ع.ع10/274ايذسعاكلٓجٛسعع(3)
ع.17طٛس٠عايبًذعع(4)
ع.10/274ايذسعاكلٓجٛسعع(5)
ع.ع4/409ايظُشقٓذٟع/عحبشعاي،ًّٛعع(6)
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عاٱسظةٕعيًػريع.عايجةيحع:
ع زٍعايٛطععملعإ ة١ْعاٯخشٜٔع.عايشا عع:

ايتكٝددذع لددٛا  عاكلٛا ٓدد١عكعَٚٓددعع ٓددة٤عدددذاسعَددٔعاي،ددضٍععععععععاخلددةَعع:
٭قًٝدد١عاكلظدد١ًُعٚ ةَدد١عاجملتُددععكعؾةكلٛا ٓدد١عخُٝدد١عكعٚطددٛسعاكلٛدبدد١ععععععع ددغلعا

ايهًٝددد١عايدددزٟعصلُدددععايٓدددةغعكعٚصلددد ع دددزٍعايٛطدددععَدددٔعايظدددًطةٕعكلٓدددعععع
ٚاٖٝددد١عَدددٔعايتُٗدددٝؽعٚايذْٚٝددد١عكعٚايبطةيددد١ع دددٔعا٭قًٝدددةتعيكطدددععرسٜ،ددد١ع

عاٱسٖة عٚاي،ٓـع.عرسا٥ع
٢عٚدددة٤تعاٯٜددةتعأ دد٬ٙع ةيتٛاؿددٞع ةيـددربعٚاكلشفلدد١عيبٝددةٕعأْدد٘عستددععععع

َددععػددذ٠عا٭سددٛاٍعكعٚكددػ عٖددزٙعاكلؿددةِٖٝعٚأطددبة عاي،ضيدد١عؾٝذدد ع ًدد٢عع
اكلظددًِع ،ةٖددذعطددٓٔعاي اسددِعَددععايٓددةغعـلٝ،ددةفعكعَٚكة ًدد١عايتكـددريعَ،دد٘ععععع

ايددالع كددذّععايتةيٝدد١ ةٱسظددةٕعكعيًؿددٛصع ددة٭دشعاي،ظددِٝعنُددةعٚسدعملعاٯٜدد١ععع
ايـددربع ًدد٢عأدا٤عايؿددشا٥فعكعٚ ددكَشع ةٱسظددةٕع ًدد٢عنددٌعسددةٍعكعقددةٍععععععععع

ٝأّأنً  أنَّأُقللٌَّنِْواللانَ   ْقُّ للاه َمنِسللَ َّنننننننننً َّ ،ددةػلعط ْ نػ للِ   ًَّنََّبِتغ للإ نً َجللِىنَ باونللَمنً  أقأللاْ ٌَّنَّمؼالل مَّللِ ٍ

ٝأنَِ ْ نً ٍ َدَ ٕ ًن نِباْم  ش ُّ ِْنَّمشاَاٗ ْأنُ ًَمأِٗ أنمأو َمنُ قِْ ٓنَّمداََّن ع.(1)صً ُ 

ٛع ا عكعيٝهدددٕٛعإسظدددةٕعاكلظدددًِعإػلعغدددريٙعَدددةد٠عكللدددة ؿ١عا٭ددددشعٚايجددد
ٝأننننننننقدددةٍع ،دددةػلعطع َْنج لللإ نِبامشالللَاٗ ِْنفأللل َْنج لللإ نِباْم  ش لللُّ ِْنفأمألللى نُ َظللل  ن أََْ اِمو لللانً ْ للل ْ للل

ََِْمأو انً ه َمنٜأنٍ ْعمأو ٌن  ع.(2)صٍ َجز ٔنإنَّٜن

عاٯ١ٜعأ ٬ٙعايضدشع ٔعاٱسٖة عَٔعٚدٛٙع:عيتتلُٔع
ع:عاي غٝ ع ةي،ٌُعايـةحلع.عا٭ٍٚ

عمعاحلُٝذ٠ع.ايتشًٞع ة٭خ٬عايجةْٞع:
عإ ٗةسعاي،ؿٛعٚايًطـعَععاٯخشٜٔعٚايـؿضع ِٓٗع.عايجةيحع:

                                                           

ع.22طٛس٠عايش ذعع(1)
ع.160طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(2)
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ا٭دددددشعٚايجددددٛا ع ًدددد٢عاي،ؿددددٛعٚايـددددؿضعكعقددددةٍع ،ددددةػلعععععايشا ددددعع:
َْنُ َّأانً  أَػمأح نفأأأَج  ي نُ مأٓنَّممَِّىنإنناى نٜأنٍ ِ ب نَّمعَّاِمِوني ط ع.(1)عصفأو 

سلدددٛععٖٚدددٌع لدددُٔعايكدددشإٓعايٓٗدددٞع دددٔعاجملتُدددععاكلدددٛاصٟعٚيدددٛع ًددد٢عع
ايهشاٖدد١عكعايددٛا عْ،ددِعكعٚ ددذٍع ًٝدد٘عآٜددةتعايت،ددةٕٚعٚاكلددٛد٠عٚايشأؾدد١عكعععععع

َْنً كأللٍ نً ُ نَ للٓنً ج و ْمُّ للاُكَمنط للو ًٌبانً قأِ اِٖللم ننننٚقٛيدد٘ع ،ددةػلعط ُ مأْقُّ للاُكَمنِْلل ٍ ا أٍ و للانَّمُّاللاض نإنناللان

ُ لللِِرٌيِمت و لللاَ ُفٌَّنإننان أْكللل  ْ ُكَمنُُِّلللد نَّممَّلللِىن أَتقألللاُكَمنإننانَّممَّلللى نن َٚدددٔعايتكددد٣ٛعع(2)عصُ ِملللٌَمن

ٚايظدد،ٞعيبًددٛؽعَشا دد عاٱنددشاّعَددٔع ٓددذعالعٚاكل٥٬هدد١عٚايٓددةغعكعايتٓددضٙعععع
ع ٔعاٱسٖة ع.
 اَ اٌعٍُ أوثس أٌاَ اٌعٕف ٚاحلسبلأْٛ أٌ

أْدد٘عد،ددٌعأٜددةّعايظددًِعأنجددشعَددٔععايٓددةغَددٔعؾلددٌعالع ددضعٚدددٌع ًدد٢ع
أٚعايكبة٥ددٌعأٚعأٜددةّعاحلددش عٚاي،ٓددـعٚاٱسٖددة عكعطددٛا٤ع ةيٓظددب١عيٮؾددشادععععع

ايددذٍٚعكعؾددةٕعقًدددتعقددذعرندددشعملعايتددكسٜ عإٔعسدددش عايبظددٛغعاطدددتُشتعععععع
أس ،دددغلعطددد١ٓعكعٚندددزاعسدددش عايشٖدددةٕعداسدددععٚايػدددربا٤عكعٚايدددٛا عإٔععع

ٌعععع كعٚملع ك،ددد١عع ًدددوعاكل،دددةسىع دددغلعقبة٥دددٌعَ،ٝٓددد١عٚيدددٝعع دددغلعندددٌعايكبة٥ددد
ع.عذلـٛس٠عَٔعا٭سضع

ٚنةْدددتعاحلدددش عملعأٜدددةّعرلـٛؿددد١عٚيدددٝععندددٌعأٜدددةّعايظددد١ٓعكعٚقدددذععع
ؿدددـعالع دددضعٚددددٌع دددٔعايٓدددةغعٚد،دددٌعثًدددحعأٜدددةّعايٓدددةغعسشَدددةفع٫عععخ

ٜـدددضعؾٝٗدددةعاٱقتتدددةٍعٚطدددؿوعايدددذَة٤عٚاٱسٖدددة عٚايدددتؿذرياتعكعيتهدددٕٛع
طددببةفعٱطددتذا١َعاحلٝددة٠عٚ ٝددةٕعيددز٠عٚسدد٠ٚ٬عايظددًِعكعٚي،كددذعايـددًضعؾٝدد٘عكعععع

ظ لل  نط للَوً َّنإننانُِللداّأنَّمظ للو ٌَننُُِّللد نَّممَّللِىنََّثُّ للانُ نَٚٓدد٘عؿددًضعاحلذٜبٝدد١عكعقددةٍع ،ددةػلعطع

ٝأنننننن ْ نَّْمقألللَام نفأللل ُ مألللِّ نَّمشاللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّ نُِّْو لللان أََب و للْانح للل  ٌ نً ِمللل أنَّمللداٍ ِفللُنِكت لللاِ نَّممَّللِىنٍ لللٌَ  ن

                                                           

ع.40طٛس٠عايؼٛس٣عع(1)
ع.13طٛس٠عاحلذشاتعع(2)
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ْان أَنَّش للُكَمنً قأللاِتُمٌَّنَّْمو َظلل نِكني نكأافَّللْ نكأو للانٍ قأللاِتُمٌن ُكَمنكأافَّللْ نً ََُّمأو للٌَّن أناننننننننننن ت ْعِمو للٌَّنِفللَون

سددش ععٚايبٝددةٕعوـددٛقعكعٚقددذع كددذَتعاٱػددةس٠عععع(1)عصْ لل  نَّْمو للتاِقني ننَّممَّللى 

َددٔعاكلؼددشنغلعٖٚددِع هددشع ددٔععٚ ددة٥ؿتغلايبظددٛغعايددالعٚق،ددتع ددغلعقبًٝددتغلع
عٚا٥ٌعكعٚ ػً ع ٔعٚا٥ٌعكعٚؾٝٗةعَظة٥ٌع:

 شؾددةعاحلددش عأ ٓددة٤ع َُٛدد١عكعللددةعٜددذٍع ًدد٢عسةددد١عايٓددةغعععععععععا٭ٚػلع:
ايدددالعددددة٤تع دددة٭خ٠ٛععًِيب،جددد١عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددع

ع.عاٱؿلة١ْٝ
ْةقددد١عكعإرعقتدددٌعاكلًدددوعنًٝددد ع دددٔعععسلدددشطدددب عٖدددزٙعاحلدددش ععايجةْٝددد١ع:

عس ٝ،١عْةق١عخةي١عدظةغع.
ّعٚنددةٕعقتًدد٘عطدد١ٓعع440ٚقٝددٌعنًٝدد عيكبدد٘عكعٚامسدد٘عٚا٥ددٌعكعٚيددذعطدد١ٓعععع

نةْددتععأْٗددةأس ،ددغلعطدد١ٓع ،ددذعٖددزاعايكتددٌعأٟعععّعثددِعاطددتُشتعاحلددش عع494
عذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.قشٜب١عَٔعأٜةّع ،ج١عايٓ عذلُ

نةْددتعاحلددش عَٓكط،دد١ع كددععملعأٜددةّعذلددذٚد٠عثددِعجتددشٟعػددب٘عععععععايجةيجدد١ع:
َتؿشقدد١عٚيهددٔعٜهددٕٛعايٓددةغع ًٝدد١ع ًددوعاكلددذ٠ععععٚغددةساتٖذْدد١عَددعع شؿددذعع

ملعسددةٍعؾددضععٚخددٛفعٚسشاطدد١عملعايًٝددٌعٚايٓٗددةسعكعٚخؼدد١ٝعَددٔعايظددؿشعععععععع
ٗععععععع ِع ًددد٢عايدددزاتعملعايدددةد٠عاي،ةَددد١عكعٚ ًددد٢عاي،ٝدددةٍعٱستُدددةٍع ،شكددد

يٲغددةس٠عَددٔعقبددٌعاي،ددذٚعكعَٚددٔعأٜددةّعسددش عايبظددٛغعكعٜددّٛعايٓٗدد٢عٖٚددٞعع
ثددِعايتكددٛاع ةيددزْة٥ كعٖٚددٞعأ ظددِعٚق،دد١عنةْددتعهلددِكععععععأٍٚعٚاق،دد١عهلددِع)ع

ع.(2)(ؾظؿشتع ٓٛع ػً عٚقتًتع هشافعَكت١ًع ظ١ُٝ

                                                           

ععع.36طٛس٠عايتٛ ١عع(1)
ع.ع1/184ايهةٌَعملعايتكسٜ عع(2)
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ٜٚددّٛع ٓٝددض٠عكعٜٚددّٛعٚاسداتعكعٜٚددّٛعاحلٓددٛعنددةٕعيبهددشع ًدد٢ع ػًدد كععععع
عثِعنةْتعأٜةّعأد٢ْعَٓٗةع.كعع(1)ّٜٚٛعايكـٝبةتعأْتـشتعؾٝ٘ع ػً 

َددٔعنجددش٠عاخلظددة٥شعٚايكتًدد٢ععععؾٝٗددةٚ تذًدد٢عػشاطدد١عٖددزٙعاحلددش عَٚددةعععع
وطددة عاكلًٗددٌٗعٖٚددٛعأخددٛعنًٝدد عًَددوع ػًدد عيكَٛدد٘ع هددشع ددٔعٚا٥ددٌعإرعععععع

ٚقدددذعأ دددتع ًددد٢عسدددش هِععقدددةٍعٖٚدددٛعٜٓدددٟٛعايشسٝدددٌع دددِٓٗعإػلعايدددُٝٔع)ع
أس ،ددٕٛعطدد١ٓعَٚددةعكلددتهِع ًدد٢عَددةعنددةٕعَددٔع ًددبهِع ددٛ شنِكعؾًددٛعَددشتععععععع

ٕٓٛعملعسؾةٖٝدد١ع ددٝؽعيهةْددتعؽلددٌعَددٔع ٛهلددةكعؾهٝددـعٚقددذعؾدد عععٖددزٙعايظدد
احلٝددددةٕعٚثهًددددتعا٭َٗددددةتعٜٚددددتِعا٭٫ٚدعْٚة٥شدددد١ع٫ع ددددضاٍع ـددددشخعملععع
ايٓددددٛاسٞكعٚدَددددٛعع٫ع شؾددددككعٚأدظددددةدٷع٫ع ددددذؾٔكعٚطددددٝٛفعَؼددددٗٛس٠كع

ع.(2)(ٚسَة عَؼش ١
:عنةْددددتعا٭طددددًش١عملع ًددددوعاكل،ددددةسىع ذا٥ٝدددد١عَددددٔعايظددددٝـععايشا ،دددد١

 ًدد٢عسلددٛعاكلبددةسص٠عايؿشدٜدد١عكعٜتكددذّععاثٓددةٕعنددٌععععٚايددشَضعكعٚنةْددتعأسٝةْددةفع
ٚاسددذعَددٔعـلددععٚ ددشفعيًُبددةسص٠عكعٚايـددؿٛفع ٓتظددشعٚ تطًددععكعٚقددذعععععععع
 ظدددتػشمعاكلبدددةسص٠عايٛاسدددذ٠عْـدددـعطدددة ١عأٚعأنجدددشعكعٚقدددذع هدددٕٛع ،دددذٖةع
ؾدد ٠عًَٚٗدد١عكعأَددةعأطددًش١عاحلددش عملعٖددزاعايضَددةٕعؾٗددٞعؾتةندد١عَددععايتظددة لع

ٚاحلدددشقعاي،دددةّع ًددد٢عايظدددًِعكعايدددذٚيٞعملع طٜٛشٖدددةعللدددةعًٜدددضّعايتٗذ٥ددد١ع
ٚصلدد عإدتٓددة عاٱسٖددة عستدد٢ع ًدد٢عسلددٛعايكلدد١ٝعايؼخـدد١ٝعكلٓددععغًبدد١ععععععع

عايٓؿععايػلب١ٝعكعٚاكلٓةدة٠ع ةٱْتكةّعٚايبطؽع.
إٔعاحلدددشٚ عٚأْدددٛاععاكلكة ًددد١عملع دددضٍعٚاق،ددد١عملعٚقدددةٍعا دددٔعخًدددذٕٚع)

اخلًٝكدد١عَٓددزع شأٖددةعال.عٚأؿددًٗةعإساد٠عاْتكددةّع ،ددفعايبؼددشعَددٔع ،ددفكععععععع
ٌعَٓٗدددةعأٖدددٌع ـدددبٝت٘.عؾددد راع دددزاَشٚاعيدددزيوعٚ ٛاؾكدددتععععٜٚت،ـددد عيهددد

                                                           

ع.1/50اكلختـشعملعأخبةسعايبؼشعع(1)
ع.1/186ايهةٌَعملعايتكسٜ عع(2)
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ايطة٥ؿتدددةٕعإسدددذاُٖةع طًددد عاٱْتكدددةّعٚا٭خدددش٣ع دددذاؾعكعنةْدددتعاحلدددش عع
ع.(1)(عٖٚٛعأَشع بٝ،ٞعملعايبؼشع٫عختًٛع ٓ٘عأ١َع٫ٚعدٌٝ

ٚيهدددٔعا٭ؿدددٌعملعاخلًٝؿددد١عٚ ُدددةس٠عاٱْظدددةٕعيدددٮسضعٖدددٛعايظدددًِعععععع
حلٝدددة٠عايدددذْٝةعٚاي اسدددِعكع٫ٚع ،دددذٚعأٜدددةّعاحلدددش عإٔع هدددٕٛعَدددٔعأٜدددةّعاععع

 ةستظددددة عؿددددػشعسق،دددد١عاحلددددش ع ةيٓظددددب١عجملُددددٛععا٭َـددددةسعٚا٭سضععع
اكل،ُددٛس٠ع ًشددة عإٔعاحلددش ع كددععَٓكط،دد١عكعٚملعأدددضا٤عقًًٝدد١عَددٔعا٭سضعععع
كعؾتكدددععاحلدددش ع دددغلعقبًٝدددتغلعأٚع ًدددذ غلعٚ دددةقٞعايكبة٥دددٌعٚايدددذٍٚع شؾدددٌعععع

ع ة٭َٔعٚايظًِعيبٝةٕعايكبضعايزا ٞعيًشش عٚاٱسٖة ع.ع

 اٌعسب ٌدفع اإلز٘ابلأْٛ دزٚض أٌاَ 
يكدددذعد،دددٌعالع دددضعٚددددٌعاحلٝدددة٠عايدددذْٝةعداسعاكلٛ ظددد١عكعٚيدددٝععَدددٔععع
سـدددشعيلدددشٚ عاكلٛ ظددد١عؾٝٗدددةعإرعأْٗدددةع ؼدددٌُعاٱقتبدددةغعَدددٔعاكلةكدددٞعععععع
ٚاحلةكدددشعٚاكلظدددتكبٌعكعَٚددددٔعايكشٜددد عٚايب،ٝدددذعكعٚنُددددةعٜدددت،اعايؿددددشدعععععع
ٚايُة ددد١عَدددٔعايدددزاتعٚايتذش ددد١عكعَٚدددٔعاحلهُددد١عاٱ ،دددة عَدددٔعايػدددريعععععع

اكل،ةؿدددددٞعٚايظددددد٦ٝةتعكعَٚٓددددد٘عإدساىعقدددددةْٕٛعقدددددبضععٚاٱدتٓدددددة ع دددددٔ
عاٱسٖة عٚاْ٘ع٫عصلً ع٭ًٖ٘عإ٫عايلشسعايؼذٜذ.

َٚددٔعاٱ ذددةصعملعخًددلعالع ددضعٚدددٌعايٓددةغعإٔعاكلددٛا اعملعخًددلعععععععع
آدّعٚإقةَتددد٘عاحتدددذٚد٠عٚسدددٛا٤عملعايٓددد١عثدددِعٖبٛ ُٗدددةعإػلعا٭سضعحبهدددِع

ع.ٚدضا٤عَٛ ظ١عملع ظتٛفعايذساطةتعٚاي،ربعايالع كتبععَٓٗةع
ٚملعندددٌعصَدددةٕع دددش٣عايٓدددةغعَٓذٖؼدددغلعَدددٔعقتدددٌعأسدددذعٚيدددذٟعآدّععععع
٭خٝدد٘عَددععأُْٗددةعا ٓددةعْدد عطددهٔعايٓدد١عْٚكددٌعهلُددةعأسٛاهلُددةعٚأخبددةسععععععععععع
اكل٥٬هدد١عؼلددةعٜؿددٛمعايتـددٛسعايددزٖ عكعيبٝددةٕعَظددكي١عٖٚددٞعيددضّٚعاٱْتؿددةعععععععع

عا٭َجٌعَٔعاكلٛ ظ١ع.

                                                           

ع.1/145َكذ١َعا ٔعخًذٕٚعع(1)



 113ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

ّعأْدد٘عيددٝععَددٔعًَددوعملعايضٜددش٠عاي،ش ٝدد١ع ربندد١عايبٝددتعاحلددشاععععٚاكلختددةس
كعؾدددكنجشِٖعقبة٥دددٌعسسدددٌعكعٚندددٌعقبًٝددد١عَظدددتك١ًعؼلؼددد٦ٝتٗةعكعٚ تـدددذععععععععع
ٚ تؿشعع ًدوعاكلؼد١٦ٝع ًد٢عسلدٛعَت،ةقد كعٚنًٝد ع دٔعس ٝ،د١عايدزٟعقٝدٌعأْد٘عععععععععععع
ًَددوعإؾلددةع شؿددذٙعدظددةغعستدد٢عٚدددذٙعؼلؿددشدٙعؾكتًدد٘عكعٚ ًدد عػددش ١عَددة٤ع

ٚملعٜدددضٍعدظدددةغعٜطًددد عغدددش٠عنًٝددد كعؾخدددشزععععععؾدددةَتٓععإٔعٜ،طٝددد٘عكع)ع
ذع دٔعايبٝدٛتعسند عدظدةغعؾشطد٘عٚأخدزعسذلدد٘عععععععنًٝد عَٜٛدةفعآَٓدةفعؾًُدةع ،دععععع

عٚأدسىعنًٝبةفكعؾٛقـعنًٝ .
عؾكةٍعي٘عدظةغ:عٜةعنًٝ عايشَضعٚسا٤ىع؟!عع

ؾكدددةٍ:عإٕعنٓدددتعؿدددةدقةفعؾكقبدددٌعإيدددٞعَدددٔعأَدددةَٞكعٚملعًٜتؿدددتعإيٝددد٘كعع
ؾط،ٓدد٘عؾددكسداٙع ددٔعؾشطدد٘كعؾكددةٍ:عٜددةعدظددةغعأغددج ع ؼددش ١عَددٔعَددة٤كعؾًددِعع

عنددةٕعَ،دد٘عامسدد٘ععٜك دد٘ع ؼدد٤ٞكعٚقلدد٢عنًٝدد عسلبدد٘.عؾددكَشعدظددةغعسددد٬فعععع
 ُددشٚع ددٔعاحلددةسخع ددٔعرٖددٌع ددٔعػددٝبةٕعؾذ،ددٌع ًٝدد٘عأسذددةسافعيدد٬٦ع كنًدد٘ععع

عع.عع(1)ع(ايظبةع
ٚقٝدددٌعملعٜهدددٔعًَدددوعملعاي،دددش عكعطدددٛا٤عَدددٔعقشطدددةٕعأٚع دددذْةٕعإ٫ع
اثددٓغلعكعنًٝدد ع ددٔعس ٝ،دد١عكعٚصٖددريعػددٝ عقبًٝدد١ع ددبععكعٚيددٝععهلُددةعٚاسخعع

كعإرعنةْددتعملعاكلًددوعيؼددذ٠عاحلددشٚ عٚاكل،ددةسىعٚقتددٌعنددٌعٚاسددذعَُٓٗددةعععععععع
يددضٖريع ددٔعخذصلدد١عأ ددة٠ٚع ًدد٢عقبًٝدد١عٖددٛاصٕعٜكخددزٖةعنددٌعطدد١ٓعملعطددٛمععععععع
 هددة عكعٚندددةٕعٜددد٪رٟعٖدددٛاصٕعٜٚت،ددةػلع ًدددِٝٗعكعؾخٓكدددٛاع ًٝددد٘عكعستددد٢ععع
ٚق،ددتعاحلددش ع ددغلعصٖددريعٚ ددغلع ددةَشعكعؾُةيددتعٖددٛاصٕعإػلعدةْدد ع دد ععععععع
 ددةَشعكددذعصٖددريعكعٚقتددٌعصٖددريعاكلًددوعملعاكل،شندد١عكعقتًدد٘عخةيددذع ددٔعد،ؿددشعععع

ُدددٌعأ٫ٚدعصٖدددريعدجددد١عأ دددةِٖعإػلع ٬دٖدددِعكعٚقدددةٍعا ٓددد٘ع دددٔعنددد٬ عكعؾش
عٚسق١ع ٔعصٖريعٜتٛ ذعخةيذافعٖزاع:

عَؾطٹشعخةيذعإ ٕعنٓتع ظطٝعع ري٠ع...ع٫ٚع ك،ٔعإ ٫عٚقًبوعسةرس)
                                                           

ع.1/181ايهةٌَعملعايتكسٜ عع(1)
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ٕٵع كٝددددتع لددددش ١ع...ع ؿددددةسمعَٓٗددددةعاي،ددددٝؽعٚاكلددددٛتعع أ تددددوعاكلٓةٜددددةعإ 
ع.(1)(سةكشٴ

تذددكعٚخؼددٞعخةيددذع ددٔعد،ؿددشع ًدد٢عْؿظدد٘عكعٚ ددشفعأْدد٘عَطًددٛ عكعؾةيععع
إػلعايٓ،ُدددةٕعًَدددوعاحلدددري٠عٚاطدددتذةسع ددد٘عكعؾكددددةسٙعكعْٚـددد عيددد٘عقبددد١عكععع
ٚاْتدددذ عاحلدددةسخع دددٔع دددةملعيًجدددكسعَدددٔعخةيدددذعكعٚطدددةؾشعإػلعاحلدددري٠عكععععععع
ٚ ظددةٖشعأْدد٘عدددة٤ع طًدد عسةددد١عَددٔعايٓ،ُددةٕعكعٚيهٓدد٘ع ظددًٌعملعايًٝددٌعإػلععع

عقب١عخةيذعكعٚقتً٘عٚاْٗضّ.
عٚقةيٛاعأٜةّعاي،ش عث٬ث١عٖٚٞع:

 ددغلع دد عؽلددِٝعٚ دد ع ددةَشع ددٔعؿ،ـدد،١عكعٚسٟٚععععٜددّٛعدٳبًدد٘ع:عا٭ٍٚع:
أْدد٘عنددةٕعقبددٌعاٱطدد٬ّع ددج٬ثغلع ةَددةفعأٚعأس ،ددغلعكعٚقٝددٌعنددةٕع ددةّعٚيددذععععععععع

ٖٚدددٛعع(3)كعٚ ددد٘عقدددةٍعايطدددربٟ(2)سطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع
ع. ،ٝذع

ٜددّٛعايهدد٬ عايجددةْٞع:عٚنددةٕعقبددٌعٖذددش٠عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًععععععايجددةْٞع:
إٕعسددد٬فعَددٔع دد عقددٝعع ددٔعث،ًبدد١عقددذّعععععععالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚطددبب٘ع)ععع

أسضعزلددشإع ًدد٢ع دد عاحلددةسخع ددٔعن،دد كعٖٚددِعأخٛايدد٘كعؾظددكيٛٙع ددٔعععععع
تًددتعايٓددةغعخًؿدد٘عؾشددذثِٗعأْدد٘عأؿددؿلع ًدد٢ع دد عؽلددِٝع ددة عاكلؼددكشعٚقإعععععععع

عاكلكة ١ًعٚ كٝتعأَٛاهلِعٚرساسِٜٗعملعَظةنِٓٗع٫عَةْععهلة.ع
ؾةدتُ،ددتع ٓددٛعاحلددةسخعَددٔعَددزسركعٚأس٬ؾٗددةعَددٔعْٗددذعٚدددشّع ددٔعععععع

 ددددةٕكعؾددددةدتُ،ٛاعملع ظددددهشع ظددددِٝع ًػددددٛاع ةْٝدددد١عآ٫فكع٫ٚعٜ،ًددددِعملععس
ايةًٖٝدد١عدددٝؽعأنجددشعَٓدد٘عَٚددٔعدددٝؽعنظددش٣ع ددزٟعقددةسعَٚددٔعٜددّٛعدبًدد١كعع

                                                           

ع.ع1/49اكلختـشعملعأخبةسعايبؼشعع(1)
ع.1/211اكلٓتظِعع(2)
ع.1/326 كسٜ عايشطٌعٚاكلًٛىعع(3)
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ٚطدددةسٚاعٜشٜدددذٕٚع ددد عؽلدددِٝكعؾشدددزسِٖعندددةٖٔعندددةٕعَدددعع ددد عاحلدددةسخععع
ع.(1)(ٚامس٘عط١ًُع ٔعاكلػؿٌ

ٚملعٜظددتُ،ٛاعيدد٘عكعٚنُددٔعهلددِعسدددةٍعؽلددِٝعٚاحلكددٛاعاهلضؿلدد١ع ٗددِعملععععععع
ع ع ةس١ٓعقتٌعؾٝٗةعايش٩طة٤.سش

عّٜٛعرٟعقةسع:ع غلع هشع ٔعٚا٥ٌعٚنظش٣عًَوعؾةسغ.عايجةيحع:
ع.(2)ٚسٟٚعأْ٘عنةٕع ،ذعّٜٛع ذسع ؼٗشٜٔ

عأَةعسشٚ عاي،ش عايهرب٣عكعؾهةْتعث٬ث١ع:
سدددش عايبظدددٛغع:عٚاطدددتُشتعسلدددٛعأس ،دددغلعطددد١ٓعكعٚ ظددد٢ُعععا٭ٚػلع:

عسش عايٓة .
يشٖددةٕع ددغلع ددبععععسددش عداسددعع:عٚ ظدد٢ُعأٜلددةفعسددش عاعععععايجةْٝدد١ع:

عٚرٜبةٕع  ع ػٝفعكعٚقٌٝعاس  ٛاعأس ،غلعط١ٓع.
كععٚاخلددضسز ددغلع دد عقًٝدد١عُٖٚددةعا٭ٚغعع:عؾُٝددةعع ٴ،ددةخسددش ععايجةيجدد١ع:

ٚملعٜٓطؿدد٧عؾتٝددٌعٖددزٙعاحلددش عإ٫ع ددذخٛهلِعاٱطدد٬ّعملع ٝ،دد١عاي،كبدد١عكعععععععع
عٖٚذش٠عايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعإػلعاكلذ١ٜٓع.ع

عؽعملعٖزٙعاحلشٚ عَععػذ ٗةع. زنشعسش عايؿذةسعيكشٜعٚمل
ٚ دددبغلعٖدددزٙعاحلدددشٚ عسكٝكددد١عٖٚدددٞعػدددٝٛععاٱقتتدددةٍعٚاٱسٖدددة عملععععع
ايضٜددش٠عكعٜٚـددٌع ،لددٗةعإػلعاٱ ددةد٠عايُة ٝدد١عٚطدد عايٓظددة٤عٚايـددبٝةٕععععع
كعٚنددٌعإْظددةٕعٜكددشأعقـددفعسددش عايضٜددش٠عٜؿهددشعحبددةٍعايٓظددة٤عٚايـددبٝةٕععع

ٌع ٓدددذَةعٜـدددبشٕٛعطدددبةٜةع ظدددٛقِٗعاخلٝدددٌعٜٚلدددش ٕٛع ةيظدددٝة عيًت،ذٝدددعع
ع. ةكلؼٞعَععق١ًعايضادعٜٚبة ٕٛعملعأطٛامعايٓخةط١ع

الع دددضعٚددددٌعايدددٓ عذلُدددذافعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِععععععؾب،دددحع
سفلددد١عيكبة٥دددٌعاي،دددش عٚايٓدددةغعـلٝ،دددةفعيٝكطدددععاٱقتتدددةٍع دددغلعايكبة٥دددٌعععععع

                                                           

ع.1/217ايهةٌَعملعايتكسٜ عع(1)
ع.اكلٓةق عايضٜذ١ٜعع(2)
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ٜٚظتكؿددٌعايظدد عإػلعٜددّٛعايكٝةَدد١عكعَٚددٔعا٭َددِعٚايؼدد،ٛ عَددةع ٓددذٖةعععععععع
أػددذعللددةع ٓددذعاي،ددش عكعٚيددٝععععَددٔعؿددٝؼعايكتددةٍعٚطدد٤ٛعاكل،ةًَدد١عَددةعٖددٛعععع

 ٓدددذِٖعأػدددٗشعسدددشّعكعؾكدددذعٜتـدددٌعا٭قتتدددةٍع ٝدددِٓٗعكعٚيٝـدددةس عْبٛ ددد٘ع
عايٓٗٞع ٔعاٱسٖة عَٔعدٗةتع:

إننانَّممَّلللللى نٜأنٍ ِ لللللب نْدددددضٍٚعآٜدددددةتعايكدددددشإٓعكعقدددددةٍع ،دددددةػلعطععا٭ٚػلع:

 ْ ع.(1)صَّْمو َوت ِدٍ

عايظ١ٓعايٓب١ٜٛعايكٛي١ٝعٚايؿ،١ًٝع.عايجة١ْٝع:
عة٤عاٱط٬ّع ٢ًعسش١َعايت،ذٟعٚاٱسٖة ع.إـلةعع ًُعايجةيج١ع:

َددٔعأٜددةّعاي،ددش عكعٚسددشٚ عععنددٌٚقددذعرنددشتعأ دد٬ٙعث٬ثدد١عأؾددشادعَددٔعع
اي،دددش عكعنُجدددةٍعَٚٓةطدددب١عيٲ ،دددة عٚايؼدددهشعلع دددضعٚددددٌع ًددد٢عْ،ُددد١عع
اٱطدد٬ّعكعٚإْتؿددةععايٓددةغعَٓٗددةعكعَٚددٔعٚدددٛٙعٖددزاعاٱْتؿددةععاطت٦ـددةٍعععععععع

ٚععععع َظددد١ًُعاٱسٖدددة عكعيدددزاع ؿلدددٌعالع دددضعٚددددٌعٚد،دددٌعندددٌعَظدددًِع

عطبعع ؼش٠عَش٠عملعايّٝٛع.ع(2)عصَّْم  َود نِممَِّىنَ  انَّْمو امأِوني ٜتًٛإعقٛي٘عط

ٚقدددذعٚسدعٖدددزاعاي،دددذدعملعايدددذ ٠ٛعإػلعالعٚاخلؼددد١ٝعَٓددد٘عطدددبشةْ٘عكعععععع
ٚاٱطددت،ذادعي،ددةملعاٯخددش٠عكعٚنددٌعؾددشدعَٓٗددةعٜٓٗدد٢ع ددٔعاٱسٖددة عكعإرعععععععع

طددة ةتعا ددٔعأػددذعٚسدع ددٔعاٱَددةّعصٜددٔعاي،ة ددذٜٔع ًٝدد٘عايظدد٬ّعأْدد٘عقددةٍع)
ٜ،دددةٜٔعؾٝٗدددةعًَدددوعاكلدددٛتكعٚايظدددة ١ععآدّعثددد٬خعطدددة ةت:عايظدددة ١عايدددال

ٜددذٟعالع بددةسىععايددالعٜكددّٛعؾٝٗددةعَددٔعقددربٙكعٚايظددة ١عايددالعٜكددـعؾٝٗددةع ددغلع
ع.(3)ع(ٚ ،ةػل

                                                           

ع.190طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.2طٛس٠عايؿة ١عع(2)
ع.6/159ايبشةسعع(3)
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ٚإراعأختًدددـعاكلٛكدددٛعع بدددذٍعاحلهدددِعكعؾًكدددذعأ دددذٍعالع دددضعٚددددٌعععع
ٕععععع ضلددشقععأٜددةّعايةًٖٝدد١عٚاٱقكتددةٍع شطددةي١عاٱطدد٬ّع ةيظدد٬ّعكعؾٝذدد عأ

اكلظددًِع ًدد٢ع ،ةٖددذعا٭َددٔعٚايظددًِعملعدٜش دد٘عكعٖٚددزاعايت،ةٖددذع شٜددلعإػلععععع
ايٓددد١ع ةيدددزاتعكٚ ًشدددة عأْددد٘عٚطددد١ًٝعٚٚ دددة٤ع٭دا٥ددد٘عٚغدددريٙعايٛادبدددةتعععع

   اي،بةد١ٜع.
 إٌعثح تني اٌمسآْ ٚاٌعٕح

ايٓظدددب١ع دددغلعايكدددشإٓعٚايظددد١ٓعٖدددٞعاي،ُدددّٛعٚاخلـدددٛقعَدددٔعٚدددد٘عكععع
ؾدد امعكعَٚددةد٠عاٱيتكددة٤عٖددٛععععؾٗٓددةىعَددةد٠عَبةسندد١عيٲيتكددة٤عكعٚأخددش٣عيٲععع

ايددٛسٞعكعٚأؿددٌعايددٛسٞعٖددٛعايهدد٬ّعاخلؿددٞعكعٚملعاٱؿددط٬ عٖددٛعَددةععععععععع
طلددفعالع ددضعٚدددٌع دد٘عا٭ْبٝددة٤عٚايشطددٌعَددٔعايهدد٬ّعٚاٯٜددةتعٚس٩ٜددةععععععععع
ايٓبدد٠ٛعكعٚاكلختددةسعإٔعٖددزٙعايش٩ٜددةعأسقدد٢عَددٔعايش٩ٜددةعايـددةدق١عكعؾكددذعٜددش٣عععع

ش٩ٜددةع ددةكل٪َٓغلعايددٓ عس٩ٜددةعؿددةدق١عَجددٌع ددةقٞعايٓددةغعإرع٫ع ٓشـددشعٖددزٙعايع
عكعٚيهٔعايٓ عٜؿشمع غلعس٩ٜةعايٓب٠ٛعٚايش٩ٜةعايـةدق١ع.

إرعٜجبددتعالع ددضعٚدددٌعقًدد عايددٓ ع ٓددذعايش٩ٜددةعؼلددةعصل،ًدد٘عٜددذسىعأْٗددةعععع
ع ٬ؽعمسةٟٚعطٛا٤عنةْتع ـٝػ١عاحلهِعأٚعايبؼةس٠عأٚعاٱْزاسع.

عَٚةد٠عاٱيتكة٤ع غلعايكشإٓعٚايظ١ٓعَٔعدٗةتع:
ذعالعكعقددةٍع ،ددةػلعوـددٛقعقددٍٛععع:عنددٌعَُٓٗددةعْددةصٍعَددٔع ٓددعععا٭ٚػل

ن*َّْمو لللٌ ٔننٍُّللللِّنُلللًْ ْ لللانايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعطع

ٌُنٍ ٌح ٓ ع.(1)عصإنَننه ٌ نإنَّٜنً َح

ع:عنٌعَٔعايكشإٓعٚايظ١ٓعسش ع ٢ًعاٱسٖة ع.ايجة١ْٝع

                                                           

ع.4-3طٛس٠عايٓذِعع(1)
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:عملعاي،ُددٌع ةيهتددة عٚايظدد١ٓعأدددشعٚثددٛا عكعيددزاعقددشٕعالع ددضععععايجةيجدد١ع

ً  أِطَو للٌَّنَّممَّللى نً  أِطَو للٌَّنَّم اس للٌل نننن تدد٘عكعقددةٍعطددبشةْ٘عطععٚدددٌع ة دد١عايشطددٍٛع طةعع

ٝأغ نَّْمو ِِني  ع.(1)عصً ََّح  َ ًَّنفأإنَننت ٌ مَََّت َمنفأاَُمأو ٌَّن أناو انُ مأٓنَ س ٌِمُّ انَّمِْ 

ٖٚددٌعَددٔعَ،ددةْٞعاحلددزسعملعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعاحلٝطدد١عٚاحلددزسعَددٔعاٱسٖددة عع
عٚإس هة ٘عكعايٛا عْ،ِع.

ع٤عاي،ٌُع ةيكشإٓعٚايظ١ٓعإػلعّٜٛعايكٝة١َع.ع:ع كةايشا ،١ع
عأَةعَةد٠عاٱؾ امعؾٗٞعَت،ذد٠عَٔعدٗةتع:

س للللَ ُقٌل ن:عٜٓؿددددشدعايكددددشإٓع هْٛدددد٘عندددد٬ّعالعكعقددددةٍع ،ددددةػلعطععععععا٭ٚػل

ُ لللل  ًه انً َ ًن للللانن تاللللَِِوُكَمنٍ  نٍللللد ًن ن أَننن َّْمو   مََّّللللٌن نإنً َّنَّنلأمأْقللللت َمنإنمأللللٓنْ غ للللاِنم نِمت ْأ

َْنقأَِللم نفأش للَ ُقٌُمٌن نب للَمنت َ ش للد ًن ُّ انننننٍ ِ للداُم َْنت تاِِو ٌن للانكألل  ِمُكَمنقأللال نَّممَّللى نِْلل ٝأ  نَّممَّللِىنُقللَمنمألل ٌَّنكألل

 ٝ ع.(2)عصب َمنكأان ٌَّنٜأنٍ َّقأو ٌن نإنَّٜنقأِمَ

:عْدددضٍٚعنًُدددةتعايكددشإٓع دددةيٓفعٚايتكٝٝدددذعؾدد٬عٜكدددّٛعدرب٥ٝدددٌعععايجةْٝدد١عع
يددد٘عٚطدددًِع تػدددٝريعسدددشفعَٓددد٘عكعأَدددةعع٫ٚعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآ

ايظدد١ٓعؾٗددٞعٚسددٞع ددةّعوـددٛقعايكددٍٛعٚايؿ،ددٌعيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالععععع
ع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعكعيزاعقٌٝع:عايظ١ٓع ١ٝٓعايـذٚس.

:عْددضٍعايكددشإٓعإػلعايظددُة٤عايددذْٝةعَددش٠عٚاسددذ٠عكعثددِعؿددةسعٜٓددضٍععععايجةيجدد١ع

ع.(3)عصإنناان أنز ْمُّ اي نِفُنمأََمأِْنَّْمقأَدَنزلَٛةفعكعقةٍع ،ةػلعط

:عٚددددٛدعكدددٛا  عٚقٛا دددذعملع بًٝدددؼعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عععايشا ،ددد١ع
ٚآيدد٘عٚطددًِعيًكددشإٓعَٓٗددةعسةكلددةع ٓددضٍعاٯٜدد١عأٚعاٯٜددةتعٜكددّٛعايددٓ عؿدد٢ًعععععع

                                                           

ع.92ة٥ذ٠عطٛس٠عاكلع(1)
ع.15طٛس٠عايؿتضعع(2)
ع.1طٛس٠عايكذسعع(3)
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 تدددددذٜٚٓٗةعكععايهتٸدددددة الع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِع ت٬ٚ ٗدددددةعٚ دددددة٭َشعإػلع
عٜٚت٬قؿٗةعأٌٖعايبٝتعٚايـشة ١عسؿظةفعٚ ٠ٚ٬عٚ ؿظريافع.

قددددشا٠٤عايكددددشإٓعملعايـدددد٠٬عكع٫ٚعجتددددٛصعايظدددد١ٓععع:عٚدددددٛ عةَظدددد١اخل
عايكٛي١ٝعؾٝٗةع.
(عطددٛس٠عكع114تك١ًعٚ ددذدٖةع):عٜكظددِعايكددشإٓعإػلعطددٛسعَظددعععايظةدطدد١

ٚ دددددذاخٌعع ٛاؿدددددٌ طدددددـعٚع كظدددددِعإػلعآٜدددددةتع ٝٓٗدددددةعطدددددٛس٠ٚندددددٌع
ع.َٛكٛ ٞ

ٍٕنن:عيكددذعد،ددٌعالع ددضعٚدددٌعايكددشإٓعطعععععايظددة ،١ َُ ََِ اًنللانِمُكللمانط لل ع(1)عصِت

عظ١ٓعايٓب١ٜٛع.َٚٓ٘ع ٝةٕعايكشإٓعيً
ع:عايظ١ٓعايٓب١ٜٛع ؿظريعيًكشإٓعٚيٝععاي،هعع.عايجة١َٓ

:عطدد١َ٬عايكددشإٓعَددٔعايتششٜددـعٚايضٜددةد٠عٚايٓكـددةٕعإػلعٜددّٛعععععايتةطدد،١
عايكٝة١َ.

:عملعايكدددشإٓعذلهدددِعَٚتؼدددة ٘عكعْٚةطددد عَٚٓظدددٛخعكعٚ دددةّععععععاي،ةػدددش٠
عٚخةقعكعَٚطًلعَٚكٝذع.

طدددددش٠ع:عملعايكدددددشإٓعآٜدددددةتعا٭سهدددددةّعكٚسٝدددددة٠عا٭احلةدٜددددد١ع ؼدددددش٠ع
عٚاكلٛاسٜحع.

:عْددضٍٚعايكددشإٓع ةٱدة دد١ع ًدد٢عا٭طدد١ً٦عايددالع ٛددد٘عإػلعععع ؼددش٠ععايجةْٝدد١

ٍ َشللأأُمٌن  أنايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعكعٚنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع

َْنَّمشالللاُ ِْن أٍالللان نْ َ س لللاه انُقلللَمنإنناو لللانُِْمو و لللانُُِّلللد نَ بالللُنٜأنٍ ج ُمَو لللانمٌِ ْقِتو لللانإنَّٜننن ه لللٌ ننُ للل

                                                           

ع.89طٛس٠عايٓشٌعع(1)
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ُ نُ ُّو لللانُقلللَمنإنناو لللانن ََنِفلللُنَّمشالللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّننٜأنت لللْأِتَُكَمنإنَّٜنب َغت لللْ نٍ َشلللأأُمٌن  أنكأأأناللل أنح َّللل ث ُقمألل

ْان أكَْ   نَّمُّااضننٜأنٍ َومأو ٌن  ع.(1)عصُِْمو و انُُِّد نَّممَِّىنً مأِك

ٌعع ؼدددش٠ععايجةيجدد١ع سدددشفعَٓددد٘عع:عٜت،بدددذعاكلظددًِع كدددشا٠٤عايكدددشإٓعكعٚملعندد
 ددٔع ددٛفع ددٔعَةيددوعقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالعععععع ؼددشعسظددٓةتع)ع

َددٔعقددشأعسشؾددةفعَددٔعايكددشإٓعنتدد عالعيدد٘ع دد٘عسظدد١ٓع.ع٫ععع:ٚطددًِعٚآيدد٘ع ًٝدد٘ع
ع{املعع}ٚيهددددٔع ددددة٤عكعٚطددددغلعكعَٚددددِٝعكع٫ٚعأقددددٍٛعع{ ظددددِعالعع}أقددددٍٛع

ع.(2)ع(ٚيهٔعا٭يـعكعٚاي٬ّعكعٚاكلِٝ
َٓكدددٍٛع دددةيتٛا شعَٚٓكدددٛؾعملعع:ععٜتـدددـعايكدددشإٓع كْددد٘ ؼدددش٠ععايشا ،ددد١

ؿددذٚسعاكلدد٪َٓغلعكعٚنددةٕعدرب٥ٝددٌعٜ،ددةسضعٜٚتددذاسغعَددععايددٓ عايكددشإٓععععععع
َددش٠عنددٌعطدد١ٓعكعٚملعايظدد١ٓعايددالعاْتكددٌعؾٝٗددةعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘ععععععع

عٚطًِعإػلعايشؾٝلعا٭ ٢ًع ةسك٘عَش غلع.
:عإ ذددةصعايكددشإٓعملعأيؿة دد٘عٚ ٬غتدد٘عٚسمسدد٘عكعٖٚددٛعععع ؼددش٠ععاخلةَظدد١

ععَٔعايٓةغعاٱط٬ّع.طب عيذخٍٛعنجري
:عاقتبدددةغعاكلدددٛا اعٚاطدددتٓبة عا٭سهدددةّعٚايكدددٛاْغلعع ؼدددش٠ععايظةدطددد١

عَٔعايُعع غلعآٜتغلعأٚعأنجشعَٔعايكشإٓع.
:عـلددددععآٜددددةتعٚطددددٛسعايكددددشإٓع ددددغلعايددددذؾتغلعملعععع ؼددددش٠ععايظددددة ،١

عاكلـشـع.
ععععععايكشإٓعقط،ٞعايجبٛتعٚايـذٚسع.ع:ايجة١َٓع ؼش٠ع

ايكدددربعكعٜٚدددّٛعايكٝةَددد١عػدددةٖذافعع:عسلدددٛسعايكدددشإٓعملع ؼدددش٠ععايتةطددد،١
َٚؼدددؿ،ةفعكعَٚدددٔعسفلددد١عالع دددآصسعايكدددشإٓعٚايظددد١ٓعيبٝدددةٕعقدددبضعٚأكدددشاسععع

عاٱسٖة عكعٚذلةؿش ٘عملعسةٍعٚدٛدٙع.

                                                           

ع.89طٛس٠عايٓشٌعع(1)
ع.1/15ايذسعاكلٓجٛسعع(2)



 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

ٖٚددددٌعنةْددددتعآٜددددةتعايكددددشإٓعٚايظدددد١ٓعايٓبٜٛدددد١عْددددة ش٠عإػلعَؿٗددددّٛعععععع
اٱسٖددة عملعٖددزاعايضَدددةٕعأّعأْدد٘عقٛا ددذع ةَددد١ع طبددلع ًدد٢عاكلـدددةدٜلعكععععععع

عٕعايجةْٞعملع ٛي٘عع.ايٛا عٖٛعا٭ٍٚعكعٜٚهٛ

 لأْٛ اإلضساز االلرصادٌح ٌإلز٘اب
ايٛطدد ععاٱْؿددةمعٚايتددذ ريعقتـددةدع:عٖددٛعطدد،ٞعايٓددةغعملعَ،ددة٬َتعععاٱ

عاٱؿددط٬ عايبٝددععٚايؼددشا٤عٚاٱْتددةزعععع ددغلعاٱطددشافعٚايتبددزٜشعكعٖٚددٛعملععع
ايضسا دددٞعٚايـدددٓة ٞعكعٚ بدددةدٍعايظدددًععٚنٝؿٝددد١ع دددذ ريعاكلدددٛاسدعٚإداس ٗدددةعع

كعٚايتددكخشع ددٔع ـددشٜـعٚ ظددٜٛـععععسعا٭َددٛاٍٖددذٚاٱطددتجُةسعٚإدتٓددة عع
عايبلة ١.

ً  أح لللمانَّممَّلللى نَّمِْ ََللل  نٚقدددذعٚسدتعآٜدددةتعقشآْٝددد١ع ذٜدددذ٠عملعاٱقتـدددةدعَٓٗدددةعطع

ٜأنت لللْأُكُمٌَّن أَْلللٌ َّمأُكَمنب ََلللُّ ُكَمنِبامِْ اِطلللمننإنَّٜن أَننت ُكلللٌن نِتج لللاَ ّ نكعَٚٓٗدددةعط(1)صً ح للل ا  نَّم اب لللا

َْنت للل  ٍََّّنِْلللُُّكَمنً ن كعَٚٓٗدددةع(2)صٜأنت ْقت ُملللٌَّن أنَّش للُكَمنإننانَّممَّلللى نكألللان نِبُكلللَمنَ ِحًَوللاننُ لل

كعَٚٓٗددددةعسظددددٔعايتـددددشفعملعأَددددٛاٍعايٝتددددة٢َعكععع(3)صً ٍَللللٌمنِمْمو لأََّّللللني ط

َٓٗدددةعكعقدددةٍع ،دددةػلععععاٱْتؿدددةعٚ دددذّع ًؿٗدددةعكعٚ دددذّع شنٗدددةعَدددٔعغدددريعععععع

ُ ََللننننننط ٝأٌحنمأو للَمن َْنَّمَْ ت للاْ ٓنُقللَمنإنَػلل ٌَُ َّن ُكَمنً َّممَّللى نننً ٍ َشللأأُمٌن  أنُ لل ٌ نً إنَننت   للاِمُلٌه َمنفأللإن

                                                           

ع.275طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.29طٛس٠عايٓظة٤عع(2)
ع.1طٛس٠عاكلطؿؿغلعع(3)
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َْنَّْمو َؼلللِمحننً مألللٌَنط لللإ نَّممَّلللى نٞأَُُّ لللت ُكَمنإننانَّممَّلللى نُ زنٍلللٌزنح ِكلللَمٌنن كعع(2(ع)1)صٍ َومألللم نَّْمو َِّشلللد نِْللل

ْ ٚقةٍع ،ةػلعط ُ ن أَحش  ع.(3)صً ٜأنت ْق  ب ٌَّنْ ال نَّمَْ ِتَمننإنَّٜنِبامَِّتُنِه

كللددةس ١عٚاٱطددتجُةسعملعَددةٍعايٝتددِٝعكعايددٛا عْ،ددِعإراعععععٖٚددٌع ـددضعاع
ع.نةٕعؾٝ٘عسؿاع٭ؿٌعاكلةٍعكعٚؾلة٤عٚٚؾش٠عٚ ذّعايػظلعٚاحلٝـ

ٜٚلددشعاٱسٖددة عايٝتددة٢َعملعأػخةؿددِٗعٚأَددٛاهلِع ًدد٢عسلددٛعايكلدد١ٝعععع
كعٚاجملتُددععايؼخـدد١ٝعأٚع ظددب عا٭كددشاسعاي،ةَدد١عايددالع ًشددلعاٱقتـددةدعععععع

عةدعايهًٞع.َٚةعٜظ٢ُع ةٱقتـةدعايض٥ٞعٚاٱقتـ
ٚاخدددفعَدددٔعاٱقتـددددةدع ًدددِعاٱقتـدددةدعايددددزٟعٖدددٛعَدددٔعاي،ًددددّٛععععععع
اٱدتُة ٝدد١عٚؾٝدد٘عدساطدد١عٚاسـددة٤عاكلددٛاسدعٚايهًؿدد١عٚايتظددٜٛلعٚايػةٜددةتعععع
ٚا٭ٖدددذافعكعٚ ًدددِعاٱقتـدددةدعَـدددةس عيٲْظدددةٕعَدددٔعا٭ٜدددةّعا٭ٚػلعععععع

دخدددٌعاٱسٖدددة عملعاٱقتـدددةدعكعٚؿدددةسعطدددببةفعععععٚقدددذي،ُةس ددد٘عا٭سضعكع
عٛ ١عأخش١ٜٚع.٭كشاسعإدتُة ١ٝعكعٚ ك

قتـددددةد١ٜع٫ع عقتددددٌعٚؾظددددةدعكعٚأكددددشاسعإدتُة ٝدددد١عٚإععٚملعاٱسٖددددة
ع ٓشـشعملعأٚاْٗةعكعإرعطلًـعاٱسٖة عايٝتة٢َعٚا٭ساٌَع.

عايالع ٓترع ٔعاٱسٖة عكعؾٝ٘عٚدٛٙع:عاٱكشاس ش٣عَةعٖٞع
عملعا٭سٚا عحبذٚخعايكتٌعٖٚٛعأػذعا٭كشاسع.عاٱكشاس:ععا٭ٍٚ

عاخلةؿ١ع.: ًـعا٭َٛاٍعاي،ة١َعٚايجةْٞع
اي،ةٖددةتعٚايشاسددةتعايددالع ـددٝ عايٓددةغعَددٔعاٱسٖددة عععععععع:ايجةيددحع

ٚايدددتؿذرياتعكعٚ ؼدددٌُعٖدددزٙعايشاسدددةتعايشددددةٍعٚايٓظدددة٤عكعٚايهبدددةسعععععع

                                                           

ع.220طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.ٙعاٯ١ٜاْظشعايض٤عايتةطععٚايج٬ثغلعَٔعٖزاعايظٹؿشعايزٟعٜتلُٔع ؿظريعٖزع(2)
ع.152طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(3)
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ٚايـددػةسعكعٚايكشٜدد عٚايب،ٝددذعكعللددةعٜضٜددذعملعا٭كددشاسعاكلةدٜدد١عٚايٓؿظدد١ٝعععععععع
عيٲسٖة ع.

 ،دددشضعايدددزٟعٜكدددّٛع ةٱسٖدددة عيدددٮر٣عٚايلدددشسعكعٚقدددذعععععع:ايشا دددعع
ع ًـعسٝة ٘ع.ٜهٕٛعؾٝ٘ع

:عحلددٛمعا٭ر٣عٚايلددشسع٭ٖددٌعٚرٟٚعٚأقددةس عايددزٟعٜكددّٛععععععاخلددةَع
ع ةٱسٖة ع.

عٚاي٬سك١ع.عاٯ١ْٝا٭كشاسعع:ايظةدغع
اي،كدددة عا٭خدددشٟٚع ًددد٢عاٱسٖدددة عكعٚإصٖدددةمعا٭سٚا عكعععع:ايظدددة عع

عٚإخةؾ١عايٓةغع.
حتةس ددد١ععرلتـددد١جتٓٝدددذعا٭ؾدددشادعٚايلدددبة عكعٚإْؼدددة٤عدٚا٥دددشععع:ايجدددةَٔع

ع.ايظذٕٛعَٚ٪طظة ٗةعٚ ٓة٤عاٱسٖة ع
إْؿدددةمعا٭َدددٛاٍعايطة٥ًددد١عَدددٔعقبدددٌعايدددذٍٚعٚاكل٪طظدددةتعععععععع:ايتةطدددعع

عٚا٭ؾشادع ٢ًعاحلزسعٚاحلٝط١عَٔعاٱسٖة ع.ع
ٖٚدددددٛعأَدددددشعٜظدددددب عاحلٓدددددلعاي،دددددةّعكعإرعصلتُدددددعع ًددددد٢عايٓدددددةغععععععع
اخلدددددٛفعاي،دددددةّعَدددددٔعاٱسٖدددددة عكعٚٚقدددددٛععأؾدددددشادعَٓددددد٘عكعٚإْؿدددددةمعععععع

زٙعا٭َددددٛاٍعا٭َددددٛاٍعيًشددددزسعَٓدددد٘عكعَٚددددٔعايظددددٛاٖشعملعاكلكددددةّعإٔعٖددددععع
ٚايٗدددددٛدعايدددددالع بدددددزٍع٫ع دددددٍٛعدٕٚعٚقدددددٛععاٱسٖدددددة عٚايكلدددددةٜةععععع

عَٓ٘.عايؿشد١ٜ
:عايٗدددٛدعاكللددد١ٝٓعٚاٱْؿدددةمعٚايبدددزٍعملعٚطدددة٥ٌعاٱ ددد٬ّعكعععععاي،ةػدددش

ٚ دددكيٝـعايهتددد عكعٚإ دددذادعايذساطدددةتع دددٔعاٱسٖدددة عٚقبشددد٘عٚيدددضّٚععععع
عإدتٓة ٘عٚايتٛقٞعَٓ٘ع.

ع  
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 لأْٛ عٍُ اٌعؤاي يف اٌمسآْ
َظدددتشذخع كدددذَتعاٱػدددةس٠عإيٝددد٘عملعايدددض٤عععٖدددزاعإؿدددط٬ عٚ ًدددِعع

اخلددةَعع ؼددشع ،ددذعاكلددة٥تغلعكعٚأنجددشعأؾددشادعَٛكددٛععٖددزاعايكددةْٕٛعٖدددٛعععععععععع
 ٛددد٘عاكلظددًُغلعإػلعطدد٪اٍعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ددٔععععع

ع.ععٚايذْٝةأَٛسعايذٜٔع

صعملعايكددشإٓعقلددعع ؼددش٠عَددش٠عكعنددٌعؾددشدعععععٍ َشللأأُمٌن  أٚقددذعٚسدعيؿدداعطع

ٛعع ّعكعَٚددددةد٠عٱطددددتٓبة عايكددددٛاْغلعٚاكلظددددة٥ٌعكععععَٓٗددددةعَذسطدددد١عملعاي،ًدددد
عٚٱدتُةعع ذدعَٓٗةعأطشاسعٚرخة٥شع.

ٖٚددٌعنددةٕعايـددشة ١عٜ،ًُددٕٛع ددكٕعالع ددضعٚدددٌعطددٝٛثلعاطدد٦ًتِٗععععععععع
ملعايكددشإٓعكعاكلختددةسع٫عكعيبٝددةٕعايتؼددشٜـعٚاٱنددشاّعَددٔع ٓددذعالعيًددزٜٔععععععع
ًٜذدددكٕٚعإػلعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملعَظدددة٥ًِٗعكعععععع

عٕعملعَ،شؾ١عأسهةّعايؼشٜ،١ع.ٜٚظ،ٛ

صعإٔعنددٌعؾددشدعَٓٗددةعَٓةطددب١عيًتؿكدد٘عملععٍ َشللأأُمٌن  أَٚددٔعخـددة٥فعقددٍٛعطعع

ايددذٜٔعكعؾةيددزٟعٜظددكٍعٚاسددذعأٚعـلة دد١عيٝددك ٞعايددٛا عَددٔع ٓددذعالعكععععععع
ؾٝٓتؿددددععَٓدددد٘ع٬َٜددددغلعاكلظددددًُغلعملعايكددددٍٛعٚاي،ُددددٌعكعٜٚتذٓبددددٕٛعَ،دددد٘عععع

عاٱكشاسع كْؿظِٗعأٚع ػريِٖع.

صعملعايكدددشإٓعإ٫عخطة دددةفعيًدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًععٌن  أٍ َشلللأأُمٚملعٜدددشدعيؿددداعط

الع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعكعٚإٔعايٓددددةغعٜٛدٗددددٕٛعيدددد٘عايظدددد٪اٍعكعيٝددددك ٞعع
ايدددٛا عَدددٔع ٓدددذعالع ًؿددداع)قدددٌ(عكعٚأُٜٗدددةعأ ظدددِعملعإندددشاّعالع دددضعع
ٚددددٌعيًدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٚاكلظدددًُغلعملعٖدددزٙعععععععع

عايٛدٛٙع:

عصعملعايكشإٓع.ُمٌن  أٍ َشأأ:عٚسٚدعٚ هشاسعيؿاعطعا٭ٍٚ
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عصع.ٍ َشأأُمٌن  أ:ع ،ذدعَٛكٛععٚأسهةّعآٜةتعطايجةْٞع

:ع ؿلدددٌعالع دددضعٚددددٌع ةٱدة ددد١ع دددٔعٖدددزٙعا٭طددد١ً٦ع ًؿددداععايجةيدددحع
عطقٌصع.

ع:عؿبػ١عايكشآ١ْٝعهلزٙعا٭ط١ً٦عٚ ٛثٝكٗةعإػلعّٜٛعايكٝة١َع.ايشا عع
ٚايددٛا عنددٌعَددٔعٖددزٙعايٛدددٛٙعْ،ُدد١ع ظُدد٢ع ددذ ٛعيًٗددذ٣عٚ ضدددشععععع

عٖة ع. ٔعاٱس
عٚاكلختةسعإٔعيؿاع)قٌ(عٖٛعأ ظُٗةعْ،١ُع.

َْنَّْم  َوللل ننً َّْمو ََِشللل ننُقلللَمنِفَونو لللانإنَثلللٌمنكألللِِرٌيننننننُدددةعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعع ٍ َشلللأأُمٌن  أنُ للل

َْنن َِّوونو لللانً ٍ َشلللأأُمٌن  أنْ لللاً َّنٍ َُُّّقلللٌن نُقلللَمنَّْمو َّلللٌ نكأللل  ِم أننننننن ً ْ ُّ لللاِف  نِممُّالللاضننً إنَثو و و لللان أكِْ للل  نِْللل

ْ نَّممَّللى نمأُكللَمنَّنٍ للاِ نمأو مَُّكللَمنت ت َّأكَّلل  ًن نننن َْننٚقٛيدد٘ع ،ددةػلععطعع(1)عصٍ ِ للَا ٍ َشللأأُمٌن  أنُ لل

ََنِفللُننننن َّمشاللاُ ِْن أٍاللان نْ َ س للاه انُقللَمنإنناو للانُِْمو و للانُُِّللد نَ باللُنٜأنٍ ج ُمَو للانمٌِ ْقِتو للانإنَّٜنه للٌ نث ُقمألل

َن ُ نُ ُّو للانُقللَمنإنناو للانُِْمو و للانَُُِّللد نَّممَّللِىننننننننَّمشاللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّننٜأنت للْأِت ُكَمنإنَّٜنب َغت للْ نٍ َشللأأُمٌن  أنكأأأنالل أنح َّلل

ْان أكَْ لل  نَّمُّاللاضننٜأنٍ َومأو للٌن ننن نددٌعَددٔععملعصعٍ َشللأأُمٌن  أإرع هددشسعيؿدداعطعع(2)عصً مأِكلل

عٖة غلعاٯٜتغلعَش غلع.
ايددددذْٝةععٜٚت،ًددددلعايظدددد٪اٍعملعاٯٜدددد١عا٭ٚػلعأ دددد٬ٙعوـددددٛقعاحلٝددددة٠ع

ٚايتهدددةيٝـعٚأسهددددةّعاحلدددد٬ٍعٚاحلددددشاّعكعٚملعايجةْٝدددد١عوـددددٛقع ددددةملعع
عاٯخش٠ع.

يبٝددةٕعقددةْٕٛعٖٚددٛعإْـددشافعاكلظددًُغلع ددٔعؾهددش٠عايػددضٚعٚاهلذددّٛعكعععععععع
ٚ دددٔعاٱسٖدددة عكعإرعأدسندددٛاعٚايٓدددةغعـلٝ،دددةفعإٔعسطدددةي١عايدددٓ عذلُدددذععععع

                                                           

ع.219طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.187طٛس٠عا٭ شافعع(2)
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ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعخددريعذلددفعكع٬َٚنٗددةعايشفلدد١عْٚؼددشعأيٜٛدد١ععععع
 ددغلعايٓددةغعكعٖٚددٛعَددٔعأطددشاسعطددش ١عإْتؼددةسٖةعكعؾًددٝععَددٔعععععععاٱسظددةٕع

ْدد عَددٔع ددغلعَة٥دد١عٚأس ،دد١عٚ ؼددشٜٔعأيددـعْدد عقددذعغددةدسعاحلٝددة٠عايددذْٝةعكعععععع
ٚيدد٘عَجددٌع ددذدعؿددشة ١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعإ٫عَددةعععععععع
قٝدددٌعملعقـددد١عَٛطددد٢ع ًٝددد٘عايظددد٬ّعٚ ددد عإطدددشا٥ٌٝعكعٖٚدددشٚ ِٗعَدددٔععععععع

ٚددددٌعايدددزٜٔعٖش دددٛاعَدددععَٛطددد٢عؾش دددٕٛعٚ ًُددد٘عكعٚقدددذعأندددشّعالع دددضع

فأمأوالللان ًٝددد٘عايظددد٬ّعٚمسٸدددةِٖعأؿدددشة عَٛطددد٢عكعنُدددةعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعع

ع.(1)عصت   َّٕ ٔنَّْمج َوو انننقأال ن أَػ  ا  نْ ٌس ٓنإنناانمأو َدَ ُكٌن 

يبٝدددةٕعسكٝكددد١عٖٚدددٞعإٔعؾش دددٕٛعٚدٓدددٛدٙع ـدددشؾٛاع  سٖدددة عٚإساد٠ععععع
 ددددٔععاطتلدددد،ةفعٚقتددددٌع دددد عإطددددشا٥ٌٝعايددددزٜٔعإختددددةسٚاعاٱ ددددشاضعععع

كعٚيكددذعأ ًددلعالع ددضعٚدددٌعندد٬فعَددٔعإطددِععععععععاٱسٖددة عٚا٭ر٣عايؼددذٜذع

ُاننننناكلٗددددةدشٜٔعٚا٭ْـددددةسعكعقددددةٍع ،ددددةػلعطععع مأقأللللَدنت للللا  نَّممَّللللى نُ مأللللٓنَّمُّاِِلللل

ْ نَّتاِ و لللللٌي نِفلللللُنس لللللاُ ِْنَّْمو َشللللل  ِّنننن ْ نً َّٞأنؼ لللللاَننَّمَّلللللِ ٍ يبٝدددددةٕعع(2)عصً َّْمو و لللللاِج نٍ

َددددد١عكعٚيٝهدددددٕٛعٖدددددزاععإختـةؿدددددِٗع ٗدددددزٜٔعا٫مسدددددغلعإػلعٜدددددّٛعايكٝةع
اٱختـددددةقع شغٝدددد ع٭دٝددددةٍعاكلظددددًُغلع ةٱؿلددددةٕعٚطددددٓٔعايتكدددد٣ٛعكعععع

ع.عٚاي،ؿ١عٚايتٓضٙع ٔعاٱسٖة ع
ٚسُٝٓددةعٜتٛددد٘عايظدد٪اٍعإػلعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععع

ع تٌُعنٝؿ١ٝعاٱدة ١عٚدٖٛةفع:
ع:عَبةسد٠عايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعإػلعاٱدة ١ع.عا٭ٍٚ

                                                           

ع.61طٛس٠عايؼ،شا٤عع(1)
ع.117طٛس٠عايتٛ ١عع(2)
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ْتظددةسعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعيًددٛسٞعيٝذٝدد عععععععع:عإايجددةْٞع
ع ٢ًعايظ٪اٍع.

ع:عْضٍٚعدرب٥ٌٝع آ١ٜعقشآ١ْٝع تلُٔعايٛا ع.ايجةيحع
:عإ دددشاضعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع دددٔععععايشا ،ددد١ع

عايظ٪اٍع.
ايجةيدددحعأ ددد٬ٙعكعأَدددةعايجدددةْٞعؾًكٛيددد٘عايجدددةْٞعٚعٚايـدددشٝضعٖدددٛعايٛدددد٘

ٌُنٍ ٌح ٓن*ٌ ٔنَّْمو نٍُّلِّنًُْ ْ ان ،ةػلعط ع.(1)عصإنَننه ٌ نإنَّٜنً َح

ٖٚددٌعملعٖددزٙعاٯٜددةتعد دد٠ٛعيًُظددًُغلعيً،ٓةٜدد١عؼلٛكددٛععٖددزٙعاٯٜددةتععع
خةؿددد١عٚإٔعالع دددضعٚددددٌع ؿلدددٌع ةٱدة ددد١ع ًٝٗدددةعكعايدددٛا عْ،دددِعكعععععع
يتهددٕٛعٖددزٙعاي،ٓةٜدد١عؿدد٬سةفعٚإؿدد٬سةفعي،ددةملعايكددٍٛعٚايؿ،ددٌعكعٚإ ت،ددةدافععععع

ٕععععع حبددفٸعاكلظددًُغلعٚاكلظددًُةتعععع ددٔعايظًددِعٚاٱسٖددة عكعيددزاعدددة٤عايكددشآ
 ًدد٢عطدد٪اٍعالع ددضعٚدددٌعاحلةدددةتعكعٜٚتذًدد٢عايٛ ددذعملعاكلكددةّع كٛيدد٘ععععععع

ٍَُٕنُ ِمًَوا ،ةػلعط ـَِمِىنإننانَّممَّى نكأان نِبُكمانط  َْنفأ ع.(2)عصً ََّسأأُمٌَّنَّممَّى نِْ

عٖدددزا،١عٚايػٓددد٢ع ؿلدددٌعالعكعٚإختدددةرعٚ دددذٍعاٯٜددد١عأ ددد٬ٙع ًددد٢عايظددد
ةٜدددةتعاحلُٝدددذ٠عَدددٔعغدددريعايًذددد٤ٛعإػلعإٜدددزا٤ععععا٭طددد١ً٦ع ًػددد١عيتشكٝدددلعايػع

عايٓؿععٚايػريع ةيت،ذٟعٚايظًِعٚاي،ٓـع.
ٚقذع شدعاٯٜةتع ةيٓٗٞع ٔعايظ٪اٍعؾُٝةعٖٛعيٝعع ٓةؾععنُةعملعقٛي٘ع ،ةػلع

َْن أَطلَ إ نإنَننت َِلد نمأُكلَمنت ش لَُٛكَمنً إنَننت َشلأأُمٌَّنُ ُّو لنننننننننط ْ نَْ ُّ لٌَّنٜأنت َشلأأُمٌَّنُ ل انٍ ا أٍ و انَّمَِّ ٍ

ع.ع(3)صِحني نٍ ُّ زال نَّْمُقَ َن نت َِد نمأُكَمنُ َّأانَّممَّى نُ ُّو انً َّممَّى نيأٌٌََّنح ِمٌَم

                                                           

ع.4-3طٛس٠عايٓذِعع(1)
ع.32طٛس٠عايٓظة٤عع(2)
ع.ع101طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(3)
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َّنٍ ُكٌن نِممُّااضننُ مأََُكَمنح جاْاطلأْٛ   تاإلز٘اب (1)عصمِٗ 
َدددٔعإ ذدددةصعايكدددشإٓعدلددد٧عأٍٚعاٯٜددد١عملعأَدددشعَٚٛكدددٛععأٚعسهدددِعكععععع

ايكشآْٝددد١عكعيتتذًددد٢عَ،ذدددض٠عٚٚطددد عاٯٜددد١عملعغدددريٙعكعٚندددزاعخةؽلددد١عاٯٜددد١ع

َّنٍ ُكللٌن نطٚقٛيدد٘ع ،ددةػلعيًكددشإٓعٖٚددٛعسلددٛسٙعملعنددٌعصَددةٕعَٚهددةٕعكعع ِمللٗ 

َْنح ََللل  ننَدددٔعآٜددد١عقشآْٝددد١عٖٚدددٞعطعععٚػدددطشكعع(2)صعِممُّالللاضننُ مألللََُكَمنح جالللْانن ً ِْللل

ٌنن َ نفألللٌ لانً َجو للل أنط لللْل  نَّْمو َشلللِجِدنَّْم  للل  َّ ننً ح ََللل  نْ لللانُكُّلللت َمنفأٌ ِملللٌَّنً ج للل َّنُ   َجللل ه ُكَمنط لللْل  ي نِملللٗ 

َُظ للٌَِنُنً ِمللُأِتمانننننن ٝأنت َ ظ للٌَه َمنً َّ ْ نظأمأو للٌَّنِْللُّو َمنفألل ٍ ُكللٌن نِممُّاللاضننُ مأللََُكَمنح جاللْانإنَّٜنَّمَّللِ ٍ

ٖددددزٙعاٯٜدددد١عوـددددٛقعععٚٚسدتع(3)عصِنَوو ِتللللُنُ مأللللََُكَمنً مأو مَُّكللللَمنت َوت للللد ًن نن

عايكب١ًعٚ ،ٝٝٓٗةع ةيبٝتعاحلشاّع.
َٛكددٛععايٓددضٍٚعٖددٛع ٜٛددٌعايكبًدد١عإػلعايبٝددتعاحلددشاّعكعععععٚؿددشٝضعإٔع

ٚايـددربع ُددةعٜكٛيدد٘عَؼددشنٛعقددشٜؽعٚغريٖددِع ٗددزاعاخلـددٛقعكعإرعقددةٍععععععع
ُٸددذافعقددذع ٝٸددشعملعدٜٓدد٘عؾتٛدٸدد٘عإػلعقبًتٓددةعٚ ًددِعإْٸددةععععععَؼددشنٛعقددشٜؽع)ع ٕٸعذل أ

أٖددذ٣عطددب٬ٝفعَٓدد٘عٚاْٸدد٘ع٫عٜظددتػ ع ٓٸددةعٜٚٛػددوعإٔعٜشدددععإػلعدٜٓٓددةعنُددةععععع
ع.(4)ع(سدععإػلعقبًتٓة

قدددةٍع:عايددددزٜٔععع{إ٫عايدددزٜٔع ًُدددٛاعَدددِٓٗععععع}قتدددةد٠عملعقٛيددد٘عععٚ دددٔع)ع
 ًُددددٛاعَددددِٓٗعَؼددددشنٛعقددددشٜؽعكعإْٗددددِعطددددٝشتذٕٛع ددددزيوع ًددددٝهِعكععع
ٚاستذددٛاع ًدد٢عْدد عالع ةْـددشاؾ٘عإػلعايبٝددتعاحلددشاّعكعٚقددةيٛاع:عطددريدعععععع

                                                           

ع.150طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.3/361ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.3/361ايذسعاكلٓجٛسعع(3)
ع.1/266ـعٚايبٝةٕعيًج،ً عايهؼع(4)
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ٜددةعأٜٗددةعع}ذلُددذعإػلعدٜٓٓددةعنُددةعسدددععإػلعقبًتٓددةعكعؾددكْضٍعالعملعريددوعنًدد٘ععععع
ع.عععع(2)ع(ع(1){ٝٓٛاع ةيـربعٚايـ٠٬عإٕعالعَععايـة شٜٔايزٜٔعآَٓٛاعاطت،

َٚدددٔعاٱ ذدددةصعملعاٯٜددد١عٚسٚدعيؿددداعايٓدددةغعيٝهدددٕٛع ٓٛاْدددةفعدةَ،دددةفععععع
يًُظدددًُغلعٚأٖدددٌعايهتدددة عٚايهؿدددةسعإرعًٜدددضّعاكلظدددًِعايتكٝدددذع كسهدددةّعععععععع
ايؼدددشٜ،١عملعإدتٓدددة عايظًدددِعٚايت،دددذٟعكعَٚدددةعْٗددد٢عالع دددضعٚددددٌع ٓددد٘عععع

٫ٚعصلًدددد عاٱسٖددددة عإ٫عايٓؿددددش٠ععستددد٢ع٫ع هددددٕٛعسذدددد١عيًػددددريع ًٝددد٘عكعع
ٚايهشاٖدد١عٚايدددبػفعكلدددٔعٜؿ،ًددد٘عكعٚقدددذعٜت،دددذ٣عٖدددزٙعايٓؿدددش٠عإػلعاكلدددزٖ عع
ايددزٟعضلًُدد٘عؾة ًدد٘عكعٜٚ،ًددِعايٓددةغعإٔعاٱطدد٬ّع ددش٨عَددٔعاٱسٖددة عكعإرععع

عْضٍعايكشإٓع ،ـ١ُعايذَة٤عكعَٚٓععايظًِعٚايٛسع.
َٚددٔعاٱ ذدددةصعملعسطدددةي١عايددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعععع

َعععع ُ كة ًتدد٘عهلددزاعا٭ر٣ععًدد٘عٚأٖددٌع ٝتدد٘عٚأؿددشة ٘عػددت٢عؿددٓٛفعا٭ر٣عٚ
ٛع كعٖٚدزاعاي،ؿدٛعيدٝععإدتٗدةدافعَدٔعايدٓ عذلُدذعإؾلدةعٖدٛع دكَشععععععععععع ةيـربعٚاي،ؿد

ٝ ننَددٔع ٓددذعالع ددضعٚدددٌعكعقددةٍع ،ددةػلعطع ُ اُِّٖ للٍْنِْللُّو َمنإنَّٜنقأِمللَ ً ٜأنت للز َّل نت لَِّملل  نُ مأللٓن

َ نُ ُّو َمنً ََّػَّأَحنإن ع.(3)صنانَّممَّى نٍ ِ ب نَّْمو َ ِشُّني ُِّْو َمنفأاَُ

يتكتددذٟعأدٝددةٍعاكلظددًُغلع ددةيٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعملععع
عطٓٔعايـربعكعٚطٓخ١ٝعاي،ؿٛعايالعاختزٖةعَٓٗةدةفعملعسٝة ٘.

َعععَٚددٔعخـددة٥فعايـددربعٚايع تٓددةعع،ؿددٛعإقةَدد١عاحلذدد١ع ًدد٢عايٓددةغعكعٚإ
أطدددبة عدخدددٍٛعإقةَتٗدددةع ًددد٢عايدددزٟعٜتشًددد٢ع ةيـدددربعٚاي،ؿدددٛعٖٚدددٛعَدددٔع

ايٓددةغعملعاٱطدد٬ّع٭ْٗددِعسأٚاع ددٛايٞعاكل،ذددضاتع ًدد٢عٜددذٟعايددٓ عذلُددذععععع
ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَٚددععٖددزاعًٜكدد٢عا٭ر٣عايؼددذٜذعَددٔعاكلؼددشنغلعع

                                                           

ع.153طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.1/294ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.13طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(3)
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ً ٜأنت َشلللت ٌنِنكعؾٝكة ًددد٘ع ةيـدددربعثدددِعٜتبدددععايـدددربع دددةي،ؿٛعكعقدددةٍع ،دددةػلعطععع

ُ ننننن ْ نفأللإنً َّنَّمَّللِ ِنب ََُّ لل أنً ب ََُّ للى نُ للد ًَّ ّاننننننَّْم  ش للُّ ُْنً ٜأنَّمشاللَاٗ ُْنََّدفأللَ نِبللامَِّتُنِهلل  أَحش لل

ُ نح ِوللَمٌنن كعيبٝددةٕعإٔعاٱسظددةٕعَطًكددةفعطددب عيًُ،ةؾددة٠عٚإصايدد١عععععع(1)صكأأأناللى نً ِملل

ايهددددذٚساتعكعٖٚذددددشإعايؼددددكةمعأَددددةعإراعنددددةٕعاٱسظددددةٕعسدافع ًدددد٢ععععع
ع.ربن١ملعايٓؿععٚأ ِعملعا٭ثشعٚايعأ ًؼعاٱطة٠٤عؾةْ٘

اكلظًُغلعإدتٓدة عإقةَد١عأٖدٌعايهتدة عٚ ةَد١ععععععٚملعٜهتـعايكشإٓع ذ ٠ٛع
ايٓةغعاحلذ١ع ًِٝٗعكعإؾلةعأَشِٖع ةخلطة عاحلظٔعكعٚ ٗزٜ عاكلٓطلعَعع ة١َع

ْ نإننانننايٓدددةغعٚملعايتٓضٜدددٌعط ُ ن أَحش للل ً ُقلللَمنِموِِ لللاِدِنٍ ُقٌُملللٌَّنَّمَِّتلللُنِهللل

ع.(2)صًََّنْ َُِِّاَّمظاََلأان نٍ ُّز غ نب ََُّ و َمنإننانَّمظاََلأان نكأان نِمإلننش انننُ د 

َٚدددٔعاٱ ذدددةصعملعاٯٜددد١عأ ددد٬ٙع ٛدددد٘عا٭َدددشعإػلعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًع
الع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعيٝخددربعايٓددةغعـلٝ،ددةفع ٛدددٛ عايكددٍٛعاحلظددٔعكعإرعععععع
إٔعايٓظدددب١ع دددغلعيؿددداع) بددددةدٟ(عٚاكلظدددًُغلعٖدددٛعاي،ُدددّٛعٚاخلـددددٛقععععععع

نً ْ للااكلطًددلعكعؾةي،بددةدعأ ددِعيتهددٕٛعٖددزٙعاٯٜدد١عَددٔعَـددةدٜلعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععع

ع ٢ًعٚدٛٙع:عايشطةي١عٚأْٗةعَة١ٖٝكعَعع ٝةٕع(3)ص أََس ْمُّ اكأنإنَّٜنكأافَّْ نِممُّااضن

عْ،١ُعٚطبٌٝعؿ٬ ع.ايشطةي١عع:عا٭ٍٚ
عسش ع ٢ًعايؼٝطةٕع.عايشطةي١ع:ايجةْٞ

 ددددغلعايٓددددةغعكعإرعٜٓؼدددد عايؼددددٝطةٕع ٓددددذععٖددددٞعدس٤عيًؿتٓدددد١ع:ايجةيددددح
 .ايبػلة٤ غلعايٓةغعكعٜٚظٗشعا٭سكةدعٚعؽسذٚخعؾ،ٌعإسٖة ٞعيٝٓض

                                                           

ع.34طٛس٠عؾـًتعع(1)
ع.53طٛس٠عا٫طشا٤عع(2)
ع.28طٛس٠عطبكعع(3)
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 لأْٛ حفس افٕدق ِٛعظح إلجرٕاب اإلز٘اب
يكدددذعٚق،دددتعَ،شنددد١عاخلٓدددذمعملعػدددٗشعػدددٛاٍعَدددٔعايظددد١ٓعاخلةَظددد١عععععع

عيًٗذش٠ع ٢ًعاكلؼٗٛسعٚاكلختةسعكعٚقٌٝعملعايشا ،١ع.
ٚيكددذعنةْددتعاَتشةْددةفعٚذلٓدد١عيًُظددًُغلعكعيدد٫ٛعؾلددٌعالع ددضعٚدددٌعكععععع

ٔعععع دلُدددٛعععإرعصسدددـع ؼدددش٠عآ٫فعَدددٔعاكلؼدددشنغلعسلدددٛعاكلذٜٓددد١عكعٚملعٜهددد
 ددذدعاكلظددًُغلعملعاكلذٜٓدد١ع٦َٜٛددزعؼلكددذاسعثًددحعٖددزاعاي،ددذدعَددٔعايكددةدسٜٔععععععع

ع ٢ًعفلٌعايظ٬ عٚغريِٖع.
يكددذعخددشزعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عإػلعَ،شندد١ععععععع

َددٔعاكلظددذذعايٓبددٟٛعسددغلع ًُددٛاع كددذّٚعدٝددٛؾعععنددِ(ع5أسددذع ًدد٢ع ،ددذع)

َْن أَهِمللنناكلؼددشنغلعكعقددةٍع ،ددةػلعطععع َُِّْٛني نْ قأاُِلللد نننً إنًَنيألللد ًَ  نِْلل ٙ نَّْمو لل  أنت ِ للٌا

أَددددةعملعَ،شندددد١عاخلٓددددذمعؾكددددذعأسددددة عدددددٝؽععع(1)عصِمْمِقت لللالننً َّممَّللللى نس للللِوٌَ نُ ِملللَمٌنن

عاكلؼشنغلع ةكلذ١ٜٓعٚؾٛد٦ٛاعحبؿشعاخلٓذمكعٖٚٓةىعَظكيتةٕع:
:عٖددٌعنددةٕعدددٝؽعاكلؼددشنغلع٦َٜٛددزعٖٚددٛع ش٥ةطدد١عأ ددٞعطددؿٝةٕعععععععا٭ٚػل

أْٗددِعنددةْٛاعٜددكًَٕٛعخددشٚزعايددٓ عؿدد٢ًععنُددةعقٝددٌعٜٓددٟٛعاقتشددةّعاكلذٜٓدد١عأّ
عالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعٚأؿشة ٘عإػلعَٛكععَ،شن١عأسذ.

:عأُٜٗددةعؾٝدد٘ع ددشدٝضعيهؿدد١عاكلؼددشنغلعكعٖذددَِٛٗع ًدد٢عاكلذٜٓدد١ععععععايجةْٝدد١ع
عأّعٚقٛععاكل،شن١ع ٓذعدبٌعأسذعٚقشٜبةفعَٓ٘ع.

أَدددةعاكلظدددكي١عا٭ٚػلعؾةيظدددةٖشعإٔعددددٝؽعاكلؼدددشنغلعأسادعايكتدددةٍع ًددد٢عععع
١عكعٚأْٗددِع ددةصَٕٛع ًدد٢عاقتشةَٗددةع ،ددذعقتددٌعٚأطددشع ة٥ؿدد١عععععاكلذٜٓددعأ ددٛا 

عَٔعاكلظًُغلعملعاكلٝذإع.
يكددذعندددةْٛاعٜظدد،ٕٛعيكتدددٌعايددٓ عذلُدددذعؿدد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيدد٘عٚطدددًِعععععع

ٌعطددٛا٤عملعاكلٝددذإعأٚع ٓددذعإْظددشة ٘عإػلعداخددٌعاكلذٜٓدد١عكعٚملعٜهددٔعطددبٝععععععع
                                                           

ع.121طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
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غلع ٝٛ ٗددةعكعٚيٛدددٛدعؾ٦دد١عاكلٓددةؾكععع٫ْهؼددةفيًتخؿددٞعٚاٱختؿددة٤عملعاكلذٜٓدد١ععع
عٚاحلظةدعٚغريِٖع.

يكددذعنددةٕعاقتشددةّعاكلذٜٓدد١عؾهددش٠ع ددشاٚدعس٩طددة٤عقددشٜؽع ٓددذعقددذَِٚٗعععععععع
إػلعَ،شندد١عأسددذعكعٚنددزاع ٓددذعسدددٛ ِٗعَٓٗددةعخددة٥بغلعكعإرعأ ٗددشع ،ددفععععععع

ْدددذَِٗع ًددد٢عٚؿدددؿٛإع دددٔعأَٝددد١عقدددةد ِٗعَجدددٌع هشَددد١ع دددٔعأ دددٞعدٗدددٌع
عاٱْظشة ع٦َٜٛزعكعٚأ ًٓٛاعايشغب١عملعايهش٠عَش٠عأخش٣ع ٢ًعاكلذ١ٜٓع.

 ًٝدد٘عَددةعٚقددعع ٓددذعإْظددشة عاكلؼددشنغلعَددٔعَ،شندد١عأسددذعكعؾؿددٞععٜٚددذٍع
ايطشٜدددلعإػلعَهددد١عكعٚ ٓدددذَةعندددةْٛاع ةيشٚسدددة٤عٚايدددالع ب،دددذع دددٔعاكلذٜٓددد١عععع

احتطدد١عايجةْٝدد١عيًكٛاؾددٌعاكلتٛدٗدد١عَددٔعاكلذٜٓدد١عإػلعَهدد١ععععععععٖٚددٞكع(عنددِع80)
عيزاعمسٝتع ةيشٚسة٤ع٭ٕعاكلظةؾشٜٔعٜظ ضلٕٛعؾٝٗةع.

 ًدد٢عاكلذٜٓدد١عكعإرعٚسدع ددٔعا ددٔعععع ٓددةد٢عاكلؼددشنٕٛع ددةي،ٛد٠عيٲغددةس٠عععع
كلددةعسدددععاكلؼددشنٕٛع ددٔعأسددذعقددةيٛا:ع٫عذلُددذاعقتًددتِكع٫ٚعععععع بددةغعقددةٍع:ع

عايهٛا  عأسدؾتِكع ٦ظُةعؿٓ،تِكعاسد،ٛا.
ٚطددددًِكعؾٓددددذ عٚآيدددد٘عؾظددددُعع ددددزيوعسطددددٍٛعالعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘ع

ع.(1)اكلظًُغلكعؾةْتذ ٛا
ٛعععع ذٜٓدد١عخددشٚزعاكلظددًُغلعخددةسزعاكلعععإٔعأَددةعاكلظددكي١عايجةْٝدد١عؾةيظددةٖشعٖدد

ٚ ًشددة عايٓـددشعملعَ،شندد١ععاهلذددّٛعٚايكتددةٍععمليًُؼددشنغلععأٖددٕٛيًكددة٥ِٗع
ْـددشعالع ددضعٚدددٌعَـددةس عيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘ععع ددذسعؾددةٕ

ٚطددًِعطددٛا٤ع ٓددذعدبددٌعأسددذعأٚع ًدد٢عأطددٛاسعاكلذٜٓدد١عٚأْدد٘ع ،ددةػلعٜتؿلددٌعععع
ع. ٓضٍٚعاكل٥٬ه١عيٓـش ٘عملعاحلةيتغلع

كعٚ كددة٤عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعععملعَ،شندد١عا٭سددضا سؿددشعاخلٓددذمععؾهددةٕع
ؿدد٢ًعالعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عملعاكلذٜٓدد١عَ،ذددض٠عيًددٓ عذلُددذععع

ملعَٓددععاٱقتتددةٍعكعٚطددؿوعايددذَة٤عايػضٜددش٠عكعٚطددٝبك٢ععععع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععع
                                                           

ع.ع4/308طبٌعاهلذ٣عٚايشػةدعملعطري٠عخريعاي،بةدعع(1)
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ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعسدددٌعععافذلُددذاخلٓددذمعػددةٖذافع ًدد٢عإٔعايددٓ عع
ري ٘عملعاي اسدددِعكعايظدددًِعايدددزٟعٜدددذ ٛعاكلظدددًُغلعٚايٓدددةغعيٲقتدددذا٤ع ظدددعع

ٚؿدددشفعايؼدددشعٚإ٫عؾدددةٕعاكل٥٬هددد١عايدددزٜٔعْضيدددٛاعملعَ،شنددد١ع دددذسعَٚ،شنددد١ع
ملعَ،شنددد١عستددد٢ع ؿلدددٌعَدددٔعالع دددضعٚددددٌعملعايكتدددةٍعععععسلدددشٚاأسدددذع

اخلٓددذمعكعٚيهددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعنددةٕعٜددشأفع ةكلؼددشنغلعع
عكعٜٚشدٛعهلِعدخٍٛعاٱط٬ّ.

ذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عععَٚددٔعَ،ددةْٞعسؿددشعاخلٓددذمعنشاٖدد١عايددٓ عذلُددعععع
ٚطدددًِعٚأؿدددشة ٘عيًُ،دددةٕعايظدددٝٛفعكعٚدشٜدددةٕعايدددذَة٤عكعٚؾٝددد٘عسدددفٸعععععع

عيًُظًُغلعٱدتٓة عاٱقتتةٍعٚاٱسٖة عَٚكذَة ٘.
ٚيدددٛع دددذ شتعدساطددد١عدػشاؾٝددد١عاكلذٜٓددد١عكعٚسؿدددشعاخلٓدددذمعملع ،دددفعععععع
ُٸددد١عكعٚقًددد١عأٜدددةّعَدددذ٠عسؿدددشعاخلٓدددذمعيتذًدددتعععععع دٗة ٗدددةعكعٚاي،ذًددد١عٚاهل

٢عالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٖٚدددٞعإَتٓدددةعععَ،ذدددض٠عغريٜددد١عيًدددٓ عذلُدددذعؿدددًع
 ؼدددش٠عآ٫فعَدددٔعاكلؼدددشنغلع دددٔعاقتشدددةّعاخلٓدددذمعَ،ذدددض٠عكعإرعملع هدددٔععع
ٖٓددةىعأطددبة عَةدٜدد١عقددةٖش٠عؽلٓددععٖددزاعايددٝؽعاي،شَددشّعَددٔعإقتشةَٗددةعكعععععععع
ٚيهددٔعالع ددضعٚدددٌع ،ددحعاخلددٛفعٚايش دد عملعقًددٛ ِٗعكعيكددذع ،ددحعالعععع

ظددد١َ٬عايدددٓ ع دددضعٚددددٌعاخلدددٛفعملعقًدددٛ عاكلؼدددشنغلعاكل،تدددذٜٔعايػدددضا٠عيع
ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚ ددٛايٞعْددضٍٚعايكددشإٓعٚاطددتذا١َعاٱطدد٬ّعكعععععع
ؾٝذددد عإ٫عطلٝدددـعاكلظدددًِعايٓدددةغعاٯَدددٓغلعطدددٛا٤عملعَؼدددةسمعا٭سضعأٚعععع

عملعَػةس ٗةع.
عٚؿلهٔع كظِٝعٖزاعاخلٛفعَٔعدٗةتع:
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اخلددٛفعاي،ددةّعاكلدد٬صّعيًهؿددشعٚ بددةد٠عا٭ٚثددةٕعكعٖٚددٛعايددزٟعععععععا٭ٚػلع:

ْ نكأَّألل  ًَّنَّم  َُللب نِبو للان أَطلل  ُكٌَّنننننننجتًدد٢ع كٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع س للُّ ْمِقُنِفللُنُقُمللٌِ نَّمَّللِ ٍ

ٌََ ٔنَّمعَّاِمِوني  ع.(1)صِباممَِّىنْ انمأَمنٍ ُّ زاَلنِبِىنس ْملأاًنانً ْ ْأً َّه َمنَّمُّااَ نً بَِٗص نْ 

 شػددضعخددٛفعاكلؼددشنغلعَددٔعٖددضؿلتِٗعملعَ،شندد١ع ددذسعٚ ددذّععععععايجةْٝدد١ع:
عَ،شن١عأسذع. كلعأٟعغة١ٜعَٔعغةٜة ِٗعملع

إدساىعَؼدددشنغلعقدددشٜؽعٱْؿدددةمعٚؾكدددذعا٭َدددٛاٍع ًددد٢عقتدددةٍعععايجةيجددد١ع:
ايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعكعَٚددٔع كٝددلعأٟععؾة٥ددذ٠عكعٚنددزاعع
 ةيٓظدددب١عيٲسٖدددة عؾدددةٕعا٭َدددٛاٍعايدددالع ٓؿدددلع ًٝددد٘ع٫ع ددد٪دٟعإػلع كٝدددلععع

عايػةٜةتعإؾلةع هٕٛعٚ ة٫فع ٢ًعأؿشة ٗةعٚغريِٖع.
ةد٧ععاكلؼددشنٕٛعحبؿددشعاخلٓددذمعسددٍٛعاكلذٜٓدد١عكعْ،ددِعععععيكددذع ؿددععايشا ،دد١ع:

ٖدددزٙعاكلؿةد٦ددد١عملعؽلٓدددععَدددٔعايدددتؿهريعحبًٝددد١عَٚهدددشعٱقتشةَددد٘عخةؿددد١عَدددععع
عاطتُشاسعسـةسِٖعيًُذ١ٜٓعأنجشعَٔع ؼشٜٔعي١ًٝ.

اخلدددٛفعاخلدددةقعملعٚاق،ددد١عاخلٓدددذمعكعإرع دددربعْؿدددشعَدددٔعععععععاخلةَظددد١ع:
سص٠عاكلؼدددشنغلعاخلٓدددذمع ش٥ةطددد١ع ُدددشع دددٔعٚدعاي،دددةَشٟعايدددزٟع كدددذّعكلبدددةععع

عاكلظًُغلعايزٜٔعخًـعاخلٓذمعٚ ذاِٖع ٢ًعسلٛعَتهشس.
ؾددربصعيدد٘عاٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّعٚقتًدد٘عكعٚاْٗددضّعأؿددشة ع ُددشعععععععع

َُِّْٛني نَّْمِقت ال  ٔعٚدعؾكتً٘عكعْٚضٍعقٛي٘ع ،ةػلعط ع.ع(2)صً كأَّأٓنَّممَّى نَّْمو 

ٖٚدددٌعٖدددزٙعايهؿةٜددد١عخةؿددد١عؼل،شنددد١عاخلٓدددذمعكعايدددٛا ع٫عكعؾُدددٔعععععع
ٜددد١عأ ددد٬ٙع دددذّع كدددلعٖذدددّٛعٚغدددضٚعٚاطدددععآخدددشعَدددٔععععاٱ ذدددةصعملعاٯ

عاكلؼشنغلعكعيٝتِعؿًضعاحلذٜب١ٝع ،ذعَ،شن١عاخلٓذمع ظ١ٓ.

                                                           

ع.151طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.25ا عطٛس٠عا٫سضع(2)
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ٖٚدددٌعقدددٍٛعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٜدددّٛعاخلٓدددذمعع
 ٓددددذَةعإْظددددشبتعا٭سددددضا ع)اٯٕعْػددددضِٖٚع٫ٚعٜػضْٚددددةعْظددددريعإيددددِٝٗ(ع

ُععع ةٕع دددٔعايدددٛاسدع ةٱطدددٓةدع دددٔعددددة شع دددٔع بدددذعالعا٭ْـدددةسٟعكعٚطدددًٝ
عايـشدع ؿظريافعي١ٰٜعأ ٬ٙعكعايٛا عْ،ِ.

قدددةٍعرندددشعيٓدددةعإعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالععنُدددةعٚسدع دددٔعقتدددةد٠عقدددةٍع:
ٚطددًِعقددةٍعٜددّٛعا٫سددضا عيددٔعٜػددضٚنِعاكلؼددشنٕٛع ،ددذعايٝددّٛعععععٚآيدد٘ع ًٝدد٘ع

ع.(1)ؾًِع ػضِٖعقشٜؽع ،ذعريو
ٚايٓظب١ع غلعاخلربٜٔع ُّٛعٚخـٛقعَطًلعكعأسذُٖةعملع ٍٛعاٯخشعكع

قتةد٠عطلتفع ةيبؼةس٠ع ،ذّعغضٚعاكلؼشنغلعيًُظًُغلكعدٕٚعاٱخبةسعؾشذٜحع
ع ٔعطريعايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعهلِ.

ٚؿلهددٔعإْؼددة٤عقددةْٕٛعاٱ ذددةصعملع ؿظددريعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عععععععع
عٚطًِعيًكشإٓ.

ؾٗدددزاعايكدددٍٛعَدددٔعاٱ ذدددةصعملع ؿظدددريعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘ععععع
َٚددٔعاٯٜددةتع كددلعايظددريعوددشٚزعايددٓ عععععٚطددًِعكلددةعؾٝدد٘عَددٔع ًددِعايػٝدد ععع

ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعيً،ُددش٠عكعؾهددةٕعؿددًضعاحلذٜبٝدد١عكعؾكددذعنددةٕعععععع
َظددريعطددًِعٚأَددةٕع٭ٖددٌعا٭سضعٖٚددٛعَددٔعايؼددٛاٖذع ًدد٢عقددةْٕٛع)ملععععععععع
غددددضعايددددٓ عذلُددددذ)ق(عأسددددذاف(عٚايددددزٟعؿددددذستعوـٛؿدددد٘عأس ،دددد١ععععع

عٚ ؼشٜٔعدض٤ٶعَٔعٖزاعايتؿظريعٚاحلُذعل.
ػددةٖذع ًدد٢عإٔعاكلؼددشنغلعٖددِعايػددضا٠عكعٚأْدد٘ع٫عععععععٚملعاحلددذٜجغلعأ دد٬ٙع

ٜـددضع ظدد١ُٝعغددض٠ٚع ددذسعٚغددض٠ٚعأسددذعكعٚغددض٠ٚعاخلٓددذمعكعْٚظددبتٗةعيًددٓ ععع
ذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عكعإؾلددةعنددةْٛاعملعسددةٍعدؾددةععكعع
ٚاكددطشاسعيًكتددةٍعكعَٚددععقٝددةّعاكلؼددشنغلع ددةيػضٚعؾكددذعْ،تددٛاع ةٱسٖددة عكعععععع

عٚايزٟعٜتٓضٙع ٓ٘عاكلظًُٕٛع.
                                                           

ع.1/382اخلـة٥فعايهرب٣ع(1)
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 اٌرفعري ٘را( ِٓ 717ا صء ) تداٌاخ لساءج يف
ٖٚددٛع(عَددٔعطددٛس٠عآٍع ُددشإع187يكددذعأخددتفعٖددزاعايددض٤ع تؿظددريعاٯٜدد١ع)ع

ْ نُ ًت لللٌَّنَّْمِكت لللا  نمأت ِ َاُّ ُّالللى نِممُّالللاضننً مألللانت ْكت و ٌن لللى نقٛيددد٘ع ،دددةػلعط َ نَّمَّلللِ ٍ ُ للل  نَّممَّلللى نََِْ لللا ً إنًَن أ

كعٚقددذعؿددذسعع(1)صَطللت   ًََّنِبللِىنث و ُّللانقأِمَم للانفأِِللَٗص نْ للانٍ َظللت   ًن ننننننفأُّ ِ لل  ًي نً َ َّٕ نُظو للٌَنِهَمنً َّن

عايض٤عايظةدغعٚايجُةْٕٛع ،ذعاكلة١٥عملعايـ١ًع غلعاٯ١ٜع.
ٖٚددٞععَٚددٔعؾلددٌعالع ددضعٚدددٌعإٔعٜهددٕٛع ددغلع ؿظددريعاٯٜدد١عايظددة ك١عععع

(عَدددٔعٖدددزاعايظٹدددؿشعاكلبدددةسىعع209ملعايدددض٤ع)ع(عَدددٔعآٍع ُدددشا186ٕاٯٜددد١ع)
اٯٜدد١عأدددضا٤عٚنًددٗةع كٜٚددٌعٚاطددتٓبة عٚاطددتكشا٤عَددٔععععععععٚ ددغلع ؿظددريعٖددزٙعع

اكللددددةَغلعايكذطدددد١ٝعكعٚ كطددددٝععيكددددٛاْغلعملع ًددددِعايتؿظددددريعٚايهدددد٬ّعععععع
عٚا٭ؿٍٛعملعد ٠ٛعيتجٜٛشع ًّٛعايكشإٓ.

عٚدة٤تع ٓةٜٚٔعٖزٙعا٭دضا٤عنةٯ ٞع:
 قةْٕٛعآٜةتعايظًِعذله١ُعغريعَٓظٛخ١.عع210ايض٤ع 

 َٓظٛخ١ع.عقةْٕٛعآٜةتعايظًِعذله١ُعغريعع211ايض٤ع 

 قةْٕٛعملعٜػضعايٓ ع)ق(عأسذافع.عع212ايض٤ع 

 قٛاْغلعا٭دضا٤ع.ع213ايض٤ع 

 قةْٕٛعآٜةتعايذؾةععط٬ّعدا٥ِع.ع214ايض٤ع 

 دا٥ِع.عط٬ّعايذؾةععقةْٕٛعآٜةتع215ايض٤ع 

 ٚاٱسٖة ع.عايكشإٓع غلعقةْٕٛعايتلةدع216ايض٤ع 

٢عالع(عؿددؿش١ع تلددُٔعايجٓددة٤ع ًددعع12ؼلكذَدد١عَددٔع)عع217ٚا تددذأعايددض٤عع
 ددضعٚدددٌع ًدد٢ع ددٛايٞعايددٓ،ِعاي،ةَدد١عٚاخلةؿدد١عكعٚ ٝددةٕعخـددة٥فعاكلٝجددةمعععع

عايزٟعأخزٙعالع ضعٚدٌع ٢ًعايٓةغع.

                                                           

ع.187طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
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ٚ ًشددة عٖددزاعايددض٤عاكلبددةسىعٖٚددٛعايجددةْٞعٚاي،ؼددشٕٚع ،ددذعاكلددة٥تغلعؾٗددٌعع
َدددٔعٖدددزاعاكلٝجدددةمعايٓٗدددٞع دددٔعاٱسٖدددة عكعايدددٛا عْ،دددِعكعَٚدددٔعاكلٝجدددةمعع

عأَٛس:
ع١ٝعاكلطًك١علع ضعٚدٌع.ٚدٛ عاٱقشاسع ةيش ٛ عا٭ٍٚع:

ً ِمللل أننايتكٝدددذع دددكدا٤عايؿدددشا٥فعٚاي،بدددةداتعكعقدددةٍع ،دددةػلعطععععععايجدددةْٞع:

َْنت قٌْ ٔنَّْمُقُمٌِ  َْنٍ و ُعَمنط و اِٖ  نَّممَِّىنفأإنناو انِْ ع.(1)صً ْ 

عايتظًِٝع ةيٓب٠ٛعٚايتٓضٌٜعٚاكل،ةدع.عايجةيحع:
علع.إختةرعاٱستذةزعٚايربٖةٕعٚط١ًٝع ٝةٕعٚاثبةتعاحلعايشا عع:

اٱَتٓدددددةعع دددددٔعإخةؾددددد١عايٓدددددةغعكعٚ ،دددددحعايش ددددد عملعععاخلدددددةَعع:
اجملتُ،دددةتعكعؾدددةٕعقًدددتعقدددذعايكددد٢عالعايش ددد عملعقًدددٛ عاكلؼدددشنغلعملعععععع

ْ نكأَّأللل  ًَّننَ،شنددد١عأسدددذعنُدددةعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط س لللُّ ْمِقُنِفلللُنُقُملللٌِ نَّمَّلللِ ٍ

ْ للللْأً َّه َمنَّمُّاللللاَ نً ِبللللَٗص نْ ََللللٌ ٔنننَّم  َُللللب نِبو للللان أَطلللل  ُكٌَّنِباممَّللللِىنْ للللانمأللللَمنٍ ُّ للللزاَلنِبللللِىنس للللْملأاًنانً نننننن

ع.(2)صَّمعَّاِمِوني 

ٚايددٛا عدددة٤تعاٯٜدد١عحبددشفعاٱطددتكبةٍع)ايظددغل(عيبٝددةٕعأْٗددةع ًدد٢ععععععع
عدٗةتع:

عإْزاسعايزٜٔعنؿشٚاع.عا٭ٚػلع:
عايبؼةس٠عيًٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعٚأؿشة ٘ع.عايجة١ْٝع:

ٚ دددٔععصددددشعَؼدددشنٞعقدددشٜؽع دددٔع هدددشاسعغدددضٚعاكلذٜٓددد١عكعععععايجةيجددد١ع:
عاٱسٖة عٚايت،ذٟع.

                                                           

ع.32طٛس٠عاحلرعع(1)
ع.151طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
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ٚ ددغلعقٝددةّعاكلؼددشنغلع ةٱسٖددة عٚقٝددةَِٗع ددةيػضٚع ُددّٛعٚخـددٛقععععععع
َطًددلعكعؾكددذعَددةسغعَؼددشنٛعقددشٜؽعاٱسٖددة عَددٔعسددغلع ،جدد١عايددٓ عذلُددذع
ؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعْٚدددضٍٚعآٜدددةتعايكدددشإٓعإرعأؿدددة ِٗعاحلٓدددلععععع

عٚايػٝاعَٔعْضٍٚعنٌعَٔع:

ن*ُقللَمنه للٌ نَّممَّللى ن أح للٌدننننطعآٜددةتعايتٛسٝددذعَٚٓٗددةعطددٛس٠عاٱخدد٬قعععععا٭ٚػلع:

َْنمأى نُكًٌََُّّن أح ٌدن*مأَمنٍ ِمَدنً مأَمنٍ ٌمأَدنن*َّممَّى نَّمؼاو د ن ع.(1)صً مأَمنٍ ُك

ٚٸٍعاكلؼددشنٕٛعٖددزٙعاٯٜددةتععععايجةْٝدد١ع: آٜددةتعرّع بددةد٠عا٭ؿددٓةّعكعٚقددذعأ
ع.(2) كْٗةعط ٸعٚػتِعٯ ة٥ِٗع٭ِْٗع بذٚاعا٭ؿٓةّع

يددالعطلددتفع تؿظددريٖةعٖددزاعايددض٤ععععٚ ،ددذعاكلكذَدد١عرنددشتعْددفعاٯٜدد١عاععع
(عَددٔعطدددٛس٠عآٍع ُدددشإعكعٖٚددٞعآخدددشعآٜدد١عٚؾدددلعْظدددِعععع187ٖٚددٞعاٯٜددد١ع)ع

ايكدددشإٓعأقدددّٛع تؿظدددريٖةعكعثدددِعددددة٤ع دددة عاٱ دددشا عٚايًػددد١عملعقلدددععععععع
كعثدددِع ددة ع)ملعطددٝةمعاٯٜددةت(عملعؿددد١ًععععع18-14ؿددؿشةتعَددٔعايـددؿش١عععع

عٖزٙعاٯ١ٜع ةٯ١ٜعايظة ك١.
عرلتـددةفع آٜدد١عٚاسددذ٠ععَٚددٔعؾلددٌعالعإٔعٜطددٌعنددٌعدددض٤عَددٔعايتؿظددريعععع

َددٔعايكددشإٓع تذًدد٢عؾٝدد٘عرخددة٥شعَددٔعاي،ًددّٛعايددالعملعثٓةٜددةعاٯٜدد١عٚايـدد١ًععععععععع
ع. ٝٓٗةعٚ غلعاٯٜةتعاجملةٚس٠عهلةع

أَددةعايـدد١ًع ٝٓٗددةعٚ ددغلع ُددّٛعآٜددةتعايكددشإٓعا٭خددش٣عؾٗددٛع ًددِعَهٓددٕٛع
ٜظدددددتًضّع ظدددددخريعَ٪طظدددددةتع ًُٝددددد١عيًتشكٝدددددلعٚايػدددددٛقعملعحبدددددةسٙعع

عٱطتخشازعايذسسعٚايٰي٧عَٓ٘ع.
ملععدددة٤ع ،ددذعاٱ ددشا عٚايًػدد١عععايددزٟقؿددتعملع ددة عطددٝةمعاٯٜددةتعععٚٚ

 ٓددذعؿدد١ًعٖددزٙعاٯٜدد١ع ةٯٜدد١عايظددة ك١عهلددةعكعٖٚددٛعقٛيدد٘ع ،ددةػلععع(217ايددض٤ع)

                                                           

ع.4-1طٛس٠عا٫خ٬قعع(1)
ع.2/40أْظشعايشٚضعا٭ْـعع(2)
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ْ نُ ًت لللٌَّنَّْمِكت لللا  نننننط ْ نَّمَّلللِ ٍ ْانِْللل مأت َِمألللٌ نانِفلللُن أَْلللٌ َِّمُكَمنً  أَنَِّشلللُكَمنً مأت َشلللو و 

ْ ن أَطللللل  ن ْ نَّمَّلللللِ ٍ َْنقألللللَِِمُكَمنً ِْللللل ُكٌَّن أًًٔنكألللللَِرًيَّنً إنَننت َؼلللللِِ  ًَّنً ت تاُقلللللٌَّنِْللللل

َْنُ للللَز ننَّْمللللأُْ ٌَننن نددددةٕعؾٝٗددددةعطددددتعَظددددة٥ٌع ًدددد٢عععكعٚ(1)صفأللللإننانً ِملللل أنِْلللل

ع.ايتؿـٌٝ
َٚٔعَ،ةْٞعايُعع غلعاٯٜتغلعيضّٚعايـربعكعٚ ٌُعاٱ ت٤٬عملعا٭َٛاٍعكع

اكلظدًُغلععٚ ذّعايًذ٤ٛعإػلعايكتةٍعٚاي،ٓـعَطًكةفعٚيبٝةٕعقدةْٕٛعٖٚدٛعإ دت٤٬عععع
عٝجةمعايزٟعأخزٙعالع ٢ًعايٓةغع. ة٭َٛاٍعٚا٭ْؿععَٔعاكل

ٌععع ًدد٢ع ةَدد١ععالعطددبشةْ٘عإرعأخددزع كعايٓددةغعايتـددذٜلع ددةيٓب٠ٛعٚايتٓضٜدد
ايـددددربع ٓددددذع ًكددددٞعايظًددددِععٚ ددددذّعذلةس تٗددددةعكعٚأخددددزع ًدددد٢عاكلدددد٪َٓغل

عٚاٱسٖة ع.
إ ٗددةسعاحلددلعكعٚد٥٫ددٌعايٓبدد٠ٛعستدد٢عَددعععععععةُدد َٝٓٗٚددٔعَ،ددةْٞعايُددعععع

عٚا٭ْؿعع.عا٭َٛاٍَةعملعٜـٌعاػلعايتك١ٝعملععاٱ ت٤٬
ثدددِعددددة٤ع دددة عإ ذدددةصعاٯٜددد١عايدددزا ٞعٚاٱ ذدددةصعملعخًدددلعاٱْظدددةٕعععع

عٚأخزعالع ضعٚدٌعاكلٛاثٝلع ٢ًعايٓةغعقبٌعخًلعآدّع ًٝ٘عايظ٬ّ.
يٝهٕٛعاكلٝجةمعَٔعَـةدٜلعَةعٚسدعملعاحلذٜحعايكذطٞعكع ٔع ُشٚع دٔعع

َ نِبج اِنِبنطٚطًِع ٔعقٛي٘عآي٘عٚطكيتعايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘ع بظ١عقةٍع:ع ً ْ انُكُّ

َْنَ با أ َْنَ َحو ْ نِْ ع.َةعنةٕعايٓذا٤كع(2)صَّمِلٌَننإنًَنن اد ٍَُّ انً مأِك

ع.عَٚةعنةْتعايشفل١ع
نتة عنتب٘عالعقبٌعإٔعطلًلعخًكد٘ع دكيؿٞع دةّعكعثدِعٚكد،٘ع ًد٢عععععععع:قةٍع

إٔع شػ٘عكعثِعْةد٣ع:عٜةعأ١َعذلُذعطبكتعسفلالعغلد عكعأ طٝدتهِعقبدٌعععع

                                                           

ع.186طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.46طٛس٠عايكـفعع(2)
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 ظكيْٛٞعكعٚغؿشتعيهِعقبٌعإٔع ظتػؿشْٚٞعكعؾُٔعيكٝ عَٓهِعٜؼدٗذعإٔع٫عع
ع.(1)إي٘عإ٫عالعٚإٔعذلُذافع بذٟعٚسطٛيٞعؿةدقةفعأدخًت٘عاي١ٓ

ٚؿلهددٔع ظدد١ُٝعآٜدد١عايبشددحعآٜدد١عأَةْدد١عاكلٝجددةمعكعٚأْدد٘ع ٗددذعٚٚثٝكدد١عصلدد عع
عإٔعضلؿظٗةعايٓةغعكعٚ هٕٛع ٓٛإعا٭يؿ١عٚاحتب١ع ِٝٓٗع.

عسَٔعٖذشإعاكلٝجةمعٚاٱ شاضع ٓ٘ع.ٚ تلُٔعاٱْزا
ٚملعٜدددشدعيؿددداع)ْبدددزٚٙ(عملعايكدددشإٓعإ٫عملعآٜددد١عايبشدددحعكعٚؾٝددد٘عاػدددةس٠عع

عاكلٝجةمعايظُةٟٚع.ع ت،ةٖذإػلعٚدٛدعأ١َعملعنٌعصَةٕع
إٕعد دددد٠ٛعايكددددشإٓعيت،ةٖددددذعٚسؿدددداعاكلٝجددددةمعطدددد٬ عمسددددةٟٚعكددددذععع

كعٚ ة ددددحعيًت،ددددةٕٚعملع ددددشدٙعَددددٔعععاٱسٖددددة عٚسـددددشعٚ لددددٝٝلعيدددد٘ععع
ع.٫عأؿٌعي٘عملعأؿٌعاي،كٝذ٠عاجملتُ،ةتع٭ْ٘ع

ٖٚددٌعراتعاكلٝجددةمعدددة٤ع دد٘عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععععع

َ نايددٛا عْ،ددِعكعٚ شطددةيت٘عؽلددتعأسهددةّعايؼددشٜ،١عكعقددةٍع ،ددةػلعطعع َّمَْ للٌَ  ن أْكو ْملل

َْنََّؿللنننن ٝأ  نِدٍُّللانفأو لل َ نمأُكللَمنَّإلنَسلل َ نُ مأللََُكَمنِنَوو ِتللُنً َ ِؿللَ ُل انِفللُنمأُكللَمنِدٍللُّ ُكَمنً  أَتو َولل

ٍَنِمإنَثٍمنفأإننانَّممَّى نيأٌٌََّنَ ِحٌَم ع.(2)صْ َ و ؼ ٍْنيأََ  نْ ت ج اِن

َٚددٔعؽلةَٗددةع ،ةٖددذعاكلٝجددةمع ددكدا٤عايؿددشا٥فعٚاي،بددةداتعكعْٚؼددشعأيٜٛدد١عععع

ُ ُمللٌَّنِفللُنَّمشاللْممننكأافَّللْ ننننايظددًِعملعا٭سضعكعقددةٍع ،ددةػلعطع ْ نَْ ُّ للٌَّنََّد ٍ ا أٍ و للانَّمَّللِ ٍ

كعٚ ددبغلعٖددزٙعاٯٜدد١عإٔععع(3)صُ ُلللٌ َِّ نَّمظاللََلأانننإنناللى نمأُكللَمنُ للد ً نْ للِِنيٌنننننً ٜأنت تاِِو للٌَّ

ع.ؾٗٛعأَة١ْع كة٥ذ١ٜع ٓذعنٌعَظًِعٚنتة ٞعايظًِعَٔعاكلٝجةمعكع
ع ة عإ ذةصعاٯ١ٜعايػريٟعملع ؿظريعآ١ٜعايبشحع.عٚٚسد

                                                           

ع.7/496ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.3طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(2)
ع.208طٛس٠عايبكش٠عع(3)
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ٕعع ي،ةَددد١عايٓدددةغعكعَٚٓددد٘عععيبٝدددةٕعقذطددد١ٝعاكلٝجدددةمعٚاق اْددد٘ع ًدددضّٚعايبٝدددة
شطددةي١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَٚددةعؾٝٗددةعَددٔعععععععايبؼددةس٠ع 

ع.(1)صً ْ ان أََس ْمُّ اكأنإنَّٜنَ َحو ْ نِمْمو امأِوني ايشفل١عاي،ة١َعكعقةٍع ،ةػلعط

َٚددٔعسفلدد١عالعٖددزٙعا٭َددٔعاي،ددةّعيًٓددةغعٚقددذعجتًددتعَـددةدٜلعٖددزاعععع
ايظدددٓغلعا٭ٚػلعيًب،جددد١ع ةطت٦ـدددةٍعايدددٛأدعكعٚاْكطدددةععأطدددبة عععععععملا٭َدددٔع

ضٚع ددغلعايكبة٥ددٌعكعيُ،ٗددِع ددتعساٜدد١عاٱؿلددةٕعكعَٚ،ددةْٞعا٭خدد٠ٛعملععععععععايػدد
عالعكعَٚٔعَ،ةْٞعٖزٙعا٭خ٠ٛعٚدٛٙع:

عقةْٕٛعا٭خ٠ٛعاٱؿلة١ْٝعػ،ب١عَٔعاكلٝجةمع.عا٭ٍٚع:
عقةْٕٛعا٭خ٠ٛعاٱؿلة١ْٝع شصخعدٕٚعاٱسٖة ع.عايجةْٞع:

راتعا٭خدد٠ٛعاٱؿلةْٝددد١ع ٝددةٕعيًُٝجددةمعيًٓدددةغعكعيٝهددٕٛعَدددٔععععععايجةيددحع:ع

عكعٚدٛٙع:(2)صمأت ِ َاُّ ُّاى نِممُّااضندٛٙع كذٜشعقٛي٘ع ،ةػلعطٚ

عيتبٝغلعٚدٛ عاٱؿلةٕعيًٓةغع.عا٭ٍٚع:
عيتبٝغلعاكلٝجةمعٚاي،ٗذعَععالعيًٓةغع ةيب١ٓٝعٚايربٖةٕع.عايجةْٞع:

عيتبٝغلعيًٓةغعقبضعايهؿشعٚايظًِعٚايت،ذٟ.عايجةيحع:

 لأْٛ املٍثاق ٚالٍح ِٓ اإلز٘اب
تلددةدع ددغلعاكلٝجددةمعايظددُةٟٚعٚاٱسٖددة عإرعٜتكددّٛععععع ددذٍعاٯٜدد١ع ًدد٢عايعع

اكلٝجددةمع ةيبٝددةٕعٚايتشًددٞع ةحلهُدد١عكعٚاطتشلددةسعايربٖددةٕعكعنُددةعٚسدعملعععععع

كعَٚددٔعاكلظددة٥ٌعايددالعملعأرنشٖددةعملعايددض٤ععععع(3)صمأت ِ َاُّ ُّاللى نِممُّاللاضننآٜدد١عايبشددحعطع

(عاخلددةقع تؿظددريعٖددزٙعاٯٜدد١عٖددٞعٖددٌعَددٔعرلةَ دد ع ٗددزٙعاٯٜدد١عكععععععععع217)
عٛٙع:ايٛا عَٔعٚد

                                                           

ع.107طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(1)
ع.187طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
ع.187طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
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عرلة ب١عايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.عا٭ٍٚع:
رلة بدد١عاكلظددًُغلعكعٚ ،ددجِٗع ًدد٢عايتؿكدد٘عملعايددذٜٔعٚاي،ُددٌععععععععايجددةْٞع:

ع ظٓٔعاكلٝجةمعكعٚطٓٔعايتك٣ٛعكعَٚٓٗةعايتٓضٙع ٔعاٱسٖة ع.
كعاكلٝجددةمعٚا٭َددٔعرلة بدد١عأٖددٌعايهتددة عكعٚد ددٛ ِٗعيت،ةٖددذعععايجةيددحع:

م نَّْمِكت للاِ نت و للامأٌََّنإنمأللٓنكأِمو للٍْنس للٌ ٍَّٕنب ََُّ ُّ للانً ب ََللُّ ُكَمن أَّٜنن وَِ للد نإنَّٜنَّممَّللى نً ٜأننننُقللَمنٍ ا أَهللقددةٍع ،ددةػلعط

َْند ًنننَّممَّلللِىنفألللإنَننت ٌ مَّلللٌََّنفأُقٌُملللٌَّنننن ـًلللان أََب اًبلللانِْللل ـ لللُّ انب َو ًََٗانً ٜأنٍ تاِ للل  نب َو ن َظللل نكأنِبلللِىنط للل

ع.(1)صََّطو د ًَّنِبأأناانْ َشِمو ٌن 

رلة بددد١عايٓدددةغعـلٝ،دددةفعكعيبٝدددةٕعقدددةْٕٛعٖٚدددٛعٚددددٛدعَٝجدددةمععايشا دددعع:
ٚ ٗددذعْددضٍع دد٘عا٭ْبٝددة٤عايظددة كٕٛعٚ شنددٛٙعٚدٜ،دد١ع ٓددذعأ بددة ِٗعؾٝذدد ععععععععع

عاي،ٌُع ٘ع.
رلة بدد١عنددٌعإْظددةٕع ًدد٢عسلددٛعَظددتكٌعكعٖٚددٛعَددٔعأطددشاسعععععععاخلددةَعع:

ايكددشإٓع ،ددذّعٚدددٛدعٚاطددط١ع ددغلعاٱْظددةٕعٚايتهًٝددـعايظددُةٟٚعكعٖٚددٛععععععع
عع كة٤عايكشإٓعغلةفع شٜةفعإػلعّٜٛعايكٝة١َع.َٔعاٱ ذةصعمل

ٖٚددزاعاكلٝجددةمعطددٛسعاكلٛدبدد١عايهًٝدد١عيًٓددةغعـلٝ،ددةفعٱيتكددة٤عايٓددةغعملععععععع
اٱقددددشاسع ةي،بٛدٜدددد١علع ددددضعٚدددددٌعكعٚإ ٝددددةٕعطددددٓٔعايطة دددد١عكعٚايتكٝددددذعع
 كسهددةّعاحلدد٬ٍعٚاحلددشاّعكعٖددزٙعا٭سهددةّعايددالعؿددةسبتعاٱْظددةٕعَددٔعععععععع

ةفعدٕٚعاٱسٖدددة عٚاٱقتتدددةٍععٜدددّٛعٖدددب عآدّعإػلعا٭سضعكعيتهدددٕٛع شصخدددععع
ع غلعايٓةغع.

َٚدددٔعَ،دددةْٞعٚقةٜددد١عاكلٝجدددةمعَدددٔعاٱسٖدددة عإْددد٘ع ة دددحع ًددد٢عاكلدددٛد٠عععع
ايٓددةغعكعٖٚددٌعٖددٛعطددب عيٓددضٍٚعايشفلدد١عَددٔع ٓددذعالعكععععععع ددغلٚايتددآيـع

عايٛا عْ،ِع.

                                                           

ع.64طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
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ُ ِمََّأْ ؾشُٝٓةعد،ٌعالع ضعٚدٌعاٱْظةٕعط كعأْضٍع ًٝد٘عع(1)صِفُنَّٞأَََّنن

١عَٚٓٗةعاكلٝجةمعؾٗٛعيطدـع ةي،بدةدكعٚقدذعْدةٍعأٖدٌععععععٚايشأؾعايشفل١كشٚ ةفعَٔع
ايهتة عَٓضي١عخةؿ١ع ٓذعالع ضعٚدٌع تـذٜكِٗع ة٭ْبٝة٤عايظة كغلعكعَٚٔع
ٖزاعايتـذٜلعٚدٛ عاي،ٌُع ةكلٝجدةمعايدزٟعددة٤ع د٘عا٭ْبٝدة٤عٚايدزٟعٜتكدّٛعععععععع
 ةيتٛسٝذعٚا بةععاحللعْٚبزعايؼشىعٚايل٬ي١عٚاكلٓععَٔعاٱقتتةٍعٚاٱسٖة عكع

َْنب َوِدنػلعطقةٍع ،ة َْنٍ ِ داَلنِنَوو ْأنَّممَِّىنِْ َْنٍَ ٍْنب َاُّ ٍْنً ْ  ُنإنَس  ََِّٖم نكأَمنَت ََُّ اه مَنِْ س مَنب ُّ

ع.(2)صْ انج إ َتى نفأإننانَّممَّى نط ِدٍد نَّْمِوقأاِ 

ٚاكلٝجددةمعآٜدد١ع ٝٓدد١عْددضٍع ًدد٢عا٭ْبٝددة٤عٚ ًػددٛٙع٭ؿددشة ِٗعٚٚؿددٌعإػلععععععع
ايكٝةَدد١عكعٚصلدد ع ًدد٢عاكلظددًُغلعٚأٖددٌعععإ بددة ِٗعكعيددزاعٖددٛع ددةمعإػلعٜددّٛععع

ايهتدددة عٚايٓدددةغعاحتةؾظددد١ع ًٝددد٘ع ،دددٌعا٭سضعداسعايتٛسٝدددذعٚاٱؿلدددةٕعكع
عٚذلٌعا٭َٔعٚايظ٬ّ.

 لأْٛ ذألٌؤ اٌرٕصًٌ ِع حسب اٌسؤظاء عٍٍٗ
يكذعد،ٌعالع ضعٚدٌعاحلٝة٠عايذْٝةعداسعايٛسٞعٚايتٓضٌٜعكعإرعؿدةس عع

 ٢ًعَة١٥عٚأس ،١عٚ ؼشٜٔعأيـععْضٚي٘عطتُشٚااٱْظةٕعَٔعسغلعٖبٛ عآدّعكع
ْ عنةْٛاعَت،ةقبغلعملعصَةِْٗعَٚتؿشقغلعملعأَةنٔع ،جدتِٗعٖٚذدش ِٗعكعٚؾٝد٘عععع
سفل١ع ةيٓةغعـلٝ،ةفعكعٚسذ١ع ٢ًعايدزٜٔعنؿدشٚاعكعٚملعٜهدٔع ،ةقد ع ،جد١عععععع

كعإؾلةعندةٕعٜدتِععععٚا ؿةقةفكعٚملعضلذخعؿذؾ١ععادتٗةدٜةفا٭ْبٝة٤عٖٚذش ِٗعأَشافع
إ٫عالع ضعٚدٌعكعٖٚٛعَدٔعَـدةدٜلعقٛيد٘ع ،دةػلعععععع ٓظةّعدقٝلع٫عٜكذسع ًٝ٘

ٍَُٕنُ د ًدَّط ع.(3)صً  أَحؼ ٓنُكمانط 

                                                           

ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.211طٛس٠عايبكشس٠عع(2)
ع.28طٛس٠عائعع(3)
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ٕعاٱسٖدددة عكعٚسدددٛادضع دددذؾععيكدددذعد،دددٌعالع دددضعٚددددٌعَٛاْدددععدٚ
عكعحلش١َعاكلكذ١َعحلش١َعرٜٗةعكعَٚٔعٖزٙعاكلٛاْعع:َكذَة ٘

كععٙ بدددةدع دددكِْٗ:عسددد عالع دددضعٚددددٌعيًٓدددةغعكعَٚٓددد٘عْ،دددتِٗعععا٭ٍٚ

ُِِ للاِدِن أناللُننتدد٘ع ٗددِعـلٝ،ددةفعكعقددةٍع ،ددةػلعطعع ددٔعسفلعٚإخبددةسٙ َ٘ن ن ِالل

ع.(1)ص أن انَّْمغ ٌََّ نَّم اِحَم 

:ع ؿلدددٌعالع دددضعٚددددٌع دددةيٓؿ عَدددٔعسٚسددد٘عملعآدّعكعٖٚدددٌعععععايجدددةْٞ
سـددددٌعراتعايددددٓؿ ع ةيٓظددددب١عي٥٬ًُهدددد١عكعا٭قددددش ع٫عكعْ،ددددِع٫ع ددددٝ ععع

ٚاكل٥٬هدددد١عَددددٔعكعاخل٥٬ددددلع ـددددٝؼعإنددددشاّعالع ددددضعٚدددددٌعيًُخًٛقددددةتع
عةعٚأطٓةٖةعس ب١ع.أػشؾٗ

ُ ِمََّأْ :ع ٓـٝ عاٱْظةٕعطايجةيحع ع.(2)صِفُنَّٞأَََّنن

:ع ؿلدددٌعالع دددضعٚددددٌع ًددد٢عاٱْظدددةٕع دددكٕعسصقددد٘عاي،كدددٌععععععايشا دددعع
يًتُٝٝدددضع دددغلعاحلدددلعٚايبة دددٌعكعٚايـدددذمعٚايهدددز عكعٚاحلظدددٔعايدددزا ٞعععع

ع.اخلٛفعٚأطبة ٘عٚدؾعيٮَٔع
ؾُدددٔعخـدددة٥فعاي،كدددٌعايتُٝٝدددضعٚايؿـدددٌع دددغلعأ دددشافعايتلدددةدعكععععععع

ظددٔعايـدد١ًع ٝٓٗددةكعٚايٓظددب١ععععاٱخددت٬فع ٝٓٗددةعكعٚأ ددشافعايتلددةٜـعٚسعععٚ
ٖٚددٛععلددةدعكعللددةعٜددذٍع ًدد٢ع كددة٤عأسددذُٖةعكعععععؿلددةٕعٚاٱسٖددة عايتع ددغلعاٱ

اٱؿلدددةٕعكعٖٚدددٛعَدددٔعأطدددشاسعخ٬ؾددد١عاٱْظدددةٕعملعا٭سضعْٚدددضٍٚعاكل٥٬هددد١ع
عيٓـش٠عايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.
يتٓضٜدددٌعأَدددشافعدذٜدددذافعملععٚاعملع هدددٔعسدددش عايش٩طدددة٤ع ًددد٢عا٭ْبٝدددة٤ععع

ُلنقأات للللم نْ و للللى نن ددددكسٜ عايٓبدددد٠ٛع ددددذيٌٝعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطع َْنن ِِلللل َْنِْلللل ً كأللللأأٍا

                                                           

ع.49طٛس٠عاحلذشعع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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َنباَ للٌن نكأللَِرٌينفأو للانً ه ُّ للٌَّنِمو للان أػ للاب و َمنِفللُنس للَِِمننَّممَّللِىنً ْ للانؿ للو ٌََّّنً ْ للانََّسللت كأان ٌَّنً َّممَّللى ننننننننننن

ْ ن ٍعكع(1)صٍ ِ للللب نَّمؼاللللاِب نٍ دؾة ددددةفعكعٚكددددذعايظًددددِععععا٭ْبٝددددة٤عٚنددددةٕعقتددددة

ٚاٱسٖدددة ع٫ٚط٦تـدددةي٘عَدددٔعا٭سضعكعٚٚسدتعؾٝددد٘عأخبدددةسعَدددٔعايظددد١ٓععع
عايٓب١ٜٛع.

ٚآيدد٘عيكددذعسأٜددتعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععٚقددةٍع بددذعالع ددٔعَظدد،ٛدع:عع
ٖٚددٛعؿلظددضعايددذّع ددٔعٚدٗدد٘عٖٚددٛعضلهددٞعْبٝددةفعَددٔعا٭ْبٝددة٤عٖٚددٛعععععع:ٚطددًِع

ِٻعاٖذعقَٛٞعؾ ِْٗع٫عٜ،ًُٕٛ ع.(2)ٜكٍٛع:عايًٗ
ْبٝددة٤عايددزٟع٫قددٛاعا٭ر٣عْددٛ ع ًٝدد٘عايظدد٬ّعكعٚنددةٕعايهؿددةسعععععَٚددٔعا٭

عٜلش ْٛ٘عست٢عٜػ٢ُع ًٝ٘عكعٚ ٓذَةعٜؿٝلعٜذ ٛعالع ٗذا١ٜعقَٛ٘ع.
 ًٝدد٘عايظدد٬ّعايددزٟعـلددععقَٛدد٘عاحلطدد عيٝششقددٛٙعملعععععإ ددشاَِٖٝٚددِٓٗع

ٝأًْانايٓدددةسعؾةْكدددزٙعالع دددةكل،ذض٠عكع كٛيددد٘ع ،دددةػلعط ُقْمُّ لللانٍ ان لللاَ نُكلللٌِنُنب لللَ ًدَّنً س للل

كعؾخدددشزعَدددٔعٚطدددطٗةعطدددةكلةفعكعٚندددٌعٖدددزاعا٭ر٣عَدددٔع(3)صمألللٓنإنَبللل  َِّهَم ُ 

ايظًدددددِعٚاٱسٖدددددة عيٝظدددددتخًـعالع دددددضعٚددددددٌعاكلظدددددًُغلعملعا٭سضعع
عؾُٝتٓ،ٛاع ٔعايظًِعٚاٱسٖة ع.

َٚٔع ًِعايش٩طة٤عيًٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع٬َسكتِٗعيد٘عع
عاٱ ةد٠طٛا٤ع ةيكتٌعأٚععملع شٜلعاهلذش٠عٚإساد٠عَٓ،٘عَٔعايٛؿٍٛعإػلعاكلذ١ٜٓ

عايكٗش١ٜعإػلعَه١عٚسبظ٘ع عاٱدٗةصع ًٝ٘عٚقتً٘ع.
َٚٔعخـة٥فعايٓب٠ٛعَظةٚا٠عايٓةغعأَةّعأسهةّعايؼشٜ،١عيٝععَٔعؾةسمع
 ِٝٓٗعطٛا٤عملعأدا٤عاي،بدةداتعأٚعملعاكل،دة٬َتعٖٚدٛعا٭َدشعايدزٟع٫عٜشكدةٙععععععع

                                                           

ع.146طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.4/254ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.69طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(3)
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كع كٕعْـشع(1)صكأ ني نَّْمكألاِف  ًن ن أَننٍ ِتمانن ٌَ ي نً مأٌَنايش٩طة٤عكعٚيهٔعالعأ ٢عإ٫عط

ٜكد ٕعٖدزاعايظٗدٛسعحبؿداعأ بدةععا٭ْبٝدة٤ععععععععٚإٔا٭ْبٝة٤عٚأ ٗشِٖع ٢ًعايذٜٔع
ايظٓٔعايٓب٠ٛعَٚٓٗةعايظ٬ّعٚ ،ةٖذعا٭َٔعملعا٭سضعكعٚاٱَتٓةعع ٔعايظًدِعع

عٚايت،ذٟ.

 تني اٌٛأد ٚاإلز٘اب
ََنقدددةٍع ،دددةػلعط ِانً َنلللن*ً إنً َّنَّْمو لللٌَٕ ًد ُّنس لللِٗمأ ََِبلللأأ ٚؾٝددد٘ع ٛثٝدددلعع(2)عصٍبنُقِتمأللل

َددددٔعايظددددُة٤عحلددددةٍعايددددٛأدعٚر ددددضعايبٓددددةتعؿددددػةسافعكع٫ٚعٜ،ًددددِعكددددشسعع
اطدددتذاَت٘عإ٫عالع دددضعٚددددٌعكعؾذدددة٤عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘ع

عٚطًِع ةطت٦ـةٍعايٛأدعَٔعدٗةتع:
كعٚندددةٕعاي،ش دددٞعٜكتدددٌعا ٓتددد٘عكعع:عقدددبضعايكتدددٌعٚطدددؿوعايدددذَة٤عا٭ٚػل

َددةعٖددٛععايكٝةَدد١يًُدد٪ٚد٠عٜددّٛععايظدد٪اٍٜتٛددد٘عٜٚط،ددِعنًبدد٘عكعٖٚددٌععٜٚػددزٚ
٫عايددزْ عايددزٟعقتًددٛىع ظددبب٘عكعأّعأْٗددةعٖددٞعايددالع ظددكٍعقة ًددٗةعكعايددٛا عع

ٔعع كعٱساد٠ع دددٛ ٝ عايكة دددٌعكعٚ ٝدددةٕعَكة ًتددد٘عَدددععععععع ،دددةسضع دددغلعا٭َدددشٜ
اكلكتدددٍٛعرندددشافعندددةٕعأٚعأْجددد٢عكعٚإراعنةْدددتعايبٓدددتعؿدددػري٠عأٚعايشكدددٝ،١عععععع

ع.عٚ ةٱسٖة ع ًُةفعٌٜٴكت ٴظكٍع ٔعٚأدٖةعكعؾهٝـع ةيزٟع
يدددزاعؾدددةٕعآٜددد١عايدددٛأدع دددزٜشعَدددٔعايظًدددِعَطًكدددةفعَٚدددٔعايدددتؿذرياتعععععععع
اي،ؼددٛا١ٝ٥عكعٖٚددٛعَددٔعايؼددٛاٖذع ًدد٢ع كددة٤عاٯٜدد١عايكشآْٝدد١عغلدد١ع شٜدد١عإػلععع

عّٜٛعايكٝة١َ.
ٜكدددعععؾهدددةٕ:عؿلهدددٔع ظددد١ُٝع)ايدددٛأد(ع ةٱسٖدددة عا٭طدددشٟعكععععايجةْٝددد١ع

راتعا٭ عداخدددٌعا٭طدددش٠عكعٚضلدددضٕعا٭ّعٚأؾدددشادعا٭طدددش٠عكع دددٌعضلدددضٕععععع
عنُةعملع ،فعا٭خبةسع.ع ةيٛأدايزٟعٜكّٛع

                                                           

ع.32طٛس٠عايتٛ ١عع(1)
ع.9-8طٛس٠عايتهٜٛشعع(2)
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ؽلددِٝعأّعس ٝ،دد١عكع ٓددٛعٖددٌعٖددِععايددٛأدٚاختًددـعملعايددزٜٔعا تددذأع ٓددذِٖعع
ِععععع عٚقٝددٌعأٍٚعَددٔعٚأدعقددٝعع ددٔع ةؿددِعَددٔعص ُددة٤عؽلددِٝعكعإرعاَتٓ،ددتعؽلددٝ

دؾددععا٭ ددة٠ٚعيًٓ،ُددةٕع ددٔعاكلٓددزسعًَددوعاحلددري٠عكعؾكسطددٌعإيددِٝٗعدٝؼددةفعععع ددٔ
يددزساسٟعكعؾٛؾددذتعقبًٝدد١عؽلددِٝع ًدد٢عايٓ،ُددةٕعععكعؾةطددتةقٛاعايددٓ،ِعكعٚطددبٛاعاع

كعٚ ـددةحلٛاعٚ ددةدتعايٓظددة٤عإ٫عا ٓدد١عيكددٝعع ددٔع ةؿددِعاختددةستعايددزٟععععععع
طددبةٖةعكعٚملع شدددععإػلعقَٛٗددةعكعؾٓددزسعقددٝععأ٫ع ٛيددذعيدد٘عا ٓدد١عإ٫عقتًددٗةعكعععع

عٚقذعٚأدع ذ٠ع ٓةتعٚيذٕعي٘ع.
ٖٚددزاع ،ٝددذع٭ٕعقددٝعع ددٔع ةؿددِعَددٔعاكل،ةؿددشٜٔع٭ٜددةّعايٓبدد٠ٛعٚدخددٌعع

د،ًددد٘عايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملعايظددد١ٓعاي،ةػدددش٠عاٱطددد٬ّعٚ
ع.(1)ع( ٢ًعؿذقةتعط،ذع ٔعصٜذعَٓة٠ع ٔعؽلِٝيًٗذش٠ع)

ٚ ددةد٠عايددٛأدعَتكذَدد١عصَةْددةفع ًدد٢عأٜددةّعايٓبدد٠ٛعٚنددةٕعقددٝعع ددٔع ةؿددِعععع
عٜتــع ةحلًِ.

قٝددٌعيٮسٓددـع ددٔعقددٝع:عللددٔع ،ًُددتعاحلًددِكعقددةٍ:عَددٔعقددٝعع ددٔععععععععععع
احلهددِعنُددةعشلتًددـعإػلعايؿكٗددة٤عملعععع ةؿددِعاكلٓكددشٟكعيكددذعاختًؿٓددةعإيٝدد٘عملعع

ايؿكددد٘كع ُٝٓدددةعسلدددٔع ٓدددذعقدددٝعع دددٔع ةؿدددِكعٖٚدددٛعقة دددذعملعقبة٥ددد٘عذلتددد ع
 هظدة٥٘عأ تد٘عـلة د١عؾدِٝٗعَكتدٍٛعَٚهتدٛفكعؾكدةيٛا:عٖدزاعا ٓدوعقتًد٘عا ددٔععععععععععع
أخٝوكعؾٛالعَدةعسدٌعسبٛ د٘عستد٢عؾدشؽعَدٔعن٬َد٘عثدِعايتؿدتعإػلعا دٔعيد٘عععععععععععع

ٚافلددٌعإػلعكعةىعٚٚاسعأخددكعملعاكلظددذذكعؾكددةٍ:عأ ًددلع ددٔعا ددٔع ُددوعععععع
عأَ٘عَة١٥عَٔعاٱ ٌكعؾ ْٗةعغشٜب١كعٚأْؼكعٜكٍٛ:

عإْٞعاَش٩ع٫عػة٥ٔعسظ ع...عدْععٜػريٙع٫ٚعأؾٔ
عَٔعَٓكشعملع ٝتعَهش١َع...عٚايػـٔعٜٓبتعسٛي٘عايػـٔ

عخطبة٤عسغلعٜكٍٛعقة٥ًِٗع...ع ٝفعايٛدٛٙعأ ؿ١عيظٔ
ِٴعحبظٔعدٛاسٙعؾطٔ ِٴع...عٖٚ ع.(1)٫عٜؿطٕٓٛعي،ٝ عدةسٖ

                                                           

ع.1/350ايهةٌَعملعايتكسٜ عع(1)
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 دددذّعإسلـدددةسع ذاٜددد١عايدددٛأدع ؼدددخفعأٚعٚاق،ددد١عَ،ٝٓددد١عكععععععٚاكلختدددةسع
خةؿدد١عَددعع ،ددذدعأطددبة ٘عَددٔعايػددضٚعٚخؼدد١ٝعايظدد عكعَٚددٔعايؿكددشعٚايددٛععع

عٔؾددٝٗكعٚاستُددةٍعايؿةقدد١عيٲْؿددةمع ًدد٢عايٛيددذعٚايبٓددتعٚإٔعايبٓددةتعيددٝععععععع
عْؿععملعاي،ٌُعٚاكل،ةسى.

ددددذ عع ظددد ٚايدددٛأدعقدددذِٜع ٓدددذعاي،دددش عكعٚندددةْٛاعؿلدددشٕٚعأسٝةْدددةفعععع
 ٦ٝٗددد١عايط،دددةّعيٮطدددش٠عؾٝختدددةسٕٚعايتخؿٝدددـععْدددذس٠،ٗدددةعٚقشددد عٜظٓدددٕٛعَ

كعيتهددٕٛع ،جدد١عايددٓ عذلُددذعَددٔعأ ظددِعايددٓ،ِع ًدد٢عايٓظددة٤عععععععايبٓددةت كتددٌع

ع.(2)عصً ْ ان أََس ْمُّ اكأنإنَّٜنَ َحو ْ نِمْمو امأِوني يتكطٝعع ًّٛعَتؿش ١ع ٔعط

ٚؾٝددد٘ع ٝدددةٕعحلةدددد١عايٓدددةغعإػلعا٭ْبٝدددة٤عكعَٚٓٗدددةعْ،ُددد١عالع دددضعٚددددٌع
َع ـددشع ٓبدد٠ٛعٜٛطددـع ًٝدد٘عايظدد٬ّعٚ ٛيٝدد٘عايددٛصاس٠عملعَـددشعكععععع ًدد٢عأٖددٌع

ٖٚددزٙعايددٛصاس٠عَ،ذددض٠عسظدد١ٝعيدد٘عكعٚػددةٖذع ًدد٢عقددةْٕٛعٖٚددٛعدؾددععايؿددعلعععع
 ددةيٓب٠ٛعٚقددذعأْ،ددِعالع ددضعٚدددٌع ًدد٢عايٓددةغع شطددةي١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًععععع

عالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعكلٓععايؿعلعٚؿشفعكشٚ عاٱسٖة ع ٔعايٓةغ.
سٖددة عداخددٌعا٭طددش٠عٚخةسدٗددةعكععيكددذعْددضٍعايكددشإٓعيٝكلددٞع ًدد٢عاٱع

ٖٚددٛعَددٔعَـددةدٜلعقٛيدد٘عععععٚؿلٓددععَٓدد٘ع ددغلعا٭ؾددشادعٚايطٛا٥ددـعٚا٭َددِعكععععع

َُِّْٛني نن ،دددةػلعط ُ ن أْقلللٌ   نً ٍ ِ ظاللل  نَّْمو للل إننانه للل  َّنَّْمُقلللَ َن نٍ َولللِدِنِممَِّتلللُنِهللل

ْ نٍ َوو ُمٌن نَّمؼااِم  اِ ن أنانمأو َمن أَجً َّنكأِِرًيَّ ع.(3)صَّمَِّ ٍ

                                                                                                                                                 

ع.2/151اكلٓتظِعع(1)
ع.107طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(2)
ع.9طٛس٠عا٫طشا٤عع(3)
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كعَطًدددلعايٓظدددب١ع دددغلعاٱسٖدددة عٚايدددٛأدع ُدددّٛعٚخـدددٛقعععايجةيجددد١ع:

فأو للللَمنُ ش للللََت َمنإنَننت للللٌ مَََّت َمن أَننت َِّشللللد ًَّنِفللللُنَّٞأَََّننً ت قأُلو للللٌَّنننقددددةٍع ،ددددةػلعط

ع.(1)ص أََح اْ ُكَم

ٚملعٜهتددـعايكددشإٓع ددزّعايددٛأدعٚاٱسٖددة عداخددٌعا٭طددش٠ع ددٌعدددة٤ععععععععع
عاٱسٖة .ع ٛدٛ عؿ١ًعايشسِعكعٚايشأؾ١عيزٟٚعايكش ٢عكعٚاطت٦ـةٍ

ٚآيددد٘ع ُدددشٚع دددٔع بظددد١عقدددةٍع:عأ ٝدددتعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععٚ) دددٔع
قددةٍع:عْدد ع.عقًددتع:ععكعٚطددًِعأٍٚعَددةع ،ددحعكعٖٚددٛعؼلهدد١عؾكًددتع:عَددةعأْددتع

قدددةٍع:ع دددكٕع ،بدددذعالعٚ هظدددشعا٭ؿدددٓةّعٚ ـدددٌعا٭سسدددةّعععععكعمبعأسطدددًت
ع.(2)( ةيربعٚايـ١ً

عٚطٝك ٞعقةْٕٛع)ؿ١ًعايشسِعٚاق١ٝعَٔعاٱسٖة (.
،ٓةٜدددد١ع ةيبٓددددتعٚطدددد٬َتٗةعَددددٔعأ ٗدددد٢عَـددددةدٜلعؿدددد١ًعععايعايشا ،دددد١ع:

عايشسِكعٚؾٝ٘عا٭دشعٚايجٛا ع.
يكدددذع دددشأعأَدددشعدذٜدددذع ًددد٢عايكدددِٝعٚا٭خددد٬معملعاجملتُ،دددةتع شطدددةي١ع
ايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٖٚددٛعقددةْٕٛعَٛكددٛ ١ٝعايددضا٤عملعع

عاٯخش٠عملع ،ٝغلعٚكب عايظًٛىعٚايؿ،ٌعاخلةقعٚاي،ةّع.
ع٤عا٭خشٟٚعصادشع ٔعاٱسٖة ع.ٚطٝك ٞعقةْٕٛعايضا

ٖٚدددٌعاكلددد٩ٛد٠عَدددٔعَـدددةدٜلعإستذدددةزعاكل٥٬هددد١عٜدددّٛعأسادعالع دددضعععععع

ُ ِمََّأللللللْ نٚدددددددٌعإٔعصل،ددددددٌعآدّعطع إرعقددددددةيٛاع ـددددددٝػ١ععع(3)عصِفللللللُنَّٞأَََّنن

َْنٍ َِّشللللد نِفَو للللانً ٍ َشللللَُّ نَّمللللداْ إ ننناٱطددددتؿٗةّعاٱْهددددةسٟعطع ع(4)ص أت َجو للللم نِفَو للللانْ لللل

                                                           

ع.22طٛس٠عذلُذعع(1)
ع.ع9/201ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(3)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(4)
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ععطددؿوعايددذَة٤عكعؾددكخربِٖعالع ددضععععايددٛا عْ،ددِعكعٖددٛعَددٔعأقددبضعأْددٛاعععع

ع.ع(1)صإنناُن أَُمأم نْ انٜأنت َومأو ٌن ٚدٌع كٛي٘ع ،ةػلعط

َٚدددٔع ًدددِعالع دددضعٚددددٌع ،جددد١عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘ععع
ٚطدددًِعٱطت٦ـدددةٍعايدددٛأدع آٜددد١عقشآْٝددد١عٚاسدددذ٠عكعٚٚقدددـعاكلددد٩ٛد٠عٜدددّٛععععععع

ٌعَددٔعقتًددٗةعكعٖٚددععيًددزٟاحلظددة عٚاي،كددة ععٚ ظددكٍعايكٝةَدد١ع ؼددهٛعس ٗددةعع
عؿ١ًع غلعايٛأدعٚاٱسٖة عكعايٛا عْ،ِع.

ٚملعٖددزٙعايؼددهة١ٜعٜددّٛعايكٝةَدد١عْـددشعيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عع
ٚطددًِعٚػددةٖذع ًدد٢عؾلددٌعالع ددضعٚدددٌع ًدد٢عايٓددةغع ب،جتدد٘عكعٖٚددٛعَددٔععع

ْ نَْ ُّ للٌَّنِفللُنَّْم  َ للاِّنَّمللد نََ انً ننننَـددةدٜلعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع ٍ للٌَ  نإنناللانمأُّ ُّؼ لل  نَ س للمأُّ انً َّمَّللِ ٍ

ع.(2)صٍ ُقٌ  نَّٞأَطو اد 

عصَّْمت قأٓنَّْمج َوو اننطذمدٌس 

ؿددٝػ١عايًكددة٤عٖددزٙعايددالعععَددٔعَ،ذددضاتعايكددشإٓعايًؿظٝدد١عٚاكلٛكددٛ ١ٝعععع
عملعث٬خعآٜةتعَٔعايكشإٓعٖٚٞع:عٚسدت

ْ نت ٌ مَّللٌََّنِْللُُّكَمنٍ للٌَ  نَّْمت قأللٓنَّْمج َوو للانننننننن:عقددةٍع ،ددةػلعطععا٭ٚػل إننانَّمَّللِ ٍ

و َمنَّمظاللللََلأان نِبللللِ َو ننْ للللانكأش للللِ ٌَّنً مأقأللللَدنُ َّأللللانَّممَّللللى نُ للللُّو َمنإننانَّممَّللللى نيأَّللللٌٌَنإنناو للللانََّسللللت ز مَّ

ع.(3)صح ِمٌَم

ً ْ للان أػ للاب ُكَمنٍ للٌَ  نَّْمت قأللٓنَّْمج َوو للانننفأِِللإنًَنننَّممَّللِىننننننن:عقددةٍع ،ددةػلعطعع١ايجةْٝدد

َُِّْٛني  ع.(1)عصً مَِ َومأم نَّْمو 

                                                           

ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.51طٛس٠عغةؾشعع(2)
ع.144طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
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ُ و ش للى نننً ََُّمأ:عقددةٍع ،ددةػلعطع١ايجةيجدد ٍَُٕنفأللأأنانِممَّللِىن َْنط لل و للٌَّن أناو للانيأَُّوللت َمنِْلل

ْننَّمشاللللَِِمننإنَنننن ً ِمم اس للللٌلننً ِمللللِ ِنَّْمُقَ ب للللٓنً َّمَْ ت للللاْ ٓنً َّْمو ش للللاِكنيننً ََّبلللل

انننً َّممَّللى نُكُّللت َمنَْ ُّللت َمنِباممَّللِىنً ْ للان أنز ْمُّ للانُ مأللٓنُ َِللِدن انٍ للٌَ  نَّْمََّ قأللانننٍ للٌَ  نَّْمت قأللٓنَّْمج َوو للنننن

ٍَُٕنقأِدٌٍ  ع.(2)عصُ مأٓنُكمانط 

صعايددزٟع هددشسعثدد٬خععَّْمت قأللٓنَّْمج َوو للانننَٚددٔعَؿددةِٖٝعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع

كعيبٝددةٕعغًبدد١ع ددذسعَٚ،شندد١عأسددذععع١َ،شنددَددشاتعملعايكددشإٓعكعٖٚددٞعختددفعع
ع.اٱؿلةٕعٚاهلذ٣ع ٢ًعطٝـعايظًِعٚاٱسٖة عكعٚؾٝ٘عد ٠ٛعيًـربع

ٜددددد١عأخدددددش٣عوـدددددٛقعقدددددّٛعصعملعآَّْمج َوو لللللانننُدددددةعٚسدعيؿددددداعط

فأمأواللانت لل  َّٕ ٔنَّْمج َوو للاننننكعٚدددٝؽعؾش ددٕٛعكعنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععَٛطدد٢

إرعخدددشزعَٛطددد٢ع ًٝددد٘عايظددد٬ّععع(3)عصقألللال ن أَػللل  ا  نْ ٌس لللٓنإننالللانمأو لللَدَ ُكٌن ن

 ددب عإطددشا٥ٌٝعيدد٬ٝفعؾددشاسافعَددٔعؾش ددٕٛعٚقَٛدد٘ع ،ددذعإٔع٫قددٛاعَددِٓٗعأػددذععععععع
ٛععع ٕع ٝدددٛؾع ظُٝددد١ع ؿدددٛمععأْدددٛاععاٱطتلددد،ةفعكعؾخدددشزعخًؿٗدددِعؾش ددد

ع ذدِٖع.
ٚخدددشزعؾش دددٕٛعَٚكذَتددد٘عقلظدددُة١٥عٚ دددٔعا دددٔع بدددةغعملعسدددذٜحع)

ع.(4)ع(أيـعط٣ٛعايٓبغلعٚايكً 

َٛطدد٢عٚقَٛدد٘عٖٚددِع ددضٍعععصعوـددٛقَّْمج َوو للاننطعايًؿددايكددذعنددةٕع

ٚع آٜدد١ع ددبغلعدٗددةدعٚؿددربعععأخددش٣عدددٝؽعؾش ددٕٛعَددٔعدٗدد١عععَددٔعايظدد٬ عكع

                                                                                                                                                 

ع.166طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.41طٛس٠عا٭ْؿةٍعع(2)
ع.61طٛس٠عايؼ،شا٤عع(3)
ع.7/393ايذسعاكلٓجٛسعع(4)
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ٚصلتٓبدددٕٛع٬َقدددة٠ععا٭ْبٝدددة٤عٚقدددَِٛٗعكعٚأْٗدددِعٜؿدددشٕٚعَدددٔعاٱسٖدددة عكعععععع
طدددبشةْ٘عكعٚؾٝددد٘عَٛاطدددة٠عؾٝٓدددضٍعايؿدددشزعٚايٓـدددشعَدددٔع ٓدددذعالعايطػدددة٠عكع

يًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عكلددةع٬ٜقْٛدد٘عَددٔعجتٗٝددضعععع
عقشٜؽعايٝٛؾعيػضٚعاكلذ١ٜٓ.

يكددذعخؼددٞع ٓددٛعإطددشا٥ٌٝعَددٔعحلددٛمعؾش ددٕٛعٚدٝؼدد٘ع ٗددِععكعٚإػددة ١عععع
عٗةدعآٍعؾش ٕٛعهلِ.ايكتٌع ِٗعكعٚإسدةععَٔع كٞعَِٓٗعٚإكط

ؾدددكخربعَٛطددد٢ع ًٝددد٘عايظددد٬ّع دددكٕعالع دددضعٚددددٌعَ،ددد٘عٖٚدددٛعايدددزٟعععع
ٜٓذددِٝٗعَددٔعآٍعؾش ددٕٛعكعإرعأْدد٘عملعطلددشزعإ٫ع ددكَشعَددٔعالع ددضعٚدددٌعكععععععع

َّنإننانْ ِوُنَ باُنس َ َوِدٍُُّط ع.ع(1)عصقأال نكأ

َٛطدد٢ع ًٝدد٘عايظدد٬ّعايبشددشعؾددةْؿًلعػدد،بتغلعكعيتـددبضعنتًدد١عععععععٚكددش 
َُٓٗددةعنةيبددٌعيبٝددةٕعقدد٠ٛعاكلددة٤عكعٚإٕعنددةٕعدلتُ،ددةفعسانددذافعاكلددة٤عملعنددٌعدٗدد١ع

فأأأًَح ََُّ لللانإنمألللٓنْ ٌس لللٓن أَننََّؿللل نَ نِبو ؼ لللاكأنَّمِْ َ للل  نفألللانَّأمأِّ نننننننكعٚملعايتٓضٜدددٌعط

ٍَنكأاملٌََِّدنَّْمو ِعَمن ع.(2)عصفأكأان نُكم نِفَ 

يبٝدددةٕعَٛ ظددد١عيًٓدددةغع دددكٕع ةقبددد١عإسٖدددة عايذٚيددد١عإػلعذلدددلعٚصٚاٍعكع
أَدددشعَبػدددٛضعكعٚيدددٝععؾٝددد٘عإ٫عايلدددشسععة عـلًددد١عٚ ؿـددد٬ٝفعٚإعاٱسٖددد

عاحتفعكعٜٚهٕٛع كذٜشعاٯ١ٜع ٢ًعٚدٛٙع:
عّٜٛعايتك٢عايُ،ةٕعـلععايٓب٠ٛعكعٚـلععايهؿشع.عا٭ٍٚع:

ٜدددّٛعايتكددد٢عايُ،دددةٕعـلدددععيدددٛا٤عايظدددًِعكعٚيدددٛا٤عايؼدددشىععععايجدددةْٞع:
عٚاٱسٖة ع.

ةٕعيٓؼددشعٜددّٛعايتكدد٢عايُ،ددةٕعؾذ،ددٌعالعايٓـددشعيُددععاٱؿلددععععايجةيددحع:
عا٭َٔعملعا٭سضع.

                                                           

ع.62طٛس٠عايؼ،شا٤عع(1)
ع.63طٛس٠عايؼ،شا٤عع(2)
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ٜددّٛعايتكدد٢عايُ،ددةٕعؾبكدددٞعـلددععايٓبدد٠ٛعٚاٱؿلددةٕعإػلعٜدددّٛععععععععايشا ددعع:ع
ايكٝةَدد١عكعٚاْكطددععـلددععايهؿددشعٚايلدد٬ي١عكعَٚ،دد٘عٜددضٍٚعاٱسٖددة عَددٔعععععععع

عا٭سضع.
عيٓـددش٠ٜددّٛعايتكدد٢عايُ،ددةٕعٜددّٛعَؼددٗٛدعْددضٍعاكل٥٬هدد١عؾٝدد٘ععععاخلددةَعع:

عايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.
ٜددّٛعايتكدد٢عايُ،ددةٕعكعـلددععٜددذاؾعع ددٔعايددٓ عٚايتٓضٜددٌعكععع:عايظددةدغ

عٚـلععغةصعَ،تذع٫عٜتٛسعع ٔعاٱسٖة ع.
ٜددّٛعايتكدد٢عايُ،ددةٕعـلددععيدد٘عا٭دددشعٚايجددٛا ع ددتعيددٛا٤عععععععايظددة عع:

عايٓب٠ٛعكعٚـلععٜب٤ٛع ةٯثةّعحتةس ت٘عايٓب٠ٛعٚايتٓضٌٜع.
عٜددّٛعايتكدد٢عايُ،ددةٕعـلددععٜٓددةدٟع هًُدد١عايتٛسٝددذعٜٚضدددشععععععايجددةَٔع:

ع ٔعاٱسٖة عكعٚـلععٜ،بذعا٭ؿٓةّع.
ٜددددّٛعايتكدددد٢عايُ،ددددةٕعـلددددععٜٛا دددد ع ًدددد٢عايـدددد٠٬عععععععايتةطددددعع:

ٚايؿدددشا٥فعاي،بةدٜددد١عكعٚـلدددععٜتبدددععاهلددد٣ٛعكعؾددد٬عؿلتٓدددعع دددٔعاٱسٖدددة ع
ٚايكتدددٌعاي،ؼدددٛا٥ٞعكع شَدددٞعايظدددٗةّع ًددد٢عايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عععع

عٚطًِعٚأؿشة ٘ع.
ٍٛعَددِٓٗعػددٗٝذافع٭ْدد٘عٜددّٛعايتكدد٢عايُ،ددةٕعـلددععٜهددٕٛعاكلكتددععاي،ةػددشع:

صعملعِفللُنس للَِِمننَّممَّللىِنملعسددةٍعدؾددةعع ددٔعايٓبدد٠ٛعٚايتٓضٜددٌعكعيددزاعٚسدعقٝددذعطعع

َْنٜأننننننننقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع َْنٍ ْقت للم نِفللُنس للَِِمننَّممَّللِىن أَْللٌ ٌَّ نب للَمن أحََ للإٌنً مأِكلل ً ٜأنت ُقٌُمللٌَّنِمو لل

عكعٚـلددععٜبدد٤ٛعايددزٟعٜكتددٌعَددِٓٗع ة دد٘عٚ هددٕٛع ةقبتدد٘عإػلععع(1)صت َظللو   ًن 

عايٓةس.
ع  

                                                           

ع.154طٛس٠عايبكش٠عع(1)
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 يف اٌرضاد تني اٌمسآْ ٚاإلز٘اب
اي،ؼدددشٕٚع ،دددذعاكلدددة٥تغلعملعاحلدددةدٟعيكدددذعؿدددذسعايدددض٤عايظدددة لعٖٚدددٛعع

راتعايكةْٕٛعايدزٟعؿدذسع د٘عٖدزاعايدض٤عٖٚدٛع)ايٓدضاععاكلظدًضع دغلعايكدشإٓععععععععععع
عٚاٱسٖة (.

ٖٚددٛعَٛكددٛععٚقددةْٕٛع ًُددٞعذلددفع تذًدد٢عؾٝدد٘عػددزساتعٚخددضا٥ٔعععععععع
ٕععع كعٚقٗشٖددةعيًظددٛاٖشعاكلٓةؾٝدد١عععَددٔعايكددشإٓعكعَٚٓةطددبتٗةعيهددٌعصَددةٕعَٚهددة

عهلةعكعٚيٮ شافعاي،ة١َعاكلتٛاسث١عراتعايـ٬ ع.
٫ٚعٜكددـعايكددشإٓع ٓددذعٖددزاعايكٗددشع ددٌعإْدد٘عصلددذدعاكلؿددةِٖٝعاي،كة٥ذٜدد١ععععععععع
ايظدد١ًُٝعكعٜٚضدددشع ددٔعايظددٛاٖشعايكبٝشدد١عكعٖٚددٛعَددٔعإ ذددةصعايكددشإٓعملعععععععع

ع ٓة٤عاٱْظةٕعكعٚإؿ٬ عاجملتُ،ةتع.
 عالع ددضعٚدددٌعيًٓددةغعكععععٜٚددذٍعْددضٍٚعايكددشإٓعٚأسهةَدد٘ع ًدد٢عسددععععع

ع.عع(1)عصً ْ ان أََس ْمُّ اكأنإنَّٜنَ َحو ْ نِمْمو امأِوني يزاعقةٍعطبشةْ٘عط

اكلظدددًِععضلدددشقيدددزٟعد،دددٌعنًُددد١عطاحلُدددذعلصع شنددد١عععاحلُدددذعلعا
 ًدد٢ع كة٥ٗددةعإسثددةفعٚ شندد١ع٭ ٓة٥دد٘عَددٔع ،ددذٙعكعٚقددذع هددٕٛعاي ندد١عيٮ ددِعَددٔع

ٚملعاحلُددذعلعْؿظدد٘عكعععا٭ ٓددة٤عملعراتعايؿ،ددٌعايددزٟعٖددٛعطددب عاحلُددذعكععععع
نُددةعملعقٛيٓددةعاحلُددذعلع ًدد٢عْ،ُدد١عؿددذٚسعايددض٤عايظددةدغع ؼددشع ،ددذععععععععع

ع.اكلة٥تغلعَٔع ؿظريٟعيًكشإٓع
َٛكددٛ ٘عؼلظددكي١عا ت٥٬ٝدد١عكعٚ ددةٖش٠عملعٖددزاعايضَددةٕعععععععٜت،ًددلعايددزٟعٚ

ع.ٖٚٛعاٱسٖة عٚايتلةدع ٝٓ٘عٚ غلعايكشإٓ
ايكددشإٓعٖٚددٛعاي،ةػددشعَددٔعٖددزٙعايظًظدد١ًعاخلةؿدد١ع ،ٓددٛإع)ايتلددةدع ددغلعع

ع.ٚاٱسٖة ع(ٖٚٛعأَشعيٝععط٬ٗفعخةؿ١عإراع ًُتعأْ٘عدٗذعؾشدٟ

َْنٍ ظ إ نِبغ ََ ننِحش اٍ ٚاحلُذعلعايزٟعط ع.(1)صٍ َ   َ نْ 

                                                           

ع.107طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(1)
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ٖٚدددزاعايتؿظدددريع ،ظدددِٝعيؼددد،ة٥شعالعٚ ٝدددةٕعحللدددٛسعنٓدددٛصعايكدددشإٓعملععع
صَددٔعاي،ٛكلدد١عٚإ ةْدد١عاكلظددًُغلعٚايٓددةغع ددذؾععٚسؾددععايظددٛاٖشعايددالعٖددٞعععععععع

كلظدددتكِٝعإرعٜدددذ ٛعاكلظدددًُٕٛعٚاكلظدددًُةتعندددٌعٜدددّٛععععععخددد٬فعايـدددشا عاع

عكعْٚظكٍعالع ضعٚدٌعإٔعصل،ٌعْؿ،٘ع ةَةف.(2)عصََّهِدن انَّمؼا  َّطأنَّْمو َشت ِقَم ط

عٚقٍٛعاحلُذعلعٚسذٙع بةد٠ع.ععععععععع
ٚايتلددةدعٖددٛعاطددتشةي١عإدتُددةععنًددٝغلعأٚعػدد٦ٝغلعملعذلددٌعٚاسددذعَددععععععععع

ٜٚش ؿ،ددةٕع٫عصلتُ،ددةٕعكعإَهددةٕعاس ؿة ُٗددةعكعنةيظددٛادعٚايبٝددةضعكعؾُٗددةعععع
ع.ايزٟعنةٕعؾٝ٘عأسذُٖةملعاحتٌعَج٬فعايًٕٛعا٭فلشعأٚعا٭ؿؿشععحبًٍٛ

اكلتٓةقلدددةٕعؾُٗدددةعايهًٝدددةٕعأٚعايؼددد٦ٝةٕعايًدددزإع٫عصلتُ،دددةٕعكع٫ٚعععأَدددة
ٜش ؿ،دددةٕعَجدددٌعايًٝدددٌعٚايٓٗدددةسعكعٚايدددزنشعٚا٭ْجددد٢عكعٚاحلٝدددة٠عٚاكلدددٛتعكعععععع

عٚاٱصلة عٚايظً ع.كعٚاكلًه١عٚاي،ذّع
ٖع ٓددةىعطددة ١عايؿذددشعايددالعٖددٞعيٝظددتعَددٔعايًٝددٌع٫ٚعَددٔعععععععععؾددةٕعقٝددٌع

ايٓٗددةسعكعٖٚٓددةىعاخلٓجدد٢عكعايددزٟعٖددٛعيددٝعع ددزنشعأٚعأْجدد٢عكعٚايددٛا عٖددزاعع
َدددٔعايٓكدددةؾعملعا٭َجًددد١عكعٖٚدددٛعيدددٝععَدددٔعدأ عاحتـدددًغلعإرعإٔعاخلٓجددد٢عع
ؾدددشدعْدددةدسع٫ٚع دددرب٠ع ةيكًٝدددٌعايٓدددةدسعكعثدددِعقدددذعٜهدددٕٛعأقدددش عيًدددزنشعأٚععع

اخلٓجدد٢عاكلؼددهٌعكعٚملعٜ،ًددِعٖددٌعٖددٛعععععا٭ْجدد٢عكعٚملع ددة عاكلددرياخعضلظدد عع
رنددشعأٚعاْجدد٢عٚيددٛع ةيٛطددة٥ٌعاي،ًُٝدد١عاحلذٜجدد١عأٚع ددةيشدٛععإػلعا٭َددةساتعععععع

ايددزنشعأٚعا٭ْجدد٢عكعأٚععٞؾشدددايددٛاسد٠ع ةيٓـددٛقعَجددٌع:عايبددٍٛعَددٔعأسددذععع
عؾتخددشزرنددشافععكعَددش٠ؾٝشظدد ع ٓددذعايت،ددزسع ًدد٢ع ،ددٝغلعدٓظدد٘ععايظددبلعؾٝدد٘ع

عْج٢ع.ي٘عسـ١عأعؾتخشزي٘عسـ١عرنشعكعٚأخش٣عأْج٢ع

                                                                                                                                                 

ع.212طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.6طٛس٠عايؿة ١عع(2)
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صلُ،ددددةٕعٜٚكظددددُةٕع ًدددد٢عاثددددٓغلعكعأٟع هددددٕٛعسـددددت٘عقلظدددد١ععثددددِع
ع.عَٔعسـ١عايزنشَٔعاكلة١٥عٚطب،غلع

ػدددشسةفع ؿـدددًٝٝةفعٱثدددٓغلعٚث٬ثدددغلعقةْْٛدددةفعملععععع(ع216)ٜٚتلدددُٔعايدددض٤عع
اكلكددةّع بددذأع كددةْٕٛعاي،ـدد١ُعايػريٜدد١عيبٝددةٕع ـدد١ُعا٭ْبٝددة٤ع ددذؾععايؼددشٚسععععع

ع.عٚاَتٓة ِٗع ٔعايظًِعٚاٱسٖة ع ِٓٗ
يكدددٍٛعإٔعا٭ْبٝدددة٤عأسأفعايٓدددةغع ةيٓدددةغعكعللدددةعٜدددذٍع ًددد٢ععععاعٚؿلهدددٔع

ٚيطدددـعَدددٔع ٓدددذعالعكعقدددةٍع ،دددةػلعع ؿلدددٌعٚإؿددد٬ ععأًٖٝدددتِٗعيٲَةَددد١

َْنح ٌَِمللل أننننننننننننط ـ للٌَّنِْلل َ نفأعًّللانيأِملللَغأنَّْمقأْمللِبنٜأَنَّأ َ نمأو للَمنً مأللٌَنُكُّلل َْنَّممَّللِىنِمُّللل فأِِو للانَ َحو للٍْنِْلل

َ نُ للُّو َمنً ََّسللت َغََّ نمأو للَمنً ن َ نفأت ٌ كَّللَمنُ مأللٓنَّممَّللِىنإننانننفأللاَُ ط للاًنََه َمنِفللُنَّٞأَْلل ننفأللإنً َّنُ ز َْلل

ع.(1)صَّممَّى نٍ ِ ب نَّْمو ت ٌ ُكِمني 

ٚايٓظددب١ع ددغلعقددةْٕٛع)ايتلددةدع ددغلعايكددشإٓعٚاٱسٖددة (عٚقددةْٕٛعٖددزاعععععععع
ايدددض٤عكعٖدددٛعاي،ُدددّٛعٚاخلـدددٛقعاكلطًدددلع٭ٕعايتلدددةدعأ دددِعملعَةٖٝتددد٘عععع

ٚعَٚٛكددٛ ٘عٚس عاكلظددًضعاٱستذددةزعٚسلددٛٙعَددٔعايٓددضاععععلددٛسٙعملعايددذاٍع
عايزٟعأرنشٙعملع ٓٛإعٖزاعايض٤ع.

كعٖٚدددٛعَدددٔعاٱ ذدددةصعملععععٖٚدددٛعَدددٔعاٱ دددت٤٬ععٚندددٌعَُٓٗدددةعَظدددتُشععع
طددد١َ٬عايكدددشإٓعَدددٔعايتششٜدددـععكعٚسةدددد١عاكلظدددًُغلعٚايٓدددةغعإػلعٖدددزٙععععع

إنناللانايظدد١َ٬عيددزاع ؿلددٌعالعٚ ددٛػلع ٓؿظدد٘عسؿدداعايكددشإٓعكعقددةٍع ،ددةػلعطععععععع

ْ نن زاْمُّ ا ع.(2)صَّم اْك  نً إنناانمأى نحلافعٌننن َ 

ٚملعٖدددزاعاحلؿددداع ؼدددةس٠عحبؿددداعالع دددضعٚددددٌع٭سهدددةّعايؼدددشٜ،١عععععععع
أٚعَٓددععاحلددٛادضعكعيتؿش ٗددةع ددٔعايكددشإٓعٚ كشٜدد عايٓددةغعَددٔعاي،ُددٌع ٗددةعععع

                                                           

ع.159طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.9طٛس٠عاحلذشعع(2)
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دْٚٗددةعكعٖٚددٌعإػددة ١عاٱسٖددة عَددٔعٖددزٙعاحلددٛادضعكعايددٛا عْ،ددِعكعكلددةعععععع
ٚايٝددكغعٚايؿددضععععايهآ دد١ؾٝدد٘عَددٔعاٱس ددةىعٚاخلددٛفعاي،ددةّعكعٚ ،ددحعسددةٍععععع

ٖٚدددٛعإػلعصٚاٍعكلشا ددد عكع دددغلعايٓدددةغعكعيدددزاعؾةْددد٘ع٫عٜظدددتذِٜعملعا٭سضعع
عايتؿك٘عاي،ةّعايالعد،ًٗةعالع ضعٚدٌع ٓذعاكلظًُغلع.

َٚددٔعَ،ددةْٞعايتلددةدع ددغلعايكددشإٓعٚاٱسٖددة عٜ،ُددٌعايٓددةغع ددةيؿطش٠عععععععع
إػلعايكدددشإٓعٖٚدددٛعَدددٔعايؼدددٛاٖذع ًددد٢عنْٛددد٘عنتدددة عالعكعْٚؿدددش ِٗعَدددٔععع

عٚ٭ْ٘عخ٬فعايؿطش٠عاٱْظة١ْٝ.اٱسٖة عيكبش٘ع

 لأْٛ اٌرضاد تني اٌثٍد احلساَ ٚاإلز٘اب
قددذع كددذّعملعايددض٤عايظددة لعٖٚددٛعايٛاسددذعٚاي،ؼددشٕٚع ،ددذعاكلددة٥تغلعرنددشعع

ع.(1)اطِعٖزاعايكةْٕٛ
ٚقددذعخًددلعالع ددضعٚدددٌعايبٝددتعاحلددشاّعيًٓددةغعقبددٌعخًددلعآدّعكعٖٚددٛعع

ٌعإٔعٜهددٕٛعَددٔعاٱ ذددةصعملعقذطدد١ٝعايبٝددتعاحلددشاّعكعٚأ دد٢عالع ددضعٚدددععععع
عخةيٝةفعأٚعَٗذٛسافعكعإرعنةْتعاكل٥٬ه١ع طٛفعسٛي٘.

ٚطددًِعٚآيدد٘عإٔعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع: ددٔعأْددعع ددٔعَةيددوعععٚ)
قددةٍع:عنددةٕعَٛكددععايبٝددتعملعصَددٔعآدّع ًٝدد٘عايظدد٬ّعػددربافعأٚعأنجددشع ًُددةفععععع

:عثددِعسددرعؾةطددتكبًت٘عاكل٥٬هدد١عقددةيٛاعكعؾهةْددتعاكل٥٬هدد١ع ددرعإيٝدد٘عقبددٌعآدّعك
ع.أٜٔعد٦تٜةعآدّعَٔع

عقةٍع:عسذذتعايبٝتع.
ع.(2)(ؾكةيٛاع:عقذعسذت٘عاكل٥٬ه١عقبًوع كيؿٞع ةّع

ٚآيددد٘ع دددٔعا دددٔع بدددةغعقدددةٍع:عقدددةٍعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععععععٚ)
نددةٕعايبٝددتعقبددٌعٖبددٛ عآدّعٜةقٛ دد١عَددٔعٜٛاقٝددتعايٓدد١عكعٚنددةٕعيدد٘عع:ٚطددًِع

 ة ددةٕعَددٔعصَددشدعأخلددشعكع ددة عػددشقٞعٚ ددة عغش ددٞعكعٚؾٝدد٘عقٓةدٜددٌعَددٔععععع
                                                           

ع.158َٔعٖزاعايتؿظريعقعع221أْظشعايض٤عع(1)
ع.ع1/253ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
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ٚايبٝددتعاكل،ُددٛسعايددزٟعملعايظددُة٤عٜذخًدد٘عنددٌعٜددّٛعطددب،ٕٛعأيددـععععايٓدد١عكع
ًَدددوع٫عٜ،دددٛدٕٚعؾٝددد٘عإػلعٜدددّٛعايكٝةَددد١عسدددزا٤عايه،بددد١عاحلدددشاّعكعٚإٔعالع
 ددضعٚدددٌعكلددةعأٖددب عآدّعإػلعَٛكددععايه،بدد١عٖٚددٛعَجددٌعايؿًددوعَددٔعػددذ٠ععععععع
س ذ دد٘عكعٚأْددضٍع ًٝدد٘عاحلذددشعا٭طددٛدعٖٚددٛعٜددتٮ٭عنكْدد٘ع ٝلددة٤عؾكخددزٙعععععععععع

كعثددِعأخددزعالعَددٔع دد عآدّعَٝجددةقِٗعؾذ،ًدد٘عملععععآدّعؾلددُ٘عإيٝدد٘عاطت٦ٓةطددةفع
ع.احلذشعا٭طٛدعكعثِعأْضٍع ٢ًعآدّعاي،ـة

ثددِعقددةٍع:عٜددةعآدّعختدد ع.عؾتخطدد٢عؾدد راعٖددٛع ددكسضعاهلٓددذعكعؾُهددحعععععععععع
ع.عٖٓةىعَةعػة٤عالعثِعاطتٛسؽعإػلعايبٝت

ؾكٝددٌعيدد٘ع:عاسذددرعٜددةعآدّع.عؾكقبددٌعٜتخطدد٢عكعؾـددةسعنددٌعَٛكددععقددذّععععع
قددذّعَهدد١عكعؾًكٝتدد٘عاكل٥٬هدد١عؾكددةيٛاع:ع ددشععععقشٜدد١عَٚددةع ددغلعريددوعَؿددةص٠عستدد٢عع

عسذوعٜةعآدّعكعيكذعسذذٓةعٖزاعايبٝتعقبًوع كيؿٞع ةّع.
ع.عقةٍع:عؾُةعنٓتِع كٛيٕٛعسٛي٘

قددددةيٛاع:عنٓددددةعْكددددٍٛع:عطددددبشةٕعالعٚاحلُددددذعلع٫ٚعإيدددد٘عإ٫عالعٚالع
أندددربعكعٚندددةٕعآدّعإراع دددةفع ةيبٝدددتعقدددةٍعٖددد٪٤٫عايهًُدددةتعكعٚندددةٕعآدّع

ع.(1)(ٝعع ةيٓٗةسٜطٛفعطب،١عأطة 
عخًكٗدددِ ًددد٢ععصَةْدددةٚؾٝددد٘عد ددد٠ٛعيٲؿلدددةٕعيًٓدددةغعـلٝ،دددةفعَتكذَددد١ععععع

ٕعٚاٱقتددذا٤ع ةكل٥٬هدد١ع ددةيتك٣ٛعكع٭ٕعسددرعاكل٥٬هدد١عيًبٝددتعاحلددشاّععععععع ع شٖددة
عٚ ٓٛإعيٲطتذة ١ع٭َشعالع ضعٚدٌع.

ٚ تشكددلعحبددرعايبٝددتعايددشاّعَـددةدٜلعَددٔعايتكدد٣ٛع٫عجتددذٖةعملعغددريٙعععع
عاحلرعٚايـ٠٬عملعٖزٙعايبك،١عاكلبةسن١.إػلعدةْ عإٔعاحلةزعصلُعع غلع

ٝأنَٚٓٗدددةعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط ْانَّْم  لللأانفأللل َْنفأللل  َّ نِفلللَون ٌْ لللاٌ نفأو للل َّْم  لللأ ن أَطلللو ٌ نْ َوُم

ُ ََلللٍ نٍ َومأَولللى نَّممَّلللى نً ت لللز ًاد ًَّننننننننن َْن َ نً ٜأنِجلللد َّل نِفلللُنَّْم  لللأانً ْ لللانت َّو ُملللٌَّنِْللل َ فأللل  نً ٜأنُفش لللٌ

                                                           

ع.1/256ايذسعاكلٓجٛسعع(1)



 149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

ُ ََلل  نَّمللزاَّدِنن كعإرعٜٓٗدد٢عالع ددضعع(1)صَّمتاْقللٌ ٔنً َّتاُقللٌِنُنٍ للاُ ًَِمُنَّٞأمِْ للا ِننننفأللإننان

ٚدددٌع ددٔعايددذاٍعملعاحلددرعيبٝددةٕعنشاٖٝتدد٘عكعٚيٝددذٍعٖددزاعايٓٗددٞع ة٭ٚيٜٛدد١عع
ايكط،ٝدد١ع ًدد٢عسشَدد١عاٱسٖددة عكعٚايٓٗددٞع ٓدد٘عكعٚأْدد٘عخدد٬فعايتكدد٣ٛعكعععععععع

َْن أَْ نِينٍ قةٍع ،ةػلعط َْنٍ تاِّننَّممَّى نٍ َجو َمنمأى نِْ ع.(2)صَشً ًَّ ْ 

ٍعٚ) ٚطدددًِعٚآيددد٘ع:عندددةٕعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععع دددٔعأْدددععقدددة
ع.كعٚاٱؿلةٕعملعايكً عاٱط٬ّع ١ْٝ٬ع:عٜكٍٛ

ٍعع:عثددِعٜؼددريع ٝددذٙعإػلعؿددذسٙعثدد٬خعَددشاتععععقددةٍ :عايتكدد٣ٛععكعثددِعٜكددٛ
ع.(3)(ٖٓةعكعايتك٣ٛعٖةعٖٓةعٖة

َٚددٔعاٯٜدددةتعجتدددذدعاحلدددرعندددٌع ددةّعٚاطدددتػشامعَدددذ٠عاحلدددرعنُدددةعملععع
عٙعيج٬ث١عاػٗشعَٔعايظ١ٓعكعٖٚٞع:اٯ١ٜعأ ٬

عػٗشعػٛاٍع.عا٭ٍٚع:
عػٗشعرٟعايك،ذ٠ع.عايجةْٞع:

عػٗشعرٟعاحلذ١ع.عايجةيحع:
يبٝدددةٕعإٔعاٱسٖدددة عسدددشاّعملعأػدددٗشعاحلدددرعٚملعا٭ػدددٗشعاحلدددشّعكعٚملع
أٜددةّعايظدد١ٓعنًددٗةعكعٚؾٝدد٘عد دد٠ٛعيًشدددٛععإػلعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عملعْؼددشعيددٛا٤عععععععع

عايظًِعٚاكلٗةد١ْع.
إرع تذًدددد٢عملعاحلددددرعَ،ددددةْٞعاٱؿلددددةٕععٚختًٝدددد١ٝدددد١عٚاحلددددرعجتًٝدددد١عٚ ً

ٚايضٖدددذعكعٚاٱْكطدددةععإػلعالعكعٖٚدددٛع ًٝددد١عٚ طٗدددريعيًدددٓؿععٚإس كدددة٤عملععع
عطًِعاكل،شؾ١ع كدا٤عا٭سنةٕعٚايٛاس ع.

                                                           

ع.197طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.4طٛس٠عايط٬معع(2)
ع.ع7/372 ؿظريعا ٔعنجريعع(3)
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أَدددةعايتخًٝددد١ععكعٚملعاحلدددرع ٛ ددد١ع ًُٝددد١عكعٚ ٛطدددٌعيػؿدددشإعايدددزْٛ ععع
ع.عؾةحلرعػةٖذع ٢ًعاجملةٖذ٠عٚايـربعٚايتخًٞع ٔعايشرا٥ٌعٚايكبة٥ض

يكدددذع ؿلدددٌعالع دددضعٚددددٌع ٛكدددععايبٝدددتعاحلدددشاّعيًٓدددةغعـلٝ،دددةفعععععع
يٝهدددددٕٛع شصخدددددةفعدٕٚعايظًدددددِعٚاٱسٖدددددة عكعإرعأْددددد٘عٜتلدددددُٔعايذ٫يددددد١ع

عملعاخلًلعٚايؿطش٠ع غلعايٓةغعـلٝ،ةفع.ع ٔعاٱ ةدٚاٱخبةسع
يٝهدددٕٛعَدددٔعضلدددرعطدددببةفعيًربنددد١عٚاطدددتذا١َعايدددٓ،ِع ًددد٢عايدددزٜٔع٫ععععععععع

ايبٝدددتعاحلدددشاّعملععٚٚؿدددـكعضلذدددٕٛعٖٚدددٛعَدددٔعَـدددةدٜلعيؿددداعايٓدددةغعع
 ػؼددٝٗةعيًٓددةغعـلٝ،ددةفع ددكَشعع شنتدد٘اٯٜدد١عأ دد٬ٙع كْدد٘ع)َبددةسى(عؾُددٔعَ،ددةْٞعع

َٚؼدد١٦ٝعَددٔعالع تذًدد٢ع تؿلددً٘ع ٛؿددـعايبٝددتع كْدد٘عيًٓددةغعٚأدٝددةهلِعععععععع
عاكلت،ةقب١ع.

ٚيٝهددٕٛعٖددزاعايٛؿددـعصادددشافع ددٔعاٱسٖددة عكددذعأٟعؾ٦دد١عأٚع ة٥ؿدد١عععععع
عَٔعايٓةغ.

 ابذمدٌس آٌح )أٚي تٍد( يف حستٙا عٍى اإلز٘
ٍَنً ِؿلل  نِممُّاللاضننمأمَّللِ ِنبِِ كَّللْأنننيٝهددٕٛعَددٔعَ،ددةْٞعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع إننان أًال نب ََلل

كع ًشددة ع ٓدددٛإعٖددزاعايددض٤عَددٔعايتؿظدددريععععع(1)صْ ِ اَ ك للانً ه للًدٔنِمْمو للامأِوني ننن

ع ٢ًعٚدٛٙع:
عيًُظددًِإٕعأٍٚع ٝددتعٚكددعع ـددؿ١عدددٓععاٱْظددة١ْٝعٚايبؼددشععععععا٭ٍٚع:

عٚايهتة ٞعٚايهةؾشع.
عأٍٚع ٝتعٚكععيًٓةغعيًتآخٞع ِٝٓٗعكعْٚبزعاحلشٚ .عإٕعايجةْٞع:

عإٕعأٍٚع ٝتعٚكععيًٓةغعٱدتٓة عايظًِع ِٝٓٗع.عايجةيحع:
إٕعأٍٚع ٝددتعٚكددععيًٓددةغعكلٓددععاٱسٖددة عٚايت،ددذٟعيبٝددةٕععععععععايشا ددعع:

عإٔعسش١َعاٱسٖة عطة ك١عخلًلعآدّ.
                                                           

ع.96طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
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إٕعأٍٚع ٝددتعٚكددعع٭َددٔعٚطدد١َ٬عايٓددةغعَددٔعاٱسٖددة عععععععاخلددةَعع:
هددٕٛعٚكددععايبددتعاحلددشاّعسذدد١ع ًدد٢عنددٌعَظددًِعملعْبددزععععيًددزٜٔع بهدد١عكعيٝ

عاٱسٖة عٚاٱ ت،ةدع ٓ٘ع.
إٕعأٍٚع ٝدددتعٚكدددععيًٓدددةغعيٝهدددٕٛعَ،ًُدددةفعٚػةخـدددةفعععععععايظدددةدغع:

َبةسنددةفعٜضدددشع ددٔعاٱسٖددة عكعٜٚددزنشعنددٌعَظددًِع ًددضّٚعإدتٓددة ع ًُدد٘ععععع
ع٭ٟعؾشدعَٔعايٓةغع.

إٕعأٍٚع ٝددددتعٚكددددععيًٓددددةغعيًددددزٟع بهدددد١عَبةسنددددةفعَٚددددٔععايظددددة عع:
ٝدددتع ػؼدددٞعا٭سضع ةيشفلددد١ع ب،جددد١عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالعععع شندددةتعايب

ع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعَٔعدٛاسعايبٝتعاحلشاّ.
ٖٚددٌعَددٔع شندد١عايبٝددتعاحلددشاّعزلددة٠عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عععع

إسٖددة عٚ طددؽعقددشٜؽعكعايددٛا عْ،ددِعكععععععَددٔٚطددًِعٚأغًدد عأؿددشة ٘ععع
لعؾددةراعقددةّعاٱْظددةٕعجتٗٝددضعقددشٜؽعايٝددٛؾعحتةس دد١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعاعععععع

 ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعملعَ،شندد١ع ددذسعكعملعػددٗشعسَلددةٕعَددٔعايظدد١ٓعايجةْٝدد١عععععععععع
سددددٌعملعَ،شنددد١عأسدددذعملعػدددٛاٍعَدددٔعععآ٫فيًدددٗذش٠عكعٚجتٗٝضٖدددةعثددد٬خع

ايظددد١ٓعايجةيجددد١عيًدددٗذش٠عثدددِع ؼدددش٠عأٯفعسددددٌعملعػدددٛاٍعَدددٔعايظددد١ٓععععععععع
اخلةَظدد١عيًددٗذش٠عكعٚقٝددٌعايظدد١ٓعايشا ،دد١ع ًُٓددةعاٱ ذددةصعٚاحلؿدداعاٱهلددٞعععع

ع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ٓددذعاقةَتدد٘عملعَهدد١عَددذ٠عثدد٬خععععيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع
 ؼددش٠عطدد١ٓعَددٔع ذاٜدد١عايب،جدد١عايٓبٜٛدد١عٚإػلعسددغلعاهلذددش٠عايٓبٜٛدد١عاكلبةسندد١ععععععع

ٚ ػددفععٚسٓددلإػلعاكلذٜٓدد١عكعَددععإٔعس٩طددة٤عقددشٜؽعنددةْٛاعملعسددةٍعغددٝاعععععع
يًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚآٜددةتعايتٓضٜددٌعايددالع ددزّع بددةد٠ععع

عذعٖٚذشإعايؼشىع. ذ ٛعإػلعايتٛسٝا٭ٚثةٕع
إٕعأٍٚع ٝدددتعٚكدددععيًٓدددةغعؼلهددد١عَبةسندددةفعَٚدددٔع شندددةتععععععععايجدددةَٔع:

كعايبٝددتعؾلددش٘عيٲسٖددة عٚايبْٝٓٛدد١ع ٝٓدد٘عٚ ددغلعَ،ددةملعاحلٓٝؿٝدد١عايظددُشة٤ععععع
ع.أَععٚايّٝٛعٚغذافع



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 152

 

يكددذعأَددشعالع ددضعٚدددٌعإ ددشاِٖٝع ًٝدد٘عايظدد٬ّع ددذ ٠ٛعايٓددةغعععايتةطددعع:

اضننِبللاْم  أانٍ للْأت ٌكأنَنج للاٜ نً ُ مأللٓنننً  أًاَننِفللُنَّمُّاللنايبٝددتعيكٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععحلددر

َْنُكلللمانفألللألنُ ِوَلللٍِّننن كعيٝهدددٕٛعأدا٤عاحلدددرعندددٌعطددد١ٓعع(1)صُكلللمانؿ لللاٍِْ نٍ لللْأِتني نِْللل

ع ٗزٜبةفعيًٓؿٛغ.
قددذعٚؿددؿتعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعَددٔعطددٛس٠عآٍع ُددشإع ددكٕعٚكددعععععععاي،ةػددشع:

كعيبٝدددةٕعقدددةْٕٛعٖٚدددٛععع(2)صً ه لللًدٔنِمْمو لللامأِوني نايبٝدددتعاحلدددشاّعيًٓدددةغعطعع

ٚ هًددِٝعالع ددضعٚدددٌعكعلعاهلددذ٣عيًٓددةغعَددٔعٜددّٛعخًددلعآدّعملعايٓدد١ععطددب
عا٭مسة٤عنًٗةع.عٚ ،ًُٝ٘قب٬فععي٘

 ؿلددٌعالع ددضعٚدددٌعٚد،ددٌعايبٝددتعاحلددشاّعَدد٬راععٚأَةْددةفعٚطددببةفعععععثددِع
عيًٗذا١ٜعكعٚدز عايٓةغعإػلعاٱؿلةٕع.

ايت،دددةسضع دددغلعايٛ دددة٥ـعاي،كة٥ذٜددد١عاكلتـددد١ًعيًبٝدددتعاحلدددشاّعععععيبٝدددةٕع
 عَٚددةعٜب،جدد٘عَددٔعايؿددضععٚاخلددٛفعملعقًددٛ عايٓددةغعٜٚدد٪دٟععععٚ ددغلعاٱسٖددة

عإيٝ٘عَٔعايٓؿش٠عٚايػلةك١عٚايهذٚس٠ع.
إٔع هددٕٛعايٓتٝذدد١عٖددٞعاْتـددةسعايبٝددتعاحلددشاّع ًدد٢عاي،ٛا٥ددلعععععععع٫ٚ ددذع

عايالع ٍٛعٖذاٜت٘عيًٓةغعٚ ،ج٘عكٝة٤عايشػةدعٚا٭ٌَعٚايظًِ.

ملعٚؿددددـعع(3)صه للللًدٔنِمْمو للللامأِوني َددددٔعَ،ددددةْٞعطعاحلددددةدٟع ؼددددشع:

كعايتكدددة٤عايٓدددةغعملعَظدددةيوعايظددد٬ّعٚاٱقدددشاسع ةيش ٛ ٝددد١عععتعاحلدددشاّعايبٝددد
اكلطًكد١علع دضعٚددٌعكعَٚٓٗدةعطد١َ٬عايبٝدتعاحلدشاّعَدٔعددٛسعايطػدة٠عنُدةعععععععععععع
سـددٌع٭ شٖدد١عٚدٓددٛدٙع ٓددذَةعاًٖهٗددِعالع ددضعٚدددٌع آٜدد١عَددٔع ٓددذٙعكعععععع

                                                           

ع.27طٛس٠عاحلرعع(1)
ع.96طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
ع.96ٕعطٛس٠عآٍع ُشاع(3)
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َ نفأو للم نَ ب لل أنِبأأَػلل  اِ نَّْمََّللمننننننقددةٍع ،ددةػلعطع ٍ َجو للَمنكأََللد ه َمنِفللُننن أمأللَمن* أمأللَمنت لل  ٔنكأََلل

ـَللللِمٍَمن َْنِسللللجاٍَمنن*ً  أََس للللم نُ مأللللََونَمنطأََللللً َّن أب اِبَللللم نن*ت  فأج و مأو للللَمنن*ت لللل ََِْونَمنِبِ ج للللاَ ٍّنِْلللل

ٍَنْ ْأُكٌٍل ع.(1)صكأو َؼ

ْ نِدٍُّلللاننَدددٔعَـدددةدٜلعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعععايجدددةْٞع ؼدددشع:ع َْن أَحش للل ً ْ للل

َْن أَسلللمأم نً َجو لللى نِممَّلللِىنً ه لللٌ ن ٌْنً َّتاِ للل  نِْمَّلللْأنإنَبللل  َِّهَم نح ََُّّ لللانً َّتا  للل  نَّممَّلللى نإنَبللل  َِّهَم نِْواللل ْ َ ِشللل

 ٝ كعايتشًددٞع ددةيتك٣ٛعكعٚاحلددشقع ًدد٢عإ ٗددةسعا٭خدد٬معاحلُٝددذ٠ععععع(2)صُ ِمللَ

كعٚايتٓددضٙع ددٔعاٱسٖددة عٚاخلٝةْدد١عكعٚقددذعٜتددذاخٌعاٱسٖددة عَددععنددٌعَددٔععععع
زاعؾدددةٕعايلدددشسعٚاخلٝةْددد١عؾٝهدددٕٛعقبشددد٘عأػدددذعٚأ دددغلعيًٓدددةغع ةَددد١عكعيدددعععع

إدتٓة دد٘عٚ ٝؿدد١ع كة٥ذٜدد١عٚػددش ١ٝعٚأخ٬قٝدد١عكعٖٚددزاعاٱدتٓددة عَددٔعطددٓٔعععع
ٚقٛا ددذعاكلٛا ٓدد١عٚايُددعع ٝٓٗددةعٚ ددغلعاٱؿلددةٕع ًشددة عقددةْٕٛعٖٚددٛع ددذّعععععععع

ع غلعاٱؿلةٕعٚاكلٛا ١ٓعكعٚإٕعنةْتعملع ٬دعغريعإط١َٝ٬.عايت،ةسض

 دعٛج ٌألخالق احلٍّدجاٌسؤٌا لأْٛ 
ِعَددٔعا٭سددذاخعكعأٚعا٭َددةْٞعكعأٚععايش٩ٜددةعَددةعٜددشاٙعاٱْظددةٕعٖٚددٛعْددة٥ععع

عا٭ٖٚةّعطٛا٤عنةْتعذلبٛ ١عأٚعَهش١ٖٚعكعٚايُععس٣٩ع.
َٚددددٔعخـددددة٥فعا٭ْبٝددددة٤عاختددددةرعايش٩ٜددددةعطدددد٬سةفعكعطددددٛا٤عايش٩ٜددددةعععع
ايؼخـددد١ٝعايدددالعٖدددٞعػددد،ب١عَدددٔعايدددٛسٞعكعأٚعس٩ٜدددةعايـدددشة ١عٚ ةَددد١ععععع

عايٓةغعكعيهٔعاحلذ١ع ت،ًلعملعاكلكةّع ؼش غلع:
عس٩ٜةعايٓ عْؿظ٘ع.عا٭ٍٚع:
عملعايش٩ٜةع.عؿبػ١عايٛسٞعايجةْٞع:

                                                           

ع.5-1طٛس٠عايؿٌٝعع(1)
ع.125طٛس٠عايٓظة٤عع(2)
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 دددٔعسطدددٍٛعالعؾكدددذعٜدددش٣عايدددٓ عأكدددػةخعأسددد٬ّعكعٚ دددٔعقتدددةد٠ع)عع
ٚطددًِعقددةٍع:عايش٩ٜددةعايـددةحل١عَددٔعالعكعٚاحلًددِعَددٔععٚآيدد٘عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ع

ايؼددٝطةٕعكعؾُددٔعسأ٣عػدد٦ٝةعٜهشٖدد٘عكعؾًٝٓؿددحع ددٔعلةيدد٘عثدد٬خعَددشاتعكعععع
ٕع٫عٜدددد ا٣٤عٚيٝت،ددددٛرعَددددٔعايؼددددٝطةٕعكعؾ ْٗددددةع٫ع لددددشٙعكعٚإٕعايؼددددٝطةعع

ع.(1)( ٞ
ٚقددذعٜددش٣عايددٓ عأٟعْدد عس٩ٜددةعؿددةحل١ع ؼددةس٠فعأٚعإْددزاسافعكعٚايٓظددب١ع ددغلعع
ايش٩ٜدددةعايـدددةدق١عٚس٩ٜدددةعايدددٛسٞع ُدددّٛعٚخـدددٛقعَطًدددلعكعإرعطلدددتفعع

عا٭ْبٝة٤ع ة٭خري٠عَٓٗةع.
ٚايٓؿدددحعأقدددش عإػلعايدددٓؿ عكعٚملعاحلدددذٜحعإخبدددةسع دددكٕعايؼدددٝطةٕع٫عععععع

 عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘ععٜددك ٞعيٲْظددةٕعملعايش٩ٜددةع ـددٛس٠ع٦ٖٝٚدد١عايددٓعع
عٚطًِع.

ٚسُٝٓدددةع ،دددحعالع دددضعٚددددٌعايدددٓ عذلُدددذافعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عععععع
،ًددِع ددذدٖةعٚنجش ٗددةعإ٫عٚطددًِعطددخشعيدد٘عَددٔعا٭ ددٛإعٚا٭طددًش١عَددةعملعٜع

َٚٓٗددةعس٩ٜددةعايددٛسٞعٚايش٩ٜددةعايـددةدق١ع ٓددذٙعٚ ٓددذعايٓددةغعكععٖددٛعطددبشةْ٘كع
 دددٔعاٱسٖدددة عكعٖٚدددٌع ضددددشعايش٩ٜدددةعايـدددةدق١عملعٖدددزاعايضَدددةٕعايٓدددةغعع

عايٛا عْ،ِع.
ٚاقٝددد١عَدددٔعكعٖٚدددٞع ْٛدددةفعيًٓدددةغعهلدددذاٜتِٗععٖدددزٙعا٭طدددًش١عيتهدددٕٛع

ايؿظددٛمعٚاكل،ةؿددٞعكعَٚددٔعذلةس دد١عايٓبدد٠ٛعصَددةٕعايتٓضٜددٌعَٚددةع ،ددذٙعإػلععععععععع
عّٜٛعايكٝة١َ.

كعإٔعايددذ ة٤ععؿلشددٛعع(2)ٚرنددشتعملعنتددة ٞع)ؾًظددؿ١عايش٩ٜددةعملعاٱطدد٬ّ(ععع
يبٝددةٕعإٔعايش٩ٜددةعْ،ُدد١عَددٔعكعٜٚكددش عَـددذامعس٩ٜددةعايبؼددةس٠عس٩ٜددةعاٱْددزاسع

 ٓددذعالع ددضعٚدددٌعَددععايٓددةغعـلٝ،ددةفعَتؿددشقغلعٚدلددتُ،غلعكعٖٚددٛعَددٔعععععععععع
                                                           

ع.19/49ايطرباْٞع/عاكل،ذِعا٭ٚط عع(1)
ع.َٚظذٌع٦َٜٛزعملعداسعايهت عٚايٛثة٥لعملع ػذادعع1993 بععٖزاعايهتة عط١ٓعع(2)
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كع٫ٚعٜظدددتطٝعع(1)صً إنَننت و لللد ًَّنِنَوو لللْأنَّممَّلللِىنٜأنت َ ؼ لللٌه اَـدددةدٜلعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط

عاٱْظةٕع ذٸعايٓ،١ُعوـٛقعايش٩ٜةعَٔعدٗةتع:
١عسددةٍعايٓددّٛعكععَٓددةؾععْددّٛعاٱْظددةٕعكعٚ كددة٤عَذاسندد٘عاي،كًٝددعععععا٭ٚػلع:

ْنننطقٛيددد٘ع ،دددةػلعٖٚدددٛعَدددٔعَـدددةدٜلع ُ مأْقُّ لللانَّإلننش لللان نِفلللُن أَحش للل مأقألللَدن

ع.(2)صت قٌْنٍٍم

عايش٩ٜةعيٲْظةٕعملعَٓةَ٘ع.عصٜةس٠عايجة١ْٝع:
اكلٓددةؾععايٓؿظدد١ٝعٚايظددذ١ٜعيًش٩ٜددةعللددةعملعٜظددً ع ًٝٗددةعاي،ًددِععععععايجةيجدد١ع:

ع ةيذق١عإػلعاٯٕع.
ش٠عيٝتذًددد٢عَـدددذامعيكٛيددد٘عععقدددةْٕٛعايش٩ٜدددةعايـدددةحل١ع بـدددعععايشا ،ددد١ع:

َْنَ ًِحللىِننن ،ددةػلعط كع ضا٥ددشعنددشِٜعيددشٚ عاٱْظددةٕعملعاكلٓددةّععععع(3)صً ن َّألل  نِفَللِىنِْلل

عسدة٤عإٔع هٕٛعايش٩ٜةعطببةفعيًٗذا١ٜعٚايشػةد.
ايظًددددِع ددددةكلٓععَٓدددد٘عأٚعَددددٔععقددددةْٕٛعايش٩ٜددددةعصادددددشع ددددٔعاخلةَظدددد١ع:

ع.كعأٚع ٝةٕعأسٛاي٘عكعأٚعٖذا١ٜعاٱْظةٕعكلةعؾٝ٘عاٱْـشافع َٓ٘كذَة ٘
يكددذع ،ددحعالع ددضعٚدددٌعايددٓ عذلُددذافعسطدد٫ٛفعيًٓددةغعكععععععععايظةدطدد١ع:

إ٫عٜٚدددش٣ععْظدددةٕإكعٚيدددٝععَدددٔع(4)صً ْ للان أََس لللْمُّ اكأنإنَّٜنكأافَّلللْ نِممُّاللاضنننقدددةٍع ،دددةػلعط

عايش٩ٜةعايـةحل١عٚغريٖةعكعيتهٕٛعايش٩ٜةعَذدافعيًشطةي١ع.ع

                                                           

ع.34عإ شاِٖٝطٛس٠عع(1)
ع.4طٛس٠عايتغلعع(2)
ع.9طٛس٠عايظذذ٠عع(3)
ع.28طٛس٠عطبكعع(4)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 156

 

ندددةٕعملعايبٝدددتعاحلدددشاّعٜدددّٛع ،دددحعالع دددضعٚددددٌعايدددٓ عععععايظدددة ،١ع:
ُددذافعث٬ ة٥دد١عٚطددتٕٛعؿددُٓةفعيتهددٕٛع)س٩ٜددةعاهلذاٜدد١(عَكذَدد١عيهظددشٖةعععععععععذل

عٚإصاستٗةعكعٚصٚاٍع بةد ٗةعإػلعّٜٛعايكٝة١َع.
ايش٩ٜددةعايـددةحل١ع شٜددلعيًتٛ دد١عٚاٱْة دد١عٚايتٓددضٙع ددٔعايظًددِعكععععايجةَٓدد١ع:

عٚايهـع ٔع١ْٝعايظ٤ٛع.
ايش٩ٜدددةعؿددد١ًع دددغلع دددةملعا٭سٝدددة٤عملعايدددذْٝةعٚا٭َدددٛاتعكععععع:عايتةطددد،١

ايؼددٛاٖذع ًدد٢عسٝددة٠عايٓددةغعملع ددةملعايددربصخعكعٚيٝددذٍع ةيذ٫يدد١عععٖٚددٛعَددٔع
عايتل١ُٝٓع ٢ًعايب،حعٚايٓؼٛسعٚايٛقٛفع غلعٜذٟعالع ضعٚدٌ.

قلددة٤عدٜٓدد٘عطددٛا٤عَددةعنددةٕعلععععملعايش٩ٜددةعَٚددٔعا٭َددٛاتعَددٔعٜطًدد عععع
نةيـددد٠٬عٚايـدددٝةّعٚاحلدددرعٚايضندددة٠عٚاخلُدددععكعأٚعدٜدددٕٛعايٓدددةغعكعأٚععععع

كعَٚٓدد٘عَددةعٜتلددُٔعايشكددةعأٚع ذَدد٘ععايٛؿدد١ٝع ددكَشعكعأٚعاٱخبددةسع ددٔعػدد٧عع
 ًدد٢ع ،ددفعا٭٫ٚدعٚا٭سسددةّعكعَددععٚدددٛدعايكشٜٓدد١عايذايدد١ع ًٝدد٘عكعؾُددٔععععع

عخـة٥فعإخبةسعاكلٛ ٢عملعاكلٓةّع ذّعايهز ع٭ِْٗعَٔع ةملعاخلًٛد.
ٚيهددٔعٖددزٙعايددش٣٩عيددٝععحبذدد١عكع٫ٚعصلدد عاي،ُددٌع ٗددةعكعْ،ددِعٖددٛعععععععععع

ٜهددٕٛعَظددتش عخةؿدد١عَددععايكشٜٓدد١عايددالعقددذع هؼددـع ددٔعايـددذمعإ٫عإٔععع
كعٖٚدددزٙعايدددش٣٩عَدددٔعكدددشاسعملعاٱطددد٬ّععَ،ةسكدددةفع كة دددذ٠ع٫عكدددشسع٫ٚ

يطددـعالعكعٚؾٝٗددةع ٓبٝدد٘عٚ ددزٜشعٚإْددزاسعٚ ددزنريع ،ددةملعاٯخددش٠عكعيددزاعؾٗددٞعع
د دد٠ٛعٱدتٓددة عاٱسٖددة عكعٚاٱكددشاسع ةيٓددةغعكعؾُددةداّعايٓددةغعأسٝددة٤عععععع
ملع ددةملعاٯخددش٠عؾددةٕعاٱْظددةٕعضلدد صعَددٔعقتًددِٗع ػددريعسددلعكعأٚعاٱكددشاسعععع

ٚ ،ٛا٥ًددِٗعؼلددةعصل،ًددِٗعٜؼددهٕٛعإػلعالع ددضعٚدددٌعكعٖٚددِعملع ددةملععععععع ٗددِ
عايربصخعّٜٚٛعايكٝة١َع.

ٚطددًِعقددةٍع:عا كددٛاععٚآيدد٘عإٔعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع: ددٔعدددة شع)
ايظًدِعؾدد ٕعايظًددِع ًُددةتعٜددّٛعايكٝةَدد١عكعٚا كددٛاعايؼددضعؾدد ٕعايؼددضعأًٖددوعع
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َددددٔعنددددةٕعقددددبًهِعكعفلًددددِٗع ًدددد٢عإٔعطددددؿهٛاعدَددددة٤ِٖعٚاطددددتشًٛاععععع
ع.(1)ع(َِٗذلةس

ٜٚـددددٌعثددددٛا عايددددذ ة٤عٚاٱطددددتػؿةسعإػلعاكلٝددددتعكعَٚددددٔعخـددددة٥فع
كعٚاٱسدد اصعَددٔعايظدد٦ٝةتععععايش٩ٜددةعأْٗددةع ددٕٛعيٲْظددةٕعملعطددبٌعايـدد٬ عععع

ع.ٚاكل،ةؿٞع
عٚنةْتعايش٩ٜةعَذدافعيًـشة ١عملعايجبةتع ٢ًعاهلذ٣عٚاٱؿلةٕع.

ٚملعَ،شنددد١ع دددذسع ٓدددذَةعقإتدددٌعأ دددٛعدٗدددٌعقٝدددٌعٚكدددعع بدددذعالع دددٔععععع
إعا ددٔعَظدد،ٛدعاؾلددةعٚكددععععع٢ع ٓكدد٘عكعٚرنددشع ٝددةضع)ععَظدد،ٛدعسدًدد٘ع ًددعع
دٗددٌعيتـددذمعس٩ٜددةٙكعقددةٍعا ددٔعقتٝبدد١عرنددشعإعا ددةعععععٞ ددأسدًدد٘ع ًدد٢ع ٓددلعع

عٞدٗددٌعقددةٍع٫ ددٔعَظدد،ٛدع٫قتًٓددوعؾكددةٍعٚالعيكددذعسأٜددتعملعايٓددّٛعاْددعععععععع
اخددزتعسذددد١عسٓظددٌعؾٛكدد،تٗةع ددغلعنتؿٝددوعٚسأٜددت عاكددش عنتؿٝددوعععععععع

ٓدددوعر دددضععٚيددد٦ٔعؿدددذقتعس٩ٜدددةٟع٫ دددكٕع ًددد٢عسقبتدددوع٫ٚرحبعععععٞ ٓ،ًددد
ع.(2)(ايؼة٠
 ددٔع ُددشٚعا ددٔعَددش٠عايٗدد عأْدد٘عنددةٕعضلددذخعقددةٍع:عخشدددتعسةدددةععع)ع

ملعـلة دد١عَددٔعقددَٛٞعملعايةًٖٝدد١عؾشأٜددتعملعاكلٓددةّعٚأْددةعؼلهدد١عْددٛساعطددة ،ةعع
َددٔعايه،بدد١عستدد٢عأكددة٤عملعدبددٌعٜجددش عٚأػدد،شعدٗٝٓدد١عؾظددُ،تعؿددٛ ةعملععع

ع.ايٓٛسعٖٚٛعٜكٍٛع:عاْكؼ،تعايظًُة٤عٚططععايلٝة٤
ٝدددة٤عثدددِعأكدددة٤عإكدددة٠٤عأخدددش٣عستددد٢عْظدددشتعإػلععععععٚ ،دددحعخدددة عا٭ْبع

قـدددٛسعاحلدددري٠عٚأ دددٝفعاكلدددذا٥ٔعؾظدددُ،تعؿدددٛ ةعملعايٓدددٛسعٖٚدددٛعٜكدددٍٛع:عع
ع. ٗشعاٱط٬ّعٚنظشتعا٭ؿٓةّعٚٚؿًتعا٭سسةّ

ؾةْتبٗدددتعؾض دددةعؾكًدددتعيكدددَٛٞع:عٚالعيٝشدددذثٔعملعٖدددزاعاحلدددٞعَدددٔععععععع
ع.قشٜؽعسذخعٚأخرب ِٗعؼلةعسأٜتع

                                                           

ع.2/213ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.1/355 ٕٝٛعا٭ثشعع(2)
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ْددةعإٔعسددد٬عٜكددةٍعيدد٘عأفلددذعؾًُددةعاْتٗٝٓددةعإػلع ٬دْددةعدة٤ْددةعسدددٌعؾكخرب
٘عع ٜدةع ُدشٚع دٔعَدش٠عإْدٞعاكلشطدٌععععععع)ؾكخرب د٘عؼلدةعسأٜدتعؾكدةٍعععععع(1)قذع ،دحعؾك ٝتد

إػلعاي،بدددةدعنةؾددد١عأد دددِٖٛعإػلعاٱطددد٬ّعٚآَدددشِٖعحبكدددٔعايدددذَة٤عٚؿددد١ًععععع
ا٭سسددةّعٚ بددةد٠عالعٚسؾددفعا٭ؿددٓةّعٚسددرعايبٝددتعٚؿددٝةّعػددٗشعَددٔععععععععع

ٔعؾُدددٔعأددددة عؾًددد٘عايٓددد١عَٚدددعكعاثددد ع ؼدددشعػدددٗشاعٖٚدددٛعػدددٗشعسَلدددةٕ
ع. ـٞعؾً٘عايٓةسعؾآَٔعٜةع ُشٚع ٔعَش٠عٜ٪َٓوعالعَٔعْةسعدِٗٓ

ؾكًددتع:عأػددٗذعإٔع٫عإيدد٘عإ٫عالعٚعأْددوعسطددٍٛعالعآَٓددتع هددٌعَددةعععععععع
د٦ددتعَددٔعسدد٬ٍعٚسددشاّعٚإٕعأسغددِعريددوعنددجرياعَددٔعا٭قددٛاّعثددِعأْؼددذ ٘عععع
أ ٝة ددةعقًتٗددةعسددغلعمس،ددتع دد٘عٚنددةٕعيٓددةعؿددِٓعٚنددةٕعأ ددٞعطددةدْةعيدد٘عؾكُددتعع

عٚطًِعٚأْةعأقٍٛع:عٚآي٘عتعايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عإيٝ٘عؾهظش ٘عثِعحلك
عػٗذتع كٕعالعسلعٚأْ ع...عٯهل١عا٭سذةسعأٍٚع ةسىعع

عٚلشتع ٔعطةقٞعإصاسعَٗةدشع...عإيٝوعأدٚ عايػٛسع ،ذعايذنةدى
عٚايذاع...عسطٍٛعًَٝوعايٓةغعؾٛمعاحلبة٥وع٭ؿش عخريعايٓةغعْؿظةعٚ

سبددةع ددوعٜددةع ُددشٚع ددٔععٚعطددًِع:عَشٚآيدد٘عؾكددةٍعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع
أْددتعٚأَددٞعا ،ددحع ددٞعإػلعقددَٛٞعي،ددٌعالعععك ٞ ددؾكًددتع:عٜددةعسطددٍٛعكعَددش٠ع

ٔٸإٔعؿلٔع ٞع ًِٝٗعنُةع ع. وع ًٞعؾب،ج عإيِٝٗعَ
ٚع٫ع هددددٔعؾظددددةع٫ٚعَتهددددرباع٫ٚعكعقددددةٍع:ع ًٝددددوع ددددةيكٍٛعايظددددذٜذعٚ

ؾك ٝتعقدَٛٞعؾكًدتعهلدِع:عٜدةع د عسؾة د١عثدِعٜدةع د عدٗٝٓد١عإْدٞععععععععععععع(2)سظٛدا
ٍععع العإيدددٝهِعأد دددٛنِعإػلعايٓددد١عٚأسدددزسنِعايٓدددةسعععععععسطدددٍٛعَدددٔعسطدددٛ

ّع عكٚأَدددشنِعحبكدددٔعايدددذَة٤عٚؿددد١ًعا٭سسدددةّعٚ بدددةد٠عالعٚسؾدددفعا٭ؿدددٓة
ع.ٚؿٝةّعػٗشعسَلةٕعػٗشعَٔعاث ع ؼشعػٗشاععكٚسرعايبٝتع

                                                           

ع.أٟعأ ٢عإػلعايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعع(1)
يبٝةٕعيضّٚعسظٔعاخلًلعٚايًطـعملعايذ ٠ٛعست٢عَدععايهؿدةسعكعللدةعٜدذٍع ة٭ٚيٜٛد١ععععععع(2)

ع.ايكط،١ٝع ٢ًعيضّٚعإدتٓة عاٱسٖة ع
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ؾُددٔعأدددة عؾًدد٘عايٓدد١عَٚددٔع ـدد٢عؾًدد٘عايٓددةسعٜددةعَ،ؼددشعدٗٝٓدد١ع:عإٕععععععع
ِعع ملعدددةًٖٝتهِععالعٚيدد٘عاحلُددذعد،ًهددِعخٝددةسعَددٔعأْددتِعَٓدد٘عٚ ػددفعإيددٝه

َدددةعسبددد عإػلعغريندددِعَدددٔعايشؾدددحع٭ْٗدددِعندددةْٛاعصلُ،دددٕٛع دددغلعا٭خدددتغلعع
ع.ٚطلًـعايشدٌع ٢ًعاَشأ٠عأ ٝ٘عٚاي اتعملعايؼٗشعاحلشاّ

ٚطدددًِعَدددٔع ددد عٚآيددد٘عؾدددكدٝبٛاعٖدددزاعايدددٓ عاكلشطدددٌعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ع
يدد٪ٟع ددٔعغةيدد ع ٓددةيٛاعػددشفعايددذْٝةعٚنشاَدد١عاٯخددش٠عطددةس ٛاعطددةس ٛاعملعع

ع.١ع ٓذعالعؾكدة ٛاعإ٫عسد٬عَِٓٗعقةّريوعٜهٕٛعيهِعؾلًٝ
ؾكددةٍع:عٜددةع ُددشٚع ددٔعَددش٠عأَددشعالع ًٝددوع ٝؼددوعأ كَشْددةعإٔعْددشؾفعععععع
آهلتٓةعْٚؿدشمعـلة تٓدةعؼلخةيؿد١عدٜدٔعآ ة٥ٓدةعإػلعَدةعٜدذ ٛعٖدزاعايكشػدٞعَدٔععععععععععع

عَشسبةعٚع٫عنشا١َعثِعأْؼكعٜكٍٛع:٫ع٫ٚععكأٌٖع ٗة١َع
عٜشٜذعؿ٬سةع(عع)عإٕعا ٔعَش٠عقذعأ ٢عؼلكةي١ع...عيٝظتعَكةي١عَٔ

ع)عإْٞع٭سظ عقٛي٘عٚؾ،ةي٘ع...عَٜٛةعٚإٕع ةٍعايضَةٕعسٜةسةع(ع
ع)عأْظؿ٘عا٭ػٝةخعللٔعقذعَل٢ع...عَٔعساّعريوع٫عأؿة عؾ٬سةععع
ؾكددةٍع ُددشٚع ددٔعَددش٠ع:عايهددةر عَدد عَٚٓددوعأَددشعالع ٝؼدد٘عٚأ هددِعععععععع

ع.يظةْ٘عٚأنُ٘ع ـشٙع
عصلددذعقددةٍع ُددشٚع ددٔعَددش٠ع:عٚالعَددةعَددةتعستدد٢عطددك عؾددٛٙعٚنددةٕع٫عععععع

ع. ،ِعايط،ةّعٚع ٢ُعٚعخشغع
ٚعخدشزع ُددشٚع ددٔعَدش٠عَٚددٔعأطددًِعَدٔعقَٛدد٘عستدد٢عأ دٛاعايددٓ عؿدد٢ًعععععع

ٚطدددًِعؾشسددد ع ٗدددِعٚسبدددةِٖعٚنتددد عهلدددِعنتة دددةعٖدددزٙععععٚآيددد٘عالع ًٝددد٘ع
 ظدددِعالعايدددشفلٔعايدددشسِٝعٖدددزاعنتدددة عَدددٔعالع ًددد٢عيظدددةٕع)ْظدددخت٘ع:ع

سطدددٍٛعالع هتدددة عؿدددةدمعٚسدددلعْدددة لعَدددعع ُدددشٚع دددٔعَدددش٠عايٗددد عععع
١ع دددٔعصٜدددذع:عإٕعيهدددِع طدددٕٛعا٭سضعٚطدددٗٛهلةعٚ ددد٬ععا٭ٚدٜددد١عععععععيٗٝٓددد

ٚ ٗٛسٖدددةع ش دددٕٛعْبة ددد٘عٚ ؼدددش ٕٛعؿدددةؾٝ٘ع ًددد٢عإٔع كدددشٚاع دددةخلُعععععععععع
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ٚ ـدددًٛاعايـدددًٛاتعاخلُدددععٚعملعايتب،ددد١عٚعايـدددشؿل١عػدددة ةٕعإٕعادتُ،تدددةعع
ع.(ٚإٕع ؿشقٓةعؾؼة٠عػة٠عيٝعع ٢ًعأٌٖعاكلري٠عؿذق١عيٝععايٛسد٠عايًبك١

لددةغعٚريددوععع ددٔهتددة عقددٝعععَددٔعسلددشْةعَددٔعاكلظددًُغلع ععػددٗذعٚ
عسغلعٜكٍٛع ُشٚع ٔعَش٠ع:ع

ع(عي،ةَشعٕآايكشعأ ٗشعدٜٓ٘ع...عٚ غلع شٖةٕعأملع شعإٔعالعع
عسةكشععيُ،ٓةع...عٚأخ٬ؾٓةعملعنٌع ةدعٚنتة عَٔعايشفلٔعْٛسع

عإػلعخريعَٔعؿلؼٞع ٢ًعا٭سضعنًٗةع...عٚأؾلًٗةع ٓذعا تهةسعايلشا٥شعع
ع طٕٛعا٭ ةدٟع ةيظ عٚاخلٛا شع(عأ ،ٓةعسطٍٛعالعكلةع كط،تع...ععع
عؾٓشٔعقبٌٝعقذع ٢ٓعاجملذعسٛيٓةع...عإراعادتًبتعملعاحلش عٖةّعا٭نة شععع
ع ٓٛعاحلش عْكشٜٗةع كٜذع ١ًٜٛع...عٚ ٝفع ٫٬عملعأنـعاكلػةٚسععع

ع ش٣عسٛي٘عا٭ْـةسع ُٞعأَريِٖع...ع ظُشعاي،ٛايٞعٚعايـؿة عايبٛا شع
عٚداستعسسةٖةع ةيًٝٛخعاهلٛاؿشععإراعاحلش عداستع ٓذعنٌع ظ١ُٝع...

ع.(1) بًرعَٓ٘عايًٕٛعٚاصدادعٚدٗ٘ع...عنُجٌعكٝة٤عايبذسع غلعايضٚاٖشعع
ٚايش٩ٜددةعسبددٌعَددٔعسفلدد١عالعللددذٚدعإػلعسٚ عاٱْظددةٕعٜتـددٌع ٓؿظدد٘ععععع
كعٜٚددد٪ثشعملعدٛاسسددد٘عكعٚقدددذعأٚيتٗدددةعا٭َدددِعٚايؼددد،ٛ عايظدددة ك١ع ٓةٜددد١ععععع

ْبٝدددة٤عكعٚملعخةؿددد١عكعٚرندددشتعملعَدددٛا ٔعَدددٔعايكدددشإٓعكعملعقـدددفعا٭عععع
طدد١ٓعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚنةْددتعَكذَدد١عيًؿددتضعملعععععععع

ع.(2)صمأقأَدنػ د َ نَّممَّى نَ س ٌمأى نَّم  ٍَٚ انِباْم  ِّاؿًضعاحلذٜب١ٝعكعقةٍع ،ةػلعط

يتهددٕٛعايش٩ٜددةع ٓٛاْددةفعَٚجددة٫فعيٓذددة٠عايٓؿددٛغعَددٔعٚ ددك٠عاٱسٖددة ع ددكٕععع
ٚا٭يؿدد١عٚصلدد ع ًدد٢عايددزٟعٜ،ددربععؽلددتٮعحبدد عايظددًِعكعٚؽلٝددٌعإػلعاكلٛاد دد١عع

عايش٩ٜةعايٓظشعإيٝٗةع ،غلعايـ٬ عٚاٱؿ٬ عكعٚؿ١ًعايشسِعٚاكلٛد٠.

                                                           

ع.1/375ايظري٠ع٫ ٔعنجريععع(1)
ع.26طٛس٠عايتؿضعع(2)
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 إوساَ اٌمسآْ ألً٘ اٌثٍد
إنناو للانقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععَٓدد٘كعٚيكددذعْددضٍعايكددشإٓع ةيجٓددة٤ع ًدد٢عأٖددٌعايبٝددتععععع

َِنً ٍ لأوالل  ُكمَنن ُقللَمنٜأنكعٚقٛيدد٘ع ،ددةػلعط(1)صت ْلونللرًيَّنٍ  نٍللد نَّممَّللى نمَِ للَ ِهب نُ للُُّكَمنَّملل اَجص ن أَهللم نَّمِْ ََلل

ٓننن ٚطدد٪اٍعاكلددٛد٠ع٭ٖددٌعايبٝددتععععع(2)ص أَسللأأُمُكَمنُ مأََللِىن أَجللً َّنإنَّٜنَّْمو للٌ داّأنِفللُنَّْمُقَ ب لل

د دد٠ٛعمسةٜٚدد١عيٮيؿدد١عٚاي اسددِع ددغلعاكلظددًُغلعٚايتشًددٞع ددكخ٬معايٓبدد٠ٛعععععع
ع.عٚأٌٖعايبٝتعملعايـربعٚاٱْكطةععإػلعايزنشعٚاٱَتٓةعع ٔعاٱسٖة 

ٖٚدددٌعآٜددد١عاكلبةًٖددد١عَدددٔعٖدددزاعايجٓدددة٤كعايدددٛا عْ،دددِكعقدددةٍع ،دددةػلعععععععععع

َْنَّْمِوْمللمننفأُقللَمنت و للامأٌََّنن للدٍَ ن أَبُّ إ ن للانً  أَبُّ للإ ُكَمننننط َْنب َوللِدنْ للانج للإ كأنِْلل َْنح اجالل أنِفَللِىنِْلل فأو لل

مأَوُّ للللللْأنَّممَّللللللِىنُ مأللللللٓننننً ِنش للللللإ ن انً ِنش للللللإ ُكَمنً  أَنَّش للللللُّ انً  أَنَّش للللللُكَمنث للللللمانن َِت ونللللللَمنفأُّ َجو للللللمَننننن

َُت ؼ للللو ٌَّنننكعٚنددددزاعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطعع(3)صَّْمكأللللاًِِبني  ُ َؼللللو انننَّ ه لللل  َّننن

َننَ ٕ ًِسللونَمنننننن َْنفأللٌَ َْنن للاٍَنٍ ؼ للب نِْلل ََنمأو للَمنثَِ للاٌ نِْلل ْ نكأَّألل  ًَّنُقُلو لل ِفللُنَ باونللَمنفأامَّللِ ٍ

ع.(4)صَّْم  ِوَم 

ه للل  َّنننطأْددد٘عندددةٕعٜكظدددِعقظدددُةفعإٕعٖدددزٙعاٯٜددد١عععع: دددٔعأ دددٞعرسعٚ)

َُت ؼ لللو ٌَّنِفلللُنَ باونللللمَننن ج٬ثددد١عايددددزٜٔععْضيدددتعملعايج٬ثدددد١عٚايعع(5)عصُ َؼلللو انننَّ

 ددٔعاحلددةسخعكعع:عفلددض٠ع ددٔع بددذعاكلطًدد عكعٚ بٝددذ٠ بددةسصٚاعٜددّٛع ددذسعٖٚددِ
ٞٸع ٔعأ ٞع ةي ع ع.ٚ ً

                                                           

ع.33طٛس٠عا٫سضا عع(1)
ع.23طٛس٠عايؼٛس٣عع(2)
ع.61طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
ع.19طٛس٠عاحلرعع(4)
ع.19طٛس٠عاحلرعع(5)
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عٚػٝب١عا ٓةعس ٝ،١عكعٚايٛيٝذع ٔع تب١ع.عٚ تب١ع
ٜددذٟعالعع:عأْددةعأٍٚعَددٔعصلجددٛعملعاخلـدد١َٛع ًدد٢عسنبتٝدد٘ع ددغلععقددةٍع ًددٞ

ع.(1)(ّٜٛعايكٝة١َ
ٚآيدد٘ع ددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععأ ٝدد٘ ددٔع بٝددذع ددٔعأ ددٞعساؾددعع ددٔععععع

٘عععع ٜك ٝدد٘عا٭َددشعَددٔعععع(2)ٚطددًِعكعقددةٍع:ع٫عأيؿددغلعأسددذنِعَته٦ددةع ًدد٢عأسٜهتدد
أَدددشٟعللدددةعأَدددشتع ددد٘عأٚعْٗٝدددتع ٓددد٘عؾٝكدددٍٛع:عَدددةعأدسٟعكعَدددةعٚددددذْةعملعع

ع.(3)نتة عالعا ب،ٓةٙع
ٖٚددٞعاكلـددذسعايجددةْٞعععكعَٚددشآ٠عيًكددشإٓعععإرعدددة٤تعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١ع ٝةْددةفععع

يًتؼددددشٜععكعٚإـلددددةعع ًُددددة٤عاكلظددددًُغلع ًدددد٢عسذٝدددد١عايظدددد١ٓعايكٛيٝدددد١ععععع
عٚايؿ،١ًٝ.

أٜٗددةعايٓددةغعإْددٞععٚقددذعقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع)عععع
 ددةسىعؾددٝهِعَددةعإٕعأخددز ع دد٘عيددٔع لددًٛاع ،ددذٟعأَددشٜٔع.عأسددذُٖةعأنددربعععععععع

يظددُة٤عٚا٭سضعكعٚ   ددٞعَددٔعاٯخددشعكعنتددة عالعسبددٌعللددذٚدعَددةع ددغلعاعع
ٞٸعاحلٛض ع.(4)ع(أٌٖع ٝالعكعٚأُْٗةعئعٜتؿشقةعست٢عٜشداع ً

ٚعقددذعثبددتعملعايـددشٝض:عإٔعسطددٍٛعالععععٚقددةٍعا ددٔعنددجريعملع ؿظددريٙع)ععع
ِٸعٚآيدد٘عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ع :عإْددٞع ددةسىعؾددٝهِععٚطددًِعقددةٍعملعخطبتدد٘ع ػٳددذٹٜشعخٴدد

:عنتددددة عالعٚ   ددددٞكعٚإُْٗددددةعملعٜؿ قددددةعستدددد٢عٜددددشداع ًددددٞععععايددددجكًغل
ع.(5)(احلٛض

                                                           

ع.ع7/128ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
عا٭سٜه١عَةعٜتهكع ًٝ٘عَٔعؾشاؾعأٚعطشٜشعأٚعَٓـ١.ع(2)
ع.1/359اكلظتذسىع ٢ًعايـشٝشغلعع(3)
ع.2/402ايذسعاكلٓجٛسعع(4)
ع.7/201 ؿظريعا ٔعنجريعع(5)
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ملعأدددضا٤عَت،ددذد٠عَددٔع ؿظددريٟعإٔعخذصلدد١عٚ ًٝددةفع ًٝدد٘عععععععرنددشتٴٚقددذع
عايظ٬ّعأٍٚعَٔعآَٓةع شطٍٛعالعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.

يٲَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّع:عععالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععؿدد٢ًعٚقددةٍعايددٓ 
عَٔعَٛط٢عإ٫عأْ٘ع٫عْ عَٔع ،ذٟع.أْتعَ عؼلٓضي١عٖةسٕٚع

ٚ ٓدددذَةعآخددد٢عايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع دددغلعاكلٗدددةدشٜٔععععع
عٚا٭ْـةسعكعاختةسع ًٝةفعأخةفعي٘ع.

ٚايددزٟع ،ددج ع ددةحللعكعَددةعأخش ددوعإ٫عيٓؿظددٞعؾكْددتع ٓددذٟعععععععٚقددةٍع)
عؼلٓضي١عٖةسٕٚعَٔعَٛط٢عٚٚاسثٞع.

ع.عؾكةٍع:عٜةعسطٍٛعالعكعَةعأسخعَٓوع
عا٭ْبٝة٤ع.قةٍع:عَةعٚسثتع

عقةٍع:عَٚةعٚسثتعا٭ْبٝة٤عقبًو؟عع
قدددةٍع:عنتدددة عالعٚطددد١ٓعْبدددِٝٗعكعٚأْدددتعَ،دددٞعملعقـدددشٟعملعايٓددد١عكعع
َددععؾة ُدد١عا ددٓالعٚأْددتعأخددٞعٚسؾٝكددٞعكعثددِع دد٬عسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالعععععععع

ٌَُ ًَّنللللانُ مأللللٓنس لللل  ٍَنْ ت قأللللاِبِمني نطٚطددددًِعٖددددزٙعاٯٜدددد١ععٚآيدددد٘ع ًٝدددد٘ع عك(1)صإن

ع.(2)(إػلع ،فا٫خ٤٬عملعالعٜٓظشع ،لِٗع
 ددغلعأ ددٞع هددشععٚقددذعآخدد٢عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع٦َٜٛددزع)عععع

ٚخةسدد١ع دٔعصٜدذع ددٔعاحلدةسخ;عٚآخد٢ع دغلع ُددشع دٔعاخلطدة عٚ تبدةٕع ددٔعععععععععع
ع.(3)(َةيوعَٔع  عطةمل

أَددةعَؿتددة عايه،بدد١عؾددٮٕعدددذعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععع
ا ٓة٥دد٘عؾـددةستعايشا ددععقـددٞع ددٔعندد٬ عٚصععٚ ددة٥ـع٫ٜٚدد١عايبٝددتع ًدد٢ععع

                                                           

ع.47طٛس٠عاحلذشعع(1)
ع.7/179يذسعاكلٓجٛسعاع(2)
ع.ع1/96أْظشعدٛاَععايظري٠عع(3)
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ايظددذا١ْعٚاكلؿتددة ع٫ ٓدد٘ع بددذعايددذاسعكعؾجبتٗددةعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عععععععع
عٚطًِعملعرسٜت٘ع.

(عَدددٔعٖدددزاعايتؿظدددريع دددة عَظددد٪ٚيٝةتععععع218ٚقدددذع كدددذّعملعايدددض٤ع)عع
ع.(1)قشٜؽعَٔعايشؾةد٠عٚايظكة١ٜعٚايًٛا٤عٚايظذا١ْعكعٚسلٖٛة

ٟعععععاكلؿتددة ععاي،بددةغع ًدد عإؾلددةع  ددٔعععكعؾٗددزاعا ددٔعايكددِٝعايٛصٜدد١عٜددشٚ
ٍ عع) ُٹْؿتٳددة  عؾٹددٞعس دٳددة َٳ٦ٹددزٺعيٹَكخٵددزٹعاْي ٛٵ ٜٳ ٍٳع ٚٳ ٕٸعاْي،ٳبٸددةغٳع ٳَطددة ُٴظٳددٝٸ ٹعَأ ٔٴعاْي طٳدد،ٹٝذٴع ٵدد

٘ٹعععععععع ٝٵد ًَ ٘ٴع ٳ ًعد ًع٢عاي ٘ٹعؿٳد ًعد ٍٴعاي ٙٴعسٳطٴدٛ ِ عَؾدشٳدٸ ٖٳةػٹد ٔٵع ٳٓٹٞع ٕٳععععٚآيد٘ععَٹ ُٳدة ِٳعإَيد٢ع ٴجٵ ًع ٚٳطٳد
ًْشٳ١َ ٔ عَ  ع.(2)( ٵ

ٛعع د٠عاي،ةَدد١عهلددِعَددٔععيكددذعأنددشّعالع ددضعٚدددٌعأٖددٌع ٝددتعايشطددةي١ع ددةكل
قبددٌعاكلظددًُغلعٚاكلظددًُةتعكعٚقددذعجتًدد٢عدٗددةدعٚؿددربعأٖددٌعايبٝددتع ددذؾةععععععع
اٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّعٚفلددض٠ع ددٔعايٓبدد٠ٛعٚايتٓضٜددٌعكعثددِعدددة٤تعآٜدد١عععع

َمنث للمانن َِت ونللَمننفأُقللَمنت و للامأٌََّنن للدٍَ ن أَبُّ إ ن للانً  أَبُّ للإ ُكَمنً ِنش للإ ن انً ِنش للإ ُكَمنً  أَنَّش للُّ انً  أَنَّش للكُننننننناكلبةًٖدد١عط

ع.(3)صفأُّ َجو َمنمأَوُّ ْأنَّممَِّىنُ مأٓنَّْمكأاًِِبني 

ٚآيددد٘ع دددٔعا دددٔع بدددةغعقدددةٍع:عقدددةٍعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععععععٚ)
ٚطدددًِع:عأسبدددٛاعالعكلدددةعٜػدددزٚنِع ددد٘عَدددٔعْ،ُددد٘عكعٚأسبدددْٛٞعحلددد عالعكعع

ع.(4)(ٚأسبٛاعأٌٖع ٝالعحل 
كلظددًُغلعيتهددٕٛعٚاقٝدد١ععيكددذعأسادعالع ددضعٚدددٌعْؼددشعأيٜٛدد١عاحتبدد١ع ددغلعاعع

 َٔعاٱسٖة عٚاٱقتتةٍ.
 

                                                           

عاْظشعايض٤عايجةَٔع ؼشع ،ذعاكلة٥تغلعَٔعٖزاعايظؿشع.ع(1)
ع.3/356صادعاكل،ةدعع(2)
ع.61طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
ع.ع9/67ايذسعاكلٓجٛسعع(4)
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 ِمازٔح تني حسٚب لسٌش يف ا اٍٍ٘ح ٚضد إٌثٛج ٚاٌرٕصًٌ
ملعايضٜدددش٠عاي،ش ٝددد١عقبدددٌعاٱطددد٬ّعكعععَتذدددذد٠يكدددذعنةْدددتعاحلدددشٚ عع

ٚيدددكتعقدددشٜؽعإػلعا٭سددد٬فعيلدددُةٕع كة٥ٗدددةعملعَهددد١عكع٫ٜٚٚددد١عايبٝدددتععع
ٔعععععع كعؾ،كددذتعسًددـعععاحلددشاّعثددِع ددكَغلع ددشمعجتةس ٗددةعإػلعايؼددةّعكعٚايددُٝ

عا٭سة ٝؽع.
ٖٚددٛعسًددـعاْ،كددذعقبددٌعاٱطدد٬ّع ددغلعقددشٜؽعٚ ددذ٠عقبة٥ددٌعسددٍٛعَهدد١عععع
كددذع دد ع هددشع ددٔع بددذعَٓددة٠عايددزٟعنددةْٛاعْددةقُغلعٚطددةخطغلع ًدد٢عقددشٜؽعععع
َٓددزعإٔعأخددشدِٗعقـددٞع ددٔعندد٬ عدددذعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عع
عٚطددًِعَددٔعَهدد١عكعٖددِعٚخضا دد١عكعٚقددةّع تكظددُٝٗةعس ة ددةفعكعٚخططددةفع ددغلععععع

عقشٜؽع.عطٕٛ 
ٚكلددةع ًددِع بددذعاكلطًدد عدددذعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععع

ُٸددٕٛإٔع دد ع هددشعع  ددةخشازعقددشٜؽعَددٔعاحلددشّعكعٚإٔعٜكددة ًِٖٛعستدد٢عععععععٜٗ
ٜظددتٛيٛاع ًٝدد٘عكعٜٚتٛيددٛاعػدد٪ٕٚعايبٝددتعاحلددشاّعكعٚ ددذتع ٓددٛع هددشع ًدد٢عععععع

غٓددة٥ِعكعٚؿددةسعنددٌعؾشٜددلععععٚطددكقٖٛةأْ،ددةّعيددب عاهلدد٣ٛعَددٔع ددٔعخضؿلدد١عععع
عٍع.ٜظت،ذعيًكتة

كعٖٚدددِع ٓدددٛععٚ كدددذع بدددذعاكلطًددد عاحلًدددـع دددغلعقدددشٜؽعٚا٭سدددة ٝؽع)
ٚ ٓدددٛعكعاحلدددةسخع دددٔع بدددذعَٓدددة٠عٚ ٓدددٛعاهلدددٕٛع دددٔعخضؿلددد١ع دددٔعَذسنددد١ععععععع

كعٚ ًدد٢عايٓددةغععاكلـددطًلعَددٔعخضا دد١كعؾًكددٛاع دد ع هددشعَٚددٔعاْلددِعإيددِٝٗ
ع بددذعاكلطًدد كعؾددةقتتًٛاع ددزاتعْهٝددـكعؾددةْٗضّع ٓددٛع هددشعٚقتًددٛاعقددت٬فعرسٜ،ددةفع

ع.عقشٜؽكعؾًِعٜ،ٛدٚاعحلش ع
ع:عقةٍعا ٔعػ،١ًعايؿٗشٟ

ٞٸع هشعّٜٛعراتعْهٝـ ًع٘ع ٝٓةعَٔعسأ٣عَٔع ـة ١ع...عغٛتعغ عؾً
ع.(1)(أْةخٛاعإػلعأ ٝة ٓةعْٚظة٥ٓةع...عؾهةْٛاعيٓةعكٝؿةفع ؼشٸعَلٝـ

                                                           

ع.ع1/205ايهةٌَعملعايتكسٜ عع(1)
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ٚسًؿددة٥ِٗعأيددـعسدددٌعَددٔع دد ع بددذعَٓددةفعقددشٜؽعٚنددةٕع ددذدعدددٝؽع
ع.(1)عٚا٭سة ٝؽع)ٚقة٥ذعايٓةغع٦َٜٛزعاكلطً ع ٔع بذعَٓةف(

عتشبٝؽع:عايتذُع.ٚاي
يكدددذعكدددُٓتعقدددشٜؽع ٗدددزاعاحلًدددـعيٓؿظدددٗةع٫ٜٚددد١عايبٝدددتعكعْٚةيدددتعععع

عِٖع:عٚا٭سة ٝؽايؼكٕعٚايشؾ،١ع غلعاي،ش ع
ع ٓٛعاحلةسخع ٔع بذعَٓة٠ع ٔعنٓة١ْع.عا٭ٍٚع:
ع ٓٛعاكلـطًلعَٔعخضا ١ع.عايجةْٞع:

ع ٓٛعاهلٕٛعَٔعخضؿل١ع.عايجةيحع:
ع لٌعٚايكةس٠عٚ طْٛٗةع.عايشا عع:

،دددةسىعقبدددٌعاٱطددد٬ّعإساد٠عاٱ دددةد٠عاي،ةَددد١ع ٝدددِٓٗعععععٚ دددبغلعطدددٓخ١ٝعاكلع
َددععأْٗددِعأ ٓددة٤ع َُٛدد١عٚاسددذ٠عكعَٚددٔعايؼددٛاٖذعععععيؼددذ٠عاحلُٝدد١عٚايٗةيدد١عع

ع ًٝ٘ع٦َٜٛزع:
نةْدددتعقدددشٜؽعٚسًؿة٩ٖدددةعَدددٔعا٭سدددة ٝؽعٚغريٖدددِعأيدددـعععععععععا٭ٍٚع:

عسدٌعكعٚنةٕع ٓٛع هشعأنجشعَِٓٗع ذدافع.
ِٖعؾدد راعاسَددٛقددٍٛع ً،ددة٤ع ددٔعقددٝععس٥ددٝعع دد ع هددشع)يكَٛدد٘ععععايجددةْٞع:

ؾٓٝددتعايٓبددٌعطددًٛاعايظددٝٛفعَهددشافع ددةيكّٛكعؾكةيددتعايكددةس٠عٚنةْددتعسَددة٠:ععععع
ع.ع(2)(أْــعايكةس٠عَٔعساَةٖةكعؾزٖبتعَج٬ف

قدددةس٠عٱدتُدددة ِٗعٚاَتٓدددة ِٗع دددٔعايتؿدددشمعععمسدددٛاٚايكدددةس٠عقبًٝددد١عكعع
عسدٌعَِٓٗ:ٚايتؼتتعٚقةٍع)

ع.(3)(د ْٛةعقةس٠فع٫ع ٓؿشْٚةع...عؾٓذؿٌعَجٌعإدؿةٍعايظًِٝ

                                                           

ع.1/28اكلُٓلعملعأخبةسعقشٜؽعع(1)
ع.1/28اكلُٓلعملعأخبةسعقشٜؽعع(2)
ع.1/205ايهةٌَعملعايتكسٜ عع(3)
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إٔعايدددزٟعأ ددد٬ٙعاي،دددش عٚايظدددةٖشعإٔعاكلدددشادعَدددٔعاكلجدددٌععٖٚدددِعسَدددة٠ع
عٜشاَٞعايكةس٠عٜـبضعملعٚس ١ع٭ِْٗعسَة٠عاحلذمع.

عقَٛ٘ع ٢ًعايكتةٍع.عحبفٸقٝةّعاكلطً ع ٔع بذعَٓةفععايجةيحع:
أخدزعسطُد ع دٔعطد،ذعأسدذع د عاحلدةسخع دٔع بدذعَٓدة٠عٖٚدٛعععععععععععععايشا عع:

س٥ددددٝععا٭سددددة ٝؽعضلددددفعأؿددددشة ٘ع ًدددد٢عايكتددددةٍعكعؾشطُددددٛاعدؿددددٕٛع
ع.(1)ظٝٛفعاي

عاقتتٌعايؿشٜكةٕعقتة٫فعػذٜذافعست٢عاْٗضَتع ٓٛع هشع.عاخلةَعع:
َط،دددِع دددٔعقدددشٜؽع ٓدددذعاهلضؿلددد١عؾهدددةٕع)ع دددِٓٗملع هدددـععايظدددةدغع:

 دددذٟع٦َٜٛدددزعَـدددًتع ةيظدددٝـعملعآثدددةسِٖعٜكدددٍٛ:ع٫ع دددذ ٛاعهلدددِعصؾدددشافعع
ٚاطتكؿددًٛاعػددٛنتِٗكعٚد،ددٌعسددش ع ددٔعأَٝدد١عضلددفعأؿددشة ٘عٜٚكددٍٛ:ععععععع

ؽع٦َٜٛدددزع ددد ع هدددشكعقدددت٬فعرسٜ،دددةفعستددد٢ععع٫ع بكدددٛاع ًدددِٝٗكعؾكتًدددتعقدددشٜع
ع.(2)(دخًٛاعاحلشّعَت،ٛرٜٔع ٘عٚأخشدتعقشٜؽع  ع هش

ٚملعدساطددد١عَكةسْددد١ع دددغلعػشاطددد١عٚػدددذ٠عٖدددزٙعاكل،دددةسىعكعَٚ،دددةسىعععععع
قددددشٜؽعٚسًؿة٥ٗددددةعكددددذعايٓبدددد٠ٛعٚايتٓضٜددددٌعملعَ،شندددد١ع ددددذسعكعٚأسددددذعكععع
ٚاخلٓدددددذمعكع تذًددددد٢عَ،ذدددددضاتعايٓبددددد٠ٛعملعؿدددددشفعػدددددشٚسعاكلؼدددددشنغلع

د٠عاي،ةَدد١عيًُظددًُغلعٚقتددٌعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالععععععٚ ذددضِٖع ددٔعاٱ ددةعع
 ًٝد٘عٚآيدد٘عٚطدًِعَددععأْٗدِعطلشدددٕٛعٖٚدِع ددةصَٕٛع ًٝد٘عكعٚيهددٔعالع ددضعععععع

عأٜذِٜٗ.عٚدٌعٜؼٌ
ٚسلدددشتعا٭سدددة ٝؽعَدددععقدددشٜؽعملعَ،شنددد١عأسدددذعكعؾُدددج٬فعادتدددةصععععع

 ددٔعص ددةٕعطددٝذعا٭سددة ٝؽعٖٚددٛعٜلددش عملعػددذمعفلددض٠ع ددضزععععععاحلًددٝعع)
ع.ايشَضعٜٚكٍٛ:عرمع كلع

                                                           

ٖذش١ٜع/اكلُٓلعع245ذلُذع ٔعسبٝ عاهلةلٞعايبػذادٟعَٔعَٛايٞع  عاي،بةغعتعع(1)
ع.1/28ملعأخبةسعقشٜؽع

ع.1/28اكلُٓلعملعإخبةسعقشٜؽعع(2)
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:عٜددةع دد عنٓةْدد١عٖددزاعطددٝذعقددشٜؽعٜـددٓعع ددة ٔع ُدد٘عنُددةعععًددٝعؾكددةٍعاحل
ع.(1)( شٕٚ.عؾكةٍعأ ٛعطؿٝةٕ:عانتُٗةع  عؾ ْٗةعصي١

أٟعإٔعاحلًدددٝععملعٜدددشضع ًددد٢عؾ،دددٌعأ دددٞعطدددؿٝةٕعكعٚملعٜظدددهتععععععع
ع.يًؼٗةد٠عٚايتٛثٝلٜشٟٚعيًٓةغعقبٝضعَةعٜؿ،ٌعأ ٛعطؿٝةٕععٚؿةس

ملع ددٔعأ ددٞعدٗددٌعععنُددةعسلددشتع ة٥ؿدد١عَددٔعا٭سددة ٝؽعَددعع هشَدد١عععععع
عضعَه١عيـذٸعايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع ٔعدخٛهلةع.ؾت

َٚددٔعٚدددٛٙعاكلكةسْدد١ع ددغلعسددشٚ عاي،ددش عملعايةًٖٝدد١عكعٚقتددةٍعقددشٜؽععع
عٚسًؿة٥ٗةعيًٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعأَٛسع:

ايتبدددددةٜٔعملع ًددددد١عايكتدددددةٍعكعإرع هدددددٕٛعأطدددددبة عايكتدددددةٍعملععععا٭ٍٚع:
ٓ عذلُدددذافعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عايةًٖٝددد١عػخـددد١ٝع ظدددٝط١عكع ُٝٓدددةعقدددة ًٛاعايددد

ٚآيددد٘عٚطدددًِعجمل٦ٝددد٘ع ًدددٛا٤عايتٛسٝدددذعكعٚفلدددٌعايٓدددةغع ًددد٢عْبدددزعايؼدددشىععع
عٚ بةد٠عا٭ٚثةٕع.

قةَددتعقددشٜؽعَٚددٔعأدددٌعذلةس دد١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععايجددةْٞع:
ٚآيددد٘عٚطدددًِع ةيتشدددةيـعَدددععأ دددذا٥ِٗعملعايةًٖٝددد١عٖٚدددٛعَدددٔعاٱسٖدددة ععع

عٚ حعاخلٛفعاي،ةّع.
ٚععايجةيددحع: اكلبةغتدد١عٚايػددذسعملعايةًٖٝدد١ع تػؼدد٢ع ددشملعععععنةْددتعاحلُٝدد١ع

ايٓددضاععكعأَددةعملعذلددةس تِٗعايددٓ عؾةْدد٘عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع٫عٜبددذأعععع
عقتة٫فع٫ٚعغذساف.

ع  

                                                           

ع.1/297ايهةٌَعملعايتكسٜ عع(1)
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 اٌمرايٚجٖٛ اٌرثآٌ يف 
 ددغلعَ،ددةسىعاي،ددش عقبددٌعاٱطدد٬ّعكعٚقتددةهلِعكددذعايددٓ عذلُددذعععايتبددةٜٔ

عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعَٔعٚدٛٙع:
:عقطدددععاكلؼدددشنغلعَظدددةؾةتع ًٜٛددد١عيكتدددةٍعايدددٓ عؿددد٢ًععا٭ٍٚايٛدددد٘ع

الع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عكعؾًددِعٜ،ٗددذع ددش عايضٜددش٠عقطددععث٬ثدد١ععععععع
ملعَ،شنددد١عنُدددةعآ٫فعسددددٌعنُدددةعملعَ،شنددد١عأسدددذعأٚع ؼدددش٠عآ٫فعسددددٌع

لع ًٝدد٘عٚآيدد٘عع(عنددِع ددغلعَهدد١عٚاكلذٜٓدد١عيكتددةٍعايددٓ عؿدد٢ًعاعععع450اخلٓددذمع)
 ٗددِعملعايطشٜددلعإػلعع٥ددٌعايتشكددتعع ،ددفعايكبةعٚنةْددتٚطددًِعٚأؿددشة ٘ععكع

عطةس١عاكل،شن١ع.
نةْدددددتعاكل،دددددةسىع دددددغلعأ دددددشافعملعَٓدددددة لعٚأَدددددةنٔعَتكةس ددددد١عععرإع

كلـدددةحلعاَٚتذدددةٚس٠عكعٚ ًددد٢عأطدددبة عػخـددد١ٝعَدددٔعاحلُٝددد١عٚايجدددكسعأٚععععع
كعؾهةْددتع ،ددفعايكبة٥ددٌعختتددةسعايٓددضٚ عٚاهلذددش٠عيٲ ت،ددةدع ددٔعععععاحتددذٚد٠ع

ع.ٔعْٚؼشعايظ٬ّعَٛا ٔعٚأطبة عايكتةٍعكعٚدة٤عاٱط٬ّعيبظ عا٭َ
ؾكددذعٚق،ددتعسددش عايبظددٛغعايددالعاطددتُشتعسلددٛعأس ،ددغلعطدد١ٓعٚقٝددٌعععععع
أس ،ددةفعٚ ؼددشٜٔعطدد١ٓع ظددب عقتددٌعنًٝدد ع ددٔعس ٝ،دد١عايددتػً عيٓةقدد١عكددٝـعععععع

طدد،ٝذع ددٔعلددععايشَددٞعكع٭ٕعايٓةقدد١عععٚامسدد٘ ٓددذعايبظددٛغع ٓددتعَٓكددزعع
َدٔع د عؽلدِٝعَتضٚدد١ع ٓدذعععععععٚايبظدٛغعاَدشأ٠ععنةْتع ش د٢عَدععْدٛمعنًٝد ععععع

عنًٝ عٖٛعاكلًوع.  ع ػً عكعٚ
ؾكددةّعدظددةغع ددٔعَددش٠عايؼددٝبةْٞعايبهددشٟعا ددٔعأخددتعايبظددٛغع كتددٌععععععع

عاكلًوعنًٝ عكٚقذع كذّعايبٝةٕعٚايتؿـٌٝ
ع ١َُٛعِٖٚع:عأ ٓة٤ٚدشتعسش ع غلع شملع

ع:عقب١ًٝع ػً ع ٔعٚا٥ٌعٚسًؿة٩ٖةع.عا٭ٍٚ
ع:ع ٓٛعػٝبةٕعَٔعقب١ًٝع  ع هشع ٔعٚا٥ٌعٚسًؿة٩ٖة.عايجةْٞ
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ا١َعاحلٝدددة٠عملعايضٜدددش٠عاي،ش ٝددد١ع كَدددةٕععععيبٝدددةٕعسةدددد١عايٓدددةغعٚاطدددتذععع
ِععٚطددد٬ّع ب،جددد١عع ايدددزٟعقلددد٢ع ًددد٢عععايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددً

ٍع كعللددةعًٜددضّعاكلظددًُغلع ،ةٖددذعْ،ُدد١عا٭َددةٕعايددالع ،ددحعععععاٱسٖددة عٚاٱقتتددة
عالع ضعٚدٌع ٗةعايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعٚثبتٗةعملعايضٜش٠ع.

عاحلضٜددش٠ع ب،جدد١عايددٓ عععؾؿددٞعايٛقددتعايددزٟعاطتكؿددٌعؾٝدد٘عاٱسٖددة عملععععع
ذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعصلدد عأ٫عٜٗددةدشعاٱسٖددة عإػلعخددةسزععععع

ً ْ للان أََس للْمُّ اكأنإنَّٜنَ َحو للْ ننكعٖٚددزاعايٛدددٛ عيًذُددعع ددغلعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععايضٜددش٠

ٕعٚآٜددةتعايكددشآعع(2)عصً ْ للان أََس للْمُّ اكأنإنَّٜنكأافَّللْ نِممُّاللاضنننٚقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع(1)عصِمْمو للامأِوني 

ا٭خدددش٣عكعٚطددد١ٓعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعايكٛيٝددد١عععععععع
عٚايؿ،١ًٝع.ع
ع:عسةد١عايٝٛؾعإػلعنٌعَٔع:عايجةْٞايٛد٘ع
:عا٭طددًش١عَددٔعايظددٝٛفعٚايددذسٚععٚاخلددٛرعٚايظددٗةّعٚايٓبددةٍعععععععا٭ٚػلع

عٚسلٖٛة.
ع:عايظٗشعَٔعاخلٌٝعأٚعاٱ ٌع.ايجة١ْٝع
ع:عَظتًضَةتعايتُشٜٔع ٢ًعايكتةٍع.ايجةيج١ع

:ع كددة٤عْؿكدد١عَٓةطددب١عيً،ٝددةٍعكع٭ٕعاخلددشٚزعملعدددٝؽع ،طٝددٌعععععع ،دد١عايشا
عيً،ٌُ.

ٚنةْددتعقددشٜؽعأٖددٌعجتددةس٠عكعٚيددٝععَددٔعصسا دد١عنددجري٠عسددٍٛعَهدد١عكععععععع
ؾ٬ ددذعإٔعٜهددٕٛعجتٗٝددضع ٛا٥ددٌعاحتددةس غلعَددٔعجتددةس٠عقددشٜؽعَددٔعاحلٓطدد١عععععععععع

عٚايؼ،ريعٚسلٖٛةعللةعصلً عَٔعايؼةّعأٚع  عسٓٝؿ١عٚايُٝٔع.

                                                           

ع.107طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.28طٛس٠عطبكعع(2)
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إرعأْٗددددةعكعؾ،ٗةعقددددشٜؽعيًُكددددة ًغلعع:عا٭َددددٛاٍعايددددالع ددددذعععاخلةَظدددد١
اطددتكدشتعملعَ،شندد١عأسددذعأيؿددٞعسدددٌعكعٚكلددةعنددةٕع ددذدعأؾددشادعايددٝؽعععععععع
ٖدددٛعث٬ثددد١عآ٫فعكعؾ٬ دددذعإٔعقشٜؼدددةفعاطدددتكدشتعأكددد،ةفعٖدددزاعاي،دددذدعملععع
َ،شندد١عاخلٓددذمعايددالعدٗددضتعهلددةعقددشٜؽع ؼددش٠عآ٫فعسدددٌعللددةعٜ،دد عععععععععع

عأنربعاطتٓضافع٭َٛاٍعقشٜؽعإػلعدةْ ع ،طٌٝعجتةس ٗةع.
ًُددتعقددشٜؽعأ بددة٤عنددبري٠عكعٚخظددة٥شعؾةدسدد١عملعقتةهلددةعايددٓ عععععععيكددذع 

إننانؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعكعٖٚددٛعَددٔعَـددةدٜلعقٛيدد٘ع ،دددةػلعطعععععععع

َْنس للَِِمننَّممَّللِىنفأش للَ َُُّّقٌن و انث للمانت ُكللٌن ننننننننن ْ نكأَّألل  ًَّنٍ َُُّّقللٌن ن أَْللٌ َّمأو َمنمَِ ؼ للد ًَّنُ لل َّمَّللِ ٍ

ْ نكأَّأ  ًَّنإنمأٓنج و ُّام نٍ َ ظ   ًن ُ مأََونَمنح َش  ّ نث مانٍ َغمأِ ٌ ع.(1)صن نً َّمَِّ ٍ

:ع هددشاسعايػددضٚعَددٔع ددشفعٚاسددذعكعؾًكددذعنةْددتعقبة٥ددٌععععايجةيددحعايٛددد٘
اي،دددش ع ،لدددٗةعٜػدددضٚع ،لدددةفعؼلدددةعٜؼدددب٘عايتٓدددةٚ عيًجدددكسعٚاكلبةغتددد١عكع٫ٚععععع

عٜظ ضلٕٛعإ٫عملعا٭ػٗشعاحلشّعكعٖٚٞع:
ع:عػٗشعرٟعايك،ذ٠ع.أ٫ٚفع
عذ١ع.:عػٗشعرٟعاحلثةْٝةفع
ع:عػٗشعذلشّع.ثةيجةفع

ع:عػٗشعسد ع.سا ،ةفع

إننانُِللداّأنَّمظ للو ٌَنننٚايج٬ثدد١عا٭ٚػلعأ دد٬ٙعطددشدعَتـدد١ًعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععع

ُ مأللِّ نَّمشاللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّ نُِّْو للان أََب و للْانح لل  ٌ نً ِمللن  أنُُِّللد نَّممَّللِىنََّثُّ للانُ ظ لل  نط للَوً َّنِفللُنِكت للاِ نَّممَّللِىنٍ للٌَ  ن

ْ نَّْمقأللل ْان أَنَّش لللُكَمنً قألللاِتُمٌَّنَّْمو َظللل نِكني نكأافَّلللْ نكأو لللانٍ قألللاِتُمٌن ُكَمننَّملللداٍ ٝأنت ْعِمو لللٌَّنِفلللَون َام نفأللل

أَددددةعوـددددٛقعايكتددددةٍع ددددغلععععع(2)صعكأافَّللللْ نً ََُّمأو للللٌَّن أنانَّممَّللللى نْ لللل  نَّْمو للللتاِقني ننن
                                                           

ع.36طٛس٠عا٭ْؿةٍعع(1)
ع.36س٠عايتٛ ١عطٛع(2)
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اكلؼدددشنغلعٚايدددٓ عٚأؿدددشة ٘عؾكدددذعندددةٕعايػدددضٚعَدددٔع دددشفعٚاسدددذعٖٚدددِععع
ٛعَتهددشسعكعؾٗددِعايػددضا٠عملعَ،شندد١ع ددذسعكعٚأسددذعكععععاكلؼددشنٕٛعكعٚ ًدد٢عسلددع

عٚاخلٓذمعكعٚسٓغلع.
َٚددددٔعَ،ذددددضاتعايددددٓ عؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعملعايظدددد١ٓعععععع

عايذؾة ١ٝعَظة٥ٌ:
:عإ دددددشاضعايدددددٓ عذلُدددددذعؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِععععا٭ٚػل

 ددددٔعاٱسٖدددددة عكعٖٚددددٌعٖدددددزاعاٱ ددددشاضع دددددةيٛسٞعأّع ةٱدتٗدددددةدعكعععع
ؾدددددةٕعقًدددددتعإٕعَٓٗدددددةزعععكعٍٚعٚسٜةكددددد١عايدددددٓؿععكعايدددددٛا عٖدددددٛعا٭ععع

اٱطدددددتكة١َعايدددددزٟعٜتـدددددـع ددددد٘عايدددددٛسٞعٜددددد٪دٟعإػلعؾلدددددة٤عًَهدددددد١عععععععع
اٱطددددتكة١َعٚاٱدتٗددددةدعؾٝٗددددةعكعؾٗددددٌعٜؼددددة شعٖددددزاعاٱدتٗددددةدعايددددٛسٞعع
ملعقددددٍٛعٚؾ،ددددٌعايددددٓ عؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعحبٝددددحعٜددددتهًِععععع
َدددددش٠ع دددددةيٛسٞعٚأخدددددش٣ع ةٱدتٗدددددةدعٚسٜةكددددد١عايدددددٓؿععكعايدددددٛا ع٫ع

ذعؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِعكععكعكل٬صَددددد١عايدددددٛسٞعيًدددددٓ عذلُدددددع
ع.ٚؾٝ٘عغ٢ٓع ٔعاٱدتٗةدعٚايشأٟعع

ايػددضٚع ددةيُعع ددغلع:عَكة ًدد١عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعععايجةْٝدد١
عايذؾةععٚايـربعع.

َ،ددةْٞعٖددزاعايُددععأْدد٘ع٫ع٬ٜسددلعدددٝؽعاكلؼددشنغلعإراعؾددشٚاعَددٔعععَٚددٔع
عٝددةسِٖ ٓددذعاختَ،شندد١ع ددذسعكعأٚععملعٜؿددشٕٚع شندد٘عهلددِععاكلٝددذإعكعنُددةعملعع

عاٱْظشة عنُةعملعَ،شن١عأسذع.
:ع ددددذّعقٝددددةّعايددددٓ عؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِع ددددةيشدعععايجةيجدددد١ع

 ًدددد٢عاكلؼددددشنغلع ةكلجددددٌعَددددٔعايػددددضٚعٚسددددشمعايٓخٝددددٌعٚايددددضسٚععايددددالععع
سددددٍٛعاكلذٜٓدددد١عكعٖٚددددٛعَددددٔعَـددددةدٜلعقددددةْٕٛع)ملعٜػددددضعايددددٓ ع)ق(عععععع

عأسذافع(ع.
ع
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عٚالٍح ِٓ اإلز٘اب لأْٛ ظريج املعٍّني

ْ نَْ ُّ لللٌَّطاٱؿلدددةٕعْدددذا٤عيكدددذعٚسدع صع ظددد،ةفعٚ دددةْغلعَدددش٠عملعٍ ا أٍ و لللانَّمَّلللِ ٍ

كعملعندددٌعصَدددةٕعَٚهدددةٕعيًُظدددًُةتعٚاكلظدددًُغلعـلٝ،دددةفعايكدددشإٓعٜٚتٛدددد٘ع
ؾٝطدددٌع ًددد٢عأٖدددٌعا٭سضعملعندددٌعٜدددّٛعيٝتؿدددشععإػلعْدددذا٤اتعٚخطة دددةتعععع

ْ نَْ ُّ لللٌَّن ،دددذدعاكلظدددًُغلعٚاكلظدددًُةتعكعيٝهدددٕٛعْدددذا٤عطعع صطدددببةفعٍ ا أٍ و لللانَّمَّلللِ ٍ

احلٝددة٠عاٱْظددة١ْٝع ًدد٢عا٭سضعكعؾًُددةعنةْددتع ًدد١عخًددلعايٓددةغععععععععيذؿلَٛدد١
ْانً َّإلننلللللص نإنَّٜننٖدددددٞعاي،بدددددةد٠عنُدددددةعملعقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعطع َ نَّْمِجللللل ُ مأْقللللل ً ْ لللللان

ندددٌعٜدددّٛع ٛددددٛدعأَددد١عععع ؼدددٗةد٠ ؿلدددٌعالع دددضعٚددددٌععع(1)عصمَِ وَِ لللد ًنن

 ظددتشلعاحلٝددة٠عكعٜٚهددٕٛعايٓددةغع ب،ددةفعع طًددعع ًٝٗددةعلظدد٘عكعٖٚددٞععَ٪َٓدد١ع
ع ٗددِعكعٖٚددٛعَددٔعسأؾدد١عالع ددضعٚدددٌع ةيٓددةغعكعقددةٍع ،ددةػلعععهلددِعًَٚشكددغل

ُا  ه َمنإنمأللٓن أج للٍمنننننط َْنٍ للٛ  َْند َّباللٍْنً مأِكلل ُِلل  نَّممَّللى نَّمُّاللاض نِبُعْمِوونللَمنْ للانت لل  كأنُ مأََو للانِْلل ً مأللٌَنٍ ٛ َّ

ع.(2)صْ ش َوٓ

ؾُددٔعصٜٓدد١عاحلٝددة٠عايددذْٝةعكعٚ ٬َددةتعايبٗددة٤عٚايُددةٍعؾٝٗددةعإٔعٜتهددشسعععععع
ْ نَْ ُّ للٌَّنن١عايٓددذا٤عايٓددةصٍعَددٔع ٓددذعالعطععملعنددٌعدقٝكددع صعٜٚظددُععٍ ا أٍ و للانَّمَّللِ ٍ

ؿدددذاٙعملعَؼدددةسمعا٭سضعَٚػةس ٗدددةعكعؾدددةٕعقًدددتعإ تدددذا٤عاٱطددد٬ّعملعععععع
َهدد١عثددِعاكلذٜٓدد١عكعْٚضيددتعأغًدد عآٜددةتعايٓددذا٤عملعاكلذٜٓدد١عاكلٓددٛس٠عكعٚقٝددٌعععععع
ْضيدددتعنًدددٗةعملعاكلذٜٓددد١عاكلٓدددٛس٠عكعٚملعٜتظدددععآْدددزاىعاٱطددد٬ّعملعايبًدددذإععع

ع٭َـةسعا٭خش٣ع.ٚا

                                                           

ع.56طٛس٠عايزاسٜةتعع(1)
ع.61طٛس٠عايٓشٌعع(2)
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ؾٗددٌعختددتفعإ ٬يدد١عٖددزاعايٓددذا٤عاكلبددةسىع ًدد٢عاكلذٜٓدد١عَٚٛاكددععإْتؼددةسعع
َددددٔعاٱطدددد٬ّكعايددددٛا ع٫كعإؾلددددةع ،ددددِعأقطددددةسعا٭سضعنًددددٗةعكعٖٚددددٛععع

ع.(1)صً ْ ان أََس ْمُّ اكأنإنَّٜنَ َحو ْ نِمْمو امأِوني  ،ةػلطَـةدٜلعقٛي٘ع

١ٓعْددٛ كعَ،ذددضاتعا٭ْبٝددة٤عايظددة كغلع كْٗددةعسظدد١ٝعَجددٌعطددؿٝعععٚا ـددؿت
أٟعع(2)صً َت ََُّ للانث و للٌد نَّمُّااقأللْأنْ َِِؼلل  ّ نْٚةقدد١عؿددةحلعكعٚ ـددةعَٛطدد٢عكعقددةٍع ،ددةػلعطع

عَٛدٛد٠ع ٓذعغريٖةعَٔعاحلٝٛاْةت.غريعوـة٥فععٚ ٓؿشدد١ًٝعٚ ١ٓٝع
َٚدددٔعاٱ ذدددةصعملعاٯٜددد١عأ ددد٬ٙعأْٗدددةعْظدددبتعايبـدددشعٚاٱ ـدددةسعإػلعععععع

ٝععاكلدددددب عراتعايٓةقددددد١عإرعٚسدتعاٯٜددددد١ع ـدددددٝػ١عاكلدددددب عيًؿة دددددٌعٚيدددددع
عيًُذٍٗٛع.

ٚملعَٛكددٛععْددضٍٚعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعٚسدع ددٔعطدد،ٝذع ددٔعدددبريع ددٔعا ددٔعععععععع
ٚطددًِعإٔعصل،ددٌعٚآيدد٘عطددكٍعأٖددٌعَهدد١عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ع بددةغعقددةٍع:ع

ةكعٚإٔعٜٓشددٞعايبددةٍع ددِٓٗعؾٝضس ددٛاكعؾكٝددٌعيدد٘:عإٕعػدد٦تعهلددِعايـددؿةعرٖبدد
إٔعْظددددتكْٞع ٗددددِكعٚإٕعػدددد٦تعإٔعْٴدددد٪ ِٝٗعايددددزٟعطددددكيٛاكعؾدددد ٕعنؿددددشٚاعع

هددٛاعنُددةعأًٖهددتٴعَددٔعنددةٕعقبًددِٗعَددٔعا٭َددِ:عقددةٍ:ع ٫ع ددٌعاطددتكٕعععععععععأًٖ
ٗٳدددةعععععع} ٗدددِ .عٚأْدددضٍعال:عع ٕٵعَندددزٻ ٳع ٹ ٌٳع ٹةٯٜٳدددةتٹعإ ٫عَأ ٕٵعْٴشٵطٹددد ٓٳدددةعَأ ٓٳ،ٳ َٳ َٳدددةع ٚٳ

ـٹشٳ٠فع َٴبٵ ُٴٛدٳعايٓٻةَق١َع ٓٳةعثٳ ٝٵ ٚٳآ ٳ ٕٳع ٚٻيإٛ ع.(3)({ا٭
ٚ ددذّع كددلعاٯٜدد١عايددالعطددكيتٗةعقددشٜؽع٫عٜ،دد ع ددذّعٚدددٛدعآٜددةتعععععععع
سظدد١ٝعيًُظددًُغلعكعٚيهددٔعاكلؼددشنغلعٜشٜددذٕٚعملعنددٌعػدد٤ٞعآٜدد١عكعٚنددٌععععععععع

عٚاسذعَِٓٗعٜشٜذعآ١ٜعسظ١ٝعَظتك١ًعٜشاٖةع كّع ٝٓ٘.
ؾتؿلددٌعالع ددضعٚدددٌعٚد،ددٌعايكددشإٓعَ،ذددض٠ع كًٝدد١عهلددِعٚيًٓددةغععععععععع

ٚملعكعـلٝ،دددةفعكعٚنُدددةعإٔعإ ذدددةصعايكدددشإٓعَتذدددذدعملعندددٌعصَدددةٕعَٚهدددةٕع
٠عٚأؾ،ددةٍعاكلظددًُغلعع ددة عاكلٛكددٛععٚاحلهددِعؾددةٕعالع ؿلددٌعٚد،ددٌعطددريعععع

                                                           

ع.107طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(1)
ع.59طٛس٠عا٭طشا٤عع(2)
ع.5/90 ؿظريعا ٔعنجريعع(3)
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عَ،ذدددض٠ػدددةٖذافع ًددد٢عؿدددذمعْبددد٠ٛعذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِععع
ع تذ٢ًعملعنٌعصَةٕع.

ؾُدددج٬فعٚقدددٛفعاكلظدددًُغلع دددغلعٜدددذٟعالع دددضعٚددددٌعقلدددععَدددشاتعملعع
َ،ذددض٠عَٜٛٝدد١عيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالعععععٚؾددشاد٣ايٝددّٛعملعؿدد٠٬عايُة دد١ععع

ٗددةعإػلعػددػةفع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚ شٖددةٕع ًدد٢عْؿددةرعايؼدد،ة٥شعايددالعدددة٤ع ععع
ايكًددٛ عكعيٝٓظددشعايٓددةغعإػلعاكلظددًُغلعملعؿدد٬ ِٗعٚنددكٕعايددٓ عؿدد٢ًعالعععع

قٛيدد٘عؿدد٢ًع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعسةكددشع ددغلع ٗددشاِْٝٗعكعٖٚددٛعَددٔعَـددةدٜلعع
ٞععع)الع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععع كعَٚددٔعٚدددٛٙععع(1)ع(ؿددًٛاعنُددةعسأٜتُددْٛٞعأؿددً

ٚايدددزٟعٜظددد٢ُعايربٖدددةٕعاٱْدددٞعنُدددةععاٱطدددتذ٫ٍعَدددٔعاكل،ًدددٍٛعإػلعاي،ًددد١ع
عك ٞعملعايبشحعاكلٓطكٞ.طٝ

ٚملعٜ،ًدددِعأسدددذعإٔعَدددٔعَـدددةدٜلعاحلدددذٜحعأ ددد٬ٙعد ددد٠ٛعاكلظدددًُغلعععع
يبٝددةٕعَ،ذددض٠عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعنددٌعٜددّٛعقلددععَددشاتععععع

ٚملعندددٌعَٛكدددععَدددٔعا٭سضعكعأْددد٘عَدددٔعأطدددشاسعقٛيددد٘ع ،دددةػلعكعملعايٝدددّٛع
َْنَّْمو للللٌ ٔننط ٓنن*ً ْ للللانٍ ُِّلللللِّ نُ لللل ٌُنٍ للللٌح  ؾٝددددكَشعع(2)عصإنَننه للللٌ نإنَّٜنً َحلللل

ايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعاكلظددًُغلع ددكَشعٜهددٕٛعؾٝدد٘عخددريعايددذْٝةعععععع
ٚاٯخددش٠عكعٜٚـددبضعَ،ذددض٠عَتذددذد٠عنددٌعٜددّٛع ددذ ٛعايٓددةغعإػلعاٱطدد٬ّعععع
كعؾُددععإٔعايـدد٠٬عٚاددد ع ددٝ ع ًدد٢عنددٌعَظددًِعَٚظدد١ًُعؾٗددٞع شٜددلععععععع
يًٗذاٜدد١عكعٚصادددشعيًٓددةغع ددٔعايت،ددذٟع ًدد٢عسشَددةتعاكلظددًُغلعٚثػددٛسععععععععع

عاٱط٬ّع.
َ،ذددضاتعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعملعاكلكددةّعإٔعععععَٚددٔ

ايـدد٠٬عخلددٛععَٚظدده١ٓعلع ددضعٚدددٌعكعٜٚكددـعاكلظددًُٕٛعملعؿددؿٛفعععععععع
َ اؿددد١عٜددد٪دٕٚعراتعأددددضا٤عايـددد٠٬عملعإٓعٚاسدددذعغدددريعًَتؿدددتغلعإػلعَدددةع
سدددٛهلِعكعٖٚدددٛعَددددٔعأطدددشاسع ظدددد١ُٝع هدددبري٠عإؾتتددددة عايـددد٠٬ع تهددددبري٠عععععع

                                                           

ع.1/170 ؿظريعايشاصٟعع(1)
ع.4-3طٛس٠عايٓذِعع(2)
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 ُٓٝددد١عضع دددٔعايدددذْٝةعأثٓدددة٤عايـددد٠٬عاكلظددده١ٓعٚاٱ دددشاعٖٚدددزٙاٱسدددشاّعكع
كلًهددد١عايشفلددد١عْٚؿةرٖدددةعإػلع دددةملعايكدددٍٛعٚايؿ،دددٌعَٚٓددد٘عاٱَتٓدددةعع دددٔععععع

ع.عاٱسٖة 
ٖٚددٌعٖددٛعَددٔعَـددةدٜلعَددةعٚسدع ددٔعأ ددٞعأَةَدد١عإٔعايددٓ عؿدد٢ًعالعععععع

أ طٝددتعث٬ثددةفعملعٜ،طٗددٔعْدد عقبًددٞع٫ٚععععع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعنددةٕعٜكددٍٛع)عععع
ٞعكعندددةْٛاعصلُ،دددٕٛعؾخدددش.عأسًدددتعيدددٞعايػٓدددة٥ِعٚملع دددٌعكلدددٔعندددةٕعقبًدددعع

ع.عؾٝششقْٛٗةعغٓة٥ُِٗ
ٚ ،جددتعإػلعنددٌعأفلددشعٚأطددٛدعكعٚنددةٕعنددٌعْدد عٜب،ددحعإػلعقَٛدد٘ع.عععععععع
ٚد،ًدددتعيدددٞعا٭سضعَظدددذذافعٚ ٗدددٛسافعكعأ دددُِٝع ةيـددد،ٝذعكعٚأؿدددًٞعععععع

إٔع كَٛددددٛاعلعَجٓدددد٢ع}ةػلؾٝٗددددةعسٝددددحعأدسنددددت عايـدددد٠٬عقددددةٍعالع ،ددددع
ع.ع(2)(.عٚأ ٓتع ةيش  عَظري٠عػٗشع غلعٜذٟ(1){ٚؾشاد٣

إرعإٔع ،جدد١عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعي،ُددّٛععععا عْ،ددِعكعايددٛ
ايٓدددةغعسفلددد١عَدددٔعالع ٗدددِع٫ٚ دددذعإٔعٜت،ةٖدددذعايؼدددبة عاكلظدددًِعٖدددزٙععععععع

عايشفل١.
َٚدددٔعاٯٜدددةتعرندددشعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملعاحلدددذٜحععع

ختدددفعايـددد٠٬عٚإقةَتٗدددةعملعأٚقة ٗدددةعيبٝدددةٕعإٔعراتععععختؿٝدددـعأ ددد٬ٙعآٜددد١عع
كلظددًُغلعهلددةعكعٚسشؿددِٗع ًدد٢عذلةنددة٠عايددٓ عؿدد٢ًعععايـدد٠٬عٚنٝؿٝدد١عأدا٤عا

د ددد٠ٛعيًـددد٬ عٚا٭يؿددد١ع دددغلعايٓدددةغعكعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملعأدا٥ٗدددةع
عٚط٬ّعملعا٭سضعٜتذذدعنٌعّٜٛع.

ٖٚدددٌعايـددد٠٬عَدددٔعطدددري٠عاكلظدددًُغلعكعايدددٛا عْ،دددِعكعٖٚدددٞعَدددٔعععععععع
َؿدددددةخشعسٝدددددة٠عاٱْظدددددةٕعملعا٭سضعكعإرع تذًددددد٢عَ،دددددةملعايتكددددد٣ٛعملعععع

َع ٓٗدددددةعايٛكددددد٤ٛعكعٚملعأدا٤عايـددددد٠٬عٚملعأثشٖدددددةعععَكدددددذَةتعايـددددد٠٬عٚ
عَٚٛكٛ ٝتٗةعملع ةملعا٭ؾ،ةٍ.

                                                           

ع.46طٛس٠عطبكعع(1)
ع.8/250ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
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َٚدددٔعَ،ذدددضاتعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملعطدددري٠عع
َٚٓةدددة ِٗع ًددضّٚعايتٓددضٙع ددٔعايؿة٥ددذ٠عايش ٜٛدد١عععكعاكلظددًُغلعإدتٓددة ِٗعايش ددةعع

عاحتش١َعقبلةفعٚإ طة٤ٶع.
٘عع ٚطددًِعإخبددةسٙع ددٔعععَٚددٔعاٱ ذددةصعملعْبٛ دد٘عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚيدد٘عٚآيدد

ع ٛد٘عايً،١ٓعملعايش ةعإػلعأس ،١عأ شافع:
ع:عايزٟعٜكبفعاكلةٍعايش ٟٛعٚايؿة٥ذ٠عايش ١ٜٛع.عا٭ٍٚ

عايزٟعٜ،طٞعاكلةٍعٚايضٜةد٠عايش ١ٜٛع.ع:ايجةْٞع
عايؼةٖذع ٢ًعاكل،ة١ًَعايش ١ٜٛع.ع:ايجةيحع

نة ددد عايش دددةعكعيٝهدددٕٛعإَتٓدددةععندددٌع دددشفع دددٔعاكل،ةًَددد١عععععععع:ايشا دددعع
يٰخددشٜٔع ددٔعإدددشا٤عَ،ةًَتدد٘عٚإؽلددةّع كددذٙعؾددةراعإ ؿددلعععععععععايش ٜٛدد١عصادددشافع

ايهة دد عايددزٟعٜهتدد ع ُٝٓٗددةعأٚعععععاٚٚدددذػخـددةٕع ًدد٢عَ،ةًَدد١عس ٜٛدد١عععع
كعندددةٕعأسدددذُٖةعٖدددٛعايهة ددد عؾكُْٗدددةعضلتةددددةٕعإػلعايؼدددٗةد٠عاكلت،دددذد٠عععععع

َْنَنج للاِمُكمَننؾ٬ ددذعَددٔعػددةٖذٜٔعيكٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع ْننِْلل عصً ََّست َظللوند ًَّنط للونَد ٍَ

صلددةدعايؼددةٖذٜٔعكعٜٚددك ٞعايددزّعٚايٓٗددٞع ددٔعاكل،ةًَدد١عععععععؾٝت،ددزسع ًددِٝٗعإعع(1)
عايش ١ٜٛعكعٚست٢عإراعٚدذٚاعػةٖذافعكعؾ٬ ذعَٔعايؼةٖذعاٯخشع.

َْنت َ ؿ لللٌَن ننٖٚدددٌعٜدددذٍعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعععع َْن ً ََّْ   أت لللانننِْواللل ِْللل

ٔننن   َُ ـِللمانإنَحللد َّه و انفأت لل  ُك  نإنَحللد َّه و انَّْمللُأ ٕعَّمظ للو د َِّٕن أَننت  عصع ًدد٢عإستُددةٍعْظددٝة

 ؼددٗذعاكلشأ ددةٕعستدد٢ع ًدد٢عاكل،ةًَدد١عععععكعٖٚددٌعاكلددشأ٠عايؼددةٖذ٠عسشَدد١عايش ددةعععع
ايش ٜٛدد١عكعايددٛا ع٫عكعؾٗٓددةىعَددة٥ضعٚؾددةسمعنددبريع ددغلعسشَدد١عايش ددةعٚ ًددِععععع
اكلظددددًُغلع دددد٘ع٭ْدددد٘عَددددٔعا٭سهددددةّعاي،ةَدددد١عايددددالع ددددشدع ًدددد٢عاكلظددددًُغلع
ٚاكلظدددًُةتعندددٌعٜدددّٛعكعٖٚدددٛعَدددٔعأطدددشاسع ددد٠ٚ٬عاكلظدددًُغلعايكدددشإٓعملععععععع

 ًدد٢عسلددٛعايٛدددٛ عقلددععَددشاتعملعايٝددّٛعكعٚ ًدد٢عسلددٛعععايـدد٠٬عايَٝٛٝدد١
عَتهشسع غلعايكٝةّعٚايشنٛععملعنٌعسن،١عَٔعسن،ةتعايـ٠٬ع.

                                                           

ع.282طٛس٠عايبكش٠عع(1)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 178

 

ٚأُٜٗدددةعأػدددذعكدددشسافعاٱسٖدددة عأّعاكل،ةًَددد١عايش ٜٛددد١عكعايدددٛا عٖدددٛعععع
ا٭ٍٚعكعيددزاعؾددةٕعايتكٝددذع كسهددةّعايؼددشٜ،١ع ة ددحعيًظددًِعكعٚيًتٓددضٙع ددٔعععععععع

عايش ة.
يًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععَٚددٔعطددري٠عاكلظددًُغلعايددالعٖددٞعَ،ذددض٠ععع

عٚآي٘عٚطًِع ًشة عآ١ٜعايبشحعأَٛس:
أٜٗددةعايددزٜٔعآَٓددٛا(عإرعأْدد٘ععععٜددة ٛددد٘عايٓددذا٤عاي،ددةّعيًُظددًُغلع)عععا٭ٍٚع:

ملعقٛيدد٘عػددٗةد٠عمسةٜٚدد١ع بًددٛؽعاكلظددًُغلعَش بدد١عاٱؿلددةٕكعٚ ددٔعا ددٔع بددةغعع
:عٜكدددٍٛع(1){أَددد١عأخشددددتعيًٓدددةغع دددكَشٕٚع دددةكل،شٚفعنٓدددتِعخدددريع} ،دددةػل

سعؼلدددددةعأْدددددضٍعالععكعٚاٱقدددددشاؼدددددٗذٚاعإٔع٫عإيددددد٘عإ٫عالعِٗعإٔعٜ دددددكَشْٚ
 دددٔععٚ ٓٗدددِْٛٗ}إيددد٘عإ٫عالعٖدددٛعأ ظدددِعاكل،دددشٚفعع.ع٫ٜٚٚكدددة ًِْٛٗع ًٝددد٘

ع.(2)(ٚاكلٓهشعٖٛعايتهزٜ عٖٚٛعأْهشعاكلٓهشع{اكلٓهش
عَٔعَـةدٜلعْذا٤عاٱؿلةٕعٚدٛٙ:عيٝهٕٛ

هددشعٜددةعأٜٗددةعايددزٜٔعآَٓددٛاع ددكٕعا٭َددشع ددةكل،شٚفعٚايٓٗددٞع ددٔعاكلٓعععا٭ٍٚع:
عسل.

ٜدددددةعأٜٗدددددةعايدددددزٜٔعآَٓدددددٛاع ٛددددددٛ عقٝدددددةَهِع دددددة٭َشععععععععايجدددددةْٞع:
َْنِْلللللُُّكَمن ُْالللللْان دددددةكل،شٚفعْٚٗدددددٝهِع دددددٔعاكلٓهدددددشكعقدددددةٍع ،دددددةػلط ً ْملللللت ُك

َْننن ٍ للللللللَدُ ٌن نإنمأللللللللٓنَّْم  ََلللللللل ننً ٍ للللللللأْْ   ًن نِبللللللللاْمو َو  ًِ نً ٍ ُّو للللللللٌَن نُ لللللللل

ع.(3)صَّْمو ُّكأ ن

شع ددةكل،شٚفعٚايٓٗددٞعٜددةعأٜٗددةعايددزٜٔعآَٓددٛاعحبةددد١عايٓددةغعيٮَددععايجةيددحع:
عع ٔعاكلٓهش.

ٜددةعأٜٗددةعايددزٜٔعآَٓددٛاع ددكٕعا٭َددشع ددةكل،شٚفعٚايٓٗددٞع ددٔعاكلٓهددشعععايشا ددعع:
عطب عيًشصمعايهشِٜكعٚطبٌٝعإػلعايجٛا عاي،ظِٝ.

                                                           

ع.110طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.410/ع2ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.104طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
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ٜدددةعأٜٗدددةعايدددزٜٔعآَٓدددٛاع دددكٕعايظدددًِعَ،دددشٚفعٚاٱسٖدددة عععععع:عاخلدددةَع
عَٓهش.

ٜددةعأٜٗددةعايددزٜٔعآَٓددٛاع ددكٕعايٓٗددٞع ددٔعاكلٓهددشعٚاٱسٖددة عععععععععع:ايظددةدغع
عٚايتؿذرياتعٚطؿوعايذَة٤ع ػريعسلعٚاد ع.

ٞع َددٔعَـددةدٜلعايـددشا عاكلظددتكِٝكعيددزاع ؿلددٌعالع ددضععععععععٖٚددزاعايٓٗدد
ٚدددددٌع ًدددد٢عاكلظددددًُغلع ددددكٕعٜكددددّٛعنددددٌعٚاسددددذعَددددِٓٗع ددددت٠ٚ٬عقٛيدددد٘ععععع

كع دددددذ٠عَدددددشاتعملعايٝدددددّٛع ـدددددٝػ١عع(1)صََّهلللللِدن انَّمؼاللللل  َّطأنَّْمو َشلللللت ِقَم ن ،دددددةػلط

ِعععععع ٭ْدد٘عْ،ُدد١ع ظُدد٢ععععايٛدددٛ كعَددعع ددذّعإطددتجٓة٤عاكلددشأ٠عَددٔعٖددزاعاحلهدد
ع تذذدعنٌعّٜٛ.

يٝهددٕٛعَددٔعَ،ددةْٞعطددري٠عاكلظددًُغلعنُ،ذددض٠عيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالعععععععع
عقدددددةٍ ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِعأْٗدددددةع كدددددٛدِٖعإػلعاخلًدددددٛدعملعايٓ،دددددِٝكعععععع

ـ لللللو َمن أًَمَِ لللللإ نب َولللللٍ نٍ لللللأْْ   ًن نِبلللللاْمو َو  ًِ نننننن ،دددددةػلط َُِّْٛ لللللا  نب َو َُِّْٛ لللللٌن نً َّْمو  ً َّْمو 

َْنَّْم ع.(2)صو ُّكأ نً ٍ ُّو ٌَن نُ 

إٕعَٓٗةزعاكلظًُغلعملعايـةحلةتعٚد٫يت٘ع ٢ًعؿذمعْب٠ٛعذلُذعؿ٢ًعالع
ََنِممُّااضن ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعَٔعَـةدٜلعقٛي٘ع ،ةػلعط َُ نج  ُ ََ  ن ُْاٍْنُ  ع.(3)عصُكُّت َمن

يتهدددٕٛعَ،ذدددض٠ع كًٝددد١عٚسظددد١ٝعَٜٛٝددد١ع طدددٌع ًددد٢عاكلظدددًُغلعٚأٖدددٌعععع
ايٓددددةغعإػلعاهلددددذ٣عْٚؼددددشعا٭سضعكعؾتضٜددددذعإؿلددددةٕعاكلظددددًُغلعكعٚ ددددذ ٛع

ػددآ ٝ عايشفلدد١عْٚبددزعاي،ٓددـعٚايكتددةٍع ٝددِٓٗعكعؾُددٔعٚدددٛٙعاٱ ددت٤٬عملعععععععع
احلٝددة٠عايددذْٝةعاٱقتتددةٍع ددغلعايٓددةغعَٚكذَة دد٘عٚأطددبة ٘عكعْٚددضؽعايؼددٝطةٕععععععععع
 ٝددددِٓٗعكعٚإطددددتشٛارعايددددٓؿععايػلددددب١ٝع ًدددد٢عايٓددددةغعملعرس٠ٚعاي،ـددددب١ٝعع

عٚسػشةتعايؿت١ٓع.

                                                           

ع.6طٛس٠عايؿة ١عع(1)
ع.71طٛس٠عايتٛ ١عع(2)
ع.110طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
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ّععٚطٝبك٢عؿذٚسعاكلظًُغلع ٔعايكشإٓعٚايظٓ ع١عطب٬ٝفعيٓؼشعَؿدةِٖٝعايظد٬
ُ ُمٌَّنِفُنَّمشاْممننكأافَّْ  غلعايٓةغعكعقةٍع ،ةػلعطعٚا٭َٔ ْ نَْ ُّ ٌَّنََّد ع.(1)صٍ ا أٍ و انَّمَِّ ٍ

يكذعأسادعالع ضعٚدٌعكل،ذضاتعايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآيد٘عٚطدًِععع
اكلت،ذد٠عايتذذدعملعأؾشادعايضَةٕعايطٛي١ٝعكعٚملعا٭َـةسعاكلختًؿ١عكعٚاكلٛاكٝعع

ملعاكلٛاد ١عكعٚا٭سهةّعايظُة١ٜٚعايظة ،١عيتهٕٛعطري٠عاكلظًُغلعَشآ٠عيًٓب٠ٛع
عٚايتشًٞع ةيـربع ٢ًعا٭ر٣عكعٚ ةٱنتؿة٤ع ةيبٝةٕعٚاٱستذةز.

ٜٚبكدد٢عْددذا٤عاٱؿلددةٕعَٓب،ددةفعيًخددرياتعكعٚكددٝة٤عٜددٓريعَظددةيوعايشػددةدعععععععع
ٔعٚاكلٓةدددة٠ع دددةكل،شٚفعٚطدددٓععٚايؿدد٬ ع تٛؾٝدددلعَدددٔع ٓددذعالع دددضعٚددددٌعكعع

ٝأنننايتكددد٣ٛعكعٚندددـعا٭ر٣عكعقدددةٍع ،دددةػلعطع ْ نَْ ُّ لللٌَّنإنً َّنت ُّ لللاج ََت َمنفأللل ٍ ا أٍ و لللانَّمَّلللِ ٍ

ت ت ُّ للللاج ٌََّنِبللللاإلنَثمننً َّْمو للللَدً َّنننً ْ َوِؼللللَ ِْنَّم اس للللٌلننً ت ُّ للللاج ٌََّنِبللللامِِْ انً َّمتاْقللللٌ ٔنً َّتاُقللللٌَّنَّممَّللللى نننن

ع.(2)صَّمَِّ ِنإنمأََِىنت َ ظ   ًن 

عتني اٌرمٍح ٚاإلز٘ابلأْٛ اٌرضاد 
ايهؼدـع ُدةعٜدذٚسعملعاخلًدذععععع دذّععايتك١ٝعٖٞعسؿداعايدٓؿععملعَدٛا ٔعععع

ٚاكلب٢ٓعكعٖٚٞعختتًـع دٔعايٓؿدةمعٚ دٔعايهدز عكع٫ٚع ،د عإ ٗدةسعايهؿدشعععععععع
ايضَةٕعٚا٭ص١َٓعايظة ك١عٚاي٬سك١عكعٚإٕععازٖعملٚإخؿة٤عاٱؿلةٕعكعؾٗزاعْةدسع

ْ ن أًَمَِ لإ نننننٜأنٍ تانةٕعَدٔعَـدةدٜلعايتكٝد١عكعقدةٍع ،دةػلعطععععع َُِّْٛ لٌن نَّْمكألاِف نٍ ِ لَ نَّْمو 

ٍَُٕنإنَّٜننن َْنَّممَّللِىنِفللُنط لل َْنٍ َّو للَمنً ِملل أنفأمأللََص نِْلل َُِّْٛني نً ْ لل َْند ًنننَّْمو لل ِْلل

ع.(3)عص أَننت تاُقٌَّنُِّْو َمنت قأاّ نً ٍ    اَ ُكَمنَّممَّى نن َّش ى نً إنمأٓنَّممَِّىنَّْمو ِؼري 

                                                           

ع.208طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.9طٛس٠عاجملةدي١عع(2)
ع.28طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)



 181ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

ة٤عملعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعكعَٚددٔعأطددبة عْددضٍٚعععَٚٛكددٛععايتكٝدد١عأ ددِعللددةعدددعع
ٖددزٙعاٯٜدد١عإٜددزا٤عنؿددةسعقددشٜؽعيًددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعععععععع

أسددددذع ًدددد٢ععي،ددددٌعاكلظددددًِٚأؿددددشة ٘عكعٚ ددددزهلِعايٛطددددععملع ،ددددزٜبِٗع
ع:أَشٜٔ

ع:عايكتٌع.عا٭ٍٚ
ع:عايتظةٖشعؼلٛاؾك١عايهؿةسعؾُٝةعٜكٛيٕٛع.ايجةْٞع

غلعاكلظددًُغلعٚ ةَدد١عايٓددةغعكعععٚايتكٝدد١عأ ددِعَٚٓٗددةعايتكٝدد١عاكلذاسا ٝدد١ع ددععععع
ٚاٱسٖددة عكددذعايتكٝدد١عكلددةعؾٝدد٘عَددٔع ،ددشٜفعايددٓؿععيددٮر٣عٚايؼددشعكع ُٝٓددةععع
َدددٔعأسندددةٕعايتكٝددد١عسؿددداعايدددٓؿععكعٚإراعنٓدددتعايتكٝددد١عأَدددشافعٚادبدددةفعؾدددةٕععع

عكذٖةعٖٚٛعاٱسٖة عأَشعذلشّعكلةعؾٝ٘عَٔعايلشسع ٢ًعايزاتعٚايػريع.ع
اكلددد٪َٔعيًهدددةؾشعٚاراعنةْدددتعاٯٜددد١عأ ددد٬ٙع تلدددُٔعايشخـددد١عملع٫ٜٚددد١ع

 كٝددد١عٱدتٓدددة عػدددشٙعٚأراٙعَدددعع ،ةٖدددذعاي،كٝدددذ٠عكعْٚكدددة٤عايبدددة ٔعكعؾدددةٕععع
اكلظددًِعملعٖددزاعايضَددةٕعٜدد٪دٟعٚ ة٥ؿدد٘عاي،بةدٜدد١عكعٜٚتًددٛعايكددشإٓعكعٚضلددةؾاععع

ٕع ًدد٢عدٜٓدد٘ع َددٔعغددريعإنددشاٙع ًدد٢عَددةعطلةيؿٗددةععععملع ُددّٛعا٭َـددةسعٚايبًددذا
ع.عٚاكلخًٛمع ةي،ـ١ُعَٔعاٱسٖة  ضعٚدٌعؾ٬ ذعَٔعايؼهشعلع

ٖٚدددٌعملع ،ةٖدددذعايكدددٛاْغلعايٛكددد،١ٝعملعٖدددزاعايضَدددةٕع كٝددد١عكعايدددٛا عع
٫كعيكددذع ددشأعْظددةّعدذٜددذعٖٚددٛع ٓددٛإعاكلٛا ٓدد١عٚ ػؼددٞعايكددٛاْغلعيًٓددةغعععع

عـلٝ،ةفعكعًٜٚضّعٖزاعاي،ٓٛإعايتكٝذع ٗةع.
ٚملعٖددددزاعايتكٝددددذعؾخددددشعيًُظددددًِعكعٚ شغٝدددد ع ةٱطدددد٬ّعكعٚدؾددددععععععع

ًُغلعكعؾددد٬ع ـدددٌعيٲسٖدددة عَٚؿةُٖٝددد٘ع ٓددد٘عٚ دددٔعايكدددشإٓعٚ ةَددد١عاكلظدددعع
ايٓٛ دد١ع ٓددذعايتكٝددذع ددةيكٛاْغلعإػلعايتكٝدد١ع٭ْٗددةعأسهددةّعٚكدد،١ٝعكعادتٗددذععععععععع
 ٛكدد،ٗةعاكلؼددش ٕٛعكلددةعؾٝدد٘عْؿددععايٓددةغعـلٝ،ددةفعكعَٚٓددععايلددشسع ددِٓٗعكعععععععع
َددععإٔعايكددٛاْغلعملعايكددشإٓعإهلٝدد١ع ؿٝددذعاٱْبظددة عٚاكل٥٬ُدد١عيهددٌعا٭صَٓدد١ععععععع

عٚايبًذإع.
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َٚددةعؾٝدد٘عايٓؿددش٠عٚأطددبة عععَٚددٔعايتكٝدد١عإدتٓددة عاخلـدد١َٛعملعايددذاٍعكع
عاحلكذعٚايهشا١ٖٝع.

يكدددذعأد٣عْظدددةّعاي،ٛكلددد١عٚنجدددش٠عايتٓكدددٌع دددغلعايبًدددذإعٚ ػدددٝريعأَدددةنٔعععع
عايظهٔع ةهلذش٠عػشقةفعٚغش ةفع.

يكددذعأسادعالع ددضعٚدددٌعيًُظددًُغلعسظددٔعايت،ددةٜؽعَددععغريٖددِعَددٔععععععع
عايتكددد٣ٛأٖدددٌعاكلًدددٌعٚايٓشدددٌعكعؾذدددة٤تعأسهدددةّعايتكٝددد١عٖٚدددٞعؾدددشععَدددٔعع

عةعؾٝٗةعَٔعخـة٥فعسظ١ٓعَٓٗةع:كلعالعَٔٚاخلؼ١ٝع
ايتكٝددد١ع ة ددد١علع دددضعٚددددٌع٭ْٗدددةع دددٔعإرٕعَدددٔع ٓدددذعالعكعععا٭ٚػلع:

ٜٚددذٍع ؼددشٜععٚأسهددةّعايتكٝدد١ع ًدد٢ععع(1)عصإنَّٜن أَننت تاُقللٌَّنِْللُّو َمنت قأللاّ قددةٍع ،ددةػلعط

يددضّٚعايـددربعٚإدتٓددة عاٱسٖددة عٚاي،ٓددـعٚايددبطؽعكلددةعؾٝٗددةعَددٔعَ،ددةْٞععععععع
عايظًِعٚاكلٛاد ١ع.

ملعايتكٝددد١عاقتدددذا٤ع شطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعععع:عايجةْٝددد١
ايدددزٟعندددةٕعٜتشُدددٌعا٭ر٣عَدددٔعايدددزٜٔعنؿدددشٚاع ـدددربعكعٚسُٝٓدددةع ًددد عععع
اكلؼددشنٕٛعَددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعإٔعٜ،بددذعآهلددتِٗعطدد١ٓعععععععع

نٍ ا أٍ و للانُقللَمدددة٤عاكلٓددععٚايٓٗددٞعَددٔع ٓددذعالعطعععٜٚ،بددذٕٚعالع ددضعٚدددٌعطدد١ٓععع

َُِ د نْ انت وَِ د ًن ن*َّْمكأاِف  ًن ن ع.(2)صٜأن أ

ايتكٝددد١عَٛاؾكددد١عٱدساىعاي،كدددٌعايدددزٟعضلهدددِع ًدددضّٚعدؾدددعععععععععايجةيجددد١ع:
ايلدددشسع دددٔعايدددٓؿععكعٚصلًددد عاٱسٖدددة عٖدددزاعايلدددشسعيًدددٓؿععٚا٭ٖدددٌع

عٚايػريع.
ايتكٝدد١عْددٛععَ،ةػددش٠عايٓددةغع ةحلظدد٢ٓعٚايـددربع ًدد٢عا٭ر٣عكععععايشا ،دد١ع:

عؾٗٞعسظ١ٓعرا ةفعٚؾٝٗةعأدشعٚثٛا ع.
                                                           

ع.28طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.2-1طٛس٠عايهةؾشٕٚعع(2)
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سؿدداعيًددزاتعٚاكلددةٍعكع٫ٚع ،دد عايتكٝدد١عإس هددة ععععملعايتكٝدد١عع:عاخلةَظدد١
عاحتشَةتعكعٚ شىعكشٚس٠عَٔعكشٚساتعايذٜٔع.

َٚددٔعٚدددٛٙعاحلذدد١ع ًدد٢عاٱْظددةٕع ددذّعايت،ددةسضع ددغلعاحلؿددة ع ًدد٢ععععع
كددشٚسٜةتعايددذٜٔعٚإدتٓدددة عاٱسٖددة عملعأٟع ًدددذعٚأصا٤عأٟع ة٥ؿدد١عَدددٔععععع

عٚآي٘عٚطًِع.عايٓةغعكعٖٚٛعَٔعاٱ ذةصعملعْب٠ٛعذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘

 جح اٌٛدا  شاجس ِرجدد عٓ اإلز٘ابلأْٛ ح
يكددذعنةْددتعسذدد١عايددٛداععَٓةطددب١عٱ كددةٕعاكلظددًُغلعَٓةطددوعاحلددرعكعععععععع
ٚ دددذّعاخدددت٬فعأدٝدددةهلِعاكلت،ةقبددد١عؾٝٗدددةعكعيتهدددٕٛعدٗددد١عاخلطدددة عيكدددٍٛع

عع(1)ع(خدددزٚاع ددد عَٓةطدددههِ)ايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع٦َٜٛدددزع
١عكعَدددٔعاطدددتطةععاحلدددرعأٚعَدددٔعملععندددٌعَظدددًِعَٚظددد١ًُعإػلعٜدددّٛعايكٝةَدددع

ٜظدددتطععؾ٬ دددذعإٔعضلدددشقعاكلظدددًُٕٛع ًددد٢ع دددذّع ػدددٝريعٚ بدددذٌٜعٖدددزٙععععععع
اكلٓةطددوعكعيددزاعأختددتِعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعخطبتدد٘عملعَٓدد٢ععععع

ع.ع(2)ع(يٝبًؼعايؼةٖذعايػة٥ عؾ ْ٘عسٴ ٻعَبًؼعأط،ذعَٔعطةَع)
 ددذدععٱسـددة٤ٚدددٌعإٔع هددٕٛعسذدد١عايددٛداععَٓةطددب١عععععػددة٤عالع ددضعع

يـددشة ١عَددععايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚ ًبددةغعايتكدد٣ٛعٚأدا٤ععععععا
ؾشٜلدد١عاحلددرعإػلعدةْدد عايـدد٠٬عايَٝٛٝدد١عكعٖٚددٛعَددٔعاٱ ذددةصعملعقددةْٕٛعععععع

ع ًِعاٱسـة٤عايظُةٟٚعكعٚاختًـعملع ذدِٖع ٢ًعأقٛاٍع:
ٚقددذعندددةٕعَ،ددد٘ع ًٝدد٘عايظددد٬ّعملعسذددد١عايددٛداععقشٜددد عَدددٔعععع:ع)عا٭ٍٚ

ع(3)(أس ،غلعأيؿة
ٔٵعععععععاٜدددد١ع)عملعسٚعايجددددةْٞع: َٹدددد ٔٵعطٳددددبٵ،ٹغلٳعَأْيؿفددددةع َٹدددد ٛٷع ٘ٴعْٳشٵدددد َٳ،ٳدددد ٚٳسٳددددرٸع

ُٹغلٳ ًٹ ُٴظٵ ع.(1)(اْي
                                                           

ع.3/159 ؿظريعايشاصٟعع(1)
ع.5/62سعايذسعاكلٓجٛع(2)
ع.ع4/270ا ٔعنجريع/عايظري٠عايٓب١ٜٛعع(3)
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٘ٹععععععع)عايجةيحع: ٝٵد ًَ ٘ٴع ٳ ًعد ًع٢عاي ٞٸعؿٳد ٞٳعايٓٸبٹد ٛٴؾع ٔٵعععععٚآيد٘ععَؾَكدذٵع ٴد َٹد ٔٵعَأْنجٳدش ع ِٳع ٳد ًع ٚٳطٳد
٘ٴ ٓٵ َٹ ُٹعٳع ٚٳطٳ ٙٴع ِٵعَقذٵعسٳآ ٗٴ ًع ٔ عنإ ٝٵ ـٹع ٳ ع.(2)(َٹة٥ٳ١ٹعَأْي

سذدد١عايددٛداععملعأٚاْٗددةعأٚعععٖٚددٌعنةْددتعسذدد١عايشطددٍٛعٖددزٙع ظدد٢ُععععع
إؾلددةعٚسدعملعَددذ٠عأٜددةّعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعكعاكلختددةسععععع

هلددةع ،ددذعإْتكددةٍعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعإػلعايشؾٝددلععا٫طددِٖددزاع
ٚخطدد عسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععععّندد٬ا٭ ًدد٢عكعٖٚددٛعَظددتكشأعَددٔعععع

عٚآي٘عٚطًِعملعسذ١عايٛداعع.ع
ؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعايدددذْٝةعإ٫ع ،دددذعإٔعععععٚملعٜػدددةدسعايدددٓ عع

عٚدة٤تعايظ١ٓعايٓب١ٜٛع هٌعَٔع:كعايكشإٓعٚطٛسعآٜةتعـلٝععْضيتع
عقةْٕٛع شِٜعاٱسٖة ع.عا٭ٍٚع:
عقةْٕٛعا٭دشعٚايجٛا عملعاٱَتٓةعع ٔعاٱسٖة ع.عايجةْٞع:

عقةْٕٛع ٝةٕعايظ١ٓعايٓب١ٜٛعيًكبضعايزا ٞعيٲسٖة ع.عايجةيحع:
ايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعيًٓددةغعَددٔععععععإْددزاسععايشا ددعع:

عايؿظةدعٚطؿوعايذَة٤ع.
قدددةْٕٛع ،ةكدددذعايكدددشإٓعٚايظددد١ٓعايٓبٜٛددد١عملعايٓٗدددٞع دددٔععععععععاخلدددةَعع:

عاٱسٖة عٚ كًٌٝعأكشاسٙعنُةفعٚنٝؿةفع.
يكدددذع ،دددذدتعخطددد عسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملععععععع

عسذ١عايٛداععَٔعدٗةتع:
 ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعملع شؾدددد١عملعععع:عخطبدددد١عايددددٓ عؿدددد٢ًعالععا٭ٚػل

ايتةطددععَددٔعػددٗشعرٟعاحلذدد١عَددٔعايظدد١ٓعاي،ةػددش٠عيًددٗذش٠عكعٖٚددٞعطدد١ٓععععععععع
عسذ١عايٛداعع.

ع:عاخلطب١عملع٢َٓعملعأٚط عأٜةّعايتؼشٜلع.ايجة١ْٝع
                                                                                                                                                 

ع.2/199ايشٚضعا٭ْـعع(1)
ع.5/242صادعاكل،ةدعع(2)
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عخطب١عثة١ْٝعملع٢َٓع.عايجةيج١ع:
َٚددٔعاٱ ذدددةصعملعايظددد١ٓعايٓبٜٛددد١ع ،دددذدعَٛكدددٛععا٭سهدددةّعملعخطبددد١عع

ٚاكل،ددددة٬َتععكٚاي،بدددةداتععكعٓععالعايدددٛداععكعٚ ؼدددٌُع ٝددددةٕع دددذٜععؿددددععع
عٚاحلٝة٠عا٭طش١ٜع.

يٝهددٕٛعنددٌعؾددشدعَٓٗددةعد دد٠ٛعيًجبددةتعملعَكةَددةتعاٱؿلددةٕعْٚٗٝٗددةع ددٔعععععع
عاٱسٖة ع.عع

يكدددذعندددةٕعايدددٓ عذلُدددذعٜٛؿدددٞعأؿدددشة ٘ع ٓؼدددشعاي،دددذٍعٚا٭َدددٔعكعععععععع
ٚاٱَتٓددةعع ددٔعايظًددِعؼلددةعؾٝدد٘عأدْدد٢عَشا بدد٘عكعيٝٓكددٌعٖدد٪٤٫عايـددشة ١ع ًدد٢ععع

عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعإػلعايتدددة ،غلعكععنجدددش ِٗعَدددٓٗرعسطدددٍٛعالع
َٚددٔعاٯٜددةتعإٔعنددجريافعَددٔعايـددشة ١عاْتكًددٛاعإػلعا٭َـددةسعاكلختًؿدد١عَجددٌععععع

ٚع ٕععاي،دددشامعكعٚايؼدددةّعكع كعٚا٭سدٕعكعٚايدددُٝٔعكعع ددد٬دعؾدددةسغعٚخشاطدددة
ٚ شنٝددددةعكعٚؿددددةسٚاعد ددددة٠عإػلعايظدددد٬ّعٚايظددددًِعكعٚآَددددشٜٔع ددددةكل،شٚفعععع

عٚإدتٓة عايؿظةدعكعٚطؿوعايذَة٤ع.

 ْٛ إعغاء املؤٌفح لٍٛتُٙ دفع ٌإلز٘ابلأ
َددٔعإ ذددةصعايكددشإٓعختـددٝفعطددٗةّعإػلعايددزٚاتعٚأؿددشة عايؼددكٕعععععععع

ع غلعايكبة٥ٌعٚ ة١َعايٓةغعللٔعٜتــع كَٛس:
عك،ـع.عإط٬َِٗدخٌعاٱط٬ّعسذٜجةفعٚملعع:عا٭ٍٚ

ع:عَٔعدخٌعاٱط٬ّعسدة٤عايٓؿععٚايهظ عايذْٟٝٛع.ايجةْٞع
ع٬ّعٚ كشٜبِٗعكلٓةصٍعاٱؿلةٕع.:ع ك١ٜٛع١ْٝعايذاخٌعملعاٱطايجةيح

عايتكيـعيًذاخٌعسذٜجةفعملعاٱط٬ّع.عايشا عع:
عإسادع ك١ٜٛعايـ١ًعَعع ؼري ٘ع.عاخلةَعع:

ْضيددتعآٜدد١عايـددذقةتعَٚددٔعَـددةسؾٗةعَـددشفعيًُ٪يؿدد١عقًددٛ ِٗعكعععيكددذع

انً َّْمو ٛ مََّّألللِْنإنناو لللانَّمؼالللد قأا  نِمْمَّقأللل  َِّٕنً َّْمو ش لللاِكنيننً َّْمو لللاِِْمني نُ مأََو لللنإرعقدددةٍع ،دددةػلعط
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ـ للللْ ن ْننَّمشاللللَِِمننفأ نٍ ُقُمللللٌب و َمنً ِفللللُنَّم اقأللللاِ نً َّْمغ للللاَنِْني نً ِفللللُنس للللَِِمننَّممَّللللِىنً ََّبلللل

َْنَّممَِّىنً َّممَّى نُ ِمٌَمنح ِكٌَم ع.(1)صِْ

ٚاختًدددـعٖدددٌعاكل٪يؿددد١عقًدددٛ ِٗعخـدددٛقعايدددزٜٔعدخًدددٛاعاٱطددد٬ّععععع
ةسعأٜلدددددةفعكعسدددددذٜجةفع٫ٚعصاٍعايؼدددددوعملعقًدددددٛ ِٗعأّعأْددددد٘عٜؼدددددٌُعايهؿددددد

 ددٔعايطؿٝددٌعععي،ددةَشٚاطتؼددٗذع ة طددة٤عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععع
ع.كعٚاكلختةسعٖٛعا٭ٍَٚٔعايـذقةتعٖٚٛعنةؾشعيتآيؿ٘عٚإدتٓة عإسٖة ٘ع

ساؾددددعع ددددٔعخددددذٜركعإٔعسطددددٍٛعالعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚطددددًِعععٚ ٔ)
ايددٓ ععأ طدد٢يكددذعأ طدد٢عاكل٪يؿدد١عقًددٛ ِٗعَددٔعطددب٢عسددٓغلعَة٥دد١عَددٔعا٫ ددٌكع

ع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعن٬فعَٔع:ؿ٢ًعالع
عَٔعاٱ ٌع.عطؿٝةٕع ٔعسش عَة١٥عٛأ عا٭ٍٚع:

َددٔعاٱ ددٌعكعٚنددةٕعأ ددٛٙعأَٝدد١ععععأ طدد٢عؿددؿٛإع ددٔعأَٝدد١عَة٥دد١عععايجددةْٞع:
ع ٔعخًـعقذعقتٌعنةؾشافعملعَ،شن١ع ذسع.

عَٔعاٱ ٌ.عأ ط٢ع ١ٓٝٝع ٔعسـٔعَة١٥عايجةيحع:
عَٔعاٱ ٌع.عأ ط٢عا٫قشعع ٔعسة ععَة١٥عايشا عع:

عَٔعاٱ ٌ.عأ ط٢ع ًك١ُع ٔع ٬ث١عَة١٥عاخلةَعع:
عَٔعاٱ ٌ.ع(2)أ ط٢عَةيوع ٔع ٛفعَة١٥عايظةدغع:

عَٔعاٱ ٌع.عأ ط٢عاي،بةغع ٔعَشداغعدٕٚعاكلة١٥عايظة عع:
ع:ععٚملعٜبًؼع ٘عأٚي٦وعؾكْؼكعٜكٍٛ

عأجت،ٌعْٗ عْٚٗ عاي، ع...عدع غلع ١ٓٝٝعٚا٭قشع
                                                           

ع.60طٛس٠عايتٛ ١عع(1)
ٚ ًُدٛاععيكذعاْٗضّعَةيوع ٔع ٛفعٚأؿشة ٘عإػلعايطة٥ـعٚأغًكٛاع ًدِٝٗعاحلـدٔعععع(2)

ٜهدٕٛععسـةسعايٓ عؿ٢ًعالع ًٝد٘عٚآيد٘عٚطدًِعٚاكلٗدةدشٜٔعٚا٭ْـدةسعهلدِعإ٫عإٔععععععع
ؾُٝدةع ،دذعٚدخٛيد٘ععععكلشادعَٔعا طة٥٘ع ٓدذعدل٦ٝد٘عيًدٓ عؿد٢ًعالع ًٝد٘عٚآيد٘عٚطدًِععععععععا

ع.اٱط٬ّ
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عؾُةعنةٕعسـٔع٫ٚعسة عع...عٜؿٛقةٕعَشداغعملعدلُع
عَٚةعنٓتعدٕٚعاَش٤٣عَُٓٗةع...عَٚٔع لععايّٝٛع٫عٜشؾع

عٚقذعنٓتعملعايكّٛعراع ذسأع...عؾًِعأ  عػ٦ٝةفعٚملعأَٓع
عؾـة٫فعأؾةثٌعأ طٝتٗةع...ع ذٜذعقٛا٥ُٗةعا٭س ع

عٚنةْتعْٗة ةفع ٬ؾٝتٗةع...ع هشٟع ٢ًعاكلٗشعملعا٭دشع
ع.(1)ٚإٜكة ٞعايكّٛعإٔعٜشقذٚاع...عإراعٖذععايٓةغعملعأٖذع

ع.(2)(ٚطًِعَة١٥ٚآي٘ع:عؾك عي٘عسطٍٛعالعؿ٢ًعالع ًٝ٘ععقةٍ
أ طدد٢عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَ،ةٜٚدد١ع ددٔعأ ددٞععععععععايجددةَٔع:

عطؿٝةٕعَة١٥عَٔعاٱ ٌ.
اكل٪يؿددد١عقًدددٛ ِٗعأٍٚععٚأ طددد٢عايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع)ععع

ايٓددةغعؾددك ط٢عأ ددةعطددؿٝةٕع ددٔعسددش عأس ،ددغلعأٚقٝدد١عَٚة٥دد١عَددٔعا٫ ددٌعقددةٍعع
ٔععا دد عٜ ا٫ ددٌعقددةٍعا دد عَ،ةٜٚدد١عععضٜددذعقددةٍعا طددٛٙعأس ،ددغلعأٚقٝدد١عَٚة٥دد١عَدد

قددةٍعا طددٛٙعأس ،ددغلعأٚقٝدد١عَٚة٥دد١عَددٔعا٫ ددٌكعٚا طدد٢عسهددِٝع ددٔعسددضاّععععععع
ع.(3)(َة١٥عَٔعا٫ ٌعثِعطكي٘عَة١٥عأخش٣عؾك طةٙ

كععاي،طدددة٤عؼلة٥ددد١عَدددٔعاٱ دددٌعيهدددٌعَدددِٓٗعٚاكلؼدددٗٛسعٚاكلختدددةسعإسلـدددةس
عٚيٝععَة٥تغل.

ع.عخًٜٛذع ٔعأطذع ٔع بذعاي،ض٣سهِٝع ٔعسضاّع ٔععايتةطعع:
ع.عاحلةسخع ٔعٖؼةّع ٔعاكلػري٠عاكلخضَٚٞعاي،ةػشع:

ع.عطٌٗٝع ٔع ُشٚعاحلةدٟع ؼشع:
ع.سٜٛط ع ٔع بذعاي،ض٣ع ٔعأ ٞعقٝععايجةْٞع ؼشع:

ع.عاي،٤٬ع ٔعدةس١ٜعايجكؿٞكعسًٝـع ٔعصٖش٠عايجةيحع ؼشع:
                                                           

ع.ع1/247اٱطتٝ،ة عملعَ،شؾ١عا٭ؿشة عع(1)
ع.3/680ا ٔعنجريع/عايظري٠عايٓب١ٜٛعع(2)
ع.ع2/219 ٕٝٛعا٭ثشعع(3)
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عأ ط٢عنٌعٚاسذعَٔعٖ٪٤٫عَة١٥ع ،ري.
قلظددغلعَددٔعاٱ ددٌعندد٬فعععٚطددًِع٦َٜٛددزعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ايددٓ عٚأ طدد٢ع

عَٔع:
 دددذٟع دددٔعقدددٝعع دددٔعسزاؾددد١عايظدددُٗٞعقلظدددغلعَدددٔعععايشا دددعع ؼدددشع:

ع.عاٱ ٌ
 ددٔع ٓهجدد١ع ددٔع ددةَشع ددٔعرلددضّٚععععععطدد،ٝذع ددٔعٜش ددٛععععاخلددةَعع ؼددشع:ع

ع.قلظغلعَٔعاٱ ٌ
ع.ع١َع ٔعْٛؾٌعايضٖشٟشرلعايظةدغع ؼشع:

ع.ع ُشٚع ٔعٖٚ عايُشٞعايظة عع ؼشع:
شٚع ددٔعس ٝ،دد١ع ددٔعاحلددةسخع ددٔعسبٝدد عععععٖؼددةّع ددٔع ُددعععايجددةَٔع ؼددشع:ع

عأخٞع  ع ةَشعا ٔعي٪ٟع كقٌعَٔعَة١٥عيهٌعٚاسذعَِٓٗ.
ٚطدددًِع دددذدافعدٕٚععٚآيددد٘عٚللدددٔعأ طددد٢عسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععع

ع:عريو
ع. ًٝلع ٔعطؿٝةٕع ٔعأ١َٝع ٔع بذعلععايتةطعع ؼشع:

خةيدددذع دددٔعأطدددٝذع دددٔعأ دددٞعاي،دددٝفع دددٔعأَٝددد١ع دددٔع بدددذعععععاي،ؼدددشٕٚع:
ع.لع

ػدددٝب١ع دددٔع جُدددةٕع دددٔعأ دددٞع ًشددد١ع دددٔع بدددذعععععٕع:احلدددةدٟعٚاي،ؼدددشٚ
اي،دددض٣عٚندددةٕعٜدددزنشع دددٔعْؿظددد٘عأْددد٘عأسادعايؿتدددوع شطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع
 ًٝدد٘عٚطددًِعٜددّٛعسددٓغلكعؾتػؼددةٙعأَددشع٫عٜكددذسع ًدد٢عٚؿددؿ٘كعقددةٍ:عؾ،ًُددتعع

ع.أْ٘عللٓٛععَٔع ٓذعال
 ددددٔع دددٔعاحلذدددةزععع دددٔع ،هددددوعععة ٌٓايظدددعأ ددددٛععايجدددةْٞعٚاي،ؼدددشٕٚع:عع

ع.(1)ذاس ٔعايظبةمع ٔع بذعايعةسخاحل
                                                           

عٚنةٕعػة شافعكعٜٚشدعامس٘عملعقـ١عطبٝ،١عا٭ط١ًُٝعكعٚخطبت٘عهلةع ،ذعَٛتعصٚدٗةع(1)
ع.2/341ٚٚكععفلًٗةع/عأْظشعاٱؿة ١عملعَ،شؾ١عايـشة ١ع
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 هشَدد١ع ددٔع ددةَشع ددٔعٖةػددِع ددٔع بددذعَٓددةفع ددٔععععايجةيددحعٚاي،ؼددشٕٚع:
ع.ع بذعايذاس

أَٝدد١ع ددٔعاكلػددري٠كعأخددٛعأّعطدد١ًُعأّععصٖددريع ددٔعأ ددٞعايشا ددععٚاي،ؼددشٕٚع:
ع.عاكل٪َٓغل

ع.عخةيذع ٔعٖؼةّع ٔعاكلػري٠عاكلخضَٚٞعاخلةَععٚاي،ؼشٕٚع:
ع.عكعأخٛعخةيذع ٔعايٛيٝذعٖؼةّع ٔعايٛيٝذعايظةدغعٚاي،ؼشٕٚع:
طددؿٝةٕع ددٔع بددذعا٭طددذع ددٔعٖدد٬ٍع ددٔع بددذعالععععععايظددة ععٚاي،ؼددشٕٚع:ع

ع.ع ٔع ُشع ٔعرلضّٚ
ايظددة٥ ع ددٔع ة ددذع ددٔع بددذعالعع ددٞأيظددة٥ ع ددٔعاعايجددةَٔعٚاي،ؼددشٕٚع:

ع.ع ٔع ُشع ٔعرلضّٚ
كعأخددٛععَطٝددعع ددٔعا٭طددٛدع ددٔعسةسثدد١ع ددٔعْلدد١ًعععايتةطددععٚاي،ؼددشٕٚع:

ع.ع  ع ذٜ ع ٔعن، 
ع.عٔعغةمنعاي،ذٟٚا ٛعدِٗع ٔعسزٜؿ١ع عايج٬ثٕٛع:

ع.عأسٝش١ع ٔعأ١َٝعايُشٞع:احلةدٟعٚايج٬ثٕٛع
ْٛؾددٌع ددٔعَ،ةٜٚدد١ع ددٔع ددش٠ٚع ددٔعؿددخشع ددٔعسصٕعععععع:عايجددةْٞعٚايج٬ثددٕٛعع

 ددٔعٜ،ُددشع ددٔعْؿةثدد١ع ددٔع ددذٟع ددٔعايددذٌٜكعَددٔع دد ع هددشع ددٔع بددذعَٓددة٠ع ددٔععع
ع.عنٓة١ْ

 ًكُدد١ع ددٔع ٬ثدد١ع ددٔع ددٛفع ددٔعا٭سددٛقع ددٔعععععع:عايجةيددحعٚايج٬ثددٕٛعع
ع.١ع ٔع ةَشع ٔعؿ،ـ١د،ؿشع ٔعن٬ ع ٔعس ٝ،

ع:عٜضٜذع ٔعأ ٞعطؿٝةٕع.ايشا ععٚايج٬ثٕٛع
خةيددذع ددٔعٖددٛر٠ع ددٔعخةيددذعاكلًكدد ع ددةحلًععا ددٔعععع:اخلددةَععٚايج٬ثددٕٛع

س ٝ،دد١ع ددٔع ُددشٚكعؾددةسغعايلددشٝة٤عكع ددٔع ددةَشع ددٔعس ٝ،دد١ع ددٔع ددةَشع ددٔعععععع
ع.ؿ،ـ١
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ع.(1)(:عسش١ًَع ٔعٖٛر٠عأخٛٙ:ععايظةدغعٚايج٬ثٕٛ
ع:ع كب١ع ٔعصٜذع.ايظة ععٚايج٬ثٕٛع

عٚقٌٝعنةٕع ذدِٖع ظ،١عٚث٬ثغلعسد٬ف.
َٚددٔعإ ذددةصعايكددشإٓعإٔعَٓددةؾععاٱ طددة٤عيًُ٪يؿدد١عقًددٛ ِٗع٫ع ٓشـددشععععععع
 ٗددِع ةيددزاتعكعإؾلددةع ؼددٌُعغريٖددِعللددٔعدخًددٛاعاٱطدد٬ّعكعَددٔعأَجددةهلِعأٚععع
ايددزٜٔعملعٜددذخًٛاعاٱطدد٬ّع ،ددذعكعيهؿةٜدد١عأراٖددِعكعٚدؾددععػددشٚسِٖع ددٔعععع

عاكلظًُغلعٚ ٔعايٓةغع.
ُ٪يؿدد١عقًدددٛ ِٗع ًدد٢عقددةْٕٛعاكلددةٍعٚاقٝددد١عععععٜٚددذٍعختـددٝفعَـددشفعيًععع

كعٚ ظدددخريٙع ةيبدددزٍعٚاي،طدددة٤عي،ةَددد١عايٓدددةغعٚيدددٝععععععيًٓؿدددٛغعٚاي،كٝدددذ٠ع
عععيٲكشاسعٚايؿتوع ِٗ.

 لأْٛ دفع املالئىح اٌفعاد
َْنٍ َِّشللد نِفَو للانً ٍ َشللَُّ نَّمللداْ إ نَددٔعَ،ددةْٞعقددٍٛعاكل٥٬هدد١عطع ع(2)عص أت َجو للم نِفَو للانْ لل

عؾ،ةٍعكعٚسدة٤عأَٛسع:اٱطتذةس٠ع ةلعَٔعٖزٙعا٭
:ع ـددد١ُعايٓدددةغعَدددٔعايؿظدددةدعكعيدددزاعؾُدددٔع ًدددِعالعملعاكلكدددةّععععا٭ٍٚ

 ؿلدددً٘ع ب،دددحعا٭ْبٝدددة٤عكععع(3)صإننالللُن أَُمألللم نْ لللانٜأنت َومأو لللٌن نٚقٛيددد٘ع ،دددةػلعط

ٚاْددضاٍعايهتدد عايظددُة١ٜٚعٚسلددٛسعيطؿدد٘ع ،ددةػلع ٓددذعنددٌعؾددشدعَددٔعايٓددةغعع
عَٔعدٗةتع:

كتددٌعكعٖٚددزاعايـددشفعَددٔعععع:عؿددشفعاٱْظددةٕع ددٔعايؿظددةدعٚايعععا٭ٚػلع
َـددةدٜلعس ٛ ٝدد١عالع ددضعٚدددٌعاكلطًكدد١عكعٚنْٛٗددةعس ٛ ٝدد١عَؼدد١٦ٝعٚ ـددشفععع

                                                           

ع.ع1/247دٛاَععايظري٠عع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.2طٛس٠عايؿة ١عع(3)
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ع(1)عصَّْم  َوللد نِممَّللِىنَ  انَّْمو للامأِوني ننيددزاعٜتًددٛعنددٌعَظددًِعَٚظدد١ًُعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععععع

َٚددٔعَ،ةْٝدد٘عسدددة٤عؿددشفعايٓددةغع ددٔعايؿظددةدعٚاٱسٖددة عكعٚؾٝدد٘عػددٗةد٠عععع
ع٘ع ٔعاجملتُ،ةتع. كٕعايكشإٓعط٬ عٜٓةصععاٱسٖة عكعٜٚضضل

:عيطددـعالع ددضعٚدددٌعحبذدد عايؿظددةدع ددٔعايؿددشدعٚايُة دد١عكععععايجةْٝدد١ع
ٚد،ًدد٘ع٫عٜـددٌعإيددِٝٗعكعطددٛا٤ع تٛددد٘عا٭َددشعاٱهلددٞعإيٝدد٘ع ةيٛاطددط١عأٚعععععععع

ع ة ذاَ٘عأٚع ؿلش٘عٚد،ٌعايٓؿٛغع ٓؿشعَٓ٘عكعٚ ،شضع ٓ٘ع.
:عقددةْٕٛعؾلددة٤عًَهدد١عاٱسدد اصعَددٔعايؿظددةدع ٓددذعايٓددةغعكعٚ ددغلعععععايجةيجدد١ع

عكلًه١عٚ ،ج١عا٭ْبٝة٤عٚاكلشطًغلعملعاكلكةّع ُّٛعٚخـٛقعَطًل.عٖزٙعا
:عخًددددٛعا٭سضعَددددٔعايكتددددٌعٚطددددؿوعايددددذَة٤عكعٖٚددددٌعنددددةٕعايجددددةْٞع

اكل٥٬هدد١عٜشدددٕٛعٚقددـعسهددِعايكـددةقعكعايددٛا عْ،ددِعكعٚيهددٔعيددٝععععععععع
 ًدد٢عسلددٛع ،طٝددٌعاحلهددِعكعٚيهددٔع ظدد٪اٍعإَتٓددةععايظددب عكعٖٚددٛعدٓةٜدد١ععععععع

عتؿٞعاحلهِع.ايكتٌعاي،ُذعكعؾُععاْتؿة٤عاكلٛكٛععٜٓ
ٖٚددٌعٜؼددٌُعاستذددةزعٚطدد٪اٍعاكل٥٬هدد١عايكتددٌعاخلطددكعٚايددزٟعجتدد عععععععع
ؾٝدد٘عايذٜدد١عكعٚيددٝععايكـددةقعكعأّعإٔعايكددذسعاكلتددٝكٔعَددٔعاٯٜدد١عسدددة٤عنددـع

ع.ايٓةغع ٔعايكتٌعاي،ُذ

أٟعع(2)عصً ٍ َشلللَُّ نَّملللداْ إ نايدددٛا عٖدددٛعا٭ٍٚعكعٚ كدددذٜشعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعععع

عٜٚظؿوعايذَة٤ع ُذافعأٚعخطكع.
ٜددد١عاحلدددشٚ عٚا٫قتتدددةٍعكعايدددٛا عْ،دددِعكعَدددٔع دددة عٖٚدددٌع ؼدددٌُعاٯ

عا٭ٚي١ٜٛعايكط،١ٝعكلةعؾٝ٘عَٔعايكتٌعاكلت،ذدعٚإصٖةمعاٱسٚا ع.
:عاطددتذا١َعطدد١َ٬عأٖددٌعايظددُة٤عَددٔعد ٝدد عايؿظددةدعٚايكتددٌعكعععععايجةيددح

ؾةكل٥٬هدد١عَ،ـددَٕٛٛعكعٖٚددِع كددٍٛع دد٬عػدد٠ٛٗعكعٖٚددٛع٫عؿلٓددععَددٔعايددذ ة٤عع

                                                           

ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.30طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ة٤عملعا٭سضعٜكددّٛعػددطشعَددِٓٗعععٱطددتذا١َعٖددزٙعايٓ،ُدد١ع ،ددذعس٩ٜدد١عاخلًؿددعععع
ع ةيؿظةدعٚايكتٌع.

:عسددددة٤عْدددضٍٚعاكل٥٬هددد١عكلٓدددععايٓدددةغعَدددٔعايؿظدددةدعٚاٱقتتدددةٍعععايشا دددعع
عٚايكتٌع.

ٖٚددددٛعايددددزٟع كددددلعملعَ،شندددد١ع ددددذسعٚأسددددذعٚاخلٓددددذمعكعإرعْددددضٍععععععع
اكل٥٬هدددددد١عيٓـددددددش٠عايددددددٓ عذلُددددددذعؿدددددد٢ًعالع ًٝدددددد٘عٚآيدددددد٘عٚطددددددًِععع

إنًَنٚأؿددددددددشة ٘عكعٚوـددددددددٛقعَ،شندددددددد١ع ددددددددذسعكعقددددددددةٍع ،ددددددددةػلعطععع

ٝأِٖكأللللللِْنت  َْنَّْمو  ٍَنِْلللللل َشللللللت ِغََ ٌن نَ باُكللللللَمنفأاَسللللللت ج ا  نمأُكللللللَمن أناللللللُنْ ِوللللللد ُكَمنِبللللللأأْم

ع.(1)صْ َ ِدِفني 

َٚددٔعاٱ ذددةصعملعاكلكددةّعرنددشعاٯٜدد١عي،ددذدعاكل٥٬هدد١عٖٚددِعأيددـع ،ددذدععععععع
أؾدددشادعددددٝؽعقدددشٜؽعايػدددضا٠عَدددععإٔعاكلًدددوعايٛاسدددذعٜ،دددةدٍعملعقٛ دددد٘ععععععععع

عأك،ةفع ذدعاكلؼشنغلعٖزاع.
ععاكلؼددشنٕٛعَددٔعٖددضؿلتِٗعملعَ،شندد١ع ددذسعكعٚس٩ٜدد١ع ،لددِٗعععععٚملعٜش ددذ

ي٥٬ًُهدد١عٖٚددِعٜكددة ًٕٛعإػلعدةْدد عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعععععععععع
ٚأؿددشة ٘عكعؾذٗددضٚاعايٝددٛؾعكل،شندد١عأسددذعكعؾٛؿددٌعث٬ثدد١عآ٫فعسدددٌععععععع

عَٔعاكلؼشنغلعإػلعَؼةسفعاكلذ١ٜٓعاكلٓٛس٠ع.
ٖٚددددٌعٖددددزاعَددددٔعاٱ ددددت٤٬ع ددددةخلٛفعايددددزٟعٚسدعملعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعععععععع

َْنَّٞأَْللللللللٌ َّلنننط ٌٍننً ن ْقللللللللٍؽنِْلللللللل َْنَّْم  للللللللٌَِ نً َّْمج لللللللل ٍَُٕنِْلللللللل ً مأُّ َُِملللللللٌ ناُكَمنِبظ لللللللل

ْ ننن ٚايددددالعدددددة٤ع)قددددةْٕٛعاٱ ددددت٤٬ععععع(2)عصً َّٞأنَّللللصننً َّمَاو لللل  َِّ نً ب ظاللللَ نَّمؼاللللاِب نٍ

إْـدددددشافع دددددٔعاٱسٖدددددة (عوـٛؿدددددٗةعكعأّعإٔعٖدددددزٙعاكل،شنددددد١عقبدددددٌعع

                                                           

ع.ع9طٛس٠عا٭ْؿةٍعع(1)
ع.155طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ٔعع ْددددضٍٚعاٱ ددددت٤٬ععْددددضٍٚعاٯٜدددد١عايهشؿلدددد١عأ دددد٬ٙعكعٚايددددالعأخددددربتع دددد
ع ٢ًعاكلظًُغلعَٔع ٓذعالع ضعٚدٌع.

ايدددددٛا عٖدددددٛعا٭ٍٚعكعإرع تلدددددُٔعآٜددددد١عاٱ دددددت٤٬ع دددددٔعٚقٛ ددددد٘عععععع
يًُظددددددًُغلعكعٚأٍٚعَددددددٔعرامعأراٙعايددددددٓ عذلُددددددذعؿدددددد٢ًعالع ًٝدددددد٘ععع
ٚآيدددد٘عٚطددددًِعؾددددك ٗشعايـددددربعكعٚنظددددِعايػددددٝاعكعٚملعٜددددكَشع ةغتٝددددةٍععععععع

أٚعنبددددةسعاكلؼدددددشنغلعايددددزٜٔعندددددةْٛاعصلٗدددددضٕٚعايٝددددٛؾعكل،شنددددد١عأسدددددذعععع
خًدددددـعكع دددددٔعاخلٓدددددذمعَجدددددٌعأ دددددٞعطدددددؿٝةٕعٚؿدددددؿٛإع دددددٔعأَٝددددد١ععععع

عٚ هش١َع ٔعأ ٞعدٌٗع.

مأقأللَدنكأللان نمأُكللَمنِفللُنَ س للٌلننَّممَّللِىنُ َسللٌ ّانننننيٝهددٕٛعَددٔعَ،ددةْٞعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععع

 كطددٞعاكلظددًُغلع ددةيٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعملععععععععع(1)صح ش للُّ ْا

ةعكٚاٱ ت،ددةدع ددٔعايتٓددضٙع ددٔعاٱسٖددة عداخددٌعايددب٬دعاٱطدد١َٝ٬عٚخةسدٗددعع
ع.ايػذسعٚاخلٝة١ْ

ٚايٓظدددب١ع دددغلعايػدددذسعٚاٱسٖدددة عٖدددٛعاي،ُدددّٛعٚاخلـدددٛقعاكلطًدددلعكعع
ؾةيػددذسعأ ددِعكعْ،ددِعَددٔعايػددذسعَددةعٜهددٕٛعكددشسٙعْؿظددٝةفعكعَٚٓدد٘عَددةعٜددذؾععععععع

ا٭سٚا ععٚملكعأَدددددةعاٱسٖدددددة عؾدددددةٕعكدددددشسٙعْؿظدددددٞعَٚدددددةدٟعكعػدددددشٙع
عٚا٭َٛاٍع.ع

عإؿدد٬ عا٭سضعيكددذعد،ددٌعالع ددضعٚدددٌعاكل٥٬هدد١عَددذدافعيٮْبٝددة٤عملععععع
 كعٖٚذا١ٜعايٓةغعإػلعايشػةدعكعٚملعدؾععايؿظةد.

  

                                                           

ع.21طٛس٠عا٭سضا عع(1)
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 )حبث ِٕغمً(ٚاإلًٔح اإلز٘اب تني اٌرب٘اْ اًٌٍّ حسِ
ايربٖددةٕعايًُددٞعاؿددط٬ عٜددشادعَٓدد٘عاٱطددتذ٫ٍع ةي،ًدد١ع ًدد٢عاكل،ًددٍٛعكععع

عي  ب٘ع ٢ًعاي،١ًع ٢ًعسلٛعاٱْطبةمع.
كعؾددةيػّٝٛععؾددةراع ًبددذتعايظددُة٤ع ددةيػّٝٛعأدسنٓددةعْددضٍٚعايػٝددحعٚاكلطددشعععع

عديٌٝعيٓضٚي٘ع.
ٚ ٓددذَةعكددش عَٛطدد٢ع ،ـددةٙعاحلذددشعكعاْؿًددلعؾهددةٕعاكل،ًددٍٛع بددٛسعععععع

فأأأًَح ََُّ للانإنمأللٓنْ ٌس للٓن أَنننايبشددشع ظدد٬ّعكعقددةٍع ،ددةػلعطععإطددشا٥ٌٝ دد ع

ٍَنكأاملٌََِّدنَّْمو ِعَمن ع.(1)صََّؿ نَ نِبو ؼ اكأنَّمِْ َ   نفأانَّأمأِّ نفأكأان نُكم نِفَ 

معايبشددشعملعٜددتِعإ٫عؼلؼدد١٦ٝعٚأَددشعَددٔع ٓددذعععْ،ددِعكددش عاي،ـددةعٚاْؿدد٬ع

َْنَّْمو للإِنب ظ للً َّننننالع ددضعٚدددٌعكعٚنُددةعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع ُ مأللِّ نِْلل ً ه للٌ نَّمَّللِ ِن

كعإرعؿددةسعاكل،ًددٍٛعايٓظدد عٚاكلـددةٖش٠عؾٗٓددةىعسسددِعععععع(2)صفأج و مأللى نن ش للًِانً ِػللَوً َّنن

ٚ ٓددةتعْٚظدد عرنددٛسعٜٓتظدد عإيددِٝٗعاٱْظددةٕعكعٚؿددٗشعأٟعأْددةخعأصٚازعععععع
ـددةٖش٠عٚا٭يؿدد١عٚايكددش عكعيبٝددةٕعطدد،١عسفلدد١عالع ددضعٚدددٌعععععنظددب عيًُ

 ،ددذّعإسلـددةسعاٱْتظددة ع طشٜددلعٚاسددذعكعٚقددذعزلددذعَددٔعٜؿتخددشع كًٖدد٘عأٚعععععع
عأٌٖعأَ٘عأٚعأٌٖعصٚدت٘.

عَٚٔعإ ذةصعايكشإٓعإٔعنٌعآ١ٜعَٓ٘ع تــع كَٛسع:
:عاٯٜدد١عايكشآْٝدد١عْ،ُدد١ع ًدد٢عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عععععععععا٭ٍٚ

عٚػٗةد٠عمسة١ٜٚع ٢ًعْبٛ ٘عكعٖٚٞعٚاق١ٝعي٘ع.ؾؿٝٗةع ٝةٕعكعٚطًِع
عإْٗةعْ،١ُعخةؿ١ع ٢ًعاكلظًِعٚاكلظ١ًُع.ع:ايجةْٞع

                                                           

ع.63طٛس٠عايؼ،شا٤عع(1)
ع.54عطٛس٠عايؿشقةٕع(2)
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إْتؿدددةععاكلظدددًُغلعنةؾددد١عَدددٔعاٯٜددد١عايكشآْٝددد١عؾٗدددٞعَٓٗدددةزعععععععع:ايجةيدددحع
ٚدطدددتٛسعكعَٚدددٔعخـدددة٥فعاٯٜددد١عايكشآْٝددد١عأْٗدددةعؽلٓدددععَدددٔعاٱسٖدددة عكعععع

عٚ تلُٔعاٱْزاسعٚايتشزٜشعَٓ٘ع.
ايكشآْٝددد١ع٭ٖدددٌعا٭سضعـلٝ،دددةفعكعٖٚدددٛععع ػؼدددٞع شنددد١عاٯٜددد١ع:ايشا دددعع

ع.(1)عصً ْ ان أََس ْمُّ اكأنإنَّٜنَ َحو ْ نِمْمو امأِوني َٔعَـةدٜلعقٛي٘ع ،ةػلعط

ؾددةٕعقًددتعٖٚددٌع ؼددٌُعٖددزٙعايشفلدد١عايددزٜٔعضلددةس ٕٛعايددٓ عذلُددذافعععععععع
ايدددٛا عْ،دددِع٭ؿدددةي١عاٱ ددد٬معكعٚ٭ٕععكعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعع

عٔعٚا٭ٚؾ٢ع.الع ضعٚدٌعٜٗ ع ة٭ عٚا٭سظ
ٚيكددذعسةس ددتعقددشٜؽعٚسًؿة٩ٖددةعايددٓ عذلُددذافعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘ععععععع

ع:أٜةّعايٓب٠ٛعٚطًِعكعٚأُٜٗةعأنجشع ذدافعٚػكْةفع
ع:عايزٜٔعَة ٛاعأٚعقتًٛاع ٢ًعايهؿشع.عا٭ٍٚ

عايزٜٔعدخًٛاعاٱط٬ّع.ع:ايجةْٞع
ٚايـددشٝضعٖددٛعايجددةْٞعكعٖٚددٛعَددٔعَ،ذددضاتعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالععععععع

ً ْ للان أََس للْمُّ اكأنإنَّٜنكأافَّللْ ننطعكعٚيٝهددٕٛعَددٔعَ،ددةْٞعقٛيدد٘ع ،ددةػلععع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعع

اطددتذة ١عايٓددةغعيًشطددةي١ع٭ٕعقًددٛ عاي،بددةدع ددغلعاؿددب،غلعَددٔععععععع(2)عصِممُّاللاضن

ع.ٜكًبٗةعنٝؿٞعٜؼة٤أؿة ععالع ضعٚدٌع
ٚقددذعدخددٌعملعاٱطدد٬ّع ددغلعؿددًضعاحلذٜبٝدد١عٚؾددتضعَهدد١عَددذ٠عطددٓتغلعععععععع

١عٚقبددٌعاهلذددش٠عكعٚأَٓددتعايطددشمعكعأنجددشعللددةعدخددٌعؾٝدد٘عقبددٌعؿددًضعاحلذٜبٝدد
ٚؿددددةسعاكلظددددًُٕٛعٜتٓكًددددٕٛع ظدددد٬ّعكعٜٚلددددش ٕٛعملعا٭سضعيًتذددددةس٠ععععع
ٚايهظدد عكعٚنددٌعٚاسددذعَددِٓٗعدا ٝدد١عإػلعالعكعٜظددةؾشعٖٚددٛعٜؼددٝععايظددًِععع
كعٚؿلٓددددععَددددٔعاٱسٖددددة عكعٜٚددددبغلعاحلةددددد١عيًٓذددددة٠عملعاٯخددددش٠ع ةي،ُددددٌعع

                                                           

ع.107طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(1)
ع.28طٛس٠عطبكعع(2)
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 ةسطدددةٍعايـدددةحلعكعنُدددةعقدددةّعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع
ايهتدد عإػلعًَددٛىعٚأَددشا٤عصَةْدد٘عٜددذ ِٖٛعإػلعاٱطدد٬ّعكعٚنةْددتعآٜددةتععععععع

عسط٫ٛفعي٘ع.ٚطٓت٘عايظًِعٚآٜةتعا٭سهةّع
أَددددةع ،ددددذعؾددددتضعَهدددد١عؾكددددذعؿددددةسعايٓددددةغعٜددددك ٕٛعٚؾددددٛدافعيًٓطددددلععععع
 ةيؼدددٗةد غلكعٚاٱخبدددةسع دددٔعدخدددٍٛعقدددَِٛٗعَدددٔعخًؿٗدددِعملعاٱطددد٬ّعععععع

عست٢عمسٞعاي،ةّعايتةطععيًٗذش٠ع ةّعايٛؾٛدع.
ٙعايٛؾددٛدعَددةعنددةْٛاعٜكددة ًٕٛعايددٓ عذلُددذافعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععععععَٚددٔعٖددزع

ٚآيدد٘عٚطددًِعٚاكلظددًُغلعكعٜٚـددشٕٚع ًدد٢عاٱقةَدد١ع ًدد٢عايهؿددشعَجددٌعثكٝددـعععع
ٖٚددِعأٖددٌعَذٜٓدد١عايطددة٥ـعكعإرعػددش ٛاعػددشٚ ةفع ًدد٢عايددٓ عؿدد٢ًعالععععععععع
 ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملعدخدددٛهلِعاٱطددد٬ّعكعؾًدددِعٜػلددد عٚملعٜـدددذِٖعكع

عؾكبددٌٱطدد٬ّعكعٚ ،ددذعنتٝبدد١ع بددٛىعكعععخةؿدد١عٚأْٗددِعدددة٤ٚاعملعأٜددةّع ددضعاععع
كعٚ دددٝٸٔعهلدددِعإٔع ،لدددٗةع٫عٜـدددضعكلٓةؾة ددد٘عكلبدددةد٨عع ًدددوعايؼدددشٚ ع ،دددف

عاٱط٬ّكعؾكبًٛاعقٛي٘ع شكةع.
٘ع)عٚ ددددٔ ٚإٕعنددددةدٚاعيٝؿتْٓٛددددوع ددددٔعايددددزٟعع)عا ددددٔع بددددةغعملعقٛيدددد

 ًدد٢عثدد٬خع٫عْددٓش عكع٫ٚعْهظددشععععقددةٍعٚؾددذعثكٝددـ:عْبةٜ،ددوعععك(1)(أٚسٝٓددة
ع.٬تعط١ٓذٜٓةكعٚؽلت،ٓةع ةيإهلةع كٜ

ِععؿدد٢ًعالؾكددةٍع :ع٫عخددريعملعدٜددٔعيددٝععؾٝدد٘عسنددٛععععع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددً
ِع كعٚأَدددةعايطةغٝددد١ععٚطدددذٛدكعؾكَدددةعنظدددشعأؿدددٓةَهِع كٜدددذٜهِعؾدددزاىعيهددد
ْكددبفعَددةعٜٗددذ٣ععايدد٬تعؾدد ْٞعغددريعللددت،هِع ٗددةكعقددةيٛا:عأدًٓددةعطدد١ٓعستدد٢عع

عٯهلتٓددةكعؾدد راعقبلددٓةٖةعنظددشْةٖةعٚأطددًُٓةكعؾٗددِع تكدًٝددِٗعؾٓضيددتعٖددزٙععععععع
ع.كعٚا٭ؿٌع ذَ٘عٚملعٜجبتعٖزاعاهلعِع(2)ع(اٯ١ٜ

                                                           

ع.73طٛس٠عاٱطشا٤عع(1)
ع.18/203ايبشةسعع(2)
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َٚددددٔعاٱ ذددددةصعملعْ،ُدددد١عدخددددٍٛعاٱطدددد٬ّع ٛاسثٗددددةعملعا٭دٝددددةٍعكعع
ملعإؿلدددةٕععيٰ دددة٤ٚ ًكدددٞعايدددزساسٟعهلدددةع دددةيكبٍٛعكعيٝهدددٕٛعأددددشعإكدددةملعععع

عا٭ ٓة٤عٚأدا٥ِٗعايؿشا٥فعاي،بةد١ٜع.
إٔعاي،ًدد١عأ ددِعٚقددذع هددٕٛعغددريععععإرٖٚٓددةىعؾددشمع ددغلعايؿة ددٌعٚاي،ًدد١عكععع

عٚا ١ٝع.عَذسن١عأٚعيٝظت
عٚايربٖةٕعقٝةغعَ٪يـعَٔعٜكٝٓٝةتع.

ٚايربٖددةٕعاٱْددٞعٖددٛعاٱطددتذ٫ٍعَددٔعاكل،ًددٍٛع ًدد٢عاي،ًدد١عكعؾةس ؿددةععععععععع
ايبخددةسعَددٔعاكلدددة٤عٜددذٍع ًددد٢عايتظددخغلعكعٚٚدددٛدعايٓٗدددةسعٜددذٍع ًددد٢عإٔععععععع

عايؼُعع ةي،١ع.
ٚاٯٜددةتعايهْٛٝدد١ع ددذٍع ًدد٢عخًكٗددةع ددكَشعَٚؼدد١٦ٝعَددٔع ٓددذعالع ددضعععععععع

ٝأِ نَّممَََّللمننً َّمُّاو للاَنننننإننانِفللُنٚدددٌعكعقددةٍع ،ددةػلعطع َُللِت ُ ْمللِّننَّمشاللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّننً َّ

ع.(1)صنٍ اٍ نِمُأًِمُنَّٞأمِْ اِ 

اٱسٖددة ع ًدد٢عايكـددٛسعملعاي،كٝددذ٠عكعٚ ًدد٢عاٱَتٓددةععععععع ددةٖش٠ ددذٍعٚ
 ددٔعاٱقتددذا٤ع ددةيٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٖٚٓددةىعخطددكعملععععععع

 ددذعَددٔع ـددشٝش٘ع ددةيشدٛععععايؿٗددِع ٓددذعايددزٟعٜكددّٛع ةيؿ،ددٌعاٱسٖددة ٞع٫ععع
ع.ٚايظ١ٓعٚاي،كٌعإػلعايكشإٓ

عيًشُددلعٚايضا٥ددذعَددٔعايظددخ ٚنددزاعؾددةٕعايؿ،ددٌعاٱسٖددة ٞعٖددٛعَ،ًددٍٛعع
ًعُدددٞعكعٚايربٖدددةٕععععععع كعٚقدددذعٜظتشلدددشعراتعاٱْظدددةٕع دددةيؿطش٠عايربٖدددةٕعاي
اٱْددٞعملعأؾ،ةيدد٘عٚأقٛايدد٘عكعإرعإٔعٖددزاعايتكظددِٝعاطددتكشا٥ٞع ًشددة عاٯٜددةتععععع

ٛعع اس عكعؾددري٣عاٱْظددةٕعأْدد٘عيددٝععَددٔع ًدد١عععععايهْٛٝدد١عٚ ددةملعا٭ؾ،ددةٍعٚايدد
 ك٥٬ٝدد١عيٲسٖددة عكعإؾلددةعٜهددٕٛعٖددٛع ًدد١عيًلددشسعايؿددةد ع ًدد٢عايددزاتعععععععععع

عٚايػريعكعملعسة٫تع:

                                                           

ع.190طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
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طددب٬ٝفعاي،كددٌعقبددٌعاٱقددذاّع ًدد٢عايؿ،ددٌعاٱسٖددة ٞعكعؾٝهددٕٛعععععا٭ٚػلع:
عيًهـعٚاٱَتٓةعع ٓ٘ع.

ِٸع ةيؿ،ددددٌعاٱسٖددددة ٞعكعٚؾٝدددد٘عؾشؿدددد١عيًتددددذاسىععععايجةْٝدددد١ع:  ٓددددذعاهلدددد
عٓةعع ٔعاٱسٖة ع.ٚاٱَت

ع ٓذعإ ٝةٕعايؿ،ٌعاٱسٖة ٞع.عايجةيج١ع:
ع ،ذعسذٚخعايؿ،ٌعاٱسٖة ٞ.عايشا ،١ع:

ايؿ،ددٌعاٱسٖددة ٞعكعقددةٍع ،ددةػلعععع ددٔيٝهددٕٛعاي،كددٌعٚايتكدٜدد عصادددشافععع

ََنػ للٌ َِّْ  نً بَِ للٌ نً ػ للمأٌ ٌَّ نً ْ ش للاِجد نط ـ للو َمنِبللِ َوٍ نمأو للداْ  ٍ للَ كأ  نِفَو للانََّسللم ننً مأللٌَٜأند ْفلل  نَّممَّللِىنَّمُّاللاض نب َو

ِ نُ زنٌٍز َْنٍ ُّؼ   ي نإننانَّممَّى نمأقأٌن ع.(1)صَّممَِّىنكأَِرًيَّنً مأَ ُّؼ   نانَّممَّى نْ 

 ملاذا ذمضً احلائض اٌصٍاَ ٚال ذمضً اٌصالج
َْنَّْمو ِ للَ ننُقللَمنه للٌ ن أًًٔنفأللاَُت زنُمٌَّنَّمُّاش للإ نِفللُننننننقددةٍع ،ددةػلعطع ً ٍ َشللأأُمٌن  أنُ لل

َْنننننننَّْمو ِ لللَ ننً  ْانِْللل ْانح تالللٓنٍ ْلو لللَ ن نفألللإنً َّنت لأوالللَ ن نفألللْأت ٌه  ٜأنت ْق  ب لللٌه 

 ْ ع.(2)صح ََ  ن أْ   ُكَمنَّممَّى نإننانَّممَّى نٍ ِ ب نَّمتاٌاَِّبني نً ٍ ِ ب نَّْمو ت لأوا نٍ

ا تددذأتعاٯٜدد١عحبددشفعاي،طددـعثددِعايًُدد١عايؿ،ًٝدد١ع)ٜظددكيْٛو(عيًذ٫يدد١عععع
ًُغلعٚاكلظددددًُةتعوـددددٛقعاحلددددٝفع ًدددد٢ع هددددشاسعايظدددد٪اٍعَددددٔعاكلظدددد

كعٚػددةٖذعة٤عيًُظددًُغلعملعاكل،ددةسفعاٱهلٝدد١ععٚأسهةَدد٘عكعٖٚددٛع ٓددٛإعإس كددع
 ًددد٢عاحلدددشقعاي،دددةّع ًددد٢عايتؿكددد٘عملعايدددذٜٔعكعٚإسدددشاصعأدا٤عايٛ دددة٥ـعععع
اي،بةدٜدد١ع ًدد٢عايٛددد٘عا٭نُددٌعكعٚؾٝددد٘عد دد٠ٛع٭دٝددةٍعاكلظددًُغلعيت،ةٖدددذعععععععع

عة ع.ٖزاعاحلشقعكعٚيًتشًٞع ةيـربعكعٚاٱ ت،ةدع ٔعاٱسٖ
ٚ ،ددذعإٔعنددةٕعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٜتًكدد٢عا٭ر٣ععععع

                                                           

ع.40طٛس٠عاحلرعع(1)
ع.222طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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َدددٔعقدددشٜؽعٖٚدددٛعملعَهددد١عٖٚدددٛع دددغلعأًٖددد٘عٚ ؼدددري ٘عكعؿدددةسعايٓدددةغعملععع
اكلذٜٓددد١عٜتٛدٗدددٕٛعإيٝددد٘ع ةيظددد٪اٍع دددٔعأسهدددةّعايؼدددشٜ،١عكعٚملعٜ نددد٘عالعع
 ددضعٚدددٌعصلٝدد عٚسددذٙعكعٚإعنةْددتعإدة تدد٘عٖددزٙعػدد،ب١عَددٔعايددٛسٞعكعععععععع

ٚع دددٌع ددزنشعايظدد٪اٍعٚايددٛا عملعآٜدد١عقشآْٝدد١عكعٖٚددٌععععإؾلددةع ؿلددٌعالع ددضع
ع ًٝدد٘عٚآيدد٘عؾٝدد٘عػددةٖذع ًدد٢عؿددٝػ١عايظددًِعملعسطددةي١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعال

كلددةعؾٝدد٘عَددٔعا٭َددةساتع ًدد٢عاٱْكطددةععإػلع ة دد١عععععٚطددًِعكعايددٛا عْ،ددِعكع
عالعٚإدتٓة عَ،ـٝت٘.ع

عٚملعاٯ١ٜعسزفعٚ كذٜشٙع ٢ًعٚدٛٙع:
ؾددد٬عجتددد ع ًددد٢ععاحتدددٝفعٜٚٺظدددكيْٛوع دددٔعٚ ددد٧عايضٚدددد١عملعا٭ٍٚع:

عاحلة٥فعايـ٠٬عَذ٠عاحلٝف.
ٜٚظددددكيْٛوع ددددٔعأسهددددةّعاحلددددٝفعكعيؼددددش عايطٗددددةس٠عملعععععايجددددةْٞع:

٫عٜكبددٌعالع ،ددةػلععايـدد٠٬عكعٚقددةٍعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع)عععععع
ع.(1)(ؿ٠٬ع ػريع ٗٛس

قلددة٤عَددةعؾة ٗددةعععع ًٝٗددةصلدد عع٫ٚاكلددشأ٠عؿدد٬ ٗةعأٜددةّعاحلددٝفعععٚ دد ىع
عحلٝفع.َٔعايـ٠٬عأٜةّعا

أدا٤عاي،بدددةداتعملعاحتدددٝفعكعؾددد٬ع ـدددضعععع دددٔعٜٚظدددكيْٛوععايجةيدددحع:
ةٕع٫عٜـددضعؾٗددٌعصلدد ع ًٝٗددةععععايـدد٠٬عٚايـددٝةّعَددٔعاحلددة٥فعكعٚإراعنددعععع

عايكلة٤عع.

ـًللان أًَنننننْ،ددِعي،َُٛددةتعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععععايددٛا ع َْنكأللان نِْللُُّكَمنْ  نٍ فأو لل

ُ لللل  نً ُ مأللللٓنَّمَّلللل ٍِنننننن َْن أٍاللللاٍ نُ  ْ نٍ ِلَُقٌن للللى نِفدٍَ للللْانطأو للللا  نننُ مأللللٓنس للللَّأٍ نفأِوللللداّانِْلللل

ُ ََلللٌ نمأُكلللَمنإنَننُكُّلللت َمنننننن ٌْ ٌَّن ُ ََلللٌ نمألللى نً  أَننت ؼ للل ُ ََلللً َّنفأو لللٌ ن َْنت لألللٌاٍ ن َِْشلللِكنٍينفأو للل

                                                           

ع.77/316ايبشةسعع(1)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 211

 

عكعٚيًٓفعايٛاسدعملعاي،ةّع.(1)صت َومأو ٌن 

ٜظدددكيْٛوع دددٔعددددٛاصع كدددذعايٓهدددة عأٚعاٜكدددةععايطددد٬معملععععععايشا دددعع:
عاحتٝفعأٚع ذَ٘ع.

ٚعععيْٜٛظددكعاخلددةَعع: َددةعٜ  دد ع ًٝٗددةعععوع ددٔعايٝددة٥ععَددٔعاحتددٝفعكع
ع.َٔعا٭سهةّ

ٜظدددكيْٛوع دددٔعاحتدددٝفع ٓدددذعاٱسدددشاّعيًشدددرعأٚعاي،ُدددش٠ععايظدددةدغع:
عٚ ٓذعايطٛاف.

ع:ٚطددًِعٚآيدد٘ع ددٔعا ددٔع ُددشعقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععٚ)
٫عإؿلددةٕعكلددٔع٫عأَةْدد١عيدد٘عكع٫ٚعؿدد٠٬عكلددٔع٫ع ٗددٛسعيدد٘عكع٫ٚعدٜددٔعكلددٔع٫عععععععع

٘ع كعإؾلدددةعَٛكدددععايـددد٠٬عَدددٔعايدددذٜٔعنُٛكدددععايدددشأغعَدددٔعععععععععؿددد٠٬عيددد
ع.(2)(ايظذ

عٜظكيْٛوع ٔع ١ًعاحلٝفع.عايظة عع:
ٚاحلدددة٥فعؾةقدددذ٠عيًطٗدددٛسعكعَٚدددععإٔعايـددد٠٬ع ُدددٛدعايدددذٜٔعكعٖٚدددٞع

ٞعأٖددِعَددٔعايـددٝةّعإ٫عععع عايـددٝةّع٫ٚع كلددٞعايـددد٠٬عكععععإٔعاحلدددة٥فع كلدد
 ـددًٞعصلددٛصعإٔععؾًددٛعدة٤ٖددةعاحلددٝفعملعػددٗشعسَلددةٕعكلددذ٠عطددب،١عأٜددةّعؾدد٬

أٚع ـددّٛعؾٝٗددةعٚ ،ددذعإٔع ػتظددٌعَددٔعاحلددٝفع ـددّٛعَددةع كددٞعَددٔعأٜددةّعععععععععع
ػددٗشعسَلدددةٕعإٕعملعٜتؿدددلعاْكطة ددد٘عَددععخدددشٚزعايؼدددٗشعٚإ ٬يددد١عٖددد٬ٍععع
ػدٛاٍعكعثدِع ـددّٛعطدب،١عأٜددةّع دذٍعأٜددةّعاحلدٝفعكع٫ٚعًٜددضّعؿدٝةَٗةع ،ددذععععععع

ٖٚددٛعسهددِع ،بددذٟعالع ددضعٚدددٌعأ ًددِعععػددٗشعسَلددةٕعٚاي،ٝددذعَبةػددش٠عكعع
ايٓظددة٤عكعٚاكلختددةسعإٔعَددٔع ًدد١عايتبددةٜٔعٖددٞعإٔععععع ،ًتدد٘عٚؾٝدد٘عختؿٝددـع ددٔعععع

قلددة٤عايـددٝةّعٜظددتُشع ًٝدد١عأٜددةّعايظدد١ٓعيٰٜدد١عأ دد٬ٙعإرع ًشددلعاحلددة٥فععععععععع

                                                           

ع.184طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.2/95ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
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 ددةكلشٜفعكعأَددةعايـدد٠٬عؾددةٕعٚقتٗددةعٜٓكلددٞعملعراتعايٝددّٛعنُددةعملعؿدد٠٬ععععععع
ايـددبضعَددج٬فعؾددةٕعٚقتٗددةعَددٔع ًددٛععايؿذددشعإػلع ًددٛععايؼددُععؾددةراعنةْددتعع

ك عايٛددددٛ ع٭ٕعايكلدددة٤ع دددة عععاكلدددشأ٠عسة٥لدددةفعخددد٬ٍعٖدددزاعايٛقدددتعطدددعع
عيٮدا٤عكعٚملعٜتٛد٘عهلةعخطة ع هًٝؿٞ.

دّعٜكزؾدد٘عسسددِعاكلددشأ٠عٜٚظدد٢ُعأٜلددةفعايطُددحعٖٚددٛعملعايًػدد١ععععٚاحلددٝف
ٚأقددٌعايطٗددشععَٜٛددةفعع28ايظدد٬ٕٝعكعٜٚظدد٢ُعايددذٚس٠عايؼددٗش١ٜعكعَٚتٛطددط٘عععع

ع. ؼش٠عأٜةّ
ٜٚدددك ٞعاحلدددٝفعيًؿتدددة٠عملع ُدددشعاثدددٓالع ؼدددش٠عأٚعثددد٬خع ؼدددش٠عطددد١ٓعععع

ع١عٚايٛساث١ع.حبظ عايب٦ٝ
 ش٣عَدةعٖدٞعايٓظدب١ع دغلعطدٔعايبًدٛؽعػدش ةفعايدزٟعٜتٛدد٘عؾٝد٘عاخلطدة عععععععععععع
ايتهًٝؿدددٞعيًُدددشأ٠عكعٚ دددغلعاحلدددٝفعكعايدددٛا عٖدددٛعاي،ُدددّٛعٚاخلـدددٛقععع
اكلطًدددلعكعإرع بًدددؼعايؿتدددة٠عػدددش ةفع ٓدددذعإنُدددةٍع ظدددععطدددٓٛاتع٬ٖيٝددد١عؾٗدددٛع

ع.عكعيتظتكبًٗةعايؿتة٠ع ةي،ؿ١عَتكذّع ٔعسةٍعخـٛ ١عا٭ْج٢
ب١عٖددٞعايتظددةٟٚع ددكٕعٜتؿددلعطددٔعايبًددٛؽعَددععْددضٍٚعععععععٚقددذع هددٕٛعايٓظددعع

كعٚايٓظدددة٤عملعاحلدددٝفع ًددد٢ععع دددٔعايبًدددٛؽععنةػدددـععٚاحلدددٝفاحلدددٝفعكع
عأقظةّعأس ،١ع.

عملعسطةيالعاي،١ًُٝع)احلذ١(ع:نُةع
ٚايٛادددد عَٓددد٘عكعػلعٚادددد عَٚٓدددذٚ عإٜٓكظدددِعايػظدددٌع (520َظدكي١)

 :عطت١

عظٌعايٓة ١.غإا٭ٍٚع:ع
عَععاكلٝتعاٯدَٞ.عايجةْٞع:

عت.ظٌعا٭َٛاغإعايجةيحع:
عظٌعاحلٝف.غإعايشا عع:

عظٌعايٓؿةغ.غإعاخلةَعع:
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ظدددٌعاٱطتشةكددد١عايدددالع جكددد عايهشطدددـعأٟعايكطدددٔعععععغإعايظدددةدغع:
عٚسلٛٙ.

عكعغظددددةٍأ٬ٜٚسدددداعملعٖددددزاعايتكظددددِٝعاختـددددةقعاكلددددشأ٠ع ج٬ثدددد١عععععع
ٚاػددد انٗةعَدددععايشددددٌع ةيج٬ثددد١عايبةقٝددد١كعؾةيٓة ددد١عَؿة ًددد١ع دددغلعايشددددٌععع

ٚع سهدددةّعاكلُةثدددٌعملعغظدددٌعأٚاكلدددشأ٠كعَٚدددععاكلٝدددتعٜؼددد ىعؾٝددد٘عا٫ثٓدددةٕكع
ا٫َدددٛاتع ظٗدددشعايتظدددددةٟٚع دددغلعايشددددٌعٚاكلدددشأ٠عؾٝددد٘كعللدددةعٜدددذٍع ًددد٢ععععععع

 ،ددةػلع كًٖٝتٗددةعيت،ةٖددذٖةعنددٞعععععالعٚ ًددِكعسهددةّعايطٗددةس٠ععأ ؼددشٜؿٗةعملع
عٜهٕٛع ة ةفعي٬ تضاصعٚايٛقةسعٚيٮدشعٚايجٛا .

َددددة٤عغظددددٌعاكلددددشأ٠عَددددٔعايٓة دددد١عٚاحلددددٝفعٚايٓؿددددةغعع (570َظدكي١)
ايدددضٚزعٚؾدددلعاكلت،دددةسفعٚايؼدددكٕععععَٚكذَة ددد٘عَدددٔع ظدددخغلعٚسلدددٛٙع ًددد٢عععع

عٚاحلةٍع٫حلةق٘ع ٓؿكتٗةعايٛادب١ع ًٝ٘.
عٚأايظدددٛادععػلإحلدددٝفعملعايػةيددد عَة٥دددٌعععؿدددؿ١عدّعا(1) (587َظدكي١)

غًدددٝاع دددشٟعسدددةسعطلدددشزع كددد٠ٛعٚسشقددد١كعاَدددةعدّعا٫طتشةكددد١عععععععفلدددشأ
عؾبخ٬ؾ٘عأٟع٫عؿلتًوع ًوعايـؿةت.

ضلـدددٌع ًدددٛؽعايؿتدددة٠ع ٓدددذعاؽلدددةّع ظدددععطدددٓغلع٬ٖيٝددد١كعععع (588َظدكي١)
َٜٛدددةفكعأٟعع355اٚعع354يكُشٜددد١عٚدلُدددٛععاٜةَٗدددةععٚايظددد١ٓعاهل٬يٝددد١عٖدددٞعاع

أقددٌعَددٔعايظدد١ٓعاكل٬ٝدٜدد١ع ةسددذع ؼددشعَٜٛددةفعاٚعسلددٛٙكعٚيهددٔع٫ع٬َصَدد١ع ددغلعع
عايبًٛؽعٚاحلٝفعؾػةيبةفعَةعٜتكخشعاحلٝفع ٔعأٚإعايبًٛؽ.

أقددٌعاحلددٝفعث٬ثدد١عاٜددةّعٚأنجددشٙع ؼددش٠عٖٚددٛعاكلؼددٗٛسكععععع (603َظدكي١)
عضلهددِع كْدد٘ععؾًددٛعسأتعايددذّعأقددٌعَددٔعث٬ثدد١عاٜددةّعنةًَدد١عٚيددٛع كًٝددٌعؾدد٬ععععععععع

 َبتذأ٠عأّعراتع ةد٠عاّعغريعريو.سٝفعطٛا٤عنةْتع

إٓعٚصَددةٕعأطدد١ً٦عملعع ددذ٠ا تددذأتعاٯٜدد١ع ددٛاٚعاي،طددـعكعٚقٝددٌعإساد٠عععع
                                                           

يالعاي،١ًُٝع)احلذ١(عٚاكلظذ١ًعملعقذع ٝٓتعأسهةّعاحلة٥فعملعايض٤عا٭ٍٚعَٔعسطةع(1)
ع.ع2001يظ١ٓعع345ع شقِعداسعايهت عٚايٛثة٥لعملع ػذاد
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عكع٫ٚعديٌٝع ٢ًعاحلـشعملعاكلكةّع.ٚاسذ

صعقلدددعع ؼدددش٠عَدددش٠عملعايكدددشإٓعكعععٍ َشلللأأُمٌن  أيكدددذعٚسدعٖدددزاعايًؿددداعطع

٘عع كعٚٚاٚعايُة دد١ععٖٚددزاعايًؿدداعـلًدد١عَؿٝددذ٠عَددٔعؾ،ددٌعٚؾة ددٌعَٚؿ،ددٍٛع دد

فأللاَُت زنُمٌَّنطعَددععا٭َددشعؾة ددٌعكعٖٚددٌعاكلددشادعَٓدد٘عخـددٛقعايددزنٛسعخةؿدد١عكع

ع.صَّمُّاش إ 

ٖددٌعٚايددٛا ع٫عكعإؾلددةعٜـددذسعٖددزاعايظدد٪اٍعَددٔعايشدددةٍعٚايٓظددة٤عكععععع
عخةقع ةكلظًُغلعٚاكلظًُةتعكعايٛا ع٫ع.عٖٛ

ٚقددذعاخددتً عاكلظددًُٕٛع كٖددٌعاكلذٜٓدد١عَددٔعايٝٗددٛدعٚاكلؼددشنغلعكعٚٚسدععععععع

َْنَّمللل  ًحنن ،دددةػلعطقٛيددد٘ع َْنٚقٛيددد٘ع ،دددةػلعطع(1)صً ٍ َشلللأأُمٌن  أنُ للل ً ٍ َشلللأأُمٌن  أنُ للل

ِْننٚقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطعع(2)صَّْمجِِ للللالن َْنَّمشاللللاُ  ٚقٛيدددد٘ع ،ددددةػلععع(3)عصٍ َشللللأأُمٌن  أنُ لللل

َْنَّْم  َولل نننط ِْننٚقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع(4)صٍ َشللأأُمٌن  أنُ لل َْنَّٞأِهمَّلل ٚقٛيدد٘عع(5)صٍ َشللأأُمٌن  أنُ لل

َْنَّٞأَنَّأالننٍ َشأأُمٌن  أ ،ةػلعط ع.(6)صُ 

 ددش٣عكلددةراعملع كددٌعاٯٜدد١عؾددة تضيٛاعا٭صٚازعأٚعايضٚدددةتعكعايددٛا ععععععع
ايٓظددب١ع ددغلعايٓظددة٤عٚايضٚدددةتع ُددّٛعٚخـددٛقعَطًددلعكعإرع ددذخٌعملعععععع
ايٓظددة٤عاٱَددة٤عكعٚيددٛعقددةٍعالع ددضعٚدددٌعؾددة تضيٛاعايضٚدددةتعيشؼلددةعقددةٍعععععععع

ع ،لِٗع٫ع ؼٌُعاٯ١ٜعاٱَة٤ع.

                                                           

ع.85طٛس٠عاٱطشا٤عع(1)
ع.105طٛس٠ع ٘عع(2)
ع.42طٛس٠عايٓةص ةتعع(3)
ع.219طٛس٠عايبكش٠عع(4)
ع.188طٛس٠عايبكش٠ععع(5)
ع.1طٛس٠عا٭ْؿةٍعع(6)
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،ٝدددةرع دددةلعكعٜٚهدددٕٛعايتكدددذٜشعؾدددة تضيٛاعٖٚدددٌع ؼدددٌُعاٯٜددد١عايضْدددةعٚاي
ايضْددةعأٚعايضاْٝدد١عملعاحتددٝفعكعايددٛا عدددة٤عايٓٗددٞع ددٔعايضْددةعَددٔعا٭ؿددٌععععع

ً ٜأنت ْق  ب لللٌَّنَّمزان لللٓنإننالللى نكألللان نن آٜدددةتعَٓٗدددةعرندددشٙع ًددد٢عسلدددٛعاخلـدددٛقعطعع

ٝ ننن انً ْ للللللانً ٜأنت ْق  ب لللللٌَّنَّْمَّألللللٌ َِّحع نْ لللللانظأو للللل  نُِّْو لللللنننننَٚٓددددد٘عطعع(1)عصفأاِحظ لللللْ نً س لللللإ نس لللللَِِ

 ْ ع.(2)..صب لأ

ٚي،ددددٌعاكلؼددددشنغلعملعضلدددد صٚاعَددددٔعٚ دددد٧عاحلددددة٥فعكعأَددددةع ةيٓظددددب١ع
ايدددزٟع لدددطذععؾٝددد٘عكعَٚدددٔععاكلٛكدددعيًتدددٛسا٠عؾكدددذعأخدددربتع دددٔعزلةطددد١ع

عَظٗةعٜهٕٛعزلظةفع.
 ٚملعَٛطٛ ١عايهتة عاكلكذغع:

ُٗدددةعهلدددةعطدددٌٝعٚعندددةٕعطدددًٝٗةعدَدددةعملعحلعععع٠أاَدددشاراعنةْدددتعٚع19:ع15
ع.عنٌعَٔعَظٗةعٜهٕٛعزلظةعاػلعاكلظة٤ٚعؾظب،١عاٜةّع هٕٛعملع ُجٗة

ٚععندددٌعَدددةععٚع20:ع15 ندددٌعَدددةعع لدددطذعع ًٝددد٘عملع ُجٗدددةعٜهدددٕٛعزلظدددةع
ع.عجتًعع ًٝ٘عٜهٕٛعزلظة

ٚععععنددٌعَددٔعَددععؾععٚع21:ع15 ٜهددٕٛعشاػددٗةعٜػظددٌعثٝة دد٘عٚعٜظددتشِعؼلددة٤ع
ع.عزلظةعاػلعاكلظة٤

 ًٝدد٘عٜػظددٌعثٝة دد٘عٜٚظددتشِعؼلددة٤ععٚعنددٌعَددٔعَددععَتة ددةعجتًددعع22:ع15
ع.عظة٤ٜهٕٛعزلظةعاػلعاكلٚ

إعندددةٕع ًددد٢عايؿدددشاؾعاٚع ًددد٢عاكلتدددةععايدددزٟعٖدددٞعدةيظددد١ععٚع23:ع15
ع ًٝ٘ع ٓذَةعؿلظ٘عٜهٕٛعزلظةعاػلعاكلظة٤

ُجٗدددةع ًٝددد٘عٜهدددٕٛعزلظدددةعإعاكدددطذععَ،ٗدددةعسددددٌعؾهدددةٕع ٚع24:ع15
عنٌعؾشاؾعٜلطذعع ًٝ٘عٜهٕٛعزلظةٚعٜةّأطب،١ع

                                                           

ع.32طٛس٠عاٱطشا٤عع(1)
ع.151طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(2)
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ٜظدددٌٝعطدددٌٝعدَٗدددةعاٜةَدددةعندددجري٠عملعغدددريععععع٠أاَدددشٚعاراعنةْدددتعع25:ع15
اٚعاراعطددةٍع ،ددذع ُجٗددةعؾتهددٕٛعنددٌعاٜددةّعطدد٬ٕٝعزلةطددتٗةععععععٚقددتع ُجٗددةعع

عنُةعملعاٜةّع ُجٗةعاْٗةعزلظ١
ةّعطدددًٝٗةعٜهدددٕٛعهلدددةعععندددٌعؾدددشاؾع لدددطذعع ًٝددد٘عندددٌعاٜدددعععععع26:ع15

ٚع نددٌعا٫َت،دد١عايددالعجتًددعع ًٝٗددةع هددٕٛعزلظدد١عنٓذةطدد١ععععععنؿددشاؾع ُجٗددةع
ع ُجٗة
ٜظدددتشِعؼلدددة٤عَدددٔعَظدددٗٔعٜهدددٕٛعزلظدددةعؾٝػظدددٌعثٝة ددد٘عٚندددٌعٚع27:ع15

عاكلظة٤عٜٚهٕٛعزلظةعاػل
عثِع طٗشعٜةّأ ٗشتعَٔعطًٝٗةع ظ عيٓؿظٗةعطب،١عاراعٚع28:ع15
يٓؿظدددٗةعؿلدددةَتغلعاٚعؾشخدددٞعفلدددةّعععععخدددزك ٚملعايٝدددّٛعايجدددةَٔععع29:ع15

ع ُٗةعاػلعايهةٖٔعاػلع ة عخ١ُٝعا٫دتُةعع ٞكٚ 
ٚععؾع30:ع15 ا٫خددشعذلشقدد١عٜٚهؿددشععٝ،ُددٌعايهددةٖٔعايٛاسددذعر ٝشدد١عخطٝدد١ع

ع.(1)ع(عٗة ٓٗةعايهةٖٔعاَةّعايش عَٔعطٌٝعزلةطت

َْنَّْمو ِ للللَ نننطعنددددةفعاخلطددددة عملعٚ كددددذٜشع كع ًدددد٢ع(2)صً ٍ َشللللأأُمٌن  أنُ لللل

عٚدٛٙع:
ع:عٜٚظكيْٛوعٜةعسطٍٛعالع.عا٭ٍٚ
ع:عٜٚظكيْٛوعٜةعْ عالع.عايجةْٞ

ع:عٜٚظكيْٛوعٜةعذلُذع.عايجةيح
ٚندددٌعٖدددزاعايتكدددذٜشعؿدددشٝضعكعٚيهدددٔعا٭ؿدددضعٚا٭سددددضعٖدددٛعا٭ٍٚعع

ٚععععع آيددد٘عٚطدددًِع ـدددؿ١عايشطدددةي١عكععععع٭ْٗدددِعطدددكيٛاعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ع
عؾذة٤ِٖعايٛا عَٔع ٓذعالعطبشةْ٘.

                                                           

ع.١1/211عايهتة عاكلكذغعَٛطٛ ع(1)
ع.222طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ٚؾٝددد٘عد ددد٠ٛع٭دٝدددةٍعاكلظدددًُغلعيًشددددٛععيًكدددشإٓعٚايظددد١ٓعملع ،دددٝغلععععععع
َٓٗدددةزعايظدددًٛىعكعٚاختٝدددةسعايكدددٍٛعٚايؿ،دددٌعاكلٓةطددد عكعإرع دددذٍعٖدددزٙعععععععع
ا٭طدد١ً٦ع ًدد٢ع ٓددضٙعاكلظددًُغلع ددٔعاٱسٖددة ع ًشددة عأْدد٘عكددذعهلددةعٖٚددٞععععععععع

عٚإدة ة ٗةعْٗٞع ٓ٘ع.

 ِرٕا  اٌرٕصًٌ عٓ إٌعخلأْٛ إ
ايكددشإٓعقط،ددٞعايجبددٛتعقط،ددٞعايذ٫يدد١عكعٚستدد٢ع ًدد٢عايكددٍٛع كْدد٘ع دد ععع
ايذ٫يدد١عؾةكلكـددٛدع ٗددزاعايظددٔعآٜددةتعقًًٝدد١عَددٔعايكددشإٓع٫ٚع ددرب٠ع ةيكًٝددٌعععععع
ايٓددةدسعملعاي،ٓددٛإعاي،ددةّعكعخةؿدد١عَددععإ ذددةصعايكددشإٓعكعإرعدددة٤تعآٜددةتعععععع

عٚاسددذافتُددٌعَ،ٓدد٢عٚ ًددّٛعملعايكددشإٓع ددذٍع ًدد٢عأْٗددةعقط،ٝدد١عايذ٫يدد١عكعٚ ع

ه لللٌ نَّمَّلللِ ِنن ٛكدددٛ عٚدددد٤٬عكعَٚٓٗدددةعاٯٜدددةتعاحتهُددد١عكعقدددةٍع ،دددةػلعطععع

ْ نننننن ُ لل  نْ ت ظ للاِبو اٌ نفأأأْاللانَّمَّللِ ٍ ْانُ   نَّْمِكت للاِ نً ُ   أَنللز ل نُ مأََلل أنَّْمِكت للا  نُِّْللى نٍَ للاٌ نْ َ كأو للاٌ نه لل

ََّبِتغ للإ نَّْمََّتُّ للِْنً ََّبِتغ للإ نت ْأًنٍِمللِىنً ْ للانٍ َومأللم نت ْأًنٍمأللى نإنَّٜنننننِفللُنُقُمللٌِبونَمن  ٍَللٌفنفأَ تاِِو للٌن نْ للانت ظ للاب ى نُِّْللى ننن

َْنُُِّللِدنَ باُّ للانً ْ للانٍ لل اكَّ  نإنَّٜننننننننننن َّممَّللى نً َّم اَِّسلل  ٌن نِفللُنَّْمِوْمللمننٍ ُقٌُمللٌن نَْ ُّاللانِبللِىنُكللم نِْلل

ع:ع(1)عصُ ًَُمٌَّنَّٞأمِْ اِ 

لع ددضعٚدددٌعكعَٚٓٗددةعقٛيدد٘ع ،ددةػلععع:عآٜددةتعايتٛسٝددذعٚايش ٛ ٝدد١عععا٭ٚػل

ْ نَّم اِحَم ط ع.(2)صً إنمأو ُكَمنإنمأٌىنً َِّحٌدنٜأنإنمأى نإنَّٜنه ٌ نَّم اَحو 

عاثدددٓغلاحلظددد٢ٓعٚؿدددؿة ٘عكعٚقدددذعٚسدعرندددشع:عآٜدددةتعأمسدددة٤عالعايجةْٝددد١ع
َدددٔعاٱمسدددة٤عاحلظددد٢ٓعلعملعثددد٬خعآٜدددةتعَتتةيٝددد١عَدددٔعطدددٛس٠عععٚ ؼدددشٜٔ

ى نَّمَّلللِ ِنٜأنإنمألللى نإنَّٜنه لللٌ نُ لللاِمم نَّْمغ ََلللِبنً َّمظالللو اد ِّنه لللٌ ننننه لللٌ نَّممَّلللناحلؼدددشعٖٚدددٞعاٯٜدددةتعطع

                                                           

ع.7طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.163طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ْ نَّمللل اِحَم ن ْ ننن*َّمللل اَحو  َِْٛ ٝأ  نَّْمو للل ه لللٌ نَّممَّلللى نَّمَّلللِ ِنٜأنإنمألللى نإنَّٜنه لللٌ نَّْمو ِملللُ نَّْمُقلللد ًض نَّمشاللل

ْ نَّْمو زنٍللز نَّْمج ِاللاَ نَّْمو ت كأِالل  نس للَِ  ان نَّممَّللِىنننننن ه للٌ نَّممَّللى نَّْم  للاِمِّ نننن*ُ واللانٍ َظلل نُكٌن ننَّْمو و للََِو

ٙ نَّْمو ؼ للٌاَ نمأللى نَّٞأَسللو إ نَّْم  َشللُّ ٓنٍ ش للِاح نمأللى نْ للانِفللُنَّمشاللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّننً ه للٌ ننننننننننن َّمِْ للاَن

ا٫عالعاطدددِعَدددٔعأمسدددة٤عالعكعٚإٔعععإيددد٘كع ًشدددة عإٔع٫ع(1)صَّْمو زنٍلللز نَّْم  ِكلللَم ن

ٜشع:ع ددةملعايػٝدد عكع ددةملعايؼددٗةد٠كععع ددةملعايػٝدد عٚايؼددٗةدعامسددةٕع تكددذعع
ٚؾٝدد٘عد دد٠ٛعيًُظددًُغلعيًذدد٤ٛعيددت٠ٚ٬عٖددزٙعاٯٜددةتعيكلددة٤عاحلةدددةتعكععععععععع

عٚيًظ١َ٬عَٔعاٱسٖة عٚايت،ذٟعٚايظًِع.
نُددةعـل،ددتعآٜدد١عايهشطددٞعأمسددة٤ع ذٜددذ٠علع ددضعٚدددٌعَٓٗددةعايظددةٖشعععع

عَٚٓٗةع ةيلُريعٚاكل،٢ٓع.
سضعيددزاعيكددذعد،ددٌعالع ددضعٚدددٌعأمسددة٤ٙعاحلظدد٢ٓعأَةْددةفع٭ٖددٌعا٭ععععع

عجتذعؾٝٗةعَ،ةْٞعاٱ ٬معٚاي،ُّٛ.

إننانَ باُكللللَمنَّممَّللللى نن:عآٜددددةتعاخلًددددلعٚاٱصلددددةدعكٚملعايتٓضٜددددٌعطعععايجةيجدددد١ع

ُ مأللللِّ نَّمشاللللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّ نِفللللُنِسللللتاِْن أٍاللللاٍ نث للللمانََّسللللت ٌ ٔنُ مأللللٓنَّْمو للللَ غننننن َّمَّللللِ ِن

ٍ ْلمُِ لللى نح ًَََِلللانً َّمظالللَوص نً َّْمقأو للل  نً َّمُّ ج لللٌ  نننننٍ َغِظلللُنَّممَََّلللم نَّمُّاو لللاَ نٍ َغِظلللُنَّممَََّلللم نَّمُّاو لللاَ نننننن

ع.(2)عصْ ش  ا  ٍَّ نِبأأَْ نِين أٜأنمأى نَّْم  ْمِّ نً َّٞأَْ  نت ِ اَ كأنَّممَّى نَ   نَّْمو امأِوني 

َ ننن:عآٜدددةتعايٓبددد٠ٛعٚايتٓضٜدددٌعكعقدددةٍع ،دددةػلعطععععايشا ،ددد١ع ُ للل  نَّممَّلللى نََِْ لللا ً إنًَن أ

َْنِكت لللاٍ نً ِحْكو لللٍَّْمُّاِِلللَاني نمأو لللانَت ََللل كعٚقدددذعددددة٤عايهتدددة ع دددةيٓٗٞعع(3)صت ُكَمنِْللل

                                                           

ع.24-22طٛس٠عاحلؼشعع(1)
ع.54طٛس٠عا٭ شافعع(2)
ع.81طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
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َٓدددةفعيًشهُددد١عكعايدددٛا عععاٱسٖدددة  دددٔعايظًدددِعٚاٱسٖدددة عكعٖٚدددٌععع
عْ،ِ.

:عقـددفعايكددشإٓعٚأخبددةسعايكددشإٓع ددٔعايٛقددة٥ععٚا٭سددذاخعععععععاخلةَظدد١ع
ملعا٭سكددة عايظددة ك١كعإرعأْٗددةع٫ع تُددٌعإ٫عايـددذمعٚاحلددلعكعيددزاعقددةٍعععععععع

َْنإنمألللٍىنإنَّٜنَّممَّلللى نً إننانَّممَّلللى نمأو لللٌ نَّْمو زنٍلللز ننإننانه للل  َّنمأ ،دددةػلعط و لللٌ نَّْمقأؼ لللؽ نَّْم  لللِّ نً ْ لللانِْللل

ع.(1)صَّْم  ِكَم 

ع:عآٜةتعا٭سهةّعٖٚٞعأنجشعَٔعقلظُة١٥عآ١ٜع.اخلةَظ١ع
:عايـدد١ًع ددغلعآٜددتغلعأٚعأنجددشعَددٔعايكددشإٓعكعٚإقتبددةغعاكلددٛا اعععايظةدطدد١ع

عَٓٗةع.
ع.:عآٜةتعا٭خ٬معاحلُٝذ٠عايظة ،١ع
:عآٜددةتعايتٛ دد١عٚاٱْة دد١عؾٗددٞعأٜلددةفٶعقط،ٝدد١عايذ٫يدد١عكعكلددةعؾٝٗددةعععععععايجةَٓدد١ع

ً َّممَّلللى نٍ  نٍلللد ن أَننٍ ت لللٌ  نُ مألللََُكَمنً ٍ  نٍلللد نننَدددٔعايشفلددد١عٚايبؼدددةس٠عكعقدددةٍع ،دددةػلعطعع

ٝ نُ ِعًَوا ْ نٍ تاِِو ٌن نَّمظاو ٌ َِّ ن أَننت ِوَُمٌَّنْ ََ ع.(2)صَّمَِّ ٍ

 ددٔعأ ددٞعأَةَدد١عععػددؿة ١عايكددشإٓع)عع:عآٜددةتعايؼددؿة ١عكعَٚٓٗددةععايتةطدد،١ع
عٚعطًِعٜكٍٛع:عٚآي٘عايبةًٖٞعقةٍعمس،تعسطٍٛعالعؿ٢ًعالع ًٝ٘ع

طعاقددش٩ٚاعايكددشإٓعؾ ْدد٘عٜددك ٞعٜددّٛعايكٝةَدد١عػددؿٝ،ةع٭ؿددشة ٘عاقددش٩ٚاععععععععع
ايضٖددشاٜٚٔعايبكددش٠عٚطددٛس٠عآٍع ُددشإعؾ ُْٗددةعٜك ٝددةٕعٜددّٛعايكٝةَدد١عنكُْٗددةعععععع

ٔع ددريعؿددٛافع ةدددةٕععغُةَتددةٕعأٚعنكُْٗددةعغٝةٜتددةٕعأٚعنكُْٗددةعؾشقددةٕعَددععع
 ددٔعأؿددشة ُٗةعاقددش٩ٚاعطددٛس٠عايبكددش٠عؾدد ٕعأخددزٖةع شندد١عٚ شنٗددةعسظددش٠ععععععع

ع.(3)ع(٫ٚعٜظتطٝ،ٗةعايبط١ًعص
                                                           

ع.62طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.27طٛس٠عايٓظة٤عع(2)
ع.ع4/5 ؿظريعايكش  عع(3)
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ع:عآٜةتعا٭دشعٚايجٛا ع.اي،ةػش٠ع
ع:عآٜةتعاكلٝ،ةدعٚاٯخش٠ع.احلةد١ٜع ؼش٠ع

َُِ لللد ًَّنَ باُكلللَمنَّمَّلللِ ِننَٚدددٔعايكط،دددٞعايذ٫يددد١عقٛيددد٘ع ،دددةػلعطع ٍ ا أٍ و لللانَّمُّالللاض نَّ

َْنقأَِِمُكَمنمأو مَُّكَمنت تاُقٌن ُ مأ ْ نِْ ع.(1)عصقأُكَمنً َّمَِّ ٍ

أَددةع دد عايذ٫يدد١عؾٗددٛعايددزٟعضلتُددٌعأنجددشعَددٔعَ،ٓدد٢عكعٚرنددشعَٓدد٘عيؿدداع

ٝأث لللْأنُقللل  ًٍٕنً ٜأننصعملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطُقللل  ًٕايددددط ْانث  ْ نِبأأنَِّشلللون ً َّْمو لأمَّقألللا  نٍ ت   باَؼللل

ْ نْ للللن ْان أَننٍ ْكللللت َو ْاننٍ ِ لللم نمأو لللل ْانإنَننُكلللل ُ مألللِّ نَّممَّللللى نِفللللُن أََح للللاِْون ان

ْانِفلللُنً ِمللل أنإنَنن أَ َّد ًَّنننننن ْان أح لللِّ نِبللل  داِه ُِللل ننً ب و لللٌمأت و  ْانِباممَّلللِىنً َّمَْ لللٌَ ننَّن َِْٛ ٍ للل

ْاند َ ج لللْانً َّممَّللل ْانِبلللاْمو َو  ًِ نً ِمم اج لللالننُ مألللََون ََِْلللم نَّمَّلللِ ِنُ مألللََون ْان ٝأًحانً مأو للل ى نإنَػللل

ٚيهددٔعايشدددٛععإػلعايظدد١ٓعٚايٓـددٛقعٜددبغلعإٔعاكلددشادعَددٔعععععع(2)عصُ زنٍللٌزنح ِكللَمٌن

 ددذعقددّٛعنًُدةتعايكددشإٓعطددب،١عٚطددب،غلعأيددـعنًُدد١ععايكدش٤عٖددٛعايطٗددشععكعٚ)ع
ع.(3)(ٚ ظ،ُة١٥عٚأس ،ةفعٚث٬ثغلعن١ًُ

ٚٚسٚدعاٱخدددت٬فعملعنًُددد١عٚاسدددذ٠عأٚع لدددععنًُدددةتعَٓٗدددةع٫عٜ،ددد عع
َ،ٓددد٢عقط،دددٞعايذ٫يددد١عإػلع ددد ععع ػدددٝريعاي،ٓدددٛإعكعٚ ٜٛدددٌعايكدددشإٓعَدددٔععع

عايذ٫ي١عكعٚست٢عاٯٜةتعاكلتؼة ١ٗعؾةْٗةعقط،١ٝعايذ٫ي١عَٔعٚدٛٙع:
ع:عسدعاكلتؼة ٘عإػلعاحتهِعملعايكشإٓع.عا٭ٍٚ

:عايُددعع ددغلعآٜددةتعايكددشإٓعكعؾُددٔعخـددة٥فعايكددشإٓع ؿظددريععععععععايجددةْٞع
عآٜة ٘ع ،لٗةعيب،فع.

                                                           

ع.21طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.228طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.1/82اٱ كةٕعملع ًّٛعايكشإٓعع(3)
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ايددٓ عذلُددذععع:ع ٝددةٕعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عٯٜددةتعايكددشإٓعكعٚقددذع ددشىعععايجةيددحع
كعنُدددةعإٔعطدددٓت٘ع(1)ؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعثدددش٠ٚعملع ًدددِعايتؿظدددريععع

عايكٛي١ٝعٚايؿ،١ًٝعَشآ٠عٯٜةتعايكشإٓع.
ٚندٌعآٜد١عَددٔعايكدشإٓعقط،ٝدد١عايجبدٛتعٚايـددذٚسعكعٖٚدٞعْةصيدد١عَدٔع ٓددذععععععع
العكعٚيدددٛعأدشٜدددتعإسـدددة١ٝ٥عيٰٜدددةتعايدددالعٖدددٞعقط،ٝددد١عايذ٫يددد١عٚايدددالعع

ايهًُددةتعايددالعٖددٞع ٓٝدد١عايذ٫يدد١عقًٝددٌعععععع ٓٝدد١عايذ٫يدد١عيتددبغلعإٔعدلُددٛععععع
دددذافعكعٖٚددٞعنًُددةتعَددٔععآٜددةتعَ،ددذٚداتعكعثددِعٜكددععاخلدد٬فعملعنْٛٗددةعععع

ع ١ٝٓعأٚعقط،١ٝعايذ٫ي١ع.ع
عأٟعيٝععاٯ١ٜع ١ٝٓعايذ٫ي١عإؾلةعراتعايه١ًُع ١ٝٓ.

عيبٝةٕعقةْٕٛعٖٚٛعإٔعايكشإٓعٜذاؾعع ٔعْؿظ٘عَٔعدٗةتع:
ع ٓذعالع ضعٚدٌع.ع:عايكشإٓعقط،ٞعايجبٛتكعٖٚٛعْةصٍعَٔعا٭ٚػل
ع:عايكشإٓعقط،ٞعايذ٫ي١ع.ايجة١ْٝع
ع:ع ـ١ُعايكشإٓعَٔعْظ عغريٙعي٘ع.ايجةيج١ع

 لأْٛ اٌعٕح ال ذٕعخ اٌمسآْ
ايكددشإٓعٖددٛعندد٬ّعالعايددزٟعأْضيدد٘ع ًدد٢عؿددذسعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالعععع

ٚ دددذدعآٜدددةتعايكدددشإٓععع(2)عصِمْمو لللامأِوني نن لللِ ًٍ َّن ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعيٝهدددٕٛعطعع

ٖٚدددٛعاجملُدددٛعع دددغلعدؾدددالعاكلـدددشـعكعأَدددةعايظددد١ٓعايٓبٜٛددد١عع(آٜددد١عكع6236)
ؾٗددٞعقددٍٛعٚؾ،ددٌعٚ كشٜددشعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚايكددذسعع
اكلتددٝكٔعملع ددة عايٓظدد عملعاكلكددةّعٖددٛعايظدد١ٓعايكٛيٝدد١عكعٚأختًددـعٖددٌع ٓظدد ععع

عايظ١ٓعايكشإٓعأٚع٫ع.

                                                           

ايض٤عايجةْٞعقذعؿذسعيٞعدض٤إعَٔعنتة ٞعاكلٛطّٛع) ؿظريعايٓ ع)ق(عيًكشإٓع(عكعع(1)
ع.1992يظ١ٓعع227َظذٌعملعداسعايهت عٚايٛثة٥لع شقِع

ع.1طٛس٠عايؿشقةٕعع(2)
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عٖٚٓةىعَظكيتةٕع:
عذلُددذعؿدد٢ًعالعع:عملعٜددشدعَٛكددٛععٖددزاعايٓظدد عملعأٜددةّعايددٓ ععععا٭ٚػل

 ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطدددًِعكع٫ٚعملعأيظدد١ٓعايـدددشة ١ع ظددٓذعَ،تددربكعإؾلدددةعٖددٛعأَدددشععععععع
َظددتشذخعَددٔعأٜددةّعايتددة ،غلعكعٚ ددذّعنْٛدد٘عَددزنٛسافعأٜددةّعايددٓ عؿدد٢ًعععععععع
الع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٚايـدددشة ١عيًتظدددةملع ًددد٢عإٔعايكدددشإٓع٫ع ٓظدددخ٘عععع

عايظ١ٓع.
ٗدددة٤عندددةٕعَؿٗدددّٛعَٚ،ٓددد٢عايٓظددد ع ٓدددذعايكدددذَة٤عَدددٔعايؿكععععععايجةْٝددد١ع:

ا٭ؿدددٛيٝغلعٖدددٛعختـدددٝفعاي،دددةّعكعٚ كٝٝدددذعاكلطًدددلعْٚظددد عايظددد١ٓع ٗدددزاععععع
عاكل،٢ٓعؿشٝضعَععايذيٌٝع.

ٚاكلختددةسعإٔعايظدد١ٓع٫ع ٓظدد عايكددشإٓعكعْٚطددش عَظددكي١عٖٚددٞعإراعنةْددتعععع
ٖٓددةىعأسةدٜددحعْظددختعآٜددةتعايكددشإٓعؾ٬ ددذعَددٔعإسـددة٤عٖددزٙعا٭سةدٜددحععع

عٚاٯٜةتعثِعايتشكٝلعؾٝٗةع.
ةعإ ددد٬معكعٚقدددذعٜهدددٕٛعٖدددزاععؾتهدددٕٛعقلددد١ٝعذلـدددٛس٠عكعٚيدددٝععؾٝٗدددعع

احلـدددشعْةؾ،دددةفعملعاكلظدددتكبٌعكعٚٚاقٝددد١عَدددٔعايتكٜٚدددٌعغدددريعايـدددشٝضععَٚدددٔعع
عـعٚاٱسٖة ع ةيتظ ع ٗزاعايٓظ ع.اي،ٓ

ْ لللانن ُّش لللَ نملعايكدددشإٓع كٛيددد٘ع ،دددةػلعطعايدددزا ٞعٚسدعإَهدددةٕعايٓظددد عٚيكددذع

ََِِْمو للان أمأللَمنت ننننننن َْنٍَ للٍْن أًَنن ُِّشللو انن للْأِ نِب  ََللٍ نُِّْو للان أًَن ٍَُٕنننننِْلل َومأللَمن أنانَّممَّللى نُ مأللٓنُكللمانط لل

كعيبٝددةٕعقددةْٕٛعٖٚددٛعإٔعنددٌعػدد٧عملعايٛدددٛدعٜطددشأع ًٝدد٘عايددتػريععععععع(1)عصقأللِدٌٍ 

ٚايتبدددذٌٜعإ٫عالع دددضعٚددددٌعكعٚقدددذعْظدددختعػدددشٜ،١عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًع
الع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعايؼددشا٥ععايظددة ك١عكعْ،ددِعَددٔعايتػددٝريعَددةعٜهددٕٛعرا ٝددةفععع

ٔع نددٕٛع بدذٌٜعاٯٜدد١عايكشآْٝدد١عؼلجًددٗةعختؿٝؿددةفع ددٔعععكعإرعأخدربعالع ددضعٚدددٌع دد
عؿٓععالع.عيبذٜعاكلظًُغلكعٚ ٝةْةفع

                                                           

ع.106طٛس٠عايبكش٠عع(1)
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ٖٚددٌع كددلعَـددذامعايٓظدد عملعايكددشإٓعكعايددٛا عْ،ددِعكعؾددةٕعالع ددضععع
ٚددٌعإراعأَددشع دكَشعأٚعْٗدد٢ع دٔعػدد٧عؾ٬ دذعَددٔع كدلعاكلـددةدٜلعيهدٌعَددٔععععععع

عٖزاعا٭َشعٚايٓٗٞعكعٚايٓظ عملعايكشإٓعقًٌٝع.
٢عٚقددٛععايٓظدد عؾٝٗددةعإـلددةععاكلظددًُغلعكعٖٚددٛععععععٖٚٓددةىعآٜدد١عٜددذٍع ًددععع

َِنن َجللٌ َُّكَمنننننقٛيدد٘ع ،ددةػلعط ْ نٍ للد  ْ نَْ ُّ للٌَّنإنً َّنن للاج ََت َمنَّم اس للٌل نفأقأللداْ ٌَّنب للََ ٍ ا أٍ و للانَّمَّللِ ٍ

ُ ٌََ نمأُكَمنً  أْطو   نفأإنَننمأَمنت ِجد ًَّنفأإننانَّممَّى نيأٌٌََّنَ ِحٌَم ع.عع(1)عصػ د قأْ نً ِم أن

ُدددٌع ٗدددزٙعاٯٜددد١عإ٫عاٱَدددةّع ًدددٞع ًٝددد٘عايظددد٬ّعثدددِعْظدددختععععٜ،عٚمل

َِنن َجللٌ َُّكَمنػ للد قأاٍ نفأللإنًَنمأللَمنت َّو ُمللٌَّننننن كٛيدد٘ع ،ددةػلعط ْ نٍ للد   أ أَطللَّأْقت َمن أَننت قأللداْ ٌَّنب للََ

ٝأّأنً َت للللٌَّنَّمزاكأللللاّأنً  أِطَو للللٌَّنَّممَّللللى نً َ س للللٌمأى نً ن ُ للللِِرٌينِبو للللانً ت للللا  نَّممَّللللى نُ مأللللََُكَمنفأللللأأِقَو ٌَّنَّمؼالللل َّممَّللللى ن

ع.(2)صت َوو ُمٌن 

إٕعملعنتددة عالعيددزاعٚسدع ددٔعاٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّعأْدد٘عقددةٍع)ععععععع
ع}ٯٜدد١عَددةع ُددٌع ٗددةعأسددذعقبًددٞعكع٫ٚعٜ،ُددٌع ٗددةعأسددذع ،ددذٟعآٜدد١عايٓذدد٣ٛعع

ٜدددةعأٜٗدددةعايدددزٜٔعآَٓدددٛاعإراعْدددةدٝتِعايشطدددٍٛعؾكدددذَٛاع دددغلعٜدددذٟعزلدددٛانِعععع
دساٖدددِعكعؾهٓدددتعنًُدددةععععندددةٕع ٓدددذٟعدٜٓدددةسعؾب،تددد٘ع ،ؼدددش٠عععع(3){ؿدددذق١ع

ٚطددًِعقددذَتع ددغلعٜددذٟعدسُٖددةفعكعثددِععٚآيدد٘عْةدٝددتعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ع
أأػددؿكتِعإٔع كددذَٛاع ددغلعٜددذٟععععع}ْظددختعؾًددِعٜ،ُددٌع ٗددةعأسددذعؾٓضيددتعععععع

ع.عععع(5)ع(اٯ١ٜع(4){زلٛانِعؿذقةتع

                                                           

ع.12طٛس٠عاجملةدي١عع(1)
ع.13طٛس٠عاجملةدي١عع(2)
ع.12ةدي١عطٛس٠عاجملع(3)
ع.13طٛس٠عاجملةدي١عع(4)
ع.9/440ايذسعاكلٓجٛسعع(5)
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ٚنددجريعَددٔعاٯٜددةتعايددالعرنددشعأْٗددةعَٓظددٛخ١عملعٜجبددتعْظددخٗةعكعٚملععععععع
ايتدددة ،غلعأٚع دددة ،ٞعايتدددة ،غلعكعٚقٝدددٌعإٔعٜدددشدعايكدددٍٛع ٓظدددخٗةعإ٫عملعأٜدددةّع

فألللإنً َّنَّنش للمأ  نَّٞأَطلللو   نَّْم  لل    نفألللاْقت ُمٌَّنَّْمو َظللل نِكني نننآٜدد١عايظدددٝـعٖٚدددٛعقٛيددد٘ع ،ددةػلعطعع

ُ للل  ًه َمنً ََّحؼ للل  ًه َمنً َّْقو لللد ًَّنمأو لللَمنُكلللمانْ َ ػ لللٍدنفألللإنَننت لللاب ٌَّنً  أقألللاْ ٌَّنن ح ََللل  نً ج لللَدت و ٌه َمنً 

ٌَن ٝأّأنً َت لل ْظددختعَة٥دد١عٚأس ،ددةععع(1)صعَّنَّمزاكأللاّأنفأ  ِمللٌَّنس للَِِمأو َمنإننانَّممَّللى نيأَّللٌٌَنَ ِحللَمٌنننَّمؼالل

ٚ ؼددددشٜٔعآٜدددد١عكعٚملعٜجبددددتعٖددددزاعايٓظدددد عكعؾآٜددددةتعايظددددًِعٚايـددددًضعععع
ٚاكلٛاد دد١عذلهُدد١عكعٚقددذعؿددذستع ددذ٠عأدددضا٤عَددٔعٖددزاعايتؿظددريع ٗددزاعععععععععع

عًضع ةق١ٝعإػلعّٜٛعايكٝة١َع.اكل،٢ٓعكعإرعإٔعآٜةتعايظًِعٚايـ
أمسدددة٤عالع دددضعٚددددٌعطايظددد٬ّصعٚٚسدعٖدددزاعا٫طدددِعلع دددضععَٚدددٔع

ٚدددٌعملعايكددشإٓعملعآٜدد١عَ،ذددض٠عرنددشتع ؼددش٠عَددٔعا٭مسددة٤عاحلظدد٢ٓعكععععععععع

ْ ننننننننٖٚددٛعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع َِْٛ ٝأ  نَّْمو لل ه للٌ نَّممَّللى نَّمَّللِ ِنٜأنإنمأللى نإنَّٜنه للٌ نَّْمو ِمللُ نَّْمُقللد ًض نَّمشالل

ْ نَّْمو زنٍز نَّْمج ِااَ نَّْمو  ع.ع(2)عصت كأِا  نس َِ  ان نَّممَِّىنُ واانٍ َظ نُكٌن َّْمو و ََِو

طددددبشةْ٘عٜددددذ ٛعإػلعايظددددًِعٜٚددددكَشع دددد٘عكعٚؿددددةستعايتشٝدددد١عملعععالٚ
عاٱط٬ّع)ايظ٬ّع ًٝهِ(عقةْْٛةفعيًُٛد٠ع ٓذعايت٬قٞع.ع

َٚددٔعاٱ ذددةصعملعاكلكددةّع ظدد١ُٝعػددشٜ،١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععععع
ٛدعقبدددٌع ،جددد١عايدددٓ عذلُدددذععٚآيددد٘عٚطدددًِعاٱطددد٬ّعكعٖٚدددزاعا٫طدددِعَٛددددع

ْ نُُِّللللد نَّممَّللللِىنؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعكعقددددةٍع ،ددددةػلعط إننانَّمللللداٍ

ٝأ   ع.ععع(3)عصَّإلنَس

                                                           

ع.5طٛس٠عايتٛ ١عع(1)
ع.23طٛس٠عاحلؼشعع(2)
ع.19طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
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ْ للللانكأللللان نإنَبلللل  َِّهَم ننٚملعإ ددددشاِٖٝع ًٝدددد٘عايظدددد٬ّعٚسدعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطعع

َْننننن َْنكأللللللان نح ََُّّ للللللانْ َشللللللِمًوانً ْ للللللانكأللللللان نِْلللللل نٍ و ٌدٍَِللللللانً ٜأنن َؼلللللل  َّنََِانً مأِكلللللل

َٚددعع ـدد١ُعٜٛطددـع ًٝدد٘عايظدد٬ّعًْٚٝدد٘عَش بدد١عايٓبدد٠ٛععععععععع(1)عصَّْمو َظلل نِكني 

ٚايدددٛسٞعكعؾةْددد٘ع لدددشععإػلعالع دددضعٚددددٌعإٔعٜتٛؾدددةٙع ًددد٢عاٱطددد٬ّعكعععع
ٚملعٜظددكٍعٖددزاعايظدد٪اٍعٚايددذ ة٤عإ٫ع ،ددذعإٔعقددذّعايؼددهشعٚايجٓددة٤علع ددضععععع

َْنٚدددددٌع ددددةيكٍٛعط َْنَّْمو ْمللللِ نً ُ مََّوت ُّللللُنِْلللل ت ْأًنٍللللمنننَ  انقأللللَدنَت ََت ُّللللُنِْلللل

ُِلل  ِّنت للٌ فَُُّّنْ َشللِمًوانننننننن ُانِفللُنَّمللد نََ انً َّن َ نً ِملل َّٞأح اِدٍللِ نفأللاِط  نَّمشاللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّنن أَنلل

ع.ع(2)عصً  أْمِ ْقُُّنِبامؼااِمِ ني 

َٚددٔعايؼددٛاٖذع ًدد٢ع ددذّعْظدد عآٜددةتعايـددًضع ؿلددٌعالع ددضعٚدددٌععععع

عصانفأت َ ُّ للانمألل أنفأَتً للانْ َُِِّللانإننالل ،ددٌعؿددًضعاحلذٜبٝدد١عؾتشددةفع ظُٝددةفعكعقددةٍع ،ددةػلعطعع

ع.(3)
ْٚظددتشذخعَظددكي١عٖٓددةعٖٚددٞعَددٔعَ،ددةْٞعؿددؿ١عاكلددبغلعيـددًضعاحلذٜبٝدد١عععع
ملعاكلكدددةّعجتدددذدعَٓدددةؾععٖدددزاعايـدددًضعملعندددٌعصَدددةٕعكعٜٚدددذسىعندددٌعدٝدددٌع

عؾٛا٥ذعٖزاعايـًضع ٢ًعنٌعَٔع:
ع:عايٓةغعأٜةّعايٓب٠ٛع.عا٭ٍٚ

٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘ع:عأٜددةّعايـددشة ١ع ،ددذعَػددةدس٠عايددٓ عذلُددذعؿددايجددةْٞع
عٚطًِععإػلعايشؾٝلعا٭ ٢ًعإرعإٔعأٜةّعايـشة ١ع ٢ًعػ،بتغلع:

:عأٜدددةّعندددةٕعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع دددغلعععععا٭ٚػلع
 ٗشاْددٞعايـددشة ١عٜظددُ،ٕٛعقٛيدد٘عٜٚددكؽلشٕٚع ددةَشٙعكعٚصلتٓبددٕٛعَددةعْٗدد٢ععععععععع

                                                           

ع.67طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
ع.101طٛس٠عٜٛطـعع(2)
ع.1طٛس٠عايؿتضعع(3)
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َٚدددٔعع(1)عصَمنُ ُّلللى نفألللاَنت و ًٌَّ ْ لللانَت لللاُكَمنَّم اس لللٌل نفأ  للل  ًي نً ْ لللانن و لللاكُنن ٓددد٘عكعقدددةٍع ،دددةػلعطع

ايـددشة ١عَددٔعَددةتعأٜددةّعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚؿدد٢ًععع
ع ًٝ٘عأٚع شسِع ًٝ٘عايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.

:أٜددةّعايـددشة ١ع ،ددذعَػددةدس٠عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععايجةْٝدد١ع
عإػلعايشؾٝلعا٭ ٢ًعيٝك ِٝٗعاكلٛتعأٚعايكتٌع بة ةفع.

:عأٜددةّعايتددة ،غلعٚايددزٜٔعسأٚاعايـددشة ١عٚمس،ددٛاعَددِٓٗعأخبددةسععععيجةيددحعا
عايظ١ٓعايٓب١ٜٛ.

ع:عأٜةّع ة ،ٞعايتة ،غلعٚأدٝةٍعاكلظًُغلعإػلعَٜٛٓةعٖزاع.ايشا عع
:عأٜدددةّعاكلظدددًُغلعٚاحلٝدددة٠عايدددذْٝةع ،دددذعٖدددزاعايٝدددّٛعٚإػلعٜدددّٛعاخلدددةَعع

عايكٝة١َع.
ٕعععععع .عَٚددٔععٚؿلهددٔعاطددتكشا٤عَـددةدٜلعكلٓددةؾععٖددزاعايـددًضعملعنددٌعصَددة

َٓددةؾععؿددًضعاحلذٜبٝدد١عملعٖددزاعايضَددةٕعأْدد٘عصادددشع ددٔعاٱسٖددة عكعَٚددٔعععععععع

عَظة٥ٌع:ع ٝةْ٘صعْ َُِِّاَ،ةْٞعنْٛ٘عؾتشةفعط

:عٜددبغلعسكددةعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ؼددشٚ عععععا٭ٚػل
نؿددةسعقددشٜؽعٚس٩طددة٤عٚؾددٛدِٖعإػلعاحلذٜبٝدد١كعٚؾٝدد٘عَٛ ظدد١عيًـددربع ًدد٢عععععع

ْغلعايٛكدددد،١ٝعكعٚإٔعنددددةٕع ،ددددفععايؼددددشٚ عٚايتكٝددددذع ة٭ْظُدددد١عٚايكددددٛاع
عاكلظًُغلعٜظٔعأْٗةع لٝٝلع ًٝ٘.

:عؿددربعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘ع ددٔعأدا٤عععععايجةْٝدد١ع
اي،ُددش٠عَددععؿددريٚس ِٗع ًدد٢عَكش دد١عَددٔعاكلظددذذعاحلددشاّعكعؾًددٝعع ٝددِٓٗععععععع

ع(عنِعكعِٖٚعأسلع ٘ع.22ٚ ٝٓ٘عإ٫عسلٛع)
ًِعٚأؿددددشة ٘ع:ع كَهددددةٕعايددددٓ عؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددايجةيجدددد١ع

اٱغدددةس٠ع ًددد٢عَهددد١عٚقدددتعايظدددششعٚاٱطدددت٤٬ٝع ًٝٗدددةعكعٚقتدددٌع ،دددفعععععع

                                                           

ع.7طٛس٠عاحلؼشعع(1)
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س٩طدددة٤عايهؿدددشعايدددزٜٔعآرٚاعاكلظدددًُغلعكعٜٚكَٛدددٕٛع ةكلكةَٚددد١عكعؾدددةٕعقًدددتعع
أطددًش١عإ٫عع٦َٜٛددزيددٝعع ٓددذعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عع

عط٬ عايشان عٚايظٝٛفعملعأغُةدٖةع.
ٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عععٚايددٛا عيكددذعدًدد عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًعععع

عسشاطددةف ًٝٗددةععَ،ٗددِعأطددًشتِٗعكعٚيهددٔعنةْددتع ،ٝددذ٠ع ددِٓٗعكٚد،ًددٛاعععععع
عَِٓٗع.

:عاهلذْدد١عٚايـددًضعَٓةطددب١عيتذًددٞعَ،ذددضاتعايددٓ عؿدد٢ًعالععععايشا ،دد١ع
ع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.

 ددٔعأْددعع ددٔعَةيددوكعقددةٍ:ع كلددةعسد،ٓددةعَددٔعغددض٠ٚعاحلذٜبٝدد١كعٚقددذعععععععع)ع
ضٕعٚايهآ دد١كعقددةٍ:عؾددكْضٍععسٝددٌع ٝٓٓددةعٚ ددغلعْظددهٓةكعقددةٍ:عؾددٓشٔع ددغلعاحلددععععع

ٔٵعععععع َٹدد ّٳع َٳددةع ٳَكددذٻ ٘ٴع َّدد َٴبٹٝٓٶددةعيٹٝٳػٵؿٹددشٳعَيددَوعاي ٓٳددةعَيددَوعَؾتٵشٶددةع ٌٸ:)عإ ْٻددةعَؾتٳشٵ الع ددضٸعٚددد
ُٶةع(ععععع َٴظٵددتٳكٹٝ ٜٳَوعؿٹددشٳا فةع ٗٵددذٹ ٜٳ ٚٳ ٝٵددَوع ًَ ٘ٴع ٳ ُٳتٳدد ِٻعْٹ،ٵ ٜٴددتٹ ٚٳ َٳددةع ٳددَكخٻشٳع ٚٳ ْٵبٹددَوع كعأٚع(1)رٳ

ع.نُةعػة٤عال
َّععع ٘ٹعؾكددةٍعْدد ٸعالعؿٳدد ٝٵدد ًَ ٜٳدد١ٌعععععٚآيدد٘ع٢عالع ٳ ٞٻعآ َِّ:عَيَكددذٵعأإْضَيددتٵع ٳًدد ٚٳطٳدد

ُٹٝ،ة  ٝٳةعدٳ ْٵ ٔٳعايذټ َٹ ع.ع(2)(أسٳ ټعإيٞع
عٚأختًـعملعْظ عايظ١ٓعيًكشإٓعأٚع ذَ٘ع ٢ًعٚدٛٙع:

:عْظدد عايكددشإٓع ةيظدد١ٓعاكلتددٛا ش٠عكعٚإيٝدد٘عرٖدد عاٱَددةّععععععععايٛددد٘عا٭ٍٚ
ٛع اعإػلعديٝدددٌعَدددٔعَةيدددوعٚاحلٓؿٝددد١عكعٚ ة٥ؿددد١عَدددٔعاكلدددتهًُغلعكعٚملعٜشد،ددد

ايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عٜتلددُٔع ددةيٓفعٚاكلٓطددٛمعٖددزاعايٓظدد عكعخةؿدد١عععععععٚعايكددشإٓ
ٚأْٗددةعَظددكي١عراتعػددكٕع ظددِٝعكعَٚددٔعا٭ديدد١عايددالعرنددشتعوـٛؿدد٘عإٔععععع
ندد٬فعَددٔعايكددشإٓعٚايظدد١ٓعٚسددٞعَددٔع ٓددذعالع ددضعٚدددٌعكعنُددةعٚسدع ددٔععععععع

                                                           

ع.2-1طٛس٠عايؿتضعع(1)
ع.22/199ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
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أ٫عإْددٞعأٚ ٝددتعايكددشإٓعَٚجًدد٘عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعأْدد٘عقددةٍع)ع
ع.ع(1)ع(َ،٘

:عْظدد عايكددشإٓع ةيظدد١ٓعاكلتددٛا ش٠عٚطدد١ٓعاٯسددةدعكعٚاطددٓذعععايٛددد٘عايجددةْٞع
إػلعأٖددٌعايظددةٖشعكعٖٚددزاعايكددٍٛعكدد،ٝـع٭ٕعخددربعاٯسددةدعٜؿٝددذعايظددٔعكعععععع

ـ للل  ن أح لللد ُكَمنَّْمو لللٌَ  نإنَننت للل  كأننٚأطدددتذٍع ًٝددد٘ع كٛيددد٘ع ،دددةػلعط ُكِتلللب نُ مألللََُكَمنإنً َّنح 

ع(2)عصْننً َّٞأْقلللل  ِبني نِبللللاْمو َو  ًِ نح قًّللللانُ مأللللٓنَّْمو للللتاِقني نُ ََللللً َّنَّمٌْ ِػللللَاُْنِممٌْ َِّمللللد ٍَن

ٚأْٗددددةعَٓظددددٛخ١ع ًدددد٢عقددددٍٛع ة٥ؿدددد١عَددددٔعاي،ًُددددة٤عحبددددذٜحع)٫عٚؿدددد١ٝعع
عيٛاسخ(ع.

عملي،ًدد٘عٚ:ع ددذّعْظدد عايظدد١ٓعيًكددشإٓعكٖٚددٛعاكلختددةسعكعععايٛددد٘عايجةيددحع
ٜددشدع ددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأٖددٌعايبٝددتعٚايـددشة ١عَددةععععع

عخ٬ؾ٘عكعٚ ،ذّعايٓظ عٖزاعقةٍعايؼةؾ،ٞعععٜذٍع ٢ً
عَٚٔعاٱطتذ٫ٍع ٢ًعٖزاعايٛد٘عأَٛسع:

ً إنً َّنب لللداْمُّ انٍَ لللْ نْ كألللان نٍَ لللٍْنً َّممَّلللى ن أَُمألللم نِبو لللانٍ ُّ لللزال نقألللاُمٌَّنننن:عقٛيددد٘عع ،دددةػلعطا٭ٍٚع

َ نْ َّت للٍ نب للَمن أكَْ لل  ه َمنٜأنٍ َومأو للٌن ننننن ٙع بددذٌٜعاٯٜدد١ععٚرنددشتعاٯٜدد١عأ دد٬ععع(3)صإنناو للان أَنلل

ٚاحلهدددِعكعٚقٝذ ددد٘ع ةيتٓضٜدددٌعٱساد٠عْدددضٍٚعايكدددشإٓعٚايظددد١ٓعَدددٔعا٭َدددٛسععععع
ايددالع ٝٓٗددةعٚرنشٖددةعايكددشإٓعكعٖٚددزاعايٓددضٍٚعقددةْٕٛعطددةملعَددٔعايتششٜددـععععععع

ٓريعطددبٌعاهلددذ٣عيًٓددةغعكععأٚعايتبددذٌٜعكعيٝهددٕٛعْددضٍٚعنددٌعَُٓٗددةعكددٝة٤عٜددععع
عٚقبضعاٱسٖة ع.عطٛا٤ٜٚهؼـع

                                                           

ع.1/7ع ؿظريعا ٔعنجريع(1)
ع.180طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.101طٛس٠عايٓشٌعع(3)
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ٍَُٕنً ن زاْمُّ ا:عقٛي٘ع ،ةػلعطايجةْٞع ََِ اًنانِمُكمانط  ع.(1)صُ مأََ أنَّْمِكت ا  نِت

ْ نٜأننننن:عقٛيددد٘ع ،دددةػلعطععايجةيدددحعع ً إنً َّنت َتمأللللٓنُ مألللََونَمنٍَ ات ُّ لللانب َاُّ لللاٍ نقألللال نَّمَّللللِ ٍ

َِنِبُقللَ ٍَننيأََلل ننه لل  َّن أًَنب داْمللى نُقللَمنْ للانٍ ُكللٌن نِمللُن أَننُ ب دامأللى ننننننننن ٍ َ ج للٌن نِمقأإ ن للانََّٖلل

َْنِتْمقألللان ُ لللا  نإنَننننننننِْللل ُانإننالللُن أ ِٕنن َِّشلللُنإنَنن أتاِِللل  نإنَّٜنْ لللانٍ لللٌح ٓنإنمأللل

َ نَ باُنُ   َّ  نٍ ٌٍَ نُ ِعٍَم ع.ع(2)صُ ؼ ََ

اٯٜدددد١عأ دددد٬ٙعرّعايددددزٜٔع٫عٜشدددددٕٛعيكددددة٤عالعكعيتددددذٍععععععٚ لددددُٓت
 دددةكلؿّٗٛع ًددد٢عا٭ددددشعٚايجدددٛا ع ًددد٢عايتـدددذٜلع ٝدددّٛعاحلظدددة عكعَٚدددٔع

ٖددة عكعٚؿلتٓددعع ددٔعؽلًٜٛدد٘عٚاٱ ةْدد١عؾٝدد٘عكعععٜشدددٛعيكددة٤عالعٜبت،ددذع ددٔعاٱسع

ع.(3)عصً ِقٌَّه َمنإنناو َمنْ شَٗ ٌُمٌن ٚملعَكذَة ٘عكعقةٍع ،ةػلعط

ُ نن:عقٛيددد٘ع ،دددةػلعطايشا دددعع ْ نَّْم  لللِدٍِ نِكت اًبلللانْ ت ظ لللاِبًوانْ َ لللاِن َّممَّلللى نن لللزال ن أَحش للل

ْ نٍ َ ظ للٌَن نَ باو للَمنث للمانننن ت ِمللني نج ُمللٌد ه َمنً ُقُمللٌب و َمنإنمأللٓنًِْكلل ننننننت ْقظ للِو  نُِّْللى نج ُمللٌد نَّمَّللِ ٍ

َْننن ـَلللِمَمنَّممَّلللى نفأو لللانمألللى نِْللل َْنٍ  َْنٍ ظ لللإ نً ْ للل َّممَّلللِىنً ِمللل أنه لللد ٔنَّممَّلللِىنٍ َولللِدِنِبلللِىنْ للل

ع.(4)صه اٍد

عَٚٔعايظ١ٓعايٓب١ٜٛعٚدٛٙع:
:عملعٜددشدع ددٔعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَددةعٜددذٍععا٭ٍٚع

شإٓعكعؾ،دددذّعايدددٛسٚدعٖدددزاعأَدددشعٚددددٛدٟعٚيدددٝععع ًددد٢عْظددد عايظددد١ٓعيًكدددع
ع ذَٝةفع.

                                                           

ع.89طٛس٠عايٓشٌعع(1)
ع.15طٛس٠عْٜٛععع(2)
ع.24طٛس٠عايـةؾةتعع(3)
ع.23طٛس٠عايضَشعع(4)
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:عَبدددةدس٠عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعيً،ُدددٌعععايجدددةْٞع

َْنَ بالل أنن كسهددةّعآٜددةتعايكددشإٓعكعٚملعايتٓضٜددٌعط ٍ ا أٍ و للانَّم اس للٌل نب ُمللَفنْ للانُ نللزنل نإنمأََلل أنِْلل

َ نَنس للامأت ى نً َّممَّللننننن َْنَّمُّاللاضننإننانَّممَّللى نٜأنٍ َوللِدِننننننً إنَننمأللَمنت َّو للَمنفأو للانب مََّغلل ى نٍ َوِؼللو  أنِْلل

 ْ ع.(1)عصَّْمقأٌَ  نَّْمكأاِف نٍ

:عٚسٚدعأسةدٜدددحعْبٜٛددد١ع دددذٍعملعَٓطٛقٗدددةعَٚؿَٗٛٗدددةع ًددد٢ععععايجةيدددحع
ع ذّعْظ عايظ١ٓعيًكشإٓع.

:عأسةدٜدددحعاي،دددشضعٚايدددالع٫عختدددتفع هتددد ع ة٥ؿددد١عَدددٔعععععععايشا دددعع
ةٕع:عإٔعسطددٍٛعالع ددٔعثٛ ددعاكلظددًُغلعدٕٚعأخددش٣عكعَٓٗددةعَددةعٚسدع ددٔع)عععع

ع.ٚعطًِعقةٍع:ع)عأ٫عإٕعسس٢عا٫ط٬ّعدا٥ش٠ع(عٚآي٘عؿ٢ًعالع ًٝ٘ع
عقةٍع:عؾهٝـعْـٓععٜةعسطٍٛعالع؟

قددةٍع:ع)عأ شكددٛاعسددذٜجٞع ًدد٢عايهتددة عؾُددةعٚاؾكدد٘عؾٗددٛعَدد عٚأْددةععععععععع
ع.(2)ع(قًت٘

نددٌعػدد٧عَددشدٚدعإػلعنتددة عٚ ددٔعاٱَددةّعايـددةدمع ًٝدد٘عايظدد٬ّعقددةٍع)
ع.(3)ع(٫عٜٛاؾلعنتة عالعؾٗٛعصخشفالعٚايظ١ٓكعٚنٌعسذٜحع

٫ٚ ددذعَددٔعاٱػددةس٠عإػلعاٱخددت٬فعملعَ،ٓدد٢عايٓظدد عٚاكلددشادعَٓدد٘عكعإرعععععع
عٜظُٞعاي،ًُة٤عايكذا٢َعختـٝفعاي،ةّعكعٚ كٝٝذعاكلطًلع ةيٓظ ع.

ٚاكلدد٬ىعإٔعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١ع ددبغلعاحلهددِعايؼددش ٞعؼلددةعؾٝدد٘عاٱؿدد٬ ع٫ٚعععع
ع ٓظ عايكشإٓع.

صلددٛصعْظدد عنددٌعَددٔعايهتددة عععكل٪يددـع)ٚملعنتددة عَ،ددةملعايددذٜٔعرنددشعاع
عٚايظ١ٓعاكلتٛا ش٠عٚاٯسةدعؼلجً٘عكع٫ٚسٜ عؾٝ٘ع.

                                                           

ع.67طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(1)
ع.2/97اكل،ذِعايهبريعع(2)
ع.2/242ايبشةسعع(3)
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ْ،دددشفعؾٝددد٘عَدددٔعععٖٚدددٞع ددد٘عكع٫ٚععٚعْظددد عايهتدددة ع ةيظددد١ٓعاكلتدددٛا ش٠ععع
ا٫ؿددشة عرلةيؿددةعكعٚـلٗددٛسعأٖددٌعاخلدد٬فعٚاؾكْٛددةعؾٝدد٘كعٚأْهددشٙعػددزٚرععع

ع.(2()1)ع(َِٓٗعكعٖٚٛعك،ٝـعدذاع٫ًٜتـعإيٝ٘
ًُددة٤عٜكددٍٛع ،ددذّعْظدد عايكددشإٓع ةيظدد١ٓعععععٚيهددٔعايظددةٖشعإٔعَؼددٗٛسعاي،عع

 ًشددددة عإٔعنددددجريافعَددددٔعايؿكٗددددة٤عٚا٭ؿددددٛيٝغلعملعٜددددزنشٚاعٖددددزاعاكلظددددكي١ع
عيًتظةملع ٢ًع ذّعْظ عايكشإٓع ةيظ١ٓعع.

عٚقةٍعايؼٝ عاكلؿٝذع كٕعايظ١ٓع٫ع ٓظ عايكشإٓ.
ٚ٭ٕعملعايكددددذِٜعنددددةٕعَ،ٓدددد٢عايٓظدددد عٖددددٛعايتخـددددٝفعٚايتكٝٝددددذعكععع

عٜذعٖزاعاكل،٢ٓعَٔعايٓظ ع.ٚايظةٖشعإٔعؿةس عَ،ةملعايذٜٔعٜش
يكدددذعد،دددٌعالع دددضعٚددددٌعايكدددشإٓعدطدددتٛسافعٚٚثٝكددد١عمسةٜٚددد١ع ؼدددعععععع
 دددة٭ْٛاسعكعٚ ٓبدددععَٓددد٘عا٭سهدددةّعؼلدددةع٥٬ٜدددِعندددٌعصَدددةٕعكعَٚدددةعؿلٓدددععَدددٔعع
ايت،ددةسضعؾُٝددةع ٝٓٗددةعكعَٚددٔعاٱخددت٬فع ددغلعايؿكٗددة٤عكعَٚددٔعاٱدتٗددةدععععععععع

عملعَكة ٌعايٓفع.
ٜدددذ ٛعاكلظدددًُغلعاٱسٖدددة عكعٚعٜٓٗددد٢ع دددَٔٚدددٔعأطدددشاسعايكدددشإٓعأْددد٘عع

٘ععععع كعٚنددزاعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عععععيٮيؿدد١عٚاي اسددِعكعٚد،ددٌعايٓددةغعملعَددكَٔعَٓدد
ع.عايكٛي١ٝعٚايؿ،١ًٝعكعؾةْٗةعؽلٓععَٔعا٭سٖة 

يددددزاعرنددددشتعإٔعآٜدددد١عايظددددٝـعملع ٓظدددد عآٜددددةتعايـددددًضعٚاكلٛاد دددد١عع
ٚايظدددًِعكعإؾلدددةعختدددتفعٖدددزٙعاٯٜددد١ع كٖدددٌعَهددد١عاكلهشَددد١عَٚدددةعسٛهلدددةعكعععععع

اٜدد١عايظدد١ٓعاي،ةػددش٠عملعيددضّٚعإق٬ ٗددِععٚوـددٛقعآخددشعايظدد١ٓعايتةطدد،١عٚ ذع
 ددٔعايهؿددشعٚذلةس دد١عاٱطدد٬ّعكعإرعٜ،ًددِعالع ددضعٚدددٌعإٔعايددٓ عذلُددذافعععععععع

                                                           

ع.1/188َ،ةملعايذٜٔعملعا٭ؿٍٛعع(1)
آ١ٜعالعاحلظغلعحبشعاي،ًدّٛعكعثدِععععا٭طتةرٜذعع ٢ًا٭ؿٛيٞعقذعدسطٓةعٖزاعايهتة عع(2)

أدش٣عيٓةعاَتشةْةفع شٜشٜةفعؾٝ٘عقبٌعأنجشعَٔعث٬ثدغلعطد١ٓعملعَظدذذعايطٛطدٞعاجملدةٚسعععععع
ع.يلشٜضعاٱَةّع ًٞع ًٝ٘عايظ٬ّع
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ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعأػددشفع ًدد٢عايشسٝددٌع ددٔعايددذْٝةعكعٚإٔعسد٠ععععع
 ـددٌعَددٔع ،ددفعايكبة٥ددٌع ،ددذعٚؾة دد٘عكعؾددةسادعالع ددضعٚدددٌعدخددٍٛعأٖددٌعع

يددشد٠عكعيتهددٕٛعَددةد٠عْٚددٛا٠ععَهدد١عاٱطدد٬ّعكعٚطدد١َ٬عأًٖددٗةعٚاكلذٜٓدد١عَددٔعاعع
عايكلة٤ع ٢ًعايشد٠عٚإػلعّٜٛعايكٝة١َع.

ً ه لللل  َّنِكت للللاٌ ن أنز ْمُّ للللاي نْ ِ للللاَ كانننٖٚددددٌعٖددددٛعَددددٔعَـددددةدٜلعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطععع

ْ نن َْنح ٌَمأو لللللانً َّمَّلللللِ ٍ ْ نٍ د ٍَلللللِىنً ِمت ُّلللللِ َ نُ  انَّْمُقللللل  ٔنً ْ للللل ْ ؼ لللللداَ نَّمَّلللللِ ِنب لللللََ

َُِّْٛ للللللٌن نِبلللللننن ُِ  ِّنٍ  َُِّْٛ لللللٌن نِبلللللان ٝأِتونَمنٍ   للللللاِفُعٌن ننٍ  ععع(1)عصِىنً ه لللللَمنُ مأللللللٓنػ للللل

عكعايٛا عْ،ِع.
ٚأد ددٛعايكددة٥ًغلع ٓظدد عايظدد١ٓعيًكددشإٓعإػلعرنددشعَـددةدٜلعٖددزاعايٓظدد عععععع
 ددزنشعاحلددذٜحعٚاٯٜدد١عايددالعٜكددةٍعأْٗددةعَٓظددٛخ١عكعَددعع ،ددذدٖةعيٝٓددةقؽعععععععع

ٖٚددٞعٖددٌعٖددزاعايٓظدد عيدد٘عععععَظددكي١نددٌعْظدد عَددٔعايهتددة عٚايظدد١ٓعٚ ٝددةٕعععع
يٝٓتكدددٌعَدددٔعاي،َُٛدددةتعإػلعايتؿـدددٌٝعٚايبٝدددةٕععععأؿدددٌعأّع٫عأؿدددٌعيددد٘عكعع

عٚايذق١عٚالعٚيٞع تٛؾٝل.
ًٜٚتكدددٞعايكدددشإٓعٚايظددد١ٓعحبشَددد١عاٱسٖدددة عيؼدددذ٠عكدددشسٙع ًددد٢عاكلًددد١عععع

َٚدددٔعسددد عالع دددضعٚددددٌعيًٓدددةغع ٦ٝٗددد١عَكذَددد١عكعٚايؿدددشا٥فعٚاجملتُدددعع
ٚأطددبة عايت،ددةٜؽعايظددًُٞعكعٚد،ددٌعاٱْظددةٕعنة٥ٓددةفعذلتةدددةفعيػددريٙعكعملعععععععع

١عاحلٝدددة٠عكعٚيدددٝععَدددٔع٬َصَددد١ع دددغلعاي،كٝدددذ٠عٖٚدددزٙععاكل،دددة٬َتعٚاطدددتذاَ
احلةددد١عيٝهددٕٛعايت،ددةٜؽعاجملتُ،ددٞعٚطدد١ًٝعَٚٓةطددب١عيٓبددزعاي،ٓددـعٚ ددشدععععععععع

عايهشا١ٖٝعٚسش١َعاٱسٖة ع.
ع  

                                                           

ع.92طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(1)
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 يف آٌح اٌعسلح اٌرمٍٍد
سُٝٓدددةعٜكدددةٍعايظددد١ٓع ٓظددد عايكدددشإٓعؼل،ٓددد٢عختــددد٘عٚ كٝدددذٙعكعؾٗدددزاعععع

يكددٍٛعايظدد١ٓع كٝددذعٚا٭ٚػلعاكعاكل،ٓدد٢عؿددشٝضعكعٚيهٓدد٘عذلددذٚدع آٜددةتعقًًٝدد١عع
كعَٚدددٔعإ ددد٬معايكدددشإٓعإرعؿدددةسعيًٓظددد عملعٖدددزاعايضَدددةٕعَ،ٓددد٢عايتبدددذٌٜع

َ نً َّمشالللاَنقأُْنفألللاْقلأو ٌَّن أٍَلللدٍِ و و انج لللز ًَّٕنِبو لللانكأش لللِ اننقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعٖدددزاعايتكٝٝدددذع ً َّمشالللاَن

َْنَّممَِّىنً َّممَّى نُ زنٌٍزنح ِكٌَم ع:دة٤تعاٯ١ٜعَطًك١عَٔعدٗةتععإرع(1)عصن كأاٜ ِْ

ع:ع كلعَظ٢ُعايظشق١ع.عا٭ٚػل
ع:عاٱ ٬معملعَ،٢ٓعايٝذعايالع كطعع.ايجة١ْٝع
ع:عَ،٢ٓعايكطععكعٌٖٚعاكلشادعَٓ٘عايب عأٚعاكلٓعع.ايجةيج١ع

ٚقددذعدددة٤تعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١ع ت،ددٝغلعاكلكددذاسعايددزٟعٜهددٕٛعؾٝدد٘عايكطددععكعععععع
إرعٚسدع ددٔع ة٥ؼدد١ع ددٔعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعأْدد٘عقددةٍععع

ٚاكلددشادعس ددععَجكددةٍععع(2)ع(طددععٜددذعايظددةسمعإ٫عملعس ددععدٜٓددةسعؾـددة ذافعع٫ع ك)
عسب١.ع18رٖ ع ٝةسع

إْدددٞع٭رندددشعأٍٚعسددددٌعقط،ددد٘ععععٚ دددٔع بدددذعالع دددٔعَظددد،ٛدعقدددةٍعع)ععع
ٚطددًِعأ ددٞع ظددةسمعؾددكَشع كط،دد٘عؾهكؾلددةععععٚآيدد٘عسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عع

:عٜددةعسطددٍٛعععٚطددًِعؾكددةيٛاعٚآيدد٘عأطددـعٚددد٘عسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع
ع.كْوعنشٖتعقط،٘عالعن
:عَٚددةعؿلددٓ، عكع٫ع هْٛددٛاعأ ٛاْددةعيًؼددٝطةٕع ًدد٢عأخددٝهِعإْدد٘ع٫ععععععقددةٍع

ٜٓبػددٞعيٲَددةّعإراعاْتٗدد٢عإيٝدد٘عسددذعإ٫عإٔعٜكُٝدد٘عكعإٕعالع ؿددٛعضلدد عاي،ؿددٛععع
ِععع ع(ٚيٝ،ؿدددٛاعٚيٝـدددؿشٛاعأ٫ع بدددٕٛعإٔعٜػؿدددشعالعيهدددِعٚالعغؿدددٛسعسسدددٝ

                                                           

ع.38طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(1)
ع.3/375ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.19/33اكلظتذسىع ٢ًعايـشٝشغلعع(3)
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عايٝذعؾٗٛع ٢ًعٚدٛٙع:عقطعأَةعَٛكعع
طدددععَدددٔعَؿـدددٌعايهدددـعكعٖٚدددٛعايشطدددؼعكعٖٚدددٞع ةْٝددد١عععععع:عايكعا٭ٍٚ

 ظددةّعؿددػري٠ع تددٝضعيًهددـعايتشددشىعٚايددذٚسإعكعنُددةعٜظدد٢ُعَؿـددٌعايٝددذعع
عكعٜٚظ٢ُعايهشطٛعع.

ع:عايكطععَٔعاكلشؾلع.ايجةْٞع
ع شفعسأغعايضْذعأ ٢ًعاخلـشع.ع:عايجةيح
:عايكطددععَددٔعَؿـددٌعأؿددٌعا٭ؿددة ععؾكدد عكعٜٚدد ىعايهددـع٫ععععععايشا ددع

عدٛٙع:ٜكطععكعٖٚٛعاكلختةسعيٛ

ٚاكلددددشادعا٭ لددددة٤ععع(1)عصً  أنانَّْمو ش للللاِجد نِممَّللللىِن:عيكٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطعا٭ٍٚع

عايظب،١عملعايظذٛدعٖٚٞع:
ع:عايب١ٗع.أ٫ٚفع
عٚثةيجةفع:عايهؿةٕع.ثةْٝةفع

ع:عايشنبتةٕع.سا ،ةفعٚخةَظةفع
ع:عإ ٗةَةعايكذَغلع.طةدطةفعٚطة ،ةفع

ْ نٍ ْكت ِ للللٌن نَّْمِكت لللل:عقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطايجددددةْٞع ؾةؾلددددةعع(2)عصا  نِبأأٍَللللِدٍونَمِممَّللللِ ٍ

عٜهتبٕٛع ة٭ؿة عع.
:عٚسٚدعْدددفعملعاكلكدددةّعكع دددٔعاٱَدددةّعذلُدددذعايدددٛادع ًٝددد٘ععععععايجةيدددحع

عايظ٬ّع.
:ع كددددلعَـددددذامعايكطددددعع ة٭ؿددددة ععكعٚؿددددريٚس٠عاٱْظددددةٕعايشا ددددعع

ع ةدضافع ٔعايظشق١ع زاتعايٝذعايُٝغلعَش٠عأخش٣ع.

                                                           

ع.18ٛس٠عائعطع(1)
ع.79طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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يتٛ ددددد١عَدددددععٚسٚدعاٯٜددددد١عايتةيٝددددد١عٯٜددددد١عايظدددددشق١ع ةيب،دددددحع ًددددد٢عاعع

َْنت للللا  ننَطًكددددةفعكعيددددٝععَددددٔعايظددددشق١عٚسددددذٖةعكعقددددةٍع ،ددددةػلعطععععع فأو لللل

َْنب َولللللللِدنُظْمِولللللللِىنً  أَػلللللللمأح نفألللللللإننانَّممَّلللللللى نٍ ت لللللللٌ  نُ مأََلللللللِىنإننانَّممَّلللللللى نيأَّلللللللٌٌَنن ِْللللللل

ع.(1)صَ ِحٌَم

ٚملع ؿظددددددددريٟعيظددددددددٛس٠عٜٛطددددددددـعاكلظددددددددذٌعؿددددددددذٚسٙعملعداسعععع
كعرنددددددشتعع1991يظدددددد١ٓعع272ايهتدددددد عٚايٛثددددددة٥لعملع ػددددددذادع ددددددشقِعععع

ي١عٖٚددددٞعٖددددٌعاكلددددشادعَددددٔعايكطددددععدددددٛاصعاخلددددذؾعيكٛيدددد٘ع ،ددددةػلععَظددددك

ْاط ْ ن أٍَدٍِ و  ع.(2)صً قألََّو

ٚملعٖدددزاعايضَدددةٕعٚسدعقدددٍٛع دددكٕعاكلدددشادعَدددٔعايكطدددععملعاٯٜددد١عٖدددٛعععععععع

فأو لللللَمنُ ش لللللََت َمنإنَننت لللللٌ مَََّت َمن أَنناكلٓدددددععٚايًدددددبععنُدددددةعملعقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعطع

ْ نٚقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعطعع(3)صُكَمت َِّشلللللد ًَّنِفلللللُنَّٞأَََّننً ت قأُلو لللللٌَّن أََح لللللاْ ننن َّمَّلللللِ ٍ

َْنب َوللللِدنََِْ اِقللللِىنً ٍ ْقلأو للللٌن نْ للللان أْ لللل  نَّممَّللللى نِبللللِىن أَنننننننننننن ـ للللٌن نُ َوللللد نَّممَّللللِىنِْلللل ٍ ُُّق

ع.(4)صٍ ٌػ م 

ٚيهددددٔعايهدددد٬ّعاي،ش دددددٞعضلُددددٌع ًدددد٢عاحلكٝكددددد١عإ٫عَددددععايكشٜٓددددد١عععععع
ايذايدددد١ع ًدددد٢عاجملددددةصعكعؾددددةيكطععسكٝكدددد١عكعٚقددددذعد،ددددٌعالع ددددضعٚدددددٌععع

١ع ٝةْددددةفعٚ ؿظددددريافعيًكددددشإٓعكعٚقددددذعقطددددععايددددٓ عؿدددد٢ًعالعايظدددد١ٓعايٓبٜٛدددد
 ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِعٚاخلًؿدددددة٤عٚا٭٥ُددددد١عٚا٭َدددددشا٤عَدددددٔع ،دددددذٙعكع٫ٚعع

                                                           

ع.39طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(1)
ع.31طٛس٠عٜٛطـعع(2)
ع.22طٛس٠عذلُذعع(3)
ع.27طٛس٠عايبكش٠عع(4)
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ٜ،ًددددددِعَٓددددددةؾععقطددددددععٜددددددذعايظددددددةسمعملعاطددددددتتبة عا٭َددددددٔعٚسؿدددددداعع
ا٭َددددددٛاٍعإ٫عالع ددددددضعٚدددددددٌعكعيبٝددددددةٕعإٔعايظدددددد١ٓعايٓبٜٛدددددد١ع ؿظددددددريععع

عيًكشإٓع.
سهددددددةّعؿددددددةستعملعٖددددددزاعايضَددددددةٕعؿددددددةستعايػًبدددددد١عملعا٭ععععٚإٕ

يًكددددٛاْغلعايٛكدددد،١ٝعكعٚسؾددددععسهددددِعايكطددددععكعٚد،ددددٌعسهددددِعايظددددشق١ععع
ايظدددددذٔعٚسلدددددٛٙعؼلدددددذدعرلتًؿددددد١عكع٫ٚعَدددددةْععَٓددددد٘عؾكدددددذعٜهدددددٕٛعملعععععععع

ة دددددد١عَددددددععاٱطدددددد٬ّعاي،ؿددددددٛع ددددددٔعايظددددددةسمعخةؿدددددد١عملعطدددددد عاجملع
ايكطددددععملعأسكددددة عَت،ددددذد٠ععععسكددددلايلددددُةٕع ًدددد٢عايظددددةسمعكعٚقددددذععع

كععأطددددبة عا٭َددددٔعيًٓددددةغعكعٖٚددددٞعَكذَدددد١عيٲخدددد٬قعملع ة دددد١عالععععع
َددددعع كددددة٤عسهددددِعايكطددددععٚإٕع ع ،ًٝكدددد٘عكعٖٚٓددددةىعؾددددشمع ددددغلعايٓٗدددد ععع
َددددٔعَهددددةٕعَهؼددددٛفعؾدددد٬عطددددشق١عؾٝدددد٘عكعٚ ددددغلعايظددددشق١عَددددٔعسددددشصعععععع
ٚوؿددددة٤عكعٚإراعملعٜطةيدددد عؿددددةس عاكلددددةٍعاكلظددددشٚمعؼلةيدددد٘عؾدددد٬عسددددذععععع
 ًددددددد٢عايظدددددددةسمعكع٫ٚعطدددددددشق١ع دددددددغلعا٭ عٚا ٓددددددد٘عأٚع ٓتددددددد٘عكعٚا٭ّع

عذع.ٚا ٓٗةعأٚع ٓتٗةعكعأٚعطشق١عاي،بذعَٔعَةٍعايظٝ
ٜٚدددددذٍعْدددددضٍٚعايكدددددشإٓع كسهدددددةّعايٓةٜدددددةتع ًددددد٢عيدددددضّٚعايٓظدددددةّعع
اي،ددددةّعكعٚايظددددًِعاجملتُ،ددددٞعكعٚؾٝدددد٘عصدددددشع ددددٔعاٱسٖددددة عٚايٓةٜددددةتععع

ً ِممَّلللللِىنيأََلللللب نَّمشالللللو ٌ َِّ نً َّٞأَََّننً إنمأََلللللِىننايدددددالع  ػدددددضع ٓددددد٘عكعٚملعايتٓضٜدددددٌعطع

َُِ َدي نً ت ٌ كََّمنُ مأََِىنً ْ ان ع.ع(1)صَ ب  أنِبغ اِفٍمنُ واانت َوو ُمٌن ٍ َ ج   نَّٞأَْ  نُكِمى نفأا

ندددددٌعَدددددٔعاي،بدددددةد٠عٚسظدددددٔعايتٛندددددٌع ًددددد٢عالعغٓددددد٢ع دددددٔععٚملع
عاٱسٖة عكعٚسذ١ع ٢ًعايزٟعٜش هب٘.

  

                                                           

ع.123طٛس٠عٖٛدعع(1)
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 لأْٛ ذالٚج اٌمسآْ ظٍُ جمرّعً
ايددت٠ٚ٬عيػدد١عايتتددة ععكعٜكددةٍع دد٬ٙعإراع ب،دد٘عكعٚ ددك ٞعؼل،ٓدد٢عايكددشا٠٤عكععععععععع

ٚٳ٠ف:عأٟعَقدددشأ.عٚاكلإعٜكدددةٍع) ًإدددٛع ددد٬ ٜٳتٵ ٚٳ٠ٹ.عٚ ددد٬ٙ:عأٟعع ددد٬ع ًعددد٢:عاكلإدددشٳدِّدٴعيًدددت٬ِّ تٳ
ٛٸاف:ع ٳبدددعٳكعؾٗدددٛع دددةٍك:ع دددة ع.ع ًإددد ًإدددٛع ٴ ٜٳتٵ ٞٵ٤ٴع ٚٳاٙ.عٚ ٳددد٬عايؼددد قدددةٍع ،دددةػلعع(1)ع(سٳ

َْنٍ ْكَّلللَ نِبلللِىننننط َُِّْٛ لللٌن نِبلللِىنً ْ للل ٝأً ِتلللِىنُ ًَمأِٗللل أنٍ  ْ نَت ََُّ لللاه َمنَّْمِكت لللا  نٍ َتُمٌن لللى نح لللِّانِت َّمَّلللِ ٍ

ع.(2)عص  اِس  ًن فأُأًَمأِٗ أنه َمنَّْم

أَدددةعاي  ٝدددٌعؾٗدددٛعايكدددشا٠٤ع تدددكٕعٚ ًددد٢عَهدددحعكعٚجتٜٛدددذعرلدددةسزععععععععع
عاحلشٚفع.

ً َ تاللَمنَّْمُقللَ َن نٚكلددةعطدد٦ٌعاٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّع ددٔعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع

 ٝ ع.(4)عقةٍع)اي  ٌٝع:عجتٜٛذعاحلشٚفعَٚ،شؾ١عايٛقـ(ع(3)عصت َ ِتَ

كلطًددددلعكعٚايٓظددددب١ع ددددغلعايددددت٠ٚ٬عٚاي  ٝددددٌعاي،ُددددّٛعٚاخلـددددٛقعاعععع
عؾةيت٠ٚ٬عأ ِع.

ٚقددذع ؿٝددذعايددت٠ٚ٬عَ،ٓدد٢عاي،ُددٌع كسهددةّعآٜددةتعايكددشإٓعكعٖٚددٛعَددٔعععععععععع

ْ نَت ََُّ لللاه َمنَّْمِكت لللا  نٍ َتُمٌن لللى نح لللِّاننَـدددةدٜلعسدددلعايدددت٠ٚ٬عملعقٛيددد٘ع ،دددةػلعط َّمَّلللِ ٍ

َْنٍ ْكََّ نِبِىنفأُأًَمأِٗ أنه َمنَّْم  اِس  ًن  َُِّْٛ ٌن نِبِىنً ْ  ٝأً ِتِىنُ ًَمأِٗ أنٍ  ع.(5)عصِت

                                                           

ع.2/380احتٝ عملعايًػ١عع(1)
ع.121طٛس٠عايبكش٠عع(2)
ع.4طٛس٠عاكلضٌَعع(3)
ع.1/98اٱ كةٕعملع ًّٛعايكشإٓعع(4)
ع.121طٛس٠عايبكش٠عع(5)
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أَددةعايتذٜٛددذعؾٗددٛع دد٠ٚ٬عايكددشإٓع ةٱ تٓددة٤ع هددٌعسددشفعَددٔعسشٚؾدد٘ععععععععع
ٚإخشاددد٘عَددٔعرلةسددد٘عٚ بكتدد٘عكعَٚشا ددة٠عاهلُددععأٚعايٗددشعأٚعايشخددة٠ٚعععع

عأٚعايؼذ٠ع.
يكددذعأنددشّعالع ددضعٚدددٌعايددٓ عذلُددذافعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععععععع
ٚاكلظددددًُغلععٚايٓددددةغعـلٝ،ددددةفعع ٓددددضٍٚعايكددددشإٓعكعٚ ؿلددددٌعَددددش٠عأخددددش٣ع

ٚ دد٘عٚادبددةفع ٝٓٝددةفع ًدد٢عنددٌعَظددًِعَٚظدد١ًُعكعطددٛا٤ع ًشددة عععععععععٚد،ددٌع ٬
اٯٜددةتعايددالع ددكَشع ددةيت٠ٚ٬عكعٚقددشا٠٤عايكددشإٓعكعَٚٓٗددةعأٍٚعآٜدد١عْضيددتعَددٔعععع

ُ مألللِّ ننننايكدددشإٓعكعقدددةٍع ،دددةػلعطععع ٚقٛيددد٘ع ،ددددةػلععع(1)عصَّْقللل  ْ نِباَسللللمننَ باللل أنَّمَّلللِ ِن

َْنَّْمُقَ َننط ع.(2)عصفأاْق  ٕ ًَّنْ انت َ شا  نِْ

ٛقعاٱْـددةتعيكددشا٠٤عاٱَددةّعملعايـدد٠٬عَٚطًددلعععععٚقددةٍع ،ددةػلعوـددعع

ٙ نَّْمُقلللللللَ َن نفأاَسلللللللت ِوو ٌَّنمألللللللى نً  أنِؼلللللللت ٌَّنمأو مَُّكلللللللَمنقدددددددشا٠٤عايكدددددددشإٓعط ً إنً َّنُقللللللل ن

ع.(3)صت َ ح و ٌن 

عيكذعقظُتعايت٠ٚ٬عإػلعأقظةّع:
:عايتشكٝددلعكعٖٚددٛع ٝددةٕعنددٌعسددشفعٚكددب عٚإ ٗددةسعاحلشنددةتععععععا٭ٍٚ

ايؿـددددٌعٚايٛقددددٛفع ددددغلععععٚايتؼددددذٜذعٚ ؿهٝددددوعاحلددددشٚفعكعٚإدتٓددددة عع
سدددشٚفعايهًُددد١عايٛاسدددذ٠عكعٚرندددشعإٔع)عقدددشا٠٤عأ دددٞع دددٔعن،ددد ع ًددد٢ععععععع

ع.ع(4)عسطٍٛعالعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعايتشكٝل(
عَٚٔعَٓةؾععايتشكٝلعملعايت٠ٚ٬عايتذ شعٚايتؿهشعٚاٱطتكشا٤ع.

                                                           

ع.٠1عاي،ًلعطٛسع(1)
ع.20طٛس٠عاكلضٌَعع(2)
ع.204طٛس٠عا٭ شافعع(3)
ع.1/118اٱ كةٕعملع ًّٛعايكشإٓعع(4)
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ٚيهٓدد٘عع(1)ع:عاحَلددذسعٚاٱدسازعٖٚٛ)يػدد١عيددـعايؼدد٧عملعايؼدد٧ع(ععععايجددةْٞع
عٛقـع.ملعاٱؿط٬ عكذعاي

ملعْطددلعايهًُددةتعٚاحلددشٚفعَددٔعاٱسطددةٍعكعَدددج٬فعععععععأطددشععٚاٱدسازع
عٜظٗشعاٱدسازعٚايٛؿٌعملعاٱقة١َعملعَكة ٌعاٱسطةٍعملعا٭رإع.
عثِعؽلهغلعاحلشٚفعملعاٱدسازعكعٚإ ٗةسعسشنةتعا٭ شا ع.

كعٚأ ددٞعد،ؿددشعاكلددذْٞعكعٖٚددٛعععع(2)ٚرنددشعإٔعاٱدسازعَددزٖ عا ددٔعنددجريععع
لع دٔع ٝدةؾع دٔعأ دٞعس ٝ،د١عاكلخضَٚدٞعٖٚدٛععععععععصٜذع دٔعايك،كدةععَدٛػلع بدذعاعععع

ا دددٔع بدددةغعٚددددة شعٚغريٖدددِعع دددٔ ددة ،ٞعأسدددذعايكدددشا٤عاي،ؼدددش٠عكعٚس٣ٚعع
عقٌٝعدخٌع ٢ًعأّعط١ًُعٖٚٛعؿػريعؾُظشتع ٢ًعسأط٘ع.

:عايتددذٜٚشعكعٖٚددٛعايٛطدد عٚايددربصخع ددغلعايتشكٝددلعٚاحلددذسعكععععععععايجةيددح
َعع ؼددٗٛسعَٚٓدد٘عاكلددذعاكلٓؿـددٌعَددٔعغددريعإٔع ـددٌعايٓٛ دد١عإػلعاٱػددبةععكعٖٚددٛع

ايكددشا٠٤عٜٚظدد٢ُعاكلددذعاكلٓؿـددٌعَددذٸعايبظدد عملعَكة ددٌعاكلددذعاكلتـددٌعكعٚاكلددشادعع
ـعععععع اكلؿتددٛ عَددةعععَددٔعاكلددذعٖددٛعإ ةيدد١عْطددلعسددشفعاكلددذعكعٖٚددٞعث٬ثدد١ع:عا٭يدد

عكعايٝة٤عاكلهظٛس٠عَةعقبًٗةعكعايٛاٚعاكللُّٛعَةعقبًٗةع.عقبًٗة
إرعؽلدددذعٖدددزٙعاحلدددشٚفعإراعٚقدددعع ،دددذٖةعسدددشفعاهلُدددض٠عكعؾدددةراعنةْدددتع

عنًُدد١عأخددش٣عمسٸددٞعَددذافعَٓؿـدد٬فعكعٚإراعنددةٕعملعراتعايهًُدد١عععععاهلُددض٠عمل
عمس٢عَذافعَتـ٬فعطٛا٤عنةٕعاهلُضعملعٚط عأٚعآخشعايه١ًُع.

عٚقٌٝعٜهٕٛعاكلذعؼلكذاسعأس ععسشنةتعأٚعقلعع.
ٚاكلددشادعَددٔعاحلشندد١ع ًشددة عَددذ ٗةعٖددٞعايٛقددتعايددزٟعٜظددتػشق٘ع ظدد عععععع

ايذاسٜددد١عاٱؿدددبععأٚعقبلددد٘عأٚعسشنددد١عٚدقددد١عايدددزساععايطٜٛدددٌعيًظدددة ١عععع
َٚكدددذاسعٖدددزاعاكلدددذٸعَدددٔعاكلظدددتشبةتعٚاحتظدددٓةتعايًؿظٝددد١عكعٚملعسطدددةيالعععع

ع:عَظة٥ٌتعاي،١ًُٝعاحلذ١عرنش
                                                           

ع.3/475 ٗزٜ عايًػ١عع(1)
ع.1/118اٱ كةٕعع(2)
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٦ٖٝدد١عع ًٝدد٘عَجددٌعععٚأايهًُدد١عَددةد٠ععدا٤أاكلددذعايددزٟعٜتٛقددـعع) (365َظدكي١)
اكل،٢ٓكعاَةعلةيغلعٚاد ع ةكلكذاسعايزٟعٜـذمعَ،٘عؿش١عايًؿاعٚاؾةد٠عاي

ٚعاكللدُّٛعَدةعقبًدٗةكععععسشٚفعاكلدذكعٖٚدٞعايدٛاععععسذأاكلذعايزٟعٜهٕٛع ،ذع
ٚايٝة٤عاكلهظٛسعَةعقبًٗةكعٚا٭يـعاكلؿتٛ عَةعقبًدٗةعؾٗدٞعَدٔعاحتظدٓةتعملععععع
اي١ًُعٚحبظ عاكلت،ةسفع هٕٛعَٔعاكلظتشبةتعنُدةعيدٛعندةٕعاكلدذعؼلكدذاسعععععع
سشفعا٭يـعَش غلعٚقٌٝعاس ععَشاتعٚاكلذاسع ًد٢ع دذّعخدشٚزعايهًُد١ععععع

ع ٔعَ،ٓةٖة.
ةسهددةّعاكلددذعٚسلٖٛددةعَددٔعصلددٛصعاٱ٥تُددةّعؼلددٔع٫عٜتكٝددذعؽلةَددةفع  (366َظدكي١)

احتظٓةتكعا٫عاراعنةْتعقشا٤ ٘عرلةيؿ١عيًٛد٘عاي،ش ٞعايـشٝضعاٚعاحلشنةتع
عاٱ شا ١ٝعٚايظهٕٛعٚسلٛٙكع٫ٚعٜظٗشعاحلشنةتعٜٚبٝٓٗةع ٝةْةفعػةؾٝةف.

اراعسـدددٌعؾـدددٌع دددغلعسدددشٚفعنًُددد١عٚاسدددذ٠عاختٝدددةسافعاٚع (367َظدكي١)
اكددطشاسافعحبٝددحعخشدددتع ددٔعايـددذمع طًددتعايهًُدد١عٚٚددد عا ددةد٠عععع

ع.قشا٤ ٗة
اراعا ددش عآخددشعايهًُدد١ع كـددذعايٛؿددٌعؼلددةع ،ددذٖةعععععع (368َظدكي١)

ٚعععع ٫عٜظدددتًضّعؾدددةْكطععْؿظددد٘كعؾشـدددٌعايٛقدددـع ةحلشنددد١عؿدددشتعقشا٤ ددد٘ع
ع.ع(1)ع(. ةد٠اٱ

ُقلللَمنإنَنن أَدَنِن أقأ نٍلللٌبنْ لللانت ٌُ لللد ًن ن أَ نٍ َجو لللم نمألللى نناكلدددذعاكلٓؿـدددٌعطعَٚدددٔ

ع.(2)عصَ باُن أْ ًدَّ

ظدددشا٥شعصعَٚٓددد٘ععاكلدددذعاكلتـدددٌعٚاهلُدددض٠عملعٚطددد عايهًُددد١عطايعععَٚدددٔع
ٚعع ملعقٛيدددد٘عصأٖددددٛا٤عطاهلُددددض٠عملعآخددددشعايهًُدددد١عطايظددددُة٤صطايذ ة٤صع

                                                           

ع.1/266سطةيالعاي،١ًُٝعاحلذ١عع(1)
ع.25طٛس٠عائعع(2)
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َْنس للٌ َِّٕننننننننن ،ددةػلعط َْنقأَِللم نً  أؿ للِمٌَّنكأللَِرًيَّنً ؿ للِمٌَّنُ لل ً ٜأنت تاِِو للٌَّن أَهللٌ َّٕ نقأللٌٍَ نقأللَدنؿ للِمٌَّنِْلل

ع.ع(1)عصَّمشاَِِمن

اهلددد٣ٛعكعايدددٛا عْ،دددِعكعإرعأْددد٘عخددد٬فععإ بدددةعٖٚدددٌعاٱسٖدددة عَدددٔع
ٚاحلهُدد١عكعيتهددٕٛعأسهددةّعايددت٠ٚ٬عٚايتذٜٛددذعَددٔعطددٓٔعايكددشإٓعععععععععاي،كددٌ

ايضاددددش٠ع دددٔعاٱسٖدددة عكعٚأطدددبة عاٱْـدددشافع ٓددد٘عكعٚؾٝٗدددةعا٭ددددشععععععع
ٚايجددٛا ع ةيددزاتعٚا٭ثددشعكعٚإػددة ١عأسهددةّعايتكدد٣ٛعٚ ،ددحعايطُكْٝٓدد١عملععععع

عْؿٛغعايٓةغعَٔعاكلظًِعٚ بةد ٘ع.ععع
َٚددددددٔعخـددددددة٥فع دددددد٠ٚ٬عايكددددددشإٓعأْٗددددددةعإس كددددددة٤عسلددددددةسٟعكععععع

ملعٚ ة ددددحع ًدددد٢عايظددددًِعاجملتُ،ددددٞعكعٖٚددددٞعَددددٔعأطددددبة ععٚمسددددٛعثكددددة
د،ددددددٌعاحلٝددددددة٠عايددددددذْٝةعداسعطددددددًِعٚطدددددد٬ّعٚأَددددددٔعكعٚنددددددةٕعَددددددٔععع

ٝأ ننَـدددددةدٜلعقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعطع إٔع ددددد٠ٚ٬عع(2)عصً َّممَّلللللى نٍ لللللَدُ ٌنإنمألللللٓند ََّننَّمشاللللل

ندددد٬ّعالع شٜددددلعا٭َددددٔعٚايظددددًِعملعايددددذْٝةعٚاٯخددددش٠عكعًٜٚتكددددٞعملععععععع
ٗعععع ِعَٚدددددددزاٖبِٗعكعايدددددددت٠ٚ٬عاكلظدددددددًُٕٛع ًددددددد٢عاخدددددددت٬فعَؼدددددددةس 

ٚسدددددةيتِٗعاٱدتُة ٝددددد١عٚايؼدددددكٕعٚاكلٓـددددد عكعًٜٚتكدددددٞعملعاٱطدددددتُةعععع
يًددددت٠ٚ٬عايٓددددةغعـلٝ،ددددةفعكعيددددزاعرنددددشعايكددددشإٓعٖددددزاعاٱطددددتُةعع كٛيدددد٘عععع

ٙ نَّْمُقلللللَ َن نفأاَسلللللت ِوو ٌَّنمألللللى نً  أنِؼلللللت ٌَّنمأو مَُّكلللللَمنت َ ح و لللللٌن نننن ،دددددةػلعط صعً إنً َّنُقللللل ن
كعٜٚب،ددددحع ًدددد٢ععيبٝددددةٕعأْدددد٘عٜٓؼددددشعػددددآ ٝ عايشفلدددد١ع ددددغلعايٓددددةغععععع(3)

اي٥ٛددددةّعملعاجملتُ،ددددةتعكعٚؾٝدددد٘عطدددد١َ٬عيًٓؿددددٛغعكعٚسؿدددداعيًشكددددٛمععععععع
كعٚٚقةٜدددد١عَددددٔعا٭خدددد٬معاكلزََٛدددد١عكعٜٚهددددٕٛعَددددةد٠عيٲستذددددةزعكلٓددددعععع

 اٱسٖة ع.

                                                           

ع.77طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(1)
ع.25طٛس٠عْٜٛععع(2)
ع.204طٛس٠عا٭ شافعع(3)
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 لرصاديلأْٛ يف اٌعٍُ ٚاألِٓ إشد٘از إ

عٚايتكتريععاٱطشافَ،ةْٞعاٱقتـةدعيػ١عايٛط ع غلعَٔع
ع.عٚايكـذع:عاٱطتكة١َ

ملعايٓؿكدد١ععاٱقتـددةد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع)ععٚ ددٔعايددٓ عذلُددذعؿددعع
ع.(1)عْــعاكل،ٝؼ١(

ع:ٚطدددًِعٚآيددد٘ع دددٔعأْدددععقدددةٍع:عقدددةٍعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععع)
ايتددذ ريعْـددـعاكل،ٝؼدد١عكعٚايتددٛدٸدعْـددـعاي،كددٌعكعٚاهلددِعْـددـعاهلددشّعكعععع

ع.ع(2)ع(ٚق١ًعاي،ٝةٍعأسذعايٝظةسٜٔ
يًػددريععيتددٛددٚرنددشعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعقةْْٛددةفعٖٚددٛعاعععععع

سهُدد١عٚ ٛ ٝددـعيً،كددٌعكعٚ ددة عيكلددة٤عاحلددٛا٥رعكعٚدؾددععيًؿتٓدد١عكعٚ ددغلعععع
عايتٛددعٚاٱسٖة ع لةدع.

ٚاٱقتـددددةدعملعاٱؿددددط٬ ع ًددددِعٜت،ًددددلع ةيتذددددةس٠عٚاٱْتؿددددةععَددددٔععع
اكلدددٛاسدعَٚؿدددشداتعاٱطدددت٬ٗىعكعٚ ٓظدددِٝعايهظددد عٚاٱْؿدددةمعٚايٓؼدددة ععععع

ع.عاٱدتُة ٞ

ً ََّتلللم نُ مألللََونَمنن ِ لللأأننن ،دددةػلعطقدددذِٜعملعا٭سضعجتًددد٢عملعقٛيددد٘ععععٚاٱقتـدددةد

ُ للل ننقألللال ننننن َْنَّن َْن أح لللِدِهو انً مألللَمنٍ ت قأِالللَمنِْللل َُنَد   نِبلللاْم  ِّانإنًَنقأ اب لللانُقَ ب اًنلللانفأت قُِالللم نِْللل ََّبُّ للل

َْنَّْمو للتاِقني نن ملعقـدد١عٚيددذٟعآدّعَٚددةع كش ددةععع(3)عصٞأْقت مأُّالل أنقأللال نإنناو للانٍ ت قأِاللم نَّممَّللى نِْلل

عنبددةؾأسددذُٖةعٖٚددٛعٖة ٝددٌعػددة٠عَددٔعأسظددٔععععععقددشٸ قش ددةٕعكعإرع دد٘عَددٔعع
ع ٓذٙعكع ُٝٓةعقشٸ عأخٛٙعٖٚٛعقة ٌٝعأسرٍعصس ٘ع.

                                                           

ع.6/265عايذسعاكلٓجٛسع(1)
ع.6/265ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.27طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(3)
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ؾٓضيددتعْددةسعَددٔعايظددُة٤عؾةستًُددتعقش ددةٕعٖة ٝددٌعكعٖٚددٛعايهدددبؽعكععععععععع
عٚملع كتعايٓةسع ٢ًعقش ةٕعقة ٌٝعكعؾتٛ ذعأخةٙع ةيكتٌع.

ثدددِعكدددش ٘عحبذدددشعؾكتًددد٘عكعٖٚدددٌعملعاٯٜددد١ع دددزٜشعَدددٔعاكلٓةؾظددد١عملععععععععع
اٱقتـددةدعٚسلددٛٙعايددالع دد٪دٟعإػلعايلددشسعكعايددٛا عْ،ددِعكعؾدد٬عٜ،دد عٖددزاعع

إنناو للانخطددكعؾ،ددٌعٖة ٝددٌعكعإؾلددةعنددةٕعؾ،ًدد٘عؿددشٝضعٚسددلعكعيكٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععععععع

َْنَّْمو لللتاِقني ننن ٖدددزٙعايٛاق،ددد١عملعايكدددشإٓعَٛ ظددد١عععععٚرندددشع(1)عصٍ ت قأِالللم نَّممَّلللى نِْللل

ٍع ،ددةػلعكعقددةٚ ة ددحعيًٓؿددش٠عَددٔعاٱسٖددة ععٚ ددرب٠عيًُظددًُغلعٚاكلظددًُةتعع

َُِِ  ّانِمُأًَِمُنَّٞأمِْ اِ ط ع.(2)صمأقأَدنكأان نِفُنقأؼ ِؼونَمن

عٚؾٝ٘عَظة٥ٌعملع ة عاٱقتـةدع:
ع:ايضدشع ٔعاحلظذعملعاكلهةط ع.عا٭ٚػل
عقةْٕٛعقبٍٛعا٭ ُةٍع ٝذعالع ضعٚدٌع.ع:ايجة١ْٝع

َدددٔعايؼدددهشعلع دددضعٚددددٌع ًددد٢عايدددٓ،ِعإخدددشازعايضندددة٠عععععععععايجةيجددد١ع:
عٚاحلكٛمعايؼش ١ٝع.

َْنٍ تاللِّنننقددةْٕٛعملعايتكدد٣ٛعؾلددة٤عملعاكلددةٍعكعقددةٍع ،ددةػلعطععععععايشا ،دد١ع: ً ْ لل

َْنٍ ت ٌ كَّللَمنُ مأللٓنَّممَّللِىنفأو للٌ نننن*َّممَّللى نٍ َجو للَمنمأللى نْ َ   ًجللانن َْنح ََلل  نٜأنٍ َ ت ِشللب نً ْ لل ً ٍ َ   ْقللى نِْلل

ٍَُٕ ع.(3)صقأَدًََّنح شَِ ى نإننانَّممَّى نب اِمف ن أَْ نِينقأَدنج و م نَّممَّى نِمُكمانط 

ملعايظددددًِعسؿدددداعيٮَددددٛاٍعكعَٚٓةطددددب١عيٲدخددددةسعؾُددددٔععععاخلةَظدددد١ع:
عاكشاسعاٱسٖة ع ًـعا٭َٛاٍع.

                                                           

ع.27طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(1)
ع.11طٛس٠عٜٛطـعع(2)
ع.3-2طٛس٠عايط٬معع(3)
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سدددددةٍعايظدددددًِعَٓةطدددددب١عيًتٓكدددددٌعٚايلدددددش عملعا٭سضععايظةدطددددد١ع:
عيًتذةس٠عٚايهظ ع.

ٜٚ،ًدددِعايٓدددةغع دددةيؿطش٠عإٔعا٭سضعنًدددٗةعلع دددضعٚددددٌعكعٚإٔعالععععععع
يًشـددٍٛع ًدد٢عايددشصمععع ددضعٚدددٌعٖددٛعايددشصامعٚايٖٛددة عكعٚايظددًِع ًػدد١عع

ٚايهظدد عٚايظدد،ٞعكعٚنددِعَددٔع ةَددٌع ٛقددـع ددٔع ًُدد٘ع ظددب عاٱسٖددة عع
عكعللةعٜ٪دٟعإػلعاحلٓلعٚايظخ .

 لأْٛ وٍّح اٌرٛحٍد شاجس عٓ اإلز٘اب
احلُدددذعلعايدددزٟعد،دددٌعسطدددةي١عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘ععععع
ٚطدددًِعسش دددةفع ًددد٢عايؼدددشىعكعٚاطت٦ـدددة٫فعي،بدددةد٠عا٭ٚثدددةٕعملعايضٜدددش٠عكععع

ععايؼشىعٖٚزٙعاي،بةد٠ع ُّٛعٚخـٛقعَطًلع.ٚ غل
ؾكدددذعأصضلدددتع شطدددةيت٘عْٚدددضٍٚعايكدددشإٓع بدددةد٠عا٭ٚثدددةٕعملعايضٜدددش٠عكععع
ٚملعٜػددةدسعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعاحلٝددة٠عايددذْٝةعستدد٢عععععععع
قدددةّع هظدددشعا٭ؿدددٓةّعايدددالعنةْدددتعسدددٍٛعايه،بددد١عٚداخًدددٗةعكعٚنظدددشتععععع

عا٭ؿٓةّعايالعملعايكش٣عٚايبٝٛتعٚايطشقةت.
سطددٌعايظددشاٜةعيهظددشعا٭ٚثددةٕعايددالع ،بددذعملعَددذٕعايضٜددش٠عكعٚ ٓددذعععععٚأ

ايكبة٥ددٌعكعَٚٓٗددةعؿددِٓعايدد٬تعكع ٓددذعثكٝددـعايددزٜٔعطددكيٛاعايددٓ عذلُددذافعععععععع
عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعإٔعٜشد٧عنظشٖةعث٬خعطٓغلعؾك ٢ع ًِٝٗ.

ٚأسطدددٌعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعإػلعطدددٛاععٖٚدددٛعؿدددِٓعع
َدددٔعَهددد١عكعؾٗدددذّعٚأطدددًِعايظدددةدٕعكععع(عنددد50ِٖدددزٌٜع ًددد٢ع ،دددذعسلدددٛع)ع

ٚأسطددٌعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ؼددشٜٔعؾةسطددةفعإػلعَٓددة٠عملععععععععع
ًعٌع ًددد٢عطدددةسٌعايبشدددشعا٭فلدددشعكعٖٚدددٞعأقدددش عإػلععع قذٜدددذع ٓةسٝددد١عاكلؼددد

عاكلذ١ٜٓعكعٚنةْتعيٮٚغعٚاخلضسزعٚغظةٕعٚغريِٖع.
ٚأسطددٌعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعإػلعاي،ددض٣عٖٚددٞع ًدد٢ععععععععع

خعؾٗددذَتعٚقط،ددتعايظددُشاتعكعٚأسطددٌعايددٓ عؿدد٢ًعالعععععمسددشاتعثدد٬ع
 ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ٓددذعؾددتضعَهدد١عخةيددذع ددٔعايٛيٝددذعملعث٬ ة٥دد١عٚقلظددغلععععععع
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َددددٔعاكلٗددددةدشٜٔعٚا٭ْـددددةسعٚ دددد عطددددًِٝعإػلع دددد عدزؿلدددد١عيًددددذ ٠ٛعاػلع
اٱطددد٬ّعٚيدددٝععيًكتدددةٍعأٚعايػدددضٚعكع٭ٕعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عععععععع

عٚطًِعملعٜػضعأسذاف.
طددد٬ّعكعؾًدددِعضلظدددٓٛاعايٓطدددلعإؾلدددةعؿدددةسٚاعٜكٛيدددٕٛعععععؾدددذ ةِٖعإػلعاٱ

ؿدددبكْةعكعؿدددبكْةعكعؾةغتدددة عخةيدددذعكعٚد،دددٌعٜكتدددٌعؾدددِٝٗعكعٚدؾدددععإػلعندددٌع
سددددٌعَ،ددد٘عأطدددريافعَدددِٓٗعكعٚ ًددد عقتًدددِٗعؾةطدددتذة عيددد٘ع ٓدددٛعطدددًِٝعكعععع
ٚاَتٓددععاكلٗددةدشٕٚعٚا٭ْـددةسع ددٔعقتًددِٗعكعٚٚقددععندد٬ّعٚػددذةسع ددغلع بددذعع

إرعقددةٍعيدد٘ع بددذعايددشفلٔععايددشفلٔع ددٔع ددٛفعٚخةيددذع ددٔعايٛيٝددذعس٦ٓٝددزعكععع
ا٫طدددد٬ّعؾكددددةٍعإؾلددددةعثددددكستع ك ٝددددوعؾكددددةٍعع ًُددددتع ددددكَشعايةًٖٝدددد١عمل)

 بددذايشفلٔعنددز تعقددذعقتًددتعقة ددٌعأ دد٢عٚإؾلددةعثددكستع ،ُددوعايؿةندد٘ع ددٔعععععع
ع.(1)(اكلػري٠كعست٢عنةٕع ُٝٓٗةعػش

عست٢عقذَٛاع ٢ًعايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.
ـددٛقعايؼددذةسععٚقددةٍعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعخلةيددذعوعععععع

ٖٳبٶددةعععأ دد٬ٙع) ٕٳعَيددَوعأإسٴددذٷعرٳ ٛٵعَنددة ٘ٹعَيدد ًعدد ٛٳَاي ٓٵددَوعَأؿٵددشٳة ٹٞعَؾ ٜٳددةعخٳةيٹددذٴعدٳعٵع ٳ ًفددةع ٗٵ َٳ
ٚٳَيددةعععععععععع ٔٵعَأؿٵددشٳة ٹٞع َٹدد ٌ ع ٚٳ٠َعسٳدٴدد َٳددةعَأدٵسٳْنددتٳعَغددذٵ ٘ٹع ًعدد ٌ عاي ٘ٴعؾٹددٞعطٳددبٹٝ ْٵَؿْكتٳدد ِٸعَأ ثٴدد

٘ٴ ٚٵسٳتٳ ع.(2)(سٳ
)أَددةعنددةٕعؾددٝهِعععٚللددةعقةيدد٘عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع٦َٜٛددزعععع

ع.(3)عسدٌعسسِٝ(
ٚد دددةعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعاٱَدددةّع ًٝدددةفع ًٝددد٘عع
ايظددد٬ّعؾكدددةٍعيددد٘ع:عٜدددة ًٞعأخدددشزعإػلعٖددد٪٤٫عايكدددّٛعؾدددةْظشعملعأَدددشِٖععععع

عٚاد،ٌعأَشعاية١ًٖٝع تعقذَٝو.

                                                           

ع.2/209 ٕٝٛعا٭ثشعع(1)
ع.ع3/261صادعاكل،ةدعع(2)
ع.ع4/199ايشٚضعا٭ْـعع(3)
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أٟعَٛكددٛععاخلـدد١َٛع ددغلعقددشٜؽعٚ دد عسزؿلدد١عكعٚ ،ددحعَ،دد٘عايددٓ ععععع
عة٭َٛاٍع.ؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع 

ؾخددشزعاٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّعكعٚٚد٣عإيددِٝٗعدٜددةتعايددزٜٔعقتًددٛاعععع
ٛٸضعأَددٛاهلِعايددالع ًؿددتعٚا٭ْ،ددةّعايددالعاؿددٝبتعكعٚدؾددععهلددِعدٜدد١عع كعٚ دد

ؼددد عايدددزٟعًٜدددؼعؾٝددد٘عايهًددد ع ٓدددذعععًَٝػددد١عايهًددد عكعأٟعاٱْدددة٤عَدددٔعاخلع
عايػِٓع.عأؿشة 

عستدد٢عإراعملعٜبددلعػدد٤ٞعَددٔعدّعٚع٫عَددةٍعإ٫عٚداٙع كٝددتعَ،دد٘ع كٝدد١ععععععع)
 كددٞعيهددِعدّعأٚعَددةٍعملععَددٔعاكلددةٍعؾكددةٍعهلددِع ًددٞعسددغلعؾددشؽعَددِٓٗع:عٖددٌ

ع.ٜٛدعيهِع
ع.عقةيٛاع:ع٫

قددةٍع:عؾدد ْٞعأ طددٝهِعٖددزٙعايبكٝدد١عَددٔعٖددزاعاكلددةٍعاستٝة ددةعيشطددٍٛعالعععع
ع.ٚطًِعللةع٫عٜ،ًِعٚع٫ع ،ًُٕٛعٚآي٘عؿ٢ًعالع ًٝ٘ع

ٚطددًِعؾددكخربٙععٚآيدد٘عؾؿ،ددٌعثددِعسدددععإػلعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععع
ٚآيدد٘عربعؾكددةٍع:عأؿددبتعٚعأسظددٓتعثددِعقددةّعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععاخلدد

ٚطدًِعؾةطددتكبٌعايكبًدد١عقة٥ُددةعػدةٖشاعٜذٜدد٘عستدد٢عإْدد٘عيدري٣عَددةع ددتعَٓهبٝدد٘عععع
ثددد٬خعع(ٜكدددٍٛع:عايًدددِٗعإْدددٞعأ دددشأعإيٝدددوعللدددةعؿدددٓععخةيدددذع دددٔعايٛيٝدددذععععععع

ع.(1)(َشات
ِٸعإْٸددععععععٚقددةٍعا ددٔعٖؼددةّعؾشؾع)عع ٗٴدد ًع ٍٳعاي ِٸعَقددة ُٳة٤ٹعثٴدد ٘ٹعإَيدد٢عايظٸدد ٜٵدد ٞعَأ ٵددشٳأإعٜٳذٳ

ٛٳيٹٝذ ٔٴعاْي ُٸةعؿٳٓٳعٳعخٳةيٹذٴع ٵ َٹ ٝٵوع ع.(2)(إَي
ع ٔعاٱَةّعايبةقشع ًٝ٘عايظ٬ّ.عإطشةمٖٚٛعايزٟعسٚاٙعا ٔع

ٖٚدددزاعَدددٔعَ،ذدددضاتعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملعععع
عايتربأعَٔعطؿوعايذَة٤ع ػريعسلعٚإٕعنةٕعؿةدسافعَٔعقةد٠عايظشاٜة.

                                                           

ع.3/591ا ٔعنجريع/عايظري٠عايٓب١ٜٛعع(1)
ع.2/428ا ٔعٖؼةّع/عايظري٠عايٓب١ٜٛعع(2)
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ٚآيدد٘عٚطددًِعد ددة٤عايتددربأعَددٔعؾ،ددٌععععٚقددذعأسدددكعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع
خةيددددذعحلددددغلعأدا٤عاحلكددددٛمعٚايددددذٜةتعنةًَدددد١عٚمسددددةععاحلكٝكدددد١عكعٚؾٝدددد٘عع
َٛاطددة٠عْبٜٛدد١عنشؿلدد١عٚ ،ددحعيًطُكْٝٓدد١عملعايٓؿددٛغعْٚٗددٞعيًكددةد٠عٚ ُددّٛعععععع
اكلظدددًُغلعَدددٔعايدددبطؽعٚطدددؿوعايدددذَة٤عكعٚيبٝدددةٕعقدددةْٕٛعٖٚدددٛعإٔعايدددٓ ععع

طدد٬ّعَٓددضٙع ددٔعذلُددذافعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع٫عٜػددذسعكعٚقددةْٕٛعاٱعع
عايبطؽعٚاكلهشعايظ٧عملعسةٍعايظًِعٚاحلش ع.

َٚددددٔعخـددددة٥فعا٭ْبٝددددة٤عفلددددٌعيددددٛا٤عاٱؿلددددةٕعكعٚ جبٝددددتع كٝددددذ٠ععع
ايتٛسٝددذعكعٚأؿددٍٛعايددذٜٔعٚأسهددةّعايؼددشٜ،١عكعٚذلةس دد١عايؼددشىعٚ بددةد٠عععععع
ا٭ؿدددٓةّعكعؾتشًُدددٛاعٚأؿدددشة ِٗعأػدددذعؿدددٓٛفعا٭ر٣عكعٚايدددٓ عذلُدددذعععع

ٔعْبٝددة٤عكؾذةٖددذعث٬ثددةفعٚ ؼددشٜعععؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٖددٛعخددة عا٭عععع
طدد١ٓعملعَهدد١عكعٚ ؼددشعطددٓٛاتععع ؼددش٠عطدد١ٓعيتكشٜددشعطددٓٔعايتٛسٝددذعكعثدد٬خع

عملعاكلذ١ٜٓع.
َٚددٔعٚدددٛٙع ؿلددًٝ٘ع ًدد٢عا٭ْبٝددة٤عْددضٍٚعايكددشإٓعنًدد٘ع ًدد٢عؿددذسٙعععععععععع
ٚ جبٝددتعآٜة دد٘عٚد،ًددٗةع شندد١عطددةكل١عَددٔعايتششٜددـعٚايتبددذٌٜعٚايتػددٝريعكع٫ٚععع

ع.ختتفعٖزٙعايظ١َ٬ع ٌٝعٚ بك١عدٕٚعأخش٣ع
ٚيدددٝععملعد ددد٠ٛعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعؾتدددٛسعأٚع

ن*ً ثَِ اب للل أنفألأوالللَ نن*ً َ باللل أنفأكأِالللَ ن*ُقلللَمنفأأأنلللِ ََنن*ٍ ا أٍ و لللانَّْمو لللداثا  نؾددد ٠عكعقدددةٍع ،دددةػلعط

َْنت َشللللت كَِْ  ننن*ً َّم  َجللللز نفأللللاَهج َ نن زٙعٚيددددٝععملعٖددددعع(1)عصً ِم  بالللل أنفأاَػللللِِ َنن*ً ٜأنت َوللللُّ 

عايظٛس٠عطٝـعٚقتةٍ.
َٚدددٔعَ،ذدددضاتعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعأْددد٘عملعٜشٖددد ععع
ايٓددةغعكعٚملعٜػددضِٖعملعقددشاِٖعَٚددذِْٗعكعإؾلددةعنددةٕعٜكددـع ًدد٢عَددذخٌععععععع
ايكشٜددد١عكعٜٚددد٪دٕٚعايـددد٠٬عـلة ددد١عكعٜٚتًدددٕٛعايكدددشإٓعكعٜٚ،دددٛدٕٚعإػلععععع

                                                           

ع.7-1طٛس٠عاكلذثشعع(1)



 237ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

اكلذٜٓدد١عكعؾًددِع طددلعقددشٜؽعٖددزاعا٭َددشعكعٚقةَددتع ؼددٔعايػددض٠ٚع ًددٛعايػددض٠ٚععع
ع٢عاكلذ١ٜٓع. ً

كععإيٝٗددةللددةعٜددذٍع ًدد٢عسشَدد١عاٱسٖددة عٚايددتؿذرياتعكعٚ ددذّعاحلةددد١عععع
عٚخًٖٛةعَٔعايٓؿععيًخةقعٚاي،ةّع.

َٚددٔعَ،ذددضاتعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعإٔعطدد٬س٘عععععع

ٜٚٓددةدٟع دد٘عملعَٝددةدٜٔعايددذؾةععكعؾٝذددز عايكًددٛ ععع(1)عصُقللَمنه للٌ نَّممَّللى ن أح للٌدٖددٛعط

١عاٱؿلددةٕعملعايٓؿددٛغعكع ُٝٓددةعٜدد٪دٟعاٱسٖددة عع ٛ ددةفعٚقٗددشافعكعُٜٚٓددٞعًَهدد
 إػلعايٓؿش٠عكعٜٚب،حعاخلٛفعٚاحلضٕعٚايهذٚس٠ع ٓذعايهبةسعٚايـػةسع.ععع

 لأْٛ ٍِثاق عامل اٌرز حصٓ ِٓ اإلز٘اب
يكدذعا تدذأعقددٍٛع٫عإيد٘عإ٫عالعَددٔعددٓععايبؼددشعَدٔع ددةملعايدزسعكعٚؾٝدد٘ععععععع

ِع ٚأٖدددٌععسٚاٜدددةتع ذٜدددذ٠ع دددٔعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددً
عايبٝتعٚايـشة ١ع.

َْنب ُّلللُنَد   نننَٚٛكدددٛعع دددةملعايدددزسعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطعع ُ للل  نَ ب للل أنِْللل ً إنًَن أ

َ نِبلللل  باُكَمنقأللللاُمٌَّنب مأللللٓنننننننن َْنُظو للللٌَنِهَمنً َاٍاللللت و َمنً  أَطللللو د ه َمنُ مأللللٓن أنَِّشللللونَمن أمأَشلللل ِْلللل

َْنه للنن ٚٚسدع ددٔع ُددشعع(2)عص  َّنيأللاِفِمني ط للونَدن ان أَننت ُقٌُمللٌَّنٍ للٌَ  نَّْمقَِ اْ للِْنإنناللانُكُّاللانُ لل

ٚطددًِعٚآيدد٘عمس،ددتعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع ددٔعاخلطددة عأْدد٘عقددةٍع)عع
إٔعالعخًددلعآدّعثددِعَظددضع ٗددشٙع ُٝٝٓدد٘عكعؾةطددتخشزعععع:طدد٦ٌع ٓٗددةعؾكددةٍعع

َٓدد٘عرسٜدد١عؾكددةٍع:عخًكددتعٖدد٪٤٫عيًذٓدد١عٚ ،ُددٌعأٖددٌعايٓدد١عٜ،ًُددٕٛعكعثددِععع
٤عيًٓددةسعٚ ،ُددٌعَظددضع ٗددشٙعؾةطددتخشزعَٓدد٘عرسٜدد١عكعؾكددةٍع:عخًكددتعٖدد٪٫ععع

عأٌٖعايٓةسعٜ،ًُٕٛع.ع

                                                           

ع.1طٛس٠عا٭خ٬قعع(1)
ع.172طٛس٠عا٭ شافعع(2)
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عؾكةٍعايشدٌع:عٜةعسطٍٛعالعؾؿِٝعاي،ٌُ؟
ؾكدددةٍع:عإٕعالعإراعخًدددلعاي،بدددذعيًذٓددد١عاطدددت،ًُ٘ع ،ُدددٌعأٖدددٌعايٓددد١عععع

ستدد٢عؿلددٛتع ًدد٢ع ُددٌعَددٔعأ ُددةٍعأٖددٌعايٓدد١عؾٝذخًدد٘عالعايٓدد١عكعٚإراععععع
خًددلعاي،بددذعيًٓددةسعاطددت،ًُ٘ع ،ُددٌعأٖددٌعايٓددةسعستدد٢عؿلددٛتع ًدد٢ع ُددٌعَددٔعع

عٍعأٌٖعايٓةسعؾٝذخً٘عالعايٓةس.أ ُة
ٚأخددددشزعأفلددددذعٚايٓظددددة٥ٞعٚا ددددٔعدشٜددددشعٚا ددددٔعَشدٜٚدددد٘عٚاحلددددةنِع
ٚؿددشش٘عٚايبٝٗكددٞعملعا٭مسددة٤عٚايـددؿةتع ددٔعا ددٔع بددةغع ددٔعايددٓ عععععععع

إٕعالعأخدددزعاكلٝجدددةمعَدددٔع ٗدددشعآدّععع:ٚطدددًِعقدددةٍعٚآيددد٘عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ع
ٜدد٘ع ٓ،ُددةٕعٜددّٛع شؾدد١عكعؾددكخشزعَددٔعؿددًب٘عنددٌعرسٜدد١عرسأٖددةعؾٓجشٖددةع ددغلعٜذع

َ نِبلل  باُكَمنقأللاُمٌَّنب مأللٓنط لللونَدن اننننطقدددةٍعكعنةيددزسعكعثددِعنًُٗددِعقددب٬فععععع إػلعك(1)ص أمأَشلل

ع.(2)صَّْمو َِِلُمٌن طقٛي٘ع

ٚأخددشزعا ددٔعدشٜددشعٚا ددٔعَٓددذٙعملعنتددة عايددشدع ًدد٢عايُٗٝدد١ع ددٔع بددذع
ٚإرعع}ٚطددًِعٚآيدد٘عالع ددٔع ُددشٚعقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععع

أخددزعَددٔع ٗددشٙعع:قددةٍعع{ٛسِٖعرسٜددة ِٗعأخددزعس ددوعَددٔع دد عآدّعَددٔع ٗددع

َ نِبلل  باُكَمنقأللاُمٌَّنب مأللٓطعنُددةعٜ٪خددزع ةكلؼدد عَددٔعايددشأغع.عؾكددةٍعهلددِ عك(3)ص أمأَشلل

َْنه للللل  َّنننننننطقةيدددددتعاكل٥٬هددددد١عع ط لللللونَدن ان أَننت ُقٌُملللللٌَّنٍ لللللٌَ  نَّْمقَِ اْ لللللِْنإننالللللانُكُّالللللانُ للللل

ع.(5)ع((4)صيأاِفِمني 

                                                           

ع.172طٛس٠عا٭ شافعع(1)
ع.173طٛس٠عا٭ شافعع(2)
ع.172طٛس٠عا٭ شافعع(3)
ع.172طٛس٠عا٭ شافعع(4)
ع.4/362ايذسعاكلٓجٛسعع(5)
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ٜكدددةٍعع:ًِعقدددةٍعٚطدددٚآيددد٘ع دددٔعأْدددعع دددٔعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚع)
يًشددددٌعَدددٔعأٖدددٌعايٓدددةسعٜدددّٛعايكٝةَددد١ع:عأسأٜدددتعيدددٛعندددةٕعيدددوعَدددةع ًددد٢عع

ع.عا٭سضعَٔعػ٤ٞعأنٓتعَؿتذٜةفع ٘
ؾٝكدددٍٛع:عْ،دددِع.عؾٝكدددٍٛع:عقدددذعأسدتعَٓدددوعأٖدددٕٛعَدددٔعريدددوعكعقدددذععععععع
أخددزتع ًٝددوعملع ٗددشعأ ٝددوعآدّعإٔع٫ع ؼددشىع ددٞعؾك ٝددتعإ٫عإٔع ؼددشىععععععع

ع.(1)ع( ٞ
ملعآٜددةتعاكلٝجددةمعا٭خددش٣عكعٚيددٝععملعٖددزٙعيؿدداعاكلٝجددةمعأٚعاي،ٗددذعنُددةعع

ٚيهٓٗددةع ددذٍع ًدد٢عاكلٝجددةمع ةيذ٫يدد١عايتلدد١ُٓٝعٚ ةيٓـددٛقعاكلظتؿٝلدد١ع ددٔععع
عايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.

قددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعععَٓٗددةعَددةعٚسدع ددٔع بددذعالع ددٔع ُددشٚعقددةٍع)ععععع
ٚطدددًِ:)ٚإرعأخدددزعس دددوعَدددٔع ددد عآدّعَدددٔع ٗدددٛسِٖععععععٚآيددد٘عالع ًٝددد٘ع

نُددةعٜ٪خددزع ةكلؼدد عَددٔعايددشأغكعؾكددةٍعععرسٜددتِٗ(عقددةٍ:ع أخددزٚاعَددٔع ٗددشٙع
هلددِ)عأيظددتع ددش هِعقددةيٛاع ًدد٢ع(عقةيددتعاكل٥٬هدد١:عػددٗذْةعإٔع كٛيددٛاعٜددّٛععععع

ع.(2)ع(ايكٝة١َعإْةعنٓةع ٔعٖزاعغةؾًغل
ٜكدددةٍعع:ٚطدددًِعقدددةٍعٚآيددد٘ع دددٔعأْدددعع دددٔعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععٚ)

يًشددددٌعَدددٔعأٖدددٌعايٓدددةسعٜدددّٛعايكٝةَددد١ع:عأسأٜدددتعيدددٛعندددةٕعيدددوعَدددةع ًددد٢عع
عتعَؿتذٜةفع ٘؟ا٭سضعَٔعػ٤ٞعأنٓ

عؾٝكٍٛع:عْ،ِع.ع
ؾٝكددٍٛع:عقددذعأسدتعَٓددوعأٖددٕٛعَددٔعريددوعكعقددذعأخددزتع ًٝددوعملعععععععععع

ع.عع ؼشىع ٞعؾك ٝتعإ٫عإٔع ؼشىع ٞ ٗشعأ ٝوعآدّعإٔع٫

                                                           

ع.4/365ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.13/232 ؿظريعايطربٟعع(2)
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ٚأخددشزعا ددٔعأ ددٞعػددٝب١عٚا ددٔعدشٜددشع ددٔع ًددٞع ددٔعسظددغلع.عأْدد٘عنددةٕععععع
ٚٸٍعٖددزٙعاٯٜدد١عععع ٚإرعأخددزعس ددوعَددٔع دد عآدّعَددٔع ٗددٛسِٖععععععع}ٜ،ددضٍعٜٚتددك

ع.(2)ع(.ع(1){رسٜة ِٗع
ٚٚسدعايددٓفعؼلددةعٜددذٍع ًدد٢عإٔعأخددزٙعالعَددٔعايٓددةغعملع ددةملعايددزسععععععع

ٚآيدد٘عإٔعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عأْدد٘عاكلٝجددةمعكعإرعٚسدع ددٔعأ ددٞعأَةَدد٘ع)ع
ٚطدددًِعقدددةٍع:عخًدددلعالعاخلًدددلعٚقلددد٢عايكلددد١ٝعكعٚأخدددزعَٝجدددةمعايٓبدددٝغلعع
ٚ شػدد٘ع ًدد٢عاكلددة٤عكعؾكخددزعأٖددٌعايددُٝغلع ُٝٝٓدد٘عٚأخددزعأٖددٌعايؼددُةٍع ٝددذٙععع

ؾكدددةٍع:عٜدددةعأؿدددشة عايدددُٝغلع.عع-ٚنًتدددةعٜدددذٟعايدددشفلٔعؿلدددغلعع-ش٣عا٭خددد
عؾةطتذة ٛاعي٘عكعؾكةيٛاع:عيبٝوعس ٓةعٚط،ذٜوع

قدددةٍع:عٜدددةعأؿدددشة عايؼدددُةٍع.عععع{أيظدددتع دددش هِعقدددةيٛاع ًددد٢عععع}قدددةٍع
عؾةطتذة ٛاعي٘عكعؾكةيٛاع:عيبٝوعس ٓةعٚط،ذٜوع.ع

ؾخًدد ع ،لددِٗع ددب،فعؾكددةٍعقة٥ددٌعععع{أيظددتع ددش هِعقددةيٛاع ًدد٢ععع}قددةٍع
ع عملعخًطتع ٝٓٓة؟!عَِٓٗع:عس

إٔعع}.ععع(3){ٚهلدددِعأ ُدددةٍعَدددٔعدٕٚعريدددوعٖدددِعهلدددةع دددةًَٕٛعععع}قدددةٍع
ثددِعسدٖددِعملعؿددً عآدّعكعع{ٜكٛيددٛاعٜددّٛعايكٝةَدد١عإْددةعنٓددةع ددٔعٖددزاعغددةؾًغلع

ؾكٖددٌعايٓدد١عأًٖددٗةعكعٚأٖددٌعايٓددةسعأًٖددٗةعكعؾكددةٍعقة٥ددٌع:عٜددةعسطددٍٛعالعؾُددةعع
عا٭ ُةٍ؟

ع.(4)ع(قةٍع:عٜ،ٌُعنٌعقّٛعكلٓةصهلِع
ذددةصعملعْبدد٠ٛعذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعاطددتذ٫ٍعععععععَٚددٔعاٱ 

ٚاطتؼدددٗةدعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع دددةخلًلعملع دددةملعايدددزسعععع

                                                           

ع.172طٛس٠عا٭ شافعع(1)
ع.4/365كلٓجٛسعايذسعاع(2)
ع.63طٛس٠عاكل٪َٕٓٛعع(3)
ع.4/214ايذسعاكلٓجٛسعع(4)
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 ددٛاصعاي،ددضٍعكعٚاي،ددضٍعملعاٱؿددط٬ عَٓددععٚؿددٍٛعَددة٤عايشدددٌع)اكلدد ع(عععع
عإػلعسسِعاكلشأ٠عكلٓععاحلٌُع.

عؾددة٫ تضاٍة٤عٚاي،ددضٍع ُددّٛعٚخـددٛقعَطًددلعكعععٚ ددغلعا تددضاٍعايٓظددع
عأ ِع.

ٖٚددزاعاكلٝجددةمعَددٔعايؿطددش٠عأٟعاكل،شؾدد١ع ددكٕعالع ددضعٚدددٌعٖددٛعاخلددةيلععععععع
ايدددشاصمعكعٚ دددٔعاٱَدددةّعايبدددةقشع ًٝددد٘عايظددد٬ّعملعآٜددد١عايدددزسعأ ددد٬ٙعقدددةٍععععع

ٜددّٛعايكٝةَدد١عؾخشدددٛاعنةيددزسعؾ،ددشؾِٗععععععأخددشزعَددٔع ٗددشعآدّعرسٜتدد٘عإػلععع)
عٚأساِٖعؿٓ،٘عٚعي٫ٛعريوعملعٜ،شفعأسذعس ٘.ع

ٚآيدد٘:عنددٌعَٛيددٛدعٜٛيددذع ًدد٢عععقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععٚقددةٍ:
ٕععع خةيكدد٘كعؾددزيوعقٛيدد٘:ع ععععٚدددٌعالع ددضععايؿطددش٠كعٜ،دد ع ًدد٢عاكل،شؾدد١ع ددك

ع.(1)ع(ٚي٦ٔعطكيتِٗعَٔعخًلعايظُٛاتعٚا٫سضعيٝكٛئعال
ٔععقٛيدد٘ع ،ددةػلع)ععٚ  دد عآدّعَددٔع ٗددٛسِٖعرسٜددتِٗعععععٚإرعأخددزعس ددوعَدد

قٝددٌعيٲَددةّع ع(2)ٚأػددٗذِٖع ًدد٢عأْؿظددِٗعأيظددتع ددش هِعقددةيٛاع ًدد٢عػددٗذْةع
عَ،ة١ٜٓعنةٕعٖزاع؟ع:شعايـةدمع ًٝ٘عايظ٬ّعد،ؿ
ةٍ:عْ،ددِكعؾجبتددتعاكل،شؾدد١عْٚظددٛاعاكلٛقددـعٚطددٝزنشْٚ٘كعٚيدد٫ٛعريددوععععقددع

عمل
كعؾُددِٓٗعَددٔعأقددشع ًظددةْ٘عملعايددزسعٚملعععع٘ٚساصقددذسعأسددذعَددٔعخةيكدد٘عععٜدد

ع.ع(3)ع( عؾُةعنةْٛاعيٝ٪َٓٛاعؼلةعنز ٛاع ٘عَٔعقبٌعٜ٪َٔع كًب٘كعؾكةٍعال:
ع ٢ًعٚدٛٙع:عَٛكععأخزعاكلٝجةمعَٔع ٗشعآدّ

ع.(1()4):عملعٚادٟعْ،ُةٕعإػلعدٓ ع شؾ٘عا٭ٍٚ

                                                           

ع.3/279ايبشةسعع(1)
ع.172طٛس٠عا٭ شافعع(2)
ع.5/237ايبشةسعع(3)
ع.5/473ايهؼـعٚايبٝةٕعيًج،ً عع(4)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 242

 

:عملع)سٖبددددةع(عأسضع ةهلٓددددذعٖٚددددٛعذلددددٌعٖبددددٛ عآدّع ًٝدددد٘عععععايجددددةْٞع
عايظ٬ّ.

ع:ع غلعَه١عٚايطة٥ـع.ايجةيحع
:عملعايظددُة٤ع ،ددذعإٔعأخددشزعالعآدّعَددٔعايٓدد١عٚقبددٌعإٔعٜٗددب ععععايشا ددعع

ع.ع(2)إػلعا٭سضعكعقةي٘عايظذٟع
ّع ـدددٝػ١عايُدددععملعايطددددشؾغلعكعٚملعععٚرندددشتعاٯٜددد١ع ٗدددٛسع ددد عآدعععع

ٜٓشـددشعا٭َددشع ظٗددشعآدّع ًٝدد٘عايظدد٬ّعٚسددذٙعيبٝددةٕعجتددذدعاكلٝجددةمعَددععنددٌععع
عدٌٝعَٔعايٓةغعٚايتهةؾٌعملعَظ٪ٚي١ٝع ،ةٖذعاكلٝجةمعكعَٚٓ٘عٚدٛٙع:

عقةْٕٛعسؿاعن١ًُعايتٛسٝذع.عا٭ٍٚع:
عقةْٕٛعاٱقشاسع ةيش ٛ ١ٝعاكلطًك١ع.عايجةْٞع:

عيٓب٠ٛعٚايتٓضٌٜع.قةْٕٛعايتـذٜلع ةعايجةيحع:
عقةْٕٛع ٛاسخعأدا٤عايؿشا٥ف.عايشا عع:

َٚٝجددةمعايددزسعسـددٔعَٚددةْععَددٔعاٱسٖددة عكعٖٚددٛعد دد٠ٛعيًٓددةغعيٓؼددشعع
ٚاكلٛاد دد١عٚاٱَتٓددةعع ددٔعاخلـدد١َٛعكع ةدتٓددة عايت،ددذٟعكععععععايظددًِعأيٜٛدد١ع

ٚ ٓدددذعايت،دددةسضعملعاحلكدددٛمعٚاكلًهٝددد١عٚاي،كة٥دددذعٜٚهدددٕٛعايشددددٛععإػلععععععع
عؿةِٖعٚاٱستذةزعٚ ٝةٕعايذيٌٝع.اي،ذٍعٚاٱْـةفعكعٚإػلعؿٝؼعايت

ٚ ٓدددذَةعساٚدتعاَدددشأ٠عاي،ضٜدددضعٜٛطدددـع ًٝددد٘عايظددد٬ّعاَتٓدددعع دددٔعععععععع
ُٸددتع دد٘عكعيددكعإػلعاهلددشٚ عَٓٗددةعٚكلددةعطددكي٘عاي،ضٜددضعصنعددةعع إدة تٗددةعٚ ٓددذَةعٖ

َْنن َِّشللللُْؿظدددد٘عكعإرعط ُ نَ ًَّ د َتُّللللُنُ لللل كعيكددددذعاختددددةسع(3)صقأللللال نِهلللل

عسؼ١ع.ٜٛطـع ًٝ٘عايظ٬ّعَٓٗةزعاهلشٚ عَٔعاٱثِعٚايؿة

                                                                                                                                                 

ع.ٖذش١ٜعع1442أنت عٖزٙعايظطٛسعملعّٜٛع شؾ١عيظ١ٓعع(1)
ع.5/473أْظشعايهؼـعٚايبٝةٕعيًج،ً ععع(2)
ع.26طٛس٠عٜٛطـعع(3)
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ٚملعٜكدددِع لدددش عأٚعدؾدددععٚ كدٜددد عاَدددشأ٠عاي،ضٜدددضعكعيبٝدددةٕع ُدددٌعععععععع
عاكلظًِعا٭ر٣عكعٚ ذّعايًذ٤ٛعإػلعؿٝؼعاٱسٖة ع.

ٚقددذعنددةٕعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٜتًكدد٢عأر٣عقددشٜؽع ـددربعع
ؾُٝددذٙعالع ددضعٚدددٌع ةٯٜددةتعٚاكل،ذددضاتعكعأَددةعملعطددٛ عايكتددةٍعؾهددةٕععععععع

ػددددضٚعاكلذٜٓدددد١عٚأ شاؾٗددددةعكعاكلؼددددشنٕٛعٖددددِعايددددزٜٔعصلُ،ددددٕٛعايٝددددٛؾعيع
ٜٚبدددذإٔٚعايكتدددةٍعكعٚيهدددٔعسُٝٓدددةعٜدددشٕٚعطدددريعاكل،شنددد١عإػلعدةْددد عايدددٓ عع
ؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٚاكل٥٬هددد١عٚايـدددشة ١عكعٚملعْؿدددععايٝدددّٛعععععع
ايددزٜٔعٜبددذإٔٚعؾٝدد٘عايكتددةٍعكعًٜذددكٕٚعإػلعايؿددشاسعنُددةعملعَ،شندد١ع ددذسعأٚععععععع

الع ًٝددد٘ععإػلعاٱْظددشة عنُدددةعملعَ،شنددد١عأسدددذعكعؾدد٬عٜدددكَشعايدددٓ عؿددد٢ًعع
عٚآي٘عٚطًِع ةيًشةمع ِٗع٬َٚسكتِٗ.

ٖٚددٌعآٜدد١عاكلٝجددةمعصادددشعيًُؼددشنغلع ددٔعقتددةٍعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالعععععع
 ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعايددٛا عْ،ددِعكع٭ٕعالع ددضعٚدددٌعأخددزع ًددِٝٗعاي،ٗددذعععععع
 ت،ةٖدددذعنًُددد١عايتٛسٝدددذعكعٚيهدددِٓٗعدشدددذٚاعٚ بدددذٚاعا٭ؿدددٓةّعكعؾذدددة٤عععع

عٝجةمع ةملعايزس.ايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعؼل
يبٝددةٕعقددةْٕٛعٖٚددٛعجتددذدعَٝجددةمع ددةملعايددزسع ب،جدد١عنددٌعْدد عَددٔعا٭ْبٝددة٤عع
كعٚنددةٕعأ ٗدد٢عَـددةدٜلعٖددزاعايتذذٜددذع ب،جدد١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععع

ً ْ لللانٚآيددد٘عٚطدددًِعْٚدددضٍٚعايكدددشإٓعكعٖٚدددٛعَدددٔعَـدددةدٜلعقٛيددد٘ع ،دددةػلعطععععع

ََّهللِدن انَّمؼالل  َّطأننْٞعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعكعيٝهددٕٛعَ،ددةع(1)ص أََس للْمُّ اكأنإنَّٜنَ َحو للْ نِمْمو للامأِوني ن

عكعٚؾلعآ١ٜعاكلٝجةمعٚدٛٙع:(2)صَّْمو َشت ِقَم 

عايًِٗعاٖذْةعاػلعايتـذٜلع ةكلٝجةمع.عا٭ٍٚع:
عايًِٗعاٖذْةعيًؼهشعيوع ٢ًعْ،١ُعاكلٝجةمع.عايجةْٞع:

                                                           

ع.107طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(1)
ع.20طٛس٠عايؿة ١عع(2)
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إٖدددذْةعيًتـدددذٜلع آٜددد١عاكلٝجدددةمعٚايٓـدددٛقعايدددالعٚسدتعملعععايجةيدددحع:
عنٌعَٔع:

عٝجةمع. كنٝذعآ١ٜعاكلعا٭ٚػلع:
ع ؿظريعآ١ٜعاكلٝجةمع.عايجة١ْٝع:
ع ٝةٕعَٛكٛ ١ٝعآ١ٜعاكلٝجةمعملعايذْٝة.عايجةيج١ع:

ع.عَٔعٖزاٚسآ٣عآدّعا٭ْبٝة٤عْٚٛسِٖعكعٚٚقـع ٓذعْٛسعطة عع)
ع.ؾكةٍع:عٖزاعداٚدعْ عَٔعرسٜتوعقةٍع:عنِع ُشٙ

قدددةٍع:عددددش٣عايكًدددِع آددددةٍع ددد ععقدددةٍع:عطدددتٸٕٛعطددد١ٓعقدددةٍع:عس عصدٙ
عآدّك

ع.(1)(ؾكثبتعيذاٚدكععَٔع ُشٟعأس ،غلعط١ٓقةٍع:عس عصدٙع
سلددٛسعَٝجددةمع ددةملعايددزسعملعاٯخددش٠عكعيٝهددٕٛعسذدد١ع ًدد٢عععععايشا ،دد١ع:

عايٓةغ.
يكدددذعأسادعالع دددضعٚددددٌعيًٓدددةغعَٚدددٔع دددةملعايدددزسع ُدددةس٠عا٭سضعععع

َ نن ةيظددًِعٚا٭َددٔعكعٖٚددٛعَددٔعسػددشةتعَٚؿٗددّٛعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععععع ُ مأْقلل ً ْ للان

ْانً َّإلننللص نإنَّٜنمَِ وَِ للد ًنننن كلددةعٜتؿددشعع ددٔعاي،بددةد٠عَددٔعاخلؼدد١ٝعالععععععع(2)صَّْمِجلل

 ددضعٚدددٌعٚاٱَتٓددةعع ددٔعاٱكددشاسع ددةٯخشٜٔعكعنُددةعإٔعايتكدد٣ٛع بددةد٠عكعععع

ْ نَْ ُّ للٌَّنً ُ ِوُمللٌَّنَّمؼاللاِم  اِ نننننإدتٓددة عايظًددِعكعٚملعايتٓضٜددٌعطعععَٚٓٗددة ً  أْاللانَّمَّللِ ٍ

ع.ع(3)عصفأَ ٌ ُفَونَمنُ ج ٌَ ه َمنً َّممَّى نٜأنٍ ِ ب نَّمعَّاِمِوني 

يكددذعد،ددٌعالع ددضعٚدددٌعٚقددة٥عع ددةملعايددزسعسذدد١ع ًدد٢عاٱْظددةٕعملعععععع
ايددذْٝةعكعٖٚددزٙعايٛقددة٥ععٚ ًُدد٘عملعايددذْٝةعسذدد١ع ًٝدد٘عملعاٯخددش٠عكعيددزاعؾددةٕعع

                                                           

ع.ع5/473ايج،ً ع/عايهؼـعٚايبٝةٕعع(1)
ع.56طٛس٠عايزاسٜةتعع(2)
ع.57طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
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اٱَتٓدددةعع دددٔعاٱسٖدددة عٚايدددتؿذرياتعٚ دددحعاخلدددٛفعاي،دددةّعٚؾدددة٤عيً،ٗدددذع
عٚاكلٝجةمعملع ةملعايزسعكعٚطبٌٝعزلة٠عّٜٛعايكٝة١َع.ع

 ألٍِح حصٓ ِٓ اإلز٘ابلأْٛ لضاء اٌمسآْ عٍى ا
ا٭َٝددد١ع:عايٗدددٌع ةيهتة ددد١عٚايكدددشا٠٤عٚ دددذّعَ،شؾددد١عسطدددِعاحلدددشٚفعملع
أٟعيػدد١عَددٔعيػددةتعاي،ددةملعايددالعٜددتِعايتؿددةِٖع ٗددةعكعٚقددذعػددشٸفعالع ددضعععععععع

إنناللان أنز ْمُّ للاي نُقَ ًَنللانُ   بََِللاننٚدددٌعايًػدد١عاي،ش ٝدد١عٚد،ًددٗةعيػدد١عايكددشإٓعكعقددةٍع ،ددةػلعطعع

ع.(1)صمأو مَُّكَمنت َوِقُمٌن 

ٚايكددشا٠٤عٖددٞعٚطدد١ًٝعانتظددة عاكل،ددةسفعٚطددبٌٝعيُٓددة٤عايؿهددشعكعٚنددٌععععع
َددددٔعايتـددددٛسعايددددزٖ عٚايٛدددددٛدعايددددزٖ عكعٖٚددددٞعنكة ددددذ٠ع ٝةْددددةتعععع

عيًُ،ةسفع.
ٚقددذعأنددشّعالع ددضعٚدددٌعايددٓ عذلُددذافع ددكٕعد،ددٌعأٍٚعآٜدد١عْضيددتعَددٔعععع

كعيبٝددةٕعقددةْٕٛعَـددةس عيًشٝددة٠عايددذْٝةعكعععع(2)صَّْقلل  ْ نِباَسللمننَ بالل أنايكددشإٓعٖددٞعطع

عٛعإٔعاٱط٬ّعدٜٔعاي،ًِعٚاكل،شؾ١ع.ٖٚ
َٚددٔعَـددةدٜلعنددٕٛعايظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عَددشآ٠عٚ ؿظددريافعيًكددشإٓعقٝددةّعايددٓ ععععع
ذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ةيطًدد عللددٔعٜ،ددشفعايكددشا٠٤عٚايهتة دد١ععععع

ٚايهتة د١عععايكدشا٠٤عِع ؼدش٠عؿدبٝةٕعَدٔعأ ٓدة٤عا٭ْـدةسععععععَٔعأطدش٣ع دذسع ت،ًدٝععع
٭طددشعكعٖٚددٛعَ،ذددض٠عيًددٓ ععععٜٚهددٕٛعٖددزاعايت،ًددِٝع ٛكددةفعيًؿهددةىعَددٔعاععععع

ٚملعضلددذخعَجًدد٘عملعايتددكسٜ عايكددذِٜععكعذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععع
عٚاحلذٜحع.

ؾة٭ؿددددٌعكدددد،ـع ًدددد عاي،ًددددِعٚايتشـددددٌٝعملعسددددةٍعاحلددددشٚ ععععععع
يٲْؼدددػةٍع ةيكتدددةٍعَٚكذَة ددد٘عٚ ةكلشا طددد١عٚايتُدددشٜٔعكعٚإراعايدددٓ عذلُدددذععععع

                                                           

ع.2طٛس٠عٜٛطـعع(1)
ع.1طٛس٠عاي،ًلعع(2)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 246

 

ـدددٍٛعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعضلدددشقع ًددد٢عايت،ًدددِٝعكعٜٚٗٝددد٧عايؿعع
ٚايـدددؿٛفعيًذساطددد١عايدددالع ؼدددٌُعايهبدددةسعٚايـدددػةسع ت،ًدددِٝعٚ ددد٠ٚ٬ععععععععع
ايكددشإٓعكعٚايتؿكدد٘عملعايددذٜٔعٖٚددٛع ؿظددريع ًُددٞع ددةّع٭ٍٚعآٜدد١عْضيددتعَددٔععععع

ع.ع(1)عصَّْق  ْ نِباَسمننَ با أايكشإٓعكعٖٚٞعط

عَٔعَ،ةْٞعٚ كذٜشعاٯ١ٜعأ ٬ٙعٚدٛٙع:عٜٚهٕٛ
ع:عاقشأعآٜةتعايكشإٓع.عا٭ٍٚ

ًعدددِعا٭َددد١عايايجدددةْٞع كدددشا٠٤عٚايهتة ددد١عكعٖٚدددٛعَدددٔعَـدددةدٜلعقٛيددد٘ععع:ع 

َْن أَنَِّشلللونَمنن ،دددةػلعط َُِّْٛني نإنًَنب و للل  نِفلللَونَمنَ س لللٌٜ نِْللل ْانَّممَّلللى نُ مألللٓنَّْمو للل مأقألللَدنْ للل

َْنقأَِلللم نمأَّلللُننننن ٍ َتُملللٌَّنُ مألللََونَمنٍَ اِتلللِىنً ٍ لللز ُكَونَمنً ٍ و ُمو و لللَمنَّْمِكت لللا  نً َّْمِ ْكو لللْأنً إنَننكألللان ٌَّنِْللل

ٝأٍل ع.(2)صعْ ِِنٍينؿ 

ع:عٜةعأٜٗةعايزٜٔعآَٓٛاعاقشأٚاع ةطِعس هِع.ايجةيحع
عٚايٓظب١ع غلعايكشا٠٤عٖزٙعٚ غلعاٱسٖة عايتلةدع.

ٚد،ددٌعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعأطددش٣ع ددذسعٜ،ًُددٕٛععع
ؿدددبٝةٕعاكلذٜٓددد١عايكدددشا٠٤عٚايهتة ددد١عسطدددةي١عإػلعقدددشٜؽع ظٗدددٛسعاٱطددد٬ّعكععع

ٜددٌعكعٚإٔعايددٓ عذلُددذافعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععٚإػلعايٓددةغعـلٝ،ددةفع ـددذمعايتٓضعع
ٚآيدد٘عٚطددًِعٜددذ ٛعايٓددةغعيًددت٠ٚ٬عٚايتؿكدد٘عملعايددذٜٔعكعٚإطددتكشا٤عاكلظددة٥ٌعععع

يتكطدددٝعع ًدددِعايتٓدددضٙع دددٔعايظًدددِعٚاٱسٖدددة عععععٔعخدددضا٥ٔعايتٓضٜدددٌعكععَددد
عٚيًٛقة١ٜعَٔعايؼشىعٚايشد٠عٚايشٛد.

                                                           

ع.1طٛس٠عاي،ًلعع(1)
ع.164طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
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ٚنددةٕعَددٔعا٭طددش٣عَددٔع٫عَددةٍعيدد٘عؾٝكبددٌعَٓدد٘عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععععع
َٳ٦ٹددزٺعععِع)ٚآيدد٘عٚطددً ٛٵ ٝٳ ٘ٴعَؾ ًَ ٞٳعطٳددبٹٝ ًعدد ٜٴخٳ ٚٳ ٕ عاْيهٹتٳة ٳدد١َع ُٳددة ًْ ٔٵعاْيػٹ َٹدد ِٳع ٳؼٳددشٳ٠فع ًعدد ٜٴ،ٳ ٕٵع َأ

ـٳةس  ْٵ ُٳ١ٹعاْيَك ًْ ٔٵعغٹ َٹ ُٳة ٳ١ٺع ٔٴعثٳة ٹتٺعؾٹٞعدٳ ٜٵذٴع ٵ ِٳعاْيهٹتٳة ٳ١َعصٳ ًع ع.(1)( ٳ،ٳ

ُاننقدددةٍع ،دددةػلعطع ُانَّْملللأُْا ْ نٍ تاِِو لللٌن نَّم اس لللٌل نَّمُّاِِللل ٕعكعيبٝدددة(2)صَّمَّلللِ ٍ

٘عععععععععع عقددةْٕٛعٖٚددٛعأَٝدد١عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَ،ذددض٠عيدد
كعٚقدددةٍعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع:عإْدددةعأَددد١عأَٝددد١ع٫عععٚيًكدددشإٓ

إْددةعأَدد١عأَٝدد١ع٫ععع)أْدد٘عقددةٍععسلظدد ع٫ٚعْهتدد عكعٚقددذعقددةٍع ددٔعا ددٔع ُددشعععع
ْهتدد ع٫ٚعسلظدد عكعٚإعايؼددٗشعنددزاعٚنددزاعكعٚكددش ع ٝددذٙعطددتعَددشاتععععع

ع.(3)ع(ٚقبفعٚاسذ٠
أٟعسددةٍعاٱْظددةٕعنُددةعٚيذ دد٘عأَدد٘عكعيبٝددةٕعَٛكددٛ ١ٝععععععا٭ّْظددب١عإػلعع

ايؿطددش٠عملعاهلذاٜدد١عٚايتددذ شعملعاكل،ذددضاتعٖٚددٛعَددٔعأطددشاسعٚدددٛدع دد٠ٚ٬عععععع
ايكددشإٓعملعايـدد٠٬عايَٝٛٝدد١عيتهددٕٛعَٓةطددب١عيًتددذ شعٚايتؿهددشعملعإ ذةصٖددةعكعععع

عَٚلةَٝٓٗةعايكذط١ٝ.

كع(4)صَّْقلل  ْ طٚسُٝٓددةعقددةٍعدرب٥ٝددٌعيًددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععععععع

قددةٍع)َددةعأْددةع كددةس٨(عأٟعيددٝععللتٓ،ددةفعٚيهدد عأَددٞع٫عاقددشأعايهتددة عكعٚ ،ددذع

َّْقللل  ْ نِباَسلللمننَ باللل أننإٔعندددشسعدرب٥ٝدددٌعٖدددزاعايكدددٍٛعثددد٬خعَدددشاتعكعقدددةٍعيددد٘عطعع

ُ مألللِّ  كعأٟعإؾلدددةع كدددشأع ؿلدددٌعالعٚاكلدددذدعَدددٔع ٓدددذٙع ،دددةػلعكععع(5)عصَّمَّلللِ ِن

                                                           

ع.3/132ايشٚضعا٭ْـعع(1)
ع.157طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
ع.4/340اكلٓجٛسععايذسع(3)
ع.1طٛس٠عاي،ًلعع(4)
ع.1طٛس٠عاي،ًلعع(5)
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ْٛددةفعيددوعٚ٭َتددوعملعععٚيددٝععؼل،شؾتددوعكعٚطددٝهٕٛعاطددِعالعَـددةسبةفعٚ عععع
عايكشا٠٤ع.

ٚطددًِعنددةٕععٚآيدد٘ع ُددشٚع ددٔعدددة شعإٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععععٚ ددٔع)
اقددشأع ةطددِعس ددوععع}حبددشا٤عإراعأ ددةٙعًَددوع ددُٓ عَددٔعدٜبددةزعؾٝدد٘عَهتددٛ عععععععع

ع.(3)((2){َةعملعٜ،ًِ}إػلعع(1){ايزٟعخًل
ٖٚددٌعؿلهددٔعايكددٍٛع ددكٕعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعديٝددٌع ًدد٢عإٔعايتظدد١ُٝعدددض٤عَددٔععع

عإٓعكعايٛا عْ،ِع.نٌعطٛس٠عَٔعطٛسعايكش
يكددذعأنددشّعالع ددضعٚدددٌعأٖددٌعايهتددة ع تظددُٝتِٗعْظددب١عإػلعايهتددة عععععع
ايظدددُةٟٚعكعٚيًبٝدددةٕعإٔعاكلظدددًُغلعٚسثدددٛاعايهتدددة عكعٚإس كدددٛاعملعاي،ًدددّٛعع
 ٓدددضٍٚعايكدددشإٓعكعيكدددذعأسادعالع دددضعٚددددٌعاطت٦ـدددةٍعايهؿدددشعٚايشدددٛدععععع

عٚايظًِعٚاٱسٖة ع ٓضٍٚعايكشإٓ.
ع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع كطٝظدددةفععٚيتهدددٕٛعسطدددةي١عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع

يً،ـدد١ُعَددٔعاٱسٖددة عيكددةْٕٛعايتلددةدع ددغلعاي،ًددِعٚاٱسٖددة عكعؾةيددزٟععععععع
صلددذعملع ًدد عاي،ًددِعكعٜٚتؿكدد٘عملعايددذٜٔعٜددذسىعقددبضعاٱسٖددة عٚايت،ددذٟعععععع

عيًلشسعٚا٭ر٣عيًزاتعٚايػريع.
يكددذعأسدد عالع ددضعٚدددٌعايددٓ عذلُددذافعٚد،ددٌعأَتدد٘ع ظددُٛعملعاي،ًددِعععععع

ٔع اي،ًددّٛعٚايؿكةٖدد١عكعٚ ةيظدد١ٓعايٓبٜٛدد١عايددالععع ددةيكشإٓعكعَٚددةعٜ ػددضع ٓدد٘عَدد
ٖددٞعَذسطدد١عَظددتك١ًعكعٜٚتلددة٤ٍعٜٚددضٍٚعأثددشعا٭َٝدد١ع ددٔعاكلظددًِعٚاكلظدد١ًُعع
 ددت،ًِعآٜددةتعايكددشإٓعٚ ٬ٚ دد٘عكعٚاٱدتٗددةدعملعاي،ُددٌع ظددٓٓ٘عكعٚإ ٝددةٕعَددةععععععع
أَددشعالع ددضعٚدددٌع دد٘عكعٚإدتٓددة عَددةعْٗدد٢ع ٓدد٘عكعيتهددٕٛعايكددشا٠٤عٚايهتة دد١ع

ٚعع ايؿكةٖددد١عٚاي،ـددد١ُعَدددٔعاٱكدددشاسع دددةيٓؿعععععع ْٛدددةفعيًُظدددًِعملعايدددت،ًِع
                                                           

ع.1طٛس٠عاي،ًلعع(1)
ع.5طٛس٠عاي،ًلعع(2)
ع.ع10/299ايذسعاكلٓجٛسعع(3)
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ٚايػددريعكعٚايكددشا٠٤عٚايهتة دد١عْددٛععٚطدد١ًٝعيتٛثٝددلعٚسؿدداعايكددشإٓعملعايددٛسمعععع
ٚاي،ظددد عأٟعدشٜدددذعايٓخدددٌعكعٚايًخدددةفعأٟعايكط،ددد١عَدددٔعاحلذدددةس٠عكععععععع

 ًددد٢ع ٗدددشعايدددب،ريععٚا٭قتدددة عـلدددععقتددد عكعٖٚدددٛعاخلؼدددب١عايدددالع ٛكدددعع
عـلععسق،١عٖٚٞعايكط،١عَٔعايًذع.عٚايشقةعيشنٛ ٘عكع

َددععٚدددٛدعقددشا٤عهلددزٙعايهتة دد١عكعٚقددذع ددٝٸٔعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع
 ددٔعٚآيدد٘عٚطددًِع ظددِٝعَٓضيدد١ع ةيدد عاي،ًددِعكعٚا٭دددشعٚايجددٛا عؾٝدد٘عكٚ)عععع

صسع دددٔعسبدددٝؽعقدددةٍع:عددددة٤عسددددٌعَدددٔعَدددشادعإػلعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالعع
ٚطددًِعٜكددةٍعيدد٘عؿددؿٛإع ددٔع ظددةٍعٚعٖددٛعملعاكلظددذذعؾكددةٍعيدد٘ععععٚآيدد٘ع ًٝدد٘ع

قددةٍع:عا تػددة٤عععكٚطددًِع:عَددةعدددة٤ع ددوععععٚآيدد٘عًٝدد٘عسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ع
اي،ًدددِعقدددةٍع:عؾددد ٕعاكل٥٬هددد١ع لدددععأدٓشتٗدددةعيطةيددد عاي،ًدددِعسكددد٢عؼلدددةعععععع

ع.(1)(ٜـٓع
ٖٚٓددةىع لددةدع ددغلع ًدد عاي،ًددِعٚ ددغلعاٱْؼددػةٍع ةٱسٖددة عَٚكذَة دد٘عععع
ؾددكسادعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعؿددشفعاكلظددًُغلعكلددةعؾٝدد٘ععععععع

جبٝدددتعأسهدددةّعايؼدددشٜ،١عكعقدددةٍع ،دددةػلععععخريٖدددِعملعايدددذْٝةعٚاٯخدددش٠عكعٚيتع

ٌَْ و َمنإنً َّنننط ْننً مَِ ُّلللِ َ ًَّنقأللل َْنُكلللمانِفَ قألللٍْنِْلللُّو َمنطأاَِّٖألللْانمَِ ت َّأقَّو لللٌَّنِفلللُنَّملللداٍ فأمألللٌَٜأنن َّأللل  نِْللل

ع.(2)صَ ج و ٌَّنإنمأََونَمنمأو مَّو َمنٍ َ   َ ًن 

ٚايٓظددب١ع ددغلعايٗددٌعٚا٭َٝدد١ع ُددّٛعٚخـددٛقعَددٔعٚددد٘عكعؾًددٝعععععععععع
١ع ُٝٓٗددددةعكعٚأْددددضٍعالعايكددددشإٓعيٝكلددددٞع ًُٝٗددددةعدلددددتُ،غلععَددددٔع٬َصَدددد

َٚتؿددشقغلعكعٜٚهددٕٛعاكلظددًِعَتؿكٗددةفعملعايددذٜٔع ددت٠ٚ٬عآٜددةتعايكددشإٓعنددٌععععععععع
ٜدددّٛع دددذ٠عَدددشاتع ًددد٢عسلدددٛعايٛددددٛ عاي،دددٝ عكعَٚدددٔعَـدددةدٜلعٖدددزاععععع

عايكلة٤عاحلـة١ْعَٔعاٱسٖة ع.

                                                           

ع.1/180اكلظتذسىع ت،ًٝلعايزٖ عع(1)
ع.122طٛس٠عايتٛ ١عع(2)
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 لأْٛ ًٔٙ أحادٌث اٌفنت عٓ اإلز٘اب
ٚعاطدددٓةدعٚاسدددذعكعإؾلدددةع ،دددذدتع ٓشـدددشعأسةدٜدددحعايؿدددعلع طشٜدددلعأع٫

يبٝدددةٕعَٛكدددٛ ٝتٗةعٚاٱيتؿدددةتعإيٝٗدددةعكعٚاحلدددزسعَدددٔععععٚاطدددةْٝذٖة شقٗدددةع
ايؿتٓدد١عكعَٚٓٗددةعاٱسٖددة عععع يلددشٚؿتٓدد١عٚسنٛ ٗددةعكعٚيددٝععَددٔعسـددشععععاي

كعٚ شٖٝددد عايٓدددةغعملع ٝدددٛ ِٗعكعٚملعاكلظدددةدذعٚدٚسعاي،بدددةد٠عٚاكلٓتدددذٜةتععع
عللةعًٜضّعإدتٓة عٖزاعاٱسٖة ع.

 ْ للانؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٖٚددٛعايددزٟعطععععٚقددذعأٚػلعايددٓ عذلُددذع

ْن كعاٱْددزاسعَددٔعايؿتٓدد١عَٚكددذَة ٗةع ٓةٜدد١عخةؿدد١عكععععع(1)صَّْمو للٌ ٔنٍُّلللِّنُلل

ؾهددةٕعٜددزنشٖةع ًدد٢عاكلٓددربعأٚعملعسذٜجدد٘عَددععأؿددشة ٘عكعأٚع ٓددذعطدد٪اهلِععععععع
عي٘عأٚع ٓذع ؿظريٙعٯٜةتعايكشإٓعكعٚاٱطتؼٗةدع ٗةع.

ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععيٝهددٕٛعٖددزاعاٱخبددةسعٚاٱْددزاسعَ،ذددض٠عيًددٓ عذلُددذععععع
عٚآيدددد٘عٚطددددًِع تذًدددد٢عَـددددةدٜكٗةعملعا٭صَٓدددد١عاي٬سكدددد١عٚاكلت،ةقبدددد١عٚقددددذ

ٚايٓذددة٠عٚاكلخددشزعَٓٗددةعكعَٚددٔععععٚسدتعأسةدٜددحعْبٜٛدد١عَت،ددذد٠عملعايؿددعلعععع
ع:عٖزٙعا٭سةدٜح

طدد،ذع ددٔعأ ددٞعٚقددةقع:عإٔعسطددٍٛعالعؿدد٢ًععععع:عَددةعٚسدع ددٔع)ععا٭ٍٚ
ٝٗددةعخددريعَددٔعععٚطددًِعقددةٍع:عإْٗددةعطددتهٕٛعؾتٓدد١عكعايكة ددذعؾععععٚآيدد٘عالع ًٝدد٘ع

ع.ايكة٥ِعكعٚايكة٥ِعخريعَٔعاكلةػٞعكعٚاكلةػٞعخريعَٔعايظة ٞع
ٞٸعٜذٙعيٝكتً  ع.عقةٍع:عأؾشأٜتعإٕعدخٌع ًٞع ٝالعؾبظ عإي

ع(2){يددد٦ٔع ظدددطتعإػلٸعٜدددذىعيتكدددتً عععع}قدددةٍع:عندددٔعندددة ٔعآدّعكعٚ ددد٬ععع
ع.(3)ع(اٯ١ٜع
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سندد عع:ٚأخددشزعأفلددذعَٚظددًِعٚاحلددةنِع ددٔعأ ددٞعرسعقددةٍعععع:ع)ايجددةْٞع
ٚطددًِعفلددةسافعٚأسدؾدد عخًؿدد٘عؾكددةٍع:عٜددةعأ ددةعععٚآيدد٘عالع ًٝدد٘ععايددٓ عؿدد٢ً

رسعأسأٜددتعإٕعأؿددة عايٓددةغعدددٛعع٫ع ظددتطٝععإٔع كددّٛعَددٔعؾشاػددوعإػلععععع
ع.عَظذذىعكعنٝـع ـٓع

ع.عقًتع:عالعٚسطٛي٘عأ ًِ
قدددةٍع:ع ،ؿدددـعٜدددةعأ دددةعرسعكعأسأٜدددتعإٕعأؿدددة عايٓدددةغعَدددٛتعػدددذٜذععع

ع.عٜهٕٛعايبٝتعؾٝ٘ع ةي،بذعٜ، عايكرب
ع.عٚسطٛي٘عأ ًِعقًتع:عالع

عقةٍع:عاؿربعٜةعأ ةعرسع.
ةس٠عقددةٍع:عأسأٜددتعإٕعقتدددٌعايٓددةغع ،لددِٗع ،لدددةفعستدد٢ع ػددشمعسذدددععععععع

ع.عايضٜتعَٔعايذَة٤عكعنٝـع ـٓع
ع.عقًتع:عالعٚسطٛي٘عأ ًِ

عقةٍع:عاق،ذعملع ٝتوعٚاغًلع ة وع.ع
عقًتع:عؾ ٕعملعأ شى؟عع

عقةٍع:عؾة٥تعَٔعأْلعَِٓٗعؾهٔعؾِٝٗع.
عقًتع:عؾآخزعط٬سٞ؟عع

ٚٸ ددوععععععععقددةٍ :عإرٕع ؼددةسنِٗعؾُٝددةعٖددِعؾٝدد٘عكعٚيهددٔعإٕعخؼددٝتعإٔعٜش
ػدد،ةععايظددٝـعؾددةيلع ددشفعسدا٥ددوع ًدد٢عٚدٗددوعستدد٢عٜبدد٤ٛع   دد٘عٚإ ددوععع

ع.(1)ع(ؾٝهٕٛعَٔعأؿشة عايٓةسع
أخدددشزعايبٝٗكدددٞع دددٔعأ دددٞعَٛطددد٢ع دددٔعايدددٓ عؿددد٢ًعالعع:ع)عايجةيدددحع

انظدددشٚاعطدددٝؿهِعٜ،ددد عملعايؿتٓددد١عكعٚاقط،دددٛاعععع:ٚطدددًِعقدددةٍعٚآيددد٘ع ًٝددد٘ع
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ٚنْٛدددٛاعؾٝٗدددةعندددةخلريعَدددٔعا ددد ععكعٚايضَدددٛاعأددددٛافعايبٝدددٛتعكعأٚ دددةسنِ
ع.(1)(آدّ

ٚآيدد٘ع ددٔعأ ددٞع هددش٠عقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع:ع)ايشا ددعع
أ٫عإْٗددةعطددتهٕٛعؾددعلعكعأ٫عثددِع هددٕٛعؾتٓدد١عايكة ددذعؾٝٗددةعخددريعَددٔععععع:ٚطددًِع

ايكددة٥ِعكعٚايكددة٥ِعؾٝٗددةعخددريعَددٔعاكلةػددٞعكعٚاكلةػددٞعؾٝٗددةعخددريعَددٔعايظددة ٞعع
ةعكعؾدد راعْضيددتعؾُددٔعنددةٕعيدد٘عإ ددٌعؾًًٝشددلع   ًدد٘عكعَٚددٔعنددةٕعيدد٘عأسضعإيٝٗدد

عؾًًٝشلع كسك٘ع.
ع.عٜةعسطٍٛعالعإٕعملعٜهٔعي٘عريوعؾكٌٝع:عأسأٜت

قدددةٍع:عؾًٝكخدددزعسذدددشافعؾًٝدددذمع ددد٘ع ًددد٢عسدددذعطدددٝؿ٘عكعثدددِعيٝدددٓرعإٕعععععع
عاطتطةععايٓذة٠عكعايًِٗعٌٖع ًػتعث٬ثةفع.

ٜٓطًددلع ددٞععؾكددةٍعسدددٌع:عٜددةعسطددٍٛعالعكعأسأٜددتعإٕعأنشٖددتعستدد٢عععععع
عإػلعأسذعايـؿغلعكعؾريَٝ عسدٌع ظِٗعأٚعٜلش  ع ظٝـعؾٝكتً ؟

عقةٍعٜب٤ٛع   ٘عٚإ وعؾٝهٕٛعَٔعأؿشة عايٓةسع.
ع.(2)ع(قةهلةعث٬ثةفع

أخددشزعاحلددةنِعٚؿددشش٘ع ددٔعسزٜؿدد١عأْدد٘عقٝددٌعيدد٘ع:عَددةعععععععع:ع)عاخلددةَع
ع كَشْةعإراعقتٌعاكلـًٕٛ؟ع

ؾدد ٕعدخددٌععقددةٍع:عآَددشىعإٔع ٓظددشعأقـدد٢ع ٝددتعملعداسىعؾددتًرعؾٝدد٘عكععععععع
ع.(3)ع( ًٝوعؾتكٍٛعي٘ع:ع ٴ٪ٵع   ٞعٚإ وعؾتهٕٛعنة ٔعآدّع

 ددٔعخةيددذع ددٔع شؾطدد١عقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالععععع:ع)عايظددةدغ
ٜددةعخةيددذعإْدد٘عطددٝهٕٛع ،ددذٟعأسددذاخعٚؾددعلعٚاخددت٬فععع:ٚطددًِعٚآيدد٘ع ًٝدد٘ع

ع.(1)ع(كعؾ ٕعاطتط،تعإٔع هٕٛع بذعالعاكلكتٍٛع٫عايكة ٌعؾةؾ،ٌ
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ايهٛؾدد١عٚاختًددـعملعطدد١ٓعٚؾة دد٘عٖددٌعٖددٞععععععٚطددهٔعخةيددذع ددٔع شؾطدد١عع
طدد١ٓعطددتغلعيًددٗذش٠عأٚعطدد١ٓعإسددذ٣عٚطددتغلعايددالعقتددٌعؾٝٗددةعاحلظددغلع ًٝدد٘ععععع

ع.(2)ايظ٬ّعكعٚقٌٝعأْ٘عخشزعيكتةي٘
أخددشزعا ددٔعأ ددٞعػددٝب١ع ددٔعا ددٔعَظدد،ٛدعقددةٍع:عمس،ددتععععععععع:ع)ايظددة عع

ٜهددٕٛعؾتٓددد١عايٓدددة٥ِعؾٝٗدددةعخدددريعَدددٔععع:ٜكدددٍٛععٚآيددد٘عايددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عع
طذععخددريعَددٔعايكة ددذعكعٚايكة ددذعخددريعَددٔعاكلةػددٞعكعععععاكللددطذععكعٚاكللددع

عٚاكلةػٞعخريعَٔعايظة ٞعكعقت٬ٖةعنًٗةعملعايٓةسع.
عقةٍع:عٜةعسطٍٛعالعكعؾِٝع كَشْٞعإٕعأدسنتعريو؟ع

عقةٍع:عادخٌع ٝتوع.ع
ٞٻ ع.قًتع:عأؾشأٜتعإٕعدخٌع ً

ع.(3)ع(قةٍع:عقٌع ٪ع   ٞعٚإ وعكعٚنٔع بذعالعاكلكتٍٛع
 دددٔعا٭ستع دددٔعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عع دددٔعخبدددة ع:ع)عايجدددةَٔ

أْدد٘عرنددشعؾتٓدد١عايكة ددذعؾٝٗددةعخددريعَددٔعايكددة٥ِعكعٚايكددة٥ِعؾٝٗددةععععع:ٚطددًِعٚآيدد٘ع
خددريعَددٔعاكلةػددٞعكعٚاكلةػددٞعؾٝٗددةعخددريعَددٔعايظددة ٞعكعؾدد ٕعأدسنددتعريددوعععع

ع.(4)ع(ؾهٔع بذعالعاكلكتٍٛع٫ٚع هٔع بذعالعايكة ٌع
ٍعسطددٍٛعالعأخددشزعا ددٔعأ ددٞعػددٝب١ع ددٔع ُددشعقددةٍع:عقددةععععععع:ع)ايتةطددعع

ٜ،ذددضعأسددذنِعأ ددةٙعايشدددٌعإٔعٜكتًدد٘عإٔععععععع:ٚطددًِععٚآيدد٘ععؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع
ٜكددٍٛعٖهددزاعكعٚقددةٍع  سددذ٣عٜذٜدد٘ع ًدد٢عا٭خددش٣عكعؾٝهددٕٛعنددةخلريعَددٔععععععع

ع.(5)ع(ا  عآدّعكعٚإراعٖٛعملعاي١ٓعٚإراعٖٛعملعاي١ٓعٚإراعقة ً٘عملعايٓةسع
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أخددشزعاحلددةنِعٚؿددشش٘ع ددٔعَ،ٝكٝدد عْٚ،ددِٝع ددٔعفلددةدعععععع:ع)اي،ةػددشع
َشؾٛ ددةفععيددٔع ؿٓدد٢عأَددالعستدد٢عٜظٗددشعؾددِٝٗعايتُددةٜضعٚايتُةٜددٌع:عسزٜؿدد١ع دٔعع

عٚاكلكةَعع.
ع.عقًتعٜةعسطٍٛعالع:عَةعايتُةٜضع
عقةٍع:ع ـب١ٝعٜظٗشٖةعايٓةغع ،ذٟعملعاٱ ط٬ّع.ع
عقًتع:عؾُةعايتُةٌٜ؟ع
عايكب١ًٝعؾتظتشٌعسشَتٗةع.ع٢قةٍع:عؽلٌٝعايكب١ًٝع ًع
ع.قًتع:عؾُةعاكلكةَعع

ع.(1)(إػلع ،فعختتًـعأ ٓةقٗةعملعاحلش ع،لٗة ظريعا٭سبةسع قةٍ:
:ع ًٝددد٘عايظددد٬ّع ًدددٞع دددٔعأ دددٞع ةيددد ع دددٔعاٱَدددةّ:ع)عاحلدددةدٟع ؼدددش

طدددتهٕٛعؾتٓددد١ع ـدددٌعايٓدددةغعَٓٗدددةعنُدددةعضلـدددٌعايدددزٖ عملعاكل،دددذٕعؾددد٬عع
ِٵعكعؾ ٕعؾِٝٗعا٭ ذاٍ ٗٴ ُٳتٳ ًَ ع. ظبٛاعأٌٖعايؼةّعٚطبٛاعَ 

يج،ةيدد عٚطريطددٌعالعطددٝبةفعَددٔعايظددُة٤عؾٝػددشقِٗعستدد٢عيددٛعقة ًددِٗعاعععععع
ع.غًبتِٗ

ثدددِعٜب،دددحعالع ٓدددذعريدددوعسدددد٬فعَدددٔع ددد ٠عايشطدددٍٛع ًٝددد٘عايـددد٠٬ععع
ٚايظددد٬ّعملعإثددد ع ؼدددشعأيؿدددةفعإٕعقًدددٛاعأٚعقلظددد١ع ؼدددشعأيؿدددةفعإٕعنجدددشٚاععععع
أَددةس ِٗعإٔع ٬َددتِٗعأَددتعأَددتع ًدد٢عثدد٬خعساٜددةتعٜكة ًددِٗعأٖددٌعطددبععععع
ساٜدددةتعيدددٝععَدددٔعؿدددةس عساٜددد١عإ٫عٖٚدددٛعٜطُدددععملعاكلًدددوعكعؾٝكتًدددٕٛععععع

ٗدددشعاهلدددةلٞعؾدددريدٸعالع ًددد٢عايٓدددةغعإيؿدددتِٗعْٚ،ُدددتِٗعٜٚٗضَدددٕٛعثدددِعٜظ
ع.(2)ع(ؾٝهْٕٛٛع ٢ًعريوعست٢عطلشزعايذدةٍع

 ددٔعأ ددٞعٖشٜددش٠:عمس،ددتعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع:ع)عايجددةْٞع ؼددش
ٚطدددًِعٜكدددٍٛع:عإراعٚق،دددتعاكل٬سدددِعخدددشزع ،دددحعَدددٔعاكلدددٛايٞعَدددٔععٚآيددد٘ع
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عدَؼددلعٖددِعأنددشّعاي،ددش عؾشطددةفعٚأدددٛدِٖعطدد٬سةفعٜ٪ٜددذعالع ٗددِعٖددزاععععععع
ع.ع(1)ع(ايذٜٔع

 ددٔعدددبريع ددٔعْؿددريعقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالععع:ع)ايجةيددحع ؼددشع
ٚطدددًِع:عيتظتـددد،ظلعا٭سضع كًٖدددٗةعستددد٢ع٫عٜهدددٕٛع ًددد٢عععععٚآيددد٘ع ًٝددد٘ع

َٳددذٳسع٫ٚعٚ ددشعٚيٝبددتًغلعآخددشعٖددزٙعا٭َدد١ع ددةيشدـعؾدد ٕععععع  ٗشٖددةعأٖددٌع ٝددتع
ٗعععع ِع دددةيشدـعٚايكدددزفعع دددة ٛاع دددة ع ًدددِٝٗعكعٚإٕع دددةدٚاع دددةدعالع ًدددٝ

ع.(2)(ايـٛا لٚاكلظ عٚ
أخددشزعأفلددذع ددٔعأ ددٞعطدد،ٝذعاخلددذسٟعقددةٍع:عقددةٍععععععع:ع)ايشا ددعع ؼددشعع

ٚطددًِع:عأ ؼددشنِع ةكلٗددذٟعٜب،جدد٘عالعملعععٚآيدد٘عسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع
ع.أَالع ٢ًعاخت٬فعَٔعايضَةٕعٚص٫صٍ

ؾددُٝٮعا٭سضعقظددطةفعٚ ددذ٫فعنُددةع٦ًَددتعدددٛسافعٚ ًُددةفعٜٚشكدد٢ع ٓدد٘عععععع
عا٭سضعكشةسةفع.عطةنٓٛاعايظُة٤عٚطةنٓٛاعا٭سضعكعٜكظِ

ع.ؾكةٍعي٘عسدٌع:عَةعكشةسة
قددةٍع:ع ةيظدد١ٜٛع ددغلعايٓددةغعكعٚؿلددٮعقًددٛ عأَدد١عذلُددذعغٓدد٢عكعٜٚظدد،ِٗعععع
 ذيدد٘عستدد٢عٜددكَشعَٓددةدعٜٓددةدٟعٜكددٍٛع:عَددٔعنةْددتعيدد٘عملعَددةٍعسةددد١عؾُددةععععععع

ٌٷعٚاسذع ع.ٜكّٛعَٔعاكلظًُغلعإ٫عسد
ٟٸعٜددكَشىعإٔعععععع ؾٝكددٍٛع:عا٥ددتعايظددةدٕعٜ،دد عاخلددةصٕعؾكددٌعيدد٘ع:عإٕعاكلٗددذ

ع.عَة٫فعؾٝكٍٛعي٘ع:عأسحعست٢عإراعد،ً٘عملعسذشٙعٚأ شصٙعْذّ ،طٝ 
ؾٝكددٍٛع:عنٓددتعأدؼددععأَدد١عذلُددذعْؿظددةفعإرع ذددضع دد عَددةعٚطدد،ِٗعقددةٍععع

ع.:عؾريدعكعؾ٬عٜكبٌعَٓ٘عكعؾٝكةٍعي٘ع:عإْةع٫عْكخزعػ٦ٝةفعأ طٝٓةٙ
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ٓغلعثددِع٫عخددريعملعؾٝهددٕٛعنددزيوعطددبععطددٓغلعأٚع ددةٕعطددٓغلعأٚع ظددععطددع
ع.(1)ع(عملعاحلٝة٠ع ،ذٙع:عثِع٫عخرياي،ٝؽع ،ذٙعقةٍ

 دددٔعأ دددٞعطددد،ٝذعاخلدددذسٟعقدددةٍع:عقدددةٍعسطدددٍٛعالع:ع)عاخلدددةَعع ؼدددش
ٚطدددًِع:عع٫ع كدددّٛعايظدددة ١عستددد٢عؿلًدددوعا٭سضععععٚآيددد٘عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عع

سدددٌعَددٔعأٖددٌع ددٝالعأدًددٞعأقٓدد٢ععٚيؿدداعأ ددٞعداٚدع:ععاكلٗددذٟعَدد عأدًدد٢ع
 ًُددةفعايبٗدد١عأقٓدد٢عا٭ْددـعؿلددٮعا٭سضعقظددطةفعٚ ددذ٫فعنُددةع٦ًَددتعقبًدد٘ععععععععع

ع.(2)(ٚدٛسافعٜهٕٛعطبععطٓغل
 ددٔعأ ددٞعطدد،ٝذعاخلددذسٟعكع ددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالعععععع:ع)ايظددةدغع ؼددشعع

ػددوعع-ٚطددًِعقددةٍع:عطلددشزعاكلٗددذٟعملعأَددالعقلظددةفعأٚعطددب،ةفعععععٚآيدد٘ع ًٝدد٘ع
قًٓددةع:عأٟعػدد٤ٞعقددةٍع:عطددٓغلعكعثددِع شطددٌعايظددُة٤ع ًددِٝٗععععع-أ ددٛعايددٛسٟع

دطددةفعصلدد٤ٞعَددذساسافع٫ٚع ددذخشعا٭سضعَددٔعْبة ٗددةعػدد٦ٝةفعكعٜٚهددٕٛعاكلددةٍعنشعع
ايشددددٌعإيٝددد٘عؾٝكدددٍٛعٜدددةعَٗدددذٟعأ طددد عأ طددد عؾٝشجدددٞعيددد٘عملعثٛ ددد٘عَدددةععع

ع.(3)ع(اطتطةععإٔعضلٌُع
أخدددشزعأفلدددذعَٚظدددًِع:عٜهدددٕٛعملعآخدددشعايضَدددةٕععععع:ع)ايظدددة عع ؼدددشعع

ع.(4)ع(عخًٝؿ١عٜكظِعاكلةٍع٫ٚعٜ،ذٙ
أخددشزعا ددٔعأ ددٞعػددٝب١ع ددٔعأ ددٞعطدد،ٝذعاخلددذسٟع ددٔعععع:ع)ايجددةَٔع ؼددشع

قددةٍع:عطلددشزعملعآخددشعايضَددةٕعخًٝؿدد١ععععععٚطددًِٚآيدد٘عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع
عٚاكلشادعاٱَةّعاكلٗذٟع ًٝ٘عايظ٬ّ.عك(5)ع(ٜ،طٞعاحللع ػريع ذد
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 ددٔعأ ددٞعػددٝب١ع ددٔعأ ددٞعطدد،ٝذعاخلددذسٟعقددةٍع:عقددةٍععععع:ع)ايتةطددعع ؼددشع
ٚطددًِع:عطلددشزعسدددٌعَددٔعأٖددٌع ددٝالععععععٚآيدد٘عسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع

ع.(1)( ٓذعاْكطةععَٔعايضَةٕعٚ ٗٛسعَٔعايؿعلعٜهٕٛع طة٩ٙعسجٝةف
دخًددتعاكلظددذذعؾدد راعايٓددةغعقددذعٚق،ددٛاععٚسٟٚع ددٔعاحلددةسخعأْدد٘عقددةٍع)

٣عإٔعايٓدددةغعؾكًدددتع:عأ٫ع دددشع ًٝددد٘عايظددد٬ّؾك ٝدددتع ًٝدددةفعععملعا٭سةدٜدددحك
ع.عقذعٚق،ٛاعملعا٭سةدٜح

ع.عؾكةٍع:عٚقذعؾ،ًٛا
ع.عؾكًتع:عْ،ِ

ٚطدددًِعٚآيددد٘عؾكدددةٍع:عأَدددةعأْدددٞعمس،دددتعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععع
عقةٍع:عقًتع:عؾُةعاخلشٚزعَٓٗةعٜةعسطٍٛعال؟ٜكٍٛع:عإْٗةعطتهٕٛعؾت١ٓع

قةٍع:عنتة عالعؾٝ٘عْبكعَةعقبًهِعٚخربعَةع ،ذنِعٚسهدِعَدةع ٝدٓهِعٖدٛعععععع
ايؿـٌعيٝعع ةهلضٍكعَٔع شن٘عَٔعدبدةسعقـدُ٘عالعَٚدٔعا تػد٢عاهلدذ٣عملعععععع
غددريٙعأكددً٘عالكعؾٗددٛعسبددٌعالعاكلددتغلعٖٚددٛعايددزنشعاحلهددِٝعٖٚددٛعايـددشا ععع

ضٜؼع ٘عا٭ٖٛا٤ع٫ٚع ًتبعع د٘عا٭يظدٔع٫ٚعٜؼدبععَٓد٘عععععاكلظتكِٝعٖٚٛعايزٟع٫ع 
اي،ًُة٤ع٫ٚعطلًلع ٔعنجش٠عايشدع٫ٚع ٓكلٞع ذة٥ب٘عٖٚٛعايزٟعملع ٓت٘عائع

ٓٳةعقإشٵ٤ٳاْٳٶةع ٳذٳبٶة}إراعمس،ت٘عإ٫ععإٔعقةيٛاع ُٹ،ٵ َٔعقةٍع ٘عؿذمعَٚٔع ٌُع ٘عع{طٳ
يٝوعأدشعَٚٔعسهِع ٘ع ذٍعَٚٔعد ةعإيٝ٘عٖذ٣عإػلعؿشا عَظتكِٝعخزٖةعإ

ع.(2)ع(ٜةعأ ٛس

 لأْٛ أظثاب إٌصٚي ضد ٌإلز٘اب
أطددبة عايٓددضٍٚعنًُدد١عَشنبدد١عَددٔعنًُددتغلعكعؾة٭طددبة عـلددععطددب عكعععع
ٖٚددٛعا٭َددشعٚاكلددةد٠عايددالعٜتٛؿددٌع ٗددةعإػلعَ،شؾدد١عغريٖددةعكعأَددةعايٓددضٍٚعؾٗددٛعع

عاهلبٛ عَٔعا٭ ٢ًعإػلعا٭طؿٌع.
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ٚملعاٱؿدددط٬ عٖدددٛع ًدددِعَدددٔع ًدددّٛعايكدددشإٓعٚ ؿظدددريٙعيبٝدددةٕعطدددب عع
عاٯ١ٜعأٚعايظٛس٠عٚايٛاق،١عايالعؿةسبتٗةع.عْضٍٚ

عٖٚٓةىعَظة٥ٌعملعاكلكةّع:
:ع دددذّعاكل٬صَددد١ع دددغلعْدددضٍٚعاٯٜدددةتعٚا٭طدددبة عكعؾُدددٔعآٜدددةتععا٭ٚػل

ايكددشإٓعَددةعيددٝععهلددةعطددب عْددضٍٚعكعٚأُٜٗددةعأنجددشعاٯٜددةتعايددالعهلددةعطددب عععع
ْددضٍٚعسةدثدد١عٚٚاق،دد١عأّعاٯٜددةتعايددالعيددٝععهلددةعطددب عْددضٍٚعكعاكلختددةسعععععععع

إرعؿلهددٔع كظددِٝعآٜددةتعايكددشإٓعملع ًدد١عٚطددب عايٓددضٍٚعإػلععععععععٖددٛعايجددةْٞعكعع
عقظُغلع:

ع:عايٓضٍٚعاٱ تذا٥ٞعَٔعغريعٚاق،١ع هٕٛعطببةفعيًٓضٍٚع.ا٭ٍٚع
:عايٓددددضٍٚعايظددددب عأٟعْددددضٍٚعاٯٜدددد١عيظددددب عَ،ددددغلعكعَٚددددٔعععايجددددةْٞع

صعَٚٓٗددةعَددةع ،ددشفععٍ َشللأأُمٌن  أا٭طددبة عَددةعنددةٕع ددةٖشافعنةيٛقددة٥ععٚآٜددةتعطععع

عا٭ٍٚعٖٛعا٭نجشع. ًشة عايكشا٥ٔعٚايكظِع
:عنددجريعَددٔعأطددبة عايٓددضٍٚعرنشٖددةعايتددة ،ٕٛعٚ ددة ،ٛعايتددة ،غلعكعععايجةْٝدد١ع

ٚستد٢عايددالعسٜٚددتع دٔعايـددشة ١عؾددةٕع ددذدعايـدشة ١عايددزٜٔعرنددشٚاعٖددزٙعععع
عا٭طبة عَ،ذٚدع.

ٚأنجددشعايـددشة ١عايددزٜٔعسٜٚددتع ددِٓٗعأطددبة عيٓددضٍٚعاٯٜددةتعٖددٛع بددذعع
إيٝدد٘عكعٚقددذعجتددذعالع ددٔع بددةغع ًدد٢عؾددشضعؿددش١عايظددٓذعْٚظددب١عاحلددذٜحعع

س٩ٜتددةٕع ددٔعا ددٔع بددةغعوـددٛقعأطددبة عْددضٍٚعآٜدد١عرلـٛؿدد١عكعنددٌعععععععع
طددب عرلتًددـع ددٔعاٯخددشعكعٖٚددٛعأَددشعدددة٥ضعملع ًددّٛعايكددشإٓع ًدد٢عؾددشضععع

عؿش١عايظٓذعملعنٌعَُٓٗةع.
:عقددذعجتددذع بددذعالع ددٔع بددةغعٜددشٟٚعطددب عايٓددضٍٚعٯٜدد١عختددفععايجةيجدد١ع

عٜٛيددذع ،ددذعَجددٌَددةعقبددٌعٖذددش٠عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٖٚددٛعملعع
 ددٔعا ددٔع بددةغعأْدد٘عقددةٍ:عأٍٚعَددةعْددضٍع دد٘عدربٜددٌعع ددٔعايلددشةىع)عَددةعٚسد



 259ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

ٚطددًِعقددةٍ:ع عٜددةعذلُددذعاطددت،ذعثددِعقددٌععععٚآيدد٘ع ًدد٢عايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عع
ع.(1)ع( ظِعالعايشفلٔعايشسِٝ

 ددٔعأ ددٞعؿددةحلع ددٔعا ددٔع بددةغعقددةٍ:ع عقددةّعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععععع)
يدددشسِٝعاحلُدددذعلعس ععٚطدددًِعؼلهددد١عؾكدددةٍ:ع ظدددِعالعايدددشفلٔعاععععٚآيددد٘ع

ع.(2)ع(اي،ةكلغلكعؾكةيتعقشٜؽ:عسضعالعؾةى
أ ددٞعؿددةحلع ددٔعا ددٔع بددةغعقددةٍع:عقددةّعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععٚ ددٔع)

ًَدد٢ٻععع}ٚطددًِعؼلهدد١عؾكددةٍع:ععٚآيدد٘ع ًإددٛاع ٳ ِ عععَأ٫ع ٳ،ٵ ٔ عايددشٻسٹٝ ُٳ ٘ٹعايددشٻسٵ َّدد ِ عاي  ٹظٵدد
ُٹغلٳ ًٹ َٴظٵ ع.ع(3){ٚٳْأ ٴْٛٹ٢ع

ع.ع(4)ع(العؾةىعؾكةيتعقشٜؽع:عدمٸع
أٚعٜدددشٟٚعأطدددبة ةفعوـدددٛقعآٜدددةتعْضيدددتعملعَ،شنددد١ع دددذسعأٚعَ،شنددد١ععع
أسددذعكعٚنددةٕعآْددزاىعؿددبٝةفعملعَهدد١عَددععأ ٝدد٘عاي،بددةغع ددٔع بددذعاكلطًدد ععععععععععع
ايدددزٟعٚقدددععأطدددريافع ٝدددذعاكلظدددًُغلعملعَ،شنددد١ع دددذسعٖدددٛعٚ كٝدددٌع دددٔعأ دددٞععع
 ةيدد عكعللددةعٜددذٍع ًدد٢عمسة دد٘عَددٔعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عععععععععع

عأٚعايـشة ١ع.عٚطًِعأٚعَٔعأٌٖعايبٝت
يٝهددٕٛعَددٔعاٱ ذددةصعملعْبدد٠ٛعذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع ددذّعععع
اؾتتدددةٕعايـدددشة ١عٚايٓدددةغع ـدددذٚدعاي،بدددةغع دددِعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ع

عٚآي٘عٚطًِعٚ كٌٝعا ٔع ُ٘ع ٔعايذ ٠ٛعٚايتٓضٌٜع.ع
َٚدددٔعاٱ ذدددةصعٚأطدددبة عَٓدددععاٱؾتتدددةٕع دددشٚصعاٱَدددةّع ًدددٞع ًٝددد٘ععععععع

ٝددذ٠ع ددٔعاحلددةسخعا ددٔع ددِعايددٓ عيش٩طددة٤ععايظدد٬ّعكعٚفلددض٠ع ددِعايددٓ عٚ ب
عقشٜؽعايزٜٔع ًبٛاعاكلبةسص٠عّٜٛع ذسع.

                                                           

ع.1/10اطبة عايٓضٍٚعع(1)
ع.1/11ة عايٓضٍٚعاطبع(2)
ع.31طٛس٠عايٌُٓعع(3)
ع.1/2ايهؼـعٚايبٝةٕعيًج،ً عع(4)
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ٚللةعٜشٜٚد٘عا دٔع بدةغعَدٔعأطدبة عْدضٍٚعآٜدةتعَهٝد١عؾؿدٞعقٛيد٘ع ،دةػلعععععععععععع

َْنننننننننط َْنقأَِلللم نً ْ للل  أَ نت  نٍلللد ًن ن أَننت َشلللأأُمٌَّنَ س لللٌمأُكَمنكأو لللانس لللِٗم نْ ٌس لللٓنِْللل

ع.ع(1)عصمانس ٌ َّٕ نَّمشاَِِمنٍ ت ِ داَلنَّْمُكَّ  نِباإلنمي انننفأقأَدنؿ 

الع دددٔعأإَٝٸددد١عاكلخضَٚدددٞعٚسٖددد عَدددٔعقدددشٜؽععععقدددةٍ:عْضيدددتعملع بدددذع)
ـٸددؿةعرٖبددةفعٚٚطٸددععيٓٸددةعأسضعَهعدد١كععععععع ُٸددذعأد،ددٌعيٓددةعاي ٚؾذددشععقددةيٛا:عٜددةعذل

ٌٸععا٭ْٗدددددةسعخ٬هلدددددةع ؿذدددددرياعْددددد٪َٔع دددددو.ع ّٵع}ؾدددددكْضٍعالع دددددضٸعٚدددددد َأ
ٕٳ ع.(2)({ ٴش ٜذٴٚ

َُ  ََّّننَّم اس للٌلننً ه للَمننننننن أٜأنت قأللاِتُمٌٚملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع ًٌَْللانن كأَ للٌَّن أٍَو للان و َمنً ه و للٌَّنِبللإن ن نقأ

َُِّْٛني نننننن قددةٍعع(3)عصب للد ٕ ًُكَمن أًال نْ لل اٍّن أت َ ظ للٌَن و َمنفأاممَّللى ن أح للِّ ن أَننت َ ظ للٌَي نإنَننُكُّللت َمنْ لل

ْضيددتعملعأ ددٞعطددؿٝةٕع ددٔعسددش عٚاحلددشخع ددٔعٖؼددةّعٚطددٌٗٝعا ددٔع بددةغع)
ع ٔع ُشٚك
َدد١ع ددٔعأ ددٞعدٌٗكٚطددة٥شعس٩طددة٤عقددشٜؽع٦َٜٛددزعايددزٜٔعْكلددٛاعععععٚ هش

ُٸددٛاع دد خشازعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععععععاي،ٗددذك ٚطددًِعٚآيدد٘عٖٚددِعايددزٜٔعٖ
ّععع ٖٚددٛع ،ٝددذعكعٚخدد٬فعَٛكددٛعععععٚقددةٍعدلةٖددذع:عٖددِعأٖددٌعؾددةسغعٚايددشٚ

ع٥ععايالعؿةسبت٘عٚصَةْٗةعَٚهةْٗةع.ايٓضٍٚعٚايٛقة
ٚعععإرع اع ددةحلش عٚايكتددةٍع ددبغلعٖددزٙعاٯٜدد١عإٔعاكلؼددشنغلعٖددِعايددزٜٔعا تددذأ

كعَددععاٱكددشاسعايٝددَٛٞع ددةيٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عكعععععع
ٚؾٝدد٘عد دد٠ٛعيًُظددًُغلعيت،ةٖددذعا٭ؿلددةٕعٚاكلٛاثٝددلعاي،ةَدد١عٚاخلةؿدد١عكعٖٚددٌععع
ٜددذخٌعؾٝٗددةعايذطددتٛسعٚايكددٛاْغلعايٛكدد،١ٝعملعا٭َددٔعٚسكددٛمعٚٚادبددةتعععععع

افعملعاكلٛا ٓددد١عكعايدددٛا عْ،دددِعكعيتهدددٕٛعأطدددبة عايٓدددضٍٚعَٛ ظددد١عٚسػدددةدع
                                                           

ع.108طٛس٠عايبكش٠عع(1)
ع.ع1/213ايهؼـعٚايبٝةٕعع(2)
ع.13طٛس٠عايتٛ ١عع(3)
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ايؼدد،ٛ عٚ ٓددٛععا٭ْظُدد١عكعَٚددٔعخؼدد١ٝعالعايددالعععععٚاخددت٬ قة ددٌعا٭ٜددةّعع
عأختتُتع ٗةعاٯ١ٜعأ ٬ٙعإدتٓة عطؿوعايذَة٤عٚايتؿذرياتع.

ٚملعٜدددكتعكعٚقدددةٍعسزٜؿددد١ع دددٔعايُٝدددةٕع:عَدددةعقإٛ دددٌعأٖدددٌعٖدددزٙعاٯٜددد١عع
ِٵع}أًٖدددٗةع ،دددذعع ٗٴددد ٕٳعَي ُٳدددة ٜٵ ِٵع٫عَأ ٗٴددد ـلدددععؿلدددغلعأٟعٚؾدددة٤ععع ٗدددٛدِٖكع(1){إ ْٻ

عع ةيُٝغل.
عقةٍعقطش ع:ع٫عٚؾة٤عهلِع ةي،ٗذعٚأْؼذع:ع

ٟٸع ٗذٳٖة ًََؿتٵع٫ٜٓكفعايٓٸك عٚإٕعسٳ
عؾًٝععكلخلٛ عايبٓةٕعؿلغلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عاحلظغلعٚ طة٤عٚا ٔع ةَشع:ع٫عإؿلةٕعهلِع هظشعاهلُض٠ك
عٚهلةعٚدٗةٕع:عأسذُٖةع٫ ـذٜلعهلِك

َٸ١كٜذٍع ًٝ٘ع كٌٜٚع ط١ٝعاي،ٛملع عقةٍع:ع٫عدٜٔعهلِع٫ٚعر
عؾ٬ع ٪َٓٛاع ِٗعؾةقتًِٖٛك

سٝدددحعٚددددذؽلِٖٛعؾٝهدددٕٛعَـدددذسافعَدددٔعاٱؿلدددةٕعايدددزٟعٖدددٛعكدددذعععععععع
ٛٵفععع}ا٫خةؾدد١عقددةٍعالع ددضعٚدددٌع:ععععع ٔٵعخدد َٹٸدد ٗٴِع ٓٳ َٳدد ٕٳع}ع{ٚٳ٤ٳا ٗٴدددٛ ٜٳٓتٳ ِٵع ٗٴدد ًَّ ع{َي،ٳ

ع.عيهٞعٜٓتٗٛاع ٔعايط،ٔعملعدٜٓهِعٚاكلظةٖش٠ع ًٝهِ
عٚقٌٝع:ع ٔعايهؿش.
َٶدددةعع}كلظددًُغلع ًددد٢عدٗددةدعاكلؼدددشنغلعععثددِعقددةٍعسةكٸدددةفعاعع ٛٵ ٕٳعَق ًإٛ َأ٫ع ٴَكددة ٹ

ِٵ ٗٴ ُٳةْٳ ٜٵ ٍ }ْكلٛاع ٗٛدِٖعع{ْٻَهجٴٛاعَأ ُټٛاع ٹ  خٵشٳاز عايشٻطٴٛ ٖٳ ع.(2)(ع{ٚٳ
َٚ،ٓدد٢عٖددزاعايكتددةٍعٖددٛعايددذؾةععكعٚيهددٔعطددٛس٠عايتٛ دد١عَددٔعآخددشعَددةعععععععع

عْضٍعَٔعايكشإٓع ٢ًعايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.

                                                           

ع.12طٛس٠عايتٛ ١عع(1)
ع.6/97ايهؼـعٚايبٝةٕعيًج،ً عع(2)
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َْنُ ْكللل ني نً قأمِْ لللى نننننعطٚملعقٛيددد٘ع ،دددةػل َْنب َولللِدنإنمي اِنلللِىنإنَّٜنْ للل َْنكأَّأللل  نِباممَّلللِىنِْللل ْ للل

َْنن ـ لللٌبنِْللل َْنط للل  ح نِبلللاْمُكَّ ننػ لللَدًََّنفأو مألللََونَمنيأ َْنْ للل ْ نِباإلنمي لللانننً مأِكللل ْ ْلو لللِٗ

قددةٍعا دددٔع بٸددةغع:عْضيدددتعٖددزٙعاٯٜددد١عملع ُدددةسعععع)ع(1)عصَّممَّللِىنً مأو للَمنُ للل  ٌَّ نُ ِعللَمٌننن

ٕعاكلؼدددشنغلعأخدددزٚٙعٚأ دددةٙعٜةطدددشعٚأإَددد٘عمسٝددد١عٚؿدددٗٝبةفعٚ ددد٫٬فععٚريدددوكعأ
عٚخبة ةفعٚطةكلةفعؾ،ز ِٖٛك

ع.(2)ع(ؾكَةعمس١ٝعؾ ْٗةعس طتع غلع ،رئٜعٚٚد٤ٞعقًبٗةعحبش ١ع
ٚقددذعٚيددذعا ددٔع بددةغعقبددٌعٖذددش٠عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘ععععععع
ٚطددًِع ددج٬خعطددٓٛاتعكع٫ٚعٜددٓكفعٖددزاعا٭َددشعَددٔعٚثةقدد١عَددةعٜشٜٚدد٘عا ددٔعععع

غع٭ْدد٘عأخددزٙع ددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأٖددٌعايبٝددتعععععع بددة
عٚايـشة ١عكعإ٫عأْ٘عملعضللشعأطبة عايٓضٍٚع.

ٚرنددشعإع بددذعالع ددٔع بددةغعأطددًِعقبددٌعؾددتضعَهدد١ع ٛقددتعقًٝددٌعٚملعععع
عٜٗةدشعقبٌعايؿتضع.

ـَللو َّني ننننننٚملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطع نً ْ للانمأُكللَمنٜأنت قأللاِتُمٌن نِفللُنس للَِِمننَّممَّللِىنً َّْمو َشت 

َْنه لللِ ِينن َُ نَجُّ لللانِْللل ْ نٍ ُقٌُملللٌن نَ باُّ لللان أ َْنَّم اج لللالننً َّمُّاش لللإِنً َّمٌْنْملللد َّنننَّمَّلللِ ٍ ِْللل

َْنمأللد َن أنن ِؼللرًيَّنن َْنمأللد َن أنً مََِللانً ََّجو للمنمأُّ للانِْلل ٚسدعع(3)صَّْمقأ ٍَ للِْنَّمعَّللاِممنن أَهُمو للانً ََّجو للمنمأُّ للانِْلل

ْددةغعَظددًُٕٛعنددةْٛاعؼلهدد١عععقددةٍع:عاكلظتلدد،ؿٕٛع.عأع ددٔعا ددٔع بددةغعأْدد٘عع)عع
ع٫عٜظتطٝ،ٕٛعإٔعطلشدٛاعَٓٗةع.

                                                           

ع.106طٛس٠عايٓشٌعع(1)
ع.7/421ايهؼـعٚايبٝةٕعيًج،ً عع(2)
ع.75طٛس٠عايٓظة٤عع(3)
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ٚأخدددشزعايبخدددةسٟع دددٔعا دددٔع بدددةغعقدددةٍع:عنٓدددتعأْدددةعٚأَدددٞعَدددٔعععععععع
ٚنددةٕعؿددػريافع ددغلعأ ٜٛدد٘عكعٚاكلددشادعَددٔعايكشٜدد١عملعاٯٜدد١ععععع(1)(عاكلظتلدد،ؿغلع.

ٚ ددٔعا ددٔع بددةغعٚغددريٙعكعٚملععع(2)أ دد٬ٙعَهدد١كعٖٚددٛعاكلددشٟٚع ددٔع ة٥ؼدد١ععع
ع.(3)ٍعـلٝععاكلؿظشٜٔعٚاي،ٕٝٛع:عٖٞعَه١عملعقٛعايٓهت

ٚٚسدعيؿدداعطايظددةملصعملعايكددشإٓعَددش غلعإسددذاُٖةعملعاٯٜدد١عأ دد٬ٙعكععععععع

ً ٍ للٌَ  نٍ و لل  نَّمعَّللاِمم نُ مأللٓننننٚا٭خددش٣ع ت،ًددلع ،ددةملعاٯخددش٠عكع كٛيدد٘ع ،ددةػلعطععععع

 ٝ ع.ع(4)عصٍ د ٍَِىنٍ ُقٌل نٍ امأََت ُُّنَّتا  َ   نْ   نَّم اس ٌلننس َِِ

٘ععععيبٝددةٕ ملعاٯخددش٠عكعٚسددةٍعايٓددذّعايؼددذٜذعععععقددبضعايظًددِعٚطدد٤ٛع ةقبتدد
ايدددزٟعٜـدددٝ عايظدددةملعملعاٯخدددش٠عكعيتهدددٕٛعاٯٜددد١عإْدددزاسافعَدددٔعاٱسٖدددة ع

إخةؾدد١ع ةَدد١عايٓددةغع ٛقددة٥ععٚ ؿذددرياتع ددش بِٗعععععَٓدد٘ع٭ْدد٘ع ًددِعكعٖٚددٌععع
اكلدددةدٟعايدددزٟعٜكدددعع ًددد٢عٚايلدددشسعايٓؿظدددٞعٚٚجت،ًدددِٗعٜدددذسنٕٛعايؿ،دددٌع

ًددِعٚاٱثددِعملععاكلظًددّٛعكعايددٛا عٖددٛعا٭ٍٚعكعيبٝددةٕعسكٝكدد١عٖٚددٞعإٔعايظعععع
ايؿ،ددٌعاٱسٖددة ٞع٫عٜٓشـددشع ددزاتعايؿ،ددٌع ددٌعٜؼددٌُعَددةعٜ ػددضع ٓدد٘عَددٔععع
ايلددشسعاي،ددةّعٚاخلددةقعكعٚإسٖددةمع ٝددتعاكلددةٍعٚخضٜٓدد١عايذٚيدد١عاي،ةَدد١عَددٔععع

عاٱْؿةمعايضا٥ذع ظبب٘ع.عع
ع  

                                                           

ع.2/167ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.3/167ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.1/313ايٓهتعٚاي،ٕٝٛعع(3)
ع.27طٛس٠عايؿشقةٕعع(4)
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ع(1)آٌاخ ذَ األصٕاَ حسب عٍى اإلز٘اب
يكدددذعندددةٕعاي،دددش عٜ،بدددذٕٚعا٭ؿدددٓةّعكع٫ٚعٜكُٝدددٕٛعايـددد٠٬عكع٫ٚععععععع

ٕٛع ددٔعاكل،ةؿددٞعكعَٚددٔعإ ذددةصعايكددشإٓعوـددٛقعرنددشعا٭ؿددٓةّعععععٜتٛس دد
عٚقبضع بةد ٗةعٚايتٛطٌعإيٝٗةعٚدٛٙع:

ملعٜدددزنشعيؿددداعا٭ؿدددٓةّعَ،شؾدددةفع دددة٭يـعٚايددد٬ّعكعإ٫عَدددش٠عععععععا٭ٍٚع:
ٚاسدددذ٠عٚ دددذ ة٤عإ دددشاِٖٝعسددددة٤ع ـدددُت٘عٚأ ٓة٥ددد٘عٚرسٜتددد٘عَدددٔع بدددةد٠ععععععع

ال نإنَبلل  َِّهَم نَ  انً إنًَنقأللا٭ؿددٓةّعإػلعدةْدد عد ة٥دد٘ع ددة٭َٔعكلهدد١عكعقددةٍع ،ددةػلعطعععع

ُان أَننن وَِ د نَّٞأَػُّ ا   ع.(2)صََّجو َمنه   َّنَّمِْ مأد نَُِّْانً ََّجُّ َُُِّنً ب ُّ

ٚسدعيؿددداع)ا٭ٚثدددةٕ(عثددد٬خعَدددشاتعملعايكدددشإٓعكعٚاسدددذ٠عملعععايجدددةْٞع:
وـدددٛقعإ دددشاِٖٝع ًٝددد٘عايظددد٬ّععععٚاثٓدددتغلاٱْدددزاسعاي،دددةّعَدددٔعايؼدددشىععع

عٚقَٛ٘عكعٖٚزٙعاٯٜةتعٖٞ:

ُ ََللٌ نمأللى نَُُِّللد نَ باللِىننننننننننقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععا٭ٚػلع: َْنٍ و ُعللَمنح   ْ للاِ نَّممَّللِىنفأو للٌ ن ً ِملل أنً ْ لل

َْنَّٞأًَث للانننً ََّجت ُِِّ للٌَّنننننننن ََنمأُكللَمنَّٞأَنو للا  نإنَّٜنْ للانٍ َتمأللٓنُ مأللََُكَمنفأللاَجت ُِِّ ٌَّنَّملل اَجص نِْلل ً ُ ِحمَّلل

ع.(3)صقأٌَل نَّمز ًَن

َْند ًنننَّممَّلللللِىن أًَث اًنلللللاننننإنناو لللللاقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعطععايجةْٝددددد١ع: ت وَِ لللللد ًن نِْللللل

َْند ًنننَّممَّلللِىنٜأنٍ َوِمُكلللٌن ننننن ْ نت وَِ لللد ًن نِْللل ً ت َ ُمُقلللٌن نإنْفك لللانإننانَّمَّلللِ ٍ

                                                           

ع. كذّعرنشعٖزاعايكةْٕٛعملعايض٤عايجةَٔع ؼشع ،ذعاكلة٥تغلعَٔعٖزاعايتؿظريعع(1)
ع.35عإ شاِٖٝطٛس٠عع(2)
ع.30طٛس٠عاحلرعع(3)
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َُِ لللد ًي نً ََّطلللُك  ًَّنمألللى نإنمأََلللننننننن َ نً َّ َ نفألللاَبت غ ٌَّنُُِّلللد نَّممَّلللِىنَّمللل اَ  ِىنمأُكلللَمنَنَ ق لللانفألللاَبت غ ٌَّنُُِّلللد نَّممَّلللِىنَّمللل اَ 

ع.(1)صت َ ج و ٌن 

َٚددددٔعإ ذددددةصعايكددددشإٓع ٝةْدددد٘عيكٝددددةّعإ ددددشاِٖٝع ًٝدددد٘عايظدددد٬ّع هظددددشع

فأج و مأو للَمنج للل  ًًََّّنإنَّٜننٚملعايتٓضٜددٌعطعكعا٭ؿددٓةّع ،ددذعإقةَددد١عاحلذدد١ع ًدد٢عقَٛددد٘ععععع

َٚدددٔعقدددٍٛعايدددضٚسعايهدددز عٚاٱؾددد ا٤ععععع(2)عصكألللِِرًيَّنمأو لللَمنمأو مَّو لللَمنإنمأََلللِىنٍ َ ِجو لللٌن ننن

عٚػٗةد٠عايضٚسع.
ؿدد٢ًعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالعععع ددٔعؾة ددوعا٭طددذٟعقددةٍع:ععٚ ددٔعخددشِٜعع

ٚطدددًِعؿددد٠٬عايـدددبضعكعؾًُدددةعاْـدددشفعقة٥ُدددةفعقدددةٍع:ع دددذيتعٚآيددد٘ع ًٝددد٘ع

ً ََّجت ُِِّ لللٌَّنقألللٌَل نطػدددٗةد٠عايدددضٚسعاٱػدددشاىع دددةلعث٬ثدددةفعكعثدددِع ددد٬عٖدددزٙعاٯٜددد١ع

ع.(4()3)صح ُّ َّأإ نِممَِّىنيأََ  نْ َظ نِكني نِبِىن*َّمز ًَن

َْند ًنننَّممَّللِىن أًَث اًنللانْ للٌ داّأنب ََللُُّكَمننننطقٛيدد٘ع ،ددةػلععايجةيجدد١ع: ً قأللال نإنناو للانَّتا  للَ ت َمنِْلل

ـًللانً ْ للْأً َُّكَمننننننننن ـ للُكَمنب َو ْ نب َو ـ للُكَمنِبللِ َوٍ نً ٍ ْمو لل ِفللُنَّْم  َ للاِّنَّمللد نََ انث للمانٍ للٌَ  نَّْمقَِ اْ للِْنٍ ْكَّلل  نب َو

َْ ع.(5)صَّمُّااَ نً ْ انمأُكَمنِْ

)أؿدددٓةّ(ع ًددد٢عسلدددٛعايتدددٓهريعملعايكدددشإٓعثددد٬خععععٚسدعيؿددداععايجةيدددحع:

ً إنًَنقأللال نإنَبلل  َِّهَم نِمأأِبَللِىنَ  َ ننننَددشاتعكعاثٓددتغلعوـددٛقعإ ددشاِٖٝعكعقددةٍع ،ددةػلعطععععع

ٝأٍلنْ ِِنٍي ٌَْ  أنِفُنؿ  ع.(1)ص أت تاِ   ن أَػُّ اًْانَِمو ْ نإنناُن أَ َّكأنً قأ
                                                           

ع.17طٛس٠عاي،ٓهبٛتعع(1)
ع.58طٛس٠عا٭ْبٝة٤عع(2)
ع.31-30طٛس٠عاحلرعع(3)
ع.7/148ايذسعاكلٓجٛسعع(4)
ع.ع25طٛس٠عاي،ٓهبٛتعع(5)
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ٌع ٓددذعرّع بددةد٠ع ة٥ؿدد١عَددٔعقددّٛعَٛطدد٢ع ًٝدد٘عايظدد٬ّعاي،ذددعععايشا ددعع:

َْنننغٝددة عَٛطدد٢ع ددِٓٗعكعقددةٍع ،ددةػلعطعع َْنب َوللِدِينِْلل ً َّتا  لل  نقأللٌَ  نْ ٌس للٓنِْلل

ٝ نَّتا  للل  ًي نً كألللننننننننن ُ لللٌ ٌََّن أمألللَمنٍ للل  ًََّن أنالللى نٜأنٍ كأُمو و لللَمنً ٜأنٍ َولللِدٍونَمنس لللَِِ ٝ نج ش لللًدَّنمألللى ن ان ٌَّنح ِملللَاونَمنَُِجللل

ع.(2)صظأاِمِوني 

ٚ دددذِٜٗعكعلع دددضعٚددددٌععع٤ػدددشنةآٜدددةتعإختدددةرعايهؿدددةسعععاخلدددةَعع:
ٚاٱخبددةسع ددٔع ذددضِٖع ددٔعاٱ ٝددةٕعحبذدد١عأٚع شٖددةٕع ًدد٢عٖددزاعايؼددشىعكععع

ًََٗانً ه لللللَمنقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعطعَٓٗدددددةٖٚدددددٞعندددددجري٠ع  أٍ َظللللل نُكٌن نْ لللللانٜأنٍ َ ُملللللِّ نط للللل

ُ مأُقلللٌَّنكأ  ْمِقلللِىنفأت ظ لللاب ى نَّْم  ْملللنكعٚقٛيددد٘ع ،دددةػلعط(3)صٍ َ مأُقلللٌن  ِّ ن أَ نج و ُملللٌَّنِممَّلللِىنط للل  كأإ ن

ٍَُٕنً ه للٌ نَّمٌْ َِّحللد نَّْمقأواللاَ ننن ُ للاِمِّ نُكللمانط لل كعَددعع ٝددةٕعدٗددةدعا٭ْبٝددة٤عع(4)صُ مأللََونَمنُقللَمنَّممَّللى ن

ٚأؿدددشة ِٗعٚايـدددةحلغلعملع ٝدددةٕعقدددبضعايؼدددشىعٚ دددزهلِعايٛطدددععيـدددشفعع

َْن أْقؼ للٓنننايٓددةغع ددٔعايؼددشىعٚايلدد٬ي١عكعٚملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعععع ً ج للإ نِْلل

ع.(5)صٍ اقأٌَ ننَّتاِِو ٌَّنَّْمو َ س ِمني نَّْمو ِدٍُّ ِْنَ ج ٌمنٍ َشو ٓنقأال 

 ًػدد٘عدلددد٧عسطددٌع ٝظددد٢ع ًٝددد٘ععععٖددٛعسبٝددد عايٓذددةسعكلدددةععٖددزاعايشددددٌعع
ٚأ ٗددشعأْدد٘ع ًدد٢عدٜددٔعايتٛسٝددذعخ٬ؾددةفعيكَٛدد٘عؾةطتؼددة ععععععععأ ددةِٖايظدد٬ّع

قَٛدد٘عغلددبةفعنٝددـعٜهددٕٛع ًدد٢ع بددةد٠عإيدد٘عٖدد٪٤٫عايشطددٌعٖٚددٛعالع ددضععععععععع
عٚدٌع.

                                                                                                                                                 

ع.74طٛس٠عا٭ْ،ةّعع(1)
ع.148طٛس٠عا٭ شافعع(2)
ع.191طٛس٠عآٍع ُشإعع(3)
ع.16طٛس٠عايش ذعع(4)
ع.20طٛس٠عٜععع(5)
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ةسِٖعايؼددشىعٚأْدد٘ع٫ععؾةدددة ِٗع ةٱستذددةزع ًددِٝٗعٚ ٝددةٕعطدد٤ٛعإختٝددعععع

َْند ًِنلللِىنَِمو لللْ نإنَنننٜدددٓؿ،ِٗعملعايدددذْٝةعكع٫ٚعملعاٯخدددش٠عكعٚقدددةٍعطع  أ أتاِ للل  نِْللل

ًََٗانً ٜأنٍ ُِّقللل  ًنننن ْننُ ُّالللُنط لللَّأاُ ت و َمنط للل ـ للل لنٜأنت َغللل ْ نِب كع(1)صٍ  نَدِنلللُنَّمللل اَحو 

ؾٛثبدددٛاع ًٝددد٘عٚثبددد١عسددددٌعٚاسدددذعكعؾكتًدددٛٙعٚملعٜٓـدددشٙعأسدددذع)ٚقدددربٙعملعععع
ع.(2)عةن١ٝ(طٛمعأْط

اٯٜددةتعايددالع ددبغلعقٝددةّع ة٥ؿدد١عَددٔعايٓددةغعٚأقددٛاّع ،بددةد٠عععععايظددةدغع:
ا٭ؿددٓةّعٚاي،هددٛفع ًٝٗددةعكعٚ ددذّعرنددشعالعنُددةعملعدددذاٍعقددّٛعإ ددشاِٖٝععع

ع.(3)صقأاُمٌَّنن وَِ د ن أَػُّ اًْانفأُّ عأم نمأو انُ اِكَّني ط

َٚٓٗدددةعَدددةعٚسدعملع بدددةد٠ع ،دددفعايهٛانددد عٚا٭ؾددد٬ىعنُدددةعملعقدددّٛعععع
خدددربعاهلذٖدددذعيظدددًُٝةٕعايدددٓ ع دددِٓٗعكعنُدددةعٚسدعملعايتٓضٜدددٌععععع ًكدددٝععٚ

ْ نمأو لللللَمننننننننط َْند ًنننَّممَّلللللِىنً   ٍاللللل ٌَْ و لللللانٍ َشلللللج د ًن نِممظالللللَوصننِْللللل ً ج لللللَدت و انً قأ

َْنَّمشاللَِِمننفأو للَمنٜأنٍ َوت للد ًن نننننن كعيٝهددٕٛعٖددزاعع(4)صَّمظاللََلأان ن أَُو للامأو َمنفأؼ للداه َمنُ لل

عّ.اٱخبةسعَكذ١َعيذخٛهلِعاٱط٬
آٜددةتع ددرب٤عايدددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَدددٔععععععععايظددة عع:ع

 بددةد٠عاكلؼددشنغلعيٮٚثددةٕعكعَٚددٔعاٱ ذددةصعدلدد٧عػددطشعَددٔعٖددزٙعاٯٜددةتععععععع
 دددة٭َشعَدددٔعالع دددضعٚددددٌعيًدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعععععع

ْ ن دددة ٬ٕعايدددربا٠٤عَٓٗدددةعكعقدددةٍع ،دددةػلعط َُِ لللد نَّمَّلللِ ٍ َ ن أَنن أ ُقلللَمنإننالللُنن ونَللل

                                                           

ع.23طٛس٠عٜععع(1)
ع.11/279اْظشعايهؼـعٚايبٝةٕعع(2)
ع.71طٛس٠عايؼ،شا٤عع(3)
ع.24طٛس٠عايٌُٓعع(4)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 268

 

َْنَ باللللُنً  ُِْللللَ   نننت للللَد َْند ًنننَّممَّللللِىنمأواللللانج للللإ ِنُنَّمِْ َاُّ للللا  نِْلللل ُ ٌن نِْلللل

ع.(1)ص أَننُ َسِمم نِم   انَّْمو امأِوني 

آٜددةتع ددزٜشعٚإْددزاسعايٓددةغعـلٝ،ددةفعَددٔعايؼددشىعكعَددعع ٝددةٕعععععععايجددةَٔع:

ٍ ا أٍ و للانَّمُّاللاض ننايددذيٌٝع ًدد٢عختًددـعايؼددشنة٤ع ددٔعْؿددععايٓددةغعكعقددةٍع ،ددةػلعطعععععع

َْننؿ لللل ن   َْند ًنننَّممَّللللِىنمألللل ْ نت للللَدُ ٌن نِْلللل ْ َ للللٌمنفأاَسللللت ِوو ٌَّنمأللللى نإننانَّمَّللللِ ٍ

َ نَّملَّاِمللب نننننننن ًََٗانٜأنٍ َشللت ُِّق  ًي نُِّْللى نؿ للو  نٍ َ ُمُقللٌَّنً ب اًبللانً مأللٌَنََّجت و و للٌَّنمأللى نً إنَننٍ َشللمَُِو َمنَّملل  ب ا  نط لل

ع.(2)صً َّْمو ْلُمٌ  

ٖعع ذع ًدد٢عإٔعسطددةي١عايددٓ عؿدد٢ًعععٖٚددزاعاي،ُددّٛعملعاٱْددزاسعَددٔعايؼددٛا
 ٗددِعٚطددبٌٝعكعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعيًٓددةغعـلٝ،ددةفعكعٚأْٗددةعسفلدد١عٚسأؾدد١عع

زلدددة٠عملعاٯخدددش٠عكعٚملعيػددد١عاٱْدددزاسعَدددٔعايؼدددشىعػدددةٖذع ًددد٢عسشَددد١عععععععع
عاسعاٱهل١ٝع ـشفعايٓةغع ٔعايؼشىع.اٱسٖة كعيهؿة١ٜعيػ١عاٱْز

عاٱسٖددددة ع ةيلددددشسعإػلعاكلظددددًِعٚايهتددددة ٞعٚ ةَدددد١عايٓددددةغعٜٚتٛددددد٘
ع ذٕٚعسلع.

رنددشعايكددشإٓعيٮؿددٓةّعايددالعنددةٕعٜ،بددذٖةعاي،ددش عأٜددةّع ،جدد١ععععععايتةطددعع:
عايٓ عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعكعَٔعدٗةتع:

ع كنٝذع بةد٠عاي،ش عيٮؿٓةّعٚسةدتِٗعيًب،ج١عايٓب١ٜٛع.عا٭ٚػلع:
ٚؾلددٌعالعرنددشعايكددشإٓع٭مسددة٤ع ددذدعَددٔعٖددزٙعا٭ؿددٓةّعكععععععايجةْٝدد١ع:

ٖٚددٛعَددٔعإ ذددةصععععؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعكععععملعٖددذَٗةع ب،جدد١عايددٓ عع

َّ  نً َّْمو زأنايكشإٓعكعقةٍع ،ةػلعط َُ  ٔن* أفأ   أٍَت َمنَّم ع.ع(3)صً ْ ُّ اّأنَّمَاامَِ ْأنَّْمُأ
                                                           

ع.66طٛس٠عغةؾشعع(1)
ع.73طٛس٠عاحلرعع(2)
ع.20-19طٛس٠عايٓذِعع(3)
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ٚا٭ٚثدددةٕعايدددالعٜ،بدددذٕٚعؾؿدددٞعع كؿدددٓةَِٗٚندددةٕعاي،دددش عٜتؿدددةخشٕٚعع
َ،شنددد١عأسدددذعكعٚ ٓدددذَةعأسادعاكلؼدددشنٕٛعاٱْظدددشة عأ دددٌعأ دددٛعطدددؿٝةٕععععع

أ دددٌعٖبدددٌعظدددًُغلعملعَٝدددذإعاكل،شنددد١عكعْٚدددةد٣ع دددك ٢ًعؿدددٛ ٘ع)ع ًددد٢عاكل
ٚطددًِع:عقٛيددٛاعالعأ ًدد٢عٚأدددٌع.ععٚآيدد٘عؾكددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عع

عؾكةيٛاع:عالعأ ٢ًعٚأدٌع.ع
عؾكةٍعأ ٛعطؿٝةٕع:عيٓةعاي،ض٣ع٫ٚع ض٣عيهِع.

٫َْٛدددةععٚطدددًِع:عقٛيدددٛاعالٚآيددد٘عؾكدددةٍعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عع
عَٛػلعهلِ.ٚايهةؾشٕٚع٫ع

ٜكددٌعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع٫عَددٛػلعيهددِع ددٌعْؿدد٢ععععععععؾًددِ
ععاكلٛػلع ٔع ُّٛعايهةؾشٜٔعيبٝةٕعقبضعايهؿشع.

ثددِعقددةٍعأ ددٛعطددؿٝةٕع:عٜددّٛع ٝددّٛع ددذسعكعٜددّٛعيٓددةعٜٚددّٛع ًٝٓددةعكعٜٚددّٛعععععع
ع.ع(1)ْظة٤عّٜٚٛعْظشعكعسٓظ١ًعحبٓظ١ًعٚؾ٬ٕع ؿ٬ٕ

:ع٫عطددٛا٤ع.عأَددةعقت٬ْددةععٚطددًِعٚآيدد٘عؾكددةٍعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عع
عؾكسٝة٤عٜشصقٕٛعٚقت٬نِعملعايٓةسعٜ،ز ٕٛع.

ٚإٕعنةْددتع ًدد٢عغددريعععكعقددةٍعأ ددٛعطددؿٝةٕع:عقددذعنددةٕعملعايكددّٛعَجًدد١عععععععع
 ٛدٝدددد٘عَٓددددةعكعَددددةعأَددددشتع٫ٚعْٗٝددددتعكع٫ٚعأسببددددتع٫ٚعنشٖددددتعكع٫ٚععع

عطة٤ْٞع٫ٚعطشْٞع.ع
قددةٍع:عؾٓظددشٚاعؾدد راعفلددض٠عقددذع كددشع طٓدد٘عكعٚأخددزتعٖٓددذعنبددذٙعؾ٬نتٗددةع

عِع ظتطععإٔع كنًٗةع.ؾً
عػ٦ٝةف؟ععًتٳأَنٚطًِع:عٚآي٘عؾكةٍعسطٍٛعالعؿ٢ًعالع ًٝ٘عع

عقةيٛاع:ع٫ع.
عقةٍع:عَةعنةٕعالعيٝذخٌعػ٦ٝةفعَٔعفلض٠عايٓةسع.عع

                                                           

أٟعّٜٛع ٓضٍع ٓةعَـٝب١عنٝدّٛع دذسعكعٜٚدّٛعْؿدش عنُدةعملعَ،شند١عأسدذعكعٖٚدٛعْدٛعععععععععععع(1)
عَػةيط١عَٔعأ ٞعطؿٝةٕعؾًِعٜهظبٛاعّٜٛعأسذعإ٫عاخلٛفعٚاخلضٟع.
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ٚطددًِعفلددض٠عؾـدد٢ًع ًٝدد٘عكععٚآيدد٘عؾٛكددععسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عع
ٚددددد٤ٞع شدددددٌعَددددٔعا٭ْـددددةسعؾٛكددددععإػلعدٓبدددد٘عؾـدددد٢ًع ًٝدددد٘عؾشؾددددععع

ىعفلدددض٠عكعثدددِعدددد٤ٞع دددآخشعؾٛكددد،٘عإػلعدٓددد عفلدددض٠عععا٭ْـدددةسٟعٚ دددش
ؾـدد٢ًع ًٝدد٘عكعثددِعسؾددععٚ ددشىعفلددض٠عستدد٢عؿدد٢ًع ًٝدد٘ع٦َٜٛددزعطددب،ٕٛععععععععع

ع.(1)(ؿ٠٬
نُدددةعرندددشعايكدددشإٓعا٭ؿدددٓةّعايدددالعندددةٕعقدددّٛعْدددٛ عٜ،بدددذْٚٗةعكعٖٚدددٞعع

ً قأللاُمٌَّنٜأنت لل  َ نانَِمو للت ُكَمنً ٜأنت لل  َ نانً َدَّنننؽلةثٝددٌعيشدددةٍعؿددةحلغلعقددذعَددة ٛاعطععع

َ نً ن َشً ًَّ ٜأنس  َ نً ٍ و ٌ ع.(2)صٌ ًَُّانً ٜأنٍ غ ٌ

 ـدد١ُعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَددٔعؿددػشٙععععععايجةيجدد١ع:
َدددٔعايتكدددش عأٚعايتضيدددـعإػلعا٭ؿدددٓةّعكعٚنةْدددتعٖدددزٙعاي،ـددد١ُعَكذَددد١عععع

عٚ ؼةس٠عايب،ج١عايٓب١ٜٛعايؼشٜؿ١ع.
 دددٔعا دددٔع بدددةغعقدددةٍ:عسدددذثت عأّعأؿلدددٔعقةيدددت:عندددةٕع ٹبٴٛاْددد١ععٚسدع)ع

ِٷع  لددددشٙعقددددشٜؽعٚ ،ظُدددد٘كعٚ ٓظددددوعيدددد٘عايٓظٳددددة٥َوكعٚضلًكددددٕٛععععععؿددددٓ
ع.س٩ٚطِٗع ٓذٙكعٜٚ،هؿٕٛع ٓذٙعَٜٛةفعإػلعايًٌٝكعٚريوعَٜٛةفعملعايظ١ٓ

ؾهدددةٕعأ دددٛع ةيددد عضللدددشٙعَدددععقَٛددد٘عٚندددةٕعٜهًدددِعسطدددٍٛعالعإٔععععع
وكعستدد٢عسأٜددتعأ ددةععضللددشعريددوعاي،ٝددذعَددععقَٛدد٘كعؾٝددك ٢عسطددٍٛعالعريددععع

٘ععع ةيدد عغلدد ع ًٝدد٘كع ٦َٜٛددزعأػددذعايػلدد عععٚسأٜددتع ُة دد٘عغلددظلع ًٝدد
كعٚد،ًددٔعٜكًددٔ:عإْٶددةعشلددةفع ًٝددوعللددةع ـددٓععَددٔعادتٓددة عآهلتٓددةكعٚد،ًددٔعع

هلددِعـل،ددة.ععٜكًددٔ:عَددةع شٜددذعٜددةعذلُددذعإٔع لددشعيكَٛددوع ٝددذاكع٫ٚع هجددشععع
ؾًددِعٜضايددٛاع دد٘عستدد٢عرٖدد ع ددِٓٗكعؾػددة عَددةعػددة٤عالكعثددِعسدددععإيٝٓددةععععععععع

عَش ٜٛكعؾكةيتعي٘ع ُة ٘ع:عَةعدٖةىع؟ع

                                                           

ع.ع2/457ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.23طٛس٠عْٛ عع(2)
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ٜٳ ٕٵع ٕٳع ٞعَيُِ.قةٍ:عإْٞعأخٵؼٳ٢عأ عهٛ
ؾكًددٔ:عَددةعنددةٕعالعيٝبتًٝددوع ةيؼددٝطةٕعٚؾٝددوعَددٔعخـددةٍعاخلددريعَددةعععععععع

عؾٝوعؾُةعايز٣عسأٜتع؟
ٌٷععععععععععع ٌٷعأ ٵددٝٳفٴعَ ٜٛدد ُٳجددٌعيددٞعسدٴدد ٗٳددةع ٳ ٓٵ َٹ ٛٵتٴعؿٳددٓٳِع قددةٍ:عإْددٞعنًُددةعدٳْٳدد

٘ٴعقةيدددتعؾُدددةع دددةدعإػلع ٝدددذٺعهلدددِعع َٴشٳُدددذكع٫ ٳُظددد ٚٳسٳا٤ٳَىعٜدددةع ٜـدددٝضع دددٞ:ع
ع.(1)(ًِٚطٚآي٘عست٢ع ٓبكعؿًٞعالع ًٝ٘ع

يكدددذع ًددد٢عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِع ةيـدددربعكعٚملعع
ٜت،ةسضعٖدزاعايـدربعَدعع كد٣ٛعالع دٌعٖدٛعؾدشععايتكد٣ٛعكعٚانتؿد٢عايدٓ ععععععععععع
ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعع ددةٱ شاضع ددٔعا٭ؿددٓةّعٚ بةد ٗددةعستدد٢عععععععع
أ ٗددشعالع ددضعٚدددٌعدٜٓدد٘عكعؾكددةّعٚ ؼددش٠عآ٫فعَددٔعأؿددشة ٘عٜددّٛعؾددتضعععععععع

ٓةّعكعٚملعٜ،تدددذع ًددد٢عأسدددذعكعٚملعٜٓدددتكِعَدددٔعطدددذ١ْعععَهددد١ع هظدددشعا٭ؿدددع
ا٭ؿددٓةّعكعٚايددزٜٔعنددةْٛاعٜت،ةٖددذٕٚع ٝٛ ٗددةعكعٚصلُ،ددٕٛعايٓددزٚسعٚاهلددذاٜةعععع

َددٔعأٖددِعأطددبة عػددٝٛععايبة ددٌعٚاكلٓهددشعععَددععإٔعٖدد٪٤٫ايددالع ٗددذ٣عهلددةعكع
عكلةعؾٝ٘عَٔعاكلتةععايضا٥ٌعهلِع.

عيكددذعانتؿدد٢عايددٓ ع هظددشعٚ ٗؼددِٝعا٭ؿددٓةّعكعٖٚددذّع ٝٛ ٗددةعكعٚيددٝعععععع
َددٔعأؿددٓةّعملعٖددزاعايضَددةٕعكع٫ٚعصلددٛصع ٛدٝدد٘عاٱ ٗددةّعيطة٥ؿدد١عأٚعأنجددشععععععععع
َدددٔعاكلظدددًُغلع ،بدددةد٠عا٭ؿدددٓةّعٚاحلذدددةس٠عكعؾٗدددزاعاٱ ٗدددةّع٫عأؿدددٌعيددد٘ععع
ٖٚدددٛع ة دددٌعَٛكدددٛ ةفعٚسهُدددةفعكعٚقدددذعٜهدددٕٛعَكذَددد١عٚ شٜلدددةفع ًددد٢عععععع

عاٱسٖة ع.
ع  

                                                           

ع.1/221اكلٓتظِعع(1)
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 ِمدِاخ صٍح احلدٌثٍح غىن عٓ اإلز٘اب
ـدد١َٛعكعَٚٓددععَددٔع ـدد،ٝذٖةعععايـددًضع كددذعٚخةؽلدد١عيٓددضاععٚٚقددـعخلععع

ٚايـددًضعطددًِعَٚٛاد دد١عكعٚقددذعٜهددٕٛعإْٗددة٤عحلددش عٚاقتتددةٍعكعٚقددذعٜددتِعععععع
عكلٓععسذٚخعايكتةٍعكعٖٚٛعا٭نجش.

ٚيكدددذعسةس دددتعقدددشٜؽعايدددٓ عذلُدددذافعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعععععع
ٚأؿددددشة ٘عَددددٔعغددددريع ًدددد١عأٚعطددددب ع ك٥٬ددددٞعهلددددزٙعاحتةس دددد١عكعَٚددددٔععع

ٚايؼددٛاٖذع ًدد٢عأْدد٘عاٱَددةّععَ،ذددضاتعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععع
ٖدددةدشعَدددٔعاكلذٜٓددد١عععأْدددِ٘عٚايدددزٟعٜدددذؾععَكدددذَةتعاٱسٖدددة عكعععملعايظدددً

ع ٓؿظ٘عْٚبٛ ٘عٚايكشإٓعكعٚملعٜٓتظشعست٢عٜبٝععأ٬َن٘عأٚعصلُععأَٛاي٘.
 ٓؿٝددزعقددشٜؽععؾددبغلع بًٝددؼعدرب٥ٝددٌعيدد٘ع ددةهلذش٠عٚ ددغلعطددة ١عايـددؿشعملععععع

يددد٘عؾكددد عسدددشقعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآععيكتًددد٘ع لدددععطدددة ةت
ٚطددًِع ًدد٢عأدا٤عا٭َةْددةتعايددالع ٓددذٙع٭ًٖددٗةعكعؾكٚنددٌعٖددزاعا٭َددشعإػلععععععع
اٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّع ،ددذعإٔعأَددشٙع ةكلبٝددتعملعؾشاػدد٘عيٝددِٖٛعقددشٜؽععععع
إٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعملعٜػددةدسعاكلذٜٓدد١عكعَددععإٔعخطددتِٗععععع
نةْددتعاٱدٗددةصع ًٝدد٘عٖٚددٛعْددة٥ِعكعيبٝددةٕعؾددذا٤عاٱَددةّع ًددٞعْؿظدد٘عيًددٓ عععععععع

ع٢عالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.ؿً
ٖٚدددٌعملعٚؿددد١ٝعأدا٤عا٭َةْدددةتع ؼدددةس٠عطددد١َ٬عاٱَدددةّع ًدددٞع ًٝددد٘ععععععع

عايظ٬ّعَٔعايكتٌعيًٝت٦زعكعايٛا عْ،ِع.
قددةٍعايدددج،ً ع:عٚسأٜددتعملعايهتددد عإٕعسطددٍٛعالعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععععٚ)

ٚطددًِعكلددةعأسادعاهلذددش٠عخٳًددـع ًددٞع ددٔعأ ددٞع ةيدد عؼلهدد١عيكلددة٤عدْٜٛدد٘ععععععع
ٓددذٙعؾددكَشٙعيًٝدد١عخددشزعإػلعايػددةسعٚقددذعأسددة عععععٚسدعايٛداٜددععايددالعنةْددتع ع

ع.عٚطًِٚآي٘عاكلؼشنٕٛع ةيذاسعإٔعٜٓةّع ٢ًعؾشاػ٘عؿ٢ًعالع ًٝ٘ع
ٞععٚقددةٍعيدد٘ع:عإ ؼددضع ددربدٟعاحللددشَٞعا٭خلددشععععع كععكعٚمنع ًدد٢عؾشاػدد

ٞٷعؾ ْٸ٘ع٫عطلًفعإيٝوعَِٓٗعَهشٚٙعإْؼة٤عال ع.عكعؾؿ،ٌعريوع ً
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خٝدددتع ٝٓهُدددةععؾدددكٚس٢عالع ،دددةػلعإػلعدرب٥ٝدددٌعَٚٝهة٥ٝدددٌعإْدددٞعقدددذعآععع
خددشعؾكٜهُدددةعٜدد٪ثشعؿدددةسب٘عععٚد،ًددتع ُدددشعأسددذنُةعأ دددٍٛعَددٔع ُدددشعاٯععع

ع.ع ةيبكة٤عٚاحلٝة٠
ؾ ختددةسعن٬ُٖددةعاحلٝددة٠عؾددكٚس٢عالع ،ددةػلعإيُٝٗددةع:عأؾدد٬عنٓتُددةعَجددٌعععععععع

ّعع ًٞع دٔعأ دٞع ةيد عععع ُٸدذعؿد٢ًعالع ًٝد٘عععععععع ًٝد٘عايظد٬ آخٝدتع ٝٓد٘عٚ دغلعذل
إٖبطددةعإػلععكعٝددة٠ٚطددًِعؾبددةتع ًدد٢عؾشاػدد٘ع)ٜؿذٜدد٘(عْؿظدد٘عٜٚدد٪ثشٙع ةحلعٚآيدد٘ع

ع.ا٭سضعؾةسؿظةٙعَٔع ذٚٙ
كععؾٓددددض٫عؾهددددةٕعدرب٥ٝددددٌع ٓددددذعسأغع ًددددٞعَٚٝهة٥ٝددددٌع ٓددددذعسدًٝدددد٘

كعؾٓددةد٣عالع ددضٸعع ٔعأ ددٞع ةيدد َجًددوعٜددةٚدرب٥ٝددٌعٜٓددةدٟع:ع دد ع دد عَددٔعع
ٌٸعاكل٥٬هدد١عٚأْددضٍعالع ًدد٢عسطددٛي٘عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع ٚطددًِعٖٚددٛعٚآيدد٘عٚددد

َْنَّمُّالللنطَتٛدددد٘عإػلعاكلذٜٓددد١عملعػدددكٕع ًدددٞععع َْنٍ َظللل نِنن َّش لللى نننً ِْللل اضننْ للل

ع.(2)((1)صََّبِتغ إ نْ َ ؿ اِّنَّممَِّىنً َّممَّى نَ ٕ ًٌ نِباْموِِ اِد

ؾةجتٗددتعقدددشٜؽع ،دددذعٖذددش٠عإػلعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعععع
إػلعجتٗٝددضعايٝددٛؾعٚاهلذددّٛع ًدد٢عاكلذٜٓدد١عيكتددٌعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععععععع

ةفعٚآيدددد٘عٚطددددًِعٚقتددددٌع ددددذدعَددددٔعأؿددددشة ٘عٚأطددددشعآخددددشٜٔعخـٛؿددددععععع
عاكلٗةدشٜٔ.

نددٌعَددش٠ععملغتٝةيدد٘عكعٚيهددٔعالعٜددذؾععنٝددذِٖععنُددةعأسطددًٛاعا٭ؾددشادعٱ
عكعٜٚب،حعاحلظش٠عٚاخلٛفعملعْؿٛطِٗعيٝهٕٛع ة جةفعيًتٛ ١عٚاٱْة ١.

                                                           

ع.٠207عايبكش٠عطٛسع(1)
ع.1/409ايج،ً ع/عايهؼـعٚايبٝةٕعع(2)
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ٚملعَ،شنددد١عأسدددذعٚ ،دددذعإٔعسلدددشعث٬ثددد١عآ٫فعَدددٔعاكلؼدددشنغلعيكتدددةٍععع
ايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚطددب،ُة١٥عَددٔعأؿددشة ٘عكعْددضٍعقٛيدد٘عععععععع

ُ اِِِٖني عط ،ةػل ْ نكأَّأ  ًَّن أًَنٍ كِِْت و َمنفأَ ُّقأمِِ ٌَّن َْنَّمَِّ ٍ ع.(1)صمَِ ْقلأ  نطأ  ف انِْ

ٖٚدددٌعندددةٕعٖدددزاعايكطدددععٚإؿدددة ١عقدددشٜؽع دددةيٖٛٔعٚايهبدددتعطدددببةفعععععععع
يشكددةِٖع ـددًضعاحلذٜبٝدد١عكعايددٛا عْ،ددِعكعيٝهددٕٛعَددٔعَ،ذددضاتعايددٓ عععععع

نةْدددتعذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعإٔعَكدددذَةتعؿدددًضعاحلذٜبٝددد١ع
ع ٢ًعقظُغلع:

َدددةعندددةٕع ٓدددذعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِععععععايكظدددِعا٭ٍٚع:
عٚأؿشة ٘عٖٚٛع ٢ًعدٗةتع:

إصدٜددةدعَٚلددة ؿ١ع ددذدعاكلظددًُغلعَددعع كددةدّعا٭ٜددةّعٚايظددٓغلعععععا٭ٚػلع:
كعؾكددذعخددشزعايددٓ عإػلعَ،شندد١ع ددذسعملعػددٗشعسَلددةٕعَددٔعايظدد١ٓعايجةْٝدد١ععععععععع

،شندد١عأسددذعملعػددٛاٍععع(عَددٔعأؿددشة ٘ع ُٝٓددةعخددشزعكلععع313يًددٗذش٠عَٚ،دد٘ع)ع
َددٔعايظدد١ٓعايجةيجدد١عَٚ،دد٘عأيددـعَددٔعأؿددشة ٘عكعٚإشلددضٍعَددٔعٚطدد عايطشٜددلععععع

 بدددذعالع دددٔعأ دددٞع دددٔعأ دددٞعععايٓؿدددةمغعث٬ ة٥ددد١عَدددِٓٗع تشدددشٜفعَدددٔعسأ
عطًٍٛع.

ملعٜكـدددذعاحلدددش عٚايكتدددةٍع٫ٚعاٱطدددت٤٬ٝع ًددد٢عقةؾًددد١عأ دددٞعععايجةْٝددد١ع:
عطؿٝةٕع.

ٚععع خـدددٛقعٚ دددغلعايت،دددشضعيًكةؾًددد١عٚ دددغلعاٱطدددت٤٬ٝع ًٝٗدددةع ُدددّٛع
َطًددلعكعؾكددذعٜهددٕٛعٖٓددةىع ،ددشضعٚيهددٔعَددٔعدٕٚعإٔعٜتشكددلعاطددت٤٬ٝعكععععع
ٚملعٜجبددتعإٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعخددشزعيًت،ددشضعيًكةؾًدد١ععععع

ً ت للٌ د ًن ن أنانيأََلل  نً َِّ نَّمظاللٌَكأِْنت ُكللٌن نمأُكللَمنً ٍ  نٍللد نننننكعنُددةعإٔعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطعع

                                                           

ع.127طٛس٠عآٍع ُشإعع(1)
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ْ نننَّممَّللى ن أَننٍ ِ للِّانَّْم  للِّانِبكأِمو اِتللىِننن كع ٝددةٕعيهٝؿٝدد١عْؿظددة١ْٝععع(1)صً ٍ ْقلألل  ند َِّبلل  نَّْمكأللاِف نٍ

ع.عايكةيؿ١عٝععقـذعايت،شضعأٚعاٱطت٤٬ٝع ٢ًعٚسغب١عكعٚي
ٚيددٛعنددةٕعٖٓددةىع ،ددشضعَددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعيكةؾًدد١ععع

كعايكبة٥ددٌع ًٝدد٘عأ ددٞعطددؿٝةٕعيزنش دد٘عقددشٜؽعملعأػدد،ةسٖةعيًتٛثٝددلعٚ ددشٜفع
عٚ ؼٝذٖةعحتةس ت٘.

 ددددٛايٞعْددددضٍٚعآٜددددةتعايكددددشإٓعكعٚؾٝٗددددةع ،ًددددِٝعٚ كدٜدددد ععععععع١ع:ايجةيجدددد
يًُظدددًُغلعكعٖٚدددزاعايتدددٛايٞعَٓةطدددب١عيًتؿكددد٘عملعايدددذٜٔعٚ كٜٛددد١عقًدددٛ ععععععع

عاكلظًُغلعكعٚ جبٝتع٭قذاَِٗعملعَكةَةتعاٱؿلةٕ.
ادتٗددةدعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعملعايددذ ٠ٛععععايشا ،دد١ع:

عإػلعالعكعٚ ٝةٕعأسهةّعايؼشٜ،١ع.
 ٓدددذعاكلظدددًُغلعكعٚؿدددةسعاكلظدددًُٕٛعععايتكددد٣ٛ ُٓٝددد١عًَهددد١عع:اخلةَظددد١ع

ٜددد٪دٕٚعايـدددٝةّعٚايضندددة٠عٚاخلُدددععكع ُٝٓدددةعسذددد ع دددِٓٗعاكلؼدددشنٕٛععععععع
ؾشٜلددد١عاحلدددرعكعٚ ُدددةس٠عاكلظدددذذعاحلدددشاّعيٝدددك ٞعؿدددًضعاحلذٜبٝددد١عسفلددد١عع

ٔٸعملعقٛيدد٘ع ،ددةػلعطععع ْانُ مأللٓنن ٗددِعٖٚددٛعَددٔعَـددةدٜلعاكلدد ً ن  نٍللد ن أَننن و لل

ـَِوٌََّّنِفُ ْ نََّست  ع.(2)صَّٞأَََّننً ن َجو مأو َمن أِٖواْ نً ن َجو مأو َمنَّمٌْ ََّنِثني نَّمَِّ ٍ

اٱ ذدددةصعملعْبددد٠ٛعذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعإٔعندددٌععؾُدددٔع
ٜددّٛعؿلددشع ًٝدد٘عٜددضدادعؾٝدد٘عأؿددشة ٘عإؿلةْددةفعإػلعدةْدد عايهجددش٠عملعاي،ددذدعستدد٢عع
كددةقتعأصقدد١عاكلذٜٓدد١ع ةكلٗددةدشٜٔعؾكْؼددكعهلددِعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عععععععع

كعٚقدددذعٜـدددٌعععيٲقةَددد١عؾٝٗدددةعٚطدددًِع)ايـدددؿع١(ع دددٛاسعاكلظدددذذعايٓبدددٟٛععععع
 ددذدِٖعإػلعَددة٥تغلعٚث٬ ة٥دد١عؾٝٗددةعقبددٌعإٔع تٗٝددكعهلددِعأطددبة عاٱْتكددةٍعملعععع

عايظهٔعكعٚ ؿتضعأَةَِٗعأ ٛا عاي،ٌُ.
                                                           

ع.7طٛس٠عا٭ْؿةٍعع(1)
ع.ع5طٛس٠عايكـفعع(2)



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 276

 

سدددةٍعايػبطددد١عٚايظددد،ةد٠ع ٓدددذعاكلظدددًُغلعيٓ،ُددد١عاهلذاٜددد١عععععايظةدطددد١ع:

ـَلللمننَّممَّلللنٚاٱؿلدددةٕعكعٚملعايتٓضٜدددٌعط ُ ََلللٌ نِْوالللانننُقلللَمنِبَّأ ِىنً ِب  َحو ِتلللِىنفأِِللل  ِم أنفأمَْ َّ  ح لللٌَّنه لللٌ ن

ع.(1)صٍ َجو و ٌن 

جتًدددٞعَ،دددةْٞعا٭خددد٠ٛع دددغلعاكلٗدددةدشٜٔعٚا٭ْـدددةسعٚايتٓدددضٙععععايظدددة ،١ع:
ع ٔعاحلكذعٚاخلبحع.
َددةعنددةٕع ٓددذعقددشٜؽعٚسًؿددة٥ِٗعَددٔعاكلؼددشنغلعَددٔعععععععععايكظددِعايجددةْٞع:ع

عَكذَةتعؿًضعاحلذٜب١ٝعكعٖٚٛعَٔعدٗةتع:
إؿددة ١عأَددٛاٍعقددشٜؽع ددةيٓكفعكعٚ ٗددٛسع ذددضِٖع ددٔعأدا٤ععععععع:عا٭ٚػل

عكعٚإْؼػةهلِع ٔعقٛاؾٌعايتذةس٠.عايبٝععٚايؼشا٤ايذٜٕٛعيتبة ٧ع
ايددٓكفعملعايشدددةٍعكعؾهًُددةعدخددٌعؾددشدعاٱطدد٬ّعؾةْدد٘عْكددفعععععايجةْٝدد١ع:

عٚك،ـعملعدةْ عاكلؼشنغلع.
ٖذدددّٛعاخلدددٛفعٚاهلًدددعع ًددد٢عقًدددٛ عايدددزٜٔعنؿدددشٚاعكعَدددٔعععايجةيجددد١ع:

،ِٗعملعاحلدددش ع ًددد٢عايٓبددد٠ٛعٚايتٓضٜدددٌعكعقدددةٍع ،دددةػلعععععقدددشٜؽعَٚدددٔع دددة عع

ْ نكأَّألل  ًَّنَّم  َُللب نِبو للان أَطلل  ُكٌَّنِباممَّللِىنْ للانمأللَمنٍ ُّ للزاَلنِبللِىنس للْملأاًنانننننط س للُّ ْمِقُنِفللُنُقُمللٌِ نَّمَّللِ ٍ

ٌََ ٔنَّمعَّاِمِوني  ع.ع(2)صً ْ ْأً َّه َمنَّمُّااَ نً بَِٗص نْ 

يًدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالععٚ دددبغلعاٯٜددد١عأ ددد٬ٙعإٔعْـدددشعالع دددضعٚددددٌع
 ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚأؿددشة ٘عملعٜٓشـددشعؼلٝددذإعاكل،شندد١ع ددٌعٖددٛعَتـددٌعععععععع
ستددد٢عملعسدددةٍعايظدددًِعكعٚ ،دددذعسددددٛععاكلؼدددشنغلعإػلعَهددد١عكعٖٚدددٛعَدددٔععععع
َ،ذددضاتعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَٚـددةدٜلعْـددشعالععععععع

ع ضعٚدٌعي٘ع ةيش  ع.

                                                           

ع.58طٛس٠عْٜٛععع(1)
ع.151طٛس٠عآٍع ُشإعع(2)
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ًِعقدددةٍع:عٚطدددٚآيددد٘ع دددٔعا دددٔع بدددةغع دددٔعايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘ععٚ)
كععأ طٝددددتٴعقلظددددةفع٫ٚعأقددددٍٛعؾخددددشافع:ع ٴ،جددددتعإػلعا٭فلددددشعٚا٭طددددٛدعععع

كعٚأإسدددٌعيدددٞعاكلػدددِٓعٚملعضلدددٌعععٚدٴ،ًدددتعيدددٞعا٭سضع ٗدددٛسافعَٚظدددذذافع
كعْٚٴـدددشتع ةيش ددد عؾٗدددٛعٜظدددريعأَدددةَٞعَظدددري٠عػدددٗشععع٭سدددذعندددةٕعقبًدددٞ

ع.(1)(ٚأإ طٝتعايؼؿة ١عؾةدٸخش ٗةع٭إَالعّٜٛعايكٝة١َ
 عٚ ددغلعايش دد عايددزٟعٜظددبب٘عععع ددش٣عَددةعٖددٞعايـدد١ًع ددغلعٖددزاعايش ددعععععع

اٱسٖدددة عكعايدددٛا عٖدددٛعإٔعايش ددد عايدددزٟعٜٓؿدددزعإػلعْؿدددٛغعَؼدددشنٞععععع
عٖٛعَٔع ٓذعالع ظب عأَٛسع:ؾٝ٘عختؿٝـع ٔعاكل٪َٓغلعكعٚقشٜؽع

إقةَدد١عاكلؼددشنغلع ًدد٢عايهؿددشعٚايشددٛدعَددعع ددٛايٞعَ،ذددضاتعععععععا٭ٍٚع:

عص.ِباممَِّىنِبو ان أَط  ُكٌَّايٓب٠ٛع غلع ٗشاِْٝٗعنُةع بغلعاٯ١ٜع كٛي٘ع ،ةػلعط

عاطتخؿةفعٚاطتٗضا٤عاكلؼشنغلع آٜةتعايتٓضٌٜع.عايجةْٞع:
ذلةس ددد١عنؿدددةسعقدددشٜؽعيًدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘ععععععايجةيدددحع:

عٚطًِع ةيظٝٛفعٚايشَة عٚايٓبةٍعكعٚإساد٠عقتً٘عٚأؿشة ٘ع.
ْـددد عاكلؼدددشنغلعا٭ؿدددٓةّعملعايبٝدددتعاحلدددشاّعكعٚ شغٝددد عععععععايشا دددعع:

ع.عايٓةغع ،بةد ٗةعٚايتضيـعإيٝٗة
جتٗٝددضعاكلؼددشنغلعايٝددٛؾع ًددٛعايٝددٛؾعيكتددةٍعايددٓ عؿدد٢ًعععععاخلددةَعع:

الع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٚيٲغددةس٠ع ًدد٢عاكلذٜٓدد١عٚأ شاؾٗددةعكعؾًددِع ٓددضٍعآٜدد١ععععععع
ايكدددة٤عايش ددد عأ ددد٬ٙعإ٫ع ،دددذعَ،شنددد١عأسدددذعايدددالعأ ٗدددشتع ددد٤٬عإٔععععععععع
اكلؼدددشنغلعٖدددِعايػدددضا٠عإرعأ دددٌعث٬ثددد١عآ٫فعَكة دددٌعَدددِٓٗع ًددد٢عاكلذٜٓددد١عععععع

عٚايظً عٚايٓٗ .يًكتةٍعٚايكتٌع

                                                           

ع.ع11/221ايج،ً ع/عايهؼـعٚايبٝةٕعع(1)
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 ًددددِعايهؿددددةسع٭ْؿظددددِٗع ددددةيُعع ددددغلعايهؿددددشعٚايظًددددِعععايظددددةدغع:

َْنكألللان ٌَّن أنَّش لللو َمنٍ ْعِمو لللٌن نٚايت،ددذٟعكعقدددةٍع ،دددةػلعطع كع(1)صً ْ لللانظأمأَوُّ لللاه َمنً مأِكلل

ؾددددةيك٢عالعايش دددد عملعقًددددٛ ِٗعيـددددشفعػددددشٚسِٖعٚ ددددشغٝبِٗع ةيتٛ دددد١عع
ِعيًددزاتعٚايػددريععٚاٱْة دد١عكعأَددةعايش دد عايددزٟعٜظددبب٘عاٱسٖددة عؾٗددٛع ًددععععع

كعٚيدددٝععيددد٘عَظدددٛؽعععايٛاسدددذ٠عَٓددد٘عأر٣عي،ُدددّٛعاكلددد٪َٓغلععععٚملعاحلةدثددد١ع
ػددش ٞعأٚع ك٥٬ددٞعأٚعقددةْْٛٞعكعٖٚددٛعَددٔع ٓددذعاٱْظددةٕعٚيددٝععَددٔع ٓددذععععع

عالع ضعٚدٌع.
يكددذعْـددشعالع ددضعٚدددٌعايددٓ عذلُددذافع ةيش دد عَددذ٠عسددش عٚغددضٚعععععععععع
عقددشٜؽعيدد٘عثددِع عؿددًضعاحلذٜبٝدد١عكعٚؾددتضعَهدد١عكعؾددةْكطععٖددزاعايش دد عكععععععع

يٝهددٕٛعٖددزاعايش دد عثددِعإْكطة دد٘عَددٔعيطددـعالع ددضعٚدددٌعْٚددٛعع شٜددلعععععع
ع٫طتتبة عا٭َٔ.

 حصٓ ِٓ اإلز٘ابصٜأنت َوت د ًَّنطلأْٛ 
ً قأللللاِتُمٌَّنِفللللُنس للللَِِمننَّممَّللللِىنننصعملعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعطعٜأنت َوت للللد ًََّددددٔعَ،ددددةْٞعطع

ْ نٍ قأاِتُمٌن ُكَمنً ٜأنت َوت د ًَّنإننانَّممَّى نٜأنٍ ِ ب نَّْم ْ َّمَِّ ٍ عٚدٛٙع:ع(2)عصو َوت ِدٍ

ع:ع٫ع ،تذٚاعحلش١َعايت،ذٟع.عا٭ٍٚ
ع:ع٫ع ،تذٚاعؾٝ،تذ٣ع ًٝهِع.ايجةْٞع

ع:ع٫ع ،تذٚاعؾتظًُٛاعأْؿظهِعٚغرينِع.ايجةيحع
ع:ع٫ع ،تذٚاعؾتؼٝععيػ١عاي،ذٚإع.عايشا ع

ع.عا٫ تذا٤:ع٫ع ،تذٚاعٚ هشسٚاعاخلةَعع
عذا٤ع.:ع٫ع ،تذٚاعيًتلةدع غلعاٱؿلةٕعٚاٱ تايظةدغع

                                                           

ع.118طٛس٠عايٓشٌعع(1)
ع.190طٛس٠عايبكش٠عع(2)
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ع:ع٫ع ،تذٚاعؾٝك ٞعَععاٱ تذا٤عاٱ ت٤٬ع.ايظة عع
:ع٫ع ،تدددذٚاعؾٝ،تدددذ٣ع ًددد٢عأ ٓدددة٥هِعَدددٔع ،دددذنِعإ٫عإٔعٜؼدددة٤عايجدددةَٔع

عالع.
ع:عاد ٛاعإػلعطبٌٝعالع ةحله١ُعٚاكلٛ ظ١ع٫ٚع ،تذٚاع.ايتةطعع

ؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘ععذلُددذاف:عيكددذع ،ددحعالع ددضعٚدددٌعايددٓ ععاي،ةػددشع
عغعـلٝ،ةفعؾ٬ع ،تذٚاع.ٚطًِعسط٫ٛفعيًٓة

:ع٫ع ،تدددذٚاعإٕعالعضلددد عايدددزٜٔع٫عٜ،تدددذٕٚعكعٖٚدددٛععععاحلدددةدٟع ؼدددشعع

ْ َؿّٗٛعآ١ٜعايبشحعط ع.عع(1)عصً ٜأنت َوت د ًَّنإننانَّممَّى نٜأنٍ ِ ب نَّْمو َوت ِدٍ

ع:ع٫ع ،تذٚاع ةٱسٖة ع.ايجةْٞع ؼشع
ع:عإْكط،ٛاعإػلعايزنشعٚاي،بةد٠ع٫ٚع ،تذٚاع.ايجةيحع ؼشع

:عيكدددذع ـدددِعالعا٭ْبٝدددة٤عَدددٔعايت،دددذٟعٚأْدددتِعٚسثددد١ععععع ؼدددشعايشا دددعع
عا٭ْبٝة٤عؾ٬ع ،تذٚاع.

ع:ع٫ع ،تذٚاعحلش١َعاٱ تذا٤ع.اخلةَعع ؼشع
:ع٫ع ،تددددذٚاعؾددددةٕعاي،ةؾٝدددد١عملعايٓؼددددك غلعملع ددددذّعععععايظددددةدغع ؼددددشعع

عاٱ تذا٤ع.
ع:ع٫ع ،تذٚاع ةٱسٖة عؾتـذٚاعايٓةغع ٔعاٱؿلةٕع.ايظة عع ؼشع

ؾدددةٕع هدددشاسعاٱ تدددذا٤عطدددب عيًٓؿدددش٠عَدددٔعععع:ع٫ع ،تدددذٚاايجدددةَٔع ؼدددشع
عايذٜٔع.

ع:ع٫ع ،تذٚاعي٬ًُص١َع غلعاٱؿلةٕعٚ ذّعايت،ذٟع.ايتةطعع ؼشع
ع:ع ،ةْٚٛاعملعايـةحلةتع٫ٚع ،تذٚاع.اي،ؼشٕٚع

:ع٫ٚع ،تدددذٚاعدلدددتُ،غلعَٚتؿدددشقغلعكعؾُدددٔعٚددددٛٙعاحلدددةدٟعٚاي،ؼدددشٕٚع
ع كذٜشعٖزٙعاٯ١ٜع ٛد٘عاخلطة عيهٌعَظًِعَٚظ١ًُع٫ع ،تذع.

                                                           

ع.190طٛس٠عايبكش٠عع(1)
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:عٜدددةعأٜٗدددةعايدددزٜٔعآَٓدددٛاع ظدددة كٛاعملعاخلدددرياتع٫ٚععجدددةْٞعٚاي،ؼدددشٕٚعاي
ع ،تذٚاع.

ع:ع٫ٚع شنٓٛاعإػلعايزٜٔع ًُٛاع٫ٚع ،تذٚاع.ايجةيحعٚاي،ؼشٕٚع

 ظفازج ِصعة ترزج ٌٍعٍُ اٌدائُ
يكدددذعإختدددةسعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعَـددد، ع دددٔعع

خددٛهلِعاٱطدد٬ّعكع ُددريعطددؿريافعإػلعأٖددٌعاكلذٜٓدد١عيددذ ٛ ِٗعيًتٛسٝددذعكعٚدعع
ٖٚددٌعنددةٕعٖددزاعاٱختٝددةسع ةدتٗددةدعَددٔعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِععع

عأّعٖٛعَٔعايٛسٞع.
َـدد، عَظدد٪ٚيٝةتعايظددؿةس٠ع تؿددةٕععععأد٣ايددٛا عٖددٛعايجددةْٞعكعيددزاعععع

عندددةٕ ضاٜدددذع دددذدعاكلظدددًُغلعملعاكلذٜٓددد١ععٚادتٗدددةدعٚؿدددربعٚسهُددد١عكعَٚدددع
ٝددةٕعقددةْٕٛعٖٚددٛععَـدد، عسُٝٓددةعٜتًكدد٢عا٭ر٣عٜتًكددةٙع ـددربع٫ٚعٜػلدد عيبعع

ع ٓة٤عاٱط٬ّع ٢ًعايـربعٚايتٓضٙع ٔعاي،ٓـعٚاٱسٖة .
يٝهددٕٛعَٓٗددةزعَـدد، ع ددٔع ُددريعؾددشععطدد١ٓعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالععععععععع

َْنن ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٚقٛيددد٘ع ،دددةػلعطع ـ لللٌَّنِْللل َ نفأعًّلللانيأِملللَغأنَّْمقأْملللِبنٜأَنَّأ ً مألللٌَنُكُّللل

ع.ٓةغعَٚٓٗةدةفعيًُظًُغلعيٲَتٓةعع ٔعاٱكشاسع ةيع(1)صح ٌَِم أ

ٜبًددؼع ُددشعَـدد، ع ددٔع ُددريعٜددّٛع ٛددد٘عإػلعاكلذٜٓدد١عأس ،ددغلعطدد١ٓعععٚملع
احلشٜدددشعكعيٝت،طدددشع ةيطٝددد عٚطدددِٝععععيبدددةغٜٚظٗدددشعملعكعكعٚندددةٕعملعْ،دددِٝعع

اهل٦ٝدددد١عيددددٝعع ةيطٜٛددددٌع٫ٚع ةيكـددددريعكعٚدخددددٌعاٱطدددد٬ّعطددددشافعملعداسععع
عا٭سقِعخؼ١ٝعَٔعٚايذ ٘عايالعنةْتع ػذمع ًٝ٘عٚ شقع ٢ًعد٫ي٘ع.

ايددذاسعفلًدد١عيددٛا٤عاكلؼددشنغلعكعٚقددذعفلًددٛاعايًددٛا٤عملععع بددذعٚقَٛدد٘ع ٓددٛع
َ،شندد١ع ددذسعٚأسددذعكعٚأخددضاِٖعالع هجددش٠عايكتًدد٢عؾددِٝٗع ،ددذعإٔعأؿددشٚاععععععع
 ًدد٢عاكلبددةسص٠عٚايكتددةٍعٚا ؿددلعإٔعنددةٕعَـدد، ع ددٔع ُددريعٜـددًٞعؾك ـددشٙععععع

                                                           

ع.159ٛس٠عآٍع ُشإعطع(1)
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 جُدددةٕع دددٔع ًشددد١عكعٖٚدددٛعصٚزعأخدددتعَـددد، عكعؾٛػددد٢ع ددد٘عإػلعقَٛددد٘عع
خٓددددةغع ٓددددتعَةيددددوععؾشبظددددٛٙعكعٚيهددددٔعسبظدددد٘عملعٜطددددٌع٭ٕعأَدددد٘عأّعع

ع.ايكشػ١ٝعاي،ةَش١ٜع
أّعأ ددٞعٖةػددِعٚأ ددٞعسزٜؿدد١ع ددٔع تبدد١ع ددٔعس ٝ،دد١عخددةيٞعَ،ةٜٚدد١عععععٖٚددٞ

ع.(1)كعؾُٗةعأخٛاعَـ، ع ٔع ُريع٭َ٘
نةْددتع بدد٘عٚ ددذؾعع ٓدد٘عكعيددزاعنددةٕعملعإسطددةي٘عطددؿريافعإػلعاكلذٜٓدد١عزلددة٠عععع

عي٘عَٔع طؽعقشٜؽعخـٛؿةفعرٟٚعقش ةٙعٚ ؼري ٘.
ظددؿةس٠ع دد٤٬عسظددٓةفع تٛؾٝددلعَددٔعععععٚيكددذعأ ًدد٢عَـدد، ع ددٔع ُددريعملعايعععع

 ٓددذعالع ددضعٚدددٌعإرع ددذٍعآٜددةتعايكددشإٓع ًدد٢عايٛ ددذعَددٔعالع ددضعٚدددٌعععع
 ٗدددزاعايتٛؾٝدددلعنُكذَددد١عهلذدددش٠عايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعإػلععع

عاكلذ١ٜٓ.
يكددذعنددةٕع ددذدعا٭ْـددةسعايددزٜٔع ددةٜ،ٛاعايددٓ عذلُددذافعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عععععع

ٗدددِعَـددد، عإػلععٖددد عَ،ٚآيددد٘عٚطدددًِعملع ٝ،ددد١عاي،كبددد١عا٭ٚػلعٚايدددزٜٔعرعع
 ؼددشعسددد٬فعكع ًشددة عإٔعدلُددٛعع ٝ،دد١عاي،كبدد١عاثٓتددةٕعععععاثٓددةاكلذٜٓدد١عأٍٚعَددش٠ع

عا٭ٚػلعٚايجة١ْٝ.
َٚددِٓٗعَددٔعصل،ددٌعٚقددٛععايبٝ،دد١عملعاي،كبدد١عثدد٬خعَددشاتعكعنددٌعَددش٠عملععععع

عط١ٓعٖٚٞع:
 (2) ٝ،١عاي،كب١عا٭ٚػلع:عٚنةٕع ذدعايزٜٔع ةٜ،ٛاعؾٝٗةعطت١عْؿش. 

 ايزٜٔع ةٜ،ٛاعؾٝٗةعاثٓةع ؼشعسد٬ف. ٝ،١عاي،كب١عايجة١ْٝع:عٚ ذدع 

 .ٕع ٝ،١عاي،كب١عايجةيج١ع:عٚايالع ةٜععؾٝٗةعطب،ٕٛعسد٬فعٚاَشأ ة
عٚنةٕع ذدعايٓكبة٤عؾٝٗةعاثٓةع ؼشعسد٬فعِٖٚع:ع

ع.عط،ذع ٔع بةد٠عا٭ٍٚع:
                                                           

ع.1/569أْظشعاٱطتٝ،ة عملعَ،شؾ١عا٭ؿشة عع(1)
ع.1/26اٱطتٝ،ة عملعَ،شؾ١عا٫ؿشة عع(2)
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ع.عط،ذع ٔعصساس٠أعايجةْٞع:
ع.ععٝط،ذع ٔعايش عايجةيحع:
ع.عط،ذع ٔعخٝج١ُعايشا عع:

ع.شٚاكلٓزسع ٔع ُعاخلةَعع:
ع.ع بذعالع ٔعسٚاس١عايظةدغع:

ع.عايربا٤ع ٔعَ،شٚسعايظة عع:
ع.عأ ٛعاهلٝجِع ٔعايتٝٗةٕعايجةَٔع:
ع.عأطٝذع ٔعسلريعايتةطعع:
ع.ع بذعالع ٔع ُشٚع ٔعسشاّعاي،ةػشع:

ع.ع بةد٠ع ٔعايـةَتعاحلةدٟع ؼشع:
ع.(1)(ساؾعع ٔعَةيوعايجةْٞع ؼشع:

ٚغعٚاخلددضسزع ددةيٓ ععا٭ٚا٥ددٌعَددٔعا٭ععايظددت١ٚاكلؼددٗٛسع٫عٜ،ددذعيكددة٤ععع
ذلُددذع ٝ،دد١عكعٖٚددٛعاكلختددةسعٚإٕعنددةْٛاعقددذعدخًددٛاعاٱطدد٬ّع ددذ ٠ٛعايددٓ عععععع
ؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعهلدددِع٦َٜٛدددزعكعٖٚدددِعايدددزٜٔع دددذأٚاع ٓؼدددشععععع
اٱطددد٬ّعملعاكلذٜٓددد١عٚنًدددِٗعَدددٔعاخلدددضسزعؾشُٝٓدددةع دددشضع ًدددِٝٗعايدددٓ ععع

نددٛاعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعْبٛ دد٘عكعٚ دد٬ع ًددِٝٗعآٜددةتعايكددشإٓعكعأدسععع
عأْ٘عْ عآخشعايضَةٕعايزٟعنةٕعٜٗٛدعاكلذ١ٜٓعٜتٛ ذِْٚٗع ِٗع.

ؾدد٬عٜظددبكْٛةععٚقددةٍع ،لددِٗعيددب،فعٖٚددِعملعَٓدد٢عملعَٛطددِعاحلددرع)ععععععع
إيٝددد٘.عؾدددآَٓٛاعٚأطدددًُٛاكعٚقدددةيٛا:عإْدددةعقدددذع شنٓدددةعقَٛٓدددةعٚ ٝدددِٓٗعسدددشٚ عععع
ؾٓٓـدددشفعإيدددِٝٗعْٚدددذ ِٖٛعإػلعَدددةعد ٛ ٓدددةعإيٝددد٘كعؾ،ظددد٢عالعٜدددةعصلُدددععععع

عؾ٬عأسذعأ ضعَٓو.ععنًُتِٗع وكعؾ ٕعا ب،ٛى

                                                           

ع.1/26اٱطتٝ،ة عملعَ،شؾ١عا٭ؿشة عع(1)
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إػلعاكلذٜٓددد١كعؾدددذ ٛاعإػلعاٱطددد٬ّكعستددد٢عؾؼدددةعؾدددِٝٗكعٚملعععؾةْـدددشؾٛا
إ٫عٚؾٝٗدددةعرندددشعَدددٔعسطدددٍٛعالعؿددد٢ًعالععٮْـدددةسطاعٜبدددلعداسعَدددٔعدٚس

ع.(1)(ٚطًِٚآي٘ع ًٝ٘ع
عٖٚ٪٤٫عايٓؿشعايظت١عنًِٗعَٔعاخلضسزعِٖٚع:ع

ٔٴعصٴسٳاسٳ٠َ ا٭ٍٚع: َٳ١َعَأطٵ،ٳذٴع ٵ َٳة ع.عَأ ٴٛعأإ
ٔٴعاْيشٳةس خٹع:ايجةْٞع ٛٵفٴع ٵ ع.عٳ ٳ

َٳةيٹوٺععايجةيحع: ٔٴع ع.ٳسٳاؾٹعٴع ٵ
َٹش عايشا عع: ٔٴع ٳة ع.عٳقإْطبٳ١إع ٵ

َٹشععاخلةَعع: ٔٴع ٳة ع.ٳ ٴْكبٳ١إع ٵ
ٔ عس ٥ٳة ٺعايظةدغع: ٘ٹع ٵ ًع ٔٴع ٳبٵذٹعاي ع.(2)(دٳة ٹشٴع ٵ

ٚملعاي،دددةّعايتدددةيٞعقدددذّعاثٓدددةع ؼدددشعسدددد٬فعَدددٔعا٭ْـدددةسعٚؽلدددتع ٝ،ددد١ععع
مسٝدددتع ٝ،ددد١عايٓظدددة٤عؾًدددٝععؾٝٗدددةعَدددةعطلدددفعايدددذؾةععكععاي،كبددد١عا٭ٚػلعكعٚ

ٚنددةٕعؾددِٝٗعقلظدد١عَددٔعايظدد١ٓعا٭ٚػلعكعإرعختًددـع ددٔعاحللددٛسعدددة شع ددٔععع
ع بذعال.

ٚاخلددضسزعايشدددٛععععا٭ٚغٚأسادعٚؾددذعكعٚ ٓددذَةعؽلددتعَٓةطددوعاحلددرععع
ايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعَـدد، ع ددٔععععععع ،ددحإػلعاكلذٜٓدد١عٜجددش عع

اتعايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععع ُددريعَ،ٗددِعكعٖٚددزاعايب،ددحعَددٔعَ،ذددضععع
عٚآي٘عٚطًِعأَٛسع:

قدددةْٕٛع ٦ٝٗددد١عَكدددذَةتعٖذدددش٠عايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عععا٭ٍٚع:
عٚآي٘عٚطًِعع.
قدددةْٕٛعإؿدددػة٤عايٓدددةغعيظدددؿريعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عععايجدددةْٞع:
عٚآي٘عٚطًِ.

                                                           

ع.ع1/70دٛاَععايظري٠عع(1)
ع.ع3/38صادعاكل،ةدعع(2)
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سؿدداعَـدد، ع ددٔع ُددريعيًكددشإٓعكعٚقٝةَدد٘ع ةٱستذددةزع دد٘عكععععايجةيددحع:
عةتعٚطددٛسعايكددشإٓعٚيكعدد عَـدد، عملعاكلذٜٓدد١ع)اكلكددش٨(عععٚ ،ًددِٝعايٓددةغعآٜددع

ع.نُةع كذّع
صٜدددةس٠عَـددد، ع دددٔع ُدددريعجملدددةيععَٚٓتدددذٜةتعا٭ْـدددةسعكععععععايشا دددعع:

عٚرٖة ٘عإػلع ٝٛ ِٗعٚ شضعاٱط٬ّع ًِٝٗع.
أدا٤عَـدد، ع ددٔع ُددريعؿدد٠٬عايُة دد١عملعاكلذٜٓدد١عكعٖٚددٛعععععععاخلددةَعع:

عَٔعأػشفعأ ُةٍعايظؿةس٠ع.
ٌٸععٚطددة ١عَـدد، ع ددٔع ُددعععايظددةدغع: ريع ددغلعا٭ٚغعٚاخلددضسزعملعسدد

عَةع ِٝٓٗعَٔعاخلـَٛةتع.
اٱ ددذادعخلددشٚزعٚؾددذعنددبريعَددٔعاكلظددًُغلعيًكددة٤عايددٓ عذلُددذعععععايظددة عع:

ؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعملعَهددد١عملعَٛطدددِعاحلدددرعكعٖٚدددٛعملعػدددٗشععع
عسشاّعكعؾهةْتع ٝ،١عاي،كب١عايجة١ْٝعايالع ،كبتٗةعاهلذش٠عايٓب١ٜٛ.

َع ٌععٚقددذعنددةٕع ٜددّٛعَ،شندد١عععايًددٕٛيددٛا٤عأ ددٝفعععـدد، ع ددٔع ُددريعسةَدد
 ددذسعكعإػلعدةْدد عايًددٛا٤عايددزٟعضلًُدد٘عاٱَددةّع ًددٞع ًٝدد٘عايظدد٬ّعكعٚنددةٕعععع

عيٛا٤عا٭ْـةسع ٓذعط،ذع ٔعَ،ةرع.
ِعٚ ددٔع بددذعالع ددٔع ُددشعقددةٍع)ع إػلععْظددشعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚعطددً

َـ، ع ٔع ُدريعَكدب٬ع ًٝد٘عإٖدة عندبؽعقدذع ٓطدلع د٘عؾكدةٍعايدٓ عؿد٢ًعععععععععععع
يكددذعسأٜتدد٘ععكعًِعاْظددشٚاعإػلعٖددزاعايددزٟعْددٛسعالعقًبدد٘ععععٚطددٚآيدد٘عالع ًٝدد٘ع

ع. غلعأ ٜٛٔعٜػزٚاْ٘ع ك ٝ عايط،ةّعٚايؼشا ع
ٚيكدددذعسأٜدددتع ًٝددد٘عسًددد١عػدددشا٩ٖةعؼلدددة٥العدسٖدددِعؾدددذ ةٙعسددد عالعععععع

ع.(1)(ٚسطٛي٘عإػلعَةع شٕٚ

 

                                                           

ع.36/333 كسٜ عدَؼلعع(1)
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 لأْٛ لٙس اإلز٘اب غاٌح ٌٍصٍح
عايـًضع كذعٖذ١ْعيٝتِع غلع شؾغلعأٚعأنجشعٜٚهٕٛعيٛدٛٙع:

عإساد٠عايظًِعكيًتذاسىعٚاكلٓععَٔعٚقٛععايكتةٍع.عا٭ٍٚع:
 دددٔعأ دددٞعقطدددععاخلـددد١َٛعٚاحلًٝٛيددد١عدٕٚعاطدددتُشاسٖةعكعٚ)ععايجدددةْٞع:

ٚطددًِع:ععٜددةعأ ددةعععٚآيدد٘عأٜددٛ عقددةٍع:عقددةٍعيددٞعسطددٍٛعالعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘ععععع
عأٜٛ عأ٫عأخربىعؼلةعٜ،ظِعالع ٘عا٭دشعٚؿلشٛع ٘عايزْٛ ؟ع

ذٚاعكعؾ ْٗدددةعؿدددذق١ععؽلؼدددٞعملعإؿددد٬ عايٓدددةغعإراع بةغلدددٛاعٚ ؿةطدددعععع
ع.ع(1)(ضل عالعَٛك،ٗة

ٚددددة٤عاحلدددذٜحعملعاكلٓدددععَدددٔعايتبدددةغفع دددغلعايٓدددةغع ةَددد١عٚيدددٝععععععع
خـددٛقعاكلظددًُغلعكعللددةعٜددذٍع ًدد٢عسشَدد١عاٱسٖددة عَددععأٟع ة٥ؿدد١عأٚعععععععع

ٚ ًددد٢عٚددددٛ عَٓدددععكعأؾدددشادعَدددٔعايٓدددةغعَدددٔع دددة عا٭ٚيٜٛددد١عايكط،ٝددد١ععع
عَكذَة ٘ع.

َْننً إنَننطأسدددٌعاكلٓةص دددةتعكعقدددةٍع ،دددةػلعطعععايجةيدددحع: اَِّٖأت لللانننِْللل

َُ  ٔننن ََنإنَحللللد َّه و انُ مأللللٓنَّْمللللُأ َُِّْٛني نَّْقت ت ُمللللٌَّنفأأأَػللللِم  ٌَّنب ََُّ و و للللانفأللللإنَننب غ لللل َّْمو لللل

فأقأللاِتُمٌَّنَّمَِّتللُنت َِِغللُنح تاللٓنت َّللُٕ نإنمأللٓن أَْلل ننَّممَّللِىنفأللإنَننفأللإ َ نفأأأَػللِم  ٌَّنننننننننن

َُللللٌ ّانن*ٍ ِ للللب نَّْمو ْقِشللللِلني نب ََُّ و و للللانِباْمو للللَدلننً  أْقِشللللُلٌَّنإننانَّممَّللللى ن َُِّْٛ للللٌن نإن إنناو للللانَّْمو 

ُ ٌ ٍَُكَمنً َّتاُقٌَّنَّممَّى نمأو مَُّكَمنت َ ح و ٌن  ْ ن أ ع.(2)صفأأأَػِم  ٌَّنب ََ

عإ ةد٠عأطبة عايـ١ًعٚاكلٛد٠ع.عايشا عع:

                                                           

ع.3/246ايذسعاكلٓجٛسعع(1)
ع.10-9طٛس٠عاحلذشاتعع(2)
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ايـدددًضعيًخؼددد١ٝعَدددٔعٚقدددٛععكدددشسعأٚعؾتٓددد١عكعقدددةٍع ،دددةػلعععاخلدددةَعع:

َْنْ للٌٍؾنج ننط ُ للا  نِْلل َْن ٝأنإنَثللم نُ مأََللِىنإننانَّممَّللى نيأَّللٌٌَنننننفأو لل ُّ َّ للان أًَنإنَثًوللانفأأأَػللمأح نب ََللُّ و َمنفألل

ع.(1)صَ ِحٌَم

عايـًضعيً عاكلٓؿ،١عٚ كٝلعاكلـًش١عٚدؾععاكلؿظذ٠ع.عايظةدغع:
عَٓععايظًِعٚ ٛايٞعايبػٞع.عايظة عع:

َعععععايجدددةَٔع: ٓةطدددب١عايـدددًضعيٲؿددد٬ عكعٚ ،طٝدددٌعٚٚقدددـعاٱسٖدددة ع
عؾٛا٥دددذٙاٱقتـدددةدٟعايدددزٟع تػؼددد٢عععٚايٓؼدددة ٚايبٓدددة٤ععٚٚ دددة٤عيٮ ُدددةسع

عايٓةغعـلٝ،ةفع.
ايـدددًضعٱؿددد٬ عراتعايدددبغلعكعْٚبدددزعايؿشقددد١عٚايهشاٖٝددد١ععععععايتةطدددعع:

 ددٔعأ ددٞعايددذسدا٤عقددةٍع:عقددةٍعسطددٍٛعالععععععطددٛا٤عاي،ةَدد١عأٚعاخلةؿدد١عكعٚ)عع
ٚطددًِع:عأ٫عأخددربنِع كؾلددٌعَددٔعدسدددةتعايـددٝةّععععٚآيدد٘عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عع

ع.عٚايـ٠٬عٚايـذق١
عيٛاع:ع ٢ًع.قة
عقةٍع:عإؿ٬ عراتعايبغلع.ع

ع.(2)(قةٍع:عٚؾظةدعراتعايبغلعٖٞعاحلةيك١
ايـددددًضعٱطددددتذا١َعايددددٛدعٚا٭يؿدددد١عٚسظددددٔعاي،ؼددددش٠عكعععععععاي،ةػددددشع:

َ نب ََُّونو لللللانفألللللاَبو َ ٌَّننننَٚٓددددد٘عقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعملعايدددددضٚدغلعطععع َُِّلللللت َمنِطلللللقأا ً إنَنن

َْن أَهِمو لللللانإنَننٍ ننننن َْن أَهِملللللِىنً ح كأًولللللانِْللللل ٝأًحانٍ ٌ ُفلللللَِّنَّممَّلللللى ننننح كأًولللللانِْللللل  نٍلللللد َّنإنَػللللل

ُ ِِرًيَّ ع.(3)صب ََُّ و و انإننانَّممَّى نكأان نُ ِمًَوان

                                                           

ع.182ٛس٠عايبكش٠عطع(1)
ع.ع3/246ايذسعاكلٓجٛسعع(2)
ع.35طٛس٠عايٓظة٤عع(3)
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يكددددذعد،ددددٌعالع ددددضعٚدددددٌعايطشٜددددلعاػلعايـددددًضعطدددد٬ٗفعٜٚظددددريافععععع
كعٖٚدددددٛعَٛاؾدددددلعيًؿطدددددش٠عاٱْظدددددة١ْٝعكعَٚدددددٔعَـدددددةدٜلعقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعع

ُ ٌََ ط ع.(1)صً َّمؼ ْمح ن

ْدددد٘عػددددةمعٚؾٝدددد٘ع ددددشددععودددد٬فعايطشٜددددلعإػلعاٱسٖددددة عٚايكتددددةٍعؾةعع
ٖٚددددٛعخدددد٬فعايؿطددددش٠عكعيددددزاعجتددددذعايًددددّٛعٜـددددةسب٘عٜٚت،كبدددد٘عكعْٚددددضٍععع
ايكددددشإٓع ةيٛؾددددة٤ع ددددةي،كٛدعكعَٚٓٗددددةعايـددددًضعكعٚيددددضّٚع ددددذّعْكلدددد٘عععععععع

ْ نَْ ُّ لللللٌَّن أًَُفلللللٌَّنِبلللللاْمو ُقٌدِننننقدددددةٍع ،دددددةػلعطع كعٚقدددددةٍع ،دددددةػلعع(2)صٍ ا أٍ و لللللانَّمَّلللللِ ٍ

كعحلؿددددددداعػدددددددشٚ عع(3)صٌٜ ً  أًَُفلللللللٌَّنِباْمو َولللللللِدنإننانَّْمو َولللللللد نكألللللللان نْ َشلللللللٗ نننط

ٚ ٓدددددٛدعايـدددددًضعكعٚاكل،دددددة٬َتعٚايبٝدددددٛععٚاٱددددددةساتعكعٚاٱَتٓدددددةععععععع
ع ٔعايػذسعٚاخلٝة١ْع.

ٖٚددددددددٌعايتكٝددددددددذع ددددددددةيكٛاْغلعاي،ةَدددددددد١عٚإدتٓددددددددة عاٱسٖددددددددة ععع
اي،ٗددددذعايددددزٟع ددددزنشٙعاٯٜدددد١عأ دددد٬ٙععَددددٔٚاٱكددددشاسع ةكلـددددةحلعاي،ةَدددد١ع

عكعايٛا عْ،ِع.
شعيكدددددددذعأَدددددددشعالع دددددددضعٚددددددددٌعاكلظدددددددًُغلعٚاكلظدددددددًُةتع دددددددة٭َ

 ددددةكل،شٚفعٚايٓٗددددٞع ددددٔعاكلٓهددددشعٖٚددددٛعٚاددددد عػددددش ٞعٚأخ٬قددددٞعكعععععع

ـ للللللو َمن أًَمَِ للللللإ نب َوللللللٍ نٍ للللللأْْ   ًن نننقددددددةٍع ،ددددددةػلعط َُِّْٛ للللللا  نب َو َُِّْٛ للللللٌن نً َّْمو  ً َّْمو 

ٝأّأنً ٍ َٛت للللللٌن نَّمزاكأللللللاّأنن َْنَّْمو ُّكألللللل ننً ٍ ِقَو للللللٌن نَّمؼالللللل ِبللللللاْمو َو  ًِ نً ٍ ُّو للللللٌَن نُ لللللل

ع.(4)صٌمأى نُ ًَمأِٗ أنس َ َ ح و و َمنَّممَّى نإننانَّممَّى نُ زنٌٍزنح ِكٌَمً ٍ ِلَو ٌن نَّممَّى نً َ س 

                                                           

ع.128طٛس٠عايٓظة٤عع(1)
ع.1طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(2)
ع.34طٛس٠عا٫طشا٤عع(3)
ع.71طٛس٠عايتٛ ١عع(4)
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ّٸعالع دددددضعٚددددددٌعقَٛدددددةفعملعٜٓددددد٘ع ،لدددددِٗع ،لدددددةفع دددددٔعععع ٚيكدددددذعر

َْنناكلٓهدددددشعٚايؿ،دددددٌعايكبدددددٝضعكعقدددددةٍع ،دددددةػلعطعع كألللللان ٌَّنٜأنٍ ت ُّ لللللاه ٌَن نُ للللل

ع.(1)صْ ُّكأٍ نفأو ُمٌي نمأَِِٗص نْ انكأان ٌَّنٍ َّو ُمٌن 

ًدددد٢عٚددددددٛ عايت،ددددةٕٚعٚايت،ةكددددذعيددددذؾععايظًدددددِعكعععععٜددددذٍع ععللددددةعع
آٜدددددةتعايكدددددشإٓععٚؾٝددددد٘عد ددددد٠ٛعٱختدددددةرعَٚٓدددددععايت،دددددذٟعٚاٱسٖدددددة عكعع

ٚايربٖدددددةٕعٚسهدددددِعايؼدددددشٜ،١عٚكدددددٛا  عاي،كدددددٌعكعٚ ٝدددددةٕععععععٚاحلذددددد١
 ٛاقدددد عا٭َددددٛسعٚايظًددددِعاجملتُ،ددددٞعطددددبٌعايشػددددةدعكعٚطدددد٬ عٚقةٜدددد١ععع

عرا ٞعع.
ٚايٓظددددب١ع ددددغلعايٓٗددددٞع ددددٔعاكلٓهددددشعٚايٓٗددددٞع ددددٔعاٱسٖددددة عٖددددٛععععععع

عّعٚاخلـٛقعاكلطًل.اي،ُٛ

 لأْٛ إٌفع اٌعاَ ِٓ أظثاب إٌصٚي
ع ًِعأطبة عايٓضٍٚع ًِعػشٜـعي٘عَٓةؾعع ذٜذ٠عَٓٗةع:

ع:عاٱ ة١ْعملع ٠ٚ٬عايكشإٓع تذ شع.عا٭ٍٚ
:عاٱ ددددد٬عع ًددددد٢عايٛقدددددة٥ععٚا٭سدددددذاخعايدددددالعؿدددددةسبتععايجدددددةْٞع

عايب،ج١عايٓب١ٜٛعٚنكْٗةعسةكش٠ع.
ىعقددددددةْٕٛعكعٖٚددددددٛعع:ع ؿكدددددد٘عاكلظددددددًُغلعملعايددددددذٜٔعٚإدساعايجةيددددددحع

عاكلذاسع ٢ًع ُّٛعاكل،٢ٓعٚيٝععطب عايٓضٍٚع.
ع:عاحلةد١عإػلعايتؼشٜععٚاحله١ُعَٓ٘ع.ايشا عع

ع:ع ظٌٗٝعسؿاعآٜةتعايكشإٓعكعٚإطتزنةسٖةع.اخلةَعع
:عاطتشلددددددددةسعاٯٜدددددددد١عايكشآْٝدددددددد١ع ٓددددددددذعايٛقددددددددة٥عععععايظددددددددةدغع

عٚا٭سذاخعإػلعّٜٛعايكٝة١َع.

                                                           

ع.79طٛس٠عاكلة٥ذ٠عع(1)
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كعٚ ،ةقددددد ع:عَ،شؾددددد١عأٚإعايٛقدددددة٥ععٚكدددددب عايتدددددٛاسٜ ععععايظدددددة عع
عا٭سذاخع.

:عقدددددةْٕٛعإطدددددتكشا٤عَ،ذدددددضاتعايدددددٓ عؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عععععايجدددددةَٔع
ٚآيدددد٘عٚطددددًِع ٛاطددددط١عأطددددبة عايٓددددضٍٚعكعيبٝددددةٕعقددددةْٕٛعٖٚددددٛعملعنددددٌعع
 ًددددِعَددددٔع ًددددّٛعايكددددشإٓعَ،ذددددضاتعخةؿدددد١عيًددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالعع

ع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.
:عإختدددددةرعأطدددددبة عايٓدددددضٍٚعٚطددددد١ًٝعيتخـدددددٝفعاي،دددددةّعكعععايتةطدددددعع

ٚيهددددٔعيددددٝعع ًدددد٢عسلددددٛعاٱ دددد٬معكعؾًٝددددضّعديٝددددٌعععٚ كٝٝددددذعاكلطًددددلعكع
خددددةقعهلددددزاعايتخـددددٝفعٚايتكٝٝددددذعكعٚيددددٛعداسعا٭َددددشع ددددغلعإ دددد٬مععععع

َدددٔعغدددريععٜدددزنشٙعاٯٜددد١عٚطدددب عايٓدددضٍٚعايدددٛاسدع دددٔعايتدددة ،ٞعايدددزٟععععععع
تعايكدددددشإٓعا٭خدددددش٣عٚايظددددد١ٓععطدددددٓذعؾ٬ دددددذعَدددددٔعايشددددددٛععإػلعآٜدددددةععع

عٜشدع ٔعأ١ُ٥عأٌٖعايبٝتع ًِٝٗعايظ٬ّع.كعَٚةعايٓب١ٜٛع
١عأطددددددبة عايٓددددددضٍٚعكددددددذعيٲسٖددددددة عكعٚد دددددد٠ٛع:ع ًددددددعاي،ةػددددددش

َت،دددددذد٠عٱدتٓة ددددد٘عٚايٓؿدددددش٠عَٓددددد٘عكعإرع دددددبغلعٖدددددزٙعا٭طدددددبة عؿدددددبػ١ع
كعايظدددددًِعملعسطدددددةي١عايدددددٓ عذلُدددددذعؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِععععع

ٚ ًٝدددد٘ع ةيـددددربعملع ًكددددٞعا تددددذا٤عاكلؼددددشنغلعٚػددددذ٠ع ًُٗددددِعيًددددٓ ععععععع
٘عملعَهددددد١عكعؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِعٚأٖدددددٌع ٝتددددد٘عٚأؿدددددشة ععع

َددددٔععٖٚددددٛ بددددةد٠عا٭ٚثددددةٕعٚايددددٛأدعٚايػددددضٚععٚ كددددة٤قتًدددد٘عكعٚإساد ٗددددِع
يددددد٫ٛعؾلدددددٌعالع شطدددددةي١ععععأطدددددبة عاطت٦ـدددددةٍعاي،دددددش عملعايضٜدددددش٠عع

عٚذلةٚيددددد١عاكلؼدددددشنغلكععايدددددٓ عذلُدددددذعؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِع
ٚقدددـعْدددضٍٚعآٜدددةتعايكدددشإٓع كتدددٌعايدددٓ عذلُدددذعؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عععععععع

ْ نكأَّأللللل  ًَّنمَِ ََِِت لللللٌكأن أًَنٍ ْقت ُملللللٌكأن أًَنً إنًَنٍ َوُكللللل  نِبللللل أنَّمَّلللللِ ٚطدددددًِعكعقدددددةٍع ،دددددةػلعط ٍ
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ْ ننننن ُ ََلللل  نَّْمو للللاِك نٍ يتهددددٕٛعزلددددة٠ععع(1)عصٍ َ  نج للللٌكأنً ٍ َوُكلللل  ًن نً ٍ َوُكلللل  نَّممَّللللى نً َّممَّللللى ن

َهدددشعٚنٝدددذعقدددشٜؽعصاددددشافععععايدددٓ عؿددد٢ًعالع ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعَدددٔعععععع
ع. ٔعاٱسٖة 

ريع:عقدددةْٕٛع ًددد١عأطدددبة عايٓدددضٍٚعَدددةْععَدددٔعايتؿظدددععععععاحلدددةدٟع ؼدددشعع
اخلدددددة ٧عكعٚايتكٜٚدددددٌعغدددددريعايـدددددشٝضعيٰٜدددددةتعكعَٚدددددٔعَـدددددةدٜلعععععع
ٖدددزاعايكدددةْٕٛعَٓدددععإختدددةرعأطدددبة عايٓدددضٍٚعرسٜ،ددد١عيًظًدددِعٚاٱسٖدددة عععععععع

عٚايتؿذرياتعاي،ؼٛا١ٝ٥ع.
اٯٜددددةتعد دددد٠ٛعيًظددددًِعٚا٭َددددٔعععع:عأطددددبة عْددددضٍٚععايجددددةْٞع ؼددددشعع

عايشفل١ع غلعايٓةغع.عػآ ٝ ْٚؼشع
الع:ع ددددبغلعأطددددبة عايٓددددضٍٚعقةْْٛددددةفعٖٚددددٛعسدددد ععععععايجةيددددحع ؼددددشعع

 ددددضعٚدددددٌعيًددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعٚاكلظددددًُغلعكععع
ؾشةكلددددةع هددددٕٛعايٛاق،دددد١عٜددددك ٞعندددد٬ّعالع ددددضعٚدددددٌعيٝهددددٕٛعٖةدٜددددةفععععععع

عَٚةْ،ةفعكعٖةدٜةفعيًـ٬ عٚايشػةدعكعَٚةْ،ةفعَٔعايضيٌع.
:عأطددددددبة عْددددددضٍٚعاٯٜددددددةتعَذسطدددددد١عملعايـددددددربععايشا ددددددعع ؼددددددشع

ا٭ر٣عَددددٔععٚ ُددددٌعا٭ر٣عكعؾًددددِعٜددددشدعملعأطددددبة عايٓددددضٍٚعؿددددذٚسعععععع
اكلظددددًُغلعكعيددددزاعصلدددد عإٔع كتددددذٟعأدٝددددةٍعاكلظددددًُغلع ددددةيٓ عذلُددددذعععععععع
ؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعٚآٜددددةتعايكددددشإٓعملعايتٓددددضٙع ددددٔعإٜددددزا٤عععع

عايػريعكعٚ ٔعْؼشعاخلٛفعٚايش  ع غلعايٓةغع.
:ع ؿكددددددد٘عاكلظدددددددًُغلعملعاكل،دددددددةسفعاٱهلٝددددددد١عكعععاخلدددددددةَعع ؼدددددددشعع

ٖةعٚإدساىعقددددددةْٕٛع ُددددددّٛعَ،ددددددةْٞعأيؿددددددة عاٯٜدددددد١عٚ ددددددذّعإسلـددددددةسع
ع كطبة عايٓضٍٚع.

                                                           

ع.30طٛس٠عا٭ْؿةٍعع(1)
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:عسفلدددد١عالع ددددضعٚدددددٌع ةيٓددددةغع ب،جدددد١عايددددٓ عععععايظددددةدغع ؼددددشعع
عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.

:ع ددددذّعٚدددددٛدعؾدددد ٠ع ددددغلعايٛاق،دددد١عْٚددددضٍٚعاٯٜدددد١ععععايظددددة عع ؼددددشع
عايكشآ١ْٝعايالع بغلعاحلهِعَٚةعصل عؾ،ً٘ع.

ع:عَٓععاحلشزعملعايذٜٔع.ايجةَٔع ؼشع
ع:عٚأدعايؿت١ٓع.ايتةطعع ؼشع

ع:عسؿاعاكلـةحلعاي،ة١َع.ٕعاي،ؼشٚ
ع:عايٓٗٞع ٔعايػًٛعٚايظًِعٚاٱسٖة ع.احلةدٟعٚاي،ؼشٕٚع

:ع كدٜدددددد عاكلظددددددًُغلعٚ ًددددددٛؽعايهُددددددة٫تعكعايجددددددةْٞعٚاي،ؼددددددشٕٚع
أدٸ دددد عس ٸددددٞعؾكسظددددٔععٚ ددددٔعايددددٓ عؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِع)ععع

ع.ع(1)ع( كدٜ 
:عأطددددددبة عايٓددددددضٍٚع ددددددٕٛعملعايتؿظددددددريعكعععايجةيددددددحعٚاي،ؼددددددشٕٚعع

عٌعغريعايـشٝضع.َٚةْععَٔعايتكٜٚ
:عاطدددددتكشا٤عسشَددددد١عايظًدددددِعٚاٱسٖدددددة عَدددددٔععايشا دددددععٚاي،ؼدددددشٕٚع

عأطبة عْضٍٚعآٜةتعايكشإٓع.
قددددددةٍعايٛاسددددددذٟ:ع٫عؿلهددددددٔعَ،شؾدددددد١عععع:ع)اخلددددددةَععٚاي،ؼددددددشٕٚعع

ع.(2)ع( ؿظريعاٯ١ٜعدٕٚعايٛقٛفع ٢ًعقـتٗةعٚ ٝةٕعْضٚهلة
ٚيهددددٔع ؿظددددريعاٯٜدددد١عايكشآْٝدددد١ع٫عٜتٛقددددـع ًدددد٢عطددددب عْضٚهلددددةعكعععععع

إٓعيهؿةٜددد١عاٯٜددد١عملع ٝدددةٕعَلدددةَٝٓٗةعايكذطددد١ٝعععععٖٚدددٛعَدددٔعإ ذدددةصعايكدددشععع
سؼلدددةع هدددٕٛععَٚظدددكي١عٚ ،لدددٝذعآٜدددةتعايكدددشإٓعهلدددةعكعْٚدددبغلعٖٓدددةعاَدددشافععععععع

َظدددددتشذث١عكعٖٚدددددٛعقدددددةْٕٛع دددددشضعأطدددددبة عايٓدددددضٍٚع ًددددد٢عآٜدددددةتععععع
كعع دددد٘ا٭طددددبة ع٫عٜ٪خددددزعايكددددشإٓعكعؾُددددةعخددددةيـعايكددددشإٓعَددددٔعٖددددزٙععع

                                                           

ع.13/332ايهؼـعٚايبٝةٕعيًج،ً عع(1)
ع.ع1/31اٱ كةٕعملع ًّٛعايكشإٓعع(2)
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 دددٔعَٛكدددٛععاٯٜددد١عأٚعيلددد،ـعٚإْكطدددةععايظدددٓذعععععععأددددٓ ع٭ْددد٘طدددٛا٤ع
ربعأٚعملعرنددددشعراتعأطددددبة عايٓددددضٍٚعكعؾكددددذعٜددددشدعرنددددشعسةدثدددد١عععملعاخلدددد

عيًتة ،ٞعو٬فعايٛاقععكعؾٝتخزٖةعطببةفعيٓضٍٚعآ١ٜعقشآ١ْٝع.
ٕع :ٜدددددذٍع ًدددددِعأطدددددبة عايٓدددددضٍٚعٚ ،دددددذدععععععايظدددددةدغعٚاي،ؼدددددشٚ

  َظة٥ً٘ع ٢ًعنجش٠ع ًّٛعايكشإٓع.
ٚقٝددددٌع:عٚ ددددذٕٚعَ،شؾدددد١عايظددددب ع ـددددريعاٯٜدددد١عَ،طًدددد١عخةيٝدددد١عَددددٔع

زاعايكددددددٍٛعكعإرع ؿظددددددشعاٯٜدددددد١عرا ٗددددددةعكعكع٫ٚعأؿددددددٌعهلددددددع(1)ايؿة٥ددددددذ٠
عٚ ؿظشٖةعآٜةتعايكشإٓعا٭خش٣عٚايظ١ٓعايٓب١ٜٛع.ععع

 لأْٛ ذعٍّح اٌصٍح فرحًا حماصسج ٌإلز٘اب
ٔٸعا٭س ،ددغلعدة٤ دد٘عععععع  ٓددذَةع ًددؼعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعطدد
ايٓبدد٠ٛعَددٔع ٓددذعالعٚ ددٛاػلع ًٝدد٘عْددضٍٚعآٜددةتعايكددشإٓعكعَٚ،ٗددةعا تددذأعإٜددزا٤ع

٘عكعؾ٬قددد٢عٚأٖدددٌع ٝتددد٘عٚأؿدددشة ٘عأػدددذعا٭ر٣عؾدددةق  ع ًددد٢عاكلؼدددشنغلعيددد
 ة٥ؿددد١عَدددٔعأؿدددشة ٘عاهلذدددش٠عإػلعاحلبؼددد١عيٝٗدددةدشعايٝٗدددةعاثٓدددةٕعٚ دددةْٕٛعععع
سددد٬فع ًشددة عإٔع ُددةسع ددٔعٜةطددشعملعٜٗددةدشعَ،ٗددِع)َٚددٔعايٓظددة٤ع ظددعععععععععع

يٝؼددددهشعاكلظددددًِعالع ددددضعٚدددددٌع ًدددد٢عْ،ُدددد١عا٭َددددٔععع(2)ع ؼددددش٠عاَددددشأ٠(
ةدٜلعايؼددهشعملعاكلكددةّعايتٓددضٙع ددٔعععٚايظدد١َ٬عملعٚ ٓدد٘عٚ ًذ دد٘عكعَٚددٔعَـددعع

ع.اٱسٖة عَٚكذَة ٘ع
ٚنددةٕعايددٓ عؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعٜ،ددشضعْؿظدد٘ع ًدد٢عايكبة٥ددٌععععع
ٚأٖددٌعا٭َـددةسعملعنددٌعَٛطددِعسددرعٜظددكهلِعأٜددٛا٤ٙعٚفلةٜتدد٘عَددٔع طددؽععععع
قددشٜؽعكعيٝبًددؼعسطددةيت٘عدٕٚعدددذ٣ٚعكعٚؾٝدد٘عػددةٖذع ًدد٢عإٔعاٱطدد٬ّعقددةّععع

يٝهدددٕٛعَدددٔع دددة عا٭ٚيٜٛددد١ععع ًددد٢عايـدددربعٚ ُدددٌعا٭ر٣عَدددٔعاكلؼدددشنغلعع

                                                           

ع.1/81َٓةٌٖعاي،شؾةٕعع(1)
ع.3/20صادعاكل،ةدعع(2)
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ايـددربع ًدد٢ع ةَدد١عايٓددةغعكعٚايتكٝددذع كٛا ددذعاكلٛا ٓدد١عكعٚأسهددةّعايكددٛاْغلععع
عؼلةعٜٓؼشعا٭َٔ.

(عثددددِعاكلذٜٓدددد١ايتكدددد٢ع ٛؾددددذعا٭ٚغعٚاخلددددضسزعَددددٔعأٖددددٌعٜجددددش ع)عععع
كعؾب،ددددحعَ،ٗددددِعايددددٓ عؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عععععا٭ٚػلنةْددددتع ٝ،دددد١عاي،كبدددد١ععع

يٛ ددددة٥ـعٚآيدددد٘عٚطددددًِعَـدددد، ع ددددٔع ُددددريعطددددؿريافعيٲطدددد٬ّعيٝكددددّٛع ة
عايتةي١ٝع:

 ،ًددِٝعاكلظددًُغلعقددشا٠٤عايكددشإٓعكعؾكددذعنةْددتعٖٓددةىعطددٛسعَهٝدد١ععععا٭ٍٚع:
 ذٜددذ٠عْضيددتع ًدد٢عايددٓ عذلُددذعؿدد٢ًعالع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِع٫ٚعٜظددععععععععععع

ا٭ْـددةسعايكددشإٓعكعنُددةعإٔعايبٝ،دد١عؽلددتع ةخلؿددة٤عععيت،ًددِٝٚقددتعَٛطددِعاحلددرع
عملعٜجدددش ع ٝظدددشعٚ ٬ْٝددد١عكعٚندددةٕعَـددد، عؿدددةسايت،ًَِٝدددٔعقدددشٜؽعإؾلدددةع

عٜظ٢ُع ةكلذ١ٜٓع)اكلكش٨(.
 ؿظدددريعآٜدددةتعايكدددشإٓعٚايتدددذ شعملعَ،ةْٝٗدددةعكعٚرندددشعأطدددبة عععععايجدددةْٞع:

عايٓضٍٚع.
 ،ًددددِٝعا٭ْـددددةسعايـدددد٠٬عٚأسنةْٗددددةعكعٚأسهددددةّععاحلدددد٬ٍعععايجةيددددحع:

عٚاحلشاّ.
ٚندددددةٕعَـددددد، عكعد ددددد٠ٛعأٖدددددٌعاكلذٜٓددددد١عإػلعاٱطددددد٬ّعععايشا دددددعع:

٤عٜكـدددددذعدلدددددةيععا٭ٚغعٚاخلدددددضسزعكعٜٚدددددزٖ عإػلع ٝدددددٛتعايٛدٗدددددةععع
ٚايش٩طددددة٤عَددددِٓٗعكعٜٚددددبغلعهلددددِعَ،ذددددضاتعايددددٓ عؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عععععععع
ٚآيدددد٘عٚطددددًِعكعٜٚتًددددٛع ًددددِٝٗعايكددددشإٓعٜٚبؼددددشِٖع ظٗددددٛسعاٱطدددد٬ّعكعععع

زعٚا٭َددددٔعٚيددددٝععؾٝدددد٘عععٚؾٝدددد٘عػددددةٖذع ددددكٕعاٱطدددد٬ّعدٜددددٔعاٱستذددددةعععع
ع ٓـعأٚعإسٖة ع.

 ًدد٢عٜددذعَـدد، ع ددٔع ُددريعـلددععنددجريعَددٔعأٖددٌعاكلذٜٓدد١عكععععععععٚأطددًِع
ٔعسلددريعملعٜددّٛعٚاسددذعكعُٖٚددةعَددٔععععَٚددِٓٗعطدد،ذع ددٔعَ،ددةرعكعٚأطددٝذع ددععع

ايش٩طددة٤عللددةعطددة ذعملعدخددٍٛعايٓددةغعملعاٱطدد٬ّعكعخةؿدد١عٚإٔعاكلذٜٓدد١عععععععع
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ؾٝٗددةع ٛا٥ددـعَددٔعايٝٗددٛدعٖٚددِع ٓددٛعقشٜظدد١عٚ ٓددٛعايٓلددريعٚ ٓددٛعقٝٓكددةععأٟعععععع
إٔعايهتدددة عايظددددُةٟٚعٚايتٓضٜددددٌعٚايبؼددددةس٠ع ددددٓ عآخددددشعايضَددددةٕعأَددددٛسعع

سطددةٍعايددٓ عؿدد٢ًععسةكددش٠عملعايٛاقددععايٝددَٛٞع٭ٖددٌعاكلذٜٓدد١عكعيكددذعنددةٕعاعع
الع ًٝدد٘عٚآيدد٘عٚطددًِعكلـدد، ع ددٔع ُددريعإػلعاكلذٜٓدد١عَ،ذددض٠عيًددٓ عذلُددذعععععع

عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع.
َٚددٔعاٱ ذددةصعملعْبدد٠ٛعذلُددذعاْتٗةددد٘عيظددٓٔعا٭ْبٝددة٤عَددٔعقبًدد٘عيبٝددةٕععععععع
ٚسددذ٠عاكلٛكددٛععملع ٓكددٝضعاكلٓددة عملعإؿددشاسعايهؿددةسعَددٔعقددّٛعا٭ْبٝددة٤ع ًدد٢عع

 ددٔعد دد٠ٛعايددٓ عكعٚقددذع٬ٜقددٞعايددٓ عععععاٱ ددشاضع ددٔعايٓبدد٠ٛعٚاي،ددضٚفعععع
عا٭ر٣عؾٝٗةدشعَٔع ًذ ٘ع.

ٚقددددذعٖددددةدشعايددددٓ عإ ددددشاِٖٝع ًٝدددد٘عايظدددد٬ّعكثددددِعٖذددددش٠عٜٛطددددـععع
ايكٗشٜددددد١عإػلعَـدددددشعكعثدددددِعٖذدددددش٠عٜ،كدددددٛ عٚأ٫ٚدٙعإػلعَـدددددشعكعثدددددِعع
ٖذدددش٠عَٛطددد٢عَدددٔعَـدددشعإػلعَدددذٜٔعَدددٔعغدددريعإٔع هدددٕٛعَدددذٜٔعٖدددٞعععععععع

دٓددددٛدٙعإؾلددددةعنةْددددتعٖذش دددد٘عٖشٚ ددددةفعَددددٔعؾش ددددٕٛعٚعكعايػةٜددد١عٚايكـددددذع

ُ اَِّٖ للللللانٍ ت   قَّللللللب نقأللللللال نَ  انن جاُّللللللُنننننننُددددددةعٚسدعملعايتٓضٜددددددٌعطع فأ  لللللل  َّ نُِّْو للللللان

َْنَّْمقأٌَ ننَّمعَّاِمِوني  ع.(1)صِْ

ٚقددددذعأْ،ددددِعالع ًٝدددد٘ع ددددكٕعا ـددددٌع ددددٓ عالعػدددد،ٝ عملعَددددذٜٔعععععععع
ٚٸددددد٘عػدددد،ٝ عع يٝ،ددددٛدععا ٓتدددد٘عايددددالعٖددددٞعخددددةسزعطددددًطةٕعؾش ددددٕٛعكعؾض

عَٛط٢عإػلعَـشعَٚ،٘عصٚدت٘عٚا ٓ٘.
ٕعقددددةْٕٛعٖٚددددٛعملعٜهددددٔعٖٓددددةىعْدددد عآخددددشعملعصَددددةٕعايددددٓ ععععععيبٝددددة

عذلُذعؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِعٜٗةدشعإيٝ٘عأٚعٜظتٓذذع ٘ع.
ٚيدددددٝععَدددددٔعْددددد عٜ،لدددددذٙعنُدددددةعملعإس كدددددة٤عٖدددددةسٕٚعإػلعَش بددددد١ععع

ً ََّجو لللللَمنِملللللُنً  نٍلللللً َّننايٓبددددد٠ٛع دددددذ ة٤عَٛطددددد٢عنُدددددةعٚسدعملعايتٓضٜدددددٌعطعع

                                                           

ع.21طٛس٠عايكـفعع(1)
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َْن أَهِملللللللللُنن ُِلللللللللُننن*ِْللللللللل ن*َ َنِنََّطلللللللللد َدنِبلللللللللِىن أنن*ه لللللللللاَ ًن ن أ

ع.(1)صً  أَط نْكى نِفُن أَْ نِ

ٚنددددةٕعأر٣عقددددشٜؽعػددددذٜذافع ًدددد٢عايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عععع
ٚآيدددد٘عٚطددددًِعكعٖٚددددٛعٚأٖددددٌع ٝتدددد٘عٚأؿددددشة ٘عملعٜكتًددددٛاعٚاسددددذافعَددددٔععع

أَددددد١عَدددددٔعايـدددددشة ١عَدددددٔععْـدددددش٠عالع دددددضعٚددددددٌعؾشصقددددد٘قدددددشٜؽعكع
ا٭ٚغعٚاخلددددددضسزعيٝظددددددُِٝٗعالع ددددددضعٚدددددددٌعْؿظدددددد٘ع)ا٭ْـددددددةس(عععععع

 ٓددددددٛإع ددددددضعٚؾخددددددشعهلددددددِعٚيددددددزساسِٜٗعععععؾٝبكدددددد٢عٖددددددزاعا٫طددددددِععع
ٚيًُظددددددًُغلعإػلعٜددددددّٛعايكٝةَدددددد١عكعنُددددددةعد،ًددددددِٗعالع ددددددضعٚدددددددٌعععع

ً َّمشالللللللاِبُقٌن نطعايتظددددددد١ُٝػدددددددشنة٤عَدددددددععاكلٗدددددددةدشٜٔعا٭ٚا٥دددددددٌعملععع

كعيٝؼدددددد نٛاعملعايجددددددٛا عا٭خددددددشٟٚعكعنُددددددةعملعقٛيدددددد٘ع(2)صَّٞأًاُمللللللٌن 

ْ نً َّٞأنننن ،ددددددددةػلعط َْنَّْمو و للللللللاِج نٍ ؼ للللللللاَنننً َّمشاللللللللاِبُقٌن نَّٞأًاُمللللللللٌن نِْلللللللل

ُ نَّممَّلللللى نُ لللللُّو َمنً َ ؿ لللللٌَّنُ َُّلللللى نً  أُ لللللدانمأو لللللَمنن ْ نَّتاِ و لللللٌه َمنِبإنَحش لللللاٍننَ ِؿللللل ً َّمَّلللللِ ٍ

ْ نِفَو ان أب ًدَّنً ِم أنَّْمَّأٌَ  نَّْمو ِعَم  ُ اِمِدٍ ع.(3)عصج ُّااٍ نت َج نِنت َ ت و انَّٞأَنو اَ ن

عٚطٝك ٞعقةْٕٛع)ايظة كٕٛعا٭ٚيٕٛ(ع.
ٚاٜددددددٛا٤عايددددددٓ عذلُددددددذعملعاكلذٜٓدددددد١عععيبٝددددددةٕعإٔعاهلذددددددش٠عٚإ ةْدددددد١ع

ػدددددٛاٖذع ًددددد٢ع ٓدددددضٙعايدددددٓ عذلُدددددذعؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِععع
ٚأؿددددددشة ٘عَددددددٔعاي،ٓددددددـعٚاٱسٖددددددة عكعٚيددددددضّٚعإقتددددددذا٤عأدٝددددددةٍععععع
اكلظددددًُغلع ٗددددِعكعٖٚددددٛعَددددٔعأطددددشاسع ظدددد١ُٝعايظددددة كغلعٖٚددددزاعاكل،ٓدددد٢عععع

                                                           

ع.32-29طٛس٠ع ٘عع(1)
ع.100طٛس٠عايتٛ ١عع(2)
ع.100طٛس٠عايتٛ ١عع(3)
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٫عٜت،دددددةسضعَدددددععاكدددددطشاسِٖعيًدددددذؾةععملعَ،شنددددد١ع دددددذسعكعٚأسدددددذعكعع
عة.ٚاخلٓذمعكعٚسٓغلعكعٚغريٖ

ثددددِعنةْددددتعٖذددددش٠ع ٝظدددد٢ع ًٝدددد٘عايظدددد٬ّعٚايددددالع ظدددد٢ُعٖذددددش٠ععععع
اي،ة٥ًدددد١عاكلكذطدددد١عإرعٖش ددددتع دددد٘عأَدددد٘عَددددشِٜعإػلعَـددددشعكعأَددددةعٖذددددش٠ععععع
ايدددددٓ عذلُدددددذعؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِعؾكدددددذعنةْدددددتعَكذَددددد١عع
يًـدددًضعَددددععاكلؼددددشنغلع ،ددددذع دددذدعَددددٔعاكل،ددددةسىعٚغددددضٚاتعاكلؼددددشنغلععع

 ًٝدددد٘عع ًددد٢عاكلذٜٓدددد١عكعيٝهددددٕٛعَددددٔعَ،ذدددضاتعايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالعع
عٚآي٘عٚطًِعملعاكلكةّعٚدٛٙع:

عٖذش٠عايٓ عؿ٢ًعالع ًٝ٘عٚآي٘عٚطًِع ةيٛسٞ.عا٭ٍٚع:
زلددددة٠عايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعَددددٔعععععععايجددددةْٞع:

عايكتٌعي١ًٝعاهلذش٠ع.
طدددد١َ٬عايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعملعععععايجةيددددحع:

ٛععع ٝدددةفعأٚعاٍعَدددٔعأددددٌعإ ةد ددد٘عسع شٜدددلعاهلذدددش٠عَدددعع دددزٍعقدددشٜؽعا٭َددد
عَٝتةفع.
كعٚملع(1)د،ًددددتعَة٥دددد١عْةقدددد١عيًددددزٟعٜددددك ٞع دددد٘عٜٚددددشدٙع ًددددِٝٗععععععععإرع

سٚاٜدددد١عَة٥دددد١عأخددددش٣عيًددددزٟعٜددددك ٞع ـددددةسب٘عيبٝددددةٕعَ،شؾدددد١عقددددشٜؽعكعععععع
عؼلٓةؾععاهلذش٠عيًٓب٠ٛعٚايشطةي١ع.

 ،ددددذدعَ،ذددددضاتعايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘ععععععععايشا ددددعع:
ّععععع عٚطددددًِعملع شٜددددلعاهلذددددش٠عٚ ٓددددذعايٛؿددددٍٛعإػلعاكلذٜٓدددد١عكعقددددذع كددددذ

عايبٝةٕعوـٛؿٗة.
يكدددددذعنةْدددددتعأٜدددددةّعإقةَددددد١عايدددددٓ عذلُدددددذعؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عع
ٚطددددددًِعَ،ذددددددضاتعَٜٛٝدددددد١عَظددددددتك١ًعٚإس بة ٝدددددد١عكع تـددددددٌع ،لددددددٗةعع
 ددددددب،فعملع بًٝددددددؼعايشطددددددةي١عكعٚ جبٝددددددتعطددددددٓٔعاٱؿلددددددةٕعكعٚدددددددز عع

                                                           

ع.1/91أْظشعدٛاَععايظري٠عع(1)
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ا٭ؾددددٛازعَددددٔعايٓددددةغعإػلعاٱطدددد٬ّعكعٚاٱقددددشاسعَددددٔعنددددجريعللدددددٔعملعععععععع
ع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِعٜددددذخًٛاعاٱطدددد٬ّع ـددددذمعْبدددد٠ٛعذلُددددذعؿدددد٢ًعال

ٚيددددٛع ًدددد٢عسلددددٛعاكلٛدبدددد١عايض٥ٝدددد١عكعٚؼلددددةعٜـددددشفعأراٖددددِعكعٚصل،ددددٌععععع
قشٜؼددددةفع ددددةدضٜٔع ددددٔع ؼددددٝذِٖعكددددذعايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘ع
ٚآيدددد٘عٚطددددًِعكعَٚددددٔعَ،ذددددضاتعايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عععع

عٚطًِعع:
َ،ذددددددضاتعايددددددٓ عؿدددددد٢ًعالع ًٝدددددد٘عٚآيدددددد٘عٚطددددددًِععملععععا٭ٚػلع:

عسةٍعايظًِع.
َ،ذددددضاتعايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِععععععع:ايجةْٝدددد١ع

عملعَٝذإعايذؾةععَٚكذَة ٘عكعٖٚٞعػ،ب١عَٔعايظ١ٓعايذؾة ١ٝع.
َ،ذددددضاتعايددددٓ عذلُددددذعؿدددد٢ًعالع ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِععععععايجةيجدددد١ع:

عايةَ،١عحلةٍعايظًِعٚايذؾةع.
يكددددددذعَددددددشٸتع ًدددددد٢عايددددددٓ عؿدددددد٢ًعالع ًٝدددددد٘عٚآيدددددد٘عٚطددددددًِععععععع

ٚععٚأؿدددشة ٘ع ،دددذعاهلذدددعع عٚػدددظـٖدددِعملع ٓدددة٤ععش٠عسلدددٛعطدددتعطدددٓٛاتع
اي،دددددٝؽعكعَٚشا طددددد١عخؼددددد١ٝعَدددددٔعَبةغتددددد١عايهؿدددددةسعَٚ،دددددةسىعٚقتدددددةٍعع
ٚطدددددكٛ عػدددددٗذا٤عَدددددععدشاسدددددةتعندددددجري٠ع ةيدددددتعايدددددٓ عؿددددد٢ًعالع
 ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِعٚأؿدددددشة ٘عيتهدددددٕٛعَ،ذدددددض٠عيًدددددٓ عؿددددد٢ًعالععع
 ًٝدددد٘عٚآيدددد٘عٚطددددًِع ددددزا ٗةعكعٚنْٛٗددددةعػددددةٖذافع ًدددد٢عطدددد٬َت٘عَددددٔععععععععع

عايكتٌع ةكل،ذض٠.
 كـددددددذعٚطدددددد،ٞعايددددددٓ عؿدددددد٢ًعالعععإػلعإٔع عؿددددددًضعاحلذٜبٝدددددد١عع

 ًٝددد٘عٚآيددد٘عٚطدددًِعٚأؿدددشة ٘عيددد٘عؼلكذَددد١عَدددٔعالع دددضعٚددددٌع ش٩ٜدددةعععععععععع
ٚسددددددٞع تلددددددُٔعايبؼددددددةس٠ع طددددددٛافعايددددددٓ عٚأؿددددددشة ٘عملعاكلظددددددذذع

عاحلشاّع.
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َان أٍَللللدٍِ و َمنُ للللُُّكَمنؾهددددةٕعايـددددًضعْٚددددضٍعقٛيدددد٘ع ،ددددةػلعط ً ه للللٌ نَّمَّللللِ ِنكألللل

َْنب َوللللنننن ْننْ كَّللللْأنِْلللل ِدن أَنن أْظَّألللل  ُكَمنُ مأللللََونَمنً كأللللان نَّممَّللللى ننننً  أٍَللللدٍِ ُكَمنُ للللُّو َمنِبللللِ ْل

ع.(1)صِبو انت َوو ُمٌن نب ِؼرًيَّ

ٚنةْدددددتع٫ٚد٠عايدددددٓ عؿددددد٢ًعالع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِعملعَهددددد١عملع
(عطدددد١ٓعكعٚ ،ددددحعايددددٓ عذلُددددذعععع53(ّعٚقبددددٌعاهلذددددش٠ع ددددد)عع571طدددد١ٓع)

(ّعكعأَددددددةع ددددددكسٜ عع610ؿدددددد٢ًعالع ًٝدددددد٘عٚآيدددددد٘عٚطددددددًِعملعطدددددد١ٓع)ععع
ّكعٖٚددددددٞعايظدددددد١ٓعا٭ٚػلعملعاحلظددددددة عع622اهلذددددددش٠عؾٝٛاؾددددددلعطدددددد١ٓعع

عاهلذشٟعايكُشٟع.
سَلددددةٕعَددددٔعايظدددد١ٓعع17أَددددةعَ،شندددد١ع ددددذسعايددددالعٚق،ددددتعملعٜددددّٛعع

عّ.12/3/624ايجة١ْٝعيًٗذش٠عؾهةْتعملع
ػدددٛاٍعَدددٔعايظددد١ٓعايجةيجدددد١ععععع15ٚأَدددةعَ،شنددد١عأسدددذعؾكدددذعٚق،دددتعملعععععع

عّ.30/3/625يًٗذش٠عٚاكلٛاؾلعيّٝٛع
َددددٔعايظدددد١ٓععٚأَددددةعؿددددًضعاحلذٜبٝدددد١عؾكددددذع عملعػددددٗشعرٟعايك،ددددذ٠ععععع

عّ.628ايظةدط١عيًٗذش٠عكعٜٚٛاؾلعط١ٓع

 ْٛ اٌرٕايف تني اٌرجازج ٚاإلز٘ابلأ
ٔععَؼدددددشنٛعقدددددشٜؽعععختًدددددـيكدددددذع قـدددددفعع دددددٔعاٱ ،دددددةضعَددددد

ايتدددددكسٜ عَدددددععَ،دددددشؾتِٗع ٗدددددةعؾكدددددذعندددددةْٛاعأٖدددددٌعجتدددددةس٠ع ةَددددد١عكععععععع
ٜظددددةؾشٕٚع كْؿظددددِٗعكعٜٚ،شكددددٕٛعجتددددةس ِٗعٜٚتظددددٛقٕٛعَددددٔعدَؼددددلعععععع

ٚايدددددُٝٔعٜٚجدددددش عكعٚ ٝدددددتعاكلكدددددذغعٚإًٜٝدددددةعٚ دددددذَشعٚ ددددد٬دعايدددددشّٚعع
)اكلذٜٓددددددد١ع(عٚايطدددددددة٥ـعكعٚ ددددددد٬دعؾدددددددةسغعكعٚ ُدددددددةٕعٚايبشدددددددشٜٔعععع

عٚاي،شامعَٚـشعٚاحلبؼ١عٚاهلٓذع.

                                                           

ع.24طٛس٠عايؿتضعع(1)
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ٜٚؼددددددد ٕٚعاحلٓطددددددد١عٚايؼددددددد،ريعٚايدددددددزٖ عٚايؿلددددددد١عٚاخلٝدددددددٌعععع
كٚايكُدددددددةؾعٚايظدددددددٝٛفعكعٚايدددددددذسٚععكعٚا٭ٚاْدددددددٞععاكلٓضيٝددددددد١عكع٫ٚععع
ٜ،ددددد عٖدددددزاعرٖدددددة عسددددددةٍعقدددددشٜؽعإػلعٖدددددزٙعايبًدددددذإع ًددددد٢عسلدددددٛع

يظددددؿٔعذلًُدددد١ع ةيتذددددةس٠عَددددٔعاهلٓددددذعكعٚاحلبؼدددد١عَتـددددٌعكعإؾلددددةع ددددك ٞعا
َددددج٬فعؾ طددددٛعملعَٝٓددددة٤ع ددددذٕعكعؾتددددك ٞعإ ددددٌعٚقٛاؾددددٌعقددددشٜؽعيتشُددددٌعع

ّععع ع١ايذٚيددددد دددددغلعٚاٱقتتدددددةٍعع احلدددددشعايبلدددددة٥ععكعخةؿددددد١ع ٓدددددذعقٝدددددة
ايؿةسطدددد١ٝعٚايشَٚةْٝدددد١عكعٚقطددددعع شٜددددلعاي،ددددشامعٚايؼددددةّعكعٖٚددددٛعَددددٔععع

ؿ،ددددددٛاعَددددددٔعاحلةيدددددد١عايطةس٥دددددد١ععؾلددددددٌعالع ًدددددد٢عاي،ددددددش ع ددددددكٕعٜٓتع
ع.٠ ةيتذةس

ٝأِ نُقللللل  ٍٍَعنٖٚدددددٛعَدددددٔعَـدددددةدٜلعقٛيددددد٘ع ،دددددةػلعط ٝأِفونلللللَمنَنَحمألللللْأنن*ِملللللإنٍ إنٍ

َِ ع.(1)صَّمظات إِنً َّمؼاََ

يتددددذٍعٖددددزٙعاٯٜدددد١ع ًدددد٢عإٔعقشٜؼددددةفعيٝظددددٛاعأٖددددٌعسددددش عٚقتددددةٍعكعع
عإؾلةعِٖعجتةسعكعٚأس ة عأطٛامع.

عيكذعنةٕعٖٓةىع شٜكةٕعيًتذةس٠ع غلعايؼشمعٚايػش ع:
 ُددددددةٕع ددددددةي،شامعكعؾتٓكددددددٌععع:عايطشٜددددددلعايؼددددددشقٞعٜددددددش  ععععا٭ٍٚ

جتددددةس٠عاهلٓددددذعٚؾددددةسغعإػلعاي،ددددشامع ددددشافعكعثددددِعملعايبةدٜدددد١عإػلعايؼددددةّكععع
 لددددة٥،ِٗعملعنددددٌع ًددددذ٠عَٚـددددشعكعٜٚؼدددد ٕٚعَٓٗددددةعععايتذددددةسٜٚ،ددددشضع

عَةعٖٛعَٓةط عيًبٝععٚايش ضع.
طشٜدددلعايػش دددٞعايدددزٟعٜدددش  ع دددغلعايدددُٝٔعٚايؼدددةّع دددربععععععععاي:عايجدددةْٞع

إػلعدةْدددد ععاحلذددددةصعٚدضٜددددش٠عاي،ددددش عكعسٝددددحعٜددددش  عٖددددزاعايطشٜددددلععع
عاهلٓذعاحلبؼ١ع ةيؼةّعٚ ةي،شامعٚؾةسغع.

                                                           

ع.2-1طٛس٠عقشٜؽعع(1)
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قٛاؾًدددددٗةعايشٜدددددةد٠عملعٖدددددزاعايطشٜدددددلعٱندددددشاّعععملعٚ تدددددٛػلعقدددددشٜؽع
ايكبة٥ددددٌعايددددالع كددددعع ًدددد٢عايطشٜددددلعهلددددِعيدددد٫ٜٛتِٗعيًبٝددددتعاحلددددشاّعكعععع
ٚ ٓددددذعاػددددتذادعاكل،ددددةسىعٜٓؿددددشدعٖددددزاعايطشٜددددلع ةيتذددددةس٠عللددددةعصادعَددددٔعع

ع.عتعأَٛاهلِٚؾلػكٕعقشٜؽع ٓذعايذٍٚعكع
ذَةع ،ددددحعالع ددددضعٚدددددٌعايددددٓ عذلُددددذافعؿدددد٢ًعالعععععع ٓددددعٚيهددددٔع

ا٭َدددددٛاٍعملعذلةس تددددد٘عكعٖٚدددددزاععع ًٝددددد٘عٚآيددددد٘عٚطدددددًِعطدددددخشٚاعٖدددددزٙعع
َدددٔعاٱسٖدددة عكعيتهدددٕٛعٖدددضؿلتِٗعطدددببةفعيب،دددحعايٓؿدددش٠عَدددٔعععععععععريايتظدددخ

عإػلعّٜٛعايكٝة١َع.ملعايٓؿٛغعاٱسٖة ع
ع  



 311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

 زدٚد وسميح عٍى تعض األجصاء األخريج ِٓ ٘را اٌعِفس املثازن 
 َ شٍخ األش٘س.مساحح اإلِا -1

 مساحح اٌعالِح اٌشٍخ أ.د. ِفرً مجٙٛزٌح ِصس اٌعستٍح. -7

 األِني اٌعاَ ملٕظّح اٌرعاْٚ اإلظالًِ. -3

 ظٍادج زئٍط جمٍط اٌمضاء األعٍى/ اٌعساق -4

 ظٍادج زئٍط احملىّح االحتادٌح اٌعٍٍا . -5

 ظٍادج اٌماضً زئٍط االدعاء اٌعاَ . -6

 ظٍادج زئٍط األشساف اٌمضائً . -7

 حتاد املؤزخني اٌعسب.األِني اٌعاَ إل -8

 ظعادج أ.د .زئٍط جاِعح دِشك . -9

 ظعادج أ.د .زئٍط جاِعح دٌاىل . -11

 ظعادج أ.د. ِدٌس جاِعح املٍه فٍصً/ املٍّىح اٌعستٍح اٌععٛدٌح -11

 ظعادج أ.د. ِدٌس جاِعح وسدفاْ/ ا ّٙٛزٌح اٌعٛدأٍح. -17

 ظعادج أ.د. ِدٌس ا اِعح اإلظالٍِح/ املدٌٕح املٕٛزج. -13

 ٍط ا اِعح اٌعسالٍح.ظعادج أ.د. زئ -14

 عادج أ.د زئٍط جاِعح ٚاظظ / اٌعساق . -15

 ظعادج أ.د. زئٍط جاِعح اٌثصسج /  اٌعساق. -16

 ظعادج أ.د. زئٍط جاِعح ذي لاز /  اٌعساق. -17

 ظعادج أ.د. زئٍط جاِعح اٌمادظٍح /  اٌعساق. -18

 ظعادج أ.د. زئٍط جاِعح جدازا/ املٍّىح األزدٍٔح اهلامشٍح. -19

 ٌٍدزاظاخ اإلظالٍِح/ تريٚخ.وٍٍح اإلِاَ االٚشاعً  -71

 ظعادج أ.د.ِدٌس جاِعح األِري عثد اٌمادز/ ا ّٙٛزٌح ا صائسٌح -71
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 اٌعٍد صاحة اٌفضٍٍح املسجع اٌدًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌغائً
 أظراذ اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌرفعري ٚاألخالق   
 اٌعالَ عٍٍىُ ٚزمحح اهلل ٚتسواذٗ 
 ٚتعد،..... 
ٌرىُ اٌسلٍمــح ٚتٙــا ا ــصء احلــادي فٍمــد ذٍمٍــد حبّــد اهلل زظــا 

 ٚافّعْٛ يف ذفعري آٌح ٚاحدج ِٓ ظٛزج آي عّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىسٌُ.
ٔرضس  إىل اهلل اٌعًٍ اٌمدٌس أْ ٌٍّٙىُ اٌعٍُ إٌافع ٚاْ جيعٍـٗ  

 يف ٍِصاْ حعٕاذىُ.
 ٚشىس اهلل ٌىُ حعٓ عٍّىُ

 سواذٗٚاٌعالَ عٍٍىُ ٚزمحح اهلل ٚت                               
 
 

 
 

 ٘ـ1479ِٓ صفس  13يف: 

 7118َِٓ فرباٌس  71ٛافك:امل

 َـطؿ٢ع بةغ
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 املسجع اٌدًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌغائً
 صاحة أحعٓ ذفعري ٌٍمسآْ ٚأظراذ اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌرفعري ٚاألخالق  

عايظ٬ّع ًٝهِعٚسفل١عالعٚ شنة ٘...ٚ ،ذك
ؾ ْددد٘عيٝظددد،ذْٞععإٔعأ كدددذّعيظدددٝةد هِعودددةيفععايؼدددهشعٚايتكدددذٜشع

ةْٞعٚاٱسدد اّعع ًدد٢ع ؿلددًهِعع  ٖددذا٥ٓةعْظددخ١عَددٔعَددٔعايددض٤عايجددعععععععع
عٚايجُةْغل.

ٚأؽل٢ٓععَٔعالعإٔععٜذِٜعع ًٝهِعْ،١ُعايـدش١عٚاي،ةؾٝد١عٚإٔعٜظدبؼععععع
ع ًٝهِعْ،ُ٘ع ةٖش٠عٚ ة ٓ٘ععٚإعٜٛؾكٓةعكلةعضلب٘عٜٚشكةٙ.

عػةنشٜٔعيهِكعٚيهِع ٝة ٞ
ع
ع

ع
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عمسةس١عاكلشدععايذٜ عايؼٝ ععؿةحلعايطة٥ٞعععععععسؿظ٘عالعٚس ةٙ

عؿةس عأسظٔع ؿظريعيًكشإٓعايهشِٜ
عطتةرعايؿك٘عٚا٭ؿٍٛعٚايتؿظريعٚا٭خ٬مأ

ع
عايظ٬ّع ًٝهِعٚسفل١عالعٚ شنة ٘...ٚ ،ذكع

ؾكذع ظًُٓةع ٝذعايؼهشعٚايتكذٜشعْظخ١عَٔعنتة  َ،ةملعاٱؿلةٕعملع ؿظريع
َدٔعطدٛس٠عآٍع ُدشإكعٚايدزٟع ؿلدًتِععععععع134اٯٜد١عع-ايكشإٓ عايض٤عايتظ،ٕٛ

ًدٞكعا٭َدغلعاي،دةّعععع  ٖذا٥٘عإػلعَ،ةيٞعايربٚؾظٛسعأنُدٌعايدذٜٔعإسظدةٕعأٚغععع
كلٓظُدد١عايت،ددةٕٚعاٱطدد٬َٞكعٜٚؼددشؾٓةعإٔعْتكددذّعإيددٝهِع ضٜددٌعػددهشْةع ًدد٢عع
دٗٛدنِعاكلتٛاؿ١ًعيتؿظريعأٟعايزنشعاحلهِٝكعؾذضانِعالع ٓةعخدريعايدضا٤ععع

عٚ ةسىعؾٝهِعٚؾُٝةع كَٕٛٛع ٘عَٔعدٗذعَبةسىعخذ١َعيٲط٬ّعٚاكلظًُغل.
ع
عٚ ؿلًٛاع كبٍٛعٚاؾشعايؼهشعٚايتكذٜش.ععع

ع
ع
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 مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"
 

 حتًُ طًبُ

 .15/12/2015( املؤسخ يف 5227/15إشاسَ إىل كتابلم املشقم)

تلقًنا ببااغ  اعتتاضاص إااذا لم ةظانُ تاب كتاابلم       

املىطااىم)تملاا اعنااات يف تاظااآ اغقااش ت( اسااض  اغتاطاا       

واخلمظني بملذ املا ُ، ةقذم شلشةا وتقذيشةا تتمنني غلام  

 وام املىفقًُ.د

 ت  اغتقذيش   
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ع

ع ١ٝع ٝب١عععع

ع15/6/2020(عاكلد٪سخععع407/20إػةس٠عإػلعنتدة هِعاكلدشقِع)عع
 ظًُٓةع بةيؼعا٭ تدضاصعأٖدذا٥هِعْظدخ١عَدٔعنتدة هِعاكلٛطدّٛععععععع

ع))َ،ةملعاٱؿلةٕعملع ؿظريعايكشإٓعكعايض٤عاكلة٥تغلع((.
ع١ع.ْكذّعػهشْةعٚ كذٜشْةعَتُٓغلعيهِعدٚاّعاكلٛاؾكٝ

عَععٚاؾشعايتكذٜش

ع
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 تلتب املشج  اغذيين

 اغشًخ صاحل اغطا ٌ

ع
عّ/ػهش

 حتًُ طًبُ

 .2/1/2011املؤسخ يف  23/11كتابلم رٍ اغملذد 

 

اطتلمنا اذيتلم )اسض  اخلاتع واغظبملني بملذ املا ُ تب تاظآ 

اغقش ت اغلشيم( وةقذم غلم شلشةا  تلني تنلم املضيذ تب اغملطا  

 واغتىفًق.

 يااااش.ت  اغتقذ

 
 
 
 

ع
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ع

 ًكٝٓدةع بدةيؼعاٱ تدضاصعنتددة هِعاكلٛطدّٛع))َ،دةملعاٱؿلددةٕعملععععععع
 ؿظريعايكشإٓعكعايض٤عايظدة عع ،دذعاكلدة٥تغلعكعٚايدض٤عايتةطدععععععع

ع ،ذعاكلة٥تغل((.
عْكذّعػهشْةعٚ كذٜشْةعَتُٓغلعيهِعدٚاّعاكلٛؾك١ٝع.

عَععؾة٥لعايتكذٜشع

 

 ع
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 صاحل اغطا ٌ احملرتمإىل/ مساحُ املشج  اغذيين غلمظلمني اغشًخ 

 صاحب أحظب تاظآ غلقش ت

 أطتار اغاقه واألصىل واغتاظآ واألخالق

عم/شلش وتقذيش
عايظ٬ّع ًٝهِعٚسفل١عالعٚ شنة ٘ع:

عٚأطكٍعالع ،ةػلعإعٜٛؾكهِعٚضلؿظهِعٜٚش ةنِعاْ٘عمسٝعٸعدلٝ عايذ ة٤.
ع ضٜضٟعمسةس١عايؼٝ عاحت ّع:

ٚاٱَتٓةٕعٖذٜتهِعايك١ُٝعٚاكلتُج١ًعملعا٭دضا٤ع ظًُتعَعع ةيؼعايؼهشعٚ ظِٝعايتكذٜشع
(عَٔع)َ،ةملعاٱؿلةٕعملع ؿظريعايكشإٓ(ععإعٚيٛدهِعملعٖزاعاكلٝذإعاي،ًُٞع160-161-164)

َٔعايتكيٝـعملع ؿظريعايكشإٓعاي،ظِٝعٜ،ٴٝذعاػلعا٭رٖةٕعرنشٜةتعأ٩ي٦وعاكلؿظشٜٔعاي،ظُدة٤عع
ايدٛؾري٠عٚايٓدةدس٠عكعٚإعٖدزاعاكل٪يدـعععععايهشَة٤عايزٜٔعخًذِٖعايتكسٜ ع  زلةصا ِٗعاي،ًُٝد١عع

ايهبريعٖٛعَٔعاكل٪يؿةتعايٓةدس٠عسكةفعملعٖزاعايضَٔعايؼشٝضعملع ًُة٤عايتؿظريعحبٝحعا دةدعع
ا٭ٌَعاػلعْؿٛغعاي،ًُة٤عٚ ٬ عاي،ًِعكع ةٕعَٝذإعايتكيٝـعملعٖزاعايؿٔعاي،ًُٞعاؾلةعٖٛع

ضع ٘عكعٚأطةٍعالع ،ةػلعساؾذٸع ظِٝعَٔعسٚاؾذعايؿهشعا٫ط٬َٞعاخلةيذعٚايزٟعْؿتخشعْٚ،ت
إعٜظبؼع ًٝهِع ٛاؾشعايـش١عْٚ،١ُعاي،ةؾ١ٝعَٔعادٌعانُةٍعٖزاعاكلؼشٚععاي،ًُٞعاخلةيدذعع
ندٞعْبددةٖٞع د٘عا٭دٝددةٍعٚنددٞعْ٪ندذعيهةؾدد١عاكلظدًُغلعإعٖددزاعا٫طدد٬ّعٜظدٌعَٓبددععيً،ًددِعععععع

عٚاي،ًُة٤عَٔعادٌعدؿل١َٛعٖزاعاي،ًِعاخلةيذع.
ٖدذا٥هِعٖدزٙعا٫ددضا٤عيٓدةعكعٚأطدكي٘ععععععانشسعػهشٟعٚ كذٜشٟع ٢ًعنشَهِعا٭ؿٌٝع ة

ع.ع ،ةػلعإعٜظتُشع طة٥هِعٚ كيٝؿهِع ةزلةصعٖزاعاكلؼشٚععايتكسطلٞعاخلةيذ
عٚايظ٬ّع ًٝهِعٚسفل١عالعٚ شنة ٘

ع
ع
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 مساحة  املرجع الديين الشيخ صاحل الطائي احملرتم

 صاحب احسن تفسري للقرآن

 أستاذ الفقه واألصول والتفسري واألخالق

 
 

 السالم عليكن ورحوة هللا وبركاته ..
 

أتقدد م الدديكن ب الددر اللددكر والدقدد لر ليدد لدكن القيوددة ال ددا  
الحادي علدر بدد  الودانديي ال داا بقداًيى  الدام السدلن هحكودة 

 غير هٌسيخة(.
وأتوٌى هي هللا أى ل لن عليكن ًدودة الحدحة والداةيدة والوالد  

 ر لكدددن  ددد ا هدددي الٌ ددداو والديةيددد  ك ًجدددار  لكدددن  يددديدكن وًقددد
 اإل  ا ...

ع
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 الشالم علّكم َزمحة اهلل َبسكاتٌ ...

تلقّها بكل تقدِس َإمثهاى إيدائكم نشدة مو )معامل اإلمياى يف تفشري القسآى ( اجلزء الشادس 

بعد املائثني ، َنثقدم خبالص الصكس َالعسفاى على يرا االيداء ، ألدعُ اهلل العلْ القدِس أى 

ععَتُفّقٌ ، َاى ِشدد خطاكم َِكلل أعمالكم بالهجاح أنٌ مسّع جمّب    ميدكم بعُنٌ
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 فضًلُ اغشًخ/ صاحل اغطا ٌ                              املىقش

 تلتب املشج  اغذيين وصاحب أحظب تاظآ غلقش ت

 وأطتار اغاقه واألصىل واغتاظآ واألخالق

 ممللُ اغبحشيب 21112-ص.ب 

 

 ُ اهلل تملاىل وبشكاته وبملذاغظالم تلًلم وسمح

 1211/11تلقًت بلل اغثنا  واغتقاذيش خطااب فضاًلتلم سقام     

املشفق طًه ةظنُ تب كتاب بملنىات "تملاا اعنات م 20/7/2011تأسيخ و

 يف تاظآ اغقش ت " اسض  اغثاةٌ واغثالثني بملذ املا ُ.

ِ    يطًب غٌ ويظملذةٌ   أشلش فضاًلتلم جضيال اغشالش تلا

إىل  وطتحال  بتضويذ إداسَ اساتملُ بهزه اغنظنُ ،إاتماتلم املتىاصل 

غلجمًا   جلات قذستاه    طا اًل املاىىل تلتبُ اساتملُ غإلطالع تلًها، 

 اغتىفًق واغظذاد.

 لىا خاغص حتًاتٌ وتقذيشٍ،،،قبوت

 

 

 

 

 

 

ع
ع

 



 313ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     222معامل اإلميان / ج

 

 
 

 السادة/ مكتب املإلجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري ل  إلرن 

 ة اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورمح

 ٗذٜهِعدةَ،١عنشدؾةٕعأ ٝ عايتشةٜةعكعٚ ػُشْةعايظ،ةد٠ع ةٱؿدذاساتعع
ايالع تٛاػلعإيٝٓةع  ْتظةّعَٔعَهت عاكلشدععايذٜ عملع)َ،ةملعاٱؿلةٕعملع ؿظريع
ايكشإٓ(عٚايزٟعنةٕعآخشعٖزٙعاٱؿذاساتع)ايدض٤عايظدةدغعٚايدج٬ثغلع ،دذععععع

ايـدةدسعملععع1535/16هِعسقِعاكلة١٥(عٚايزٟع ؼشؾٓةع  طت٬َ٘عؼلٛد عخطة 
ّكعٚريوعإثشا٤افعيًُ،شؾ١عملعدلدةٍع ؿظدريعآٜدةتعايكدشإٓكعخذَد١عععععع13/7/2016

يًبةسجغلعٚاكلٗتُغلع كَشعايتؿظريعايكشآْٞكعٚايالعأكدشتعَتةسد١عملعا٭قظدةّعععع
اكلختـ١ع ةكلهتبةتعا٭نةدؿل١ٝعملعايةَ،ةتعَٚشانضعايبشٛخعٚدةَ،١عنشدؾةٕع

عتبٗةعاكلشنض١ٜ. ظ٢ع ك ذادعٚاؾش٠عَٓٗةعملعَه
ختةَةفعيهِعايؼهشعٚاي،شؾةٕع ٢ًعٖدزاعايـدٓٝعكعْؿ،ٓدةعالع د٘كعٚأثدة هِعععععع

ع ًٝ٘عخريعايضا٤ع.
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام

عععععععععععععععععععععععععع
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 ِعايل اٌشٍخ/ صاحل اٌغائً                     ظٍّٗ اهلل

 سواذٗ،،، ٚتعداٌعالَ عٍٍىُ ٚزمحح اهلل ٚت
ع

ؾكطةٍعالعكل،ةيٝهِعاي،ٕٛعٚايتٛؾٝلكعٜٚظشْٞعإؾةد هِع كْٞع ًكٝتع هٌع
 كذٜشعٚإَتٓةٕعإٖذا٤نِعيًذةَ،١عْظخ١عَٔعايض٤عايتةطعع ،ذعاكلة١٥عَٔ)َ،ةملع

عاٱؿلةٕعملع ؿظريعايكشإٓ(.
ٚإْ عإرعأ كذّعكل،دةيٝهِعودةيفعايؼدهشعٚاي،شؾدةٕع ًد٢عٖدزاعاٱٖدذا٤كعععععععع

ايكذٜشعإٔعؿلذنِع ،ْٛ٘عٚ ٛؾٝك٘كعٚإٔعٜظذدعخطةنِعٜٚهًٌعع٭د ٛعالعاي،ًٞ
عأ ُةيهِع ةيٓذة عإْ٘عمسٝععدلٝ عضلؿظهِعالعٜٚش ةنِ.

 ٌٚىُ حتٍاذً ٚذمدٌسي
 ٚاٌعالَ عٍٍىُ ٚزمحح اهلل ٚتسواذٗ
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عاكلشدععايذٜ عايؼٝ عؿةحلعايطة٥ٞعاحت ّ
عؿةس عأسظٔع ؿظريعيًكشإٓ

ع ١ٝع ٝب١...
هشعَبةدس هِعايطٝب١ع  ٖذا٥هِعيٓةعْظخ١عَدٔعنتدة هِعاكلٛطدّٛعايدض٤عععععْؼ

ايج٬ثٕٛع ،ذعاكلة١٥عَٔ)َ،ةملعاٱؿلةٕعملع ؿظدريعايكدشإٓ(عطدة٥ًغلعايبدةسٟع دضعععععع
عٚدٌعإٔعٜٛؾكهِعملعَظري هِعاي،١ًُٝعٚاي،١ًُٝعخذ١َعيبًذْةعاي،ضٜض.

عَٚٔعالعايتٛؾٝل...عععععععععععععععععععععععع
ع
ع
ع
ع
ع

 
 
 
 
 
 
 
 



    222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / جــــــــ 316

 

 

ع
عػل/عاكلشدععايذٜ عايؼٝ عؿةحلعايطة٥ٞعاحت ّإ

ع
عايظ٬ّع ًٝهِعٚسفل١عالعٚ شنة ٘ع:دد

َ نُكمانًِِنُِْمٍمنُ ِملَمٌنقةٍع ،ةػلع)) َْنن ظ إ نً فأٌَ ((عأْ٘عيؿدش عندبريعععن َ فأ  ند َ ج اٍ نْ 
ٚؾخشعأنربعإعاسظد٢ع دكدضا٤عَدٔع ؿظدرينِعيًكدشإٓعايهدشِٜعكعٖٚدٛعععععععع

ب١عاٱط١َٝ٬عكعٚطٝهٕٛعي٘عاثشٙعايطٝ ع ؿظريعٚاطععاكٝـعاػلعاكلهت
ملعؾِٗعْـٛقعايكشإٓعايهشِٜعٚيهِع ٘عأددشعٚثدٛا عاٯخدش٠عكع٫ٚعععع
ٜظدد،ٓةعملعٖددزاعاكلكددةّعا٫عإعْكددذّعيهددِعػددهشْةعٚ كددذٜشْةع ًدد٢عٖددزاععع

عاٱٖذا٤عايؿشٜذعكعَتُٓغلعيهِعايتٛؾٝلعٚاكلضٜذعَٔعاي،طة٤عاكلبةسى.
عَععؾة٥لعاٱس اّ...
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 اٌشٍخ صاحل اٌغائً احملرتَاٌشٍخ حمّد 
 ِدٌس ِىرة املسجع اٌدًٌٕ آٌح اهلل اٌعظّى اٌشٍخ صاحل اٌغائً احملرتَ

 

 َهذيكى أطيب انتذيات ...
 

َتقذو بأجًم عبارات انشكز وانتقذيز عهى جهىدكى انًبذونة في  هديذامكى هياَيا    
 ً امية  .....  َسخة يٍ كتابكى )يعانى اإليًاٌ ف  تفسيز انقزآٌ/ انجشء انىادذ بعيذ ان

 يتًُيٍ نكى انًشيذ يٍ انتقذو وانُجاح.
 تفضهىا بقبىل وافز االدتزاو ...
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 إىل/ مكتب املإلجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري ل  إلرن

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...
 ة تضاصع ةيؼعٚا ذة عػذٜذع ةيٗٛدعايهدبري٠عيظدُةس١عآٜد١عالعععع

يؼددٝ عؿددةحلعايطددة٥ٞع)داّع ًدد٘(عملع ؿظددريعنتددة عالعععععاي،ظُدد٢عا
كع133كع132اي،ظددِٝعَددٔعخدد٬ٍع ًكٝٓددةعاٖددذا٤نِعاكلبددةسىعيًذددض٤ع)عع

(عَٔعَ،دةملعاٱؿلدةٕعملعاطدتظٗةسعنٓدٛصعَدٔعنتدة عالعاجملٝدذكعععععععع134
طة٥ًغلعاكلٛػلع ضعٚدٌعإعٜٛؾلعايؼدٝ عايًٝدٌعكلدةعؾٝد٘عخدريعايدذْٝةععععععع

عٚاٯخش٠عٚخذ١َعاٱط٬ّعٚاكلظًُغلع.
ع

عواهلل ولي التوفيق     
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 هنى / يكتب انًزجع انذيُ  آية اهلل انعظًى انشيخ صانخ انطام  انًذتزو
 صادب أدسٍ تفسيز نهقزآٌ

 و/شكز عهى ادذاء
 

 تذية طيبة ...
تسييهًُا ببييانش انشييكز وانتقييذيز انجييشء انسييابع بعييذ انًاميية يييٍ انتفسيييز         

ح فقييييذ ييييي  انقييييىو ودييييى انقسييييى افول يييييٍ تفسيييييز)أٌ يًسسييييكى  ييييز 
 يييزح ي هييي  وتهيييد افيييياو َيييذاونها بييييٍ انُييياص  شييياكزيٍ نكيييى اديييذاءكى      

 يتًُيٍ نكى يشيذًا يٍ اإلرتقاء وافسددار وانتطىر.
 ...يع انتقذيز
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

(ع532 ًكٝتعسطةيتهِعاكلٛقش٠عايالع ٌُعاي،ذدع) هٌعؾخشعٚإ تضاصع
ّكعَٚشؾكٗددددةعايددددض٤عايتظدددد،ٕٛعَددددٔعايتؿظددددريعملع26/5/2012 ددددكسٜ ع

ع(عَٔعطٛس٠عآٍع ُشإ.133اٯ١ٜ)
ٚاْ عإرعأػدهشنِعدضٜدٌعايؼدهشعٚ ظدِٝعاٱَتٓدةٕع ًد٢عاٖدذا٥هِعععععععع
ٖزاكعطة٬٥فعاكلٛػلع ضعٚدٌعإٔعٜذِٜع ًٝهِعْ،١ُعايـش١عٚاي،ةؾ١ٝكعٚإٔع

افعٚرخدددشافعيٮَددد١عا٭طددد١َٝ٬عَتُٓٝدددةفعيهدددِعندددٌعايتكدددذّععصل،ًهدددِعطدددٓذ
عٚاٱصدٖةس.

 ٚايظ٬ّع ًٝهِعٚسفل١عالعٚ شنة ٘.ععععععع
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ع
ع

 ٖدد1440/س ٝععا٭ٍٚ/9 ريٚتعملع

ع24/11/2018ّاكلٛاؾلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ع

عمسةس١عاكلشدععايذٜ عايؼٝ عؿةحلعايطة٥ٞعاحت ّ
عأسظٔع ؿظريعيًكشإٓؿةس ع

عَهت عاكلشدععايذٜ عايؼٝ عؿةحلعايطة٥ٞ
 

عايظ٬ّع ًٝهِعٚسفل١عالعٚ شنة ٘
 تكددذّعنًٝدد١عاٱَددةّعا٭ٚصا ددٞعيًذساطددةتعاٱطدد١َٝ٬ع ك ٝدد عؽلٓٝة ٗددةكع

(عايزٟعٚؿدًٓةعَدٔعددةْبهِعَدٔعنتدة :ع َ،دةملععععععع171ٚ ؼهشنِع ٢ًعايض٤)
آٜدتغلعَدٔعايكدشإٓعؼلدةعٜدذٍععععععاٱؿلةٕعملع ؿظريعايكشإٓ عٚايزٟعٜتلُٔعقشا٠٤عملع

ع ٢ًعإٔعايٓ )ق(عنةٕع٫عٜظ،٢عإػلعايػضٚعٚملعٜكـذٙعٚملعٜذععإيٝ٘.
آًَددغلعاٱطددتُشاسعملعإسطددةٍعا٭دددضا٤عايددالعطتـددذسعَٓٗددةعَظددتكب٬كعععععع
ػةنشٜٔعيهِعسظٔع ،ةْٚهِعايذا٥ِعَ،ٓةعٚدا غلعالع ،ةػلعإٔعٜٛؾكٓةعٚإٜةنِع

عكلةعؾٝ٘عخريعاٱط٬ّعٚاكلظًُغل.
عهِعٚسفل١عالعٚ شنة ٘.ٚايظ٬ّع ًٝ
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عإػلعايظٝذعاحت ّ/ايؼٝ عؿةحلعايطة٥ٞ
عؿةس عأسظٔع ؿظريعيًكشإٓ

عَهت عاكلشدععايذٜ 
 حتٍح عٍثح ٚتعد :

مددِس اامعدة األمدري عادد القدادز للعلدُم        أ.د/ عبداهلل بو خلخالتلقّها حنو 

ا   ي فسيا   معاا  اي ا  اإلسالمّة قشهطّهة، يددِثكم القّمدة املثمةلدة يف كثداة)    

 ( اجلزء الةالث عصس بعد املائة.القرآ 

َإذ نعرب لكم عو شكسنا على يرٍ اإللثفاتة الكسمية، نًددِكم حندو بددَزنا    

 َنشدة مو نصسِة أخااز اجلامعة. 33نشدة مو جملة اجلامعة العدد 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
 

ع
ع

ع
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عالفكرس
 

  

 املٛضٛ  اٌصفحح املٛضٛ  اٌصفحح
عْكفعايجُشاتع52عكذ١َاكلع3
قة ذ٠ع ٝةْةتع) ٛاسٜ عؿذٚسعع17

عا٭دضا٤عا٭خري٠(
قةْٕٛعاٱسٖة عَٔعايؿظةدعَٚٔعع55

عطؿوعايذَة٤
قةْٕٛعايتلةدع غلعايؿطش٠عع20

عٚاٱسٖة 
قةْٕٛعد ة٤عاكل٥٬ه١عيـشفعع57

عاٱسٖة 
قةْٕٛعايتش١ٝعٚايظ٬ّعَكذ١َعع23

عيذؾععاٱسٖة 
١عقةْٕٛعاي،ذا٠ٚع غلعاٱْظةْٝع60

عٚاٱسٖة 
قةْٕٛعآٜةتعايـربعسـة١ْعَٔعع30

عاٱسٖة 
قة ذ٠ع٫عكشسع٫ٚعكشاسعصادشعع65

ع ٔعاٱسٖة )حبحعأؿٛيٞ(
قةْٕٛعاطتكشا٤عسش١َعاٱسٖة عع34

عَٔعايكشإٓ
قةْٕٛعنٌعآ١ٜعقشآ١ْٝع ٢ٗٓع ٔعع70

عايظًِ
قةْٕٛعاٱ ت٤٬عإْـشافع ٔعع39

عاٱسٖة 
ْذا٤عاٱؿلةٕعسةدضعدٕٚعع74

عاٱسٖة 
عْذا٤عاٱؿلةٕعط٬ّع78عاخلٛفعسةٍع39
قةْٕٛعطهٔعآدّعملعاي١ٓعْٗٞعع83عاٱ ت٤٬عٚاٱَتشةٕع ةيٛعع43

ع ٔعاٱسٖة 
قةْٕٛعاهلبٛ عإْزاسعَٔعع86عاٱ ت٤٬ع ٓكفعا٭َٛاٍع45

عاٱسٖة 
قةْٕٛعايتلةدع غلعايربن١عع90عْكفعا٭ْؿعع48

عٚاٱسٖة 
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عالفكرس

 

  

 املٛضٛ  اٌصفحح املٛضٛ  اٌصفحح
ع غلعايٛأدعٚاٱسٖة ع136عْٕٛعأطًش١عايكشإٓعكذعاٱسٖة قةع92
قةْٕٛعايكشإٓعَةْععَٔعاجملتُععع96

عاكلٛاصٟ
ٕ  كذٜشعطع140 ُٵ،ٳة عصاْيتٳَك٢عاْيذٳ

قةْٕٛعأٜةّعايظًِعأنجشعأٜةّعع99
عاي،ٓـعٚاحلش 

عملعايتلةدع غلعايكشإٓعٚاٱسٖة ع144

قةْٕٛعدسٚغعأٜةّعاي،ش عع102
عيذؾععاٱسٖة 

تلةدع غلعايبٝتعاحلشاّعقةْٕٛعايع147
عٚاٱسٖة 

 كذٜشعآ١ٜع)أٍٚع ٝت(عملعسش ٗةعع150عايٓظب١ع غلعايكشإٓعٚايظ١ٓع107
ع ٢ًعاٱسٖة 

قةْٕٛعاٱكشاسعا٫قتـةد١ٜعع111
عيٲسٖة 

قةْٕٛعايش٩ٜةعد ٠ٛعيٮخ٬معع153
عاحلُٝذ٠

عإنشاّعايكشإٓع٭ٌٖعايبٝتع161عقةْٕٛع ًِعايظ٪اٍعملعايكشإٓع114
ٕٳعيٹًٓٻةغ عيٹقةْٕٛعطع118 ٦ٳ٬َّعٜٳهإٛ

ِٵعسٴذٻ١ٌ ٝٵهإ ًَ عص ةٱسٖة  ٳ
َكةس١ْع غلعسشٚ عقشٜؽعملعع165

عاية١ًٖٝعٚكذعايٓب٠ٛعٚايتٓضٌٜ
قةْٕٛعسؿشعاخلٓذمعَٛ ظ١عع121

عٱدتٓة عاٱسٖة 
عٚدٛٙعايتبةٜٔعملعايكتةٍع169

(ع217قشا٠٤عملع ذاٜةتعايض٤ع)ع126
عَٔعٖزاعايتؿظري

١ٝعَٔعقةْٕٛعطري٠عاكلظًُغلعٚاقع173
عاٱسٖة 

عقةْٕٛعايتلةدع غلعايتك١ٝعٚاٱسٖة ع180عقةْٕٛعاكلٝجةمعٚاق١ٝعَٔعاٱسٖة ع131
قةْٕٛع ٮي٪عايتٓضٌٜعَععسش عع133

عايش٩طة٤ع ًٝ٘
قةْٕٛعسذ١عايٛداععصادشعَتذذدعع183

ع ٔعاٱسٖة 
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 الفهإلس

 
 زلُ االٌدا  يف داز اٌىرة ٚاٌٛثائك تثغداد

ع7171ٌعٕح   798

 املٛضٛ  اٌصفحح املٛضٛ  اٌصفحح
قةْٕٛعإ طة٤عاكل٪يؿ١عقًٛ ِٗعع185

عٖة دؾععيٲس
قةْٕٛعْٗٞعأسةدٜحعايؿعلع ٔعع250

عاٱسٖة 
عقةْٕٛعأطبة عايٓضٍٚعكذعيٲسٖة ع257عقةْٕٛعدؾععاكل٥٬ه١عايؿظةدع190
سش١َعاٱسٖة ع غلعايربٖةٕعع194

عايًُٞعٚاٱْٞ)حبحعَٓطكٞ(
آٜةتعرّعا٭ؿٓةّعسش ع ٢ًعع264

عاٱسٖة 
كلةراع كلٞعاحلة٥فعايـٝةّع٫ٚعع198

ع كلٞعايـ٠٬
ضعاحلذٜب١ٝعغ٢ٓع ٔعَكذَةتعؿًع272

عاٱسٖة 
صسـٔعَٔع٫َع ٳ،ٵتٳذٴٚاقةْٕٛعطع278عقةْٕٛعإَتٓةععايتٓضٌٜع ٔعايٓظ ع206

عاٱسٖة 
عطؿةس٠عَـ، ع زس٠عيًظًِعايذا٥ِع280عقةْٕٛعايظ١ٓع٫ع ٓظ عايكشإٓع210
عقةْٕٛعقٗشعاٱسٖة عغة١ٜعيًـًضع285عايتكٝٝذعملعآ١ٜعايظشق١ع222
عقةْٕٛعايٓؿععاي،ةّعَٔعأطبة عايٓضٍٚع288عتُ،ٞقةْٕٛع ٠ٚ٬عايكشإٓعطًِعدلع226
قةْٕٛعملعايظًِعٚا٭َٔعإصدٖةسعع231

عإقتـةدٟ
قةْٕٛع ظ١ُٝعايـًضعؾتشةفعع292

عذلةؿش٠عيٲسٖة 
قةْٕٛعن١ًُعايتٛسٝذعصادشع ٔعع233

عاٱسٖة 
عقةْٕٛعايتٓةملع غلعايتذةس٠عٚاٱسٖة ع298

قةْٕٛعَٝجةمع ةملعايزسعسـٔعَٔعع237
عاٱسٖة 

عٚدعنشؿل١سدع301

قةْٕٛعقلة٤عايكشإٓع ٢ًعا٭١َٝعع245
عسـٔعَٔعاٱسٖة 

عايؿٗشغع323


