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 ادلمسِــــــخ
 

لاحلمددددتلىلآالددددمللجددددددولامه ددددتة للل المددددولامهغددددال لآالددددمللا  ددددخةللل

نُللى   اجلماآدد ل ا عددوهلل نددولطددالا الوددالاق ددلل طغدداة  ل و ددول لددا ل لل

ل.(1)ل[ٍَوٌٍْ هُوَ فٌِ شَأٍِْ

لودددللداهدددتاّتللل  ل دددذلاخلحدددد لآدددالاق ا ددد لللاحلمدددتلىلا دددج لُ لل
مبلضدددداحلآوادددددول نلا ددددولهلا ال ددددئل ا عردددداحللل  غددددادػل  آددددخا لللللل

لوددلل تل للدثل لوددللاىلآددذل بددئلااهددتاللنددجالا لودداتلل  رددلاول طعددا  لل
اا دددتآاتللل  ددد سلطدددال دددذا ملا عرمددداللل مدددال ددد  للاا دددتآاتل ا ضددد خلللللللل
 ا لمددئلا غدداحيلدلضل ددتلطددالزهددتلاىلآددذل بددئل  ازددا لطددالاخلدد للللللل
 ا ددخدول ا ع دد لااهددتاتلطددال ؾددالوللل  هزددا ًلا عدداشل  لددا لهلا لودداتللللللل
اقاهدددتادللطددددالآعدددتلاىلآددددذل بدددئللل  ضدددده ئلام طعدددو ل  عدددد اوللللل

آددذل بددئلاعلمدد لا ذ دداة لهلاخلدد ل ا ددعلملطددالاىللللللللا ددتآاتل ا ضدد خلىل
ااددالطزددلوةلرلدد لحرددو لاىلعددالمللللل  ددوا للا  ؾددئلآالدد رملل آددال)لل

ا ذ دداة ;ل  لل رددالمل لددو ل:لطددال آوددللا ضدد خل لضلددخ لللل ج ددولاىلآال ددول
 لضلددخ ل طددال آوددللا هوادد للل(2){ دد الصدد خيل د ددتا مل}اىل لددا ل لددو ل

ل.ل(4)((3){ ج ل للئلا هوا لآالآلاةهل نولا}ا للو ;ل  لاىل لو ل
                                                           

ل.29روح لا خمحالل(1)
ل.7روح لداخان ملل(2)
ل.104روح لا هوا لل(3)
ل.6/34ا تحلامعثوحلل(4)
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 نددئل عه دد لا   دداحلطددثح لطددالا ددعلملا دد ل دد  لل المدد طع لاددا هلوًللللللل
اجلددواولالددمللل نددولطددال ؾددئلاىلآددذل بددئلآالددمللا عدداشللل  رددخاحللللللللل
الثدد لا ال دداتل نتا دد ل اد دد لطددالا عدداشل هغددت  لالددو رمل   لدداآرمللل هللل

الا ددعلملا دد ل دد  للازددللرمل  لااه دداهلا ددج ال دد ث  لا ال دداتل ا غدداحل لطدد
لآتطول بوه:

:لدسلغدداحلااه دداهلا ددج ال دد ث  لا ال دداتلاددا علملا لاطدد ل ا  زدد لللللا   
ا ددد ل غدددا تلالثددد لا دددعصللل آمدددئلا اغددداحلا هددداال ل دددولا   دددا لللللللل
صدددخ لهوللل لهمدددئلا دددعلملا ددد ل المددد طع ل ا  لددداهلالدددتلط ددداةح لا دددعصلل

ل مل ا   البراتل:بر لا لا الد لا خ   لا آالمللطااحل ا لا ت
:ل  ددو لا ددعلملا دد ل دد  لل وللدداتلا هدداال ل الددعصل زثددخلطددالللللللللا   

لا  لزاا لهل  ا ل  ا ول.
ل:لا هزا  لهلا  ملة  لا   الا عرمال.لا ثاا  
ل:لا هزا  لهلا   الة  لا  مل.لا ثا ث 

:لطدددال ددد  للطدددالا دددعلمل الهددداال ل الدددعصلالدددتل  ا دددول  دددئل دددالللا خاالددد 
لباتتلهل  ا ل  ا ول.

:ل دد سلطددال ددااو ل اادد لهلاملددا للل لددتل  ددو لا ددعلملالددتللللللاخلاطزدد ل
ل  ا لا عصل زثخلطعرالهل  ا وللل  تل  و ل  ئل.

 امخهدداحلنددللاجلردد لا   ل آددحهللل نددولطددال ؾددئلاىلآددذل بددئلللللل
لددملاعلمدد لدل خ لردداللل ددمل هددوا لا ددعلملالددتنالا زدد للللل ااددولرددل ااولاثال ال

لا علو ل  لانتلام طع ل الل.
ز ددددخ الهلطلااددددئلد ددددجادرمل:ل دددد  للا ثًل ا ؾددددخحل الددددج اللا ثدددداال

ل. ألال ات
  دددو لا علمددد لا لاطددد ل اددداد ل  ذادددا لآالددد رمللل  ؾددد  ل دددتل:لا ثا ددد ل

 الدددجثلادددا علملا ددد لآعدددتنملللت حنمللل   دددت و ل ألزثدددخلطدددال ددد لعددد
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فََُللّْ ٍُلل ِلْ ثيً للُْ ََِْ ٍَُ ٍَِللُْ ٍََْلل َُْ َِلل ََُِْ يَِِْْللرٌَِ أَََللّْ ٍُلل ِلْ ََِْ      ددا ل لددا ل ل

ٍُضِلللً ُْ ٍَََْْلللىْ َِللل ََُِْ ََلللَ كَج َّ َا لللج نَأَْ َُلللج ٍَءِلللِْ ُ فِلللٌ ثيُِلللَُج ِ نَلللََيِمَ ٍَََْْلللىُ ثيً لللُْ ثيللل  اْ َ  

ل.(1)[لالَ ٍُؤَِْنُوَِ عًََي ثي ٍََِّ

 امخهددداحلندددولا وبدددولا   للل  دددت لآال دددولعددد   لا لمدددو لهل و دددوللللل

ل.(2)[أَََج ًََََْْْنَجلَ إِال  َََُّْزَ يًَِْْجيَُِنيَ لا ل 

احلمددتللىلا ددج لبلددئلالمددول هغددالادداق حولهلبعزددرال اوآرددالللللللل
ل زمرال ز  رال طلتاحنال اقاه اهلطعرال.

حردددا  لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللاحلمدددتلىلا دددج لبلدددئلل
 رددددالملؽدددد اّتل ضدددد ليددددسلطددددخاتلهلا  ددددو لآالددددمللطضدددداحولا ح للل

ل ط احارال.
 طددالطل ددذاتلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملاحلزدد  ل  لداهددتاتللللل
الو ددولطددالبددواحلا ل دد لاحلددخا للل ددملعدد  ح ل ةاتلا غددح لهلزددئل ددو للللللل

ا دددعصلذلمدددتلعدددالملللهلطضددداحولا ح ل ط احاردددالطددد لا هزدددال ملاخردددا  ل
لاىلآال ول ج ول رالمل.

 ندددئل ةاتلا غدددح لهلحادددوهلا ح لا  وط ددد ل اآددد ل  دددخاةالطددداللللل

ل(3)ل[ٍَجٍَََُُّلللج ثي لللٍََِّ اََنُلللوث ثلْيًُُلللوث فِلللٌ ثيُ لللًٍِْ نَجف لللزَ    طغددداة  ل و دددول لدددا ل لل

لاجلواولالمل.
 ا غددح لحرددا  لا ال دداتل ا زددحىلد لا ددتًل اقاددا للل   رددال عددملللللل

ا  ددذ ل ا لهددا للل طددال غددت ال  ددا الوالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللللآددا

                                                           

ل.125روح لا الا لل(1)
ل.ل107روح لا ال اتلل(2)
ل.208روح لا للخ لل(3)
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آالددمللا   ددخللل ا ددج الطددا وال رددالملطددال ددخ طل ددااوال   دداطوالا غددح لللللللل

ل.(1)ل[فَجينِجَُ ََثْو ى يٍَُُْ 

احلمددتلىلا ددج لبلددئلا لددخج لصددانتا لرا  ددا لآالددملل ددااو ل) ل  ددذلللللل
لا عصل)ؼ(ل  تا ل(ل.

نََُللج ََيْ َاَللمَ ََدُّللمَ َِللّْ دََْضِللمَ دِللجيَْْ        ل  ردد   للطغددتاولهل و ددول لددا للل

 ل ددددا ل  ل ل  ددددتل الدددد لل(2)[أَإِِِ فَ ٍِكَللللج َِللللّْ ثيُُْللللؤَِْنِنيَ يَهَللللجَِهُوَِ

 ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لطلخزدد لاددتحلا اددولادداحل لللللللللل
 ل خ لرددالرتة  ددئلآالددملل اددول ددول حاةل ا الدد ل اددللردد  ا لمددال ا هددولللدثل لددللل

أَثيً للللللُْ ًٍََْْللللللٍُ أَََْْللللللضٍُْ الَ   و دددددد ل اموؽدددددد لامعارددددددتللل هلا هعذ ددددددئل للهلا

ل.(3)[صًََُُْْوَِ

 نددئلا ددالا لددو ل  لا   دداحلزددااوال خ ددت  لدادداة لا ددعصلعددالمللاىللللللل
واولآال ددول ج ددول رددالمل  نددئلا هددول  عدد ااولدادداة ل اآ دد لآاطدد لللاجلددلللللل

أَِ أٍََُْهُلل ُ ثيً للُْ  أٍََُْهُلل ُالددمللل نددولطددالطغدداة  لط ددخنملهل و ددول لددا ل للل

ل.(4)[أَثيً ُْ يََْ ُ ثيَُْجنِ ٍَِّ

احلمدددتلىلا دددج ل لصللدددئلطلا  دددتلا طدددوحلددلا دددتهلردددل ااول ادددوللللللل
لا خؤ فلا خ  ملا ج ل رتل  لوللطالر  ول طال ل ز  ول.

                                                           

ل.24روح ل غال لل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
ل.19روح لا عوحلل(3)
ل.30روح لا ا ا لل(4)
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احلمدددتلىلا دددج لالددد لا دددعصلذلمدددتا لعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملللل

 طدددالطغددداة  لندددجهلا خمحددد ل  ؾدددئلاىلآدددذللللللل(1)ل[َََُّْلللزَ يًَِْْلللجيَُِنيَ  

 بدددئلهلالدددول ددد لذلهددداال ال دددذ ل هلال دددشلحردددا هولطددد للمالدددول صدددتلا ثًل
لاغ ل.

احلمددتلىلا ددج ل ددخدولطددال ضدداتلا دد ل زدداوللل ا ددج لبلددئلآالددو للل
ا لددخج لطددالا حطهعددانلللل  عرددئلطعددولا عدداشل  لددا للل  عضدد ئلا لالمدداتللللللل

ت  ل ه   دددئلج ا دددولهلزدددئلللاا ل دددا ل ا ه زددد للل   رددد سل واآدددتلطزددده للل
دطددا لطددال دد ل  ل ع ددتل ددذادالآالوطددول نددولطددال رددخاحلالهددولا اددولطل ددذ لل

لآلال  ل.
احلمدددتلىلا دددج لبلدددئلا دددج ال غدددتح  لآدددالا لدددخج لدل عدددا و لددلل

لا  حىل ا هو   ل ا خصاةل.
احلمدددتلىلا دددج لردددٓرئل اللالمددداتلردددلئلآالدددو لا ه زددد لهلا و ددد لللللللل

لمواا لا  للو لة اول. ا زل ل ا خدوللل اداىلآعرملا
احلمددتلىلا ددج لبلددئلزددئلدازددا ل ددتحبلا هلغدد لهلآلاة ددول  اآهددوللل

لط ل اولرل ااول خؽمللاا لال ئل.
احلمددددتلىلالددددتةلطحد دددد لا زددددماتللل الددددتةل زددددل  رملدلددددهمل للللل

ٍَُُللللذ ُْوَِ ثيً َْللللىَ أَثينَُِللللجََ الَ   طه ددددخ  للل ددددا ل لددددا لهلا ثعدددداتلآالدددد رمل لل

ل.(2)ل[ٍَفْضُ ُأَِ

 ددهمأللا زدد  ع لآددا لل حمحدد احلمددتلىلا ددج ل  دداشلا ددئلصدد لآالمددا ل
 بلدددئل الدددوولا للددداةلا دددتهل لاللردددالز دددال ضددداتللللللا زدددوا ل ا ع دددوشل

ط ددددان ملا ضددددخبلهلا ح للل صدددد وهل  معدددد لرددددل ااولطددددالدردددده واثل
                                                           

ل.107روح لا ال اتلل(1)
ل.20روح لا ال اتلل(2)
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أَََللج يًََكْللشُ ملاحؽددهرال اللالدد لا  اد دد لهل الدد لا عدداشلزمددالهل و ددول لددا ل للل

ل[.ثإلِْ َ إِال  يََِْْذُ ُأِِثيَِِّْ أَ

 نددئلهلاة دد ل آددحهل آددتل الخرددئلاشرددوحل آالددولصدد  لاقاددا ل  ةاتللللل
آددت لاحلابدد لد للآالددمللا  ددخاد،لللاجلددواولالددمللل نددولطددالا ضددوانتلللللل

 ا  لال ددد ل خ ددد لآمال ددد لا لو  ددد لا  دددذ ل ا لهدددا ل  هللدددمللا زدددع لا علو ددد لل

أَََللج لل نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل للة دداتلا زددالمل ا زددح لهلا لددخج ل

ل.(1)[اصَجنٍُْ ثي ُِْووُ فَخَُُأُِ أَََج ََُْجنٍُْ عَنُْْ فَجْْضَُُوث أَثص كُوث ثيً َْ إِِِ ثيً َْ شَ ٍِ ُ ثيِْْكَجحِ

طددالآمددئلجةطددللآمددح للل ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل)للل
ل.(2)( طل زلملل ولطالآجاولا ل لطالثزخلاى

 رددد   للطذ دددتلزدددح لهلج ددداتلا ددد دبللل ز دددال  لا زدددل ئل الع دددا لل
طدددالآدددجاولا ددد دبلادددجزخلاىل  ةاتلا  دددخاد،لا للاة ددد ل  ددد سلازددد  لل

ثلْعُللوث ََدِهُللٍْ صَضَلل ُّع ج أَيُفََْللزَ إِْ للُْ الَ ٍُِْللخُّ  ا ددتطاتل  لاقؽددخاحلاددا   للل ددا ل لددا ل ل

ضِ دَْْللل َ إِِْلللرََُِّج أَثلْعُلللوُِ يَوْفَلللج أَعََُْ لللج إِِِ   أَالَ صُفُِْللل ُأث فِلللٌ ث ََْ  *ثيُُْْْضَللل ٍَِّ 

ل.(3)[َََُّْزَ ثيً ِْ قَ ٍِخٌ َِّْ ثيُُُِْْْنِنيَ

 ندددجالاجلدددذتلندددولا زددداةشل ا لضدددخ  لالدددتلامددداده لطدددال  زددد  لللل
 اللددخج ل)طلددا لاقاددا لهل  زدد لا لددخج (ل طلددهػلنددجالاجلددذتلمبزددادئللللللللل

) ل  ددذلا دددعصل)ؼ(لل ددااو لللع ل نددول  ة دد ل صددوانتلطددالا لددخج ل ا زددللللل
ل.  تا ل(

                                                           

ل.7روح لاحلضخلل(1)
ل.ل1/301ا تحلامعثوحلل(2)
ل.56-55روح لا آخافلل(3)
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اا هدددد   ال امخابلدددد ل ا هغدددد   لل طددددال ؾددددئلاىل  ددددو لمب ددددخة 
ذاتلا ه زدددد ل ط   ددددا للا  ددددخًلهلا  لددددول ا عددددو ل ا  ددددح لللل بدددد

أَإِِْ صَُْللل ُّأث َُِْْْللللزَ ثيً للللِْ الَ   ا  دددحول نددددولطددددالطغددداة  ل و ددددول لددددا ل لل

 غددتحل  ددتلآددتالا هعؾدد تلللللل ددحل والدد لآالددمللا  هدداول هددملللللل(1)[صُْْءُللوهَج

ل  لو لاولهلا  ا تل  ت .
 طددالطؾدداط لنددجالاجلددذتلآددت ل لددوتلدحاة لا ددعصلعددالمللاىلآال ددولللللللل
 ج ددول رددالمل  عدد ااولا هلددخ ل لا الدد ل اددللردد  ا للل ا ددالارددهلخاتللللللللل

لنجهلاحلل ل لاوبوهلارهتد   ل د غاتل صوانتلطالبرات:
اىلآال ددول ج ددولل:لآددتةلا  هادددتلا دد ل ددخال  رددالا ددعصلعددالمللللللا   

ل رالملطالامت ع ل.
:لآددتةلطلانددتاتلا غددال ل امواةآدد لا دد لآلددتنالا ددعصلذلمددتلللا ثاا دد ل

عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطدد لامضددخز للل نددللطددالا ضددوانتلآالددمللللللللللل
آددت لدحاة لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملا  ددذ ل  لاقردده حتلآالددمللللللل

لا   ل   ح ا ل.وط وا ئل اع للل   ل زثخل ال لا للادئلآروةا ل 
:لا ددا لج دداتلا لددخج لقاه دداتل غددتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللا ثا ثدد ل

 ج ددول رددالمل لا الدد ل اددللردد  ا للل طعرددال ل  ددتل ددخ الا ددعصلعددالمللاىلللللللل

نََُللج آال ددول ج ددول رددالملد لطلخزدد لاددتحلا اددولادداحل ل  ال دد للل ددا ل لددا ل لللل

ِِ فَ ٍِكَلللللللج َِلللللللّْ ثيُُْلللللللؤَِْنِنيَ  ََيْ َاَلللللللمَ ََدُّلللللللمَ َِلللللللّْ دََْضِلللللللمَ دِلللللللجيَْْ   أَإِ   

 ل ددا لعدد ل لا ددو لل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللللل(2)[يَهَللجَِهُوَِ

                                                           

ل.34روح لااخان ملل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
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ول آدددت لط اح هدددولحلددد لآوة دددولطدددالهددد ردددالملطدددال ددد ل خ بدددولطدددالا 
لطلخز لاتحل.
:ل  دداد لطلخزدد لاددتحللل   عمددالارهضدداحلا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللا خاالدد ل

 ل ددجزخ ال ا الدد ل اددللردد  ا لآالدد لللل ج ددول رددالمل عدد ااولاا لهددا لة اآددا لللل
ل الخخ اللل دثال لت لاموؽوهل   لاحل مل.

:لا زددع لا علو دد ل زهادددتل رددخا الا ددعصلذلمددتلالددتلطلخزدد للللللللاخلاطزدد ل
ادددتحللل الدددمل هلدددخ لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل  عددد ااولد لل

ل وا ئل خ طلد ل  ليلعال لاحلت ل  .
نددولا تحاردد لاملاحادد لل  هؾددمالنددجالاجلددذتلآالددملطزدده ت لبت ددتل للل

اددد لزدددئلطلدددخزه لطدددالطلددداحبلاقردددح للل  بدددوهلاق هلددداتل  بدددوهللللللل
الملاحادد لادد لطلخزدد لاددتحل طلخزدد لللرتاولا عرمدداللل ثزددختلنعددالطثدداد ل لاق دد

  ددتلللزمددال لددت لطددوبذل ددجهلاملاحادد لهلاجلددذتلا ثدداالل ا لضددخ الالددتللللللل
ل.(1)اماد ل

 ج ددول رددالملطددالللل:ل ل  ددال ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددولللللا زاةردد 
امت عدد لهلطلخزدد لاددتحلالغددتلا لهددا للل ددجال الددال اد دد لطددالا غدد اا لللللل
زمددال  لآددتةا لطددالا غدد اا ل ددخال نددولدلضلمددئلردد  ا ل ةحآددا ل ا ؾدد للللللل
) ددوث (ل طددالهلطلخزدد ل  ددتل دداارملارددهلت ال  خبددوالطددالامت عدد لقحاة للل

لا ت اهل.
امضددخز ل:ل لددتل  دد لاخلددحفل اخلغددوط لادد لحؤردداتلبدد طللا زدداال ل

 ددو لاددتحلللدثلاطهعدد لالؾددرملآددالا لهددا للل  صدداحلآددتةلطددعرملد ل ددذ  للللل
دبهعاادددوللل نعدددابل ددد لحبلدددوالطدددال ردددطلا وخ ددد لد لادددتحل اعددد للللل
آعددتطال عددئلحرددو لطددال اددللردد  ا ل ددتآونمل الخبددوهلللا عمددال ل لدد للللل

لا عرمل حفلطلهتلاول و لطلخز ل  تل.
                                                           

لطالنجالا ٔز خلاملاحبل.ل222-122 اشخلاجلذتلل(1)
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اذ دد لوغددوؼلل دداتلا دد لل  ؾددمالنددجالاجلددذتل ددخات لهلالدد،لاةللل
طددالنددجالا ه زدد لللل166-165-164لا هغدد لا بددذاتل ا لدد لاددتحللل  ددتللل

ل اتلا  ل هلال لمبلخز لاتحللل نلل:اةلالخات لال،

ِّ ثْيَضَكَضللج ِفَتللزئ ُصَكجِصللُى ِفللٌ         لاة دد لا   ل: َْ ٍَللزئ ِفللٌ ِفَتَضلل ٍْ ا َِ َيُهلل َقللْ  َنللج

َِثًَْلللٍَُِْْ ًََََْ ثيَْْلللَِّْ أَثيً لللُْ ٍُؤٍَ للل ُ دِنَءْللل ِِِ ََلللّْ   َْلللذَِىِ ثيً لللِْ أََُيْللل َى نَلللجفِ َرٌ ٍَللل َأٍَُُْْْ  

ل.(2(ل)1)[ٍَََج ُ إِِِ فٌِ ذَيِمَ يَِْذْ َر  يِأُأْيٌِ ث َدْءَجَِ

أَََللج نَللجَِ ثيُُْؤَِْنُللوَِ يََِنفِلل ُأث نَجف للزَ فًََللوْالَ َْفَلل َ َِللّْ نُللى  فِ ْقَللز     لاة دد لا ثاا دد ل:

ََضَفَك ُُلللللوث فِلللللٌ ثيللللل  ٍِّ أَيَُِنلللللََُِأث قَلللللوٍََُُْْ إِذَث ََاَُْلللللوث إِيَلللللٍَُِْْ يًََْ ُُلللللٍْ      َِلللللنٍُُْْ عَجةِفَلللللزئ يِ 

ل.(4()3)ل[ٍََََُْْأَِ

قُللللىْ يًِ للللٍََِّ نَفَلللل ُأث َْللللضُشًَْذُوَِ أَصََُْْلللل ُأَِ إِيَللللي  لاة دددد لا ثا ثدددد ل:

ل.(6(ل)5)[اََُنٍَِ أَدِتْ َ ثيَُُِْجلُ

                                                           

ل.13روح لج لآمخا لل(1)
 تل لتط لهلاجلذتلا خاا ل ا زه لالتلاماد لطالنجالا ٔز خل خات لهلطؾاط لنجهلل(2)

لاة  لاال اظل ارالطالج اتلطلخز لاتح.
ل.128روح لا هوا لل(3)
 تل لت لا  ح لهل  ز لندجهلاة د لهلاجلدذتلا خااد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللللللل(4)

ل.ل58ا ه ز لؼل
ل.12روح لج لآمخا لل(5)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة د لهلاجلدذتلا خااد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجالللللللللل(6)

ل.113ا ه ز لؼل
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ثي للٍََِّ صَوَف للجهٍُْ ثيَُْرَةِهَللزُ َِللجيٌُِِ ََْفُُِللٍُِْ قَللجيُوث فِللٍََ      إِِِ  لاة دد لا خاالدد ل:ل

نُنللللضٍُْ قَللللجيُوث نُنِللللج َُُْضَضْللللَْفِنيَ فِللللٌ ث ََْضِ قَللللجيُوث ََيَللللٍْ صَهُللللّْ َََْضُ ثيً للللِْ أَثِْللللَْزَ      

ل.(2)(1)ل[فَضَُُجاِ ُأث فََُِج فَأُأْيَتِمَ ََأْأَثهٍُْ اََُنٍُِ أََْج َسْ ََءِري ث

إِذْ صَُْللضَشَِثُوَِ ََدِهُللٍْ فَجْْللضَََجحَ يَهُللٍْ ََْ للٌ َُُِلل ُّنٍُْ دِللأَيْ          لاة دد لاخلاطزدد ل:ل

ل.(4)ل(3)[َِّْ ثيَُْرَةِهَزِ َُ ْلِفِنيَ

ٍَُْلللأَيُوَْمَ عَلللّْ ث َْْفَلللجوِ قُلللىْ ث َْْفَلللجوُ يًِ لللِْ أَثي ُِْلللووِ فَلللجص كُوث ثيً لللَْ  ل:لاة ددد لا زاةرددد 

ل.(6()5)ل[ذَثسَ دََْنِهٍُْ أَََعَُِْوث ثيً َْ أَََُْويَُْ إِِْ نُنضٍُْ َُؤَِْنِنيَأًَََُِِْْوث 

ٍْ          لاة دددد لا زدددداال ل:ل ً ُهلللل َْ َْ َي ً لللل ََِذي للللزئ َفللللجص ُكوث ثي  ٍْ ْْللللُض ََ ٍَ َأ ُْ ِدَذللللْ  ً لللل ٍْ ثي ََْءللللَ ُن َأَيَكللللْ  

ل.(8()7)[صََْهُ ُأَِ

                                                           

ل.97روح لا عزاتلل(1)
 تل لت لا  ح لهل  ز لندجهلاة د لهلاجلدذتلا خااد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللللللل(2)

ل.ل138ا ه ز لؼل
ل.9روح لا ا ا لل(3)
 تل لت لا  ح لهل  زد لندجهلاة د لهلاجلدذتلا خااد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللللللل(4)

ل.202ا ه ز لؼل
ل.1روح لا ا ا لل(5)
جهلاة د لهلاجلدذتلا خااد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللللل تل لت لا  ح لهل  ز لنل(6)

ل.202ا ه ز لؼل
ل.123روح لج لآمخا لل(7)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة د لهلاجلدذتلا خااد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجالللللللللل(8)

ل.ل258ا ه ز لؼل
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ٍَشُللى  أَََللّْ ٍَشًُْللىْ ٍَللأْسِ دَُِللج ََللى  ٍَللوٌَْ   أَََللج نَللجَِ يِنَذِللٌ  ََِْ  لاة دد لا ثاطعدد ل:

ل.(2(ل)1)[ثيْكََِجََزِ ثٍُِ صُوَف ي نُىُّ َْفْ ٍ ََج نََُذَشْ أَهٍُْ الَ ٍُظًَُُْوَِ

ٍَجٍَََُُّللللج ثينِذِللللٌُّ قُللللىْ يَُِللللّْ فِللللٌ ٍََْلللل ٍِهٍُْ َِللللّْ        لاة دددد لا هارددددل ل:ل

يََْلل  ث ٍُللؤْصِهٍُْ يََْلل  ث َُِِللج َُيِللََ َِللنْهٍُْ أٍََشْفِلل ْ يَهُللٍْ       ث َْْلل َى إِِْ ًٍََْْللٍْ ثيً للُْ فِللٌ قًُُللودِهٍُْ   

ل.(4(ل)3)[ أَثيً ُْ ََفُوٌَ ٌٍَََِّ

إِِْ صَُْلللضَفْضُِْوث فَكَللل ْ اَلللج َنٍُْ ثيْفَلللضُِْ أَإِِْ صَنضَُُلللوث فَُُلللوَ يََْللل ٌ  لاة ددد لا لاصدددخ ل:

فِتَللضُهٍُْ شَللَْتَج أَيَللوْ نَثُلل َسْ أَََِِ ثيً للَْ ََلل َ     يَهُللٍْ أَإِِْ صَُْللولُأث َُْْلل ْ أَيَللّْ صُشْنِللٌَ عَللنهٍُْ     

ل.(6()5)[ثيُُْؤَِْنِنيَ

أَثذْنُللل ُأث إِذْ ََْْلللضٍُْ قًََِلللىئ َُُْضَضْلللَْفُوَِ فِلللٌ ث ََْضِ  لاة ددد لاحلاة ددد لآضدددخ ل:

ّْ ثيغ َ ذَلللجسِ صَخَلللجفُوَِ ََِْ ٍَلللضَخَغ فَهٍُْ ثينِلللجكُ فَلللَأَثنٍُْ أٍَََِللل َنٍُْ دِنَءْللل ِِِ أَََ َقَهُلللٍْ َِللل      

ل.(8()7)[يًََْ هٍُْ صََْهُ ُأَِ

                                                           

ل.21روح لا  ذاولل(1)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلذتلاخلاطسل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللل(2)

ل.ل71ا ه ز لؼل
ل.70روح لا ا ا لل(3)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلذتلاخلاطسل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللل(4)

ل.96ا ه ز لؼل
ل.19روح لا ا ا للل(5)
نجهلاة  لهلاجلذتلاخلاطسل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللل تل لت لا  ح لهل  ز ل(6)

ل.126ا ه ز لؼل
ل.29روح لا ا ا للل(7)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلذتلاخلاطسل ا زه لالدتلامادد لطدالندجالللللل(8)
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إِذْ ََْْللضٍُْ دِجيُْْلل ْأَرِ ثيلل ََُّْْج أَهُللٍْ دِجيُْْلل ْأَرِ ثيْكُءْللوَى أَثي ِنْللخُ       لاة دد لا ثاا دد لآضددخ ل:لل

  ث نَللجَِ ََْْللفَىَ َِللنْهٍُْ أَيَللوْ صَوَثعَلل صٍُّْ الَيْضًََفْللضٍُْ فِللٌ ثيََُِْْللجلِ أَيَهِللّْ يََِكْضِللٌَ ثيً للُْ َََْلل   

ََفُْْلللوالَ يًََُِِْلللمَ ََلللّْ هًََلللمَ عَلللّْ دََ نَلللز  أٍََََْْلللج ََلللّْ َّلللٌِ عَلللّْ دََ نَلللز  أَإِِِ 

ل.(2(ل)1)[ثيً َْ يَََُُِ ٌ عًٌٍََِ

إِذْ ٍُللل ٍِهٍَُُْ ثيً لللُْ فِلللٌ ََنَجَِلللمَ قًَِلللَر  أَيَلللوْ ََََثنَُُلللٍْ نَلللثِري ث     لاة ددد لا ثا ثددد لآضدددخ ل:ل

ل.(4)ل(3)[أَيَضَنَج َعْضٍُْ فٌِ ث ََْ ِ أَيَهِِّ ثيً َْ ًَْ ٍَ إِْ ُْ عًٌٍََِ دََِثسِ ثيءُّ ُأَِيَفًََِْضٍُْ 

أَالَ صَهُوُْلللوث نَجي لللٍََِّ يَ َاُلللوث َِلللّْ لٍَِلللجَِهٍِْ دَغَللل  ث    اة ددد لا خاالددد لآضدددخ ل:ل

ل.(6()5)[ًَُُْْوَِ ََُِْظئأََِةَج َ ثينِجكِ أٍََءُ ُّأَِ عَّْ َْذَِىِ ثيً ِْ أَثيً ُْ دَُِج ٍَ

ثَُِ يَف لل َ ثيً للُْ عَللنهٍُْ أَعًَِللٍَ ََِِ فِللَهٍُْ ََللْْفَج      لاة دد لاخلاطزدد لآضددخ ل:لل

ََْيلللٌ             ٍْ َِلللْنُه  ّْ ٍَُهللل  ِْ ِّ َأِإ َْ َِلللجَةَض ًُِذلللوث  ٍَْش َِلللجِدَ ٌر  َِجَةلللزئ   ٍْ َِلللْنُه  ّْ ٍَُهللل  ِْ َفلللِئ

ل.(1(ل)7)[ََ َ ثيءِجدِ ٍٍََِّشًِْذُوث ََيْفََِّْ دِئِذِِْ ثيً ِْ أَثيً ُْ 

                                                                                                                                                 

ل.168ا ه ز لؼل
ل.26روح لا ا ا لل(1)
اطسل ا زده لالدتلامادد لطدالندجالللللل تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلذتلاخلل(2)

ل.217ا ه ز لؼل
ل.43(لروح لا ا ا ل3)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلذتلا زاةشل ا زه لالدتلامادد لطدالندجالللللل(4)

ل.30ا ه ز لؼل
ل.47روح لا ا ا لل(5)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلذتلا زاةشل ا زه لالدتلامادد لطدالندجالللللل(6)

ل.113ا ه ز لؼل
ل.66روح لا ا ا لل(7)
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نََُلللج ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ   أَإِِِ    لاة ددد لا زاةرددد لآضدددخ ل:ل

ل.(3(ل)2)[فَ ٍِكَج َِّْ ثيُُْؤَِْنِنيَ يَهَجَِهُوَِ

فًََللللٍْ صَكْضًُُلللوهٍُْ أَيَهِللللِّ ثيً لللَْ قَللللضًٍََُُْ أَََلللج َََََْللللشَ إِذْ     لاة ددد لا زدددداال لآضدددخ ل:لل

َََََْللشَ أَيَهِللِّ ثيً للَْ ََََللي أَيَُِذًِْللٌَ ثيُُْللؤَِْنِنيَ َِنْللُْ دَللرَ   ََُّللن ج إِِِ ثيً للَْ َْللَُِ ٌ      

ل.(5(ل)4)[عًٌٍََِ

أَإِِْ ٍُ ٍِللل ُأث يََِجَْضَلللمَ فَكَللل ْ يَلللجُْوث ثيً لللَْ َِلللّْ قَذْلللىُ    لاة ددد لا ثاطعددد لآضدددخ ل:

ل.(7()6) [فَأََْهََّ َِنٍُُْْ أَثيً ُْ عًٌٍََِ َّهٌٍَِ

هَلللََثِ يَءْلللَُجِِ ثيْضَءَلللُُوث فِلللٌ ََد ُِلللٍْ      لاة ددد لا هاردددل لآضدددخ ل:لل

فَجي لللللٍََِّ نَفَللللل ُأث قُغ َْلللللشْ يَُُلللللٍْ ثََِلللللجحٌ َِلللللّْ َْلللللجٍَ ٍُءَلللللخُّ َِلللللّْ فَلللللوْ ِ َُ ُأِْلللللٍُِْ    

ل.(9()8)[ثيٍََُُِْْ
                                                                                                                                                 

 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلذتلا زاةشل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللل(1)
ل.201ا ه ز لؼ

ل.5روح لا ا ا لل(2)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلذتلا زداا ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجالللللللل(3)

ل.23ا ه ز لؼل
لل.10/373ا تحلامعثوحلل(4)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلدذتلا زداا ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللللل(5)

ل.114ا ه ز لؼل
ل.71روح لا ا ا للل(6)
  ز لنجهلاة  لهلاجلدذتلا هارد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجالللللللل تل لت لا  ح لهلل(7)

ل.23ا ه ز لؼل
ل.19روح لاحلجلل(8)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلدذتلا هارد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللللل(9)
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َِللللّْ أَإِذْ قَللللجيُوث ثيً ُُللللٍِ إِِْ نَللللجَِ هَللللََث هُللللوَ ثيَْْلللل ِ  لاة دددد لا لضددددخ  ل:

ل.(2(ل)1)[عِنْ ِلَ فَأََْغِ ْ عًَََْنَج ََِّجََر  َِّْ ثيَُُِج ِ ََأْ ثةْضِنَج دَََِْثحٍ ََيٍٍَِ

أَيَللللوْ صَلللل َى إِذْ ٍَضَللللوَف ي ثي للللٍََِّ نَفَلللل ُأث  لاة دددد لاحلاة دددد ل ا لضددددخ  ل:

ل.(4()3)ل[ٍ ِثيَُْرَةِهَزُ ٍَضْ ِدُوَِ أُاُوهٍَُُْ أَََلْدَجََهٍُْ أَذُأقُوث عَََثحَ ثيَْْ ِ

 لدددتلزااددد لطلخزددد لادددتحل   لطلددداحبلاقردددح ل ندددللطل دددذ ل الدددعصل
لذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالملطالبراتلزث  لطعرال:

 ردددلاولاملخزددد للل   لامضدددخز لندددملا دددج ال حاة الا لهدددا لللا   ل:
ل ا هاح ال  ااول ط ااول.

 ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددالامت عدد لادد طخلللللللا ثاا دد ل:
لطالاىلآذل بئللل طغا ل لا و لل ول.

لدبهراةلا عصلاا تآاتلآض  ل عل   ل و لاملخز ل.لا ثا ث ل:
د دددددحؼل   دددددااللا غددددد اا لهلا دددددت اهلآدددددالا علدددددو للللا خاالددددد ل:

ل ا هعذ ئ.
اددذ  للرددخآ لاالؾدداتلاملخزدد للل نددولطددالا ضددوانتلآالددملللللللاخلاطزدد ل:

لامحد  ل عغخ لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.
لاهادجلاملخز ل.للا زاةر ل:

                                                                                                                                                 

ل.73ا ه ز لؼل
ل.32روح لا ا ا لل(1)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة  لهلاجلدذتلا هارد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجاللللللللل(2)

ل.153ا ه ز لؼل
ل.50روح لا ا ا لل(3)
 تل لت لا  ح لهل  ز لنجهلاة د لهلاجلدذتلا هارد ل ا زده لالدتلامادد لطدالندجالللللللللل(4)

ل.233ا ه ز لؼل
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ا ددعلملا دد ل خصدد  لآددالطلخزدد لاددتحلزمددالردد   للا ل ددا لللللا زدداال ل:
ل.(1) طعول ااو ل الالا عاشلآالد غاتلا علملهلطلخز لاتح

ةد ددد لطلدددتطاتل   ددداد لطلخزددد لادددتحلآالدددملل دددااو ل ل  دددذللا ثاطعددد ل:
ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  ددتا للل نددولا ددج لا ددهػلاددولنددجاللللللل
اجلددذتلالددتل  لعددتحتل حالدد ل آضددخ  لبددذّتلطددالنددجالا زدد خل اعدد لللللللللل

ل. لااو ل احلمتلىلاارجال
ا لطلخزدد لادددتحلصددانتلآالددمللآدددت لللل ث دد ل  لاددد ارملالدد لامزددالم لللد ل

أَثذْنُللل ُأث إِذْ نُنلللضٍُْ قًَِلللَر     اللهدددا ل ا  دددذ للل دددا ل لدددا ل لللل الدددلرمل  لردددل رمل

ل.(2)[فَهَث  َنٍُْ
 3665حرر يف السابع عشر من شور ربيع األول 

46/31/4143 

ل  

                                                           

لطالنجالاجلذتلاملاحب.ل42 اشخلا غ   لل(1)
ل.ل86روح لا آخافلل(2)
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 ِٓ ِؼبٟٔ آ٠خ اخلالفخ
احلمدددتلىلا دددج لبلدددئلا ال ددداتلحردددئلا زدددح ل ا طدددالاددد لا عددداشلل

طغدداة  ل و ددول لددا للل لددااو لا علددو ل ددخولآالددمللاقحندداوللل نددولطددالللللل

   ددو ل لددت خلنددجالا ضددوخلطددالج دد للللللل(1)[إِْ للٌ اَجعِللىئ فِللٌ ث ََْضِ يًََِفَللزَ    

لاخلح  لآالملل بوهل:
ل:لداللباآئلهلا ح ل ال   ل   للاا زح ل.لا   

ل:لداللباآئلهلا ح ل ال   ل هاللمللا و للطالآعتهل.ا ثاالل
ل.ل:لداللباآئلهلا ح ل ال   ل هلللول ال   ا ثا  ل
ل:ل ل رتبلاىلا ح لطال  ل ال   ل.ا خاا ل

:ل لدددتلصدددخفلاىلآدددذل بدددئلا ح لااخلال  ددد للل صدددخفلللللاخلددداطسل
لاقازا لااخلح  لهلا ح ل.

:لداددددللباآددددئلهلا ح ل ال  دددد ل  لددددول  حد ددددول  الددددمللا زدددداةشل
لآال و.

:لداددللباآددئلهلا ح ل ال  دد لاعدد لا  زدداةل ردد  لا ددتطاتلللللا زدداا ل

إِْ للٌ ََعًَْللٍُ ا ه دداالاىلآددذل بددئلآالددمللامحد دد ل للل نددولطددالطغدداة  ل

ل.ل(2)[ََج الَ صًََُُْْوَِ

ل:لداللباآئلهلا ح ل ال   ل  خال ولزعودنال.ا ثاطال
رددد عول:لدادددللباآدددئلهلا ح ل ال  ددد ل  دددو لاجلعددد لذلدددئللللا هارددد ل

ل.ا تادم
:لداددللباآددئلهلا ح ل ال  دد لاهعدد لآددالا  ددذ ل ا زددالتلللللللا لاصددخل

 ا عرددتل طوؽددوهل آعددوا لنددجالاجلددذتلنددول ددااو ل) ل  ددذلا ددعصلذلمددتلللللل
                                                           

ل.30روح لا للخ لل(1)
ل.30روح لا للخ لل(2)
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(لطدد ل ة دد ل صددوانتل  دد لاشددمل ازدد لهلا بددذاتلاخلاعدد للللللل)ؼ(ل  ددتا 
لارجالا لااو ل.

ل.ا ح ل ال   لنولجة لآال ولا زح ل:لداللباآئلهاحلاة لآضخل
لئلهلا ح ل ال   لال ا لالتلاصل.:لداللباآا ثااللآضخل

ل:لداللباآئلهلا ح ل ال   ل دلحاةل طخ ل.ا ثا  لآضخل
  لدددت خلاة ددد لوغدددوؼلالثددد لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللللل

ل رالملآالملل بوهل:
:لداددددللباآددددئلهلا ح ل ال  دددد ل نددددول ددددايلا علدددد  لذلمددددتللا   

لعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.
 ا ح ل ال   ل اذ لآال ولا لخج ل.ل:لداللباآئلها ثاالل

 ال  ددد ل غددد لآالدددملل ثًلا دددج اللللل:لدادددللباآدددئلهلا ح لا ثا ددد ل
 .ز خ ا

:لداددللباآددئلهلا ح ل ال  دد ل زه عددئلآلدداة لا   ددا لطدداللللا خاادد ل
طدددالطددداللل: ردددالمل ج دددولحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولللا ح للل  دددا ل)

زددا لا ددج ل    هددوللا ال داتلاددصلددل آوددللطددالطثالدولجطددالآال ددولا لضددخللل د داللل
ل.(1)ل(   ا ل   اهلاىلد ٓلللل  حبول  ل زو ل زثخنمل االا ل و لا ل اط 

:لدادددللباآدددئلهلا ح ل ال  ددد ل  دددو ل  لاآدددول زثدددخل  لددداهللاخلددداطس
لا ال اتل.

:لدادددددللباآدددددئلهلا ح لحردددددود لاضدددددخلادددددولا ال ددددداتللا زددددداةشل
 ا زاالو .

ل  تال.:لداللباآئلهلا  ل ال   لدل  ذ لا زاا ل

                                                           

ل.1/46ا تحلامعثوحلل(1)
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:لداددللباآددئلهلا ح ل ال  دد لاضددخ ل لطه اطالدد للل ددا ل لددا للا ثدداطال

 .(1)[ثيََْوٌَْ ََنًَُْْشُ يَهٍُْ لٍِنَهٍُْ أَََصَُُْْشُ عًَََْهٍُْ َُِْْْضٌِ أَََََِشُ يَهٍُْ ثإلِْْرٌََ لٍِن ج 

ل:لداللباآئلهلا ح ل ال   لمبل ذاتلآلال  ل  ز  لل.لا هار 
ا ل زثددخل االددا لطددالا ددعصلللاجلددواولدلللدثلل نددئلنعددابلطالدد ل  لرددالول

 علودد لا لدداهلامالدد لمبو ددول دالؾدداتلطال ددول حدارددهوللل طددالا ددعصل الددول  لدداهلللل
 .هل  ا ل  ا ول   لاهلالتل  ا ول

الدددملا دددالا لدددو لاااولددداولندددجالاق هغددداؼلآالدددمللا خردددئل   دددلللل
ا لددذ لاخلمددسلللاددوىل داددخان مل طورددملل آ زددمللآالدد رملا زددح ل ا ددعصلللل

عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللل لدددتلزدددا لادددوىل ح ددددللا ثًللللللللذلمدددتلل
 ا ؾدددخحلطدددال وطدددوللل  علهدددوهلادددانعو ل اعددد لالدددتل  ل  دددجلاغدددع للللللل

لا ز  ع للل زا لا ولضلجحلااعولطعول  لو ل ولد ل الل جحاللطعو.
   لددمللداددخان ملهلا عدداحلدثل عددابوالا ددعرملالهالددولااصددتلؽددخ ولا لهددئللللل

ل.(2)ل[قُوُِ أَثْءُ ُأث ايَُِضَهٍُْ إِِْ نُنضٍُْ فَجعًِِنيَقَجيُوث َّ  لل هلا هعذ ئل 

  لتلزا لطورمللآال ولا زح ل  وطولطزهؾل  لهل و ل خآو ل  حاة ال
ا لوطلارملآعتطال خ الطالرالوااول ودل  ل زلانملاىلآذل بئلا  لزضال
 ملا ح لا  لل لحبخلا لالذ للل نولا ل خلا محخل غ  ال ملزثخلا لاهل
طورملل  واح والطالهوللل طالآ زمللآال ولا زح ل ا ج لارولامز  لاالطخ مل

ل لتلعاحلا لاآولطال آشملا طمل.
 طددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل لددتلاددت لةآو ددولهلط دد للل
لل  ددخ طل  ث ددوللل رددابخل دداآخ لآددعرمللل نددجهلا  ددخ لطددالطغدداة  للل

ل.(1)ل[يًََِفَزَإِْ ٌ اَجعِىئ فٌِ ث ََْضِ  و ول لا ل 

                                                           

ل.3روح لامادت لل(1)
ل.68روح لا ال اتلل(2)
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 ادلىبْ ٚاٌعِبْ ٌجؼثخ إٌجٟ )ق( ِؼجعح ِالئّخ
 نددللطل ددذ لطزدده ت  لال عرددالنعددالاا ددت  ئلطدد لثزددخلصددوخلطددالامعددا  لل
امرتصدد  لآعردداللل اللددتلالدد لاىلآددذل بددئلا ددعصلذلمددتا لعددالمللاىلآال ددولللل
 ج ددول رددالملهلط دد لادد ل وطددول آضدد  ولا ددج النددملطددالثح دد لداددخان مللللللللل

 زدددااوالطددد لصدددخزرمل ه دددا خ  لاردددجالا عزدددتللل  لخ دددو لل ال دددئلاىللل
ةد هدددوللل  ادددولآعدددوا لاقادددا للل  دددذ  ل خصددد لا تا ددد ل ا غدددحىلآدددالل
بددواحلا ل دد لاحلددخا للل نددئلزاادد ل ددخ طل لالددملا  لدداحلاضدداحاتلالثدد للللللل
حرددو لهلط دد لآالددمللارددجلداددخان مللل   ل  اطددول ددتل ال دد للل آحطا ددوللللللللل

لظرختلللاجلواولالمللل   ول طوحل:
ل:لا هخ  الآال نئلط  ل.ل   ا

لرت  تلات و لاقرح ل.ا :لا ثاالل
:ل ر  ددد لطلدددتطاتل لال دددشلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللا ثا ددد ل

ل رالمل حرا هول.
:لد ددداثلا صدددرخلاحلدددخ لطعاردددل ل عضدددخل  لال دددشلج ددداتلا لدددخج لللا خااددد ل

 بلالددددرالا ه  دددد لا دددد ل خبدددد لارددددال  ددددتلاحلدددداالد لطددددتارمل  ددددخانمل
للل نولطالاقآ ادلاابهماهلبراتل:ل  لادالرم

:ل  دددوهل دددجلا ددد لاىلاحلدددخا ل طلتطا دددولهل صدددرخل دددخ لللللللا   ل

 امدددخاةلطدددالل(2)ل[..إِِِ عِللل ِرَ ثيَُّلللُُوَِ عِنْللل َ ثيً لللِْ ثثْنَلللج عَََللل َ شَلللُْ  ث  دددا ل لدددا ل 

ا صددددرخلاحلددددخ ل خطدددد لا لهددددا ل ا لهددددئل اقحندددداول ا ثدددد حل ا عرددددتلللل
 ا زدددالتل ا  دددذ ل سلدددوهل  رددداللل ا صدددرخلاحلدددخ لطدددال  ددد لاقا دددخاةللللل

ل اقلاةلآالملل زم ل:

                                                                                                                                                 

ل.30روح لا للخ لل(1)
ل.36روح لا هوا لل(2)
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:لصددرخلحبددتللل نددولطع ددخةللل نددولا ضددرخلا زدداا لطددال صددرخللللا   ل
لا زع لا لمخ  ل.

 نددلل صددرخلطهغددال للل:لصددرخلث لا للددت ل ث لاحل دد ل ذلددخ للللا ثدداالل
دطاا دددا للل ث ا للدددت لندددولا ضدددرخلاحلددداة لآضدددخل ث لاحل ددد لندددولا ضدددرخلل
ا ثدااللآضددخلطدال صددرخلا زددع لا لمخ د للل طددالصددرخلذلدخ ل رددولا ضددرخلا   للللل

لطالا زع لا لمخ  ل ههغئلنجهلا صرخلاحلخ لل.
  لدددد ل حزددددا لاحلددددجلهلا  ددددو لا هاردددد ل ا لاصددددخل احلدددداة لآضددددخلل

حالدد ل وطددا لااهددتاتلل ع ددولا ل  ل زددل لاحلددجل ا ثددااللآضددخلطددالث لاحل ددل
طدددال   لث لا للدددت ل خطدددا ل زددد ل  ردددالا عددداشلهلاجلددداة لا لاطددد ل هلللللللل
 حاؽددللا للادددئلامهغدداحل ل امه ا  دد ل  لامه احادد لا طددا لرددواتلطددالبدداتلللل
 ال ددجل  لطددال ل دد تل ددوللل ددجال لمددخل رددواولط دد لا تادم دد ل امور دد للللللل

لوولث لانع للل روولث لانادل.هلنجهلا  ا لطثئلروولآ اظل ر
   ددو لطددالاقآ ددادلهلنددجهلا رددواول اشمرددال ارددال ثل دد لحلخطدد للللللللل
ا صددرخلاحلدددخ ل  ددذ  ل لاندددتلنددجهلاحلخطددد لطددال لدددئلا  ددخاةل ا للاددددئلللللل
   دددو لندددجالا هلاندددتلطلتطددد ل للثددد لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللل

ل رالمل.
طددا لد لارا دد لذلددخ للل  هللددتل ةاتلاحلددجلسلددولرددل ل  حالدد ل وطددا ل خلللل

 ددا ل لددا لل نالددو زددهو  ل  ددتلاحلدداال  ة دد لامعاردد ل ا لددوة لازددح لد للل

لل اللثدد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولل(1)[ِْللريُأث فََُِللج يَََللجيٌِ أٍَََِجَ للج اَِللنِنيَ  

ل:ل بوه ج ول رالملعاح ال لوة  لا طوحل الملطزه ت  لطال
:ل الدداتلالثدد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهددواحللللللللللا   

ا ل دد لاحلددخا للل طددال  رددطل  رددعمللا ددوتل ددخ طل   ددو لطددالطغدداة  لللل

                                                           

ل.18روح لرل لل(1)



 23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

أَََذ ِْ فِللللٌ ثينِللللجكِ دِللللجيَْْ   ٍَللللأْصُولَ َِاَللللجالَ أَعًََللللي نُللللى  ََللللجَِ ٍ  و ددددول لددددا ل 

 ل  الهلدددوالادددا عصل  ددد  للا عددداشلد لط دددلل(1)[ٍَلللأْصِنيَ َِلللّْ نُلللى  فَللل   عََُِللل ٍ 

ذلمددددتلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالمل  زددددملوال  لدددداحهل طل ذا ددددولللل
ل.  علالوالد ل نال رمل الاتلالو ول ةددئلعتولحرا هو

 طثالمدددالندددولهلندددجالا ذطدددا لاددد  لطعاردددل ل دددجلا ل ددد ل زددد ل مددد لللل
 المزددالم للل  ددجال لددئلاقرددح لطددالالددتل  ددا لداددخان ملآال ددولا زددح للللللللل

حلددخا ل زدد ل مدد ل العدداشل وط ددجللل   ددو لطلتطدد لللل لددتلزددا ل ددجلا ل دد لال
ل عضخلةآو لا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالملهلا طغاحل.

 نددئلا ددالا لددو لالددت لدسلغدداحل رددلاول طلددتطاتلن ددخ لا ددعصللللللللل
عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملد لامت عددد لال لددد لا لللددد لا   ل ا ثاا ددد للللل
  صددخاؼلا ددج ال ؾددخ نالطددالا  شلاخلددذحالللاجلددواولالددمللل لددتللللل
زددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددتآولهلردد لد اطهددولهلط دد لللللللللل

ل.د لاقرح ل نالرال ا وا ت الد  رال

[لطدددخ  لهلا لدددخج للل زحنمدددال وددداوللََْْلللََِْ ثينِلللجكَ  دددتل حةل  ددد ل 

د لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملذلمدددتلوغدددوؼلا دددتا اللللل
ل اة خ للل نما:ل

ََنَلللجَِ يًِنِلللجكِ عَََذ لللج ََِْ ََأََّْْنَلللج إِيَلللي ََاُلللىٍ     :ل و دددول لدددا ل للا   

جكَ أَدََ للل ْ ثي لللٍََِّ اََنُلللوث ََِِ يَُُلللٍْ قَللل ٌََ ِِللل ْ   عِنْللل َ ََد ُِلللٍْ قَلللجوَ      َِلللنٍُُْْ ََِْ ََْْلللََِْ ثينِللل 

ل.(2)ل[ثيْهَجفِ ُأَِ إِِِ هَََث يََُجِّ ٌ َُذِنيٌ

                                                           

ل.27روح لاحلجلل(1)
ل.2روح ل واسلل(2)
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أَََْللََِْ ثينِللجكَ ٍَللوٌَْ ٍَللأْصٍَُِِْ ثيَْْللََثحُ فَََكُللووُ ثي للٍََِّ ًََُُِللوث ََدِنَللج   :ل و ددول لددا ل ا ثاا دد ل

ي ََاَللىٍ قَ ٍِللخٍ َُِْللخْ لَعْوَصَللمَ أََْض ذِلل ْ ثي ُُّْللىَ ََأَيَللٍْ صَهُوُْللوث ََقَُْللُْضٍُْ َِللّْ قَذْللىُ ََللج يَهُللٍْ  ََي  َْْللج إِيَلل

ل.ل(1)ل[َِّْ  َأَثوٍ

:لد لدداحلا لادددتلطددالاحلددجل نالددول  عدد ااولآددالحؤ هددول الددعصلللللا ثدداالل
لا دد ل هغددالاردداللذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اخلغددا لاحلم ددت للللل

لتلا علو لا شانخ ل. آحطا
:لل  لددداحلا اللددداتلادددا عصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللا ثا ددد ل

ل  اللللةآو ول  رح للل ح ا  لطل ذا ولاحلز  ل.
ل:لالئلج اتلا لخج للل ا  لرلرال  تلاحلاالطال بوهل:ا خاا ل
:ل دددح  لا دددعصلذلمددددتلعدددالمللاىلآال دددول ج ددددول ردددالملة دددداتللللللا   ل

أَََُِلل ْسُ ََِْ ََنُللوَِ  لل هلا هعذ ددئل ا لددخج لحبؾددخ لآددتةلطددالاحل ددااللللل

أَََِْ ََصًُْلللوَ ثيْكُللل ْاَِ فََُلللّْ ثهْضَللل َى فَئِْ َُلللج ٍَُْضَللل ًِ   *َِلللّْ ثيُُُْْلللًُِِنيَ 

ل.(2)[يِنَفُِِْْ أَََّْ ََى  فَكُىْ إِْ َُج َََْج َِّْ ثيُُْنٍَََِِّ

 زدددا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل ودددوفلهلطوردددملاحلدددجللل
آالدددمللا للاددددئلهلطعاد ددداللل صلالدددسلد ددد رمل  دددتآونملد لاقردددح للللللللل

 ددواتهل الع ددا لطددال ددخ طلا ددج الزددااوال  ث اددول  خ ددت  لا  هدد لل  زدد  ملد
لاول  هالول.

 لدددتلزدددا لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملضلمدددئل رت دددتللل
 ددخ طلالهالددولآالددمللذلمددئلاجلددتللل نددئلنددجالاحلمددئلطددالا ددو لل  لطدداللللللل
طلخ هددولازدد ا ال ددخ طل صددت ل رددخنمل اوضددرمللل آددت ل ضدد هرملطددالللللللل

                                                           

ل.44روح لداخان ملل(1)
ل.92-91روح لا عمئلل(2)
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 للل   عمددالزددااوالطلووددو ل لهددئلا ددعصللرددالوا ل  ل ددااو ل رددمل ردد اةلط ددل
ل. اارمل  ه و لد ل   لنجالا لهئلات  لة  لد لا لناصمل

ل.ال  لا ماجلواولطعر
ل.ا   ال لطال غادػلا و للزضالاحللاد للل  خة 

  ددتل  دد لاىلآددالآددذ ل ددخ طلآالددملل هددئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلللللللللل
لآال ول ج ول رالمل.ل

:ل ددح  ل عدد اولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملا لددخج لللللللا ثدداالل
آالددملل  ددتلاحلدداالدثال  زددوالاا طددا ل ا و ا دد لاا زدداط للل  ددتلزددا لزددث للل
طددالصدد وبل   ددخاةلا للادددئلضلالددو لؽدد و ا لآالددمللحبددادتل ددخ طللل آالددمللل
آمددو ل نددئلط دد للل دداثالزددا لهلا ل ددد ل ددخةلطزددالمل ااددول عهرددذل خعددد لللللللللل

مدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل  هالدددولللطعاردددل ل   لددداحلآدددالالدددو لذلل
ا لددخج لآالددمللطزدداط ل  ددتلاحلددااللل دثالا مدد  ل ددمل ااددولطلدد نملآدداللللللللل

لل زددا لا لددخول هغدد و لازددخآ لللدرددحطوللل  ددتآونمل ددت و لاقرددح للل
ااقؽددا  لا ل ددااو لرددرو  ل  دد لا لددخج للل نددئلنددجهلا زددرو  للللللاحل دد 

ل.طالامل ذاتلا جا   ل اللخج لللاجلواولالم
:ل ت  لآاط ل نئلط  لآالالث لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول لا ثا 

 رالمل  غادغرال    ا لا ضخ ل لا  لباتل  راللل ع   ل  ل زثخلج اتل
ا   ا لاذ  لهلامت ع لددل  لصوخا لطالا   ا لاذ لهلط  لللطعول بوول

لا غح ل  خط لا و ةل ر  لا تطاتل.
ولا لمدددو ل اخلغدددوؼلاموالددد للل ا عزدددل لاددد لاقحنددداول ا دددو ةلندددل

 ل ددا ل ددااو ل نددولدلدد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملاددا عرلللللللل
آددددالاقحندددداوللل آددددالطغدددداة لول   ددددخاةهللل د ل لددددتةتللل مدددداللللللل

ل غادػلا علو ل ا هعذ ئل طوح:ل
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ل.(1)[إِِِ ثيَ  ْلَ يَظًٌٍُْ عَظٌٍَِلل ا ل لا ل ل عذ ولا ح لطالا ضخب:للا   

ل.(1)[عَظٌٍَِ

طغاة  لنجالا  غئللل نولطل ذ لطحدم لام دا ل ا ذطدا ل للثد لللل طال
ا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل اب لا ل  لاحلخا ل   تلاحلاال ا عاشلد ل

لددا  لا ععا ل و لا ل  ل ا  لزاا لهلددة اةلطوخة.
دصدددداآ لا زددددح للل اضددددخلط ددددان ملامددددوة لادددد لا عدددداشللللللا ثدددداالل:

ل د اثنال ر ال ل الغحى.
املاعدددلل هدددملللل طوددداحة لا  دددحولامجطوطددد للل طح لدددلللا ثا ددد ل:

ل لل لا ع خ لهلا ع وشلطعرال  ذضلرالآالانهملاتل.

 ٟٔٙ اٌمطآْ ػٓ األذالق ادلصِِٛخلبْٔٛ 
إِْ للُْ    ل(2)[يَللجيِ ُ نُللى  شَللٌْ     لددتل  دد لا لددخج لادد  لاىلآددذل بددئل للللل

  اددولا ددج لضل ددللللل(4)[ذُأ ثيْكُللوِرِ ثيَُْللضِنيُ هُللوَ ثيلل ِ  ث ُ    ل(3)[دِهُللى  شَللٌْ   عًَِللٌٍَ  

 ا ددد للل  هزدددا لا عددداشلآالدددمللندددجهلا لدددواا لا ددد لندددللطدددالاقحاة لللل
املدددا لآمدددو للا ه و ع ددد للل اددد لامزدددالم ل آاطددد لا عددداشلهلا هزدددا لهل

ا لامزدددالمو لآالدددملل  ل لزددد ملا عددداشلد للل  غدددوؼلطوالددد لللدثل هزدددل
 لطددالآعددتلاىللل ددا ل  ددئلد دداليلصددلوول د ل لادددئلد ددالنددولاز دد ل طل ددذ

ل.   ل اشم لاحل ا ل  وا للاقاضواحللل  لتةلا  خ ه
اجلددواول ل ددهملنددجهلا اشمدد لعددت  ل د  ا ددا ل دل  دد لطزدداحل ل لددللللل
د ددالمبضدد   ل آعا دد ل  وددالطددالآعددتلاىللل   ددو لنددجالا هلزدد مل ردد ال لللللللل

                                                           

ل.13روح ل لما لل(1)
ل.62روح لا ذطخلل(2)
ل.12روح لا ضوحًلل(3)
ل.58روح لا جاح اتلل(4)
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 اضددخل  و دد لا زددالملادد ل  ددخاةلا ضددلتللللا رتا ددم الهددواةةل دصدداآ ل الزدد  لل
ا وا دددتل ا ضدددلوول ا للاددددئلزا ددد للل دددجال وبدددولاخلوددداولد لا عددداشلللللل

ٍْ          لددا لهل و ددول لددا ل لل ًَْنللجُن َْ ََُْثللي َأَا ّْ َذَنللٍ  َأ َِلل  ٍْ ًَْكَنللجُن ْ للج َي َُللج ثيِنللجُك ِإ ٍُّ ََ ٍَج

ل.(1)ل[ِْ ََصْكَجنٍُْ إِِِ ثيً َْ عًٌٍََِ يَذِريٌشُُْود ج أَقَذَجةِىَ يِضََْجََفُوث إِِِ ََنْ َََهٍُْ عِنْ َ ثيً 

 ال  لاندددتلط دددان ملاموا عددد للل احلدددخؼل اة ددد ل آدددحهلةآدددو ل الهدددز
آالددمللا هل ددتلاخلدداؼل ا لددا لالددواا لا ت  دد لا دد ل مدد ل  ددخاةلا ضددلتللللللل
 ا لل الدد للدد ل وادردداللل رددوحلاموبلدد لا  ال دد ل المددوا ع ل ؽددوااورالمبددالللل

عد لا شالدمل اجلدوحل ا هلدت للل ندجالامعد لطدالآالدئللللللللل   تلا طدال ا ع د ل طلل
الثددد لا ال ددداتل امخردددال للل دددجال دددخًلاغدددم ل حصددد اتلا علدددو لبال ددد لهلل

ل   لا لواا لا وؽل  لهلا لا لاحلت  ل.
طدددالدآ دددادلا لدددخج لثزدددخل  خاةندددال طغددداة لرالهلا لدددو ل ا  لدددئللللل

 اللل الدد لرددواتلطددالا  لددادخل  لا غدد ادخلمبددال   ددتل  لددولامزددالم لهلا ددتل
لا ع خ لهل الوارمللل  الووللآاط لا عاشلطعرال:

ل:لط ان ملا   خل.لا   
ل:لا ع اول.لا ثاا  

ٍََُِْلللخُّ َََّللل ُنٍُْ ََِْ ٍَأْنُلللىَ يَْْلللٍَ ََيَِلللِْ َََْضَلللج   :لا   لددد للل دددا ل لدددا ل للا ثا ثددد 

ل.(2)..[فَهَ ِهْضُُُوُِ

ل.:لد لاهلا ع سلا ضرو  ل ا  ؾل  للل ا  تحلا خاال ل
ل:ل خبلا غح ل ا وابلاتلا للاة  ل.اخلاطز ل

                                                           

ل.13روح لاحل خاتلل(1)
ل.12روح لاحل خاتلل(2)
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 آددداللل ردددوتلاخلالددد لللللادددجات لا الزدددا للل  الددد لاحل ددداتللل:ا زاةرددد ل
 رددالمل ددا ل:ل   ددمللاىلد لداددخان ملللل ج ددولحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللل)

آال دددولا زدددح ل:ل دددال ال الدددلل زدددال اللددد ل  دددولطددد لا   ددداحل دددت ئلطددد ل
 ل ظالددوللدد لآخصددلللللا اددخاحللل ددل لزالمدد لرددلل لمددال زددال اللددول للل

ل.(1)ل(   ل رل ولطال ش  ل ترلللل   ل ةا ولطالبواح 

أَالَ :ل زدددئلامدددا لاحلدددخا ل ا  دددطل ا هو  ددداللل دددا ل لدددا ل ا زددداال ل

آدددالاادددالآلددداشل دددا ل:ل دددا لحردددو لاىلل)ل(2)ل[صَنكُءُلللوث ثيُِْهََْلللجوَ أَثيَُِْللل َثَِ

حول ددتل نددلطل رددالملل ددا لداالدد سل خاددول لددا ل:ل دداللل ج ددولعددالمللاىلآال ددول
ل. لزهاول حرئللل مالزهاارمل حرالرمجة للل  تلآالم ل اولر  و

 ددددا ل:لحرددددالرملامحد دددد ل ا عل ددددو للل زهددددلرملا هددددوحا ل اق زل ددددئللللل
ل.اوحل ا  خ ا ل.ل ا ل:ل مالزهاال ا ذ

 ددددا ل:لزهاادددد لا وصددددمللل  خات دددد لا ضددددلخللل حرددددال لا  رعدددد لللللل
زدددد خللل  لاطدددد لطددددال ل ددددجزخلارددددملاىلآال ددددوللل صددددخاا لزددددئلطلللل

 عدددت  لا  دددجوللل ا هددد لاحلمدددا للل طغدددادتبلا عزددداتللل ط ثاددد لللللل
ل.ل(3)ل(امذطاحللل طز تبلا رواو

:لا  دددجوللل ندددولهلطوؽدددوآولطدددالا  الدددللامضددد  للل لدددتلللا ثددداطا
  دددو لطدددالا  لدددادخللل طعدددولا  دددجولآالدددمللا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللل
 رددالمل طعددولصددراة لا ددذ حللل طعددولا  ددجولهلا غدد ادخللل طعددولهلامددذاىلللل

 رددالمل:ل اددال ج ددول ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللل:آددال اددلل ةطاطدد ل ددا ل)
مددال ددخبلامددخاتل د لزددا لذللددا للل ال دد لهلللللدآدد ملال دد لهلحادد،لاجلعدد للل

                                                           

ل.2/435ا تحلامعثوحلل(1)
ل.84روح لنوةلل(2)
ل.1/100ا تحلامعثوحلل(3)
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 رددطلاجلعدد لمددال ددخبلا  ددجول د لزددا لطاد ددا للل ال دد لهل آالددمللاجلعدد للللل
ل.ل(1)ل(مال زال اللو

:لا طددخلاددامع خل ا رت  ددتل  ددوللل  ر  دد لطلتطا ددوللل ا ه ددانخلللا هاردد ل
ل  وللل ا عرللآالاملخ فلل اقطهعاهلآالد  ااول.لل

ندددولاخلددداطسل ا لضدددخ  لالدددتلامددداده لل  دددتلعدددتحلاجلدددذتلا زددداا ل 
عددذاهلامزددال لادد لا لددخج للل)طلددا لاقاددا لهل  زدد لا لددخج ل(لهل ددااو ل)ا لل

-221-220(ل  دددتلعدددتحتل لالدددولادددجاتلا لعدددوا لا بدددذاتل)للل اقحنددداو
(لهلج ددد ل آالدددملطزددده ت ل دددل لبرددداةلا لدددخج ل غددد  ح لامزدددالم للل222

ل.ل دم لهلا لغم لطالاقحناول  هعذ ولا ح لطعو
 نددئلزاادد لزثددخ لا عددعا لامعغددوا لهلا ل دد لاحلددخا لطددالا رددلاوللللل

لامحدم ل للث لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.
لودد لامزددا اتل لمددئلامضدداولللللااجلددواولالددمللل ددحل خؽددمللا عدداشللل

  لو دددئلا آمدددا للل ا هلدددخ ل ندددوا لا وخ ددد ل الوعدددو لد لط ددد للللللل
 ا هوردددئلا لدددا ل اخلددداؼلا  ردددالللل ه دددو لا عه  ددد لا ودددوافلاا عدددعا لل

   ددالا عدداشلضلهددابو لا هعل ددول اقاددجاحل ا ددا ل ددل لآلدداة لا عددعا للللللللللل
 عددذ لا لددخج لهلط دد لاددج لا ددج ال هذ  ددو لد  ردداللل ا وآ ددتلآال ددول آالددمللللللل

لاق اط لآالمللا ضخبلااخلالوةلهلا عاحل.
 ا ددالا لددو لادد  لطددالطل ددذاتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللل

لا ععا لطال بوهل:لآالمللآلاة ل رالمل خاو
:لاددذ  لج دداتلا لددخج لا دد ل عرددمللآددالآلدداة لا عددعا للل  ددل للللللا   

ل ل رال روتلآا لهرال.

                                                           

ل.2/435ا تحلامعثوحلل(1)
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طددال لدد لادد لاق ه دداال ا هددوا ىل ال  دداحآالمللا ل ددوفلللللل:ا ثدداالل

إِِِ ثي لللٍََِّ آالددمللا عدددعا ل  لاقازدددا لندددولام الددداللل دددا ل لدددا ل ل

عِذَلللجلٌ َََْثَلللجيُهٍُْ فَلللجلْعُوهٍُْ فًَََُْْلللضَََِذُوث يَهُلللٍْ إِِْ نُنلللضٍُْ    صَللل ْعُوَِ َِلللّْ لُأِِ ثيً لللِْ 

ل.(1)[َِجلِقِنيَ

 ددح  لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملج دداتلا لددخج للل:ا ثا دد ل
ا دد ل ددج لآلدداة لا عددعا ل ددا لاذ  دداللل  دد لآددالرددوتلآا لدد لا ددج اللللللل
آلددت نالمبددال  ددول لددخ ،لازادداتلاملاعددخ ال الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللللللللل

ل. ج ول رالملطال خ ط
 لاذ دد ل لددئلن ددخ لا ددعصلذلمددتلعددالملللل دد هلرددوح لا  خ ددا ل نددللط ل

أٍََلللوٌَْ ٍََُْْللل ُهٍُْ أَََلللج ٍَْْذُللل ُأَِ َِلللّْ   آال دددول ج دددول ردددالمللل دددا ل لدددا  لاىل

قَللجيُوث ُْللذَْْجَْمَ ََللج   *لُأِِ ثيً للِْ فَََكُللووُ ََََْْللضٍُْ َََْللًًَْضٍُْ عِذَللجلًِ هَللؤُالَ ِ ٌََْ هُللٍْ ََللًُّوث ثيُِللذَِىَ    

        ٍْ ُُ ْْلللَض ََض   ّْ ََلللجَ  َأَيِهللل ََْأِي  ّْ َِللل ِْلللَم  ّْ ُلأ َِللل  ََ َْض ِخللل  ِْ ََ ٍَْنَذِشلللٌ َيَنلللج   َِ َنلللج

ل.(2)ل[أَيَهِّْ ََض ْْضٍَُُْ أَادَج َهٍُْ َّض ي َُُْوث ثيَ نْ َ أَنَجُْوث قَوَْ ج دُوَ ث

ٍَلللللنفٍَُُُْْ أَالَ ٍَضُللللل ُّهٍُْ  أٍََْْذُللللل ُأَِ َِلللللّْ لُأِِ ثيً للللِْ ََلللللج الَ  ددددا ل لدددددا ل ل

ل.(3)ل[أَنَجَِ ثيْهَجفِ ُ عًََي ََد ِْ َُِِري ث

 هلرددددددوح ل ددددددا خل نددددددللرددددددوح لط  دددددد ل  ؾددددددا ل حةتلج دددددداتلل
  ددددددخًلهلث لا   دددددداحل للدددددداة رملا   ددددددا ل د ه دددددداحنملا لددددددجاوللل

لا   ملهلاة خ ل.ل

                                                           

ل.194روح لا آخافلل(1)
ل.18-17روح لا  خ ا لل(2)
ل.55روح لا  خ ا لل(3)
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 فزٕخ اٌف١طبْ لبْٔٛ جتسز اإلٔصاض اٌؽّبٚٞ ِٓ
بددئلا ددتا الةاحلاقاددجاحاتلللاددئلداهددت تلنددجهللللل لددتلبلددئلاىلآددذل لل

اقادددجاحاتلطدددال ددد لد اطددد لجة ل  دددواتلهلاجلعددد لللدادددجحنمالاىلآدددذلللللل
ل بئلطال طخ ال:

أَالَ صَكْ َدَلللج هَلللَِِِ  :لا زدددئلطدددالصددد خ لرلغوعددد لالو دددول لدددا ل لللللا   

ل.ل(1)ل[ثيَََِ َرَ فَضَهُوَْج َِّْ ثيظ جيُِِنيَ

اىل:لاقعدد اتلد لداالدد سل ا ددج ل االددسل دسلددخفلآددال اآدد للللللا ثدداال

فَلل َال هَُُج دِشُلل ُأٍَ فًََُِللج ذَثقَللج ثيَِللََ َرَ دَلل َسْ يََُُُللج   شلطددالحمحدد لاىللل ددا ل لددا ل ل  دد 

َُهَُُللللج َْللللوْاصَُُُُج أَعَفِكَللللج ٍَخْءِللللفَجِِ عًََََُُِْللللج َِللللّْ أَََ ِ ثيََْنِللللزِ أََْجلَثهَُُللللج ََدَُُُُّللللج ََيَللللٍْ ََْْ 

ل(2)[لعَللللّْ صًِْهَُُللللج ثيَِللللََ َرِ أَََقُللللىْ يَهَُُللللج إِِِ ثيَِللللَْغَجَِ يَهَُُللللج عَلللل ُأ  َُللللذِنيٌ 

ل زا لارملااال سلاا زخ اا  لآذاد ئللل اا لخا  لاحلاح ل.
 طددالدآ ددادلا لددخج لثزددخهل الضدد وا لاغدد   لا ه ددج خل اقاددجاحلآالددملللللل

ل بوهل:
ل:لداجاحلجة ل  واتلطالا ض وا ل.لا   

أَثذْنُلل ْ عَذْلل ََْج ٍََُّللوحَ إِذْ  :لداددجاحلا ال دداتلطددالا ضدد وا للل ددا ل لددا ل لل ثددااللا

ل.(3)ل[َْجلَى ََدُِْ ََْ ٌ ََُِنٌِ ثيََِْغَجُِ دِنُءْخٍ أَعَََثحٍ

:لارددهلاث لا    دداتلطددالا ضدد وا لقةحازرددمل اددولضلددخ لآالددمللللا ثا دد ل

ُِلللج أَََلللَْضَُْج قَجيَلللشْ ََح   فًََا  زددداةللل  حةل  ا ددد لآدددال  لطدددخ ملهلا هعذ دددئل ل

                                                           

ل.35روح لا للخ لل(1)
ل.22روح لا آخافلل(2)
ل.41روح لؼلل(3)
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إِْ لللٌ أَََلللْْضَُُج َُْْثَلللي أَثيً لللُْ ََعًَْلللٍُ دَُِلللج أَََلللَْشْ أَثيً لللُْ ََعًَْلللٍُ دَُِلللج أَََلللَْشْ أَيَلللَْ َ ثيلللَ نَ ُ    

نَجيْلللأُْْثَي أَإِْ لللٌ َْلللَُِْضَُُج ََللل ٍٍََْ أَإِْ لللٌ َُعَِلللَُهَج دِلللمَ أَذَُ ٍِضََُلللج َِلللّْ ثيَِلللَْغَجِِ  

ل.ل(1)ل[ٍِثي ِاَِ

:لا ددا ل هعدد ل د ددواتلا ضدد وا ل ددلل،ل اعدداتلا ال دداتلللزمددال حةلللا خاادد ل

أَََفَللل َ ََدَوٍَْلللِْ عًََلللي ثيَْْللل ْ ِ  هلا هعذ دددئل  ا ددد لآدددال وردددالآال دددولا زدددح ل ل

َّك للج            ََد للٌ  َُللج  ًَ َْ ّْ َقْذللُى َقللْ  َا َِلل ٍَللجً  َُْب ََث َصْأِأٍللُى  َََدللِش َهلل ٍَج َِ  ث َأَقللجَو  ُْلل  ُْ َأَيلل ُّأث َيلل

ّْ ثْيَذلللْ ِأ          َِلل  ٍْ ِّ َأَاللجَ  ِدُهلل َْ ُ لل ّْ ثي َِللل ََْيَ َاِنللٌ  َّ ِدللٌ ِإْذ  َُلل ّْ ََ َأَقللْ  

َِلللّْ دَْْللل ِ ََِْ َْللل َطَ ثيَِلللَْغَجُِ دََْنِلللٌ أَدَلللََّْ إِيْلللوَصٌِ إِِِ ََد لللٌ      

ل.ل(2)ل[يَغَِ ٌ يَُِج ٍَََج ُ إِْ ُْ هُوَ ثيًٍََُِْْ ثيَْْهٍَُِ

ا ال دددداتللل نددددولطدددد لصددددت ل ثًلل ل ددددا ل ددددااو لهلرددددعخ  ل  ددددحولل
ا  دددو ل ا ندددئل دددمل ددداارمل عزدددلو لندددجالا ثًلد لا ضددد وا للل  ادددولللل

ل.ا زلتلث لا  خل ا ه   لهلد اح لا  هع 
ل و للللد ددالادد  ل لددئل ورددالآال ددولا زددح لالددتل  لاددذ لا ضدد وا لللل

 و ددولطدد لاددذ لا ضدد وا لااق لدداهلا عددول ادد لدلبلددئل ورددالآال ددولا زددح لل
ل.ا ؾخحلباتلطال خفل ا تل نملد و و  لا ثًل 

 ندددئل لالدددمل وردددالآال دددولا زدددح لاددد  لا لدددخج لرددد عذ لآالدددمللا دددعصلل
ذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل  ضدددال  و  ددد لندددجهلاحلل لددد لللللللللل
  ثل هردددالد ل دددو لا ل اطددد لللامخهددداحلالدددمللل ندددولطدددالطغددداة  لاضددداح لللل

 لعددتولا ال دداتلاددا عصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل حبدداتلا ددالللللللل

                                                           

ل.36روح لج لآمخا لل(1)
ل.100روح ل ورالل(2)
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الددددو رمللل عدددد نملهلثاتلاىللل  رددددخنمل عددددذ لا ضدددد وا ل د وادددددولللل
ل العاشل.

 رددالمل ج ددولآددال اددلل طاطدد ل ددا ل:ل ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللل) 
ل ال االثحل لوثلااىلطالصخلص ا  لاجلال اق اسل.ل:

ل.:ل الاصلاىل نئل   اسلص ا   ا لل
الؾدددرملد لالددد،للصددد ا  لاقادددسل اجلدددال دددو للللل} دددا ل:لالدددمللل

ل.(1)({د خفلا لو ل خ حا 
 ددخًلطدداثالزددا ل ورددالآال ددولا زددح ل لغددتلطددال  دد لا ضدد وا لهللللللللل

َِللللللّْ دَْْلللللل ِ ََِْ َْلللللل َطَ ثيَِللللللَْغَجُِ دََْنِللللللٌ أَدَللللللََّْ   و ددددددول لددددددا ل 

ل:ل  ولبراتل(2)ل[إِيْوَصٌِ

ل:لداال سل.لا   
ل  تلص ا  لاجلا.:لل ا ثاا 

لص وا لطالاقاسل.لا ثا ث ل:
لا ع سلا ضرو  ل ا  ؾل  ل.لا خاال ل:

 امخهددداحلندددللا   للل لاآدددت لا رزدددرال ندددلل دددولةاحلا طدددخلاددد لللل
دحاة لداالدد سل  ل دد هلطددال  دد لا ضدد وا لدثال حةلطواللددا للل ا غدد   لنددوللل
داالدددد سللل   لا  ددددال ا ددددح لهلا ضدددد وا لنعددددال اللرددددتللل ددددا ل لددددا لل

جُِ نََُلللج ََيْللل َََ ََدَلللوٍَْهٍُْ َِلللّْ ثيََْنِلللزِ ٍَنللل ِ ُ عَنَُُُْلللج       ٍَلللجدَنٌِ الٌََ الَ ٍَفْضِنَلللنِهٍُْ ثيَِلللَْغَ   

ل.(3)[يِذَجََُُُْج يَُِ ٍََُُُِج َْوْاصَُُِِج إِْ ُْ ٍَ َثنٍُْ هُوَ أَقَذًَُُِْ َِّْ ََّْثُ الَ صَ َأٍَُُْْْ

                                                           

ل.4/118ا تحلامعثوحلل(1)
ل.100روح ل ورالل(2)
ل.27روح لا آخافلل(3)
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:دادددجاحلامددد طع ل ام طعددداتلطدددالا ضددد وا لللزمدددالهل و دددولللاخلددداطسل

ٍََِّ اََنُلللللوث ثلْيًُُلللللوث فِلللللٌ ثيُ لللللًٍِْ نَجف لللللزَ أَالَ صَض ذُِْلللللوث يُغُلللللوَثسِ  ٍَجٍَََُُّلللللج ثي للللل لدددددا ل 

 ل دددا ل  لاقآدددخا لآدددالطعردددااللللل(1)ل[ثيَِلللَْغَجِِ إِْ لللُْ يَهُلللٍْ عَللل ُأ  َُلللذِنيٌ    

ا زددالملطددال وددواتلا ضدد وا للل   ددولصددانتلادد  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللللللل
ل ج ول رالمل ل  ذل  تا ل.

  لدددا لطدددالا ضددد وا للل طعدددول و دددول لدددا ل:لدادددجاحلا عددداشلا زددداةشل

ٍَجٍَََُُّللج ثينِللجكُ نًُُللوث َُِِللج فِللٌ ث ََْضِ َّللرَالَ عََ ذ للج أَالَ صَض ذُِْللوث يُغُللوَثسِ ثيَِللَْغَجِِ إِْ للُْ يَهُللٍْ      

 ََيَللٍْ ََعَُْلل ْ إِيَللَْهٍُْ ٍَللجدَنٌِ الٌََ ََِْ الَ صَْْذُلل ُأث   طعددول و ددول لددا  ل(2)ل[عَلل ُأ  َُللذِنيٌ 

ل.(3)ل[ثيََِْغَجَِ إِْ ُْ يَهٍُْ عَ ُأ  َُذِنيٌ

 ط دددخهل   الدددوللل  لغدددتلطدددالطوؽدددوهلاقادددجاحلطدددالداالددد سل هعهدددوللللل
لعوةهلطالاقاسل اجلال. ب

ج دد لاقاددجاحلللدثلاذ دد للللل(4)ل[أَََْللََِْ عََِللريَصَمَ ث َقْلل َدِنيَ    زددممللاة دد ل ل

لاذ دد لآالددمللا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلط دد ل دد ل دد للل
لل داددجحنملطددالاق اطدد لآالددملللللل ةآددانملد لاقرددح للادد لآلددتلاموالددتلل

ل.ا   خ
 نددئلطددالعددال لادد ل هعدد لا ضدد وا ل عددت ةلزددث لطددالا عدداشلآدداللللللللللل
ةآددو لا ال دداتللل دصددراحل ددخ طلا زددحىلاوبددولا ددعصلذلمددتلعددالمللاىللللللللل

لطلخز لاتحل   تل اخلعتول.لطعرالآال ول ج ول رالملهلطلاحبلطهها   ل

                                                           

ل.108روح لا للخ لل(1)
ل.168روح لا للخ لل(2)
ل.60روح ل سلل(3)
ل.214روح لا ضلخاتلل(4)
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 اللددددتلبلددددئلاىلآددددذل بددددئلاحل ددددا لا ددددتا الةاحللللاجلددددواولالددددملللل
اقطه دددا ل اقادددهحتللل   دددو لداالددد سلا عددداشللل  دددذ ال دددملاملاعدددلللل

لآلطا ل. ل  خ لرملاللاة لا ععا للل زا ل  رال لتة
  للدد لاىلآددذل بددئلا ددعصل ددتآو لا عدداشل  اددا للل  دد امللاىلآددذللللل

ا هغددت  ل ل ددا لل بددئلددل بددوةل اد دد لطددالا عدداشل هاللددمللةآددو لا ددعصلالللل
 ل ةاددملل   ددخل  ددتاخلل  لرددالوا لا ضدد وا لذلددت ةللل نددولآددخ ل ددذ  لطددلل

هلط ددد ل آاطددد لللل(1)حردددمللط ان مدددوللل ؽدددخول  عاادددولللل   دددالا   دددخل ل
لاجلذ خ ل.

 لبْٔٛ جحٛز لط٠ؿ ػسٚاْ
 ل لددت لاخلغدددوط لاددد لا ددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج ددول ردددالمل  دددخ طلللل
اا لهددا لهلطلخزدد لاددتحل   ددتلللد ددالااهددت تلطددال   ل  ددا لا للثدد لا علو دد لللل
لل لعدتطال آالدالا دعصلعدالمللاىلآال دول ج دول ردالملالو دولزدا ل اللدلل دخ طلللللللللللل

ل:آالملل بوهل ال
ل:لا هغت  ل اقره اا ل.لا   

ول ادددلل ا دددتلآدددملا دددعصلذلمدددتلعدددالملل:لا هلؾددد تلزمدددالهلثا ثددداالل
لاىلآال ول ج ول رالملآعول.

ل:لاحل اةل ااهشاحلطال    لد  ول طخلالو ول.ا ثا  ل
 زدددددا لندددددجالح  لالددددد،لحبدددددادتل دددددخ طللل   دددددال عدددددواتللل
اجلا دددت الظردددختلآعدددتطال حةتلحردددا  ل ادددللرددد  ا ل زدددهع خل خ ضدددا لللللل

 ردددالمل عغدددخ ل ا الهدددولاجح لددد ل  لا دددعصلذلمدددتا لعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللللل
ل  ع ااول هغت  ل اللل  خ ت  لاقره حتلآال رال.

                                                           

ا  عاول:ل  ل عتل نول لئل و ئل ضتلاولاخللاتل اخل م ل ا ُزخاةولد لا و تلل(1)
للل اق عاولاا  زخلا ذ اة لهلاق ؾاىلؽتلاق را ل.
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للَ دددال مدددِو  لدِ لَ ددد ةلُطَ ٓمدددْتلزمأثّادددالَ ْ ٔ   ةُمدددوُهلُثِؤَاددداُ لاْ َلدددَخٔولللللللل هل)
ٔ ددللُطاْلددٔ لاِاددا للللَ د ِ لَ دد ةلَطأل  ددال مزماْلددُهمِللللُثِؤَادداُ لاْ َلددَخٔولَعددَلأ   ةلاْ َلددَخٔوللل

ُهِمل مِرددَلَتلا ٓعدداش لٔاددٔولَ ددال مددِو  ل مددالَ ددُخٓة الَأغدد َ ٔهللللل مٔ دد  ةِملَ د ِ لَ دد ةلَألٓ ددالزةِعددل
ل.(1)ل(َ  مالُ َز  ُروالَحْ ٔ ل

:لاقآدددخا ل ا غدددت ةلطدددال ددد لدؽدددخاحلادددا عصلعدددالمللاىللللخااددد ا 
لآال ول ج ول رالمل  ع ااول.

ل:لاقطرا ل ا خعتل ا رت تل.لاخلاطس
لاجل وةلارال.:لآت لا هل  ئلهلد ه احل لو لا تآو ل  لشلا زاة
:لا هددتاخلهلامل ددذاتلا دد لبدداتلارددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىللللللا ا زددا

طل ددذاتلا ددعصلذلمددتلعددالمللطددالآال ددول ج ددول رددالمل ا دد ل ددرتًللل لددااو ل
لاىلآال ول ج ول رالمل وا للنجهلامل ذاتل.

ا لددذ لآالددملل هددئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملدللللا ثدداطال:
ل لاا هلال شلآالاىلآذل بئلااحل  ل ا  نا . ض لددل اولاصل لو

 ر ددذل  زدد  لاجل ددوظل لهددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللللللا هاردد ل:
 ج ددول رددالمل دحاة ل هالددول ا ددج الجطعددوالاا خرددا  لا زددما   لطددالامرددابخ الل

ل ا اغاح.
   رمدددال زثدددخلطل ذا دددولاحلزددد  ل  لا للال ددد لللاجلدددواولندددولا ثددداالللللل

طه ددتة لد ل ددو لا ل اطدد ل و  ت دد للل طل ددذ لآلال دد ل  ددئلج دد لطددالا لددخج لل
 ع ددجلد لصدد افلا لالددووللل  لددئلا عدداشل عه لددو لطعردداللل  ددولآالددمللسلددولل
اموبلدد لاجلذد دد للل طددال لددخ لآعرددالدل  دداةحهل دل زددخطلآال ددولللاددئللللللل
 هدددوةةلد  دددوللل  لالدددولهل دددا لاتاطددد للل  دددتآوهلد لا هواددد ل اقاااددد للللللل

إِِِ هَلللََث ثيْكُللل ْاَِ ٍَُْللل ًِ يًِ ضِلللٌ  ل  ندددولطدددالآموطددداتل و دددول لدددا لل

                                                           

ل.ل1/63ط اد لا وا ت لل(1)
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ََْاللل  ث           ٍْ ُُللل ِِ َي ََ َْجِس  َِ ثيِءلللجِي ًُلللو َُ ْْ ٍَ  َّ ٍ َِ َِِننَي ثي للل ُُلللْؤ َ لللُ  ثْي ٍَُذ ٌُ َأ ََْقلللَو  ٌَ ِهللل

ل.ل(1)ل[نَذِري ث

 لددتلاذ دد لج دداتلا لددخج لااقاددجاحلطددالا لدداهل وددواتلا ضدد وا للل ددا لل

صَض ذُِْلللوث يُغُلللوَثسِ ثيَِلللَْغَجِِ أَََلللّْ ٍَض ذِللل ْ يُغُلللوَثسِ    ٍَجٍَََُُّلللج ثي لللٍََِّ اََنُلللوث الَ  لدددا ل 

َِللْنُه             ََللج َ َنللج   ُْ َُُضلل ّْ ََ ٍْ َأ َُْه ًَلل ِْ َع ً لل ُُْنَهللِ  َأَيللْواَل َفْضللُى ثي ََللجِ  َأثْي ْْ َُُ  ِدجْيَف ٍَللْأ  ُْ ْ لل ِِ َفِئ ََْغج َِلل ٍْ ثي

ل.(2)ل[ً ُْ ََُِْ ٌ عًٌٍَََِِّْ َََّ   ََدَ  ث أَيَهِِّ ثيً َْ ٍُ َن ٌ ََّْ ٍَََج ُ أَثي

 نددئل  ددا ل ددخ طلمب احادد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللل
طددالنددجهلاخلوددواتلللاجلددواولالددملللدثلزاادد لآددتا  لا   دداحل ألال دداتللللللللل
طددددالنددددجهلاخلوددددواتللل نددددللدطهددددتاةلقبهردددداةلداالدددد سلهلد ددددواتلجة ل

ل  واتلاا زئلطالا ض خ لا  لارانمالاىلآذل بئلآعرال.

 ز١بض ػثّبْ ثٓ أثٟ اٌؼبق ِؼجعحاذ
مددال رددالم ل ل ددال زهددتل دددملا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول ردددالمللللللللل
زهداارمل طدال  دولطدالا وعدا ال  بدوهلاقآ داتل طدخلآالد رملآثمدا لادال اددللللللللللللل
ا لددداؼللل ندددولا دددت رملمدددال ظردددخهلطدددالاحلدددخؼلآالدددملل لالدددملا لدددخج لللل

 ج دددولل ا ه لدددولهلا دددت اللل ا هوبدددولد لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددولللللل
 رددالمل ا غدد اا لاا زدد ا للل ا عددئلهلا ه دداحلا ددعصلعددالمللاىلآال ددولللللل
 ج دددول ردددالمل دددولدطاطدددا ل لوطدددولندددولا دددو للطدددالآعدددتلاىلآدددذل بدددئلللللللل

إِِْ هُلللوَ إِال  أَّْلللٌٌ  *ثيَُْلللوَى  ٍنغللل  علللّأَََلللج  لموطددداتل و دددول لدددا ل 

ل.ل(3)ل[ٍُوَّي
                                                           

ل.9روح لاقرخاتلل(1)
ل.21روح لا عوحلل(2)
ل.4-3روح لا الع ملل(3)
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 رددالمل  ه الددمللطغدداة  لحلزددالد ه دداحلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللل
 دددوللل للدددللآالدددمللا ودددادالهل  دددا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملل
   ددا ل اددللا ددخللل رددعه لطددال  ددملآمددخلاددالاخلودداوللللدثلآذ ددولآددالللللل

  دهلردددع ليدددسلآضدددخ لآالدددمللآمدددا ل ا ل دددخ ال رددداحلد للا ودددادال)
آمددا ل  بددول  دداهلاحل ددملاددال اددللا لدداؼلد لا ل ددخ ال ردداحلنددولد لللللل

ئلطال رددددالصددددرخبل ث دددد لرددددع لد ددددتًللخنال  هدددد ددددوال  ه رددددال طّغدددد
ل.(1)ل( آضخ ا

 لددتلا هدداحلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللآثمددا لاددالا لدداؼلللللللل
آالددملل ل ددال نددول عدد خنملرددعا لطدد ل بددوةل بردداتل  صددخافلا لددو للللللللللل
  دددملطددد لا دددعصلطلخ ددد لصخغددد  ل ردددل ل ا لةآدددانملا دددعصلعدددالمللاىل

لآال ول ج ول رالمل  رح .
 اددللا لدداؼلة  لحة ل ل ددالآعددتطاللللل همددخلا  ددا ل ضلددو لآثمددا لاددالل

رلددوالاددا خة ل  ددتلاح ددتتلا لددخول  ثل ددال دداحاتلطدد لا ددعصلعددالمللاىللل
لآال ول ج ول رالمللطال و ل ع للل ممال ا ول مل:

 ددالطلضددخل ل ددالزعددهملج ددخلا عدداشلدرددحطا ل ددحل  واددوال   لا عدداشللللللل)
ل.(2)ل(حة 

  دداهلل  ددا لآثمددا لاه  دد طلاجل ددوظل لهددا ل نددئلا ددخة ل  طددخلآالدد رمللل
ل.(3)آلتلا خمحال

 ح ًلآثمددا لاددال اددللا لدداؼلا ثل ددللآددال طددول ا مدد لاعدد لآلددتللللللللل
 ردددالمل ج دددولصدددرتتل دة لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولللاىل اردددال دددتل)ل

ل  ل ؽلهول طولجطع .
                                                           

ل.1/318 لاولاقرهل(1)
ل.1/318اقره لاولل(2)
ل.ل2/197اقعاا لل(3)
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 زا لث د ل د ح ل ا د :ل مدالصدلتل اشدخلا  دولطدالا ل د لددلادوحل دادلللللللللللللل
ل.ل(1)ل( اشخلد لا ع و ل تاولط ل همللدالل  و ل هللالآالل

زمددال ددو لآثمددا لاددال اددللا لدداؼلا لغددخ ل  ددا لآمددخلاددالاخلودداولللللل
  ددذ الآثمددا لنددجال ا ددت لاعدد ل اددلل ددتلآددملا ددعصل طدداتلآثمددا لادداللل

لا زع لا وا ت ل اخلمز ل الر خ ل.لل اللا لاؼلهلا لغخ لهل
الدددااو ل) ل  دددذلا دددعصل)ؼ(ل  دددتا ل(ل ندددولللطلدددهػلندددجالاجلدددذتلل ل

آعددوا لا ددخل  ددحفلا ضدداد ل امهددواح لادد  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللل
 رددالمل ددتل ددذالرددها ل آضددخ ال ددذ  ل  ل زثددخل الدد ح لآالددمللا ددهحفلادد للللللللل

لا خ ا ل ام ح  ل.
لبذاتلطهلتة ل نلل:  تلعتحتلوغوؼلنجالا لااو ل 

ل*لاجلذتلا هار ل اخلمزو لالتلاماد .
ل*لاجلذتلا زهو لالتلاماد .

ل*لاجلذتلاحلاة ل ا زهو لالتلاماد .
ل*لاجلذتلا ثا  ل ا زهو لالتلاماد .

ل*اجلذتلا خاا ل ا زهو لالتلاماد .
ل*لاجلذتلاخلاطسل ا زهو لالتلاماد .

ل*لاجلذتلا زاةشل ا زهو لالتلاماد .
لاجلذتلا زاا ل ا زهو لالتلاماد .ل*

ل*لاجلذتلا هار ل ا زهو لالتلاماد .
ل*لاجلذتلاحلاة ل ا زللو لالتلاماد ل.

ل*لاجلذتلا ثاالل ا زللو لالتلاماد ل.
ل*لاجلذتلا ثا  ل ا زللو لالتلاماد ل.

ل*لاجلذتلاخلاطسل ا زللو لالتلاماد .
                                                           

ل.115اقره لاولهلطلخ  لا ع اوللل(1)
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ل*لاجلذتلا زاةشل ا زللو لالتلاماد .
لاجلذتلا زاا ل ا زللو لالتلاماد ل.*ل

ل*لاجلذتلا ثاطال ا زللو لالتلاماد ل.
ل*لاجلذتلا ثاالل ا ثمااو لالتلاماد ل.

ل*لاجلذتلاخلاطسل ا ثمااو لالتلاماد ل.
ل*لاجلذتلا ثاطال ا ثمااو لالتلاماد .
ل*لاجلذتلا ثاالل ا هزلو لالتلاماد ل.

ل*لاجلذتلامادها ل.
لالتلاماده ل.*لاجلذتلا ثاطال

ل*لاجلذتلا ثااللآضخلالتلاماده ل.ل
ل*لاجلذتلا ثاطالآضخلالتلاماده ل.للللللل

 بدداتتلنددجهلا بددذاتلاددجزخلرددع لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللل
 ردددالملا ت اآ ددد لاال ددداظلطلددداحبلاقردددح لامهلا لددد لطددد ل الدددللطغددداة  لل

وللل ددت لآالددمللنددجالا لددااو للل صددوانتلطهلددتة لهلط ددتا لا لهددا ل  احبددل
  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ل لغددتل ددذ لاالددت ل  ل خ دد ل  لللللللللل
 هددمللبدد طلللالددمل ددتل لالددشلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل مدد ل ددو ل

ل لض تلب وظل الر و لآالمللامت ع ل.
  خدددخالد ددد رمل  زدددملو لالت طدددول  ه خ دددو للل دددجال حةلآدددالا دددعصللل

ؾدددال لآالدددمللا ال ددداتلاددد حا ل:لل عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل ادددول دددا ل)ل
 حرددال لد لا عدداشلزا دد للل بلالدد ل ددللا ح لزالددرال  طدد لطزدد تا لللللل
  رددوحا للل   عمددالحبددئل ةحزددولطددال طدد لا غددح ل لعددتهلطزدد تهل آعددتهلللل
 ردددوحهللل ُأغدددِخُتلاا خآدددتلطزددد  لصدددرخل لج دددولهل الدددوول آدددتادللللللل

ل.(1)ل(   ئل عالا  عادم
                                                           

ل.2/455ا تحلامعثوحلل(1)
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  لهلد ه ددداحلا دددعصلعدددالملل لدددتلزدددا ل ةاتل ا لدددا لا غدددح لطوؽدددوآل
اىلآال ددول ج ددول رددالمل ألطددخاتللل ددال ددت لآالددملل اددولدل ل ددلل  دد طلانهمدد ل
لل دلد ه دددداحلا ضدددد اهل ا لادددددتلهل وددددطل ال ددددذ للل ا غددددح لرددددل ئللللل
ا ع دددداىل ا ع ددددا لهلا عضدددد   للل  خ دددد لآلادددددت ل تا دددد لا عدددداشلللللل

ال  ودداول الللددو لاوبددوولاخلؾددوهل اخلضددوهلىلآددذل بددئللل نددولطددلللل

ل.(1)ل[أَََج يًََكْشُ ثيَِِّْ أَثإلِْ َ إِال  يََِْْذُ ُأِِطغاة  ل و ول لا ل 

 لبْٔٛ ادلالظِخ ثني ارجبع اٌف١طبْ ٚاخلؽبضح
 اددذ لاىلآددذل بددئلج دداتلآت ددت لطددالا لددخج للددجحلطددالد لدداهللللللللل لددت

 ودددواتلا ضددد وا للل طدددالاملاعدددتلا زددداط  ل دددجالا ه دددج خلطعددد ل هدددا لل
امضددخز ل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل دبددخنملآددال ددذ لللل
طت عدد لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل   ددعرمل عددخ الآالددمللللللللل

اح لردددواتلهلطلخزددد لادددتحل  ل  دددتل  للا  دددذ للل ال لردددملاخلدددذ ل اخلزدددل

يََِكْغَللل َ عَ َفَلللج َِلللّْ ثي لللٍََِّ نَفَللل ُأث ََأْ ٍَهْذِلللضٍَُُْ فَََنْكًَِذُلللوث     اخلعدددتوللل دددا ل لدددا ل ل

ل.ل(2)[يَجةِذِنيَ

 ل دددا ل دددااو ل ندددولحلدددوولاخلزددداح ل اخلدددذ لمدددال هلددد ل ودددواتللللللللل
ل.  هخجلا شالمل ا هلت لطعرابا ا ض وا ل

ل نعابلطز  ها ل:
:لندددئلذلاحاددد لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهللللللا   

طلخزددد لادددتحلطدددالد لددداهل ودددواتلا ضددد وا للل وغدددوؼل ا لددد لادددتحللللل

أَإِذْ  ٍَِللللَّ يَُُللللٍْ  لددددخ ،لا ضدددد وا ل الددددج الز ددددخ ال حةل و ددددول لددددا ل ل

                                                           

ل.56روح لا جاح اتلل(1)
ل.127روح لج لآمخا لل(2)
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اَلللجٌَ يَهُلللٍْ فًََُِلللج  ثيَِلللَْغَجُِ ََعَُْلللجيٍَُُْ أَقَلللجوَ الَ ََجيِلللخَ يَهُلللٍْ ثيََْلللوٌَْ َِلللّْ ثينِلللجكِ أَإِْ لللٌ    

ََى           ََ ْ للٌ  ٍْ ِإ َِللْنُه ْ للٌ َدللِ ًٌ   ِْ َأَقللجَو ِإ َْلل ًَللي َعِكَذ ََ َع ََْهلل  ِِ َصللَ ثَ ْس ثْيِفَتَضللج

ل.ل(1)ل[ََج الَ صَ َأَِْ إِْ ٌ ََيَجفُ ثيً َْ أَثيً ُْ شَ ٍِ ُ ثيِْْكَجحِ

ااددالآلدداشل ددا ل:لبدداتلداالدد سلهلبعددتلطددالا ضدد ا  ل طلددوللللللل آددال)
حبددا لطددالادد لطددت لهلعددوح لرددخا  لاددالطا دد لاددالللللللللحا دد لهلعددوح ل

دل ا ددتل  ددملا  ددو لطددالا عدداشل داددللبدداحلللللل}بلضددمللل لددا لا ضدد وا لل
   لددئلب  ددئلآال ددولا زددح لآالددمللداالدد سل زاادد ل ددتهلهل ددتلحبددئللل{  ددمل

طددالامضددخز ل المددالح ًلب  ددئلااهددذهل ددتللل   لطددتاخا لنددول صدد لهوللللللللل
ل. لا لا خبئل:ل الرخا  لاا لباحل عا

دادددللل} ث ددد ل ددد لح ًلامحد ددد لللل{دادددلل حًلطدددالدل دددخ  لل} لدددا ل
ل.(2){  افلاىل اىلصت تلا للاو

 ددا ل:ل مددالةاددالا لددو لالؾددرملطددالالدد،ل الددئلاىلامزددالم لهل آدد لللل
وزددئل ددخلندد دتلة ددعرمل طددال هل}ز ل لددا لامضددخزو ل:ل طددالندد دتللامضددخ

ل.(4)((3){آالمللاىل ل لاىلآذ ذل   م
:لنددئل زدداح لا ددج ال هللددو لا ضدد وا لهلاة ددخ ل غددخا ل  للللللللا ثاا دد 

لهلا عض   للل طالنللا ضوانتلا لخجا  ل ا علو  لآال ول.
ندددجهلاباحاددد لز دددخللل  طددداللل طدددالامزددد   لا   ل ددداجلواولالدددمللل  ل

ا ددج ال هللددو لا ضدد وا ل ضددمئل طددوحلاحل ددا للللل لا ثاا دد ل ددا ل زدداح لامزدد  

                                                           

ل.48روح لا ا ا لل(1)
ل.48روح لا ا ا لل(2)
ل.49روح لا ا ا لل(3)
ل.4/466ا تحلامعثوحلل(4)
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لل  ضدددمئلآدددا لا ددد دبل اة دددخ للدثللللا دددتا الا لابدددئل اةبدددئلطعردددالل
ل ال  لاخلذ ل ا  ا  ل احلزخ لا ج الز خ الهلا تا ال.

  ددتل مدد لج دد ل خجا دد لطددال اللدداهلامضددخزو لهلا ددتاح الزمددالهل و ددوللللللللل

ََللج نَللجَِ يًَُُِْْلل ِنِنيَ ََِْ ٍَُُْْلل ُأث َََُللجاِ َ ثيً للِْ شَللجهِ ٍَِّ عًََللي        لددا ل 

ل.(1)ل[يَتِمَ َّذِغَشْ ََعَُْجيٍُُُْ أَفٌِ ثينِجَِ هٍُْ يَجيِ ُأَََِْفٍُُُِِْ دِجيْهُفْ ِ َُأْ

 لبْٔٛ ختٍف إٌبغ ػٓ ئحصبء إٌؼُ يف ِؼطوخ ثسض
 لددتلزااددد لطلخزدد لادددتحلطل دددذ ل الددعصلذلمدددتلعددالمللاىلآال دددول ج دددوللللل

لو ردددالمل هثل ددد لردددعالاقادددا لهلا ح لد ل دددو لا ل اطددد للل طددد ل ادددلللللل
لل  ل زددلوالد  ددولللد ددالزاادد لاملخزدد لللل  عدد ااول ل واللددوالا لهددا ل  رددال

اا ه دداحل دعددخاحلطددالز دداحل ددخ طللل ددا لام دداإللا للادت دد ل اقبهماآ دد للللل
 اق هغددداة  لا ددد لززدددلرالا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهلندددجهللل

ل.دل لتل دللغمللددلطالآعتلاىاملخز ل

ثيً للِْ الَ صُْْءُللوهَج إِِِ  أَإِِْ صَُْلل ُّأث َُِْْْللزَ   نددئلا ددال لددت خل و ددول لددا ل للل

لل) ا ل لددت الالمدد لاىلهلطلخزدد لاددتحلدللغددونالد للللل(2)[ثيً للَْ يَشَفُللوٌَ ََِّللٌٍَ  

لاىل   وحلح  م(.
اجلدددواولالدددمللل طدددالطلددداالل الدددالامزدددالم ل ا عددداشلآدددالآدددٓتلللللللل

ل د غاتلا علملاق   لهلطلخز لاتحل بوهل:
 ج ددول رددالملطددالاقاهددتاتللل:لدطهعدداهلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللا   

 عددد ااولالدددت لحطدددللامضدددخز لاا زدددرا ل آدددت للل ددد طخاا لهدددا للل زدددا ل
لا هلت لا لا غ  ل الملاحد لط لص اآهرمل ارهلتاةنمل الهؾ   ل.

                                                           

ل.17روح لا هوا لل(1)
ل.18روح لا ع ئلل(2)
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:لزدددا لصدددوخلطدددالا غددد اا ل  دددخهلاخلدددخ الطدددالامت عددد لللدثلللا ثددداالل
آال ددولزددااوال هعلمددو لادد ةاتلا  ددخاد،لا للاة دد للل حؤ دد لا ددعصلعددالمللاىللللل

طددخاتلهلا  ددو لهلعددح لاجلماآدد ل اقرددهماهل ددولهللللل ج ددول رددالمليددسل
ل ح  ولا لخج للل ا ااولا   ا .

لآال ددول ج ددول رددالملطددالطلخزدد لاددتحلللل المددالآدداةلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلل
آهددجح ال ددوللل ل ددا ل  ددت لاموؽددوهلهل علدد  لامعدداشلادد لدظردداحلا اغدداحللا

آدددالا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلهلط دددتا لطلخزددد لادددتحلاقردددهلتاةل الدددت اهلل
ادد لدآهددجاحلا ددج ال ال ددوالآددالاخلددخ الد  رددال ارددملل آال ددول ج ددول رددالمللل

دل لالمددو ل  ل هدداد لردد ل للل   ددولصددانتلآالددملل  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللللل
 ج ددول رددالمل لطلددخالطددالامت عدد ل ال ددذ ل سلددوهللل  ددت لارهضدداح لا ددعصللللللل

لالددملل ارددملدل لالمددو لعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اغدداحهلطلخزدد لاددتحلآللل
ا اددولردد ل ل هددا للل مدد ل غددو لنددجالا لالددمل ل  ددالا ددعصلذلمددتللللللآضدد  

عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطلضددمللآددت لاغددخ رمل ارددمل لرددت الاا ددجولللل
آعدددتل عدددو ملد لامت عددد لطددد لامردددابخ ال ا دددج ةلآعدددول آدددال عددد ااول

لل ددا لل لددت ملصددخشلا طددخلادداملخ فل ا عرددللآددالامع ددخلآالددمللا ددج ةلآعددول

أَثي للللٍََِّ اََنُللللوث أَهَللللجاَ ُأث أَاَجهَلللل ُأث فِللللٌ َْللللذَِىِ ثيً للللِْ أَثي للللٍََِّ اأَأث   لددددا ل 

ل.(1)[أََْءَ ُأث َُأْيَتِمَ هٍُْ ثيُُْؤَِْنُوَِ َّك ج يٍَُُْ ََشْفِ َرٌ أََِ ْ ئ نَ ٌٍٍِ

 طددالاعددوةلا لدد لا لللدد لا ثاا دد ل حةلآددالبددااخلآددالآلددتلاىلآددالا ددعصلل
 لدددا لواللآالدددمللا زدددم ل ا واآددد لهلآال دددول ج دددول ردددالمل دددا ل)عدددالمللاىل

 ا  زدددخلل آالدددمللادطدددخلاددداملخ فللا عضددداشل ا  زدددئلل ا ع لددد لهلا لزدددخ
 ا عردددمللآدددالامع دددخلل   ل لو دددوالهلاىلدل دددا والهلاىل وطددد لدددددمللللللل
 آالددددملل  ل عغددددخ الل همعلددددواللدثال ددددتط لآالدددد  مل ددددال علددددو لطعددددوللل

                                                           

ل.74روح لا ا ا لل(1)
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   ددجلل( لا لعدداه)   ددملاجلعدد لل لمعددالد  ددولل ا زدد مل  د اب ددمل  اعدداتزمل
ل.(1)ل(ا تهل رلتلاالدحاح ل نولطال ع خنم

:ل و  دد لا لددخج ل عزددل لاغددخلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللا ثا دد 
  عدد ااولهلطلخزدد لاددتحلىلآددذل بددئللل   ددولةآددو ل ب ددا لامزددالم للللللل
 امزددالماتلامهلا لدد ل الضدد خلىلآددذل بددئلآالددمللنددجهلا علمدد للل ددا ل لددا للل

نددجهل ٓلدد لاىلآددذل بددئللل اعلمدد لا عغددخل(2)ل[أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ ثيً للُْ دِذَلل ٍَْ أَََْْللضٍُْ ََذِي للزئ  

الدددو لذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل ا لدددخج ل    دددا لا ضدددخ ل لهلل
لد ل و لا ل اط .لا ح 

:لالمدد لرددحط لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددالللللللا خاادد ل
لا لهئلهلطلخز لاتحللل نجهلا زحط لطل ذ ل ز  ل.

ا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملاا ددتآاتلللللردداة:لدبهاخلدداطسل
آضدد  ل اردداحل ددو لطلخزدد لاددتحل تا دد لامزددالم لد لرددحىلا ددتآاتللل ددا لللل

ل.(3)ل[ثلْعُوث ََدِهٍُْ صَضَ ُّع ج أَيُفََْزَ لا ل 

:لاددذ  لامحد دد ل عغددخ لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللللا زدداةشل
آدددالح اآددد لادددالحا ددد ل ) ردددالمل حلدددوولاخلدددذ لادددااال سل طدددالا للدددولللل

ا اغدداحل ددا ل:لمددالح ًلداالدد سلطددال  لددئلامحد دد لاامضددخز ل ددو لاددتحلللللللللل
ل. ص  ل  لطلالػلا لهئلد  و

 هضددل لاددولاحلدداح لاددالنضددا ل نددول شددال اددولرددخا  لاددالطا دد للللللللللللل
 دددوزذلهلعدددتحلاحلددداح ل   لددداهل دددمل دددخالناحادددا ل هدددملل  لدددمللا زدددولهللل

ل.(1)(اشخ  لد ا لا ل خللل خ  ل ت ول لا ل:لا الرملدالل ر   

                                                           

ل.ل2/195ا ز  لا علو  ل/لااالزث لل(1)
ل.123روح لج لآمخا لل(2)
ل.55روح لا آخافلل(3)
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 طددال بددوهل الددالا عدداشلآددالا غدداتلا ددعلملهلطلخزدد لاددتحل  خآردداللل
  ددتةنالهلزددئلدطددا للل داه دداهل ب ددا لامزددالم ل ا عدداشل  لددا لطعرددالللللل

أَََللج ََََْْللًْنَجلَ إِال  َََُّْللزَ   د ل ددو لا ل اطدد للل نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل لللل

ل.(2)[يًَِْْجيَُِنيَ

 ٚحٟ ٚزفبع بْٔٛ اخلطٚج ئىل ثسضل
نََُلللج ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ   أَإِِِ فَ ٍِكَلللج َِلللّْ        دددا ل لدددا ل ل

نددجهلاة دد لطددالرددوح لا ا ددا لر دد لاددوللللللل(4(ل)3)[ثيُُْللؤَِْنِنيَ يَهَللجَِهُوَِ 

زو لاملهدددت  لمدددال  دددولطدددالا ل دددا لهل ود ددد لا  عدددادملا ددد ل خزردددالامضدددخلل
لج خ ال:ر ل ا  ل زمملل  ؾا لاا

:لرددددوح لاددددتحل  ل زثددددخلج ا رددددالاذ دددد لالددددتلطلخزدددد لاددددتحلللللا   
  هلالددد لمبوؽدددوآراللل  هؾدددمالاحلابددد لد لا دددت اهللل ا لضددداح لاا عغدددخل

ل.:لروح لا هوا ل ال لداالآلاش) آالرل تلاالبل ل
 هددمللظعددوالللل طددعرملل طددعرم:لل:لنددللا  اؽدد  لطددالدا دد ل عددذ لل ددا ل

ل.زخل  رالل ا :ل ال لروح لا ا ا  ارال لُ ِل ل  تالطعرملددلث
ل.(5)ل(:ل ال لروح لاتحل ا 

:لرددوح لاجلردداةل  ل  دداد لطلخزدد لاددتحلبردداةلهلرددل ئلاىلللللللا ثدداال
  لالددول رتصدد لطوؽددوهلا ا ددا ل ا  عددادملهلاجلردداةللل دل عددئل هزددم  لللللل
ا زددوح لاارددملرددوح لاجلردداةل اعدد ل ا لا زددوح لالددتل  لااهددت تلاز دد لللللللل
                                                                                                                                                 

ل.4/466ا تحلامعثوحلل(1)
ل.107روح لا ال اتلل(2)
ل.5روح لا ا ا لل(3)
ل لتل لت ل خات لهلنجهلاة  لهلاجلذتلا زاةشل ا زه لالتلاماد لطالنجالا ه ز .ل(4)
ل.4/7  ز لا ل و لل(5)
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زددوح لا ددا لق غددافلامدد طع لللا ا ا ددا لزددا لطوؽددوهلاة دد لا ثاا دد لطددالللل
لااخلض  ل ا وبئلطالاىلآعتلثزخهل لا ل.

إِْ َُلللج ثيُُْؤَِْنُلللوَِ ثي لللٍََِّ إِذَث ذُنِللل َ ثيً لللُْ أَاًَِلللشْ قًُُلللودٍُُُْ أَإِذَث صًََُِلللشْ   دددا ل لدددا ل 

 ددملثزددختلاة دد لد دداطهرملللل(1)ل[ََد ُِللٍْ ٍَضَوَن ًُللوَِ عًََللٍَُِْْ اٍجصُللُْ  َثلَصُُْللٍْ إِاَجََْللج أَعًََللي  

 الغددح ل اآدد ل  ددخاةاللل  ةاتنددمل الذزددا للل دا ددا رملهلرددل ئلاىلدثللللللل

ثي للٍََِّ ٍُكَُُِللوَِ ثيءِللرَرَ أََُِِللج ََ َقْنَللجهٍُْ      حةلهلاة دد لا ثا ثدد لطددالا زددوح ل للل

 ددد ل آدددحهل اددد للاةلا ا عزدددل لاددد لا ا دددا لا ددد ل دددجزخنللل(2)ل[ٍُنفِكُلللوَِ

لا ذزا لنولا لمو ل اخلغوؼلاموال ل.
 مدددالدآ دددادلاة ددد لللددد لعدددتولعددد  لاقادددا لآالدددمللا دددج ل ع ددد لللل
ا لال ددئلد ل لددجحلآال ددولصددخشلا عغدداولهلا ذزددا لللااقؽددا  لد ل ل لدد للللللل
 نددللطددالامدد طع ل ام طعدداتلطددال زدده  لا ذزددا للل  للؾددرال دل لددتحلللللل

 ذزددا لللزمددالهل و ددول لددا للللآالددمللد خابرددال الدد سل ددولطددا لطلددخالطعددولاللللل

يًِفُكَللل َث ِ ثي لللٍََِّ َُّْءِللل ُأث فِلللٌ َْلللذَِىِ ثيً لللِْ الَ ٍَُْلللضَغَُِْوَِ ََللل ْد ج فِلللٌ ث ََْضِ    

ٍََُْْللذٍُُُْ ثيََْجهِللىُ َََْنََِللج َ َِللّْ ثيض َْفُّلل ِ صَْْلل ِفٍُُُْ دُِِللََُجهٍُْ الَ ٍَُْللأَيُوَِ ثينِللجكَ إِيَْْجفَللج أَََللج       

ل.(3)[يََْ ٍ فَئِِِ ثيً َْ دِِْ عًٌٍََِ صُنفِكُوث َِّْ

 دددجال  عمدددال عددد  لندددجهلاة ددداتلامددد طع ل ل لدددئلا دددج ال ل مدددو لل
ا غدددح ل    دددو لا ذزدددا لللد دددالثزدددختلا ا دددا لطواللدددا ل للددد لطغدددتا ول

لاا لال ئل ا  ث للل  ل  تهلا اولبذتل الحد رملاىلآذل بئل.

                                                           

ل.2روح لا ا ا لل(1)
ل.3روح لا ا ا لل(2)
ل.273روح لا للخ لل(3)
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   ددلل الم  ادد ل  زددلطللل ددٓئلا ددخدول عدداحلمبددالدثال ل ددا لطزدد   ل نددللل
اقا دداوللل لاآددت للزددئلطددال الددتلاىلآددذل بددئلآال ددول دداىل   لاا لددجحلللل
 بددداتتلا ا دددا لهلطلخزددد لادددتحلق اطددد لاحل ددد لطدددالاىلآدددذل بدددئلهللل

لاملا للل نللحدولزخ مل.
دثلعدداحلاوردد لامدد طع لاقا دداول ل ددا ل ددااو ل نددولدثال طددخلاىلآددذلللللللل

لااول طلتطا ددوللل طعددول  ددوهلرددلل لللل بددئلادد طخل ااددولرددل ااول ر دد ل رددلللل
 ردد ا لا ددتلامزددالم لهلطلخزدد لاددتحللل ة دد ل ددخ طلا لددت ل ا لددو لآددالللل

ل زثخنمل.
 طددالا ضددوانتلآالددمللعددتولالددو لذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللل

 اددول ل زددهالملآددو لا رددخًللل  ل   ددجلرددرما لطعددولللد ددال ددخبل  ددئلللللل
لل  لل لؾددو لددو ل ز   دد للطددال رددٓخل ردد ا لطددالامضددخز لا ددا لطلددتاحلاللللل

أَََللج   ددابلا ردد لطددال دد لآددو للل نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل لللللللل

 .(1)ل[ًََََْْْنَجلَ إِال  َََُّْزَ يًَِْْجيَُِنيَ

 ِمسِخ اخلطٚج ئىل ثسض
نََُلللج ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ   أَإِِِ فَ ٍِكَلللج        دددت ل و دددول لدددا ل لل

لل دددخ الا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولل(2)[يَهَلللجَِهُوََِِلللّْ ثيُُْلللؤَِْنِنيَ 

 رددالملطددالامت عدد ل نددئل ددت لاة دد لآالددملل  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللل
 رددددالمل  عدددد ااولآذطددددوالآالددددمللاخلددددخ الد لاددددتحل نددددملهلامت عدددد لللل
اجلددواولدلللد ددال ددل لاة دد ل ااواددا ل نددولدلطلددخالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىللللل

عدد لددلاددا و لللل   لنددجالاخلددخ ال دد للل   ددولآال ددول ج ددول رددالملطددالامت 

                                                           

ل.107روح لا ال اتلل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
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 ذز دد ل لددو ل  لددئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهل خ بددولللللل
لزمال هلال لنجالاخلخ المبلخز لاتحلطال بوه:

:ل ح ةلاة ددد لهلردددوح لا ا دددا للل طدددال رادردددالردددوح لادددتحلا   ل
لزمالآالااالآلاشللل نجهلاة  لنللاة  لاخلاطز لطعرال.

:لةد ددد ل ا ددد لاة ددد لآالدددمللدحاة لاخلدددخ الد لادددتحل ل اارددداللللللااللا ثددد
ل  خان  ل خ  لطالام طع ل.

 مدددالدآ دددادلاة ددد لالدددهرملادددام طع ل  ل اردددمل  زدددوالطعدددا ل ل  لللللللل
لؽل  للاقاا لل.

   ددددئل ارددددال ضددددمئلطلعددددمللا  خان دددد لوغددددوؼلعددددخفل  ود دددد للل

ٍْ ثيْكِضَللجوُ أَهُللوَ نُلل ٌِْ يَهُللٍْ   نُضِللخَ عًََللَْهُ لل نددللطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل لل(1)ا  ع مدد 

ََْتج َأُهللَو َشلل           ِْذُّللوث َشلل ِْ ُص ََ َُللي  ٍْ َأَع َْللٌ  َيُهلل ََْتج َأُهللَو َي ِْ َصْهَ ُهللوث َشلل ََ َأَعُللي 

 ل ددا ل ارددملزخنددوالا لهددا ل ضدد  لآالددمللللللل(2)ل[يَهُللٍْ أَثيً للُْ ًٍََْْللٍُ أَََْْللضٍُْ الَ صًََُُْْللوَِ   

لملل   الامضخز ل عخ الآال ول.ا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رال
:لثزددخلزددئلطددالج دد لا ل دد ل اة دد لا ها  دد ل ددال  دد ل احلدد ل[للللا ثا دد 

دثلا عدد لج دد لا ل دد ل ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملادداحل لللللللل
ل امخاةلطال)احل (لهلاة  لطلعمللطه تل.

  ددل لاة دد لآددت لدالودداهل ابدد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللللل
ا غدددد ل هددددمللالددددتلا  ددددخ للل د ا دددد لا غدددد اا للاددددولللللللل رددددالملد 

 د ددخاحنملاعلو ددوللل مدد لنددجالاق ددخاحلنددئلصلددتلاقطهعدداهلآددالبددتا لللللللللل
ل رلا ل لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل  مالطلهاحلاا و ل.

                                                           

ل.ل4/49 اشخلا ع  ل ا ل و لل(1)
ل.216روح لا للخ لل(2)
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أَََدُّلللمَ ٍَخًُْللل ُ ََلللج ٍَََلللج ُ أٍََخْضَلللجَُ ََلللج نَلللجَِ يَُُلللٍْ اجلدددواولالدددمللل دددا ل لدددا ل 

لل   دددالندددجالاجلدددتا لل(1)ل[ َرُ ُْلللذَْْجَِ ثيً لللِْ أَصََْلللجيَي عَُِلللج ٍَُْللل ِنُوَِ ثيْخََِللل

دلطلددددخبرملآددددالطخ لدددد لاقاددددا للل نددددولطددددال ؾددددئلاىلآددددذل بددددئللل
 امخهدداحلمحالددولآالددمللا هوالدد ل ددو للطزدده ت ل هؾددمال بردد ل  ددخًلللللللل
 دد لا لهددا ل ملددا لا زدد وفل ارددمل دد لطر دد  ل اللهددا ل  الهزددا لادد  للللللللللل

لحرا  لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالملرح لذل،.
 ل مدددااو لطردددابخا لهلط دددتا لطلخزددد لادددتحلطدددالاددددزدددا ل حملا خاادد ل:ل

امرددابخ اللل هلطلزدد خلامضددخز لجادداتل د ددوا ل ددمللل دد حاة العددخفللللل
لا لها لا عرم.

 نددئل هؾددمال ل  ددتلاخلددخ الا اددولاددد احل ل[لا وآددتلطددالآعددتلاىللللللللل
آدذل بدئل الددعصلذلمدتلعددالمللاىلآال دول ج ددول ردالملاا عغددخلهلطلخزد لاددتحللللللل

   عددولدل ع غددخلاا عغددخللل لددتل ضددمئلآددت للللللاجلددواولداددول آددتلزددخ مل
  دددوهل هدددا لقحاة ل ؾدددئلاىلآدددذل بدددئلهلزهااددد لا ثدددواول الغددد اا للللللل
اهاللددددلل  اطددددخلا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملاددددا للو ل ا خؽددددال
 اقطهثددا للل اعدد ل   لاة دد لا   لطددالرددوح لا ا ددا ل هؾددمالا طددخلللللل

ُْللوث ثيً للَْ أَََُْللويَُْ إِِْ نُنللضٍُْ    أَََعَِ المزددالم لاوبددوولنددجهلا واآدد للل   رددال لللل

ل.ل(2)ل[َُؤَِْنِنيَ

   ددو لطددالةددددئلاشددملا لددخج للل ردد اولاة دداتلامددتةل المزددالم للللللللل
ق ه دداحلا لددو ل ا  لددئلا  زدداللل اقطهعدداهلآددالبددتا لا ددعصلعددالملللللللللل

                                                           

ل.68روح لا لغػلل(1)
ل.1روح لا ا ا لل(2)
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إِِِ هَللللََث اىلآال دددول ج دددول رددددالمل ندددولطدددالطغدددداة  ل و دددول لدددا ل لللللل

ل.(1)[هٌَِ ََقْوٌَُ ثيْكُ ْاَِ ٍَُْ ًِ يًِ ضٌِ

  ددتل  ههمدد لاة دد لا ثاا دد لطددالرددوح لا ا ددا لاددتآو لامدد طع لد لللللللل
ا هوزددئلآالددمللاىللل   ددو ،لا طددخل ددولرددل ااوللل نددللطلتطدد ل غددخفلللللل
ا غدد اا لآددالبددتا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل دد سلوغددوؼللللل

لطلخز لاتحلائلطواللا ل.
ىلآال ددول ج ددول رددالملل لددتلزددا لا لهددئل خ لددا لطددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاللللل

  عدد ااولقعددخاحلطضددخزلل ددخ طلآالددمللا لهددا للل آددذطرملآالددملل هددئللللللللل
ا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملاا دددجاتللل عددد  ح ل عددد ااولاددد لل
 ه ددئل  ردد ل ددت ئلط دد لطو لددا لااحللددا للل ددجالزددا ل ددخ الا ددعصلعددالملللللل
اىلآال ددول ج ددول رددالملطددالامت عدد ل ابدد للل ا ددالا لددو لالددااو لدبهمدداهلللل

حلابددد ل امل دددذ ل الدددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللل ة ددد للللللا
لا ؾخحل ا ثًلاخلاؼل ا لا ل.

 طدددالدآ دددادلاة ددد ل اردددال ل دددجزخلبرددد لاخلدددخ الد دددالثزدددختلذلدددئللل
داهدتاتلاخلدخ اللل ندولا د لا دعصلذلمدتلعدالمللاىلآال دول ج دول ردالمللل دداللللللللللل

 لهددا لآالددمللل ددت لآالددملل  ل   لاخلددخ ال ل  ددالا هوبددولد لاددتحل  لد لاللل
سلدددولاخلغدددوؼللل   دددولصدددانتلاددد  لطلخزددد لادددتحل ل  دددال دددذ  ل الدددعصلل

 ذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالم.
 
 
 

                                                           

ل.9روح لادرخاتلل(1)
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 زالٌخ ٌفظ )ث١زه( يف اٌمطآْ
ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلزه لدد لاددتحلطدد ل  لللللللل لددتل ددخال

نََُللج ََيْ َاَللمَ   اد دد لطددالا غدد اا لزدداحنو ل ددجالاخلددخ ال لو ددول لددا ل لللللل

ل.للل(1)ل[َِّْ دََْضِمَ دِجيَْْ   أَإِِِ فَ ٍِكَج َِّْ ثيُُْؤَِْنِنيَ يَهَجَِهُوَََِدُّمَ 

 اددل لنعددالطزدد   لهل    ددئلاة دد ل آددحهللل  ددخ الا ددعصلذلمددتلعددالملللل
اىلآال ددول ج ددول رددالملطددالامت عدد لسلددولبردد لجادداحلاددتحلاددا و لل احلدد لطددالل

امضددخز ل ر مددو للآعددتلاىللل اددول ددول لطلددخالا عدد ااولطددالامت عدد ل ددا ل
آال رددال   ذ اردداللل  لهالددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  اد دد للللللللل

 للددتل دد للد ل ل  ددالهل  ددا لطلخزدد لاددتحطددالا غدد اا ل  زددلو لا عزدداتل
لل  ددده  ملز ددداحل دددخ طلاا ددداثلا لدددخاحل ددد مال لهالدددو لطدددالا غددد اا لللل

ل.ااحللا لطل تا  طال ت الواولد لط  ل ر ا ل

ردددوح ل[لهلا لدددخج لددلهلاة ددد ل آدددحهلطدددالََيْ َاَلللمَ  ل دددخةل  ددد ل 

[لددلطددخ  لطددخ لوغددوؼلا ل دد لاحلددخا للللدََْضِللمَا ا ددا ل  ل ددخةل  دد ل 

دثل حةلهلةآددداتلدادددخان ملآال دددولا زدددح ل طعابا دددولىلآدددذل بدددئل   دددو لل
بردداةهل رددل ولهلاعدداتلا ل دد ل ةآدداتهلطلتطدد ل للثدد لا ددعصلذلمددتلعددالملللللللللل

ََدِنَلللج إِْ لللٌ ََْْلللهَنشُ َِلللّْ   للدثل حةلهلا هعذ دددئل اىلآال دددول ج دددول ردددالملل

ََْفِتلللَ ر            َْلللْى  ُُلللوث ثيِءلللَرَر َفجْا َُِكَ ََِدَنلللج ِي  ٌِ َْلللِ  ُُ َِْضلللَم ثْي ٍَْ  ِعْنلللَ  َد َْلللِ  ِذً َ  ََ ٍِِضلللٌ ِدلللَوثل    َ ُذ

لل(2)[أََِِللللّْ ثينِللللجكِ صَُْللللوًِ إِيَللللٍَُِْْ أَثَْ ُقُُْللللٍْ َِللللّْ ثيث َُلللل َثسِ يًََْ ُُللللٍْ ٍََْللللهُ ُ     

                                                           

ل.ل5روح لا ا ا لل(1)
ل.37روح لداخان ملل(2)



 53ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

 ا  دددخًلهلندددجهلاة ددد لاقزدددخا لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللللللل
ل. رالم

 نددئل ددت لد هغدداؼل  دد ل)ا هدد (لهلا لددخج لاا ل دد لاحلددخا ل ا دد لللل
ا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآالددمللا لضدداح لاغدد  ح لامزدد تلللل

لا علو لطذاحا لللامخهاحلالم.
هلطدددالردددوح لا  لدددا للل طدددالةددتل  ددد ل)ا هددد (لهلاة ددد ل آدددحلللل

ل بوه:
عدددد  ح لا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملطددددال نددددئلللا   ل:

لامت ع .
 ضددخ الامت عدد ل) ثددخو(لاخرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللللا ثدداالل:

ل رالمل ا هول.
امواردددا ل الدددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل  لدددتهللا ثا ددد ل:

لط  ل.هول ا وتلجاادولهل بواحلا ل  لاحلخا ل ا
ا لضدداح لالددوة لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لللللا خاادد ل:

ا هددولردداما لطددالطلخزدد لاددتحللل  لاقازددا لدثالطدداتل  ل هددئل ددا لطال ددوللللللللل
ل ا هول عهلئلد لا واح ل وآا ل  رخا .

دحاة ل  غدددتلثاتلاخلدددخ الطدددالامت عددد ل  ددد سلا  دددذ للللللللاخلددداطسل:ل

ل[ج ََيْ َاَللمَ ََدُّللمَ َِللّْ دََْضِللمَ دِللجيَْْ   نََُلل ا  ددو للل مددالدآ ددادل و ددول لددا ل ل

لطال ل  النعابل ا  لط اا  ل.للطوؽوآ  لثاتلاخلخ اللل د(1)
   ددو لطددال بددوهلا هضددل ولادد ل ددخ الا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللللللل
 ج ددول رددالملطددالط دد لطرددابخا ل ادد ل خ بددولد لاددتحل اددولد عددو ل دلللللللللل

خ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولل خ ددتلا لهددا لهل  لطعرمدداللل دثالزددا ل ددل

                                                           

ل.5روح لا ا ا لل(1)
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 ردددالملطدددالا هدددولاددداحل ل ا دددو للل احل ددد لطدددالاىل ردددئلا لدددوة لد  دددولللل
زددج  لللاجلددواولالددمللل   ددو لطددالطلددااللا  ددافلهل)زمددال  خبدد (لللللل
زمددال  ددخالحادد لطددالا هدد لادداحل ل ااددول ل ددتبلد لا هدد لادداحل لل نددجالللللل

لع  .ا هلتةلهلطلااللا  افلطال رخاحلدل  رالطوالل ل اغ   لا ه
 نددئل  ددولاضدداح لا ضدد  لا خ  دد ل المزدد تلا علددو ل  ددا لا علددو ل الددتنالللل

لللامخهاحلالمل.
  ل ددجزخلداددخان ملهلةآادددولهلاة دد ل آددحهلاقا دداول د ددخاالا ذزددا لللل

لل   ول بوهل:
:ل لددتلردد  لداددخان ملا  عددملل لاطدد لثح هددولا ددج ال زدد عو لط دد للللللا   

ل.(1)ل[أَثَْ ُقٍُُْْ َِّْ ثيث َُ َثسِ الو ول لا ل 

ل:ل ااو لد  ا لا ذزا ل اقا اولهلرل ئلاىلطالاقاا ل.ا ثاالل
:ل ح ةلج دددداتل  ددددخًل هؾددددمالطلعددددمللا ذزددددا لهل ةآ دددد لللللا ثا دددد ل

ََدِنَللج أَثدَْْللثْ فِللٍَُِْ ََُْللوالَ َِللنٍُُْْ ٍَضًُْللو     داددخان ملآال ددولا زددح لزمددالهل و ددول لددا ل لللل

ل.(2)ل[اٍَجصِمَ أًٍََُْ ٍُُُُْ ثيْهِضَجحَ أَثيِْْهَُْزَ أٍَُ َن ٍَُِْ إِْ مَ ََْْشَ ثيَْْ ٍِ ُ ثيَْْهٍَُِعًٍَََُِْْ 

 مدددال لالددد ملا  هددداولد اطددد لا غدددح ل د دددخاالا ذزدددا للل دددا ل لدددا لللل

 طعددول ذز دد ل الع ددوشللل دل ع غددخل   ددا لللللل(3)[أَََقَُُِللوث ثيءِللرَرَ أَاصُللوث ثي ِنَللجرَ    

قرددحط  ل طددال  رددالطددالا وابلدداتل ابخطدداتلاددتآاتلداددخان مللللللا ضددخ ل لا
لآال ولا زح ل  لاا  خاةلا  لثزختلطعولهلا لخج ل.

 مددال بددوهل  ؾدد ئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآالددمللللللللل
ا ال دداتلا زدداال لاددذ  لا لددخج لآال ددوللل دل دد هلاا ضددخ ل لامه اطالدد للل ددا لللل

                                                           

ل.37روح لداخان ملل(1)
ل.129روح لا للخ لل(2)
ل.56روح لا عوحلل(3)
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ثيََُْْضَلللزُ أَثيللل ٌُِ أَيَْْلللٍُ ثيْخِن ٍِللل ِ أَََلللج َُهِلللى  يِشََْللل ِ ثيً لللِْ دِلللِْ أَثيُُْنْخَنِكَلللزُ      ُّ  ََلللشْ عًََلللَْهٍُْ   لدددا ل 

ًَلللي ثينُُّءلللِخ         َِ َع ََلللج ُذِدللل ٍْ َأ َْلللُض ََلللج َذن  ُِلللُذُ  ِإال   َََنلللَى ثي ََلللج  َْلللُز َأ ٍَلللُز َأثيِنِغَ َُُضَ ل  َُْوُقلللوَذُر َأثْي  َأثْي

ٌِ ذَيِهُلللٍْ فُِْللل ٌ ثيََْلللوٌَْ ٍَلللتِ َ ثي لللٍََِّ نَفَللل ُأث َِلللّْ لٍِلللنِهٍُْ فَلللرَ     أَََِْ صَُْضَكُِْلللُُوث دِلللج َ ْالَ

صَخََْللوْهٍُْ أَثيََْللوٌِْْ ثيََْللوٌَْ ََنًَُْْللشُ يَهُللٍْ لٍِللنَهٍُْ أَََصَُُْْللشُ عًََللَْهٍُْ َُِْْْضِللٌ أََََِللَشُ يَهُللٍْ       

   يِلللئِثٍٍْ فَلللئِِِ ثيً لللَْ ََفُلللوٌَ   ثإلِْْلللرٌََ لٍِن لللج فََُلللّْ ثَْلللغُ ِ فِلللٌ ََخَُْءَلللز  َََْللل َ َُضَََلللجِْ    

ل.(1)ل[ٌٍَََِّ

 ئػجبظ )وّب أذطجه ضثه(
نََُلللج ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ   أَإِِِ  طدددالدآ دددادل و دددول لدددا ل ل

لطزادئل:ل(2)ل[فَ ٍِكَج َِّْ ثيُُْؤَِْنِنيَ يَهَجَِهُوَِ

:لااهددتاتلاة دد لحبددخفلا هضددل ولا  ددافلهلثزددخلامضددلولاددول نددوللللللللا   
 ددخ ال  وبددولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لاددتحللل حاددتلطدداللللللل
 بددوةلطضدددلول  ل  لاخلدددخ الندددولامضدددلول  دددت لآالدددملل بدددوةلطضدددلولادددولللل

ل ضلهمئل بونا ل:
:لزمدددال  خبددد لاىلطدددالا هددد لهلط ددد لادددا  خ لد لامت عددد للللا   ل

ل لاتحل.طهوبرا لد
:لزمدددال  خبددد لاىلطدددالا هددد لطدددالط ددد لادددا و لل دددا لاىلللا ثددداالل

  خبدد لد لطلخزدد لاددتحلاددا و لللل ا غدد اا لزدداحنو ل ددجالاخلددخ الللللل
لمال  ولطالد هلاتلا غ  ل ا لها ل.

                                                           

ل.3روح لامادت لل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
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:ل ددخ الا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطرددابخا للللللللا ثا دد ل
 ؾدددئلاىل المددد لطدددالا هدددولطدددالط ددد للل   دددو لطلعدددمللاة ددد لا هدددجز لاللل

ا  ددخ لل  لددت خلاة دد ل:لزمددال  خبدد لحادد لطددالا هدد لهلط دد ل زلددوتلللل
ا دددعصلهل ل دددا لزلدددا لطدددالا لدددو لا شدددام ل ااددد ل دددخالا  دددو لد لادددتحلللل

ل:ا لا ها   ا  و
ا دددعصلعدددالمللاىلل:لطدددال لدددئل  الددد لامل ددد للل دلددد لب د دددئلد ا   ل

دثلزددا لحبددا ل ددخ طللل طخهلاددا  خ لهل الدد لا ال الدد لللآال ددول ج ددول رددالمل ددللل
 هعددابو لالهددئلا ددعصل  لردد عول اعدد لالددتل  ددا ل اددلل ا ددتلهلا زددع للللللللل

لا زاال ل الللث لا علو  ل.
:ل  الددد لا  دددخ ل طل ددد لاقطدددا لآالدددللآال دددولا زدددح لهل دددخاظلا ثاا دد لل

ا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملا عمددداللزدددا لامضدددخزو لآالدددمللااادددوللللل
  لو لدددولالضدددخ لرددد وفل عهشدددخ  لرددداآ لا زددد خل  بردددادلآالدددمللا دددعصل

طرعددت لطددال ه دد ل ددخ طلهلج ل ا ددتلللزددلل ل ددذلاعددولناصددملآددالا  ددجللللل
اثددد حهللل  للالدددو لا ت ددد للل   دددالاىلآدددذل بدددئلزلددداهلطدددالندددجالا   دددتللللل

أٍََُْهُللللل ُأَِ أٍََُْهُللللل ُ ثيً لللللُْ أَثيً لللللُْ يََْللللل ُ    اخلودددددطلاخلل ثددددد للل دددددا ل لدددددا ل ل

ل.ل(1)ل[ثيَُْجنِ ٍَِّ

  لحب دد ل زددم لا ددج لهلا ددتا ئلطدداللل زاادد لا ددوتل نددئلط دد لعدد لل
صلددخ لهلاخلدداحالللزددجالا ل ددسللل هددمللدثالا ه مددوالا ل دد ل ن مددوالللللللل
آالددملل ددخاظلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل نددمل شعددو ل اددولدل ددذا للللل

نرمللل لرهددوال رددلطلطددالهل  ددت رملللللواادمددا لاردد،لاقطددا لآالددللهل بددللل
 لامل دد ل ع  دد لهلل   ددو ل لددت خلاة دد ل:لزمددالزلددابلاىلآددذل بددئل  الددلللللل

ل خ ب لد لاتحل.

                                                           

ل.5روح لا ا ا لل(1)
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:ل امددالآالمدد ل ددخ طلا لددتلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللا ثا ثدد 
ا دد لا ددج ال هللددو لا  ددخل بلالددواللهل خاصددوللددختلا طددخللل ارددهلااوالاا ل ل

بلددح لطاددد لاا دد لمددالبدداتلاددول  ددا ل  لط هددا للل ددالبلددئل اآدد لزددث  ل ددخالل
  ااددد لطل دددذ ل ددداحلبلدددئل دددوحلللدثلطدددالط ددد ل د لبرددداتلطهلدددتة للل

 ددخالامضددخزو لهل الددتلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملا ددج لزمددالللل
 عددا لولهل دداحلبلددئل ددوحللل  دداتلامضددخزو ل  صددخ والآالددمللا  دداحللللللللللل
 دد آممللاىلآددذل بددئل اغدداحنملآددالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللل

َْءَللل َُِ ثيً لللُْ إِذْ ََيْ َاَلللُْ ثي لللٍََِّ  إِال  صَنءُللل ُأُِ فَكَللل ْ  حبلدددواللل ادددذ ل و دددول لدددا ل ل

نَفَللل ُأث ثَلللجٌَِْ ثثْنَلللَِّْ إِذْ هَُُلللج فِلللٌ ثيْشَلللجَِ إِذْ ٍَكُلللووُ يِءَلللجِّذِِْ الَ صَْْللل َِْ إِِِ ثيً لللَْ 

نَفَلللل ُأث  َََْنَللللج فَللللأَْ َوَ ثيً للللُْ َْللللهَِنَضَُْ عًَََْللللِْ أٍَََِلللل َُِ دَُِنُللللول  يَللللٍْ صَ َأْهَللللج أَاََْللللىَ نًََُِللللزَ ثي للللٍََِّ 

ل.(1)ل[ثيُُّفًَْي أَنًََُِزُ ثيً ِْ هٌَِ ثيًََُْْْج أَثيً ُْ عَ ٍِ ٌ َّهٌٍَِ

:لزلدددا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملطدددالردددخا  لاددداللا خاالددد ل
ا ددج ل  لدد ل  ددخلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللطا دد لاددالبلضددملامددتجلللللل

ل رالمل نولهل خ  لا  خ لد لامت ع .
 زاادد ل ددخ طل ددتلبلالدد لمددال دد  للاددا عصللعددالمللللل)ل دد  ددا لااددالا 

لل هدددللرملردددخا  لادددالطا ددد لادددالبلضدددمللللل ردددالمللة ددد  ل ج دددولاىلآال دددول
امددتجللل ال لرددمل نددملهل ح لعددالل لل لددا ل اددولا ددخ:ل ددالحرددو لاىلللللللل

 ةآددالآال ددولحرددو لللل(2)لدملَ ِ ددَذِ لدٖ لاىملَطَلَعددا(لل)ل لددا لل ةحزعددالا والددتلل
 رددالملل اح ومدد ل خرددولد لاوعرددال  دداحلطددالللل ج ددولاىللعددالمللاىلآال ددولل

للهرالطثئلا ت ا .

                                                           

ل.40روح لا هوا لل(1)
ل.40روح لا هوا لل(2)
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 لدددا :لاةهل دددلل دددالذلمدددتل  خالغددد لاىل  ددد لآالدددلل  ل حةلآعددد للللل
ل ددللرملل ددتآالآال ددولا ثاا دد ل زددا  للهلا والددتلل ددتآال ددول ددهخالػلل لدداةل

ل.ل وادمل خرولهلا ح ل صتلطالا   
اةهل ددلل لددا :ل ددالذلمددتل ددتلآالمدد ل  لنددجالطددالةآاددد لآالددللل ددللللللللل

ل   لآرتلاىل  ل حةلآع لا والت.
 رددالملل ج ددول ددتآال ددول خالددػل  ددخولطددالا ددعصللعددالمللاىلآال ددوللللللل

  ددا ل ددو:ل ددالحرددو لاىل ددجلرددرما لطددالزعدداا ل د لداالددللمب ددا لزددجالللللللللل
ل خجلطعرالطال  لل .ل لا :لدل اب ل للهلداال .

 ج ددولل المددال حاةل  ل لددوةلآعددول ددا ل ددولحرددو لاىللعددالمللاىلآال ددولللللللل
ل. الرخا  لدثالروحتلازواح لززخًلل رالم:لز الا 

ل.خطذل ا :لززخًلاالنل
 ددا :لالددم.ل لدداةلرددخا  ل  ددا لدل اللدداهل  ددتل خ ددتلا والددتلددل ددا :للللللل

ل.(1)(نالنعالل دل اللملل  تا لددلحةهلز  هملطا
 نددددولطددددالطل ددددذاتلا ددددعصلذلمددددتلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملل

ل  ه لاحةل احشل. ا لضاح لات و لطضخزلل خ طلاقرح للل
 زدددا لردددخا  لصددداآخا ل و ددد لامل دددذ لا ددد لحجندددالاا ضدددلخللل ا دددج للل

ل ؾمالث لا   احلللدثل ا لرخا  لرلا لا ل االبرئل:
ل اال  مل اىل ولزع لصانتا ل...ل طخلبواة لدثل زوبل وادمو)ل

لآالم ل  ل ض  لا  لذلمتا ل...لحرو لا نا ل مالثال لا طو
ل لا ل...ل حًل طخهل وطا لرهلت لطلاموآال  لا الا لو لآعول

ل.(2)ل(ا طخل وةلا عاشل  ولا رخنمل...لا  ل   لا عاشل خا ل زامو

                                                           

ل.1/277ا  اطئلهلا ه ح ىلل(1)
ل.1/174اقره لاولل(2)
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 رددالمل ددا ل زددخا  لاددالطا دد :للل ج ددول  لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل)
ل."لز الا لدثال لز لرواح لززخً

:ل المددال  ددللآمددخلازددواح لززددخًل طعولهددول  ابددولةآددالرددخا  لللللل ددا 
   لزددول زددا لحبددح ل دولزددث لصددلخلا زدداآت ال لددا ل ددو:ل ح دد ل ددت  لللللللل

ادددالنخطدددذل   لزدددرمالردددخا  للل  دددئ:لاحلمدددتلىلا دددج لرددداللرمالززدددخًللل
ل.(1)(ا آخاال

  ل لدددئلاة ددد ل:لزمدددال  خبددد لاىلد دددال ا ددد ل)حاددد (ل اللضددداح للللللل
صلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلنددجالللللازددلئلا ع ددا ل ا طددال الددعللل

اخلدددخ اللل دددجالبددداتتلاة ددد لالدددتلا ها  ددد لاا وآدددتلا  دددخ مل الدددعصلذلمدددتلل

أَإِذْ ٍَِْلللل ُنٍُْ ثيً للللُْ عددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالمل  عدددد ااولالو ددددول لددددا ل 

صَهُلللوُِ يَهُلللٍْ إِّْللل َى ثيغ لللجةِفَضََِّْ ََْ َُلللج يَهُلللٍْ أَصَلللوَلُّأَِ ََِِ َََْللل َ ذَثسِ ثيَِلللوْنَزِ  

ل.(2)ل[أٍَُ ٍِ ُ ثيً ُْ ََِْ ٍُِْ ِ ثيَْْ ِ دِهًََُِجصِِْ أٍََكْغَ َ لَثدِ َ ثيْهَجفِ ٍَِّ

 ِؼبٟٔ ثبء )ثبحلك(
زددئل طددخل  لارددللطددالآعددتلاىلنددول دد للل   ددالمدداثال  ددتتلاة دد للللللللل

لاجلواولطال بوهل:ل(اد)احل اخلخ الا اول

يَكَلل ْ :لنددجالاخلددخ البددذتلطددالا خرددا  لللزمددالهل و ددول لددا ل للللللا   

        َِ ًُللو َُ ْْ ٍْ َص َُللج ُننللُض ُُوَهللج ِد َِْثُض َُأ ََِنللُز  ٍْ ثْي ًُْهلل ِْ ِص ََ ُْللوُلأث  َْ   َأ ََد َنللج ِدللجْي ُْللُى  َُ ل(3)ل[َاللجَ ْس 

   دددو لطدددالطلدددااللاة ددد ل:ل دددال  ردددالامردددابخ  ل ا اغددداحلا للدددوالندددجاللل
لخرا  ل  لال  رال.اخلخ ال اولبذتلطالا 

                                                           

ل.1/174اقره لاولل(1)
ل.1/422اقعاا لهلطلخ  لا غ اا لل(2)
ل.43روح لا آخافلل(3)
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:لطددال ظرددخلطلدداالل ددخفلا لدداتل)اق غدداول(للل نددولطلعددمللدلللللا ثدداالل

أَثََُْللللُْوث   اح رددددالرددددواتلآالددددمللسلددددولاحلل لدددد لللزمددددالهل و ددددول لددددا ل 

  لآالدددمللسلدددولاندددادلزمدددالهلج ددد لا ل ددد للل طددد لزثدددخ للللللل(1)ل[..دِ ُ ُأِْلللهٍُْ

لطلااللا لاتلللا هغخلر لو ولآالمللد اة ولاق غاول.

[ل   ددتلاق غدداوللل   لاحلدد ل ا ددو للللدِللجيَْْ   ا لدداتلهل و ددول لددا ل ل

طغددا تل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآعددتلا هر دد ل الخددخ الللل
د لادددتحللل هلا وخ ددد ل امزددد ل هلط دددتا لاملخزددد للل د ل ددد لا لدددوة ل

ل.د لامت ع 

ل(2)ل[ّْ دََْضِللمَ دِللجيَْْ  نََُللج ََيْ َاَللمَ ََدُّللمَ َِلل    ددو لطددالطلدداالل و ددول لددا ل ل

آدددت ل الدددتلا دددعصل لا الددد ل ادددللرددد  ا للل الدددولزدددا ل واللردددال حادددتل  للللللل
 لرتؽددرالهلام ددا ل ا ذطددا لامعارددتل  لاحلدد ل ا ددو للطلددوللل ه ددو لللللل
نددجهلاة دد لطددالطغدداة  لاق ه دداالاددا لخج لادد  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللللللل

ل ج ول رالمل ل لغتل ا ال ل اللر  ا ل.لل

نََُلللج ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ       دددتلا لددداتلهل و دددول لدددا ل لل:لا ثا ددد ل

اقرددهلاا لللدثل ددت ئلا لدداتلآالددمللامزددهلا لاددوللزمددالهلج دد لللللللللل(3)[دِللجيَْْ  

 ل ددا ل  لامددخاةلهلاة دد لامددتةل ا لددو لطددالآعددتلاىللل   لنددجالللا ل دد لل
 ددولا ع دد للاخلددخ اللادد طخلطددالآعددتلاىل ددال ددت لآالددملل اددول دد لذلدد،للل  لللل

ا لددا لا ددج ل الددمللاا عغددخلهلطلخزدد لاددتحللل  ل ددجزخلنددجالا عغددخلددلللللللللل

                                                           

ل.6روح لامادت لل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
ل.5روح لا ا ا لل(3)
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أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ ثيً للُْ دِذَلل ٍَْ   الددتل  لللدد لاتد دد لدلدد لج دد لالددتحلاغدد   لاماؽددلل لللل

ل.ل(1)ل[أَََْْضٍُْ ََذِي زئ

:لطدددالطلدددااللاحلددد لهلاة ددد لا دددو لللل  لدددت خل و دددول لدددا للا ثا ددد ل

  لزمدددال  خبددد لحاددد لطدددالللل(2)ل[ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ     نََُلللج ََيْ َاَلللمَ  

لا ه لاا و لل.ل
ل نئلطلهػلا و للمبال عذ لاولب د ئلللاجلواولداول آم.لل

أَإِِْ :لا زددلل  ل ل ددا لرددلتلا  لددئلللزمددالهل و ددول لددا ل للللللا خاادد 

ٌَُِ  َقِ ٍللٌخ        َْلل  ُْ ْ لل ََد للٌ ِإ  ٌِ ٌِّ ِإَيلل ٍُللو َُللج  ٍُْش َفِذ   وبددوول ددخ الللل(3)ل[ثْهَضللَ 

ا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملسلددولاددتحل وبددوةلاملهؾددلل  لددتللل
لاماا ل.

 طدددالطلدددااللا زدددلل  لل  ل دددخ الا دددعصلق لددداولاحلددد للل ددا ددد للللل
لا لا ئللل آلاة لا   ا للل لهمئلا زلل  لهلاة  ل بونا ل:

ل:لاحل لرلتل جاتلاخلخ السلولاتحل.لا   
ل:لاخلخ الد لاتحلرلتل ال  ل د لا ول.لا ثاال

:لاجلدداط لامضددرتبل الددوبر ل آددحهللل نددولامخهدداحللل نددولطدداللللا ثا دد 
اقآ ددادلهل ددااو لدبهمدداهلا ؾددت المبلعددمللاحلددخفل  لا  المدد لا وا ددت لللللل

لهلا لخج ل.

                                                           

ل.123روح لج لآمخا لل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
ل.50روح لرل لل(3)
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  لددددتلزددددا لحؤردددداتل ددددخ طل سلددددونمل ددددتآو لا عدددداشلد لآلدددداة للل
دثلزاادد ل حماددد ل رددهو لعددعما للا   ددا لمبددال لددخولطددالاقطددحتل ا طددخللل

لهلا ل  لاحلخا .ل طعغوا
طدد لا ه ددخ لآالددملل لهالددوهللل اعدد ل  ددول ددا لصددخػلاه زدد نال اعدد ل

لل   لزدددث ا لطدددالندددجهلا عدددعا ل لدددوةلد ل لاددددئللرددد  لا دددتطاتلجادددجابل
زددل  للل حمبددالا هزددلوالززددخلعددعمرمل لددت ا لآالدد رمللل ااهددت تلا ددتآو للللللل

ا لضدداح لمددال طددال  نهددتًللل اقاددجاحلمدداللللللا علو دد لااحل مدد ل اموآشدد ل لل
ل ل ملآلاة لا   ا ل.

 ِٓ ِؼبٟٔ اٌزفج١ٗ يف آ٠خ )وّب أذطجه ضثه(
لآالملل بوهل:اة  لاال اظلزوارالطضلرا لاوللدل  

:لزمددال  خبدد لحادد لطددالا هدد لد لطلخزدد لاددتحل ددا لاىلآددذلللللا   ل
 بدددئلرددد خخب لد لطلخزددد ل  دددتل دددجال حةلوغدددوؼلطلخزددد ل  دددتلللللل

ٌٍ         أَإِذْ   ًِللَ ٌَُِ  َع َْلل  ُْ ً لل ًِْكَضللجِو َأثي َََكجِعللَ  ِي َِِننَي  ُُللْؤ ًِللَم ُصَذللو ُا ثْي ََْه  ّْ َِلل لل(1)ل[ََللَ ْأَس 

 ل ددا ل ؾددئلاىلآددذل بددئلآالددمللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل الددملللللل
  ددالا غدد اا لزدداحن ل الخددخ الد لطلخزدد ل  ددتلطدد ل ارددال هالددالآدداللللللل

ذلددهمح ل  دد سل ولددللا و ددوهللللطلخزدد لاددتحلا دد لزددا لا لهددا ل  رددال طددخا لللللل

ل.(2)[أَصَوَلُّأَِ ََِِ َََْ َ ذَثسِ ثيَِوْنَزِ صَهُوُِ يَهٍُْ لو ول لا ل 

[لطدددخ ل ا دددت لهلا لدددخج للل دددا ل  ددد لللللََيْ َاَلللمَ  زمدددال حةل  ددد ل ل

[ل حةلطددخ ل ا ددت ل  ؾددا للل هددل لج دد لا ل دد لدآ ددادا لهلالددو للللللللََلل َأْسَ 

                                                           

ل.30روح لا ا ا لل(1)
ل.7روح لا ا ا لل(2)
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ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل نددول ددخ الا غدد اا لزدداحن لد للللللللل
ل.طلخز لذلهمال ل نللطلخز لاتحل

 دددمل دددخ برملالدددتنالازدددع لد لطلخزددد ل  دددتلاضدددوولطددد ل  لبددد طلل
امضدددخز ل ح ددد ل ؽدددلافلب ضدددرملهلطلخزددد لادددتحللل  دددتلعددداح الآالدددمللل
طضددداحفلامت عددد لللدل ل دددو لددلا لهدددا ل ا  زددداةل   دددو لطدددالطلدددااللللللللل

فِلللٌ الامحد ددد لآعدددتطال  ددد نملاىلآدددذل بدددئلآدددالبلدددئل للد ه دددا

ُّ         دثل ل(1)ل[ث ََْضِ يًََِفَللزَ ْْلل َْ ََجَ  َأ ُْللِفُم ثيلل   ٍَ َُللج َأ ُِللُ  ِفَ ٍُْف  ّْ ََلل َُللج  َْللُى ِفَ َْ َََص َقللجُيوث 

ن دددو لامضدددخز لآالدددمللامت عددد ل لهدددئل دددايللللل(2)ل[َُُْلللذ ُِ دَُِْْللل ِلَ أَُْكَللل  كُ يَلللمَ  

امحد ددد ل ذآدددوال جلددد  الد لاىلآدددذل بدددئلللللا علددد  ل  عددد ااوللل  ل  ل

ل(3)[إِْ للٌ ََعًَْللٍُ ََللج الَ صًََُُْْللوَِ  غددخفلصددخلز دداحل ددخ طللل  بدداارملاىل لل

لل   ددو لطددالآالمددول لددا لاددذ  لامحد دد ل ا زددرمل ددت  لا لهددئلآددالا ددعصللل
آددال عدد ااوللل نددولطدداللذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل طعدد لا ذادد 

دًََللي إِِْ صَءْللذِ ُأث أَصَض كُللوث أٍََللأْصُونٍُْ َِللّْ فَللوَِْهٍِْ هَللََث       طغدداة  ل و ددول لددا ل لل

ل.ل(4)[ٍُُْ ِلْنٍُْ ََدُّهٍُْ دِخََُُْزِ االَف  َِّْ ثيَُْرَةِهَزِ ََُُو َِنيَ

ل(5)ل[ثَرَثَللزِ االَف [ل   دد ل االَف  طددالدآ ددادلا لددخج لداددول ل ددخةل  دد ل للل

هلا لدددخج لددلهلج ددده لطه دددا ح  لوغدددوؼلادددذ  للللل(1)ل[يََُُْلللزِ االَف   

لامحد  ل عغخ لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالملنمال:
                                                           

ل.30روح لا للخ لل(1)
ل.30روح لا للخ لل(2)
ل.30روح لا للخ لل(3)
ل.125روح لج لآمخا لل(4)
ل.124روح لج لآمخا لل(5)
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إِذْ صَكُلللووُ يًُُِْلللؤَِْنِنيَ ََيَلللّْ ٍَهْفِلللََهٍُْ ََِْ ٍُُِلللل ِنٍُْ     :ل و دددول لدددا ل لللا   

ل.(2)ل[ََدُّهٍُْ دِثَرَثَزِ االَف  َِّْ ثيَُْرَةِهَزِ َُنْ َيِنيَ

دًََلللي إِِْ صَءْلللذِ ُأث أَصَض كُلللوث أٍََلللأْصُونٍُْ َِلللّْ فَلللوَِْهٍِْ  :ل و دددول لدددا ل  ثاا ددد لا

ل.(3)ل[هَََث ٍُُْ ِلْنٍُْ ََدُّهٍُْ دِخََُُْزِ االَف  َِّْ ثيَُْرَةِهَزِ ََُُو َِنيَ

ل:لبراتل ضلهمئلا ه االامحد  
:لدحاة ل رددد ا لا غدددحىل ندددئلا ح لطلتطددد لآالدددمللبالدددتلللا   
لامغال  .
:لة دد لام زددت لآددال نددئلا ح لللدثل اددولطلتطدد لآالددمللبالددتللللل ا ثاا دد

لامغال  ل.
:لدحاة ل رددد ا لا دددوبر ل آدددحهللل ندددولا غددد   ل اردددمللللللل ا ثا ثددد

 ؾدددخآوالد لاىلاددد  ل  دددو ل ندددئلا ح لطثالدددرملطدددال  ددد لاقالوددداهلل
ئل لددااو ل زدد  لامحد دد لاىلآددذل بددئلمبددالنددولللللللد لآلدداة لاىلآددذل بددلل

ل آمل   زال.لل
 هل دددت  لداددددالصددددراول  دددد هلآعدددتلاددددذ  لب ددددوظلامضددددخز للل

 ردددالمل ج دددول زدددا لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولطعذ دددالهلبلدددئل  دددتل)
  دددخهلاخلدددخ الطدددالامت عددد ل لدددا لحبدددا لطدددالامزدددالم ل دددال زدددخ لاىللللل

ول دددو لاددتحل  ؾدددوحهل:ل ددداللاا ضددراة ل دددو ل  ددتل   ندددمل ددالزدددا ل ا ددلللل
ل.ٖعالآعرمل ؽل عالُلحرو لاىلا خالاعالد ل آتادعالدل خ  ل ٖاالب

                                                                                                                                                 

ل.125روح لج لآمخا لل(1)
ل.124روح لج لآمخا لل(2)
ل.125روح لج لآمخا لل(3)
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 لددا لآلددتلاىلاددال اددلل:ل ددالحرددو لاىل  ددملاامت عدد ل ددحل ددخالد دد رملللل
لل ددواىلطددال خبعددالطعرددالد لآددتٓ ل عددال ددطلددل عدداولطعدداللل دلة الددراللللللل

ل.آال عالددل علعالطعرمل
ىل ددل ل  دداطوال  دداطوالاضددخللل د لة الددوال ا الددرملل ددتآرمل ددالحرددو لال

ا عزدداتل ا غددل ا ل ا خبددا لااحل دداح لطددال ددو رمللل د لحبلددوالحبلددوالللللل
ل ادل لزمالباؤ ال ادل لزمالباؤ ال.

 رددالملا ددج الزددا ل ج ددول الددمل ددذ لا عدداشلاخرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل
طددال طددخنمل ددتل لدداتلا لددو ل هددمللة ددئلحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولللللللللل

 رددالمللل الددلسلدطهددول ث دد ل ددو لاجلملدد ل دد ل ددخ لطددالا غددح ل ددمللج ددول 
ل خالآال رمل.ل

 ج ددول  ددتلاددت لا عدداشل  ددا وال:لاردده خنعالحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل
 رددالمل  ل  ددال عددالث دد ل ددل لصدد  ل ا لددتل لددا لحرددو لاىلعددالمللاىللللل

طدددال عل دددلل دددعصلدثال دددلسلدطهدددول  ل ؾدددلرال هدددملللللل: ردددالمل ج دددولآال دددول
ل.(1)ل( لا ئ

 هضدددل ولا لدددا لاا زددداا ل ا ح ددد ل ه مددد لاة ددد لاددد للا:لدحاة للا ثددداال
 دددخ الا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملطدددالا هدددولطدددالط ددد لللل
طردددابخا لد لامت عددد ل اددد ل خ بدددولد لادددتحللل طدددال دددمل خ بدددولد لللللللل

لطلخز ل  تل اخلعتوللل ا لضاح لوخ بولد لط  ل الا ل.
ابددج فلهلاة دد لنددولزخاندد لا غدد اا ل     دد للل:لدحاة لامضددلوللا ثا دد 

ل لز ملا  عادمل.
 زددا لاقطددا لآالددللآال ددولا زددح ل ددو لاددتحلضلمددئل ددواتل رددوةل ارددولللل

لا للاو.

                                                           

ل.2/418ا تحلامعثوحلل(1)
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ح  ل  لردددلتلادددالآلددداة لؽدددخول دددولحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددول )
 رددال ملازددرمول  بددخهلل  ددا ل دد ل ددخ لطددالا لهددا لالددتح:ل دد ال ل  ددالللللل

تلزدددا ل  ردددالحا لدددا .ل ث ددد ل  لردددلتلادددالصدددرتنالردددلتلادددالآلددداة لل لددد
 رددال ملهلاجلردداةللزددا لل ج ددولآلدداة لمددال  ددجلحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولللل

 دددد  للة حلا اغدددداحلضلؾددددرملآالددددمللاخلددددخ الل ددددعرطلهلالدددد،ل الدددد ل
لا طازال معلولث  لطالاخلخ الل ؾخول ولازرمول  بخه.

 ؽددخول زددلتلاددالطا دد لا زدداآت لازددرمول  بددخهلل زددا ل رددذلد لللل
 مددخ لاامت عدد ل مدداتل ح ددول   عددمللد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللللللللاددتحل

 ردددال م.ل ؽدددخول خبدددئالطدددالا اغددداحلل ؽدددخول خبدددئالج دددخلللللللل ج دددول
ل ن دتلا حال ل  سلمب هم الآال رملزابهماآرملآالمللا ثماا  .

 ددت  لااددال اددللردد  للآددال للددوولاددالد ددتللآددال ا ددولل  لحرددو للل
 حالدد لآضددخلحبددح ل هالددوالللاىلعددالمللاىلآال ددول رددال ملؽددخول لهالددمللاددتحللل

لالتح.
 ددا لد ددتلاددال ال دد :ل ددت  لآلددتلاىلاددالرددلتلاددال  ثمدد ل ددا :للللللللللل

 ج دددول  دددجاالردددرمل ادددللا دددج لؽدددخول دددولحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولللل
ل رال مل  ل زملا  عادملل محالولد  عالآو ملاالراآت .

 ددت  لااددال اددللردد  لآددالامزددوحلاددالح اآدد للآددالآلددتلاىلادداللللللللللل
ا زددادتلاددال اددلل لاادد لطلدد ل  لحرددو لاىلعددالملللللط عددالل ددا :لرلدد ل

اىلآال ددول رددال مل رددرململضددخلاددالآلددتلامعددجحلل  ددت لازددرمولآال عددالطلددالللللل
لاالآت .

  ل زاادد لاقاددئلا دد ل عددااوال وط ددٕجلطاددد لالدد ل يزدد لالدد ا للللللللل
طدددالدلمدددوهلدادددئل دددخ طلهلط دددتا لطلخزددد لادددتحل ندددللسلدددولردددللماد للللل

آالددملل  ل ددئلا دد لباللونددال الملخزدد لللل  ددت لاجلمدد لا عرددال ادد لآددتةلاخللللل
امضددخز لبددداتلحزلااددا لللا عمدددالبدداتلا دددعصلعددالمللاىلآال دددول ج ددول ردددالملللللل
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  عددد ااول هلللدددو لآالدددمللاقادددئلزدددئل ح ددد ل  ل زثدددخل  ل  دددئلآالدددمللالددد ل
 ا ددتللل زددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اقطددا لآال ددولا زددح لللللل

ا ددتلطددالامت عدد لا لل طخ ددتلاددال اددللطخ ددتل هلددا لو لآالددمللحزددتلالدد ل لللل
ل(لزم.150طوؽ لطلخز لاتحلسلول)

 زدددا لطلردددمل ةْ لزدددث لمحالدددوهل اله ددداح لل  عمدددولامزدددالمو ل وط دددٕج.للل
 زاادد ل وط ددٕجل  مددال عددااوال و  دد لمحددخاتلل لددا لالؾددرم:لطددال عددالدلاددخًل

أَََلللج  لا لو  ددد الطدددالادددخًلحردددو لاىلددل  دددجنا.ل ددد اذ لاىلآدددذل بدددئل

لد لج خلاة  .ل(1)[ى نَجَِ يِنَذٌِ  ََِْ ٍَشُ

 ردددال مل لدددا :ل دددالحردددو لل ج دددول بددداتلحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددوللل
 رددال مل ج ددولاىللد ل حاددا ل ددئل و  دد .ل زدد  لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللل

ا خبددئلل لددا :ل ل  لددئل ددالحرددو لاىال لددا لا ددتا :ل ددالحرددو لاىلللللللللل
لا  خ النالنعا.

 رددددال ملل   ددددخ النعددددابل ج ددددول دددد طخلحرددددو لاىلعددددالمللاىلآال ددددولل
 اردددهخخب لا لو  ددد .ل لدددا ل اددددئ:ل دددالحردددو لاىللارددده  خل  دددح اللللللل
طددخ  ل  لطددخاحا .ل لددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول رددال م:لةآواددالطدداللللللللل

 زاادد لاخل ددئل خردد لل ددخْشل الملددتاةل لددا ل ددالرددل  للللللللللللج ددللبددخ ل
للل  لا لمخ ت.ل  خْشل الذا 

 ج دددوللعدددالمللاىلآال دددول  دددا لاملدددتاةل لدددو :لؽدددخول دددللحردددو لاى
 رددال مل وط ددٕجلازددرمال   خرددللازددرم.ل  ادددئل لددو :لؽددخولحرددو لاىللللللل

ل.(2)( وط ٕجل ال خشلازرم ل  غا لولازرم

                                                           

ل.21روح لا  ذاولل(1)
ل.ل1/37ا وا ت ل/لام اد لل(2)
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   دددو لطدددالطل دددذاتلا دددعصلذلمدددتل ادددول دددخالندددول  عددد ااولد لللللل
(لا عمددالآدداةلطددالاملخزدد لمباددد لل313آددتةنمل) طلخزدد لاددتحلازددلل لالدد ا لل

امضدددخز لاملهدددت ال ندددولطدددالطدددالطغددداة  ل يزددد لالددد ل عدددادملطدددال

ل.(1)[أَََج ًََُِْنَجهٍُْ أَيَهِّْ نَجُْوث ََْفٍَُُُُْ ٍَظًُُِْوَِ و ول لا ل 

  لالددول  ؾددا ل طددخلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملادد  ل  ددو لل
ادددت لا رددد لمدددال دددا لاه رددد هل اعددد ل   لالددد،لا غددد اا لزدددااوالهللللل

آال ددول ج ددول رددالمللل  ددول ددا الوال حللددوالللللل خاردد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىللل
اامضددخز لآعددتل ددخاحنمل ددو لاددتحل عددااوالالدد،لا رددخًللل   لطلالددشلللل
ا لدددت لزدددل ل ندددول حالددد لجدفلةحندددمل ؾددد للل  لددداة لجادددجابل حالمادددد لل

  دداللطاددد ة عدداحلثنددتللل زددئلة عدداحلطثلددا لآ دداحلمددااللآضددخ ل لدد لسلددوللل
ل.ة دحل   لآمال لطضروح لهلنجالا ذطا 

 ددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل عدد ااول ددو لاددتحللل لددت
 طدددالبددداتلا رددد ل الدددولزدددجال.ل  ددداتل ادددولا  زدددخلادددالآمدددخ لا اغددداح ل)

ل.(2)ل(ا ر  اللل لا ل:ل الحرو لاىلدا ل تل آت عا
ا ددا ل  عددادملطلخزدد لاددتحلآددالزددئل دد حاةل اددولا  زددخلبلددح ل نلددولطددال 

لطالا ر  ال.ل
 ةاآدد لا ددتاتل ا ددولل   ددجهلا حالدد لجدفلللللطوالددتلاددالل طعددول ددخ ال)ل

لةحنم.
 ددمل ددخالط ددخدلاددال  ددػلهل ددتاتلرددر ئلاددالآمددخ لل المددالااهرددمللللللل
د لحؽددانملهلا  ددتاتلل ددا وا:لندداتلل ددا :لؽددلوالحبالددللط ااددول  الددوالللل

لل لد   ملاا  تات.رل الول َل

                                                           

ل.118روح لا ع ئلل(1)
ل.4/406ا تحلامعثوحلل(2)
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 ددتلا زدد لل  رددالمل الللدداش:لل ج ددول  ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللل
 اددلل ا ددتلل او دددئلاددالاحلدداح لل  ال  ددد للللل اادد ل   دد لآل ددئلادددالللل

آهلدد لاددالآمددخ لل لادد لث لطددا .ل لددا :ل ددالحرددو لاىلداددللزعدد لطزددالما للللل
   دددالا لدددو لارددده خنواللل لدددا :لاىل آالدددملالردددحط لد ل  دددالطددداللللللل
ثزددختل لددا ل دداىلصلذ دد لاددولل  طددالظددانخل طددخبل لددتلزددا لآال عددالل زددا للللل

 ددتادللل ددا :لدللطلددولآضددخ  ل    دد ل دد ل  ددجلل لددا :لا زددلرال ددللهلللل
ثابلصددلتل آواادداهلاىلآددذل بدددئلطعدد لل ددا :ل الددد سل ددللطددا لل دددا :لللللللل
 دد  الامددا لا ددج ل ؽددلهولمب دد ل  دد ل خبدد لطددالآعددتل  لا  ؾددئلل دد سل

لطل مال  ت.
 دددمل الددد ل دددا:لد ل عدددل لهلرددد خ لندددجال الال ؾدددئلزدددجال زدددجاللللللل

  للددتلاىلزددجال زددجالل  لددثملزددجال زددجالل  لل ددتلاىلزددجال زددجالل ددا :للللل
 ج لالثد لاداحل لطدالآالدملاردجال  دتل د  ل   ندالل دادلل آالدمل اد لللللللللللل ا

ل.ل(1)ل(حرو لاىل لا لل  تًلا زول اا ل   ول  ال  و
زمدددالل دددا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملادددا حولآدددتةلطددداللللل

زددا لهلا ردداحًل اددولا لدداؼلاددالللللا رددخًلطددال دد لآددو للل مددثح ل)لللل
خرددو لاىلل   ددا ل اددولللا خا دد للد الد عددتلل زاادد لد عددتل ددتلجطعدد لالللل

ا لدداؼلآالددمللصددخزولطلرددالل خددخال ددو لاددتحل  رددخلل للثدد لد عددتلهلللللللللل
 تادددولالددحة ل ددالزاادد ل تصلدد ل ة الهرددالارددالآالددملل اددللا لدداؼلل دد للللللل

 ددالح دد لحٓول رددالمل ج ددولاعددمللارددالل المددالحجنددالحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل
ل.لصت ت 

الا ددج ل ددالل  ددا :لد لح  ددهمل  ل واللددوال ددال ردد نالل  ددخة الآال رددلللللل
ل.(2)ل( ا لالوالل لا وا:لالمل الحرو لاىلل   اللوهلل حة الآال رالث  

                                                           

ل.1/303امعهشملل(1)
ل.1/303امعهشملل(2)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 71

 زمددالهل طددخلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  ددا لاددت لا ردد للللللل
ل لال ملآضخ لطالعل ا لا اغاحلا لخات ل ا  هاا ل.

:لا  دددافلهلذلدددئلح ددد ل ددد لطلهدددت لذلدددج فل  لدددت خهلآالدددملللللا خااددد 
ل بوهلطعرال:

لنهرمل هود  لا ا ا ل.اخ ا لز:ل  د ل
:ل ددا لزددخانهرمل خ بدد لسلددولاددتحلطدد ل  لنددجالاخلددخ الادداحل لل اا ددا ل

ل نول طخل   للطالآعتلاىل.
لزخانهرملآعتلا هلاتلاجلمل .ل ا ثا ل:

ـــبىل ـــٗ رؼ ٍََُجلِيُوَْلللمَ فِلللٌ ثيَْْللل   دَْْللل َ ََلللج صَذَلللََِّ نَأَْ َُلللج ٍَُُلللجقُوَِ      للٌٛ

ل(1)ل[ٍَنظُ ُأَِ إِيَي ثيَُْوْسِ أَهٍُْ

طددالاة دداتلا دد لاذ دد لوغددوؼلطلخزدد لاددتحلاة دد ل آددحهللل  ددتللللللللل

أََِللللنٍُُْْ  [لهلا لددددخج لطددددخ  لللدثل حةلهل و ددددول لددددا ل لللٍََُجلِيُوَْللللمَ حةل 

ٍْ َأْقللل  ث         ُِللل ِْ ُِ َأِفلللٌ اَذث ُُلللو ٍَْفَك  ِْ ََ ََِنِنلللَز   ٍْ ُِ ًُلللوِد ًَلللي ُق ًَْنلللج َع َْ َْلللَم َأَا ُُِ  ِإَي ُْلللَض ٍَ  ّْ ََللل

ٍَللل َأْث نُلللى  اٍَلللز  الَ ٍُؤَِْنُلللوث دَُِلللج َّض لللي إِذَث اَلللج ُألَ ٍََُجلِيُوَْلللمَ ٍَكُلللووُ ثي لللٍََِّ نَفَللل ُأث      أَإِِْ

ل.ل(2)[إِِْ هَََث إِال  َََْجعِريُ ث َأِيِنيَ

طدد لا هلددا الهلطوؽددوهلاجلددتا ل بردد لعددت حهلل ههلالدد لاة دد ل آددحهلللل
 ندددولظدددانخلدثللطدددالردددوح لا الدددا لهل ردددلاولاذ  دددالا  ددداحل دددخ طلللل

ل  رت  لآالمللا لخج للل  لو و لداول را  لا    ل.

                                                           

ل.6روح لا ا ا لل(1)
ل.25روح لا الا لل(2)
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 ضلددت لنددجالاق ددرتاتل برددا ل وبددولطدد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددولللللل
 ج ددول رددالمللل نددولطددالطغدداة  لد ددجادرمل ددوللل  ل ددا لاحلالددمل ا غدد للللللللل

لا ج ل هغالاو.
 ددخًلمدداثال ل  هددالامضددخزو لااجلددتا ل الدد لا لددخج لا اددول رددا  لللللل

ل  ل   ا اتلدل عئل الللاجلواولطالبراتل:ا  
ل:ل وا للة و ل  خاةل  اآاتلطالا عاشلهلاقرح ل.لا   
:لة دددو لاقردددح لد لا دددوتلحؤرددداتل دددخ طللل مدددثح لاردددالملللا ثاا ددد 

 اددول ج  دد لاددالآهلدد لاددالحا لدد للل نددابخلنددول د بهددولرددرال لاعدد لرددر ئلل
لاالآمخ ل.

  هددئلآهلدد لاددالحا لدد ل ااعددولا و  ددتل   ددوهلصدد ل ل ددو لاددتحلز دداحا لللللللللللل
 اددول ج  دد لد لبددواحلللل زددا ل  رددخلامزددالمو ل وط ددجلرددر ئلاددالآمددخ للل

لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل نولطالطل ذا ولا ت اآ  ل.
 صددرتلاددتحا ل زددا ل اددول ج  دد ل طلددولد بهددول ددتلنددابخلد لاحللضدد ل)للل

ل ددد ل امضدددانتلزالدددرال  هدددئل دددو لا  ماطددد لصدددر تا ل   ددتا ل اخلعدددتول احلت ل
ل نولااال ح ل  ل حا ل يز لرع .ل

 لددا :لارددولنضدد مل   ددئلطرضددمل   ددئلناصددمل زددا لحبددح ل ددواد لللللللل
 زددالا وبددول  ددو ل  لددئل ا  لددئلا ددج ل ددولرددالدادددت ل ت الددرالطدداللللللللل
عدداللرالا  ددخًل   ددول لددو ل  هددولنعددتلاعدد لآهلدد ل دد لةآددال ادداهلد للللللللللل

لح: و لاتلداا  
ل مالص ختل االحاابلطالع خل...ل همللصلل لصلااا ل  لذل و 

لا  و لا  لئلامض   ل ادخهل...ل اول ج   لصخلا عاشلهلا ت ا
اددئلزددا لطددال دد لا عدداشلهلا ددت ال زاادد لنددللدثل ا دد لنددجالا ضددلخللل

ل.(1)(طالصخلا عاشلهلا ت ا
                                                           

ل.2/20اقره لاولل(1)
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:ل لدداتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ارددهمخاحهللللللللا ثا ثدد 
هلةآو دددولد لاىللل الدددجلا ضدددخبل آلددداة لا   دددا لح دددمل رت دددتل دددخ طلل

لالهالول  لر عول  لد خابولطالط  لل.
:ل ددوا للاددذ  لج دداتلا لددخج ل ا دد ل هؾددمالا لضدداح ل نددئلللللللا خاالدد ل

ا ضددخبل  ددتللاقاددا للل ا وآ ددتل الددج الز ددخ اللل ا ددج لمددالاددوتلآالددملل
ل  لت سلا   ا .

:لن ددددخ لحنددددطلطددددالا غدددد اا لد لاحللضدددد لهلد ه دددداالللاخلاطزدددد ل
لرالمللآالملل خ طللل   ز تل الهمز لااقاا ل آل ت لا هو  تل.

  ل  ددالنددجهلا  ددخ لآالددمللسلدددولة لددلل ا ددت للل  ل  ددالآدددتةلللللللل
 مددداا لحبدددح للل  حاددد لطدددالللل امردددابخ ال الددد ح لدثلزدددا لآدددتةنمل ح دددللل

لا عزو للل   اللرملطالا و اتل خ طل.ل
 نددئلزاادد لنددجهلا  ددخ لرددللا ل ثًلاؽدداهل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلللللل
آال ددول ج ددول رددالمل  نددئلا هددول  عدد ااولا ددج الالددوالهلط دد لللاجلددواولللللل
الددمللل لددت ل  ل ه  ددخلحبددا ل ددخ طلمبل ددذ لن ددخ لااعددادرملد لا ددلحةللللللل

 هو  دددتللل ا هغدددت  لاخردددا  لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىللللا لل دددت لات ااددد لال
لل  خؽدددوال صدددتل ادددواهلل دددول  عددد ااوآال دددول ج دددول ردددالمل صدددهتل ثاندددمل

احلغددداحلآالدددملل ندددئلا ل ددد لللدثلزدددا ل غددداحا لد هغددداة ا ل دبهماآ دددا لللللللل
 ر اردد ا للل ذلا  دد لقدةحاتل دناادد لادد لناصددمللل   ددعرملاددا والا زددمولللللل

 طللل ارددددهر ا لذ ل ددددخ ا ضددددخفللل عدددداحلنددددجالاحلغدددداحلرددددللا لخلدددد
ا لددخول  لالددرملنددجاللل ل ددا ل دددااو ل نددولاقرهؾددلافلازددلتلاقادددا لللللللل

لرلتلجلالتلا لذل ا ع  .
ا ت  دد لللدثلزددا لاحلددئللللو نددئلزددا لنددجالاحلغدداحلطددالدحندداولصددللللللل

 ا للدتلا دتل دخ طللل ندئلزدا لطدالاملاعدتلهلاحلغداحل هدئلا دعصلذلمددتللللللللللل
لعالمللاىلآال ول ج ول رالملللاجلواولالمل.
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لابخلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملاع زددول الو ددول  ددوا ل ردد
لاذ  لج اتلا لخج لد لامت ع ل.

 لددتلزددا لامضددخزو لصلدداة و لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل نددوللل

َّض للي إِذَث اَللج ُألَ ٍََُجلِيُوَْللمَ ٍَكُللووُ ثي للٍََِّ نَفَلل ُأث   هلط دد لزمددالهلج دد لا ل دد ل ل

ل.(1)ل[َََْجعِريُ ث َأِيِنيَإِِْ هَََث إِال  

 طدددالطلدددااللا ردددووح لاخلخا ددد ل ا لغدددػلطدددالازدددجلاخل دددا لللللللللل
  ؽدددا ونالد لا   ددد للل ل دددا ل اردددالطهواح ددد لهلا دددرتاتلآالدددملل غدددػللللل
ا ال دداتلا دد ل حةتلهلا لددخج للل ددجالاددذ لا لددخج لاا ددت اهلآعرددالللزمددالهللل

كَءَلللَِ دَُِلللج ََأََّْْنَلللج إِيََْلللمَ هَلللََث      َْْْلللُّ َْكُلللَُّ عًَََْلللمَ َََُّْلللَّ ثيْ     و دددول لدددا ل لل

ل.(2)[ثيْكُ ْاَِ أَإِِْ نُنشَ َِّْ قَذًِِْْ يَُِّْ ثيْشَجفًِِنيَ

 لددتلازددتلاىلآددذل بددئلنددجهلا لغددػلد لا زددول  اددولنددولا ددج للللللللل
 اذ دداللل  لغددرال نددولطددالدآ ددادلا لددخج للل الددمل لددئلاة دد ل:لسلددالاعددذ لللل

ل زدده ل  ل  ددو لنددوللآال دد ل  زددالا لغددػل(لاددئل  لاىلآددذل بددئل للل
لا ج ل لػلنجهلا لغػلاع زول.

   دددولةآدددو ل العددداشل  لدددا ل  ب دددا ملامهلا لددد ل   لددداظل ا هلددداشللللل

يَكَللل ْ نَلللجَِ فِلللٌ قَءَءِلللٍُِْ عِذْللل َرٌ يِلللأُأْيٌِ    ا دددتح شلطعرددداللل دددا ل لدددا ل لل

ٍْلللل          ٍََ  َّ َْ ًَِ َدلللل ّْ َصْءللللِ ٍَ  ثي لللل ٍُْفَضللللَ ى َأَيِهلللل َّللللِ ٍَثج   َِ ََللللج َنللللج ِْ ثَ ْيَذللللجِح 

ل.(3)ل[أَصَفْءَِىَ نُى  شٌَْ   أَهُ  ى أََََُّْزَ يِكَوٌٍْ ٍُؤَِْنُوَِ

                                                           

ل.25روح لا الا لل(1)
ل.3روح ل ورالل(2)
ل.111روح ل ورالل(3)
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 نددئل ددل لنددجهلا لغددػلا عددذاهلامزددال لادد لا لددخج ل اقحندداوللللللللللل
ل ا ج لعتحتلوغوعول بذاتلطالنجالا ٔز خلاملاحبل نلل:

ل*لاجلذتلا لضخ  لالتلاماده ل.
ل*لاجلذتلاحلاة ل ا لضخ  لالتلاماده ل.
ل*لاجلذتلا ثاالل ا لضخ  لالتلاماده ل.ل

ل*لاجلذتلاخلاطسل ا لضخ  لالتلاماده ل.
 طددالدآ ددادلاة دد ل  ددا لاحل دد لآالددمللا ددج الصلدداة و لا ددعصلعددالمللاىلل
آال ددول ج ددول رددالملدثل ارددالثزددختلا ددا ل  الددللاحلدد ل ددملللمبددال الددذطرمللللللللل

دثلل[صَذَللللََِّدَْْلللل َ ََللللج ااقاغدددد اهل ا واآدددد لىل  خرددددو ول لو ددددول لددددا ل 

 ؾددد لعدددتولالدددو لذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل احلابددد لد للللللا
لاخلخ الطالامت ع ل ا ت اهلآالزئلطال:

:لا ددت اهلآددالا ع ددوشللل  نددئلامت عدد ل ا لدد لحبدداد ل ازدداّتلللللللللا   
طزدددالم ل  ردددوةا للل  طدددوا مللل ندددئل ضدددمئلندددجالا دددت اهلا   ددداحلطدددالل

 لامضددخز ل ددول ددذ الامت عدد ل  خ ددو للللل نالددرالا ددج ال ل زددالموالالددتل  ل للل
لا عرمل ا لامزالم للل  رتزو ل طوا مل اهعلو لآالارلرال.

أَََللج ََََْْللًْنَجلَ إِال  اجلددواولنددولا   للل نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل لللل

  امدددال عدددئلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللللل(1)ل[َََُّْلللزَ يًَِْْلللجيَُِنيَ

خا لردداةلا طددال صددزا تلا زددح للل للددتل  لزددا لللل رددالملد لامت عدد لطرددابل
ا  شل اخلددذحال هلددا الو لا ددعرمللل  عضدد لا ددعرملاملدداحبلعدداح الد ددو للللللل
لدد ل ددواتلا علددو للل ل ددو لهلعددال ا ددتلهلا غددح ل الددالا ددعصلذلمددتللل
عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمليدددسلطدددخاتلهلا  دددو للل دددحل زدددهو  للللللل

                                                           

ل.107روح لا ال اتلل(1)
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 ل ددا ل ددااو ل نددولعددح لاجلماآدد للا ضدد وا ل  ل ع ددجلق لدداهلا  هعدد لا ددعرملل
ل ا   لطال هع لا ض وا ل.ل

[لهلا لدددخج ليدددسلطدددخاتلللزالدددرالهلث للٍََُجلِيُوَْلللمَ لدددتل حةل  ددد ل 

ا دددددج الز دددددخ الللا دددددج الصلددددداة و لهلاىل ج ا دددددوللل اهعلدددددو لآددددداللل

ثي للللٍََِّ اقردددده اا ل ددددتآو لا علددددو ل ا هعذ ددددئللل طعددددول و ددددول لددددا ل لل

ل.(1)ل[ثيً ِْ دِشََْ ِ ًُْْغَجٍِ ََصَجهٍُْ ٍََُجلِيُوَِ فٌِ اٍَجسِ

[ل الدددمل ددد تلهلا لدددخج لددلطدددخ  للل  هوبدددولللللٍََُجلِيُوَْلللمَ طدددال  ددد ل ل

اخلودداول  رمددالد لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل:لا ددتانمالللللللل

قًُُللودٍُِِْ أََِللنٍُُْْ ََللّْ ٍَُْللضَُِ ُ إِيََْللمَ أَاًََْْنَللج عًََللي    ج دد لا ل دد ل طددالا ثاا دد ل رددلل لل

ََنِنِلللزَ ََِْ ٍَفْكَُُلللوُِ أَفِلللٌ اذَثُِِْلللٍْ أَقْللل  ث أَإِِْ ٍَللل َأْث نُلللى  اٍَلللز  الَ ٍُؤَِْنُلللوث دَُِلللج َّض لللي إِذَث      

ل.(2)ل[اَج ُألَ ٍََُجلِيُوَْمَ ٍَكُووُ ثي ٍََِّ نَفَ ُأث إِِْ هَََث إِال  َََْجعِريُ ث َأِيِنيَ

طددال بددوللل مدداة لاق هلدداتللل ا عزددل لا عرمددالنددللا لمددو ل اخلغددوؼلل
لطال بوهل:

:ل وبدددولاخلوددداولطدددالآعدددتلاىلآدددذل بدددئلد لا دددعصلذلمدددتلللللللا   
لعالمللاىلآال ول ج ول رالم.

:لدلدددد لاة دددد لاغدددد   لا  لددددئلامؾدددداحهللل  ل ددددخةل  دددد لللللا ثدددداالل

لل طددالطلددااللعدد   للل[لاغدد   لاماؽددللهلا لددخج ل)بدداة وب(لللٍََُجلِيُوَْللمَ 

رددهتاط لدلدداة هرمل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددولللامؾدداحهلهلاة دد ل ددتةل دل
ل ج ول رالم.

                                                           

ل.35روح ل ا خلل(1)
ل.25روح لا الا لل(2)
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:ل ل عزددتلنددجهلاة دداتلاجلددتا لد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلللللا ثا دد ل
آال ددول ج ددول رددالمللل رددولدلدداَة لاددا  ه ل  دد سلدلددأةد للل ل ددا لعدد لا ددعصللل

لذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل  مال ح  ولطالا ثًلطالا   احل.
(لددلهلج ددد ل ا دددت لاغددد   لا عردددلللل ددد ل) ددداة   ددد سلهلا لدددخج ل 

أَالَ صََُلللجلِوْ عَلللّْ ثي لللٍََِّ ٍَخْضَلللجُْوَِ ََْفَُُلللٍُُْ إِِِ ثيً لللَْ الَ ٍُِْلللخُّ   دددا ل لدددا ل 

ل.(1)[لََّْ نَجَِ يَوِثَْج ََثَُِ ج

  ددد سلآعدددتلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملددلاقطهثدددا لل
ل  ل.ا ها ل أل اطخل ا عوانللاق 

:لزددئلبددتا لطدد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملنددوللللا خاادد 
لبتا لهلاحل لللدثل اول ل  تلددلااحل ل.

ل طالطاة لاق رتاول رللطال بوهل:
:ا هلددا الادد لا ددج البدداة والا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللا   

هلج دد لا ل دد ل نددملط طعددو للل ادد لا ددج البدداة وهلهلاة دد ل آددحهلطدداللللل
لروح لا الا ل نملطضخزو ل.

[لهل   لج دد لا ل دد للل طددالاة دد لطددالللللٍََُجلِيُوَْللمَ:لدلدد ل  دد ل لا ثدداالل

لرال.[لهل روٍََُجلِيُوَْمَروح لا الا ل  اتل   ل 

:لاذ دد لج دد لا ل دد لهلطلخزدد لاددتحل طلددتطاتلا لهددا للل طدداللللللا ثا دد ل

ل[لا  خًل عذ  لهلا ج الز خ ال.ٍََُجلِيُوَْمَج  ل 

:لبدددتا لامددد طع لطددد لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملللللا خااددد ل
ل زاؤ ل.

                                                           

ل.107روح لا عزاتلل(1)
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 طددالبددتا لا ددج الز ددخ ال الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللللللل
لراتل ا لددددتىلهلا هعذ ددددئللل رددددل رملهلل رددددولاخلغددددوط ل د دددداح لا ضددددل

 لددداح لا لدددخج لال لددداحلللادددالاحلددداح لزدددا لا عؾدددخطلدددتطاتلا  هعددد ل )
ل.(1)ل(ار عت احل حرهم

  ددا لاحلزددالا لغددخ ل ارددملزددااوالصلاة واددولمبددالثزددخهلاىل لددا ل و ددوللل
لآعرمل.

ندددول دددو مل:ل ددد زالو لطدددال هالدددهمل دللللل  دددا لآلدددتلاىلادددالآلددداشل)للل
ل.(2)ل( ازالو لطال هئلحا م

 لدددتلزدددا لبدددتا لامضدددخز لاا لا دددئللل هلا هغدددت ل ال ددد ل د ددداح للل
ا ضدددلراتلهلا هعذ ددددئللل   ددددالبددددتا لا غددد اا لطددددالطعدددداد لا ددددتًللل
 اقاددا للل   ددو لاجلددتا لهلا ه اعدد ئل ا     دد ل احلددا للل هددت لاة دد للللللل
آالددملل بددوولدح لدداتلا غدد اا لد لطعدداد لاقطهثددا ل أل اطددخلاق  دد لا دد للل

للذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.   للد لا عص

ل(3)ل..[لٍََُجلِيُوَْللللمَ فِللللٌ ثيَْْلللل   طددددالطلددددااللاحلدددد لهل و ددددول لددددا ل 

ل بوهل:
:ل دددخ الا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل  عددد ااولد للللللا   

لاتحل.
:لدحاة لا ددج ال ال ددوالآددالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللا ثدداالل

اآهددجح الآعددتلآوة ددوللل رددملا ددج البدداة والللللللهلاخلددخ الد لاددتحللل ددمللل
ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل   ددو ل لددت خلاة دد ل)صلاة دد لا ددج الللللل

ل ال والآالاخلخ الد لطلخز لاتحلهلاحل (
                                                           

ل.5/109  ز لا ل خلاب طلل(1)
ل.1/403ا ع  ل ا ل و لل(2)
ل.6روح لا ا ا لل(3)
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ل.(1):لا لها لللآالدلانتا ثا  ل
:لدحاة لاملعدددمللا آدددمللل   دددخاحلندددجالاجلدددتا لهلا  هاددددتللللا خااددد ل

ولال ددتل ددجزخلاة دد ل ل ددا ل  الددللاحلدد للللل ا زددخا ال   ندداللل نددجالا وبددللل

ل[.ٍََُجلِيُوَْمَ فٌِ ثيَْْ   دَْْ َ ََج صَذَََِّالو ول لا ل 

:ل لددتةل   ددخاحلاجلددتا ل آددت لدسلغدداحهلهلطوؽددوهل ا ددتللللاخلدداطسل
للل نولطال رخاحل ح ةنالاغ   لا  لئلامؾاحهل)صلاة وا (.

 لردددللول امخهددداحل  لاجلدددتا لوغدددوؼلا لهدددا لهلطلخزددد لادددتحل زدددال
لآالملل بوهل:
آدددت لاردددهلتاةلا غددد اا ل اللهدددا للل  الددد لآدددتةنمل ا دددعلػلللا   ل:

هلاردددال هرمللل  ددد سلطلردددملددل خردددا لللا عمدددالبددداتلامضدددخزو لمبادددد لللل
ل خشلط لرللماد لطالاقائ.

ل و لصوز لامضخز للل دل  نمل  اهلا ل ا لوطل.لا ثاالل:
لا هلا الهلا لتةل.لا ثا  ل:

[ل هؾدددمالاقاددددجاحل ا وآ ددددتللل طدددد للَُللللجقُوٍَُِ طددد ل  لزالمدددد لل ل

[لهلا لدددخج لددلهلج ددد لٍَُُلللجقُوَِزثدددخ لج ددداتلاقادددجاحل الدددمل دددخةل  ددد ل ل

ا ل دد للل آالددمللسلددولا هضددل ول آددت ل ددت  لا زددوولد لامددوتل ا لددا للللللل
ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددو لاددتحلددل حالدد لآضددخللللللل  لطلزددخل

طددالا زددماتلادد ارمل   دداتلآعددتلاىلللصددر تا لطددال عدد ااولللاذ دد لا لضدداح للل

أَالَ صَكُويُلللوث يَُِلللّْ ٍُكْضَلللىُ فِلللٌ َْلللذَِىِ ثيً لللِْ َََْلللوَثسٌ دَلللىْ آدددذل بدددئللل دددا لردددل ااول 

ل.(2)[ََََّْج ٌ أَيَهِّْ الَ صََُْْ ُأَِ

                                                           

ل.4/414ا تحلامعثوحلل(1)
ل.154روح لا للخ لل(2)
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 طدددالدآ دددادلاة ددد ل اردددال ل لدددئلز  دددال زدددا و لد لا لهدددئللل  لد للل
هددئلااق ه دداحل ا خؽددالة اآددا للا ضددراة للل ل ددا لطزدد   ل نددلل ددتل  ددو لا للل

آدددالا علدددو ل ا هعذ دددئللل دل لددد لندددجالؽدددل ا لهلاقادددا للل   عدددولآدددت ل
اقردددهلتاةل الملخزددد ل حب دددا لز ددد لامضدددخز للل ح لددد لا غددد اا لهلللللل

أَصَللللوَلُّأَِ ََِِ اقردددده واثلآالددددمللا لا الدددد لللزمددددالهل و ددددول لددددا ل للل

ل.(1)ل[َََْ َ ذَثسِ ثيَِوْنَزِ صَهُوُِ يَهٍُْ

ردددجالا دددوةلز   ددد لا زددداا  للل زدددجالاا عزدددل ل الهضدددل ولاا زدددوولد لللللللل 
لاموت.ل

ل لهمئلبر لعت حلاجلتا لهلاة  ل بونا ل:
ل:لزئلا غ اا ل.لا   

:ل غددوؼلا اغدداحل ارددملاصددرت والآالددمللا ددعصلعددالمللاىلللللللا ثدداالل
لآال ول ج ول رالمل  ل جاوال  تا لوالآعولآعتطال غئلد لامت ع ل.

امرددابخ  للل  لا لهددا لردد  و لطدد لجاددادرمللل د ددواارملللللل:لا ثا دد ل
للل   خاةلآض  رمل.

ل:ل خ  ل  اآ لطالا غ اا ل.لا خاا 
:ل اد دد لطددالامعددا ل للل  ع ددللاة دد لا زدداال لنددجهلا وبددولللللللاخلدداطسل

ل ارال غالا ج لزخنوالاخلخ الا ارملط طعو ل.
ضددل ول نددلل نعددابل لددا الادد لاحلدد لا ددج لصلدداة و ل  ددول ادد ل ددا لا هلل

زددد ارمل زدددا و لد لامدددوتللل ددداحل ل ددد لطوؽدددوهلندددجالا هضدددل وللل د لللل
زددا لاجلددتا ل  ددوللل نددئل ددت لاة دد لآالددملل  ل ددا لاخلددوفل ا  ددذهل للدد لل
اقازدددا لد لاجلدددتا ل اق ه ددداالآالدددمللطدددالندددول ددد ل عدددتول ضددد  لللللل

ل رلاولاخلوفلللاجلواولالمل.

                                                           

ل.7روح لا ا ا لل(1)
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هلثاتل طددالدآ ددادلا لددخج لا  ددول ؾددلالاقاددا لآددعرملدثل عدد رملللللل

إِِِ ثيً للَْ ٍُلل َثفِ ُ عَللّْ   اة دد لاددام طع ل نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل لللللل

ل.(1)[ثي ٍََِّ اََنُوث إِِِ ثيً َْ الَ ٍُِْخُّ نُى  يَوِثٍِ نَفُوٍَ

 ااهدددت تلاة ددد لاا  لدددئلصلاة واددد للل ضلهمدددئل لالددد ل ا لاجلماآددد لللللل
لاوبوهل:

ا زددددداال لاددددد ارملهرملاة ددددد ل:لدحاة لامددددد طع لا دددددج ال عددددد للا   
لزاحنو .

  لطلخبددددوالد للل:لا غدددد اا لا ددددج ال دددد  خ الهلامت عدددد للللا ثدددداال
لطلخز لاتحل.
:لامدددخاةلا   ددداحلهلةآدددو رملد لاقردددح لللآدددالاادددالد دددتللللا ثا ددد ل

 نددددول ددددحفلاشددددملنددددجهلاة دددداتللل  ددددتل حةتلج دددداتلزددددث  لهلث لللل
  ل  ددددددد لا   ددددددداحللل ب دددددددوةنملاا خردددددددا  لللالدددددددمل حةل  ددددددد للل

[لوغدددوؼلا   ددداحللل   دددالزدددخان هرمل ال ددد ل ا هعذ دددئللللنَلللجَِهُوَِ 

َْللل          طواللدددا للل دددا ل لدددا ل لل ًْ ٍْ ِي ََْنَثلللُ ُه َْ   َأ ٍْ ِدلللجْي ِْ ِاِنلللزئ َدلللْى َالللجَ ُه َِ ِدللل ٍَُكوُيلللو  ٌْ ََ

ل.ل(2)ل[نَجَِهُوَِ

 ردددوح لام طعدددو لطدددالا زدددوحلام  ددد ل  لا زدددوحلا ددد لاذ ددد لآالدددملللل
ل رالمل لئلن خ ولد لامت ع لامعوح ل.لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج و

ل بونا ل:ل( زثخنم) ضلهمئلامخاةلطالا ؾم ل)نم(لهل
ل:ل زثخلا عاشل.لا   

ل:ل زثخلا   احل.ا ثاالل

                                                           

ل.38روح لاحلجلل(1)
ل.70روح لام طعو لل(2)
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ل:ل زثخل نئلط  ل.ا ثا  ل
 امخهددداحلندددولا وبددددولا ثددداالل آدددحهللل ا هل  ددددتلادددا زثخللل  دددد سلللللل

اقرددح للل  هددمللنددجالا زثددخلا لمددو ل اللضدداح لادد  ل خ لددا لطددعرمل ددت الو لل
نددئل للددمللآالددمللزخانهددول ال دد لللاجلددواولدللل  لزددح لطددالثاتلازددل للللللللل
ا زثددخل ا  خاندد لطددالا  الددللامضدد  لا ددج ل  ددو لآالددمللطخا ددتلطه ا  دد للل

ل. و ل ؽل ا 
(ل نددجالو ل نددول) زثددخلا   دداحلزدداحنو ل ال دد للالددملاذ دد لاة دد لالدداال

و لئلا زدد لالددللعدد   للل   ددالآددتةل  اآدد لا   دداحلهلالغددا لطهغددللللللل
ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل دداثال عدداولا ددعلػلا  ددئلالددػللللللللل

د للا ضددوخل اجلددذتل نددولطددالاقآ ددادلهلنتا دد لا علددو ل ا هعذ ددئلا عدداشللللل
لقاا .ا تًل ا

 طدددالا ضدددوانتلآال دددولد دددالآضدددخ لجدفلطضدددخبلهلا  دددو لآالدددمللل
 لللامت عدد لهلطلخزدد لاخلعددتولهلصددرخلصددوا لطددالا زددع لاخلاطزدد ل الددر خلللللل

   ددو لاا ؾددتلطعددولة ددو لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهللللللل
ط دد ل الددا لهلصددرخلحطؾددا لطددالا زددع لا ثاطعدد ل الددر خ للل طلددولآضددخ لللللللللل

لجدفلطالا غ اا للل   سلطالطلا ط ل جزخل.
 ددخًلطددالنددللا عزددل لادد لا ددج ال ال دد لزدداحنو ل ادد لآددتةلامضددخز للل

واولندددددولا لمدددددو للهلطلخزددددد لاخلعدددددتول املددددداحبلا  دددددخًلللاجلدددددلللل
 اخلغدددوؼلاموالددد للل ا  ددداحنو ل ال ددد ل زثدددخلطدددالا دددج الطلخبدددو للللللل

ل لها لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل ا هعذ ئل.
 احلدد لا طددخلامودداا ل الوا دد ل احلل لدد للل   عددولهلاقعددوحىل آددملللللل
  ضددمئلا ددو لللل ا هعذ ددئللل ا  اطددخل ا عددوانللطددالآعددتلاىللل ا زددع للل
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أَََللج اصَللجنٍُْ ثي ُِْللووُ فَخُللَُأُِ أَََللج ََُْللجنٍُْ عَنْللُْ      دد ل ا  لال دد للل ددا ل لددا ل لا علو دد لا لو

ل.(1)ل[فَجْْضَُُوث

 ددخًلطددالنددللا عزددل لادد لاحلدد لا ددج ل ددجزخهلاة دد ل آددحهللل احلدد للللللللل
ا ددج ل حةلهلج دد لا ل دد لللاجلددواولنددولا لمددو ل اخلغددوؼلطددال بددوللللل

للل طالطاة لاق هلاتل رللطالبراتل:
ل:لزئلطالاة ه ل خج ل.لا   
ل:لثزخلاحل ل.ا ثاا  ل

:لزخان دد ل اد دد لطددالا   دداحل ال دد للل ا ددج ل ددت لهلط روطددوللللا ثا ثدد ل
لآالملل تل دال اةلام طع ل ال  ل.

ل:لهل ح  لزئلطالج  لا ل  ل اة  ل آحهل بخل  واول.ا خال ل
ل طالطاة لاق رتاول مالبراتل:

لا ل  ل رللط   ل.ل:لج  لا ل  لطتا  ل طالج  لا   
:لا هلددا الهلطوؽددوهلاحلدد للل ا   دداحل  خنددو لا هعذ ددئللل طدداللللا ثاا دد ل

ا غددد اا ل ردددملضللدددو لا هعذ دددئللل  هل دددت  لا   اطدددولل   دددالطوؽدددوهلل
ل.آخؽللدادئا  خان  ل طخل

:ل حةتلاة دد ل آددحهلهلث ل  ددوا ىلا ددج الز ددخ اللل طددالج دد لللللللا ثا ثدد ل
لا ل  ل  ارال  ة تل  لال مل.

ل:ل عاتلج  لا ل  لآالمللا غ اا لاعلهرملاام طع ل.ل لا خاا
:لعددد   لاق ددحولهلزخان ددد لا ددج الز دددخ ال ال دد لللا عمددداللللاخلاطزدد لل

 حةتلزخان دد ل خ دد لطددالا غدد اا ل ال دد لهل ؾدد  لهل ا لدد لوغددوؼلللللل
لاخلخ الد لطلخز لاتحل.للللل

ل

                                                           

ل.7روح للاحلضخلل(1)
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 ِؼجعح اجلساي يف ثسض ِمسِخ ٌإلؼزجبثخ يف أحس
نََُلللج ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ   أَإِِِ    لدددا   لدددتل ؾدددمال و دددولل

ل   ولطزادئ:لل(1)[فَ ٍِكَج َِّْ ثيُُْؤَِْنِنيَ يَهَجَِهُوَِ

داهددتاتلاة دد لحبددخفلا هضددل ولا  ددافللل داددتلطددالعددال لا عددوللللللللا   ل:
 اددد لاة ددد لا زددداال ل امخهددداحل لالددد لا هضدددل ولااة ددد لا زددداال لهلا دددا لللللللل
عددد اتلامددد طع ل ا ثعددداتلآالددد رملل   دددو ل لدددت خلاجلمددد لاددد لاة ددداتلللللل

لاال اظلا هضل ولآالملل بوهلطعرا:ل
لام طعدددددو ل دددددملةحبددددداتلآعدددددتلاىلل ةحبددددد لا دددددج ال للا   ل:

لصلاة والااحل ل آالملل  رمللطالةحب لا ج الصلاة وا ل.
زمددالزخنددوال خ بدد لطددالا هدد لادداحل ل دد ارملصلاة وادد لهلللللا ثدداالل:

لاحل .
زمددالزخنددوال خ بدد لد لاددتحل نددول دد ل دد ارملصلاة وادد لللللا ثا دد ل:

ل  و.
زمدددال  ل خ بددد لطدددالا هددد ل ددد لزدددج  ل  دددو  مل طدددا لللا خااددد ل:

ل  لامضخز .
 و لد لامدددوتلهلاخلدددخ الد لطلخزددد لادددتحلللزددد ارمل زددداللاخلددداطسل:

لزج  لهلزخان هرمل جالاخلخ ا.
:لاخلددخ الد لاددتحلطلتطدد ل العغددخلآالددمللامضددخز للل نددجاللللللا زدداةشل

لا عغخل  للل ط لنجالصلاة  لا ج الز خ ال.
زخان دد لاخلددخ الآعددتل خ دد لطددالامدد طع ل  زدد لآددالب ددوةللللا ثاا دد ل:

لةل اللاتلامضخز . د النللازلتلا ول لل آت لاقرهلتا

                                                           

ل.5روح لا ا ا لل(1)
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ا ددا ل ددااو ل نددولآغددم لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللللا ثا ثدد ل:
طددال دد ل خ بددولطددالا هددولهلامت عدد لطهوبرددا لد لطلخزدد لاددتحل الدد سلهلللللل

لنجالاخلخ ال تل التا ا.
 لددت خلاة دد لزمددال  خبدد لحادد لطددالا هدد لادداحل ل   ددخالللللا خاالدد ل:

 ددد ارمل لطلخبدددوالددل عددد اا لطدددالا دددو رملاددداحل لل طدددالز ددداحل دددخ طل
آددت ااا ل ظالمددا لل نددجالطددال بددوهلا هلددا الادد لامدد طع ل ا   دداحل هددمللهلللل

لطلتطاتلاملخز .

ٍَلللوٌَْ ثيْفُ ْقَلللجِِ ٍَلللوٌَْ   ندددئلندددولطدددالطغددداة  لا  خ دددا لهل و دددول لدددا  لل

لللاجلواولالم.(1)[ثيْضَكَي ثيَََُْْْجِِ

نددجهلاة دد لطلتطدد ل الخددخ الد لطلخزدد ل  ددتلل ددلثالزاادد للللللاخلاطزدد ل:
طلخزدد لاددتحلاغددخا ل الددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولل لددتلللللللللل
 لددخ ل  عدد ااولد ل زدداح لبزدد م لهلطلخزدد ل  ددتلازددلوشلرددلل لللللللل
صددر تا لطدد لزثددخ لبخا دداتلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  نددئلا هددوللل

 ثنددا لا غدد اا ل آاطدد لامزددالم للل  عدد ااولل دد حاةلاىلآددذل بددئل ر  دد لل
 دددخ الهل ب دددا ملامهلا لددد لد لندددجهلاخلزددداح لدثلثزدددخلاىلآدددذل بدددئللل

ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددالا هددولد لطلخزدد ل  ددتلزمددالهل و ددوللل

أَإِذْ ََللل َأْسَ َِلللّْ ََهًِْلللمَ صُذَلللو اُ ثيُُْلللؤَِْنِنيَ ََكَجعِللل َ يًِْكِضَلللجوِ أَثيً لللُْ َْلللَُِ ٌ        لدددا  

لل   ددو ل لددت خلاة دد ل آددحهلاال دداظل لرددالطدد لج دد لا ل دد للللللل(3(ل)2)[عًَِللٌٍَ

لآالملل بوهل:ل
ل دثل ت تلطال نال لااحل .للا   ل:

                                                           

ل.41روح لا ا ا لل(1)
ل.121روح لج لآمخا لل(2)
ل اشخلاجلذتلا زاا ل ا زلل لطالنجالا ٔز خلا ج لد هػلاه ز لنجهلاة  لا  خا ل.(3)
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ل دثل ت تلطالا ه لااحل ل.لا ثاالل:
 دثل ددددت تلطددددال نالدددد ل لددددوتلامدددد طع لطلاآددددتل اللهددددا للا ثا دددد ل:

لااحل .
ل ندددئلا دددال لدددت خلاة ددد :ل دثل دددت تلطدددال نالددد ل لدددوتلامددد طع للللل

ل(لاجلواولالمل.حل ااطلاآتل
 د ل خ لدددا لطدددال ندددئلا دددال لدددت خلج ددد لاخلدددخ الد لطلخزددد ل  دددتل)لل

ل وبوهل:ام طع ل  احنو (لاجلواولدللل
ادد لاخلددخ الد لطلخزدد لاددتحل ا غدد اا لدل لالمددو لللللللا هلددا الا   ل:
ل.  خ برملد لطلخز ل  تلاو وهل ها 
لطوؽوآ  ل طعا  لا عغخلهلطلخز لاتحل.لا ثاالل:

داه ددداتل دددا لا ج ددد لا ددد لزدددا لآال ردددالا غددد اا لهلطلخزددد لللا ثا ددد ل:
لاتح.

صدددوولا غددد اا لا دددج ال لضلؾدددخ الطلخزددد لادددتحل اللددداتللللللللا خااددد ل:
ا لددت للل نددجالا ضددوول دد سلآددالح لدد لهلا لهددا لللد ددالنددولة دداهلذلدد،لللل

دصدداحاتل ذ ندداللللدثلعدداحلامضددخزو لآالددمللطضدداحفلامت عدد للل  خرددالو للللل
  لوطدددو لاخطدددللطدددال دددخ  ل احبدددا لطدددالامت عددد لاا زدددرا للل  دددتلبددداتللل

لالؾرملد لحرو لاىلعالمللاىلآال ول ج ول رالملصاز ا .
 نددولطددالاقآ ددادلهلالددو لذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملادد  للللللللل
  ددو لطلخزدد لاددتحلطلتطدد لطلخزدد ل  ددتلمبددالاعدد لاخلغددوط ل اخلدددحفللللللللللل

أَإِذْ ََلللل َأْسَ َِللللّْ ََهًِْللللمَ صُذَللللو اُ     دددد ل آددددحه ل  ه الددددمللنددددجالامعدددد لااةلل

لل الدد سلطددالزخاندد ل  ل ددخةةلهلللل(1)[ثيُُْللؤَِْنِنيَ ََكَجعِلل َ يًِْكِضَللجوِ أَثيً للُْ َْللَُِ ٌ عًَِللٌٍَ    

لاخلخ الد لطلخز ل  تل.

                                                           

ل.121روح لج لآمخا لل(1)
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 طدد لزثددخ ل ددخ طل  ال ددادرملطددالامضددخز لهلطلخزدد ل  ددتلللدثلزددا لللل
آدددتةنمل دددح لجدفل دددتلاردددهلت ال الملخزددد ل زثدددخلطدددالردددع للل ددد ارملللل

بلددئل  ددتل رددٓخ والل  الددرمللازدد    عمددال صددخ والآالددمللامت عدد لدثلاذ ددوالل
ل داالرملهلدح آرال.

 ا د ل اد دد لطدالامدد طع ل اعدد ل دال ل ضددرتل ا لدد لادتحل) ددتلردداوللللل
ل.لل(1)آال عالاطع هعا(ىل

املغددوةل ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لطلخزدد ل  ددتللللل

ل[لطال   لا و  ل احلا ل بوهل:ََ َأْسَلل ضلهمئلامخاةلطال 

:لدحاة ل غدددوؼل دددخ الا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللللا   
ل رالملطالا هولد ل ع ااولهلامز تل  وا  ول.

المللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالمل عدددد ااوللطضددددا ح لا ددددعصلعدددد:لا ثدددداالل
لااخلخ ال لئلا غح ل.

 ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولطددالللللللل:لا ثا دد ل
امت عدد لالددتلعددح لاجلملدد لهلا عغددالطددالصددرخلصددوا لطددالا زددع لا ثا ثدد لللل

ل الر خ ل.
ل دل لاح لا لنجهلا وبوهللل زالرالطالطغاة  لاة  لا  خا .

 ذبضطخ طط٠كضؤ٠ب إٌجٟ ِؼجعح 
 طددالاقآ ددادلهلحؤ ددالا ال دداتل ؾددوحنالاامالمدداتل ا اارددالمعددانجلللللللل
آمدددئلهلا طدددتلا لغددد للل طدددال زدددممللواح ددد لا وخ ددد للل آدددالاقطدددا ل

اددد لا خرددددو ل ا دددعصل ابدددت ل ددددا لللللا  دددخوللا لدددا خلآال دددولا زددددح لهلل
ا خرددو لا ددج ل    ددولب د ددئل ددلحل"ل دد اهل   المددول رددجالا خرددو لل  طددالللل)

 ددخًلهلطعاطددولآالددمللسلددولطددالح ًلداددخان ملل سلددولطددالزددا لح ًللل لاددولا ددعص

                                                           

ل.3/22ااالزث ل/لا ز  لا علو لل(1)
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ا علددو ل لددئلا ددو لل هددملل  دداهلب د ددئلطددالآعددتلللللحرددو لاىلطددال رددلاول
 ج ددول دد ل دد ل ددولا علددو للللللاىلاا خرددا  لل زددا لذلمددتلعددالمللاىلآال ددولللل

ل بات ولا خرا  لطالآعتلاىلصل  ولارالب د ئل   المولارا
طدددال ددد ل دددولا علدددو ل  دددخًلهلطعاطدددولل    دددولل دددلحل"لل طدددالا ال ددداتل

 ضلت ددولطددال دد ل  ل  ددو لحجهلهلا  لشدد لل  طددالابددت لللللللا ددخ ىل   المددول
ل.(1)ل( دل خًلهلطعاطول رولا ج لضلت ل  زم ل دل لا ا

 اددد لحؤ دددالا ال ددداتل آاطددد لا عددداشلآمدددو ل  غدددوؼلطوالددد لللدثللللل
ا لضدداح ل اقاددجاحلللل الهلددللا ددعصلطدد لا عدداشلهلا خؤ ددالا غدداحل ل حؤ دداللللللل

 ا خؤ دددالام خ نددد للل  ؽددد ا لا  دددح للل   عدددول ع دددخةلآدددعرملاخؤ ددداللللل
ا دددو لللل  دددتحبلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل  لحؤ ددداهلندددجهللللل

ٍَلللجدُنٌَِ إِْ لللٌ   دددلللل  هل دددتلااقطهثدددا ل ددداللل طعردددالحؤ دددالدادددخان مل 

ل.لل(2)ل[صَ َى ََََى فٌِ ثيَُْنَجٌِ ََْ ٌ ََذْدَُْمَ فَجْظُ ْ ََجذَث

 زدددا ل دددت  لب دددوظلامضدددخز ل طدددخا لرل  دددا للل  ودددخا ل ردددتةلا علدددو لل
اقرددح ل ارددهتاطهولللدثلزددا لا هعذ ددئل هلددو لازددحط للللئ ا هعذ ددئللل  عدد

ا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللل
للل رددالملطددالا لهددئل اق ه ددا للل ددجالا ددالا لددو لادد  لزددئل ددو لزددا لاددخلل

ل  ولطزادئل:
:ل دددوا للادددذ  لج ددداتلا لدددخج للل ا دددالا لدددو لاددد  لادددذ  لللللللللا   

 لا ددعصلعددالمللاىلا لددخج لاا هددتح جل آالددمللسلددولا ع ددو لزددا لاضدداح لرددحطل
طددالا لهددئل اق ه ددا لد ل  ل ددهملاددذ  لج دداتلا لددخج للللللآال ددول ج ددول رددالمللل

*أٍََللش ثينللجك ٍلل يًوِ    إِذَث اَللج َ َْءْلل ُ ثيً للِْ أَثيْفَللضُِْ    ددجالمددالاددذ ل و ددول لددا ل لللل
                                                           

ل.11/54ا ل احلل(1)
ل.101روح لا غا اتلل(2)
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 دددا ل(1)[لفََُلللذ ِْ دَُِْْللل ِ ََد لللمَ أَثْْلللضَشْفِ ُِْ إِْ لللُْ نَلللجَِ صَوِثد لللج   يف لٍلللّ ثف َفوثالللج*

لل ر دد لنددجهلا دعصلذلمددتلعددالمللاىلآال دول ج ددول رددالملال دد ل دللا زددللللل
ل.ا زوح لروح لا هوة  

ل:لا ا ل   ا لاحلح ل احلخا ل.لا ثاا  
ل: ثل  لرعالا ضخ ل ل.لا ثا ث 

:ل الددللطلددا لطه ددتة لطددالا زددع لا علو دد لا لو  دد ل ا  لال دد لهلللا خاالدد 
زددئل ددو لاددخلآالددمللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل نددولادد لظرخااددللل

لامزالم ل.
رددلوهلخاةل  اآدداتلاقرددح لزددئل ددو ل زددئل لل:لة ددو ل  دداخلاطزدد ل

 ج دددول ردددالملد لللل زدددئلصدددرخللل لدددتل دددخالطددد لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددو
طلخزدد لاددتحل حماددد ل  ح دد لآضددخلطددالامرددابخ ال ا اغدداحلللا عمددال ددخاللل
طلدددولد لعدددال لاحلت ل ددد لهلا زدددع لا زاةرددد ل الدددر خ ل  دددال  حالمادددد للل

ل د ل ه لط  لطالا زع لا ثاطع ل الر خ لآضخ لجدفل.
:لزددئل ددو لاددخلآالددمللامزددالم لطعارددل لقح لددادرملهلرددالملللللللا زاةردد ل

لاقاا ل.
:ل الددللا  زدد لا شددانخ لاوبددوةلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللللا زدداال ل

أَََللج نَللجَِ ثيً للُْ يََُِْللَ دٍَُُْ أَََْْللشَ فِللٍَُِْ   ج ددول رددالملهلاحل ددا لا ددتا اللل ددا ل لددا ل ل

ل.(2)[أَََج نَجَِ ثيً ُْ َََُْ دٍَُُْ أَهٍُْ ٍَُْضَشْفِ ُأَِ

طددالةا لا ددعصلذلمددتللدثل غددخفلاىلآددذل بددئلا لددجاولآددالامضددخز للل
عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملادد لظرددخاا رملطدد ل ارددمل زدده لو لا لددجاوللللل
   ددخنمل ب ددوةنمللل صددت لا ددجادرمل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللل

                                                           

ل.3-1روح لا عغخلل(1)
ل.33روح لا ا ا لل(2)
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 رددالمل ل ددا لطل ددذ ل ددوللل نددللعددخفلاىلا لددجاولآددالامضددخز لطدد للللللل
د ددجادرمل ددولازددلتل بددوةهلا ددعرمللل لددتل حبدد لاىلا لددجاولآددالز دداحللللللللل

 لزخاطددد ل الدددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللل ندددئلطلدددهػللط ددد
هلط دد لزمددالثنددتلد  ددولام زددخ  لللاجلددواولداددول آددمللللللللا طددخلاوبددوةهل

ل امخاةل  ا ل  ا لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.
  ه ددت لزٓهدداولا زدد  ل ام زددخ  لآددالآددتةل ددذ اتلا ددعصلذلمددتللللللل

اق ددهحفل  ردداللل اددل لنعددالطوؽددوآ  لللعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطدد للل
حؤ ددالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلا زددع لا ت اآ دد للل نددولطدداللللللللل

ل.لل(1)ا ضوانتلآالملل اولعالمللاىلآال ول ج ول رالمل ل  ذل  تا 

أَإِذْ ََلل َأْسَ َِلللّْ ََهًِْلللمَ صُذَلللو اُ ثيُُْلللؤَِْنِنيَ   طدددالطلددداالل و دددول لدددا ل 

اقصدددداح لد لذلددددج فل  لددددت خهل:ل دثللل(2)ل[ثيً للللُْ َْللللَُِ ٌ عًَِللللٌٍَ ََكَجعِلللل َ يًِْكِضَللللجوِ أَ 

 ددت تلردداآ لا  ددتا ل ا غددل للل   لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللل
دٓاددلل مددِتل  دد ل عدد ااولعددل   ل ددو لاجلملدد للل اددولح ًلحؤ ددال  ددا ل ددمل)لل

ِ ٔ للَ اْلّمدددالللَح مِ ددد لَ ام ال دددٔولَ ِ دددّخالللَح مِ دددُ لَالمدددّخالللَ َح مِ دددُ لٔ دددللُثَادددأولَردددلل
َ َح مِ ددُ ل مٓاددلل مِةَ اْلددُ لَ ددٔت لٔ ددللٔةِحهالَ ٔغدد َعٕ ل م مٓ ْ ُهَرددالاْ َمٔت َعدد مل مدداَ لاِاددُاللللللللل

 ج ددولٔنَضددا ال:لَ َ ددٓتَ ٔعللَاِلددُ،ل مِنددئ لاْ ٔلاْلددم ل مٓ لَحُرددوَ لا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔول
ل.َح مِ  لَالمّخالٔ للُ ِجَاُ للَ َرال َمل ماَ 
 م مٓطددالاْ َللمددُخل مر ددَللَادداْشلٔطددِال مِعددَ أاللُ ْلَهالةددوَ لَ  مٓطددالا ددٓثاْلُملا  ددٔج للللللل مدداَ ل

ل.(3)ل(َح مِ ُ لٔ للُثَاأولَرِ ٔ لللل مُرَولَحُبْئلٔطِال مِنئ لَاِ ٔهللُ ْلَهُئ
                                                           

-171-169-167-166-165-164-163-161-160-159 ددتلعددتحتل ددللا بددذاتل)ل(1)
(لل172-173-175-176-177-178-182-185-188-192-200-208-212-218

لطالنجالا ٔز خل زالرالالااو ل) ل  ذلا عصل)ؼ(ل  تا ل(.
ل.ل121روح لج لآمخا لل(2)
ل.2/61ااالنضا ل/لا ز  لل(3)
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  ددتل حةل دد لنددجهلا خؤ ددالآددال اددسل آددالااددالآلدداشل آددال اددلللللللللل
لطورمللا صلخ ل.

اغدداح لا ددج لزددا لجاددجابل اؽددخا للل ح ًلآددالبددااخلاددالآلددتلاىلا ل
هلامت عدد للل د ل لطلددخالد لطلخزدد ل  ددتل  ل ادداهل ددخال دداللل  الددتللللل

ل.طعول  ل للمللط ل  وا و
لل:لح  دد لل رددالمل ددا ل ج ددول  لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولللدثل ددا ل)

 هل  دد ل ح دد ل اددلل نددابخلطددالط دد لد ل ح لارددالشلددئلل ددجنتل نالددلللل
حؤ ددا للد ل ارددالا  ماطدد ل  لن ددخلل ددلثالنددللامت عدد :ل ثددخولل ح  دد لهللللل

ل- دداالو لعددتحهللل- هل  دد لردد  للثالا  لدداحللل-نددجهل اددللنددذدتلردد  اللل
 ددلثالنددولطددال عدد تلاددولام طعددو لل- هل  دد :لح  دد لهلثادداولردد  لل المددال

لخ  :ل زا لا ج لح ًلاز  ولطال عاول برو. و ل  تلل ا لآ
  ا لااالنضا :ل  طالا ثالملهلا ز ال رولحبئلطال نئلا  ل لهئلل مل
نذد ول  خًل لاةل  زالطالزا لل لثالنولطالباتلاىلاولطالا  ه ل ابهماهل
زالم لام طع لل ح   ل  رال اىل  اللح   لالخال جا ل اىل  لل لثالنول

 طع ل و ل  تلل دثالاخل لطالباتلاىلاولطالاخل لالتلل  واولا ع خلطالام
ل.لا غتولا ج لج ااالاىلالتل و لاتح

 ح ًلادطدددا ل محدددتل ا عزدددادلل ا ل رلدددلللآدددالاادددالآلددداشل دددا :لللل
 رددالملردد  ولثالا  لدداحل ددو لاددتحللل ج ددول ع ددئلحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل

 ددا لااددالآلدداش:ل نددولا ددج لح ًل  ددولا خؤ ددال ددو ل  ددتلل ددا :ل زددا ل ددالللل
 رددالمل وط ددجل لددئل  ل الددلسللل ج ددول ددا ل ددملحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولللل

لل    هرددالامت عدد لل  اددللطددخةفلللل ادةا للداددللح  دد ل اددللهلةحهل غدد عللل
 لدداحل ددئل    هددول ددحلللزلضددال    هددولزددلطلا  ه لدد لل ح  دد ل  لردد  للثالا للل

ل.ل(1)ل(   ملل ح   لالخال جا ل للخلل اىل  لل للخل اىل  
                                                           

ل.4/184رلئلا تًل ا خصاةلل(1)
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ل ز  ل لتةل خولحؤ الا عصلنجهلطالامهوا خللل   ول بوهل:
ل:لطوؽوآ  لا خؤ ال.لا   
ل:لدةحابلامزالم ل لااو ل نولحؤ الا عصل  لل.ا ثاا  ل

نددئلحؤ ددالللل ا غدداة  ل:ل ددااو لاقاه دداهلا طثددئلطددالا خؤ ددالللللا ثا ثدد ل

أَََللج اصَللجنٍُْ  ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل لللللل

اجلددواولالددملللدثالزاادد لطددالحؤ ددالللللل(1)ل[ثي ُِْللووُ فَخُللَُأُِ أَََللج ََُْللجنٍُْ عَنْللُْ فَللجْْضَُُوث     

لا علو ل ا و لللل     الول ال.
 ج ددول رددالملل:لا لدداهلا غدد اا ل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللللللا خاالدد ل

  غدددت لرملمبدددالطلددد لآعدددوللل دبهمددداآرملآالدددملل اآددد لاىللل دددا ل لدددا لل

ل.ل(2)[أَََعَُِْوث ثيً َْ أَثي ُِْووَ يًََْ هٍُْ صُ َُُّْوَِ 

ةد ددد لحؤ دددالا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللللللاخلاطزددد ل:
     الددرالآالددملل ددااو ل) ل  ددذلا ددعص)ؼ(ل  ددتا (ل نددولا لددااو لا ددج لللللللل

لجالاجلذتلال ا لصجحاتلطعو.  هػلن

لرأ٠ًٚ إٌجٟ ٌٍطؤ٠ب
 لددتلجلدد لا غدد اا لد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهل    ددئلللللللل
ا خؤ ددالللدثلردد  وهلآددال    الددرال  بدداارملمبددالللدد لطغددتا ولهلا وا دد لللللللل
  ددول ل لدد لنددجالا ه   ددئل ددا لا خؤ ددالعدداة  ل  دد ل  ؾددا لللدثل  لآددت لللللل

ل(3)ل[ٍَُُْْللوث ثيً للُْ ََللج ٍَََللج ُ أٍَُثْذِللشُ أَعِنْلل َُِ ٌَُُّ ثيْهِضَللجحِ   لا ه لدد ل لموطدداتل و ددول لددا ل

 لددتل هددئلمحددذ لاددالآلددتلاموالددتلآددملا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللل

                                                           

ل.7روح لاحلضخلل(1)
ل.132روح لج لآمخا لل(2)
ل.39روح لا خآتلل(3)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 92

 رددالمللل زددا ل هالددول زدداح لزددل  لالددتل  ل  ددخًلامضددخزو ل  ضدد ا للللللللللل
  آددت هلاددا له لد ل هالددول  ل هددئلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  للللللللل

ل هئلاقطا لآالللآال ولا زح لل
زمددال هددئلزددلطلا لددو للل نددول ال دد لاددال اددلل ال دد ل اطددئل ددواتللللللللللل

لامضخز ل.
ل خًلماثالٓرللزلضا لهلا خؤ الللاجلواولطالبراتل:

ل:لامخاةلطالا  لطلا خبئلا ض اهل ز اول عو لالخا ل.لا   
ل:لداول اطئل واتلامضخز ل و ل  تل.ا ثاا  ل

 ال دد لنددجالامزددالم ل رددطلام ددتا لل   ددخاحهلنددجاللللللل:للددت ا ثا ثدد ل
ا ه ددت لمبددخ ًل طزددم لطددالآمددو ل  ددخاةلاجل ضدد للل نددولطددالطغدداة  لللل

ل[ل.ٍَوٌَْ ثيْضَكَي ثيَََُْْْجِِ 

 لددتلزددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملالددتل  ل غددالللللللللللل
ل(1)لعددح لا غددل ل اله دد ل عدد ااول  لددو ل ددمل)طددالح ًلطددع ملحؤ ددال(للللل

ل  لا لعا  لاا خؤ الآعتل ع ااول آاط لامزالم ل.  عمللطال
 ا هلدداشلامددواآ لطعرددال ا هددجز لاالددذ  لاقردده  احلوغددوؼل  دداد لللل
 هلالدد لااماؽددلللل  ل ددتآولد لا لمددئل احل ودد ل احلددجحلهلامزددهللئلطدد لللللل
طوؽددوآ  لا ددتآاتلهل لخ ددتلا علمدد ل ا لضدداح ل عددخفلا علمدد للل ه ددو للللل

رتصددد  لآعردددالطدددالطغددداة  ل و دددول لدددا لللللا خؤ دددال ا و ددداد لابهمالددد لاملل

ل  ل لردددددتل ندددددئلاجلذ دددددخ لاق ه ددددداتللل(2)ل[ثلْعُلللللوٌِْ ََْْلللللضََِخْ يَهُلللللٍْ  

اموؽدددوآللد لا خؤ دددال ا و دددوفلآعدددتلاد دددح ل اردددهشراحلا دددتح شلللللل
لطعرال.

                                                           

ل.2/262رلئلا تًل ا خصاةلل(1)
ل.60روح ل ا خلل(2)
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ل عذ لا لخج ل اله ز تلآال رالطالبراتل:
ل:لحؤ ددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل ددا ل لددا للللللا   

إِذْ ٍُلل ٍِهٍَُُْ ثيً للُْ فِلللٌ     ددا ل لددا ل للل(1)ل...[يَكَلل ْ َِلل َ َ ثيً للُْ ََُْللويَُْ ثي ُّبٍَْللج دِللجيَْْ         

ل.ل(2)ل...[ََنَجَِمَ قًََِر 

ل:لحؤ الداخان ملآال ولا زح لهلثا ل  تهل.ا ثاا  ل

إِذْ قَللجوَ ٍُوُْلل ُ :لحؤ ددال ورددالآال ددولا زددح لزمددالهل و ددول لددا ل للا ثا ثدد ل

ٍْ ِيلللللٌ         ُُ ٍْلللللُض ََ ََ َُلللللَ   َُْ  َأثْيَك َِللللل ََلللللَ  َنْوَنذ لللللج َأثي َّلللللَ  َع ََ ٍْلللللُش  ََ ََ ْ لللللٌ  َََدلللللِش ِإ ٍَج  ِْ ِيَأِدَللللل

  ل ددخةل  دد ل  ددتلآضددخلهلا لددخج لددلهلاة دد ل آددحهللللللل(3)ل[َْللجاِ ٍَِّ

أَقَللجوَ ثيًَُِْللمُ إِْ للٌ ََََى   :لحؤ ددالطالدد لطغددخللل هلا هعذ ددئل لللا خاالدد ل

َُجٍِ ٍَللأْنًُُُُِّ َْللذْ ٌ عََِللجفٌ أََْللذْ َ ُْللنْذُرَس  يُضْلل ٍ أََُيَلل َ ٍَجدَُِللجس  ٍَجٍَََُُّللج      َْللذْ َ دَكَلل َثس  ِْلل 

ل.(4)ل[ثيَُْألُ ََفْضُوٌِْ فٌِ َُبٍَْجً إِِْ نُنضٍُْ يًِ ُّبٍَْج صَْْذُ ُأَِ

:لحؤ ددالزددئلطددالعددا صل ورددالهلا زدد الللزمددالهل و ددوللللاخلاطزدد ل

ٌ ََََثِْلللٌ ََعْءِللل ُ يَُْللل  ث أَقَلللجوَ ثُيَللل ُ إِْ لللٌ ََََثِْلللٌ  قَلللجوَ َََّللل ُهَُُج إِْ للل لدددا ل 

          ّْ َِللللل َْلللللَ ثَل  ْ لللللج  ِْ ِإ ًِللللل َْذ ْتَنلللللج ِدَضْأِأٍ  ُْ َِْنللللل َْلللللُ   ِْلللللٌ ُيْذللللل  ث َصْأُنلللللُى ثيغ  َْ ََ ُِلللللُى َفلللللْوَ   ّْ ََ

ل.(5)[ثيُُُِْْْنِنيَ

                                                           

ل.27روح لا  ه لل(1)
ل.43روح لا ا ا لل(2)
ل.36روح ل ورالل(3)
ل.43روح ل ورالل(4)
ل.4روح ل ورالل(5)
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  حالدد لبددذتلطددالا علددو للل هل و ددوللهو ا خؤ ددالا غدداحل لبددذتلطددالردد

 ددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىللللل(1)ل[ثيْذَُْلل َى فِللٌ ثيَََْْللجرِ ثيلل ََُّْْج    يَُُللٍْ لددا ل 

ا خؤ ددالا غدداحل ل لضددخلارددالامدد طاللل نددللبددذتلطدداللللللآال ددول ج ددول رددالمل)لل
رددده ل  حالددد لبدددذتا لطدددالا علدددٓو للل مدددالح ًلث ددد ل ال خددد لاردددال آةا للللل
 طدددالح ًلردددوًلث ددد ل ل دددالندددولطدددالا ضددد وا ل   ذادددوللل ال ع ددد لآدددال

ل.ل(2)ل(   ز  ل دلطل لارال  تا ل زاحهل ح ا 
 ا عمددال ددٓػل ورددالحؤ دداهلهلعدد خهلآالددملل ا ددول ااددول ددا لاه   ددئلحؤ ددالل

لا خبال لا الج الزااالطلولهلا ز ال.
 نددئلزددا لنددجالا ه   ددئلطددالا ددو للللامخهدداحلالددمللل اددولاددوهل خ دد ل
 الع ددد لاخلددداؼل ا لدددا للل طدددالاخلددداؼل ع دددا ل وردددال  خ بدددولطددداللللللل

ا لددا ل هددو لل ورددالآال ددولا زددح لا ددوداح لهلطغددخلللللللللا زدد اللل  طددالل
  دددخ لا عشدددا لهل وددد لدحاآ ددد لال دددت لامدددتًللل دة ددداحل ل ضدددرتل دددول

لا هاح ىلاحلت  لطث ح ل.
دثليل ددذ لا لمدد ل احللددوولطددت لرددل لرددعواتلطهها  دد لهلزددئلرددع لللللل
 ددٓت خلا ت  دد لزم دداتلنادالدد لطددالاحللددوولطددالاحلعودد ل سلونددالهلرددعااالراللل

 ل ددا لل(3)ل[فََُللج َّءَلل ْصٍُْ فَللَََُأُِ فِللٌ ُْللنْذًُِِْ إِال  قًَِللَر  َُِِللج صَللأْنًُُوَِ    ل  لو ددول لددا

طل ددذ ل اللددخج ل نددلل ددذ لاحللددوولازددعااالرال زددالمرالطددالا  زدداةل طددالللللل
ا هالدددال ا هزدددوشللل ندددول رددد ال لحل ددد ل  مهدددولا  جاد ددد لمدددت ل و الددد للللل

برددالطددالامخدداد ل اقاه دداهلطددال ضددوحنالهلا زددعواتلا ح لدد لآعددتلد خال
ضدددخل  لا  دددحفلاخلددداحبللحللدددولا لمددد للل لالدددالاحل وااددداتللل    دددالا 

                                                           

ل.64روح ل واسلل(1)
ل.5/251ا تحلامعثوحلل(2)
ل.47روح ل ورالل(3)
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%لطددال داردداللل ددمل ددو لل لزدد مرالهلرددل لرددعواتل  ددخًل هغددالللل9سلددول
ااجلددتول غغددا لآالددمللا عدداشلمبددال ددت  لآددعرملاناآدد ل ا ددحبللل ل ددا للللللل

ل بوول لانتلا ت   لحل ا لآاط لا عاشللل عخفلا  ا  لآعرمل.
   ددئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملا خؤ ددالللللللل نددئلزددا ل ل

 ا د لحجنددال  الدد لاجلملد ل لددئلاخلددخ الد لطلخزدد ل  دتلطددالا ددو لل  لطددالللل
اقبهرددداةلهل  زددد لا خؤ دددالللامخهددداحلندددولا   ل لموطددداتل و دددول لدددا لل

ل.لل(1)[إِِْ هُوَ إِال  أٌٌَّْ ٍُوَّي *ثيَُْوَى  ٍنغ  عّأَََج  

 ِٓ ِصبز٠ك ٔصطح ادلالئىخ ػٍٟ )ع(ً٘ ِجبزضح اإلِبَ 
 اددال اعددملطددال لدداحدللل عدداحل عدداة ل)لل لددتل لددت ل ال دد لادد لا غدد  لل

لاخادال الملطلخالد  ول  تل.ل
 لددا ل:ل ددال عدد اولذلمددتلدآمددهمل  ل ددهحزملهلاجلعدد ل   ل هحاددالهللللل

ل.(2)ل(ا عاحلزجاهمل ا حتل ول لالمو لث  ل لالخلخالد للالؾ م
ا لا هلدددت ل عدددتول  دددا لامضدددخز ل ل دددا لطغدددتاولطدددال ردددطلام دددت

لاا  ذ .
د  دددولاقطدددا لآالدددللآال دددولل زدددا لندددجالا ه دددت ل طدددخا لآغددد لا للل ددد دلل

 هال دددالؽدددخاه ل ؾدددخاولآالدددللآال دددولا زدددح ل لهالدددوللل  دددت لللا زدددح للل ا
ا هح رمددالهلا ؾددخولآالددملل  لا لهددئلزددا ل خ لددا لطددالاقطددا لآالددللآال ددوللللل

اىلآددذل بددئلامدد طع لصددخلا زددح لردداآه جللل  ل دد دل ددول دد هللل   ددمللل
لزلطلا  ه ل ل.

                                                           

ل.4-3روح لا ع ملل(1)
ل.4/21ا ز  ل/لااالنضا لل(2)
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   ددولصددانتلادد  لامزددالم لزددااوالهل ددا لة دداهلهل عددئلاملخزدد للللللللللل
 هل  خاةندددالامهلا لددد للل دددجال  عمدددالاازددد تلامضدددخزو ل ل ددد طخلا دددعصللل

لعالمللاىلآال ول ج ول رالملمبح لهرمل.
 ددخًلنددئل هددئلاقطددا لآالددللآال ددولا زددح ل وال دد لاددال اددلل ال دد لطددالللل

 آالدد لاددذ  لامحد دد ل ددو لطلخزدد ل  ددتل عغددخ لا ددعصلعددالمللاىلللللطغدداة  

دًََلللي إِِْ صَءْلللذِ ُأث أَصَض كُلللوث  آال دددول ج دددول ردددالمل  عددد ااوللل دددا ل لدددا ل لل

أٍََللللللأْصُونٍُْ َِللللللّْ فَللللللوَِْهٍِْ هَللللللََث ٍُُْلللللل ِلْنٍُْ ََدُّهُللللللٍْ دِخََُُْللللللزِ االَف  َِللللللّْ ثيَُْرَةِهَللللللزِ       

ل.(1)[ََُُو َِنيَ

 ل   لاددخ دلاقطددا لآالددللآال ددولا زددح ل وال دد للللاجلددواولالددمللل اعددل
لآعوا ل طوحل جزخنالاة  ل آحهل نلل:

ل[.إِِْ صَءْذِ ُأث:لا غ ل لو ول لا ل لا   

:لا هلدددوًل ا هلدددخولد لاىللل اخلضددد  لطعدددوللل ادددج لا دددع سللا ثددداالل

ل[.أَصَض كُوثهلرل الول لو ول لا ل 

احلا دددعصلعدددالملل:لد دددال دلددد لبددد طلامضدددخز للل دؽدددوخلا ثا ددد ل
اىلآال ددول ج ددول رددالمل امرددابخ ال ا اغدداحل اللهددا للزمددالهل و ددول لددا لللل

[ل ه ددو لنددجهلاة دد لطددالا ضددوانتللللأٍََللأْصُونٍُْ َِللّْ فَللوَِْهٍِْ  هلاة دد ل آددحهلل ل

آالدددملل دددااو ل) ل  دددذلا دددعصل)ؼ(ل  دددتا ل(لا دددج لا دددهػلندددجالاجلدددذتللل
لال ا لصجحاتل اخان لهلا ا لع هول.للللللل

                                                           

ل.125روح لج لآمخا لل(1)
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ــطاءح يف ــبىل ل ــٗ رؼ أَإِذْ ٍَِْلل ُنٍُْ ثيً للُْ إِّْلل َى ثيغ للجةِفَضََِّْ ََْ َُللج يَهُللٍْ     للٌٛ

أَصَللللوَلُّأَِ ََِِ َََْلللل َ ذَثسِ ثيَِللللوْنَزِ صَهُللللوُِ يَهُللللٍْ أٍَُ ٍِلللل ُ ثيً للللُْ ََِْ ٍُِْلللل ِ ثيَْْلللل ِ     

ل.(1)[دِهًََُِجصِِْ أٍََكْغَ َ لَثدِ َ ثيْهَجفِ ٍَِّ

[لإِّْللللللللل َى ثيغ لللللللللجةِفَضََِّْ[ل  ٍَِْللللللللل ُنٍُْ ثيً لللللللللُْ ل دددددددددخةل  ددددددددد ل 

ل[لددلهلج  لا ل  ل.ٍَكْغَ َ[  ذَثسِ ثيَِوْنَزِ[  صَوَلُّأَِ  

 طددالاقآ ددادلهلج دد لا ل دد ل آددحهلد لاحنددالآددال آددتلزددخ ملطددالللللللل
آعددتلاىلآددذل بددئل الددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااول آددتا للللللل

عدددتل دددخ برملا ه لددد لطدددالامت عددد ل  لدددئلآدددابح ل خ لدددا لآش مدددا ل عا وادددولآ
لا لوة لد  راللل ا واد ها لنمال:

ل:ل ا ال ل اللر  ا لابمال لاا لؾاد ل ا لاةط لطالا ضا ل.لا   
:لبددد طل دددخ طلاخلددداحالطدددالط ددد لاجح لددد لمحا ددد لا لا الددد للللا ثاا ددد 

الددتل  لالدد ل ددمل اددولردد  ا لحرددا  ل ددتآونمل الهددتاحبل دالدداثلا لا الدد للللللل
ا ددتآوًلطددالا ددعصل  عدد ااوللل  ددتل لددت لا  ددح ل اددولدل عددئل ددجهللللللللل

 ا َهِذ  دددُخ:لَ دددِذ ُ للا دددتآو لطدددال ادددللرددد  ا لللد دددالندددولادددوهل ذ  دددخل)للللل 
ل.(2)ل(لَت:لَ ٖزِعُهُول  ٓوطهوا  مٔجٔو.ل َدٖ ِحُتلا ض

لزمال   للا هذ  خلمبلعمللدزخا لا ذادخلط  وثلطال   لا ذ اح ل.
ل  زهلخ لطالنجالا وآتلطزادئلآت ت لطعرال:

:لردددحط لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل آوة دددولللا   
لراما لد لامت ع لرواتل  ل لطلخز لاتحل  ل ل ل ل.

                                                           

ل.7روح لا ا ا لل(1)
ل.1/296ا غ اىلهلا ال  لل(2)
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ضددد   لاق  ددد ل طغدددا ل لامحد ددد ل الدددعصلذلمدددتلللل:ل ؾدددوحلاما ثاا ددد ل
عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللل دددجال  عمدددال  لددد لاملخزددد ليلا عغدددخللللللل

أَيَكَللل ْ َْءَللل َنٍُُ ثيً لللُْ دِذَللل ٍَْ   المزدددالم لطدددالآعدددتلاىلآدددذل بدددئل لو دددول لدددا ل لل

ل.ل(1)ل[أَََْْضٍُْ ََذِي زئ

للدثل:لصدددٓتلآؾدددتلا غددد اا ل دالددداةلاخلدددوفل ا الددد لآدددعرمللللا ثا ثددد ل
 ددتحبلاجلم دد ل ددو ل صددت لاوددطل ددخ طل  ارددملد  ددوال  اهلددا للل   ددو لل
ندددجالا الددد لآعدددتل ت  دددولردددللا ل الؾدددلال ا دددوناللل  دددتل  دددو لطددداة لللل
 ال خ دد ل اخلغددوط ل اعدد ل  اددولطدد ل لددا ال  الددللاحلدد لزددا لا ددخلطدداللللللللللل

ٍََُجلِيُوَْلللمَ فِلللٌ ثيَْْللل   دَْْللل َ ََلللج     ا غددد اا لصلددداة و لا دددعصل لو دددول لدددا ل لللل

ل.ل(2)ل[َّ نَأَْ َُج ٍَُُجقُوَِ إِيَي ثيَُْوْسِ أَهٍُْ ٍَنظُ ُأَِصَذََِ

:لاددذ  لا وآددتلطددالآعددتلاىلمعدد لعددت حلا ه ددا دلطددالالدد،لللا خاالدد ل
ا غدد اا للل لددتل زددخطرملاىلآددذل بددئل امددخاةلطعددولدرددهتاط ل دداآهرملىللل
 ا خرددو للل بلددئلنددجهلاقرددهتاط ل دد  للاددا الوال اق زددا لطعددول لددا للل

لا وآتلا  خ ملاا  ودلاا تًلا واد ه ل.لل طعول
:لااهددت تلاة دد لحبددخفلا لوددال ظددخفلا ذطددا ل)دث(ل   ددئللللللاخلاطزدد ل

 اددولهلذلددئلاغددتلطهلالدد لاا  لددئلاملددتحلاثزددخ ال ل ددا لعددت حلا وآددتلطددال
آعدددتلاىلآدددذل بدددئللل ندددئلا دددالد هزددداول)دثل(لهلاة ددد ل خ دددا ل   دددتل

جلدل  دددو ل دددولذلدددئلطددداللام اب ددد ل  لا هلال دددئلللاجلدددواولالدددمللل   ع دددلل
لاقآخاول.

ل:ل خًلطالنللز    لا وآتلاق لللهمئل بونا ل:ا زاةر ل

                                                           

ل.123روح لج لآمخا لل(1)
ل.6روح لا ا ا لل(2)
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ل:لاذ  ل خج لاا وآتل.ا   ل

أَإِذْ ٍَِْللللل ُنٍُْ ثيً لللللُْ إِّْللللل َى :ل و دددددول لدددددا لهلج ددددد لا ل ددددد ل لا ثددددداالل

صَهُلللوُِ يَهُلللٍْ أٍَُ ٍِللل ُ ثيً لللُْ  ثيغ لللجةِفَضََِّْ ََْ َُلللج يَهُلللٍْ أَصَلللوَلُّأَِ ََِِ َََْللل َ ذَثسِ ثيَِلللوْنَزِ   

لنللا وآتلطالآعتلاى.ل(1)ل[ََِْ ٍُِْ ِ ثيَْْ ِ دِهًََُِجصِِْ أٍََكْغَ َ لَثدِ َ ثيْهَجفِ ٍَِّ

ل:ل وا للاذ  لج اتلارجالا وآتلاق لل.ا ثا  ل
ل:لدل لا وآتلاا زع لا علو  ل.ا خاا ل

لالمل.:لحؤ الا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول راخلاطسل
 امخهددداحلندددولا ثددداالل ا ثا ددد ل ا خااددد ل آدددحهللل طدددالاة ددداتل و دددول

إِذْ صَُْلللللضَشَِثُوَِ ََدِهُللللٍْ فَجْْلللللضَََجحَ يَهُللللٍْ ََْ لللللٌ َُُِلللل ُّنٍُْ دِلللللأَيْ   َِلللللّْ     لددددا ل ل

آدددت  م(لاغددد   لاماؽدددلل  الدددمل لدددئلاة ددد ل) ادددللل(2)ل[ثيَُْرَةِهَللزِ َُللل ْلِفِنيَ 

ل طالا زع لا علو  لصوانتلآت ت لطعرا:قرهلخاتلاذ  الالتلاملخز للل
:ل  عمددال لدداحولا غدد ا ل ددو لاددتحللل عدداحتلاملخزدد ل خ لدد للللللللا   

ل لددتلرددل ل  حاةتل ددخ طل هددئللالظردداحل ددخ طلدعددخاحنالآالددمللا لهددا لللللل
ا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلط دد ل  الدد لامل دد للل  ددخالطدد ل

ا ل دآدد مللل طلددولط دداتللعددا لولصددخ تا ل اد ددا لطددعرمللل اثالنددولاة لدطددلل
لا ع اوللل نملهلددة اةلطزهمخل.

  لالدددولا غددد اا لا دددج ال ال دددوالآدددالطلخزددد لادددتحل زثدددخلطدددالا دددج اللل
 خبددوالطلددول ارددمل ل لالمددوالاا همددا لة ددو لاملخزدد للل آٓت ددول ددخ طلللل
 خعدد ل  الؾددا لآالددمللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااوللللللل

 ج دددول ردددالمل ت دددولاا دددتآاتللل  دددا ل  ع دددجلح ددد لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول

                                                           

ل.7روح لا ا ا لل(1)
ل.9روح لا ا ا لل(2)
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َنددددٔجٔهل ةددددَخِ ْطلَبدددداَتِتلٔاُخَ المأدَرددددالَ  مِخخ َنددددالللَبدددداَتِتلُ َ ددددآةبللل)ا الددددرمل
َ ُ  مددٓجُولَحُرددو م مل"لللَ  مدداَ لَ َح مددَ لَ َتِ ددٔولَ اِرَهِعَغددَخلَحٓاددُولَ  مدداَ لا ال ُرددٓمل مِأ ددِذللل

ل.(1)ل(ِرَتبملَ َ ِآَتبمٔ للَطالَ َآِتَ ٔعللللا ال ُرٓملدٓالل مِاُضُتبملَآ
:لآعددتطالآالددملا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملوددخ اللللا ثدداال

 دددخ طلطدددالط ددد له وصدددرمل آدددذطرملآالدددملل ها دددولللارهضددداحل عددد ااوللللل
  اعدد لا اغدداحل ارددملزددااوال ددتل لرددت الاا ددت اهلآعددولهلامت عدد لللدثاللللللل
ةنمردددملآدددت للل  ددد سل احبردددالزمدددالهل لدددئلطلخزددد لادددتحللل   دددعرمللل
 ظرددخ الا عغددخ ل  زددالاق لدداهللل  اآدد لاىل حرددو وللل زاادد لنددجهلللللللل

لاقرهضاح ل خ لا لطالطوؽ لطلخز لاتحل.
دثل ودددالا اغددداحلقحاة لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللل
دردداآرملاقرهضدداح لآالددمللسلددولاخلغددوؼلل لددا ل ددولرددلتلاددالطلدداثلللللللللل

ل.ل   ا ل خ تاال الحرو لاىل اى)
:ل لددتلجطعددالادد ل عددت عابل صددرتاال  لطددالب دد للللل ددا لل:ل بددئلل ددا 

ادددولندددولاحلددد لل  آو عدددابلآالدددمللث ددد لآروةادددال طوا  لعدددالآالدددمللا زدددم للل
 ا واآدد ل دد لل دداط،ل ددالحرددو لاىلمددال حةتل ددع الطلدد لل ددولا ددجًللللللل
الثدد لادداحل ل ددولارهلخؽدد لاعددالا ل ددخل خؾددهولخلؾددعاهلطلدد لطددال الددالللل

تاللدادددال غددد لهلطعدددالحبدددئل ا دددتلل طدددالا دددخهل  ل اللدددمللاعدددالآدددت اال دددل
احلددخولعددتولآعددتلا اللدداتلل لددئلاىل خ دد لطعددالطددال لددخلاددولآ عدد لل زددخللللل

ل.(2)ل(آالمللاخز لاى
 رددلتل وط ددجلردد تلا  شللل  ددتل رددالملآالددملل ددتلطغددلتلاددالآمدد لللل
آعددتطالالثددولا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملردد  ا لد لامت عدد لللللللل

لل ثخول.
                                                           

ل.3/153داةلاملاةلل(1)
ل.2/392ااالزث ل/لا ز  لا علو  للل(2)
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رددالملهددواولرددلتللل  ددا لللل ارهلضددخلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول لللل
ل.(1)ل(ٔرُ  الَ  مِأضُخ اللل مل ٓ لا ال َولَ َلا مملل مِتلَ َآَتٔاللدِ َتًلا و أد مَهِ ا )

 ددال ددت لآالددملل  لا وآددتلاق ددللبدداتلاددا و للد لا ددعصلعددالمللاىللللللل
آال ددول ج ددول رددالمل ا عزددل لادد لا ددو لل ا لددخج لآمددو ل  غددوؼلطوالدد للل

تلاق ددللادد طخلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللل ل ددا لاقاه دداهلا طثددئل ا وآدد
ل رالمل ع ااولاا ز ل ا هوبولد لط تا لاملخز ل  لاتلامضخز ل.

زدد الل اشددخلل:ل ددو لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل:لللا ثا دد 
ل.ل(2)ل(د لطغاحهلا لو لآض  

ل امخاةلطالا لو لا غخآمللطال خ طل و لاتح.
اىلآال دول ج دول ردالمل المحد د ل دو لادتحللللللللل:لحؤ د لا دعصلعدالملللللا خاا ل

نجالب  ئلطهلمملالماطد لعد خاتلج دجلللل د لاحهل ع ااولللدثل ا لا عصل)
العا ل خرولا لا زماتل ادح لل المالاذ لد لادح ل   تلآ لرداآ للل

ل.ل(3)ل( مل ال لآالملل عا اهلا عل ل لو :ل"ل  ابلاغخلاىلدثلةآو و
صلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللل:لاردده ا  ل ةآدداتلا ددعللاخلدداطسل

َ  مدددِتلاِحَ َ المدددِ ل ةدددَخِ ْطلٔ دددَ ل ثزدددخهل وآدددتلاىلآدددذل بدددئل دددولاا عغدددخل)ل
َ َرددال َمل ج ددول مِعددَلَ ِ ل م مْ َلالمددِ ل مالمٓمددالَحجَنددالَحُرددوُ لا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔوللللللل

ل.ُولد ممللاْ َوأة لَ ُنَولاْ  مٔث ُتلا  ٔج لَباُت الٔطِعل-َ َغٓوَولٔطِالاْ َللمِعلمئ ل
 مددداَ لا ال ُردددٓملَندددٔجٔهل ةدددَخِ ْطل مدددِتل مْ َلالمدددِ لٔاُخَ المأدَردددالَ  مِخخ َندددالللُ َ دددآةبللللل

َ ُ  مدددٓجُولَحُردددو م لللا ال ُردددٓمل مَعِغدددَخبلا  دددٔج لَ َآدددِت ٔعللللا ال ُردددٓمل مٔ دددِعُرِمللللللل
ل.(4)ل(اْ َ َتا م

                                                           

ل.1/615ا ز  ل/لااالنضا للل(1)
ل.4/37رلئلا تًل ا خصاةللل(2)
ل.4/37رلئلا تًل ا خصاةللل(3)
ل.1/621ا ز  ل/لااالنضا للل(4)
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 ااددولل طدد لا وآددتلاق ددلل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللللل
اطهعددد لآدددالداهدددتاتلا لدددو لاا لهدددا للل زدددا ل عشدددخلد لطدددالضلدددت لةا دددئلل

لطلز خنملآالملل طئلحبوآرملآالا لها ل.لللل
 ل:ل دثل لدددتزملاىلهلندددجهلل   دددو لطدددال بدددوهل لدددت خلج ددد لا ل دددللللل

ل.اة  
:لةآددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااول الضدد خللللا زدداال 

لىلآذل بئلآالمللالم لنجالا وآتللل دل  ول نملا ص لا  وا ل.
:ل ددخةلا  دد شل ا لعددوشلآددالامزددالم لدلددهمل ل طه ددخ  لللللللللا ثاطعدد ل

 ندددئلاقادددا لل(1)ل[إِِِ َََُّْللزَ ثيً للِْ قَ ٍِلللخٌ َِللّْ ثيُُُِْْْللنِنيَ     ددا ل لدددا ل ل

ا لللاجلددواولالددمللل لاددا لا  ددخةلد زددا ل جا ددول   دد هللل ددا لطددالاق زدد

ٍَجعِذَللللجلًِ ثي للللٍََِّ ََْْلللل َفُوث عًََللللي ََْْفُُِللللٍُِْ الَ صَكْنَغُللللوث َِللللّْ َََُّْللللزِ   لددددا ل 

ل.(2)[ثيً ِْ

 ٌٍصحبثخ ل[أَإِذْ ٍَِْ ُنٍُْ ِسح آ٠خ 
   دددتلا هلدددخ ،لا خانددد ل اد ددد لطدددالا غددد اا لد دددال هؾدددمالطدددتىللللل

ل ا ثعاتلآال رملطالبراتل:ا غ اا ل
:ل دددخ الا غددد اا لطددد لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملللللا   

نََُللج ََيْ َاَللمَ ََدُّللمَ  سلددولطلخزدد لاددتحلادداحل ل ا ددو لللل  لددت خل و ددول لددا ل للل

زمددالا خبدد لحادد لطددالا هدد ل  عدد اا لطدداللللللل(3)ل[..َِللّْ دََْضِللمَ دِللجيَْْ    

لا و رملااحل ل.

                                                           

ل.56روح لا آخافللل(1)
ل.53روح لا ذطخللل(2)
ل.5روح لا ا ا لل(3)
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:لد لدددداهلا غدددد اا لا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملهلللا ثاا دددد 
لاخلخ الهلا  هادتل و لامت ع ل.

:لا ددا ل ددااو ل نددول  لاخلددخ الهلا  هادددتل ا زددخا الجاددجابلللللللا ثا ثدد ل
 دد سل طددخا لرددرح لآالددمللا غدد االلمددال  ددولطددالامخددا خللل ا ثًل امضددل للللل

كُلللوَِ َْفَكَلللزَ َِلللشِريَر  أَالَ   أَالَ ٍُنفِ ا لعددداتللل  لو دددئلا آمدددا للل دددا ل لدددا ل للل

ل.(1)[نَذِريَر  أَالَ ٍَكْغَُْوَِ أَثلٍِ ج إِال  نُضِخَ يٍَُُْ يَََِْ ٍٍَُُِْ ثيً ُْ ََََُّّْ ََج نَجُْوث ًٍََُُْْوَِ

:لا  ددودلااقطهثددا ل ددتآو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللا خاالدد ل
خز لردددواتلادددوح ةلهلاخلدددخ الطدددالامت عددد لللطددد لد همدددا لطح دددا لامضدددلل

  لددداحلادددذ  رملسلدددولامت عددد ل  ل  للندددجالا ذ دددالضلدددت لالدددتل دددخ اللل
ا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولطددالامت عدد لللزمدددالللللللللل

ل غئلهلطلخز لاتحل.
 نددئلا ه دد ل اددولردد  ا ل امضددخزو لد لنددجهلامزدد   لآعددتطال آالعددوالللللل

 اددللردد  ا ل زدد ارملا ددع  لهلط دد لهل ح دد ل  ددا لالددتل  ل عددالرملحرددو لل
 لو ددو ل  خبددوال لهددئلذلمددتل  اد دد لطددال عدد ااول نددملال ددت  لآدداللللللللل

لامت ع ل لئل  ل    رملامتةلطعرال.
لاجلواولالمللل ضلهمئلنجالام خلهل  ااول بونا ل:ل

:لطدددال ددد لآالدددمل ادددولرددد  ا ل  عددد ااولهلا لا الددد ل ندددملهلللللا   
لا وخ  لطالا ضا لد لط  ل.

الا هخوددد طل ام دددخلطلخزددد لادددتحل طدددال لدددئلل:ل لدددتلردددل لندددجا ثددداالل
  وآرددالاع ددولرددع للل طددال دد ل لالددشل خ ضددا ل  لا ددعصلذلمددتا لعدداحل ددولللللللل

لطز تلهلامت ع لطلخالهلزهادتل و ال  لهلتلآعرال.

                                                           

ل.121روح لا هوا لل(1)
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 طددالزهادددتلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملا دد لرددلل لطلخزدد للللل
لاتحل:

ا ادددواتلهل:ل وبدددولا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملد لللللا   ل
ل.(1)صرخلع خلطالا زع لا ثاا  ل الر خ 

:ل وبددولا ددعصلد لزلددتل خ ددتل و ددا لهلصددرخلعدد خلطددالا زددع للللا ثاا دد ل
ا ثاا ددد ل الدددر خ ل  ؾدددا للل  زدددمملل دددذ  لا  دددخهللل امخهددداحل اردددالزه لددد لللللل

لا  خه.
ل ا عذاهل  شلل   عول  سلع خ  ا .

اددواشلهلصددرخللل:ل وبددولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لللا ثا ثدد ل
لحا  لا   لطالا زع لا ثاا  ل الر خ ل.

:ل دددخ الا دددعصلد لطدددال زدددممللادددتحلا   لهلصدددرخلحا ددد لللللا خاالددد ل
لا   لطالا زع لا ثاا  ل الر خ ل.

:ل وبددولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لث لا لضدد  لللللاخلاطزدد ل
لهلصرخل اةًلا   لطالا زع لا ثاا  ل الر خ ل.

هلالددو لذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآددت ل  ددوهلل طددالاقآ ددادل
 هددا لهلزددئلنددجهلا  هادددتللل طدد لنددجال زددممللهلزهددتلا ه زدد ل ا زدد  للل
 ا هدد ح ىل ددذ اتل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل  لددا لطددثح للل

ل ذ  لا اواتللل  ذ  لاواشل سلوهل.
موطددداتل دلآددد  لاردددجهلا هزدددم  لمخا  هردددال الوا ددد لد دددالندددللطدددالآلل

 ددااو ل) ل  ددذلا ددعصل)ؼ(ل  ددتا (ل ا ددج لنددولطوؽددوهل آعددوا لنددجالللللللل
لاجلذتلطالا ه ز ل.

ل

                                                           

ل.ل254 اشخلاجلذتلا وا تل ا زه لالتلاماد لطالنجالا ٔز خلؼلل(1)
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 ذطجخ ػزجخ ثٓ ضث١ؼخ ٠َٛ ثسض
 ل  ددال ددخ طلزالددرالآادطدد لآالددملل هددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللل
 رددالمللل ظرددخلا ددرتةةلاهخالددال اد دد لطددعرملآددالاخلددخ الطددالط دد لطدد لللللل

رملطددالنددجهلا واد دد ل  ل ع غددخلاجلدد طللل نددئلا ددج ال حرددالوالاددتادئلآددعل
لا هخالالآالاملخز لارملللاجلواولنولا   ل.

 دددو لادددتحل  هوالددد لآدددتةل  دددا للآمددد لادددال ندددتلل دحردددال ل دددخ ط
حبددت لا لغددخل ارددهلخ لآعددتل وا ددول ددو لرلدد مللللامزددالم للل زددا ل هغددالل

امزددالم ل درددهوحآولحلددا مل لددا رمل آددذطرملآالددمللطح ددا لامضددخز لد للللل
   لاىلآددذللل لددتل ةحزددوالا هؾدداةلادد لاملزدد خ اللل عددخ الآالددمللا لهددا لل

ل بئلااعخنملآالمللا   خل ا   اح.
 المدددالحبددد لد لطلزددد خلامضدددخز ل رددد  وهلد لزدددا ل دددتلح ًلطدددتةا للل
 المزددالم ل لددا :لطددالح  دد لصدد  ا لل  ل لالددمل  لامحد دد ل عذ ددو لاوخ دد للللللل
آدد لطددالا زددماتلد لا ح لل نددئلعددت حل نلددوشلامخزلدداتلا  ؾدداد  للللل

ندددجالا ذطدددا لطدددخج لآاززددد ل لدددوشل عدددلوةلامحد ددد لاجلدددواولالدددملللهل
اردد لهلاموؽددوهل ا     دد ل ا زددخآ لللدثل  ددوولللل د لزددا لنعددابلاددو لصلل

لرخآ لامحد  لرخآ لا  ؾاد اتل ؽلا ا .
ل700 غدد   ل  لنددجهلامخزلدداتل رددخهلطددالا غددوتل  ددتل غددئلد للللللل

  دددالزدددملهلا زددداآ لددل اردددال للدددمللةادمدددا لطهخال ددد لمبخا دددتلزدددث  لآددداللل
ردددخآ لامحد ددد ل اردددمل رلودددو ل  غدددلت  لهلا زدددماتلمبغددداة  ل و دددولللل

  حةلآددداللل(1)[إِْ َُلللج َََْللل ُُِ إِذَث ََََثلَ شَلللَْتَج ََِْ ٍَكُلللووَ يَلللُْ نُلللّْ فَََهُلللوُِ  لدددا  

د ل ددخج ل} رددالمل ج ددول ددخ لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول اددللا ددتحةاتل ددا :ل

                                                           

ل.82روح ل سللل(1)
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 ددددا :ل ضددددرتهلاىل طحد دددد لا ال ددددئل طحد دددد للل{ا   ددددخلزددددا لطضددددروةا ل
ل.(1)(ا عراح

 هلاة دد ل آددحهل حةلآددالاقطددا لبل ددخلا غدداةولآال ددولا زددح ل اددولللللللل
عددالملل ضددرتنالطحد دد لا ال ددئل طحد دد لا عردداحلل ددلثالللللعددح لا   ددخل ددا :ل

ا لهدد ل ددولطددخ  :ل  لهرددالطحد دد لللللا للددتلعددح لا غددل لطدد ل الددوهلا   ددخللل
ل.لل(2)(ا ال ئل طحد  لا عراح

 الدددتل  ل  ددد لآمددد لادددال ندددتل خ ضدددا لالدددت ل بدددوةل  لطدددتةللللللللل
 المزددالم للطددعلرملطددالا وم ا عدد لل طددالاقاددت اهلسلددولا لهددا لدثلاددٓ ال ددملل

ل.آذ لا اغاحلآالمللا ت اهل همللاموتل  لا عغخ
   دد ل ددتلح  دد ل ددالطلضددخل ددخ طلا لح دداللمددئلامعا ددالللل)ل ل ددمدثل ددا

اواؽدد ل ثددخوللمددئلامددوتلا عددا  ل ددو ل دد سل ددملطعلدد ل دلطال دد لادلللللللللل
لهدددئلحبدددئلطدددع مللهدددئلحبدددئلطدددعرمل هدددمللُ رددد و رمل اىلطدددال حًلا لُ 

 ددددلثالاعددددااوالطددددع ملآددددتاةنمل مددددال دددد لا لدددد طلالددددتلث دددد ل ددددخ اللل
للل  تل ؾخلطلخز لاتح:(3)(ح   م

ل ل مااو لطالامرابخ ال. ح 
ل.لش ا تل رهو لحبح لطالا  

ل.(4)طاد ل رللو لحبح لطالاخلذحال
  ل  لآددتةلا اغدداحلسلددولطدداده ل  ا ددتل  ح ددو لحبددح لل ددال لدد لللللل
داددجاحل لددج خلآمدد لاددال نددتل لددخ طل ارددملردد لهئلطددعرملطثددئلآددتةلللللللللل

                                                           

ل.306/ل6ا تحلامعثوحللل(1)
ل.80/72ا ل احللل(2)
ل.1/334آ و لا  خللل(3)
ل.ل2/489ااالزث للل(4)
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لطدداطددال لهالددولامرددابخ  للل لبدد طل ددخ طلآددتالللحادد ا اغدداحلنددجال  لل
ل. ل لاا رخل  لصلخىلطعرم

 طدد لصددت ل لدد لآمدد ل  اددولجلدد لد لا ل ددا ل عددخبلهل رددطلدلهمدد لللللل
حؤردداتل ددخ طل  ل هددا لامزددالم ل دد سل طددخا لرددرح لل نددئلزددا ل ضدد لد لللل

 ل ارددمل نددئل دداح ل  ؾدداح لآدد طلللل   الدد ل دد  ل ددخ طلااملدداحد ل امزدداللل
لللا ع دددداى ةآدددد لل داضدددد ا ملاؾدددد ا  لا وا ددددت الد لط دددد ل ا ثددددخ للللل

للا عمددالبدداتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملحبخطدد للاجلددواولالددمل
ل.ا خاال ا ذاالل اه ت تلآتةلا ذ بات

 طدددالدآ دددادلاشدددملاة ددداتل    دددا لاحلدددح ل احلدددخا لدلدددلتلآدددت لللل
لج اتلطهها  اتلطالروح لاقرخاتل هؾمالا عرلل ا ذبخل نل:

إِيَللي عُنُكِللمَ أَالَ صَذُُْللغَُْج نُللى  ثيْذَُْللظِ فَضَكُْْلل َ ًََُوَ للج      أَالَ صَََْْللىْ ٍَلل َلَ ََشًُْويَللزَ  لا   ل:

ل.لل(1)[ََُُْْوَ ث

أَالَ صَكْضًُُلللوث ََأْالَلَنُلللٍْ يََْلللََزَ إَِْلللرَ   َْْْلللُّ َْللل ْ ُقٍُُُْ أَإٍِِلللجنٍُْ إِِِ قَلللضًٍَُُْْ      لا ثاا ددد ل:

ل.(2)[نَجَِ يِغْتَج نَذِري ث

ل.(3)[ثي  َْي إِْ ُْ نَجَِ فَجََِّزَ أََْج َ َْذَِر أَالَ صَكْ َدُوث  لا ثا ث ل:

أَالَ صَكْضًُُللوث ثيللنِفْ َ ثي ضِللٌ َّلل ٌَِ ثيً للُْ إِال  دِللجيَْْ   أَََللّْ قُضِللىَ ََظًُْوَ للج فَكَلل ْ       لا خاالدد ل:

ل.(4)[اًََْْنَج يِوَيَِ ِْ ًُْْغَجَْج فَرَ ٍُُْ ِفْ فٌِ ثيْكَضْىِ إِْ ُْ نَجَِ ََنءُوَ ث

                                                           

ل.29روح لاقرخاتللل(1)
ل.31روح لاقرخاتللل(2)
ل.32روح لاقرخاتللل(3)
ل.33روح لاقرخاتللل(4)
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أَالَ صَكْ َدُللللوث ََللللجوَ ثيََْضِللللٍَِ إِال  دِللللجي ضٌِ هِللللٌَ َََُّْللللُّ َّض للللي  لاخلاطزدددد ل:

ل.(1)[ٍَذًُْغَ ََشُ ُِِ أَََأْفُوث دِجيَُْْْ ِ إِِِ ثيَُْْْ َ نَجَِ ََُْتُوالَ

 بدداتتلاة دد لاغدد   لاجلمدد لاددوا لاجلماآدد لجلمدد لامددجزخلل امددخاةللللللللل
ل.املعمللا آمل مشو لا جزوحل ا اا 

أَالَ صَكْضًُُللوث ثيللنِفْ َ ثي ضِللٌ    وغددوؼل ا لدد لاددتحلنددئل ددت ل و ددول لددا  للللل

ُْللِ ْف ِفللٌ ثْيَكْضلل        ٍُ َْج َفللَر  ًَْغج ُْلل  ِْ َ لل ًَْنللج ِيَوِي َْ َ للج َفَكللْ  َا ًُو ََْظ ّْ ُقِضللَى  ََلل َْ   َأ ُْ ِإال  ِدللجْي ً لل ٌَ ثي ىِ َّللِ 

آالدددمللبدددوادل هدددئلا   ددداحل د ل ل لدددت  الا لهدددا للل(2)[إِْ لللُْ نَلللجَِ ََنءُلللوَ ث

ل.   لنجالا لهئلطالاحل لا ج ل جزخهلاة  ل آحه
اجلددددواولدلل  ددددت لآال ددددولا زددددع لا علو دددد لهلآددددت ل هددددئلا   دددداحللللل
 امضدددخز لردددواتلآعدددتطالزدددا لهلط ددد ل لدددئلا  دددخ ل  لندددولهلامت عددد للل

ل.(3)(ح م  لاحلموا الآال رالاممعا ا هلح ا  ل ا لآم ل)
ل ا عواؽ ل  لااؽ ل  وال لآالمللال لا زلل.ل
 نددددئل حاةلآمدددد لاددددال نددددتلا هلددددخ ،ل اقرددددهرذاتلاا اغدددداحلللل

اجلدددواولدللد دددال حاةل  ل لدددو ل لدددخ طلدل شعدددوال  لا  شل اخلدددذحالللل
لطذاحآو لدل  لرو لا لها ل ا ت اه.

 ددٖجلطلا  دد ل المددال ددخولطددالامت عدد ل الل هددول ددخ طلآالددمللا دد لللللللل  ددتل)
  هددولا اغدداحلآالددمللطدد ال ل لددا لرمل ضدد موالا مَ ددَخ لل لددا :للللج  اللآضددَخلطدد ح 

ل.   ال اهملآالا عواؽ ل
ل لا ل ول  سلاالرلت:ل خزعانال لوط لآاَ ل هالعالَ ِعشمالم م.

                                                           

ل.34روح لاقرخاتللل(1)
ل.33روح لاقرخاتللل(2)
ل زا لا لخول.14/206لل(3)
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ل.(1)( لا لطلا   :ل ا تٌ لاوا ت ل ا لاةًتل ظالمل
 امددخاةل عشالدد لاددال اددللردد  ا ل  ددولطلا  دد للا ددج ل ةهددئلهلطلخزدد للللللل

 ل ددا ل  لا اغدداحلن ددخ الا ذحاآدد ل  خزددوالطددوحةلحد رددملهلللللاددتحلزددا خا ل
ا ددت اهلآددالا علددو ل ا هعذ ددئلؽددتلز دداحل ددخ طلل   لاملددا لا ددج لعدداحللللللل
  ددولطلا  دد لنددولطددالبردداةنمل عدد نملهلاددتحلا عمددالزددا ل اددول   ددولللللللللل

ل بتل  ا لطلا   لضلاحاو لا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل وط جل.
انتلآالددملل ددااو لآددت لآددذ لا ددعصلعددالمللل نددئلنددجهلاباحادد لطددالا ضددول

لاىلآال ول ج ول رالمل  تا لللاجلواولالم.

 اؼزطالع لط٠ؿ ِىط
 ل ددت ئل ددخ طلاملخزدد لااهددتاتل طددال دد ل ودد طل اره ضددافلللدثللللل
الثددوال  ددتنمل زددهوال لبدد طلامزددالم للل نددولآمدد لاددال نددتلاجلم ددللل

ل.(2)(  ا وال ول)ا خدل عال ع اولذلمتلل
ا طدددخلاددداحاة لا لدددتةل لدددطلللاجلدددواولدلللد دددالل ندددئل ع غدددخلندددجال

لامخاةل  وا مل ن  هرملا لها   للل  رال هرمل   الرمل.
 ودددافلآمددد ل دددو لرلددد ملامزدددالم للل  ل لدددمل  دددتلطدددعرملاخط دددوللللل
اا زددرا ل  لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددعلرملطددالا خطددللللللل

رددح ل ددو للاقزاادد لرددرا للل هلددت ل الملدداحد ل صددالا  ددو ل سلددوهلللللل ا
ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل رددطلام ددتا ل) و ددوالدلد ددولددلاىللللللللل

ل  ال وا(.
َ المدداُ لٔطَ ددٕ لل خبدد لآمدد لد ل ددخ طل  ددا ل ددملللد لآددتةلامزددالم ل)للللل

َحُبدددئالَ ذ  دددُت َ ل مأل ال دددال مِ لَ ِعلةُغدددوَ لَ  مٔ دددِال مِطر الةدددؤاللَ ٓهدددملل مِاشةدددَخل مٔ اْللمدددِو  لللل
ل.ل(1)ل(َطَتْةزمٔمْ ل مِ ل

                                                           

ل.1/383 رخ لا ال  للل(1)
ل.1/333آ و لا  خللل(2)
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 لدددتلزدددا ل لدددت خلآمددد لة  لدددا للل   دددولصدددانتلاددد  لامزدددالم لزدددااوالللل
ط ضددو  ل دد سلطددالرددوا خل  لطوا دد ل ه غددعو ل  ردداللل  دد سلآعددتنمللللللل

ل  مل زهشالو لارا.
اشددخلالغددخهلاحلدداةل الددمل ددخلصدد  ا لللمبدداللللل ددمل الددتلآمدد لهلا ددواة للل لل

تةلبلطدددد تلاملخزدددد للل  هددددمللدثالزددددا لنعددددا ومدددد الطلددددول اددددولدثالااهددددت
 المزددالم ل ااددولدل غددئلد دد رملازدددخآ ل التد دد لآالددملل  ل خ ضددا ل طدددعرملللللللل
آمد لندجالزدااوال عدو  لا  دو لا زددخ  لآالدمللا دعصلعدالمللاىلآال دول ج ددولللللللللل

ل. رالمل  ع ااو
 ددا ل الدد ل الددتلآهلدد لاددالحا لدد ل ااعددولا و  ددتل   ددوهلصدد ل لامعددابذ للللل

نددجالل رددطلام ددتا لآالددملل ددحفلنددجالا طددخلللاجلددواول ل  ددال الددلرملللللل
ددلالدددتل  لصدددعوالا  دددو لا   لا لدددا للل عددد لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددولل

ٍَجٍَََُُّلللج ثي لللٍََِّ اََنُلللوث   ج دددول ردددالمل  عددد ااولهلطح دددا رمللل دددا ل لدددا ل للل

ل.ل(2)ل[ثِْذِ ُأث أََِجدِ ُأث أَََثدِغُوث أَثص كُوث ثيً َْ يًََْ هٍُْ صُفًُِْْوَِ

 لددتل  دد لآمدد ل خ ضددا لآددال ددخادال ظددوانخل ددت لآالددمللآددذ لا اغدداحللل
ل ت ل. ا هؾ   للل مبال ت لآالمللعتولا للآالمللا لها ل ا ت اهللل

 لددتلاددٓ الآمدد لطددال  دد لدل لالددملحرددوبلاقاددا لهل الددوولا اغدداحللل
لثال ل جزخلامرابخ الاجلواولطالبراتل:مالل خًل

لمرابخ الهلطلخز لاتحل.:لزا لا اغاحل زثخآتةا لطالالا   
ل:لا ا لآم لحلا لب طلامزالم لاجزخلا زثخل.ا ثاا  ل

:لاحلدداولامرددابخ الاا اغدداحلطددالبردد لا لددذ لآالددمللا ددت اهلللللللا ثا ثدد ل
 غدد  ح لامرددابخ الطددال نددئلامت عدد لآخ ددا لل ل ددا ل  ل لزدد ملا غدد اا للللللل

                                                                                                                                                 

ل.1/622ا ز  ل/لااالنضا للل(1)
ل.200روح لج لآمخا للل(2)
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 ل خطددد ل المددد لآشمدددمللطدددالآعدددتلاىلاا  دددلللللطاغددداحلا د لامردددابخ ال 

أَثيُِللجدِكُوَِ ث َأِيُللوَِ َِللّْ    طه ددتة لد ل ددو لا ل اطدد للل ددا ل لددا ل لللل

ثيَُُُْلللجاِ ٍَِّ أَث َْءَلللجَِ أَثي لللٍََِّ ثص ذَُْلللوهٍُْ دِئَُِّْلللجٍِ َََِلللٌَ ثيً لللُْ عَلللنٍُُْْ أََََُلللوث   

دَلللل  ث ذَيِللللمَ ثيْفَللللوْ ُ  عَنْللللُْ أَََعَلللل ِ يَُُللللٍْ اَنِللللجس  صََْلللل ًِ صَْْضََُللللج ث ََُْْللللجَُ يَجيِلللل ٍَِّ فََُِللللج ََ    

ل.(1)[ثيَْْظٍَُِ

د ل ددوافلآمدد لاددال نددتل ارددهوحآولمخدد ملامزددالم لصددانتلادد  لللللل
ا دددعصلذلمدددتا ل ل  دددذلامضدددخز للل  ل لغدددتلاحةندددمللل دددا ل الددد لندددمل

ل.  ؾا ل ل لغت الامت ع لهلطلخز لاتح
 اجلددواولنددجالعدد   ل   ددعرمل عددخ الآالددمللا لهددا ل وط ددجللل بدداتللللل
لدددج خلآمددد ل  ددد لآالددد رمللل ةآدددو ل دددمل الهدددتاحبل ا رتا دددمللل زدددا لل

 ددهحفل اد دد لطددعرملآددالا لهددا للل  ددت  لاقللللددج خنملرددللا لقطهعدداهللل
لا لا ج الالوالهلام تا للل نولطال رلاولا ؾلال ا ونملل

 تصلدد ل  لامدد طع لطددال ا ددولللبل دثلردد ل  دد ملاددال ددذا ل نددولااددالللل
آمدد للل مضددمللهلا عدداشل ددتآونملد لدبهعدداولا لهددا ل اعدد ل   لاا الدد لللل
 اددللردد  ا ل ددتل وبردد لد لط دد لازددح للل نددجالا ددعصلعددالمللاىلآال ددولللللل

اددتحل ل هلخؽددوال اللا الدد للل  ل زددال واللح ج ددول رددالمل  عدد ااولآعددتلجاددال
ل.ا وخ  لا ج لراحتل  و

َ ددال مَاددال لدد لآالددمللسلددولاخلغددوؼلللل ددا ل ددول)ل ددمل وبددولد لآهلدد لاددالحا
اْ َؤ  ددٔتلدٓادد لزمددٔلُ ل ةددَخِ طالَ َرددٓ ُتَنالللَ اْ ُمومدداُهلٔ  َرددالللَنددِئل مدد لد مددملل مِ ل مدداللللل

ل.الٔاَخِ خ لد ممللجٔ خ لا ٓتِنخ لَ َذاَ لُ ِجزمُخلٔ  َر
ل.(2)( ماَ لَ َطالَثابملَ الَ ٔ  ُم

                                                           

ل.100روح لا هوا للل(1)
ل.1/622ا ز  ل/لااالنضا للل(2)
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اممدددت ىلهلزدددئلدطدددا لللل  لز دددالا زدددل ئلد ل لدددئلاخلددد ل ا طدددخل
ةلآهلدد لا ه زددتلنددئل هلالدد لا طددخلاوا لدد لاددتحل  الددتلا لهددا ل  رددالللللللللا  ح

 ددخلللزمددالزددا ل ددتآوهل  للل ل  ل   مددا ل خ ددتل طددخا لجل  لاقطهعدداهلآعددوللل ل
ل ت حلاقرح لطلا ل.

 نمددال لالمددا لمبل ددذاتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهللللل
الا غدد اا لدل  ددو لددلآددالطل ددذ للللط دد للل  ةحزددال  لنددجالاجلمدد لطددلل

 نددجهلطزدد   لطزدده ت  لهلآالددملا  ددح ل طل ددذاتلا ددعصلذلمددتلعددالملللللللللل
اىلآال ددول ج ددول رددالمل نددلل  لداهددتاتلا هلدداتلا غدد  لرددلتل تا دد ل اد دد ل

لطال  لامزالم .ل  اطال خ طلمالح
 طددالدآ ددادلا لددخج لهلاملددا ل اددول ل زددملا ددعصلذلمددتا لعددالمللاىلللللللللل

ول رددالمل  عدد ااولب ضددا لللد ددالالددهرملادد ارمل دد لللزمددالهلللللللآال ددول ج ددل

ل.[ٍَوٌَْ ثيْضَكَي ثيَََُْْْجِِ و ول لا ل 

  ددتل  ددخحلنددجالا ال دد ل ددح لطددخاتلهلا لددخج لللدثل حةلوغددوؼللللللل

[لطددددخ ل  ددددخًلثيَََُْْْللللجِِطلخزدددد ل  ددددتل  ؾددددا لللزمددددال حةلا ال دددد ل ل

لدد لوغددوؼل ددخ الطورددمللآال ددولا زددح ل  عدد ااولطددالطغددخللل طح للل

فًََُِللج صَلل َث َى ثيَََُْْْللجِِ قَللجوَ ََِْللَْجحُ     خآددو ل بعددوةهل ددمللل ددا ل لددا ل لل

  امدددالحجًل عددد اولطوردددمللآال دددول خآدددو لل(1)ل[َُوَْللي إِْ لللج يَُُللل ََْنُوَِ 

 بعدددوةهل ظردددخ الاخلدددوفل ا  دددذهللل ازلدددانملاىلآدددذل بدددئلاللدددوحنملللل
لازح لحبخلا لالذ للل نولا ل خلا محخل.

ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل لددتلا هلددوالطدد لل طددال عدد اولا ددعص
 ال ددمللل ددمل ظرددخلا غدد اا لا لددذ لللتبدد طلامضددخز للل  دد سل لددطل ددخالل

                                                           

ل.61روح لا ضلخاتلل(1)
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قُلللىْ هَلللىْ صَضَ دِءُلللوَِ دِنَلللج إِال  إِّْللل َى     آالدددمللطح دددا لا لدددو للل دددا ل لدددا ل لللل

َِللّْ عِنْلل ِِِ ََأْ دِأٍَْلل ٍِنَج    ثيُُْْْللنََََِّْ أََْْْللُّ َْضَلل َدَُِ دِهُللٍْ ََِْ ٍُءِللَذَهٍُْ ثيً للُْ دَِْللََثحٍ    

ل.(1)[فَضَ َدِءُوث إِْ ج َََْهٍُْ َُضَ َد ءُوَِ

آدددالاادددالآلددداشل.ل  لاىل   دددمللد لطوردددملل:ل  ل ردددخلاللددداة ل.للل)
ل زا لاعولدرخاد ئلارهلاح الطال و ل خآو ل ال ا ل   ااا ل.

د ل عددالآ ددتا لشلددخالد  ددول خددخالارددملطورددملل دد ح ل نددملرددهماد ل  ددالللللل

إِِِ هَلللللؤُالَ ِ يََِللللل ْذََِزئ    دددددج  ل دددددو ل خآدددددو للللل  ح ددددد لجدفل ا دددددالل

ل.(2)[قًًََُِوَِ

  ددخال خآددو ل طلتطهددوليزددماد ل  ددالرددوًلاجلعددل ل ا لالددتللللللللل
 المددالااهرددمللطورددمللد لا ل ددخل  لددئل وصدد لاددالاددو لآالددملل خرددوللل مضددمللللل

ل.اماتللل ا ه مل  هلو و مل و لوالهلاماتآالملل
 الدددتطال اللددد لا ضدددمسللل  دددخال خآدددو لهل الدددلرمل ددد ل عدددل ل

ملددا ل ددا ل عدد اوللل دد  للونملطضددخ  للل المددال ددخاتًلاجللل} ددج  ل و ددولل
 ددتآالطورددمللحاددول  ضدد هرملؽددلاا ل ا دد لا ددعرملللل(3){طورددمللداددالمددتحزو 

ًَ َ فَهَللجَِ نُللىُّ فِلل ْ     فَللجْفَ  ا عددول   ددئل ددول:لاؽددخولالغددابلا ل ددخل  لددئلللللل

 لدد لاجللددئل.ل دداا ال لطعددولا عددالآضددخل خ لددا ل لددا وال:لاادداللللل(4)[نَللجيغ وْلِ ثيَْْظِللٍَِ

شلدددافل  ل و دددئل  دددولاخل دددئل.ل دددتآالطوردددمللحادددول رلددد لآالددد رملا غدددلالل
  دداللل لددا وال:لااددالشلددافل  ل  ددخولطعددال دلاضددلخللل لددا لالغدداهل علددتلل

                                                           

ل.52روح لا هوا للل(1)
ل.54روح لا ضلخاتلل(2)
ل.52روح لا هوا للل(3)
ل.63روح لا ضلخاتلل(4)
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الؾددرملالؾددا للل ددملة الددوال هددملللللامدداتل  لددئلا ددعرملزددوًل هددملل ددخًللللل
لبا د الا ل خل.

   لدددئل خآدددو ل هدددمللااهردددمللد لاموؽددد لا دددج لآددد لطعدددولطوردددملللللللل
  خ ددولآالددملل ا ددال لددا ل ددول ةدؤهل:لد لطورددملل ددتلردد خلا ل ددخل هددمللللللل

 لدد لزمددالنددول.لللل(1){ ا ددخبلا ل ددخلحنددوا لل}عدداحلزمددال ددخًللل نددول و ددولللل
لا ل خل.جلنرعال همللاال لرمل نولطز  ل ح  ل  ا لهلخ 

 زددا ل خآددو ل وط ددجلآالددملل غددا للل   لددئلب  ددئلآالددملل ددخشل اثددمللللل
هل ح دد ل  ح دد لطددالامحد دد للل  خ ددوالا عدداشل  لددت لب  ددئل زدداحلادد للللل
 دددت ل خآدددو ل  للدددول خآدددو للل عدددا  لامحد ددد لهلا عددداشل:لاحللدددوالللل

لامال ل.
 هدددمللدثالة دددئلج دددخنمل  لطلدددخال   دددم;لا هلدددمللا ل دددخلآالددد رمللللل

ل  خ وال.
م لاعددولدرددخاد ئل بلدد لا ل ددخل دد لا هلددملل لددا وال:لطددالنددجاال ددا لل زددل

عشدددخ  ل   لدددانملا ل دددخللطوردددملل:ل دددخول خآدددو ل  عددد ااول.ل خبلدددوال ل
ل.(2)ل(آالمللا زا ئ

 لدددتل حردددال ل دددخ طلآمددد ا ل  ردددهوحهللل طلخ ددد لآدددتةلامزدددالم لللل
آدددا لطخآوادددا ل عوددد لا المددداتلاقادددجاحل ضلدددجحنملطدددالا لهدددا لل  ددداتنمل ذ 

ل. ر  لا تطات

ل(3)ل[إِْ للٌ ََعًَْللٍُ ََللج الَ صًََُُْْللوَِ   نددئلنددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل للل

قَللجيُوث ََصَََْْللىُ فََُِللج ََللّْ   هلحةل دباادد لاىلآددذل بددئلآالددمللامحد دد ل  عمددال لل

                                                           

ل.24روح لا ت ا للل(1)
ل.7/393ا تحلامعثوحللل(2)
ل.30روح لا للخ للل(3)
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اجلدددواولالدددمللل دددا لاىلآدددذل بدددئلصللدددئلل(1)[..ٍُفُِْلل ُ فََُِلللج أٍََُْلللفِمُ ثيللل  ََج َ 

اقاددجاحاتل اؽددخ لهلاتا دد لزددئلطلخزدد للل طددالعددخفلطددالاملدداحبلادد للللل
ا عددداشلاردددجهلاقادددجاحل زثدددخل دددال  ددد لطعرددداللل ندددولظدددانخل هدددمللهلندددجالل
ا ذطددددا لللدثل لالددددشلا هرت ددددتل اقرددددهلتاةل اللهددددا لادددد لالدددد،لا ددددت  للل

لها ل ا لهئل. ا للادئل ا  خاةل صتهل مل غخفلاىلآذل بئلا ل
 لددددتلا ه دددد لالدددد،لا للددددحتلهلطلزدددد خل ددددخ طلد للددددج خلآمدددد ل

ل: طوح
ل:لآت ل بوةلرلتلملخز لاتحل.لا   

ل:ل ااو ل الولنجهلاملخز لطالا ع  ل لخ طل.ا ثاالل
:ل دددااو لعددد  ح لندددجهلاملخزددد لطددداة ل علمددد لا للاددددئلآالدددمللللا ثا ددد ل

ل خ طل.
اقرددح لدثال  لدد لطلخزدد ل:ل ددااو لة ددو ل اد دد لطددالا عدداشللا خاادد ل

لاتحل.
زخان ددد لرددد  لل ندددول دددااو لطدددال دددواا لا  ودددخ لللا دددا ل:لاخلددداطسل

ل.ا تطات
 الددتل  ل  عددملل  دد ملاددال ددذا لآالددمللآهلدد لاددالحا لدد للل الهددولا اددولللللللل
زددل ل ددخ طللل   لزحطددولدل ددخةل الددتلطعددول  ل خبدد لاا عدداشلد لط دد للللل

اددالاحلؾددخطللللآمددخ لواددت  لة دد ل ال  ددللا  هعدد   ه عددتلا لهددا للل  ددتحتلل
زددااوالهلرددخ  لآلددتلاىلاددالللا ددج الا ددج لرددل ل   ل هالددول  ددتلامزددالم للل

ب ددطل  رددهوحهلهلصددرخلحبددتلطددالا زددع لا ثاا دد ل الددر خ للل زددا للللللللل
لآتةل  خاةلا زخ  لماا  لزالرملطالامرابخ ال.

ل)  ا ل واسلآالااالدر اولللزا لماا  ل  ط نملا هار (.

                                                           

ل.30روح لا للخ للل(1)
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للها .  لطلخبوالل  ت ل ال لآتةنملنجهلآالملل ارم
   عمددددال ددددتطوالد لا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالمل طلرددددملل

طدددالاطدددخ  ملالهدددا لهلا ضدددرخلاحلدددخا ل و دددالا لددد لللللللارددد ا ل آمددد ل)ل
 ادردد  ال  اددمللا ل   ددجلطددالث دد لصدد  ال المددال ددا لث دد لحرددو لاىللللللللل

 ددتًلا لدو ل ظعددوالااردمل ددتلنال ددواللل  رددالملردلطلهلل ج دوللعدالمللاىلآال ددولل
ل.ا واارملطالامزالم ل  مالععلوا آع رمل

 ل ردد  والعدد ااولا ضددرخلاحلددخال   ا دد ل ددخ طلدثالاردده ئلذلمددتل لل
لطوا ل  رخ ال  ولا خبا .  ولا ت ل ا ج ال  ولا 

 لددا لطددال ددخةلآالدد رملطددالامزددالم ل ددالزددا لمب دد لا ددالاعددااوالطددالللللللل
ل.(1)ل(اعااوالهلصللا 

ال  رددددالمل   الدددد لا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملا ردددد  للل
  دددتنمال ندددولاحل دددملادددالز زدددا لطدددالرددداآهوللل  ل  ددداةحلامت عددد لللللل
 الددللطغددا لا ل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد ل  ل هددئلهللللللل

 ددخل نددولآثمددا لاددالآلددتلاىل ال دد لمب دد لللللردد لاةا ددخلطلوادد للل  طددالا ل
 طدداتل  رددالزددا خا للل داددتل اددولالددئل لددخ طلادد  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددولللللللل

ل رالمل ل خ لالهئلآمخ لاالاحلؾخطلل.ل ج و
 ندددئل هدددئلاادددالاحلؾدددخطللردددلتلملخزددد لادددتحلللاجلدددواولدللل  لللل

 ددت  لة دد لا له ددئل  اددول للللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطزددهلتلللللل
آمددخ لاددالللو لددئلا غدد االل ا ددتلطددالآلددتلاىلا هم مددللاخط ددلللل ددخ لمبددال

لاحلؾخطللررمل.
طلخزدد ل  ددخولازددلتل هددئلللتلضدد  ل  ددالآعددتلا لددخولجاددجابل  ل علل

صددخػل ا ددتلادد ل ددخ  لللد ددال والددتلا ت دد ل  د للل ددا لاطهعلددوال هالددوالللل
  لل صخغددا ل دداحا ل ددوللل دل ضددرتشل  ل  ددو لنددولثاتلا لا ددئلاددئل واللددوللل

                                                           

ل.1/303آ و لا  خللل(1)



 007ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

 ددخةلطددال ل الهددولطددعرمللالددمل ددت  لالدد،لاملدداحبلا  دد ًلهلاجلذ ددخ للللللللل
لطثئل خولا لزوشل  خولةا سل ا   اتل.

طثددئلنددجهلاملدداحبلآدد  ل طوآشدد ل اره ؾددخنالللللل  ددتل  ددجلا لددخوللل
الدد،ل صددخا رملمعدد ل ددخ طلطددالد ددجاتل ذلاحادد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىللللللللل

َ َ أ دددْالآال دددول ج دددول ردددالملزمدددالهل ادددلل ددد سلادددالا ردددال لا دددواداللل)للل
ل.(1)ل( َ ْوَم ةلدِ َوٌ لٔطِالاْ  مِ ش 

دثلا لدددملل ادددول ددد سلندددجال غددد ت ل دددل ل  ردددال خطددد لا ل ددد لاحلدددخا لللل
االددذ  لا هعددذهلآددالاحلددخول ا لهددا ل آددالاخلغددوط ل  مدددالللللللللا  خ ضددلل طلدد ل

لآدددالط ددد ل عددد اوا دددعرملمدددال دددملطدددالا  ؾدددئل ة ددد لاىلآدددذل بدددئلل
ل.ا   ئ

لل طل مدددا لآعدددتنمللل  عردددانملآدددالل لدددخ طعدددرخا لل ادددول ددد س زدددا ل
للآال ول ج ول رالمللل  ا ل غ ت ول: ها ل  خولحرو لاىلعالمللاى

ل مَلال َ ِال...لُطَ اْلَ الم  لَآٓعلل ةَ ٓ لِاَال مأ ٔتَ الَحأزّلالدٓطالَآَخِؽ ل)
لَحُروُ لاِطخ ئ ل مِتلَحاَآُولَثاُتلَاِ ٔع ةِمل...لَآالممللا ٓعْ   لَطِ ُذ ْ لٔاَجٔ  ملَاأعٔت

لَ  مِتلزماَ لٔآِعٔت لٔ اْلُرُمو  لُطَلٓخْشل...ل مالمِمل مْ ، لٔطِعَرالَ اَبٔهللَ َطزح ٔال
لَصِخَبِ ا لزةٓئل مٔل المٕ ل...ل مَرال مِدَطْئلٔطِالَاِ ا لُطِجٕبلَ َ أ ٔتُاَلٓ ُه ةِمل

ل ةٔآ ُجزةِملٔاام ال ٔولٔطِالَصٓخلُعِعٔل ةِمل...لَ َصٓخلَ َلأ   ةِملَ َةٓشلاْ َللماح ٔو
لَ د ْظَراح ل مِ الماوالَ َاِ َوًلَرٔل َمٕ ل...لزمَوِ ذ لاْ  مَصأ للَ ْ ُلَرالَ ٓ لَعأدٔت

لِخُنِملٔاام ال ٔول مٓ َ لَ ِنالمٕ ل...لَ د ِ الما  ل مِ َخا  لا ش َلأتلا ٓضَواد ٔو مَجز 
لَثُح الاْ َ ِخَولَ ِجَنُتلَآِع ةِملٔ للاْ َمَخأ ٔتِملَ ام ال ُولَ ِ  ةُملُ ْ َمُو...َ  ةِئل مُر

لِ لٔ اْل م ماح ٔوَطَهمللَ ِلَلُثوَنالللَ ِلَلُثوَنالَثٔط َم  ل...لٔنَللاْ ُ وُ لٔ اْل مْ َغِ َال م
لُ لمو ُ ل مِحَ اّطالللَ ُ ِرأل ةل ةٓط  ل...لَ َ ِلخ  لا ٓزٔت َالٔطِالَرَعا الَ  ماح ٔو

لَ َ ِزَهِلٔت ةوالٔااْ  مِ َ ٔمٓ ٔ لَاِلَتَنال...لَصأل ال الَ  مِعَتاّتلٔ َ اَولاْ ُمَ اح ٔو
                                                           

ل.2/31ا خ  لا االلل(1)
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لٔهَ ِ َرالُآُ وُ لاْ َ َعأةٔوَ ٔااْ ٔمِزٔ لَ اْ  ما ةوح ل ةِلّخالَرَوأاّ ال...لزم مٓ ل م
ل مل ٓ ازةِملَ اْ َ ِخَول مالَ ِلالملمع ةِمل...لَ َ ِوّؽالَ ٔ  َملاْ َمأتلُطٓخلاْ َمَضاح ٔو

لَ َذٓ ُالٔ اْل مْ َوا  لُ ٓملَ َخِ َاَرال...لٔاَلأ َلٔ لدِثلَآ َعِ ل ةٓ لَعأ ٔت
لاْ ٔلٓذلٔطِع ةِملٔااْ ُ ُهؤفلا ٓغَوأدٔتلَث   َهٔ ل...ُ َ ٓخُول مالُ ِضو  لَؽٔل   الللَ َ ِع

ل مَهِلَهٔلُخ ال مِ لزماَ لٔ للَ ِخٔولَ أ ٔتوالَطالزماَ لٔ للَ ِخٔولَةأ سا.. م مِملَ ِلالمُم
لَ زمِمل مِتل مَعاَاِ لٔطِالَصخ  ٕالُطَزٓوٕةل...ل مو  ئ لاْ ٔلَمأةلَؽِ  ةُول مِ ُخلَ أدٔت

لُ ِ َمُتل مِطُخُهل...لَ ٔث لٔص َمٕ لَطِ ،الزمخ  م لاْ َمَؾاح ٔوَآٔش م لَحَطأةلا ٓعاح ل
لَ َطإتلُنخ  َ لٔ للا ٓؾالما  لزم مٓاَمال...ل مَثاَآِ لٔأولح  ُ لا ٓغٓلالَ اْ َ َعأدٔت

لُ ِخٔلُخزةِملَآِعَرالاِطُخُؤلَ ٓ لَآأ مال...لٔا مٓ أطَرالَ اْ ٔلاْلُملٔآاْلُملا ٓهَ اح ٔو
لَخاَولٔطاْلُمَ اح ٕولَ اِثزةُخ ال...لٔ َزاَا ةِملَ ام ال ُولَ ِ ُخلُطَ أرٔت مٔل ُلوالاْ ٔ 

لَ ٔ ٓللاِطخ ئ ل ماِ َهاَحلٔة ّعاللل مالمالَ  ةِال...لَآالمِ  ةِملَحٔ  ّلال مِ َخلَحٓولا ٓثَوأ ٔت
لأدٔت مٔ  ُموال مَعالٔة ّعالَ ٔع   ال م مِاُهِمل...ل مَعال ماَ ٌ ل مِتلُ ِرَهَتًلٔاا ٓجَ 

لَ  مِاُهِملٔ َرَجالا ٓعاش لُاوْحلَ ٔآِغَمٌ ل...لُ َ ٓطوَ لَ اْ  مِ الماُ ل مِ ُخلَآَواد ٔو
لَبِوَنْخل...ل م ةِملُرٓخ ةلاْ َلْوَ أتلُصٓملاْ  مَحأأتل-دَثالَطالُ ٓغَئلا ٓعاُشلل-َ  مِاُهِمل

لَزأول مِ َخل مَصأدٔتَ ُغوُاوَ ل مِبَزاّةالٔزَخاّطالَآٔه لم  ل...لُطَرٓجَا ملاْ  مِا
لَ َخًل مأ ُتلاْ َ اَبأتلَاِ َولُاُ ؤ  ةِمل...لَآَغأدَتلَناْل ممللَ ِرَهٔت لٔاَلَغأدٔت

ل ملمِتلَآألَملاْ  مْ َواُ ل مٓ لَرَخاَ  ةِمل...لَآالممللزةٓئلَ ا الَ ِ ُخل مِنئ لاْ َ َلأبٔت
لَو ةُولٔ اْلَ ٓ لَ َرطملاْ َمَوأزٔتَ  مْ َؾالةُولَحْ ّ الللَ  مِآالماُهلُرٓع  ل...لَ  مْ 

ل ملةوُطواللل مَغال والَحٓا ةِملَ َ َمٓزُ وال...لٔا مِحزما  لَنَجالاْ َلِ ٔ لَاِ َالاْ  مَ أصٔت
ل مٔلِعَتزةِملٔطِعُولَاالماْتلَ َطِغَتْول...ل مَتا مل مَامللَ ْ ُزوُ لَنأة لاْ  مَهأدٔت

لالةُول...لَآالممللاْ لمأث مأتلٔ للُحُت ش لاْ َمَعأ ٔتزمٔه َلُهُولٔاا ٓزِرئ لُ ِمٔزللللَ ح ِب
ل...لُبُعوُةلاْ َمأل ٔ لَاِ َالَرإفلَ َ أعٔتَاِغُخلٔث لاْ َلِخظ لَحٓةُنِمل مالمٓمال مَ ازةِم

ل مَو  ِوالٔرَخاّآالَناح ٔاَ لَ  مِملَ ُ ِول...لد مملل مِنألٔول لاْ ُ ِلط ل مِ ُخلَآَغأدٔت
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ل.(1)(ُ َلاُظلٔاَراللل مِوُ لاِطخ ئ ل مِ خ لزمأثٔوَاِرألْ لَ َ ِرألْ لَطَوأرُم..ل مل ِ لَ ِرأل ةوا
 نددئلطددال  ددخلمثددئلنددجهلا لغدد ت ل ا ددتآو لعددل   لطلخزدد لاددتحللللللللللل
 هلط ددتا لاملخزدد لللاجلددواولالددمللل آعددتطال ظرددخهل  دد ملاددال ددذا للللللل
 ارددده اا لآهلددد لادددالحا لددد ل واللدددولاه مدددئلة ددد لآمدددخ لادددالاحلؾدددخطلللللل
 ا خبددوهلد لط دد لطددال دد ل هددا للل   ددالالدد،لحؤردداتل ددخ طلزددااوالللللللل
 لددت  لطلخزدد لاددتحلطعارددل ل  برددادلآالددمللاقرددح للل  هددئلا ددعصلذلمددتلللل

 ا دد للالمل   ددالاددذ  لج دداتل رددوحلا لددخج للللعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددللل
ل هؾمالصهملجاادرمل للاة رملا   ا .

 (ػس٠سح ٌؼبًِ )ئش ٚجٖٛ
)دثل(لذلدددج فل  لدددت خهلاثزدددخ اللللل دددجزخلهلآالدددملا ع دددول  لآاطدددئلل

ل   ولطزادئل:
ل   ولطلعملل ا ل.لل:ل غ ل خات لاة  لطال  للذلج فللا   
لهل:ةل لت خلا لاطئلابج فلل طال بو:ل هلتا ثاا  ل
ل:ل دثل خمح مل  لتزملاىل.ا   ل
ل:ل دثل لضخزمل  لتزملاىل.ا ثاالل

ل:ل دثلاا و لل لتزملاىل.ا ثا  ل
ل:ل طال ؾئلاىلدثل لتزملاىل.ا خاا ل

ل ا ل ال لد الا لاطئل هلت لآالمللدثل   و لا هلت خلآالملل بوهل:
ل:ل اره  لوالدثل لتزملاىل.لا   

ل:ل ا زعوالدثل لتزملاىل.ا ثاالل
ل:ل اص خ الاىلدثل لتزملاىل.ا ثا  ل

لدثل لتزملاىل.ل(1)ل[أَََعَُِْوث ثيً َْ أَََُْويَُْ:ل ا خاا ل

                                                           

ل.2/31ا خ  لا االلل(1)
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لدثل لتزملاىل.ل(2)ل[إِِِ أَعْ َ ثيً ِْ َّ  :ل اخلاطسل

ل:ل  تاخ الدثل لتزملاىل.ا زاا ل
ل:لز والآالاجلتا لدثل لتزملاىل.ا ثاطال

 دلطلددهػل لددتةل بددوهلا هلددت خلنددجالاز دد لا ل دد لللد ددالنددولصدداطئللللل
ل  ئلج  ل حةل  رال   ل)دث(لط لا هلا الاال اظل طوحل:

ل  ل.:لطوؽوهلاةلا   
ل:لا   ا لا واحة لهلاة  ل.لا ثاال

ل:ل لت خلا لضاح ل اقاجاحلهلاة  لا لخجا  ل.لا ثا  
ل:ل لت خلا لاطئلابج فلحبزتلاة  لا زاال ل.للا خاا 

ل:ل لت خلا لاطئلحبزتلاشملاة اتل.لاخلاطس
:ل لدددت خلا لاطدددئلحبزدددتلطوؽدددوهلج ددد لا ل ددد ل اة ددداتللللا زددداةشل

لانا ح ل ا.
:ل لدددت خلا لاطدددئلابدددج فلاال ددداظلصدددوخلطدددالج ددد لا ل ددد لللللا زددداا ل

ل غوعا ل   ال.
:ل لدددت خلابدددج فلاددداجلم لاددد لج ددد لا ل ددد ل اة ددداتلثاتللللا ثددداطال

لا غال لاموؽوآ  لطلرال.
:ل لددت خلابددج فلحبزددتلاة دد لا ها  دد لة دد لا ل دد للل نعددابلللا هاردد ل

لطزادئ:
صلددودل ددتلا لددخج ل دداللل:ل ددذ  لد غدداتلزالمدد ل)دثل(لا ددواحة لهلللا   ل

لطلول لت خلآاطئلذلج فل.

                                                                                                                                                 

ل.1روح لا ا ا لل(1)
ل.55روح ل واسلل(2)
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  ددتل حةتلهلا لددخج ل ددالصلددودلطلددول لددت خلآاطددئلذلددج فللل  ددتللللللللل
ل(لطخ ل.167 حةتلهلا لخج لسلول)

ل:لطعا  ل لت خلابج فل.ا ثاا  ل
:لاقآ ددادلهلا ل ددا لامزددهلئلالددت ل لددت خلذلددج فللل  هددمللللللللا ثا ثدد ل

لطلا ل ةددتلطهلتة ل. ول ل  النعابلذلج فل ا ل آل  ل
:لامزددادئلامزددهعلو لطددال لددت خلابددج فلهلزددئلج دد للل لددتللللللللا خاالدد ل

 زددهالذ لزهاادد لعدد  اتلطهلددتة لهلزددئلطددخ ل حةل  رددال  دد ل)دثل(ل نددئلللللل
لنجهلامزادئلطال  ز لثاتلاة  لا  خا لللاجلواولالمل.

:ل دددتل ددد  للابددج فل لدددئلزالمددد ل زددل ل)دثل(لزمدددالهل و دددولللاخلاطزدد لل

  لددددت خهل:ل اثزددددخ ال ددددو لل(1)ل[أٍََللللوٌَْ ُّنَللللٍَّْ إِذْ ََعََْذَللللضْهٍُْ نَثْلللل َصُهٍُْا ل  لدددد

 دددع لدثل آ لددده مل(ل طدددالطلدددااللندددجالا هلدددت خلا زدددل ل امعت  ددد لهللللل
املعددملل ددحل ددجزخلامزددالمو ل غددوؼلدآ دداارملا ثددخ رملاددئل ددجزخ  لللللللل

ل طوحا لطعرال:
ل:ل رلاولنجهلاملخز ل.ا   ل
لاملخز ل.:لطلتطاتلا ثاالل

:لةددتل للدددتلطلخزددد ل دددع ل  ددده لط ددد للل ا عدددئلندددوللا ثا ددد ل

أَهَللََث نِضَللجحٌ ََْ َيْنَللجُِ َُذَللجََلئ   ة ددو لا عدداشلاقرددح لالددتل ه ردداللل ددا ل لددا ل لللل

َُءَللللل   ُ ثي لللللًَِ دَلللللََّْ ٍَ ٍَْلللللِْ أَيِضُنلللللَََِ ٌَُِ ثيْكُللللل َى أَََلللللّْ َّوْيََُلللللج أَثي لللللٍََِّ   

ل.(2)ل[ٍُؤَِْنُوَِ دِِْ أَهٍُْ عًََي َِرَصٍُِِْ ٍَُْجفِظُوَِ ٍُؤَِْنُوَِ دِجُيِ َرِ

                                                           

ل.25روح لا هوا لل(1)
ل.92روح لا الا لل(2)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 022

:لطلا هدد لامضددخز ل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللللا خاادد ل
ل  ع ااولهل اة ل ع ل.

ل:لةد  لاملخز لآالملل ااو ل) ل  ذلا عص)ؼ(ل  تا (.اخلاطسل
:لحب ددددا لآددددتةلبدددد طلامضددددخز لآالددددمللآددددتةلبدددد طللا زدددداةشل

لهلاملخز ل.لامزالم 
 ردددالملطلدددول   دددا لطدددال ج دددول دددخالحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولدثل)

 نددئلط دد لطدد لآضددخ لجدفلطددال عدد ااولا ددج ال خبددوالطلددول  دده لاىللللللل
ل.(1)ل(ارملط  ل  ااوالا عمللآضخل   ا

ل:لا لغادتلا  ل اضتتلهلطلخز ل ع لطعرال:لا زاا 
لَآٓلاُشلِاُالٔطِخَةاشالا ٓزالمٔمٓلل:لطعرال غ ت 

ل مَعاَاِ لاْ َلاَ لح ِآال ال ةوُ ل مِؤطر ِمل...لَ ِرطملاْ ُلُ ؤتلَ  مِوُ لاْ ُ و  ل مْ َواُ 
لَ ال مِرَال ةٓ لٔزالمإولدِثلُ َلٓ ُهُرِمل...لَ ِ ُئلاِاا لَنِوَث مل مالُ ِعَرمللَ د ِاَزاُ 

لَرِلْتلَ ُةِنَماُ  مالَ اْلٔ شةوَنالَ ُصٓت الَآْلَتلٔثٓطٔه ةِمل...ل مٓ لاِاَالَآٓم ةِمل
ل مِالَ ِخٔبُلوَنالَ د ِ لزماَاِ لُطَ ال الم  ل...لَطالَةاَ لٔ للا ٓعَلم لاْ َمْ ُ ؤثل مْ َلاُ 
لَصِعَلاُتلُبال َئلٔطِالَرِوجٔ َرالَ َؾْال...لَ َراَ لُث لَصِو مخالٔطِعَرالَ ُراْلَواُ 

لٓئلٔصَوأتلاْ َلِ خ لُبو ماُ  مِ َزِ لٔا مْ َ َتلٔطٓمالَ ِضَهو  لَ َجْفل...لدِثل ماَ لزة
لَ ٔ للَنَواد َ ل مِوْ ل مِ َخل مٓ لٔار ِمل...لَةاَتلاْ َ َمأآلل مل ِ ل مِملَ ِ ٔتُح الَ اُاوا

لٔ  ر ِمل مْبل مِولَ  مِوال مِ لَآخلَآِرُتُنِمل...لَ  مِولَاَرْ َعاُنِملٔاا و ِلا ل مِتل ماُاوا
لَ  مِر مالمَرال...لٔطٓعللح َرا م ملُاِغ الٔ  ٔولٔ ِلَ اُ  مِاألِشلَنَواد َ ل مِآالماَنال

ل مٓالل مظةٓالَحُروَ لا ال ٔولَعأاَ  ةِمل...لَبِ ّضال مُولٔ لل مَؾأتلاْ  مِح  ل مِحزماُ 
لٔ  ر ِمل مُ وزةِملُرالمِ ْمل مِ َخلَ اح ٔز ةِمل...لَ اْ ُمِزألُموَ لٔآَلاَةلا ال ٔول مٓزاُ 

لُ ِمَعمللَاُعول مَرٕتل...لَ اْ  مِبَخَاا  لَاُعولَآِلسالَ ُثِاَ اُ َ ٔ للٔآَؾاَةٔ ٔولاْ 
ل.(1)ل(َ  ماُةلَ ِخُبُالٔطِعُولاْ  مِحُ لَحِنَلَهُول...لَ ٔ للُطلمٓتٔطٔول مِ ْشلَ ُآِثَماُ 

                                                           

ل.2/215آ و لا  خلل(1)
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ل

 رطمجخ اٌؼجبغ ثٓ ِطزاغ
آدداطخلاددال دداح لطددالادد لرددال مللل رددالمل لددئل دده لط دد لالال ددئللللهبددت

لل زددا ل اددوهلطددخةاشل ال  ددا لحلددخولاددال ط دد للل صددخ  ا ل ددولهلا ه دداح للللل
ل  ا لطخةاشلهلنجالاحلالال:

ل ملازتل  ا  رمل اواال...لمب  ل   ل هالالا ذباا)
ل  ا ل  ؾا :لا لز ط

لةراشلدالل  جتلا ل خول د و ول...لداللحبلئلصت تلا للت
لداللا و ل لئلا طخل  هول...لز مال لا تل  للا طخلطخةاش

ل.(2)ل(ل ا :ل مل لو لنجالاحلالا
ل.(3)ل( زا ل اوهلطخةاشل ذ الاخلعزاتل   تتلطعو)

   ددئل هالهرمددالاجلددال  لددا للل  ددخولاددال ط دد ل ا ددتل اددللردد  ا للللللللل
ل زا ل رمل اللر  ا لعخخا ل.

ا ٗزددالممللل نددول اددولآلدداشل  ددال هالهددولاجلددالطددخةاشلاددال اددللآدداطخلل)
ادددالطدددخةاشلا ٗزدددالممللل طدددعرملا  دددخ ،لام ددد للالدددتل  لظردددخل عددداؤهلللل
 محددئلآعددولل  ددتلزاادد لاجلددالارهددول  ل  دد لا ا دداتلطددالا ضددلخلل  عاندداللل

ل لهالهو.

 اٌع١ف ئلرب حبمت طٟ ٠مط
 دت لضل دمللاددالآلداوللآدالآالددللادال دخوللآددال ادللآل دت لطلمددخللللللللل
اددالامثعددمللآددالطعغددوحلاددال ذ ددتلا وددادلل ددملا غدداط ل ددا :لح  دد ل دد لللللللل

                                                                                                                                                 

ل.2/440ااالنضا ل/لا ز  لل(1)
ل.1/77امعم لهل  لاحل خ طلل(2)
ل.2/307  ح ىلااال الت  لل(3)
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 ددايل ددللاللدد لل نددول آالددمللبلددئل ددول اةلُ لددا ل ددولاخلااددئلل دثال ددِتْحلللللللللل
آش م لطدالالا دال دت حل  دخلط  د  لهلاا  د لطدالا لد لطدالا لدت حلا د لللللللللللل

ل.زا ل ولمل  رالا عاش
 آددالادد ل دد هل حادد  لبددواحلطددال  دداح لل آالددملل زدداحهل حادد لبددواحللل

طددددال  دددداح للزالددددرالعددددا ل لصددددِلخلطعضددددوحلذله ددددخاتلآالددددملل دددد هلللل
ال  دددا ل بدددونالللولل ل دددخلطثدددئلا دددا ل بزددد طرللزا عاد ددداتلآال دددل

ل.َطٖثالرالاجلالآالملل  هلل  ل  َال لئلث  
 اجلدددواح لاا عرددداحلزمدددال عددد عالل دددلثالندددت تلا ل دددو ل ح  لددد لللللللل

اتلاجلدددالاا ع ا ددد لآال دددولل سلدددالهلطعاد عدددالازدددم لث ددد للد ل  لللل عدددو
 والدد لا   ددخل ددلثال الدد لا   ددخلردد ال نددت  لل حمبددالطددخلامدداحل  انددالللللللل
   ددددهالارددددال  م ددددئلد دددد رالآ لددددا لارَا; ددددلثالةاددددالطددددعرال بددددتناللللللل

ل.(1)(  اح 
  آوددمللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآلدداشلاددالطددخةاشلطدداللللللل

إِْ َُلللج   ددد ل الدددوارملللزمدددالهل و دددول لدددا ل للل عدددادمل دددع لطدددالردددرملام لل

ثيءِللل َقَجسُ يًِْفُكَللل َث ِ أَثيََُُْلللجنِنيِ أَثيَْْلللجًَِِنيَ عًََََُْلللج أَثيُُْؤَي فَلللزِ قًُُلللودٍُُُْ أَفِلللٌ ثي  قَلللجحِ     

        ٌٍ ًِللللَ ُْ َع ً للل ِْ َأثي ً لللل ّْ ثي َِللل ُِللللِذَِى َفِ ٍَضلللَز  ِّ ثي ِْ َأِثْدللل ً للل َْللللِذَِى ثي َِنَي َأِفلللٌ  َِ َأثْيَشلللج

ل.(2)ل[هٌٍََِّ

ل  ل خ لآلاشلالوادول لا ل:
ل  لئلارصل ارتلا لل تل...لا لآ  ع ل ا  خه)ل

ل مالزا ل غال دل ااسل...ل  و ا لطخةاشلهلدلم 

                                                           

ل.1/233طخ الا جنتلل(1)
ل.60روح لا هوا لل(2)
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 ردددالم:لاثنلدددوال ج دددولهل ا ددداتلل لدددا لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولل
 ددا ولوالآدد ل زددااولل دد آووهل هددمللحؽددل;ل زددا لصدداآخا لذلزددعا .ل زددا لللل

ل.ل(1)ل(االطخةاشل ال خ لاخلمخلآالمللا زولهلاجلانال  لا للاش
 ندددئل دددجالا ه دددخ ملطوؽدددوآ  لهلدرددده اا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول

ل ج ول رالمل واللوللل طؾاآ  لآوادول  ل اولصاآخل سلوهل.
لامخهاحلنولا وبرا لطلا ل.ل

 أؼجبة ختط١ط لط٠ؿ دلؼطوخ ثسض
المل  عددد ااولندددئلزااددد لن دددخ لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددلللل

للملخزدد لاددتحل اضددوتلة  دد لاقاددا لهلامت عدد لطددال رددلاول ودد طل ددخ طللللل
اجلدددواولالدددمللل آالدددملل دددخ لندددجالا لدددو لامزددده ت للل طدددالندددجهلللللللل

لا رلاول:
:لدةحابلطضدددخزلل دددخ طل لدددااو ل ندددول دددخ الا دددعصلذلمدددتلللللللا   

لعالمللاىلآال ول ج ول رالملهلا  هادتلبجول العاشل  اا .
ا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملا لردددوةلللللل:لآلدددتلا ثددداالل

 اموا  دد لطدد لآددتةلطددالا للادددئلا دد لاددخلآال رددالللطعرددالآلددتلا ددعصلذلمددتلللل
عدالمللاىلآال ددول ج دول رددالملا  داول طددا لطد لرلضددللادالآمددخ لا ؾددمخ لللللللل
  ددا لااددال ددذ ل ددمل ددخال  لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللللللل

مئلآالددمللامت عدد لرددلتلاددالآلدداة للل ددخال اد ددا لهلعدد خلامدد حبلل ارددهلل)
 هددمللاالددشل ةا لل رددلل ددذ  لا اددواتلل ددواةهل  رددالادد لؽددمخ لاددالآلددتلللللل
طعددا لااددالزعاادد لل آلددتلث دد لطلددولردد تلادد لؽددمخ :لرلضددللاددالآمددخ ;للللللل

 ردددالملد لامت عددد ل  ل الددد للل ج دددول حبددد لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددوللل
ل.ل(2)ل( خاا .ل نلل   ل ذا ل ذانالاع زو

                                                           

ل.ل1/2336ا واهلاا و  اتلل(1)
ل.ل1/100بواط لا ز  لل(2)
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لالطاة ل ذال حا لطخاتل:  تلزخحلام  
ل:ل خال اد ا ل.ا   ل
ل:ل رلل ذ  لا اواتل.ا ثاا  ل
ل:ل   ل ذا .ا ثا ث ل

ل:ل ذانال.ا خاال ل
طدد ل  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ل لغددتل وطددا ل  ل خ دد ل  لللل
االددت لل  ل لا ددئللل  ل زددهو لآالددملل طددوا ل  الددا لللد ددالآلددتلطواةآدد لللللل

هل  اطددوللل نددولطددالامضددخز للل زاادد لاعددوةلللل طغدداحل لطدد لردد تل وطددوللل
لنجهلامغاحل ل:

:لآددت ل  ددا لادد لؽددمخ لا ددذ لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللل  د 
ل رالمل.

:لدل  ثددخلاعددولؽددمخ لآالددمللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللللل اا ددا ل
ل لا للل   ولةد  لآالمللحب ا لن و ل خ طل ولآالمللامت ع ل.

 لؽددمخ لآددالدآاادد لآددت ا ل الددعصلذلمددتلعددالمللاىللللللل:لدطهعدداهلاددل ا ثددا ل
آال ددول ج ددول رددالملرددواتلاددا  و لآالددمللامت عدد ل  لمبددتهلاا زددحىل ا خبددا لل
لل  لآعدددتطال  دددو لا دددعصل  عددد ااوللل  ل عددد ااول  دددتنملهلردددخا الللل
 زهددتلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطدد لرلضددللاددالآمددخ لزهااددالللللللللل

عصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآددالاردجهلامواةآدد للل زاادد لطددت ل  لدد لا دلل
ل.(1)لامت ع ل)يسلآضخ ل  ال ل(

   ددول ودد لةطددا ل ددخ طلاارددهما هولد لباالرددالهلذلاحادد لا ددعصلعددالملللل
اىلآال ددول ج ددول رددالمللل نددئلنعددابلطوؽددوآ  ل غددح لا ددعصلعددالمللاىلللللللل
آال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولهل  ددواتلا لددخًل ا وددخولا لاطدد للل  ال دداتللللل

                                                           

ل.2/8ااالرلتلا وللاتلا   ًلل(1)
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عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهلدادددخا لندددجهلا للاددددئللللللطل دددذاتلا دددعصل
لا لروةلط ل نالرالللاجلواولالم.

   ددو لطددالاقآ ددادلهلالددو لذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  لللللللل
 ئلا لدددخًلردددلتل  رددد ال ل دددت و ل نالدددراللللاعدددح ول  عددد ااولهلطدددتلل

لاقرح لة ل ل  لآالمللا هوا لل.

أَََلللج ََََْْلللًْنَجلَ إِال   ل ندددجهلامواةآددد ل سلوندددالطدددالطغددداة  ل و دددول لدددا لل

ل.(1)ل[َََُّْزَ يًَِْْجيَُِنيَ

 ضلهمددئل ددخ الزهادددتل رددخا الا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج دددوللللللللل
ل رالملطالامت ع لهلا عئل امتحبل بونا ل:

نُلللج :لداردددالادددا و للطدددالآعدددتلاىللل    دددو ل و دددول لدددا ل للللللا   

صددداطح ل  هاددددتلا دددعصلعدددالمللاىللل(2)ل[..ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ    

لآال ول ج ول رالمل آت لا هغاعولمبلخز لاتحل.
الا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولل:لندددجهلا  هاددددتلالبهرددداةلطدددلا ثددداالل

ل. رالم
:ل  ددجلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملمبضددوح ل عدد ااوللللللا ثا دد ل

فَلللئِذَث عَ ََْلللشَ فَضَوَن لللىْ أَشَلللجأَِْهٍُْ فِلللٌ ث ََْللل ِ  ندددولطدددالآموطددداتل و دددول لدددا ل ل

ل.(3)[..عًََي ثيً ِْ

:لدلددد ل  لددداحلد لامت عددد ل زدددهالذ ل دددخ الا دددعصلعدددالمللاىللللا خااددد ل
لآال ول ج ول رالمل  ع ااول.

                                                           

ل.107روح لا ال اتلل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
ل.159روح لج لآمخا لل(3)
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:لا ه غدد ئل دداح ل  ددو ل ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللاخلدداطسل
 رددالملاددا و لللل  دداح لالبهردداةلطددالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللل

لضوح ل  لا  لاحلاموبل ل.  لام
 امخهدداحل  لزددئلزهادددتل رددخا الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللللل

لاا و لللل   و لا وبوهلا  خًل آحهلهل و ول.لل

 رمس٠ط)اٌزمٝ اجلّؼبْ(
ل لتل حةلنجالا ال  لهلا لخج ل ح لطخاتل نلل:

ٍَللللللوٌَْ ثيْضَكَللللللي  إِِِ ثي للللللٍََِّ صَوَي للللللوْث َِللللللنْهٍُْ   و ددددددول لددددددا ل للا   ل:

         َْ ً لل ِِ ثي ٍْ ِإ ُُ ُْ َعللْن ً لل َُللُذوث َأَيَكللْ  َعَفللج ثي ََللج َن  َِ ْْ ُِ ِدللَذ ََْغج َِلل ٍْ ثي ُُ ْْللَضَ ي  َُللج ث  ْ ِِ ِإ َْللج ُْ ََ ثْي

ل.(1)[ََفُوٌَ ًٌٍََِّ

أَََللج َََِللجدَهٍُْ ٍَللوٌَْ ثيْضَكَللي ثيَََُْْْللجِِ فَذِللئِذِِْ ثيً للِْ       و ددول لددا ل للا ثاا دد ل:

ل.(2)[ثيُُْؤَِْنِنيَأَيًٍََََِْْ 

أَثعًَُُْلللوث ََْ َُلللج ََنُِْلللضٍُْ َِلللّْ شَلللٌْ   فَلللأَِِ يًِ لللِْ      و دددول لدددا ل للا ثا ثددد ل:

يَُُُُللللللُْ أَيًِ ُِْللللللووِ أَيِللللللًَِ ثيْكُ ْدَللللللي أَثيََْضَللللللجََي أَثيََُُْللللللجنِنيِ أَثدْللللللِّ     

ج ٍَلللوٌَْ ثيْفُ ْقَلللجِِ ٍَلللوٌَْ ثيْضَكَلللي ثيُِلللذَِىِ إِِْ نُنلللضٍُْ اََنْلللضٍُْ دِجيً لللِْ أَََلللج ََْ َيْنَلللج عًََلللي عَذْللل َِْ 

ل.(3)[ثيَََُْْْجِِ أَثيً ُْ عًََي نُى  شٌَْ   قَ ٍِ ٌ

                                                           

ل.155روح لج لآمخا لل(1)
ل.166روح لج لآمخا لل(2)
ل.41روح لا ا ا لل(3)
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  دددهػلا   ل ا ثاا ددد لمبلخزددد ل  دددتللل طدددالا ثا ثددد ل ردددللوغدددوؼل
طلخزدد لاددتحلللطدد لدحاة لاملعددمللا آددملمح ددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللل

لا لة اهل اؽوخاح. ج ول رالمل امضخز ل نولهل  لرالهل 

لللبراتل:(1)[ٍَوٌَْ ثيْضَكَي ثيَََُْْْجِِطالطلاالل و ول لا ل  

 ددو لا هلددملل دد ل  ددولحرددو لاىل  دد ل  ددولحؤردداتلا ضددخبللللا   ل:
لهلاجلذ خ ل.
ل و لا هلمللاجلملا لهلاتحل.لا ثاا  ل:

 دددو لا زددداا لآضدددخلطدددالصدددرخلحطؾدددا لطدددالا زدددع لا ثاا ددد لللللا ثا ثددد ل:

أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ ثيً للُْ  الددر خ لا هلددمللاجلملددا للل نددئلطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل 

عدددد  ح ل دددد ح ىلاملخزدددد لل(2)[دِذَللل ٍَْ أَََْْللللضٍُْ ََذِي للللزئ فَللللجص كُوث ثيً للللَْ يًََْ هُلللٍْ صََْللللهُ ُأَِ  

المللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللااحلزدداول  دد ل دد ح ىلن ددخ لا ددعصلذلمددتلعددللل
لاجلواولالمل.

 نددئل لددت ل زدداولا هددواح ىلد لا  ددخ لطددالطغدداة  ل و ددول لددا للل

 اعدد ل   لؽددلطلا هدد ح ىل ا هلددو مللللل(3)[أَصًِْللمَ ث ٍَِللجٌُ ُْلل َثأِيَُُج دَللََّْ ثينِللجكِ     

ل هلال لاا  ا ل ا صرخل ا زع ل  لا لرالللاجلواولالمل.
لم طع ل   لامضخز . و لا هلملل  لالا خاال ل:

 ددو لا هلددملل دد ل ال ددئلطددالا غدد اا ل  دد ل المضددخز لللللللاخلاطزدد ل:
ل زثخلطال ح  ل ؽلافل  لام طع ل.

ل:ل و لا هلمللاجلملا لهلاتحل  ال الهلوالاولد ل و لا ل اط ل.ا زاةر ل

                                                           

ل.41روح لا ا ا لل(1)
ل.123روح لج لآمخا لل(2)
ل.140روح لج لآمخا للل(3)
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:ل ددو لا هلددمللاجلملددا لااعددخاحلطددالامضددخز لآالددمللا لهددا للللللا زدداال ل

ل آملطال  وهلا لها .ل(1)[ٍَوٌَْ ثيْضَكَي ثيَََُْْْجِِ دثل  ل و ول لا ل

  ددتل غددئلنددجالا اللدداتل لددئلطلخزدد لاددتحل   ددخولاجلملددا للل   ددو لللللل

أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ ثيً للُْ دِذَلل ٍَْ أَََْْللضٍُْ   طددالطلددااللاجلمدد لادد لنددجهلاة دد ل  و ددول لددا ل للل

داددجاحلامضددخز لطددالا لددوة لد ل هددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلللللل(2)ل...[ََذِي للزئ

آال ددول ج ددول رددالمللل   ددعرمل ل هلشددواللل آدداة الهلطلخزدد ل  ددتل اددذ لللللل

طدددخ  لهلردددوح لج لآمدددخا للل(3)ل[ٍَلللوٌَْ ثيْضَكَلللي ثيَََُْْْلللجِِ  و دددول لدددا ل ل

لق اط لاحل  لآالمللامضخز ل.

 ِٓ ِؼبٟٔ اٌىبف ٌغخ
[ل ددددا ل ددددخفلا  ددددافلطدددداللليْ َاَللللمَنََُللللج ََوغددددوؼلا  ددددافلهل ل

احلددخ فلامرموردد ل رلخبددولطددال  غددمللا الزددا ل ردد ئلطددالرلددخالا لددافلللل
ل ال ح للل   هالال  ولآالملل بوهل:ل

ل:لداول خفلةادما ل.لا   
ل:لداولارملةادما ل.ا ثاالل

ل ل  و ل خ ا ل   خًلارا ل. هاحاولطضرتبل:لدا ثا  ل
احلدددخ فلا  اة ددد لا ددد ل امخهددداحل امضدددروحلندددولا  ددد ل ردددللطدددال

 مدد لادد لطلعددمللاحلددخفل ادرددمللل دل ددت ئل  رددالطلعددمللا  لددئللل طددالللل
لنجهلاحلخ فلا  اللل ا هاتللل ا عو للل ا  اتل.

                                                           

ل.41روح لا ا ا لل(1)
ل.123روح لج لآمخا لل(2)
ل.ل165 روح لل155روح لج لآمخا لل(3)



 030ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

ا  دددافلزاردددمللطدددا ا  دددافلز دددخفل  دددو لبددداح ل  ددد لبددداح للل لل
ل ه و لباح .

مبلعدددمللطثدددئللل   دددو ل دددالذلدددئلطددداللللل ندددللهلج ددد لا ل ددد لاردددمللل
لآخاول.اق

 ندددئلا دددال  ل ددد  للا  دددافلهلطوؽددد ل ا دددتلطدددالا لدددخج لمبلعدددملللل
دحاة لا هضدددل ولزمدددال دددول الددد لاة ددد لللل ادردددمللل   دددتلطلدددااللاحلدددخفلللل

زام ثدداوللل طلعددمللا هلال ددئل اقردده حتل ا هل ددتلللاجلددواولالددمللل ددا لللللل
 لزددد ملا  دددافلد ل دددخفل اردددمللل  لزددد ملاحلدددخفلد لآاطدددئل  ددد للللل

لل طدددالدآ دددادلا لدددخج ل  لطلعدددمللللآاطدددئلللد دددالندددول لزددد ملاردددهلخادلللل
لاحلخفل ا ال  ل  ول آملطالا هلز ماتلاقرهلخاد  ل اللالو لامخهال  ل.

 امخهدداحل  لد ددخاالاىلآددذل بددئل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللل
ل رالملد لطلخز لاتحل امجزوحلهلاة  لا  خا لنولآالملل زم ل:

ل.:لامضلولا   
 ددادلا لددخج لاه ددتةلطلعددمللا ال دد لللللضددلولاددولل نددولطددالدآلللامل:ا ثدداالل

لا لخجالل  ؾمعولاملااللامهؾاة لاال اظل طوحل:
لا   ل املا   ل.:لا لخادالاحلا   ل
ل:لا ضوانتلا ه حطل  ل.ا ثاالل

ل:ل رلاولا عذ  لل.ا ثا  ل
ل:لآالملا عارىل امعزوب.ا خاا ل

لاب مل امهضااو.لاخلاطسل:
لاموال ل امل تل.لا زاةشل:

ل لا ل اخلاؼل سلوهل.الا زاا ل:
:ل  زدد لا لددخج لالؾددول ددلل،للل ا غددال لادد لزددئلج دده لطددالللللاخلدداطس

لا لخج ل.
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ل  تلعتحتل لل احلمتلىل بذاتلوغوؼلنجهلا غال ل نلل:ل
ااة ددداتلل110اجلدددذتلا خااددد ل ا ثمدددااو ل طلدددهػلاغدددال لاة ددد لللللل  د ل:

لطالروح لج لآمخا ل.ل101-109
ااة دداتلل110اجلددذتلاخلدداطسل ا ثمددااو ل طلددهػلاغددال لاة دد للللللل اا ددا ل:

لطالروح لج لآمخا ل.ل94-102
ااة دداتلل110اجلددذتلا زدداةشل ا ثمددااو ل طلددهػلاغددال لاة دد لللللل ا ثددا ل:

لطالروح لج لآمخا .ل85-93
ااة دداتللل110اجلددذتلا زدداا ل ا ثمددااو ل طلددهػلاغددال لاة دد لللللللحاالددا ل:

لطالروح لج لآمخا .ل78-84
ل110اجلدددددذتلا ثددددداطال ا ثمدددددااو ل طلدددددهػلاغدددددال لاة ددددد للل: اطزدددددا ل

لطالروح لج لآمخا .ل77-70ااة ات
ااة دداتلل110اجلددذتلا ثا دد ل ا هزددلو ل طلددهػلاغددال لاة دد للللراةرددا ل:

لطالروح لج لآمخا .ل64-69
(ل152اجلدددذتلا لضدددخ  لالدددتلامادددد ل طلدددهػلاغدددال لاة ددد ل)للللللرددداالا ل:

لااة  لا  ل لالرالطالروح لج لآمخا .
اجلددذتلا ثدداالل ا لضددخ  لالددتلاماددد ل نددولا لزددملا   لطدداللللللللل اطعددا ل:

اضددوخطالاة دد لللل153ل طلددهػلاغددال لصددوخلطددالاة دد للللللل153  زدد لاة دد لل
لطالروح لج لآمخا .ل151

اجلددذتلاخلدداطسل ا لضددخ  لالددتلاماددد للل نددولا لزددملا   للللللل ارددلا ل:
 دد للل طلددهػلاغددال لصددوخلطددالاة دد لاضددوخلطددالاةللللل154طددال  زدد لاة دد لل

لطالروح لج لآمخا .ل153
اجلددذتلا خاادد ل ا حالددو لالددتلاماددد ل طلددهػلاا غددال لادد لللللللللآاصددخا ل:

لطالروح لج لآمخا ل.ل164اضوخلطالل161صوخلطالاة  ل
اجلدددذتلا زددداةشل ا ثمدددااو لالدددتلامادددد للل طلدددهػللللاحلددداة لآضدددخل:لل

لطالج لآمخا ل.ل181 اة  لل180اا غال لا لاة  ل
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ااو ل) ل  ددذلا ددعص)ؼ(ل  ددتا (لل ا ددج لل  ددت لج دد لا ل دد لآالددملل ددللل
ل  هػلنجالاجلذتلال ااول اقرهح لآال ول.

  هلالدد لامضددلولاددولادد  خاةلا ذطددا لا وو  دد لاماؽددلل احلاؽددخل امزددهللئللل
لل ندددددولطدددددالدآ دددددادلا لدددددخج ل د ا هدددددولاا حذلدددددت ةلطدددددالا و ددددداد لل

ل ا  تا .ل
:لزمددال  خبدد لحادد لهلا  هادددتلا زدداال لزمددالهل ددخ الللللللللا ثا دد ل

ا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهلزه لددد لا ادددواتل  زدددمملل دددذ  لللللللل
لللهلصرخلع خلطالا زع لا ثاا  ل الر خ للل  ل ال ل هاد ل.(1) ةا 

زلدددتل ندددللد ل زمدددالهل وبدددولا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللل
زه لدد لا  ددخهلهلثاتلا ضددرخلطددالا زددع لا ثاا دد للل  ل الدد ل هدداد ل  ؾددا للللللللللل

لا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالملد لاواشل. زمالهل وبول
  وبددولد لاددتحلا   لهلصددرخلحا دد لا   لطددالا زددع لا ثاا دد للل  للللل

ل ال ل هاد لللدثل ٓخلا لت لطال طاطول.
 زمددالهل وبددولا ددعصلعدددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لث لا لضددد  للللللل
لهلصدددرخل ددداةًلا   لطدددالا زدددع لا ثاا ددد ل الدددر خ للل  ل الددد لا دددعصلللل

ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل هدداد لللد ددالآلددتلط ثدداولآددت لاآهددتاتلللللل
لط لا لطت .

 ندددجهلندددللا  هاددددتلا ددد ل دددخالاردددالا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللل
 ردددالمل لدددئلطلخزددد لادددتحللل ا ددد ل زدددممللطدددال لدددئلام زدددخ ال زهددداوللللل

لا ز  لاا  ذ اتللل دل عئل جهلا هزم  ل.
ل
ل

                                                           

ل.ل1/591ااالنضا ل/لا ز  لا علو  لل(1)
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 ٚاٌزصوري ثفعً اهللمجغ ا٠٢خ ثني اٌجفبضح 
نََُللج ََيْ َاَللمَ ََدُّللمَ َِللّْ دََْضِللمَ دِللجيَْْ         لددتلبدداتلا هضددل ولهل و ددول لددا ل لللل

للل ل ا لطزادئل:(1)[أَإِِِ فَ ٍِكَج َِّْ ثيُُْؤَِْنِنيَ يَهَجَِهُوَِ

ل:ل لتةلامضلولاوللل نئل  و لامضلولطه تا لللاجلواولدل.لا   
لهلا وبوةلا جن ل ا  وطلل المزالم ل.ل:ل ؾوحلامضلولاوا ثاا  ل

:لدحاة ل دددااو لا لضددداح لاع دددا لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددوللللللا ثا ثددد ل
 ج ددول رددالملهلا هوبددولد لطلخزدد لاددتحللل  لددت خلاة دد ل:لزمددال  خبدد للللللل
حادد لادداحل لطددالا هدد لهلا  هادددتلا زدداال للل آددتتلردداما ل  ددجالرددهلوةلل

لراما لهلنجالامز ل.
ا لضدداح لللاجلددواول الهلددا الادد لاخلددخ الهلا  هادددتلللل ددخًلمدداثالنددجهل

لا زاال ل ا لاخلخ الد لطلخز لاتحلا  لر  و ل  رال ها لصت تل.
ل نئلزاا لنجهلا لضاح ل اب لللاجلواولالمل.

ا زددد  ع لهلا دددسلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللللاىلدثلالددد ل

ثي لللًَِ ََْْللل َوَ هُلللوَ  ا دددوشل عددد ااوللل ندددولطدددالآموطددداتل و دددول لدددا ل لل

ل.(2)[ثيُِهَِنَزَ فٌِ قًُُوحِ ثيُُْؤَِْنِنيَ يََِ ْلَثلُأث إِاَجَْج ََ َ إِاَجٍُِِْْ

 ندددئلا زددد  ع لطوالواددد لادددجا رال  ل رتصددد لآعردددال ا ددداتلمح دددت للللللللل
  ددخًلللاجلددواول رددللاددوهل ردد ال ل طلتطدد ل هع ددذلطعددا  لآش مدد لزمدداللللللللل

ثيُِلللهَِنَزَ فِلللٌ قًُُلللوحِ ثيُُْلللؤَِْنِنيَ هُلللوَ ثي لللًَِ ََْْللل َوَ  دددت لآال دددول و دددول لدددا ل 

ل.(3)ل[يََِ ْلَثلُأث إِاَجَْج ََ َ إِاَجٍُِِْْ

                                                           

ل.5روح لا ا ا لل(1)
ل.4روح لا  ه لل(2)
ل.4روح لا  ه لل(3)
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  دددذةاة الدااادددا لطددد لل} لآدددالا ذندددخ ل دددا ل:لمدددالاذ ددد لندددجهلاة دددل) 
آالمعدددال  لاقادددا ل دددذةاةل ردددئللل دددا وال:ل دددالحردددو لاىل دددتللللل(1){داددداارم

لل. علػ
ىل دددا وال:ل دددالحردددو لا دددا ل:لد ل ا دددج لالدددث لاددداحل لدادددول  دددعلػل

ل. رئل ج  لةد  لهلزهاولاى
 رددالملنددجهلل ج ددول ددا ل:لالددمل.ل ددمل ددحلحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللللللل

 طددالذلمددتلددلحرددو ل ددتل الدد لطددال لالددولا خرددئل  ددل لطدداتل  لللللللل}اة دد ل
ل.(2)ل( اقالحولالغا لدلز خل{ هئلاالاللهملآالملل آلاا م

ا لللزمدددا ل ز  دددا لطددداللل لاقاددد لدددتلزااددد لطلخزددد لادددتحلردددللا ل ذ ددداةلللل
ل:برات

ابخ ال ا اغددداحل خؤ ددد لطل دددذ لا عغدددخلللرددد:ل ثل ددد لدادددا لامللا   
آالددمللامضددخز للل ددا ل الدد لنددئلزددئلاغددخلطل ددذ لللاجلددواولدلللد دداللللللللل
زدددا لندددجالا عغدددخلهلطلخزددد لادددتحل ددداحال اآدددت لا زدددلتل امزدددلتللللللللل
ل املتطددد ل ث رددداللل  واآدددتل  عدددو لاحلدددخولللدثلا دددئلا عغدددخلد لز ددد للللل

ا زثددخلآددتةا ل آددت ل ا زدد  ع ل ددا لطددالا وم ا عدد ل ددأللا لالددتللل   ددو لللل
ل ا   لطالاقؽوخاول اقح لابل ا  زا ل.

 زدددا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملصلهردددتلاا دددتآاتل رددد ا للل
 الددتنال التد دد لآالددمللاحلابدد لد  رددالهل طددوحلا ددت اللللللا زدد  ع ل لددئلاددتحلل

ل ا تا ال.
 لا زددد  ع ل الدددعصل ردددللط هددداىلل  ددد ةول عددد ااولآالدددمللرددد ا لادددذ ل

لا ع اىللل  ا   لطالا ذ ئل طالاره واثلا ع سلا  ؾل  ل ا ضرو  ل.

                                                           

ل.4روح لا  ه لل(1)
ل.2/451ا تحلامعثوحلل(2)
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 ثددئل ددو ل  ددخلاخلعددتولللل زددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل)للللل
ا ا دددداتلآلددددتلاىلاددددالح ا دددد لل   ددددال لّلددددال لددددو ل عدددد ااولل ددددلارملل

ل خ ذ  ل نملضل خ  لل  لو و :
لَ َغٖتْ َعالَ دلَعالَِّ َعاَتِ َعالَطالاِنَهَتِ َعال...لَ دلدُنٖمل ِودل ا لَطالاِنَه

ل لا ْ َتاَ لدِ لد مِ َعا م ماذ مِالَرٔ  َع  لَآالمِ َعال...لَ َ لِّ
ل.(1)(ِ َعادٓ لا  ل مِتلَاَ والَآالِ َعال...لدَثال َحاُة الٔ ِهَع  ل مَا

 .(ل آحهلااىدُنٖم طلعملل)
 ادلج١ذ ٔؼّخ جنبح إٌجٟ ١ٌٍخلبْٔٛ اٌفىط اٌؼبَ ػٍٝ 

ةآددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  الدد لامل دد لآالددمللالمدد لزلا ددولل
لهلاملا لطال بوهل:

:لالمدد ل ؾددوحلا ددو للخلددخ الا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللللللللللا   
 ج دددول ردددالملطدددالط ددد لدثل سلغدددختلا ع دددا لادددا و لللل لدددتلزدددا لا دددعصل
عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطلهدداةا لآالددمللا ددخ اىلد لا هددول  الدد للل ددا   للللللل
امضدددخزو لآالدددملل هالدددولهل الددد لا ال الددد ل دددودل  لطدددٓالاىلآدددذل بدددئلآال دددولل

خهلادددا  خ لهل الددد لا ال الددد للل   دددو ل  ا للل آال عدددالاعدددذ  لب د دددئل ددد طلل
ا  ددخ لنددجالطل ددذ ل زدد  لطزددهلال ل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللللل

ل صانتا لآالمللالو ول.لل رالمل
:لدآددخا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآددالامضددخز للللللللا ثدداالل

لاا  خ لطال  ل ها ل.
ا للدداتل:لآددت لدعددخاحلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآالددملللا ثا دد ل

لهلط  ل  ارالةاحلجاادول.

                                                           

ل.6/590  ز لااالزث لل(1)



 037ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

:ل ر  ددد لطلدددتطاتل دددخ الا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولا خااددد ل
 رددالملطددالط دد ل بلددئل ضددا  لآالددملل اغدداحلامضددخز ل الددمل ددخ هل دد لللللللل

ل خ بول.
 زاادددد ل ددددخ طل ضددددا حتلهلةاحلا عددددت  لق ه دددداحلز   دددد لا لمددددئللل

لل ا رت ددوال و ددالةآددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لاقرددح للل
آدددت ل بدددوهلللد ل  لا دددرتىل ادددولبردددئلآمدددخ لادددالنضدددا لادددالام ددد  للللل

ل الر خ ل(.ل2ل-و.ندل52(ل ل)572-624)
ا ه دداحلصدداولارددتلَبالددتلطددالزددئل ل الدد للل  لوددملل ددولردد العدداح للللللللل

ل  ؾخاو لا عصلذلمتا لعالمللاىلآال ول ج ول رالملؽخا لحبئل ا تل.
 مالمددالَ ددِتح  لَاُعددولَآِلددٔتلَطَعددإفلَاِلددَتلَثٔ دد مللل مَ َه مددٓخُولَةُطددُولٔ ددللاْ لمَلأدددئ   ددا ل)

ل.(1)ل(زمِ َالَ ِغَعُ لَ  مالُ ِمٔ ُعَرالُطَلاَةا ةلاْ لمَلأدئ لزةال َرالَ َاُزوُولد مِ ر ِملٔةَ َهُو
  ح ؾددمللامددأللطددال ددخ طلنددجالا ددخ  لل  ل  ددال ددرت لادد لاق ددرتاىلللللل

ا  دددو لا دددج للجاتل  الددد لاددد  لو دددول اددد لرددداآ لا هع  دددجلا ددد لبلالوندددالللل
لابهملوال  ول  لالوالنجالاق رتاىلجلراتل:

:ل ضددد  ل زدددخولاخلددد ل االو دددولد لاددد لناصدددمل د لا دددعصللللللا   
ذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللل اعددد ل   ل خ ضدددا لعددداحتل لالدددمل

لا و رمل.لات و لاقرح لد 
:لدبهعددداولحبدددوهلالددد،لا للاددددئلآدددال ع  دددجلندددجهلاجلخاددد لللا ثاا ددد ل

لطالحلوولا لاحلالخ طلا لا للادئل.ل طال  را
:ل اللدددد لا ددددع سلا  ؾددددل  لآالددددملل ددددخ طللل ط الددددرال  اهلددددا لا ثا ثدددد ل

ل ا لوطلاا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.
:لعدددل  لاقحنددداولا ددد ل هغدددالاردددالامضدددخزو لآعدددتل دددو للا خاالددد ل

للا خ اردد ل ا طددخ للل هلنددجالام ددخل اخلودد ل  اادد ل ود دد لا ل دد لاحلددخا للللل
                                                           

ل.3/45داةلاملاةلل(1)
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أَََللج يَُُللٍْ ََال  ٍَُْللَ دٍَُُْ ثيً للُْ أَهُللٍْ ٍَءُلل ُّأَِ عَللّْ ثيَُُْْللَِ ِ ثيَْْلل َثٌِ أَََللج    ددجال ددا ل لددا ل 

ل.(1)ل[نَجُْوث ََأْيََِج َُِ إِِْ ََأْيََِجبُُِ إِال  ثيُُْض كُوَِ أَيَهِِّ ََنْثَ َهٍُْ الَ ًٍََُُْْوَِ

د ددئلهلاحلددا لطدداللل:لا ضدد خلىلآددذل بددئلآالددمللاددذ  لب للللاخلاطزدد ل
ل بوهل:

:لد لدداحلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآمددال خح ددول ددخ طلللللا   ل
لهلدبهماآرال.

:لؽددخ ح لا  ددخ ل ط دداةح لط دد لق ددا لا خرددا  للل نددولطدداللللللا ثدداالل

ل.ل(2)ل[نََُج ََيْ َاَمَ ََدُّمَ َِّْ دََْضِمَ دِجيَْْ  طغاة  لج  لا ل  ل 

المللاىلآال ددول ج ددول رددالملادد  لدل ل دد لللل:لا طددخلد لا ددعصلعددللا ثا دد ل
لهلطؾ لولد ال ل  ل  ولآالللآال ولا زح ل.

:لا ضدد خلىلآددذل بددئلآالددملل ر  دد لطلددتطاتلن ددخ لا ددعصلللللللا زاةردد ل
ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل اق ددخاحلادد  لا  ددخ ل لددال الددتطاتللللل
لل  ه مددئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولا ثًلللللللللل

لخؽدددددو ل أل وددددداحلردددددواتلهلا  دددددخ لد لاحللضددددد ل  لد لامت عددددد لل  ه
لقبهعاولا غتا ل ا لها لط لامضخز ل.

:لرددددحط لا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملهل خ دددد لا زدددداال ل
ا  ددخ ل  نوا ددالابهمالدد لآدداة للل ا واحددد لا عا دد لآددالذلاحادد لامضددخز للل

ل رل رملهلا ال وولاوللل دآاة ولد لط  ل.
:ل عددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملردداما لد لامت عدد لللللا ثاطعدد ل

طددال خ دد لا  ددخ ل اعدد للل   لا اغدداحل لرددت الاا ددجول ا ددت اهلآعددوللللل
هل ددددا ل عددددو ولد لامت عدددد ل  ثددددخو[ل  ل ارددددمل دددد لطزدددد    لمددددالل

                                                           

ل.34روح لا ا ا لل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
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 هلددخ ل ددولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددالا  ودداحلهل خ دد للللللللل
لا  خ ل.

لا ل دد ل هخدد لادد  لاىلآددذل بددئلنددولا ددج لمحدداهل ثوٓلل  دداتتلج دد ل
آعددول زلدداهلهل خ دد لا  ددخ للل  ددتل لددت لا ل ددا لل   ددولزلددا ل الددعصللل نددئل

ََيَلللَْ َ ثيً لللُْ دِهَلللجف  عَذْللل َُِ أٍَُخَو فُوَْلللمَ دِجي لللٍََِّ  ندددولطدددالطغددداة  ل و دددول لدددا ل ل

اجلددواولالدددمللل اة ددد للل(1)ل[ل َِللّْ لُأِْللِْ أَََلللّْ ٍُضْللًِىْ ثيً للُْ فََُلللج يَللُْ َِلللّْ هَللج      

 آددحهلطددالرددوح لا ذطددخل نددللط  دد لاذ دد ل لددئلن ددخ لا ددعصلذلمددتلعددالملللل
اىلآال ددول ج ددول رددالمللل   ددو لطددالطلاا رددالا لضدداح لاع ددا لا ددعصلذلمددتلللللللل
عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل  الددد لامل ددد لاعدددذ  لب د دددئللل زلا دددولهللللل

نددجالا وخ دد للللل خ دد لا  ددخ للل نددئلزددا لب د ددئلطغددا لا ل الددعصلهلللللل
امخهداحلالدمللل  ددتل  د لا ددعصلعدالمللاىلآال دول ج ددول ردالملمبددالندول آشددملللللللل

 طدددالطلدددااللل(2)ل[الَ صَْْللل َِْ إِِِ ثيً لللَْ َََْنَلللج دثل دددا لزمدددالهلج ددد لا  ددداحل ل

لامل  لنعالا و ا  ل ا لغم ل ا طال ا زحط ل ا ع ا ل.ل.لللل
ملامزددالم ل الضدد خلل:لةآددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالللا هارددل ل

ىلآددذل بددئلآالددمللالمدد لزلا ددولهلاملددا للل  عددو ولردداما لد لامت عدد لطددالللل
 خ دد لا  ددخ للل اعدد ل   لا اغدداحل لرددت الاا ددجول ا ددت اهلآعددولهلللللللل

لل  ل ارددمل دد لطزدد    لمددال هلددخ لللل( ثددخو) ددا ل عددو ولد لامت عدد لل
 ددولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددالا  ودداحلهل خ دد لا  ددخ للللللللل
  دداتتلج دد لا ل دد ل هخدد لادد  لاىلآددذل بددئلنددولا ددج لمحدداهل ثولآعددولل
 زلدداهلهل خ دد لا  ددخ للل    ددو ل ددو ل عددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللللللللل

ل ج ول رالملد لامت ع لآ تا ل المزالم .
                                                           

ل.36روح لا ذطخلل(1)
ل.40روح لا هوا لل(2)
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 ؼٛضح آي ػّطاْ 101ري ا٠٢خ ِٓ رفؽ
ااهدددت تلاة ددد لا زددداال لااخلوددداولا هضدددخ  لل المزدددالماتل امزدددالم للل

[ل ا ددددج ل حةلهلا لددددخج ل زددددلا ل مدددداا لطددددخ للللللٍَجٍَََُُّللللج ثي للللٍََِّ اََنُللللوث  

وؼل[ل اددد لاخلوددداولاآدددحهلآمدددو ل  غدددللٍَلللج ٍَََُُّلللج ثينِلللجكُ  ا عزدددل لاددد ل 

خلودداولا لددا لطدد لا عدداشللل ددملللللهاللددمللاطوالدد للل ل ددا لدزددخا لامزددالم لاللل

ٍَجٍَََُُّلللج اخلوددداول دددمل ا دددج ل هؾدددمال ددداح لا طدددخلزمدددالهل و دددول لدددا ل لل

         َِ ُْللو ًِ ٍْ ُصْف ً ُهلل َْ َْللَ  َي ًُللوث ثْيَخ َْ ٍْ َأثْف ََِدُهلل َُُ أث َأثْعُذللُ أث  ْْلل ُْللوث َأث ََْن ََُنللوث ث َّ ا ٍَِ ل(1)[لثي لل

ال دد لامزددالم ل مدد ل الدد لزالمدداتلنددجهلاة دد ل حالدد ل  اطددخللل ددال ددت لآالددملل نل
خلودددداولا هضددددخ النددددجال معذ دددد لاخلح دددد لهلا ح للل زددددو لصددددخ ل ل
ا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملاارددخ لهل   اطرددال الضددخاد للللللللل

لل   ههم لاة  لاا لضاح لاا  حىل ا ع اىل.
 طددددالدآ ددددادلاة دددد لا زدددداال لدل  نددددالاغدددد   لاجلمالدددد لا ضددددخ   للللل

إِِْ صُغَُِْللوث فَ ٍِكَللج َِللّْ ثي للٍََِّ َُأصُللوث ثيْهِضَللجحَ ٍَلل ُلُّأنٍُْ دَْْلل َ       ٍَجٍَََُُّللج ثي للٍََِّ اََنُللوث    

  ل لدددئلمبدددال دددت لآالدددملل اآددد لامزدددالم ل الدددج اللللل(2)ل[إِاَلللجِْهٍُْ نَلللجفِ ٍَِّ

ل   والا  هاوللل   ولدزخا ل ؽاهل المزالم ل.
اىلآدددذل بدددئلامزدددالم لطدددالد ددداثل    ددد ل اوااددد لطددداللل  دددتل دددٓجح

ٍَجٍَََُُّللج ثي للٍََِّ اََنُللوث الَ صَض خِللَُأث دِغَجَْللزَ َِللّْ لُأِْهُللٍْ الَ ٍَللأْيُوَْهٍُْ   ا ل لددا ل ة ارددمللل دد

ََْنَذللُ  َقللْ            ٍْ َُُه ُِللُ أ ََللج ُصْخِفللٌ  ٍْ َأ ُِ ََْفللَوثِه  ّْ َِلل ٍْ َقللْ  َدللَ ْس ثْيَذْشَضللجُ   ََللج َعِنللضُّ َيَذللجاَل َألُّأث 

                                                           

ل.77روح لاحلجلل(1)
ل.100روح لج لآمخا لل(2)
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اهدددت تلج ددد لا ل ددد لحبدددخفلل دددملال(1)ل[ْْكًُِلللوَِدََِنِلللج يَهُلللٍْ ثٍَُلللجسِ إِِْ نُنْلللضٍُْ صَ 

مبددال ددت لللامؾدداحها لوددالا ددوا ل الل ددا للل بدداتتلاة دد لاغدد   لا  لددئلللللل

[ ادد لٍَجٍَََُُّللج ثي للٍََِّ اََنُللوثآالددمللآددت لللدد لا   ددخلهلا وا دد ل الهؾدداةلادد ل ل

لا   خل.

ٓ اإلض٘بةِ 
َ
 ػ

َ
غرتثني

ُ
خِ ادل

َ
ٕ
ُّ
طآِْ ٚاٌؽ

ُ
ٟٙ اٌم

َ
 لبْٔٛ ٔ

ا زددما  ل اددولزهدداول  اطددخل اددوانلللل نددوللللللطددال غددادػلا  هدداولل
ل ددداتللل ردددل رملمدددعلرملطددداللللطدددال ردددلاولذلاحاددد لحؤرددداتلا ضدددخبل ألالللل

لل  الددمللنددجالا لددااو لامخزددتلاخرددا  لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددولا هلال ددش
 ددئل  لآددتةلج دداتلل ج ددول رددالملللدثلاددذ لا لددخج لاددا  اطخل ا عددوانلللل  للل

 غددداتلآدددتةلا  اطدددخل آدددتةلللل دادددتلطدددالد(2)ا   دددا ليزدددماد لج ددد ل
للا لخج ل.ا عوانلله

 ج دددولرلددد لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولل:آدددالا دددذا لادددالا لدددٓوا ل
 رددالمل لددو ل:لا للدداةلآلدداةلاىل ا ددلحةلاددحةلاىللل   دد ل بددتتل دد ا للل

ل.(3)   مل ا  لاى
 رددالملل ج ددولل طخاددللحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللللل:آددال اددللثحل ددا للل

امزدداز ل   ل ةاددولطددعرمللل   لدل اشددخلد لطددالنددول ددو لللللازددل ل:لحبددتل
لل   ل عددئلحمحددلل د لب دداالللل   ل زثددخلطددال ددو لدل ددو ل دل ددو للللل
ددلادداىل لارددالطددالزعددذللدد لا لددخظللل   ل  ددو لاحلدد ل د لزددا لطدد٘خاللللللل

ل دل  افلهلاىل وط لددمللل   لدل ر  لا عاشلص  ا .

                                                           

ل.ل118روح لج لآمخا لل(1)
ل.1/12ا هزر ئل لالو لا هعذ ئلل(2)
ل.ل1/443ا تحلامعثوحلل(3)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 042

 ا هل ددتلا   ددا لا ضددخ ل ل ا ددتآو للل الللدد لآالددمللا ددجزخل ا هواؽدد للللل
لعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللا لاىلااحل مدد ل اموآشدد ل بدداتل طددخلا ددعصلل

د ل اددللثحلحبددتلامزدداز ل ا ددتاولطددعرملطواللددا لطددال دد ل ل  ددتلمبالدد لة  لللل
  ددددخًل   ددددولطوارددددا ل ال لددددخاتللل صددددانتلآالددددملل ددددذ  لاقطهعدددداهلآددددال

لاقؽخاحلاا   لطالااولا   و  لا لول  .
   دددخال محدددتلآدددال ادددللردددل تلاخلدددتح ل دددا ل:ل دددا لحردددو لاىللللل

 دلدلاددعلال  ددتزملحنلدد لا عدداشل  ل لددو للل: رددالمل ج ددولعددالمللاىلآال ددول
احلدد لدثالحجهل  االددوللل لاددولدل لددخِّولطددال بددئل دل لاآددتلطددالحدول  لللللللل

ل.(1) لو لحب للل  ل  ل جزخلالش م
 ددو لاحلدد لل طددال ا عزددل لادد ل ددو لاحلدد ل اقحندداولنددللا هؾدداةللللللل

 ا ددا ل ددل ل اؽددخاحلللاا عزددل ل الم ددرتولا غددتول ا طاادد ل ا و دداتلاا لرددتلل
لاقحناول ا عرللآعو.

   دددخال محدددتل اادددالطابددد لآدددال ادددللردددل تلاخلدددتح ل دددا ل:ل دددا للل
 مدددالَ ِ ٔلدددَخٖ ل مَ دددُتزةِملَاْ َزدددُول مِ ل) ردددالمل ج دددولحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددول

لما  دالُ دٖمل مدالَ لةو ةدُول مَ لةدوُ لا الَّدُولَطدالَطَعَلد مل مِ لَ لةدوَ للللللللللَ َخًل مِطدّخالٔ الَّدٔولَآالمِ دٔولٔ  دٔولطَلللل
ل.(2)(ٔ  ٔول مَ لةوُ لَحوِّلَ ٔض ُ لا ٖعاَشل مَ لةوُ لَ  مَاال مَ ٗ ل مِ لُ ِخَضمل

 ل ددا ل بددوولا طددخلادداملخ فل ا عرددللآددالامع ددخللل طعددولهلاملددا للللللل
ا لالدددتلا  خادددلل ا عردددللآددداللا طدددخلاا هل دددتلالواآدددتلاموا عددد للل  دددواا لل

 داددتلطددالدبددخلا ددج ال زددلو لللللاقحندداولطدداللامعدد اخلددخ الآال ردداللل 
هلاقحندددداول طلتطا ددددول ا عغدددد ل زضددددالاوددددح لاقحندددداوللل  اددددوللل

ل. حفلرعالاقرح 

                                                           

ل.ل3/402ا تحلامعثوحلل(1)
ل.22/370طزعتل محتلل(2)



 043ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

 لددد لهلآالدددملا عدددو ل  لصددد خلامدددعلمل ابدددتلردددواتلزدددا لللللل  دددت
لم رتو.ا ت   ل ط رزا رال  لا  خاةل  لانهم لا ج ل زهللئلا

اددالاضدد ل ددا ل:ل ددا لحرددو لاىلعددالمللل ازددعتلؽددل الآددالا علمددا ل)ل
 رددالملآالددمللامعدد ل:لطددال ل ضدد خلا لال ددئل ل ضدد خلا  ددث للل ج ددولاىلآال ددول

لل طدددال ل ضددد خلا عددداشل ل ضددد خلاىللل ا ه دددت لاعلمددد لاىلصددد خلللل
ل.(2(ل)1)(  خزرالز خللل اجلماآ لحمح 

  دد هلآددالحردددو لاىلللل هل ددت  لج ددخلآدددال اددللرددل تلاخلدددتح لللل
طددال ل ضدد خلا عدداشل ل ضدد خلاىلآددذللعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددا ل)

ل.(3)( بئ
 ج ددول ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل طعددولطددال حةلآددال واددا ل ددا ل)لل

لدل خةلا لتحلددلا تآاتللل دل ذ تلهلا لمخلددلا  .:ل رالمل
   دددخالا رتطدددج ل احلدددازملآدددالاادددالآمدددخل دددا ل:ل دددا لحردددو لاىلل

ا دددتآاتل ع ددد ل دددالادددذ ل  دددال ل عدددذ لللللل: ردددالمل ج دددولعدددالمللاىلآال دددول
ل.(4)( لال  ملآلاةلاىلاا تآات

للل ددخاا ددجاتل ا لا هؾدداةلا عددول ادد لاقحندداولل  ددل لرددحىلا ددتآاتلل
 ا دددتآاتلا ددد ل  ددد لذلددد،ل الدددتاآلل  ددد هللل اقحنددداولؽدددخحلآالدددملللللل

ٍْ         ا ددجاتل ا  دد للل هلا هعذ ددئل لل َ ْدُض ٍْ َفَكللْ  َنلل ََد للٌ َيللْواَل ُلَعللجُبُن  ٍْ َْْذللُأ ِدُهلل ٍَ ََللج  ُقللْى 

ل.(5)[فََُوْفَ ٍَهُوُِ يِ َثَ ج

                                                           

ل.ل10/288ا تحلامعثوحلل(1)
ل حةلهلا عئلآال اسلاالاض للل نولررولطالا عارىل.ل(2)
ل.8/240ا و االل/لامل ملا  رطلل(3)
ل.ل1/392ا تحلامعثوحلل(4)
ل.77روح لا  خ ا لل(5)
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 اإلؼزغطاة
ظرددخلهلا زددعواتلا  دد  لآالددمل زددممللآالددملاقردده خاوللل  ددتلللل لددتل

ا ددج للورهضددخاا لالددمللل نددولآالددمللسلددولا ؾددتلطددالاقلللدل خ ددمللد لطخ لدد 
لللا  ددددخو لدددد لحؤ دددد لا ضددددخولطددددالا ددددجاتلللاال دددداظلاة ددددخل نددددولللل

ا هلزددمللهل خ  ددتلا ؾدد  ل اقردده خاول  دد لاق ددخاشلهلا ؾدد  ل(ل)للل)
   لطخا دددتلا ؾددد  ل دددملاقندددحشلل ندددولد  ددداؤهللآدددالا طدددو ل دددملل
اد ددددرتاحل ادا ددددح ل نمددددا:لا ؾدددد  لاحلزدددداللآددددال اددددللآل ددددتل ددددمل

خ ددخ ل ددملا  خزددخ ل ددملادردده خاولا  ه هدد ل صددتلطعرمددال ددملا لرلردد ل ددملا ل
 دددملا وخوخددد لل ندددلل  ل لدددو :ل ددد ىل ددد ىل دددملاقندددذاول ا ذنذ ددد لللل
 ندلل  ل ددجنتلا ؾد  لاددولزددئلطدجنتللآددال اددللد دتل ااددالا آخااددلللللل

ل.(1)ل(   نما.
نعدددالةحارددد لا ضدددخول ا  دددخولمبوؽدددوآ  لللاقرددده خاو طدددالطلددداالل

الدددول   اة ددد ل   ه دددو لا  دددخولطدددالةاحشلطدددالطخ لددد لطدددالطخا دددتلا لللل
ل حص اتلاقرهلماحلد لطوؽوهلطتح شل.

 ددخل  ردده خاول نددولام ددئل ا ضدد الاثلا دد لا  ددخولللللج نعددابلطلعددملل
 ا زددلللبازددا رمللل   ددو لاقردده خاولارددجالاملعددملل ددخهلاقرهضددخاولللللل

لنعال الم جلامزهضخول.ل امزه خو طالاهاد وللل
هددو ل لا دد ل وطددول  طهددوللل   عددولط لللل ددرتاهل دده المل  دد لصددخ   ل  ح للل

اثلا ددد ل  ؾددداح لا  دددخوللل ه دددو لآعدددتهلا ع دددخ لطدددالا لدددت مل ا هلال دددتللل
ل  خاوالا عرال ا لاجلموةل ا هخالالطالدلاعئل ول.

 ام ددددئلد لا ه ددددخحلطددددالا ؾددددوااطلا ضددددخآ  ل  واآددددتلا آددددخافلللل
لطغوال اتلاحلتا  ل  لا  لا لغخل.للط لدظراحامهواح  للل

                                                           

ل.1/21 لولا ال  لل(1)
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طددداللادددتوللل دطهؾددداةا لقعدددوحىلاقرددده خالدث لنعدددابلطلع دددا لل
 دددخل الملعدددمللامزددده ت ل  رددده خاولةحارددد لا ضدددخولد ه ددداحلطغدددوال لج

ل ال خولطثئلا ه خ تللل  غ ل  ل  و لطخزلا لطثئلةحار لا  خول.
 ددخًلطددالنددللا غددال لادد لام رتادد ل اق ددرتاولاضددل ولللاجلددواول دد سلل
لطددددالعددددال لطوؽددددوآ  لزددددل  لهلاملددددا لللدثل  الددددتلطوؽددددوهلاموا عدددد ل

لل  ددذ  لا ه لددولهل لا دد لا لالددتل دصلدداةلا لددجحللللل  دد لا لددواا لل اقاؾددلاش
لحلزتل. مللل آت ل خبلا لعا ل الع سلا  ؾل  ل ا

 نعددابلح ااددطلدبهماآ دد ل   ح  دد لادد ل اعدداتلا ددو الا وا ددتل الددلللللللل
دلددددهمل ل طه ددددخ  ل لانددددتلا زددددالملا نالددددلللل احل دددداظلآالددددملللمآالدددد ر

 للخ فل ا عرددللآددالامع ددخللا اشمدد لا لادمدد لطددال دد ل لو ددئل ألطددخلاددامللللل
اضدددخشلردددالم هول آدددت لطلاحؽدددهولطددد لا لدددواا ل ا اشمددد ل ا آدددخافللللللل

 .للللا زادت لهلا لالتل

ل[يَهَجَِهُوَِ رمس٠ط رؼٍك 

طدالدآ ددادلج د لا ل دد ل ل  دتلذلددئلا  خاند ل الخددخ الا اردالآعددتل خ دد لللللل
طدددالامددد طع للل  ددد سلزالدددرمللل ندددئلضلهمدددئلدؽدددا  لامعدددا ل لطلردددمللللل

 ل  ددال لددئلطلخزدد لاددتحل اد دد لطعددا ل للل   ددالاة دد ل للللللا  ددخول اددولل
 عدد لطددال بددوةلزخاندد لآعددتلامزددالم لا ددج ال ل خ ددوالد لطخ لدد ل اعدد للللل
هلاقاددا ل ا هلددوًللل   لاقاددا ل رددملل  ح ددمللطخ لدد لطددالاقرددح للللللللل

يَللٍْ قَجيَللشْ ث َعْلل َثحُ اََنِللج قُللىْ  خددػلاىلآددذل بددئلامدد طع لاا ددجزخلل ددا ل لددا ل 

        َْ ً لل ُْللوث ثي ِْ ُصِغَ ٍْ َأِإ ًُللوِدُه ُِ ِفللٌ ُق ٍَللْ ُيْى ثإِلَاللج ُِللج  َُْنج َأَي ًَ ْْلل ََ ّْ ُقوُيللوث  َُِنللوث َأَيِهلل ُصْؤ

ل.(1)ل[أَََُْويَُْ الَ ًٍَِضْهٍُْ َِّْ ََعَُْجيِهٍُْ شََْتَج إِِِ ثيً َْ ََفُوٌَ ٌٍَََِّ

                                                           

ل.14روح لاحل خاتلل(1)
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  ددالطددال ا  خان دد لز   دد لا زدداا  ل   ددو لطددالدآ ددادلاة دد لعددتولاذل
آعددتلاىلآددذل بددئل ارددال دد لآددالا زددخادخلا دد لدل لالددملارددالددلاىلآددذللل
 بددئللل د ل  دد تلاة دد لا ها  دد لآددال  دداطرملهددتا لا ددعصلذلمددتلعددالمللللل

لاىلآال ول ج ول رالمل ا شانخل خص لاجلتا لآالنجهلا  خان  .ل

[لهلا لدددخج لرددد لطدددخاتللل  ل دددخةلللنَلللجَِهُوَِ   دددتل حةل  ددد ل ل

ل[لددلهلج  لا ل  ل.يَهَجَِهُوَِ ح لهل   ول ااؽا  لا

[ل دد لنَللجَِهُوَِ ا ددح لنددللامذ اللدد لللبدداتتلنعددال الهوز ددتللل  لللل

لد لطخ وهل آحط لح لولا وا ل اول  لطجزخلرا ل.
ل   و ل لت خلاة  لآالملل بوهل:

ل:ل  احنو لاخلخ الطالامت ع ل.لا   
امزدد لدثل للددتلطوؽدد لاددتحلل:ل  دداحنو ل ودد لطزددا  ل و الدد لهللا ثدداالل

(لزددمللل هل ددت  ل اددلل  ددوولا اغدداح ل ددا لللللل150آددالامت عدد لسلددول)لل
 رددالمل سلددالاامت عدد للل ج ددول ددا ل:لل ددا ل عددالحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللللل)

 اال دددول  لآددد ل ادددللرددد  ا ل دددتل  لالددد ل لدددا لطدددال دددخ  ل  ردددال لدددئلاىللل
 طخادددالحردددو ل  عمعاندددال  زدددالمعاللل خخبعدددال المدددالردددخاال وطدددا ل  ل دددوط ل

 ردددالمل  لاهلدددآةل  لالعددداللل دددلثالسلدددال الثمادددد للل ج دددولاىلعدددالمللاىلآال دددول
ل.  ح  لآضخلحبح 

 ردددالملالدددٓت عاللل زدددخلادددج  لل ج دددول    ادددالا دددعصلعدددالمللاىلآال دددولل
ل محتلاىل  ا ل:لآت ل ع اول ا وتل.

ل لا ل:لطال خ  لهلا لو ل اارمل تل    المبخخب مال
 لالعددال:ل ددالحرددو لاىلدل اىلطددال عددال ا دد لالهددا لا لددو لد ددال خبعددالللللل
ل.(1)( الل 

                                                           

ل.4/413ا تحلامعثوحلل(1)



 047ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

دثل  ددد ل ادددول  دددوولاددد ارملرددداح ال دددوط للل دلدا دددوالهلا وخ ددد لللل
ل.لآالمللحبال ول لتلزا لال،لا غ اا لاضل

ل:ل  احنو ل اللها ل.لا ثا  
لل  دد سلطدداللل(1):ل  دداحنو ل والددتلامضددخز للل ا ددولا زددت للللا خاادد ل

ة  ددئلآالددملل  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملزددا ل والددتلامضددخز للللللل
آعددتل خ بددولطددالامت عدد للل  ددول ددخةةلا طددخلادد لاخلددخ الطددالامت عدد للللللللللل

ل:ل لآتطوللل ا عئلنولا ثااللجلرات والتل ها لامضخز ل ا
ة  دددئلاقرهغددد اولدثلزدددا لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددوللللل:لا   

و لامت عددد للل  لهلدددت  لآعرددداللل  للل ج دددول ردددالملطلدددخال  عددد ااول دددللل
ل اللوال هاد ل.

ل عا  لا  ات ل.ل:ل ا ثاا 
 ح ةلا عغدددوؼلاددد  لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللللل:ل ا ثا ثددد

ل.مضخز لددل خ لا لطالطلخز لاتح  ع ااول ل تحزوال بوةلب طلا
زددا للضددتل  دد لبدد طل ددخ طلاخلدداحالد لطلخزدد لاددتحللللللل:ل ا خاالدد

لهل ح  ل  ا .

أَََلللللج ََََْْلللللًْنَجلَ إِال  َََُّْلللللزَ :ل الدددددللطغددددداة  ل و دددددول لدددددا ل اخلاطزددددد ل

ل.(2)ل[يًَِْْجيَُِنيَ

ل:ل  احنو ل المضل ل  نوا لا ز خل.اخلاطسل
:لزدداحنو ل الدد لطددال عدداارملطددالا  عددادمللل ددجال  ددتتلاة دد لللللا زدداةش

لطوؽوهلا  خان لا اولآعتل اد  لطالام طع ل.

                                                           

ل.4/414ا تحلامعثوحل(1)
ل.107روح لا ال اتلل(2)
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   دددئلا  ددداحنو لهلاة ددد ل ادددول  دددوولا اغددداح ل طدددالا دددج ال لللللل
 ددا ل  خنددوالاملددتاةللل  لالددولمددال  ددخالآددال اددلل  ددوولا اغدداح ل ددا ل)لل

مت عدد ل اال ددول  لآدد لل رددالمل سلددالاا ج ددول عددالحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل
طددال ددخ  ل  رددال لددئلاىل  عمعانددال  زددالمعاللل: اددللردد  ا ل ددتل  لالدد ل لددا لل

لل خخبعددال المددالرددخاال وطددا ل  ل ددوط ل طخاددالحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللللللل
 رددالمل  لاهلددآةل  لالعدداللل ددلثالسلددال الثماددد ل  ح دد لآضددخلحبددح للللللللللل ج ددول

 عاللل زددخلاددج  ل محددتلل رددالملالددتٓل ج ددول    اددالا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللل
لاىل  ا ل:لآت ل ع اول ا وتل.

ل لا ل:لطال خ  لهلا لو ل اارمل تل    المبخخب مال
 لالعددال:ل ددالحرددو لاىلدل اىلطددال عددال ا دد لالهددا لا لددو لد ددال خبعددالللللل

ل الل للل مل ا ل:لطال خ  لهل ها لا لو ا
 عددد اول لالعدددالطثدددئلث ددد للل لدددا لاملدددتاةل:لدل لو دددوالزمدددال دددا للللل

 ددد اذ للل(1)ل[فَجذْهَلللخْ ََْْلللشَ أَََدُّلللمَ فَكَلللجصِرَ إِْ لللج هَجهُنَلللج قَجعِللل ُأَِ  طوردددمللموردددملل

نََُللللج ََيْ َاَللللمَ ََدُّللللمَ َِللللّْ دََْضِللللمَ دِللللجيَْْ   أَإِِِ فَ ٍِكَللللج َِللللّْ ثيُُْللللؤَِْنِنيَ   اىل

ثيغ لللللجةِفَضََِّْ ََْ َُلللللج  أَإِذْ ٍَِْللللل ُنٍُْ ثيً لللللُْ إِّْللللل َى    لد ل و دددددولل(2)[يَهَلللللجَِهُوَِ

ل-طدددالا لددد ل ا لدددو ل لطدددا  المدددال آدددتاالاىلد دددتًلا وددداد ه لللل(3)[يَهُلللٍْ

 اادد ل ا زددعاللل ددملداددالابهملعددالطدد لا لددو ل غدد  عاللل لددا لحرددو لاىللللللل
ل رالمل:لا الرملدالل اضتبل آتبل. ج ولعالمللاىلآال ول

 لدددا لاادددالح ا ددد ل:ل دددالحردددو لاىلدادددلل ح دددتل  ل صددد لآال ددد لللللللللل
 حردددو لاىل  ؾدددئلطدددال  لاضددد لآال دددولد لاىل بدددئل  آشدددملطدددال  لللللل

                                                           

ل.24روح لامادت لل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
ل.7روح لا ا ا لل(3)
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َ ِعُضدددَتُهل آدددتهل.ل لدددا ل:ل دددالاادددالح ا ددد ل ِاُضدددَتٖ لاىمل آدددتهل دددل لاىلدلل
طلالددالام لدداةللل   ددجل لؾدد لطددالا ددرتاول خطددمللارددالحرددو لاىلعددالمللاىلل

أَََلللج َََََْلللشَ إِذْ  ردددالملهل بدددوهلا لدددو ل ددداارذطواللل ددد اذ لاىل  ج دددولآال دددول

ل.(2)((1)[َََََْشَ أَيَهِِّ ثيً َْ ََََي

   ددددال عددددو لالدددد ل ددددخ الا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملل
  عدد ااول ل  ددالهل ددو ل  ل ددوط لزمددالهلاخلدد ل آددحهل للددتل  ل ودد للللللل

زددا  ل االددشل اددالردد  ا للا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولاددولطلل
لحرددود لد ل ددخ طل نددولؽمؾددملاددالآمددخ لل  ا الهددولالدد ل ددخ برملالدد لل
(زدددمل  لالدددشل خ ضدددا للل  خخبدددوالهل300)سلدددول  لوددد لآالدددمللالددد هلطزدددا  ل

 ح ددد ل  دددا للل  الدددذ لاؾدددل ل  دددا لزدددلل غدددئل ددد ل دددخ برملد لا دددعصللل
عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولللالددملزددا لآالددملا ددعصلعددالمللاىلللل

ل. ول ج ول رالملارجالاخلخ الاا و للللطال  ل خ برملآال
 آالددملل ددخ ل  لامددخاةلطددالا  خاندد لهلاملددا ل اددولا لهددا للل   ددو لللللللل

ل لت خهلآالملل بوهل:
لمالهلاخلخ الطالا نوا .:ل  احنو لاخلخ الطالامت ع للا   

:ل  ددداحنو لاخلدددخ ال  ل  دددولا همدددا ل الؾدددخحلآالدددمللا دددعصلللللا ثددداال
ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل  ددتل لرددتلا اغدداحلاا ددجولآعددولهلللللل

لل   زددد لندددجالا هلردددتلالدددتلن دددخ لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللامت عددد 
ل. رالمل  الللامل ذاتلآالملل ت ول

ل:ل  احنو لاخلخ ال  خبلا ل ا ل ا نئل.ا ثا  ل

                                                           

ل.17روح لا ا ا لل(1)
ل.ل4/413ا تحلامعثوحلل(2)
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  دداحنو ل لددتةلاخلددخ الهلزهادددتل رددخا الطددالامت عدد لالددتللل:لا خاادد ل
ن ددخ لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد دد رمل  لنددجالاخلددخ الللللل

ل طخلطزه ت .
:ل  ددددداحنو ل لددددداتلا لدددددت ل ا لهدددددا للل ندددددجهلا  خانددددد لاخلددددداطسل

ل رلاو:
:ل الدد لآددتةلا غدد اا لا ددج الطدد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللللللا   ل

تةنمل حمادددد ل  ح ددد لآضدددخلللا عمدددالزدددا لآدددتةلللللل ردددالملللدثلزدددا لآدددلل
لامضخز لسلول ح  ل ؽلافلنجالا لتةل.

:لزثددخ لآددتةلاخل ددئلآعددتلامضددخز لللدثلزددا لآعددتنمل ددو لاددتحلللا ثدداالل
لللا عمال ل  الآعتلامزالم لروًل خر ل.ل(1)طاد ل خش

ل:لا علػلا شانخلهلام   ل ا زحىلآعتلامزالم ل.ا ثا  ل
 لارددددهلتاةلا غدددد اا ل اللهددددا للل  ل همخاددددوالآالددددملللل:لآددددتا خاادددد ل

ا خطا دد ل امزددا   لللد ددالزددا لنٓمرددملد لددا ل  لددا لا غددح للل  ةاتنددالهللللللل
 الددالحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل نددوللل   ل  هرددال اآدد 

 طددالطغدداة  لالددهرملاا ج دد للل  رددلاولاغددخنمل ددو لاددتحللل ددا ل لددا ل لل
ل.(2)ل[دِذَ ٍَْ أَََْْضٍُْ ََذِي زئ فَجص كُوث ثيً َْ يًََْ هٍُْ صََْهُ ُأَِ أَيَكَ ْ َْءَ َنٍُُ ثيً ُْ

ل:لزخان  لا غ اا ل اللها ل ر  لا تطاتلطواللا ل.اخلاطسل
ل:ل  احنو لدعخاحلا ج الز خ الطال خ طلآالمللا لها .ا زاةشل

:لزددداحنو لداهدددتاتلاملددداحبل ا لهدددا لاددد لامزدددالم ل ا   ددداحلللا زددداا 
ل وبوهل:

                                                           

ل.3/117 اشخلا خ  لا االل(1)
ل.123روح لج لآمخا لل(2)
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:لا همدددا ل هدددئلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللللللللا   ل
ل اع ل   ل خ ضا ل خ ت  ل هالول.

نُضِلللخَ عًََلللَْهٍُْ :لزخان ددد لامددد طع ل اللهدددا لطواللدددا للل دددا ل لدددا ل لا ثددداالل

           ِْ ََ َُللي  ٍْ َأَع َْللٌ  َيُهلل ََْتج َأُهللَو َي ِْ َصْهَ ُهللوث َشلل ََ ٍْ َأَعُللي  ٌِ َيُهلل ثْيِكَضللجُو َأُهللَو ُنللْ 

ل.ل(1)ل[وث شََْتَج أَهُوَ شَ   يَهٍُْ أَثيً ُْ ًٍٍََُْْ أَََْْضٍُْ الَ صًََُُْْوَِصُِْذُّ

:ل  لددولا غدد اا لهلا ددت اللل طلددخ هرملادد  لا عدداشل ددت الو للللا ثا دد ل
لاقرح لاهوا للامل ذاتل.

:لزدداحنو ل المضددخز لا ددج ال واللددو ل ددو لاددتحل هددا لا ددعصللللللللا خاادد ل
لل  ددتل الدد لطل ذا ددول ددمللل ا   دداحلللذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل

ا ددج الن مددوالهلطلخزدد لاددتحلد ددالنددملآضدد  لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل
ل ج ول رالمللل ه و لنجهلا  خان لرللا لهلع ل ة اهلا غ اا لآعو.

:لزددداحنو لمدددال  دددخهلحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللللللاخلددداطسل
ل رالمل ا هعذ ئل.

 طح لددد لز ددداحل دددخ طلآعدددتلللل:لزددداحنو ل لدددت لطوددداحة للا زددداةشل
لنذاهرمل.

ل:لزاحنو لالاتل رخًلا   احللل  ل لهالوال.ا زاا ل
ل:لزاحنو لا      لا  ليل  رال لز ملا  عادمل.للا ثاطال

:لزدداحنو لق همددا ل ددتةلا لهددا للل  الددتل ددخ طلا ثدد حلللللللللا هاردد ل
ل  امدددالحبلددد ل دددخ طلطدددالطلخزددد لادددتحلد لط ددد ل آالعدددوالاقردددهلتاةللللل

ل الث ح.ل ا هر  
 طددالدآ ددادلج دد لا ل دد لثزخنددال غددو لا  خاندد لآعددتل خ دد لطددالللللللللل

لام طع للل   ولطزادئل:ل
                                                           

ل.216روح لا للخ لل(1)
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:لا  خاندد لز   دد لا زدداا  لل  دد سل لددح ل آمددح للل   ددالاة دد للللللا   ل
لا ها   ل   تلآالبتا مل العصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.

ندد لآعددتل اد دد لطددالامدد طع ل ل ددا ل ارددمل  زددوالللخا:ل ددت  لا  ا ثاا دد ل
طعددا ل للل  دد سلطددالا دداول لددئلطلخزدد لاددتحلللد ددال ددت لا ع دداولالددتنالللل
 آعددددتطالظرددددختلطعلدددد لاقرددددح للل عدددداحل و ددددا للل دددد ظرختل اآدددد لل

طدد ل ارددمل لوعددو لا   ددخللل  ددال ددت لآالددملل ددا للللللا غددح اقرددح ل  ةاتل

أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ ثيً للُْ دِذَلل ٍَْ   لددا ل ا ؾددلالآعددتلامزددالم ل  ددا لطلخزدد لاددتحل و ددولل

ل.(1)..[أَََْْضٍُْ ََذِي زئ

ل:لضلهمئلطوؽوهلا  خان لهلاملا ل بونا ل:ا ثا ث ل
لزاحنو لالاتل خ طلآالمللا   خ.لا   ل:
ل:لزاحنو ل ه خاحلاخلخ الهلا  هادتل ا زخا ال.ا ثاالل

ط ددد لاخلمدددسل:لزددداحنو ل دددخبلامت عددد ل د اطددد لا غدددالواتلا  وا ثا ددد ل
ل  رال.

ل:لزاحنو لطح ا لب طلامضخز ل.ا خاا ل
ل:لزاحنو لا   احل امضخز ل.اخلاطسل

 دل لدداح لادد لنددجهلا وبددوهللل ا عددئل  رددالنددولا وبددولا خاادد للللللللل
 آددحهللل  لدددت خلاة ددد ل  لامددد طع لردددال موالاددداخلخ الطدددالامت عددد ل   دددالل

   عمال خولا هلاتلا غ  لزخنوالنجالا اللات.
ثزددختلج دد لا ل دد لدسلغدداحل بددوهلا  خاندد لآعددتل خ دد لطدداللللللللل زمددال

لام طع .
ل  

                                                           

ل.123روح لج لآمخا لل(1)
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 لبْٔٛ ٔصط اٌطؼً ِٓ غري غعٚ
ٌ ضلهمدددئلا عغدددخل ا  اللددد لهل و دددول لدددا ل ل ل(1)[ ًََِْلللذَِّ َََْلللج أََُُْلللًِ

ل بونا ل:
:لامددددخاةل غددددوؼلا خرددددئلطددددالاىللل آددددتةنمل حماددددد لللللللا   

ل  ح  لآضخل.
 ا ال دداتل ددالة الددوالاملدداحبلطدد للللل:لدحاة لصددوخلطددالا خرددئلللا ثدداالل

أَنَللأٍَ ّْ َِللّْ َْذِللٌ  قَجصَللىَ َََْللُْ َِد َُّللوَِ    امضددخز لللزمددالهل و ددول لددا ل لل

ِْلللخُّ         ٍُ  ُْ ً للل ُْوث َأثي ْْلللَضَهج ََلللج ث ُُْفوث َأ ََللل ََلللج  ِْ َأ ً للل َْلللِذَِى ثي ٍْ ِفلللٌ  ُُ َِلللجَد ََ َُلللج  َُلللج َأَهُنلللوث ِي َنلللِثرٌي َف

ل.ل(2)ل[ثيءِجدِ ٍَِّ

 ددا :ل ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلللل لا لددا خلآال ددولا زددح ل)لل آددالاقطددال
 ردددالم:لُأغدددختلاا خآدددتلل ُبٔلالددد ل دددللا ح لطزددد ّتاللللل ج دددولآال دددول

  رددوّحالل  آو دد لبواطدد لا  الددملل   ال دد ل ددللام دداإللل  للددٓئل ددعص لللل
ل.(3)(لزا ل لالل

ٌ  :لاملغدددوةلطدددال و دددول لدددا ل للللا ثا ددد  ل(4)ل[ ًََِْلللذَِّ َََْلللج أََُُْلللًِ

  ددد لا ال ددداتللل لدددتل ددد  لل  ددد لا خردددئل  دددخاةلطعدددولآمدددو لا ال ددداتلللللل
ل امخرالم .

ل:لامخاةل   لا خرئلطالا لضخل طالامحد  ل.ا خاا ل

                                                           

ل.21روح لاناة  لل(1)
ل.146روح لج لآمخا لل(2)
ل.14/70  ز لا و  لل(3)
ل.21روح لاناة  لل(4)
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:لدحاة لا ال دددداتل   لدددداآرملا ددددج الآالددددمللار رددددمللل د لللللاخلدددداطسل
ل لا ل ل  لاآتتلا ب ا ل.

َُُْلللًَنَج أَثي لللٍََِّ  إِْ لللج يَنَنءُللل ُ   امخهددداحلندددولا  ددد للل دددجال دددا ل لدددا ل لل

ل.(1)ل[اََنُوث فٌِ ثيَََْْجرِ ثي ََُّْْج أٍََوٌَْ ٍَكُوٌُ ث َشَُْجلُ

ل طالطل ذاتلا عصلطزادئل:ل
ل:لآت ل غو لاقاضلاولآال ول.لا   

:لآدددت ل ها دددول ندددئلاقادددا للل   لددداهلا ال ددداتلا زددداال لللللللللا ثاا ددد ل
ل ا ج الآعتنملزهاولرا  ل.

 لا دددئلا دددعصل ا خردددو لددلة اآدددا ل اؽدددوخاحا ل دددجال دددا للل:لدلا ثا ثددد ل
ا ددعصلذلمددتا ل ل  دددذل  لاالددت للالدددملدثالاال ددول  ل وطدددا ل زددهلت  ل لها دددولللللل
 اق دداح لآالددمللامت عدد لردداحلد دد رمل  ه خ ددواللل زددا لضلددخؼلآالددمللد  ادددوللل

لنجالامز ل.
 طدددال ردددخاحلد غدددافلطل دددذ لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللللل

لال  ل بوهل: رالملا ارالآل
:لآدددت لجلددد تلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملد للللللا   

لا  ذ ل.
:لآ ددذلامضددخز لآددالدحلدداولا ذادد لاددا عصلذلمددتلعددالمللاىللللللا ثدداالل

لآال ول ج ول رالمل.
لاغخلا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.:ل تةلا ثا  ل
ل. ع ل:ل  خول وهلامضخز لا ج ال خ ت  ل ذ لامتا خاا ل

ل  

                                                           

ل.21روح ل ا خلل(1)
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 ِٓ أزٌخ اٌسفبع يف اٌؽٕخ إٌج٠ٛخ
 لدددتل دددخالا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهلزه لددد لاددد ل

معدد لب ددوظلامضددخز لطددالللامغددوال ل ا دد ل زددمملل ددذ  لادد لامغددوال لللل
َ َرددال َمل مٓ لَأعددلل ج ددولَاالمددَشلَحُرددوَ لا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔوللل ددذ لامت عدد لللدثل)

َ ِ َمُلددوَ ل مددُولَ  مأدددُتُنِملاْ َ دداح ُ لِاددُال مٔاددللٔؽددَخاحال مُاددولُبَوِ خ َ دد مللللللاْ ُمِغددومأل  ل
َ َرددال َمل مالمٓمددالل ج ددولَحُرددو  لا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔوللللل ٔاِعددٔ لاْ َ دداح ٔ لللَدِ ٔبددل

َ َرددال َملٔار ددِملَ ددَخَالد مددِ ر ِملَ ٓهددملللل ج ددولَرددٔمَ لَحُرددوُ لا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔولللل
ٔلدَ ُرِملَآالمددمللَطددإتل مُرددِملُ لمدداُ ل مددُولاْ ُمَخِ ٔزد ُ لللٔطددِالَاأ َ ددٔ ل مٔت ددٕتلد مددمللا ٓزددأ ئٔلللل م

 مَهَذاَ ددَالا ٓعدداُشلَ اْ َهَهالةددواللل مَرددَذَ لا ال ددُولَأعددللاْ ُمِغددومأل  لَ  ةٔهددَئلَطددِال ةٔهددَئلللللللللل
َمل مِاَعدداَتُنِملَ ٔاَزدداَتُنِملَ َرددال  ج ددولٔطددِعُرِملَ َا  ددَئلَحُرددوُ لا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔوللل

ل.ل(1)(َ  مِطَوا مُرِمل مْ  ماَتُنِملَآالمِ ٔو
  لطلددخال ددملا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددال دد لاال ددوللللللللللل

 دت لا دج ل شدانخلا ادولبداتللللللخ  لاحلضدوةل  دذ لامت عد لللد دال حردئل دملاُلللللل
ل.قآااهرمل بالتل  خاةلطال ل الهول عغخ رمللل  تل لت لا ه غ ئل

 ثزدددخلا و اادددلل  لحد زدددرملاحلددداح لادددال ادددللؽدددخاحل دددتل هدددئلهلللل
املخزدد للل  ل ثلدد لنددجالا لددو للل لددتل عددل لطددالا غدد اا للل نددول ا ددتلل

ل  لام طع لبو خ  ل.
طضددداحفل زدددا لاعدددولامغدددوال ل دددالاصدددرتبلطددد لامضدددخز لهل دددذ لللل

الامت عدد لامعددوح لهلطلخزدد ل  ددتلالددتل  لاال ددهرملا ددتآو لد لاقرددح للل ددجلل
 ددخالد دد رملا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلرددللماد لطددالللللللللل

ل ع ااول  رمل ح و ل احرا ل.ل

                                                           

ل.2/289ا ز  ل/لااالنضا لل(1)
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 زااددد لة ددداحلاددد لامغدددوال لهلا لت دددتللل ندددول اة ل و دددئل للدددتللل
(لزدددمللل   دددول ةحبلردددخا  لادددالطا ددد لا دددعصلل150   دددولآدددالط ددد لسلدددول)ل

 لقحاة لذلمددتا لعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهل خ دد لن خ ددولد لامت عددللللللل
 هالدددول  ل  دددجهل رددد ا ل لدددخ طل لدددل،لطلدددتاحلة هدددول ة ددد لعدددا لولطدددالللل

ل خ طل.
  زلددداهلاىلآدددذل بدددئل  لدددوةلد لثاتلا دددواة لهلا زدددع لاخلاطزددد للللللل
 الدددر خ لهلردددللماد لطدددال عددد ااولطدددتب  لاا زدددحىلللدل له دددو لددلللل

ج َ دَُِللخَظ   ََفََُللّْ ثص ذَلل َ ََِْللوَثَِ ثيً للِْ نََُللّْ دَلل     حؽددوا لاىللل ددا ل لددا ل لل

ل.(2()1)[َِّْ ثيً ِْ أَََأْأَثُِ اََُنٍُِ أَدِتْ َ ثيَُْءِريُ

 ددخًلمدداثال ددخالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لادد لامغددوال للل
لللاجلواولطال بوهل:

:لامعدد لطددال هددئلامضددخز ل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللللللا   
ل رالمل.

نددجالاخلددخ الطددالطغدداة  لحةلاىلآددذل بددئلآالددمللامحد دد لللللا ثدداالل:

للآعددتطالا ه ددوالآالددمللبلددئل ال  دد لهللللل(3)[إِْ للٌ ََعًَْللٍُ ََللج الَ صًََُُْْللوَِ    

للدثل  ل ددخ الا ددعصلعددالمللاىللل(4)[ٍُفُِْلل ُ فََُِللج أٍََُْللفِمُ ثيلل  ََج َ  ا ح لا اددول 

تلآال دددول ج دددول ردددالمل  عددد ااولا لاددد لامغدددوال لطعددد ل ال زددداةل اردددلللللل
ل رالتل نئلامت ع للل ر  لا تطاتل  رالطالا وخ  .

                                                           

ل.ل162روح لج لآمخا لل(1)
ندجهلل اشخلاجلذتلاخلاطسل ا حال لالتلاماد لطالنجالا ٔز خلا ج لا دهػلاه زد لللل(2)

لاة  لا  خا لل.
ل.30روح لا للخ لل(3)
ل.30روح لا للخ لل(4)
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رلدددوالالدددت  لا دددعصلذلمدددتلللا  دددخولاددد لامغدددوال ل امدددللا ثا ددد ل:
  دد لل نددولرددحىللل ددول ج ددول رددالملمددال عدداارملطددالا خآددتلعددالمللاىلآال

لآالا  ذ .
 لددتلزلددمللا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددالا لهددئل  الدد لللللللللل

ع ددددجلد لامت عدددد للل   ددددالآددددذ ل  غددددتللامل دددد لهلط دددد للل نددددابخل  ل
لامضخز ل هالول ل علو لائل لتةلطالبراتل:

:لدحاة لامضدددخز ل هدددئلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهللا   ل
لط تا لا لها ل.

:لا هخودد طلق ه ددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل ددا للللا ثاا دد ل

ل.(1)[أَثيً ُْ يََْ ُ ثيَُْجنِ ٍَِّأٍََُْهُ ُأَِ أٍََُْهُ ُ ثيً ُْ  لا ل 

 هددئلا ددعصلذلمددتلعددالمللآالددملل:لآددذ لامضددخز لطددال دد ل ددخ طللا ثا ثدد ل
لاىلآال ول ج ول رالمل.

:ل  ددخاحلذلددا دتلا ه ددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللا خاالدد ل
لنالمبل ذ لطالآعتلاىل.ح رالمل عخفلصخ 

هدددئلا دددعصلذلمدددتللا هوا ددد لاددد لا   ددداحل   ندددملآالدددملل لللاخلاطزددد ل:
عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل نددئلزددا لامعددا لو ل زددلو ل  ل عهشددخ  لللللل

ل هئلا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل  لدل.
اجلدددواول ل  ددددالامعددددا لو لآالددددمللطخ لدددد ل ا ددددت لطددددالا ؾددددح  لللل
 امخهدداحلنددول  ل اد دد لطددعرملزاادد ل عهشددخل هددئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىللللللللل

ل لطال ع ااولزمالهلطلخز ل  تل.آال ول ج ول رالمل  اد 
ل  

                                                           

ل.30روح لا ا ا لل(1)
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طن ثٕٛ ادلصطٍك جيّؼْٛ اجل١ٛؾ
ُ
 ِبشا ٌٛ ر

ضددد تلاجل دددوظل خ طدددو ل هدددئلا دددعصلللزدددا لاعدددولامغدددوال لهللل لدددت 
عددالمللاىلآال دددول ج دددول رددالملللاجلدددواولالدددمللل ددجالزدددا ل دددخ الا دددعصلللل

عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددملؽددخ ح ل  ددت  لام زددت للل ددجالادداةحلللللللللللل
اىلآال ددول ج ددول رددالملد لاخلددخ الد دد رمل ضدد  لطلددا ههرملللللللا ددعصلعددالمللل

 ندئلامت عد لهل  الدد لطدالا ال دا للللزمددالا هداحلا دعصلعددالمللاىلآال دول ج ددولللللللل
 ردددالملا وعدددو لد لة ددداحنمل ندددمل ددداح  ل  لثانلدددو لهل ددداح لمعددد لللل

ل. وظللل   وهلاخلزادخلهلا وخ  د هلاتلاجل
ندددتلا زدددالمللل  اآدددت لل مدددالدآ دددادلا علدددو ل  ة دددتلامزدددالم لهل لالل

لل لددت لامغدداحيلا لابالدد ل ل لددت ملا   لللدثل لددت لاحلابدداتلا ؾددخ ح  لل
لزمال لت لةحتلام زت لآالمللبالتلامغال  ل.

 حلددداظل اآدددت ل لدددت ملا ندددملآالدددمللامردددمللل طوؽدددوآ  لا غددد لهللللل

أَإِِْ طعدددانجلا علدددو للل ا هدددتحالاا ه دددا  ال ا آمدددا للل دددا ل لدددا ل ل

ل.(1)[وث الَ ٍَضُ ُّنٍُْ نََْ ُهٍُْ شََْتَج إِِِ ثيً َْ دَُِج ًٍََُُْْوَِ ََُِْظئصَءْذِ ُأث أَصَض كُ

 نددئلطددالعددال لادد ل ددااو ل) ل  ددذلا ددعصل)ؼ(ل  ددتا ل(ل ادد لزه لدد لللل
ادد لامغددوال لللاجلددواولالددمللل الددمل  ددال ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللللل

للل ج دددول ردددالمل دددمل دددذ ا لللد دددالندددولطعددد ل ال دددذ للل  ضددده  لاجلمدددوهلللل
 بلالدددددرمل خبلدددددو لد لة ددددداحنمل  آمدددددا ملهلا ذحاآددددد ل ا خآدددددلللللل
 ا  زدددددتللل  ه  دددددخ  لهلا علدددددو ل طعا لردددددالهلا عضددددد   للل آلددددداة لل

لا   ا ل  ؽخاحنا.
  ددول ددخبلاعددولامغددوال ل صدد ارمل  دداح الآالددمللامت عدد ل  دد لا زدد خللللل
طددال زثددخلطددالبردد ل اردده اة الطددال خادد ل ضددئل ددخ طلهلطلخزدد لاددتحللللللللل

                                                           

ل.120روح لج لآمخا لل(1)



 059ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

دثالبددداتتل دددخ طل لهدددا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللل طلخزددد ل  دددتلل
 رددددالملآالددددمللسلددددولط ضددددوفللل هلا عردددداحلظعددددا لطددددعرمل  لزثددددخ رملللللللل

 آالددملل عدد ااول  و ددالاددذ  لج دداتلا لددخج للللللللو  رددال هرمل لؾددللآال ددلل
 غددداحلا   ددداحل   دددخ  لادددام خل احل الددد لهلز   ددد لا  دددو للل اآهمددداةلللللل

لع   لاملا ه ل.
الاىلآدددذل بدددئلد لا دددعصلذلمدددتل  دددا لا دددو لل اؽدددخا لادددا طخلطددد

عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل الزددد ل دددمل   خ ددد ل لردددمللل ندددولطدددالل

للمدددالهلندددجال(1)ل[أَََلللج ََََْْلللًْنَجلَ إِال  َََُّْلللزَ يًَِْْلللجيَُِنيَ طغددداة  ل و دددول لدددا ل ل

ا ه خ دد لطددال لددال الددتطاتللل نددولطددالطغدداة  لحةلاىلآددذل بددئلآالددمللللللل

لل  عمدددال زدددات وال(2)[ٌ ََعًَْلللٍُ ََلللج الَ صًََُُْْلللوَِإِْ لللامحد ددد لالو دددول لدددا ل 

آدددال ح ددد لاقازدددا لهلا ح لطددد ل زددداةهل رددد  ل الدددتطاتلللدثل دددل لللل
لمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملالدددتهندددجالا ه خ ددد للل حؽدددالا دددعصلذل

اغددال لاحلت ل ددد لآالدددملل دددااو ل ندددول ظ  ددد لا ال ددداتل لدددالا دددتطاتل طعددد لل
لا  ذ ل ا عرتل ا زالتل.

 طدددخلهلردددلتل  دددا لاددد لامغدددوال لهمددد لاجل دددوظل  دددذ ل  دددولةاحلا
امت عدد لادد لدحاة ل هددئلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملاغددخ ل لددخ طللللللل
 آلدداة لا عددعا للل ادد ل ضدد هرملطددالداهلددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللل

ل رالملطعرملم ادح رمل خ ضا لهلطلخز ل  تل   نا.
عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملل ا غدد   لنددولا   للل الددمل عددهلملا ددعصلل

طددال ددخ طلا زددرالرددواتل لددئلزه لدد لادد لامغددوال ل  لالددتناللل نددولا ددج لل

                                                           

ل.107روح لا ال اتلل(1)
ل.30روح لا للخ لل(2)
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ل شل دددخ طل وط دددجللل   دددو لندددجالا خؽددداللد هددداحلا غدددال ل حؽدددللاضدددخل
ل ا للو لآالملل بوهل:

ل.(1)[أَثيءًُُِّْ يََْ ٌداولطغتاول لو ول لا ل لا   ل:

دطهثدددا ل آمدددئلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملللللا ثددداالل:
لمبؾاط لاة  لا لخجا  ل نولطالصخادطلاقطاط ل.

لدطهعاهلا هلاح لا لج اتلا لخج ل ا زع لا علو  ل.لا ثا  ل:
ندددجالا خؽدددالصدددانتلآالدددملل دددااو ل) ل  دددذلا ددددعصل)ؼ(للللللللا خااددد ل:ل

ل  تا (.
آ لددد ل دددمل  لاددد لامغدددوال لاودددالطدددال ذاآددد للل زااددد ل ذاآددد للللللل

حرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل  واة اددوللل  هدد مو لمددال غدد لولللل
طددالا ثًللل زددااوالآالددملل الددالطدد لادد لناصددمللل   ددالادد لامغددوال للللل
اازدددا وال حاتلامعدددا  لاما  ددد ل ا ه اح ددد لا ددد ل دددخاورملطددد ل دددخ طلللطددد ل
آغددل هرمل الغددعملا ددج ل للددت  ل نددول)طعددا (ل دةحازرددملحلل لدد ل نددلل  للل

أَََنَللجرَ ثيث جيِثَللزَ   *ََفَلل ٍَََْضٍُْ ثيللرِسَ أَثيُْْلل ِى    لاقرددح ل ذضلددوللل ددا ل لددا ل لللردد اة

ل.ل(2)[ثيْأُيْ َى

 اة دد ل آددحهلطددالرددوح لا ددع مل نددللط  دد للل ا ددحتل نددئلا وددادالل
ل.لل ا لذًل لخ طللل طالطعا ل رللهل ت تلذلئلر الا لامغوال 

 وددددد لاعدددددولامغدددددوال للل زدددددا لا  شل اخلدددددذحال للدددددت اراللل  ل
عدد  ح لا  شل اخلددذحال هعذنددو لااقاددا ل ا غدد ل لآددالا هلددخول  للللللل
ا هذ ددال ددالللطدد لارددهلتاةنمل ددتطراللل  وب ددولا الددو لمددال للددتناللللللللللل

ل  هلخولد  راللل ا ا ل ارال  اح لدل ع  ل دل ؾخل.
                                                           

ل.128روح لا عزاتلل(1)
ل.20-19روح لا ع ملل(2)
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  ددا لالؾددرمل:لا ددحتل ا لددذًل طعددا ل عددعا لطددال  دداح لزاادد لللللللل)
ل.(1)ل(لت اراهلبوفلا  لل ل ل

  ددا وال ارددالاعدداتلاىللل اصددهلوال ددال ردداتلطددالا ردداتلاحلزددعمللللللل
 دا حتلطدالارددملاىللل ا لدذًلطدالارددملا لذ دذل طعدا لطددالامعدا للل نددولللللللل

إِِِ ثي للٍََِّ ًٍُِْْللل ُأَِ  طددالطغدداة  لثطرددملا ددواحةلهل و ددول لددا ل لللللل

ل.ل(2)ل[فٌِ اٍَجصِنَج الَ ٍَخْفَوَِْ عًَََْنَج

خل اردددالر ددد لطعدددا لمدددالاعدددمللآعدددتنالطدددالة لا عزددداد لللدثللل ا شدددان
لزااوال جحبو لا عج حل سلونالآعتنا.

 زمددال رددذل ل الدد لاعددولامغددوال لاجل ددوظل لهددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلل
آال دددول ج دددول ردددالمل  عددد ااولة اآدددا لآدددالا غدددعمل)طعدددا ل(ل دددا لا للاددددئللل

لا  خًللج ل ج نالهلا ت اهلآال ععاطرال.
آ ددادلهلالددو لذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اددول لللل ددجال مددالاق

طلضدددمللطثدددئلندددجهلاحلضدددوةل طوؽدددوآراللل  ل رددداة ل هدددملل زدددههتل دددول
ا طددخللل ددمل لددو لاا هددتحالهلا عرددللآددالآلدداة لا عددعا للل ددملددا هرددالللل
د ددالاذ دد لا زددوحلام  دد لاددج لا عددعا للل   دد تلادد  لآلاة رددال خ دد للللللللل

ذل بدددئلآالدددمللامزدددالم ل  ادددذ لردددوح لل دددت و لا عددداحللل ه ؾدددئلاىلآدددل
ا  الدد لهلط ددد للل  طدددخلاددد  ل لخ ندددالا ددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللل

هلعدددح رملا  وط ددد للل   ردددالا هؾدددخهلللل  ردددالمللل زدددئلطزدددالمل طزدددالملل

ل.اغ   لا لخجا  ل(3)ل[ثهْ َِْج ثيء  َثطَ ثيُُُْْضَكٍََِ ا تآاتللل 

                                                           

ل.13/16ا  ضال ا ل ا ل الثلالصلل(1)
ل.40روح ل غال لل(2)
ل.6روح لا  ال لل(3)
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 ا ددهخالػلا زددخ  لطددالل نددئلا لدد لنددجهلا ددهح  لامزددالم لهلا هعددذهللل
صدددوادتلا و ع ددد لللاجلدددواولالدددمللل ندددولطدددالامل دددذاتلا    ددد ل الدددعصللل
ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل   ددولصددانتلادد  لاقرددح ل ددا ل ردداةللل

لااآ ادلا لخج ل احل م ل  عل  لا لالوول   سلاا  ذ ل.
 طدددالاحل مددد ل آدددت لط دددئلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملد لللل

 هوبددولسلددولادد لامغددوال ل امددالبدداتلاخلدد لال دداطرملهمدد لللللا لهددا ل اددول 
اجل دددوظللل ا دددال  ل هوبدددولد ددد رملادددا و للللآعدددتطالاال دددول ددد نمل  لل

ل لئل  ل لال وللل   ولطزادئ:
ل خ تلا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل  ل ل ملاحل  .لا   ل:

 ددددل لا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالمل المزددددالم لللللللا ثاا دددد ل:
ل  لا ل ع .طوؽوآ

ل خ الامزالم لط لا عصلطال  لبتا ل  لد ه اا.لا ثا ث ل:
  ددولطل ددذ ل  ددخًل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللا خاالدد ل:

لل للددتل  لزددخهل خ دد لطددالا غدد اا لاخلددخ الد لاددتحللل بدداة والا ددعصللللللل
عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلا لهددا لطدد ل اددولة دداهلللدثل حةل و ددول لددا للل

َُلللللج ََيْ َاَلللللمَ ََدُّلللللمَ َِلللللّْ دََْضِلللللمَ دِلللللجيَْْ   أَإِِِ فَ ٍِكَلللللج َِلللللّْ ثيُُْلللللؤَِْنِنيَ    نَ 

ٍََُجلِيُوَْلللمَ فِلللٌ ثيَْْللل   دَْْللل َ ََلللج صَذَلللََِّ نَأَْ َُلللج ٍَُُلللجقُوَِ إِيَلللي      *يَهَلللجَِهُوَِ 

لل خبدددوالطلدددولد لاددد لامغدددوال لطدددال ددد لللللل(1)ل[ثيَُْلللوْسِ أَهُلللٍْ ٍَنظُللل ُأَِ  

لبتا .
آددتةلا غدد اا لطدد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددو لاددتحل زددا ل

 حمادددد ل  ح ددد لآضدددخلللا عمدددال دددخالطلدددولردددللماد لد لاددد لامغدددوال للللل

                                                           

ل.6-5روح لا ا ا لل(1)
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فَذَُِللج َََُّْللز  َِللّْ ثيً للِْ   طزدده  ل لطددال دد لزخاندد ل  لبددتا للل ددا ل لددا ل للل

َّوْيِلللمَ فَلللجعْ ُ عَلللنٍُُْْ أَثْْلللضَشْفِ ْ يَُُلللٍْ  يِنْلللشَ يَُُلللٍْ أَيَلللوْ نُنْلللشَ فَظ لللج ًََِلللَََ ثيْكًَْلللخِ الَْْفَضُّلللوث َِلللّْ 

ِْلللللخُّ           ٍُ  َْ ً للللل ِِ ثي ِْ ِإ ً للللل ًَلللللي ثي َْلللللَش َفَضَون لللللْى َع َْلللللِ  َفلللللِئَذث َعَ  ٍْ ِفلللللٌ ثَ  َُْه َأَشلللللجِأ

ل.ل(2()1)ل[ثيُُْضَوَن ًِنيَ

 ندددئلضلهزدددتل  خ ددد ل ددد لامضدددخز للل طدددعلرملطدددال دددذ لامت عددد لل
ل لللاجلواولدل.ا و  ت لهلا ح ل  رح ل ذ ا ل  ذ 

 لبْٔٛ اٌجؽٍّخ ضمحخ ػبِخ
 لددتل زددخ لاىلآددذل بددئلامزددالم لهلددئلا لزددمال لهل   لزددئلرددوح لللل
طددالا لددخج لاارددهثعاتلرددوح لا هوادد للل   ددو لنددجالاقرددهثعاتلةآددو ل  ددئللللللل
طزددددالمل طزددددالم لقرددددهلخاتلامزددددادئلطددددالآمددددو لا لزددددمال ل طددددالنددددجال

لاقرهثعاتل.

ُْ َِلللّْ ُْلللًَََُْجَِ أَإِْ لللُْ دِجِْْلللٍِ ثيً لللِْ  إِْ لللبددداتتلا لزدددمال لهل و دددول لدددا ل ل

لل ل ددا ل ددااو ل نددولا لزددمال لج دد لطددالا لددخج للل د لللللل(3)[ثيلل َُِِّّْ ثيلل ٍَِِِّ 

ا هالددالا لالمدداتلهلزددو لا لزددمال لهل   لزددئلرددوح لج دد ل  لبددذتلج دد للللللللل
  ل دد سلاز دد لد ددالنددلل ال غددئل  ل ارددالج دد ل لددطلهلرددوح لا  الدد لة  للللللللل

ل  نال.
خهدداحل ارددالج دد لطزددهلال لطددالزددئلرددوح لآددتالرددوح لا هوادد ل)اددخات (لللل ام

  للدد ل) ددااو لا لزددمال لج دد لطددالا لددخج (لا زدد  ع لهلا ع ددوشللل  للددتللللللللل
لآعرالطلتطاتلاقحناول ا لعال.

                                                           

ل.159روح لج لآمخا لل(1)
ل اشخلاجلذتلا وا تل ا حال لالتلاماده لطالنجالا ٔز خلاملاحبل.ل(2)
ل.30روح لا عمئلل(3)
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  هدددمللهلثاددد لا ضدددا ل سلوندددالدل عوددد لا دددجاا لالزدددملاىلا دددخمحال

أَالَ صَللأْنًُُوث َُِِللج يَللٍْ  ا ددخ  ملد ددال ددجزخلارددملاىل ه ددئلا جا  دد للل ددا ل لددا ل للل

لل ل ددا ل  لارددملاىلآددذل بددئل ددجزخلآالددمللا جا  دد لللل(1)[ٍُللَْنَ ْ ثْْللٍُ ثيً للِْ عًَََْللِْ

لطلتط ل   زئلطعرالا عاشل  لا لطالامزالم ل   نمل.
ل ال ت لآالمللا هعاهلا لا لزمال ل ا لا هلت ل ا شالمل اقحناو.

رددوح ل  لدلللآالددمللآضددخ للل  ددتلا هالددالنددئلا لزددمال لج دد لطددالزددئلللللل
  ددوا للل   ددالاق دداهلآالددملل ارددالج دد لطددالرددوح لا  الدد للل ج دد لطدداللللللللل

لروح لا عمئل.
 صلددتل  لدل  ددو لنددجالاق ددهحفلنددولاموؽددوهلا نددملهلا لزددمال للللل
دثل  لةدد ردددال طعا لردددالا  وط ددد لزدددث  ل طهلدددتة ل ال دددخةل اجلماآددد ل هللل

ل طوحلا ت ال ا تا ال.
 ردددالمل ج دددولح ل  لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددولآدددال ادددللردددل تلاخلدددت )

اصدده ملل   دداهلب  ددئل لددا ل:لازددملاىل ح  دد لطددالزددئلصددلتل  ث دد للللللللل
ل.(2)(طالزئلزانال  ارتللل اىل ض   

 ا خمحدد لؽددتلا لزددو ل ا ضددت للل  ددتل حةلهلا لزددمال لارددملاجلح دد للللل
لل ل دددا لا لوددد ل ا وآدددتلطدددالاىلآدددذل بدددئلازدددل لحمحهدددول مشو دددالللللل

لل  للدد لا زدد  ع لهلا ددوشلا عدداشلاددا ال وتلد  ددولللدثلدلللل الخحددد لزالددرالل
صلددت  لددلا خمحدد لهلا ددتا ال اة ددخ للل  دد سلطددالاالودداهل خمحدد لاىللللللل

لآذل بئلطالا للتل د لزا لزا خا .
 ددخًلطددانللا غددال لادد لحمحدد لاىل حرددا  لا ددعصلذلمددتلللامخهدداحلنددولل

ئل طدددالا لمدددو ل اخلغدددوؼلاموالددد للل دددا علو لطدددالحمحددد لاىلآدددذل بدددللل

                                                           

ل.121روح لا الا لل(1)
ل.ل10/400ا تحلامعثوحلل(2)
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ا غدال لاد لحردا  لا دعصلذلمدتلعدالمللاىلآال دول ج دول ردالملاد لا لزدمال لللللللللللللل
 امخهدداحل ارددالا لمددو ل اخلغددوؼلاموالدد لللدثلبدداتلا ددعصلذلمددتلعددالمللللللللل

أَََلللج اىلآال دددول ج دددول ردددالملاا لزدددمال ل ندددولطدددالطغددداة  ل و دددول لدددا ل ل

ل.(1)[ًََََْْْنَجلَ إِال  َََُّْزَ يًَِْْجيَُِنيَ

 ابلدد لهلا غددح للل طزددعوا لآعددتلا ههدداىلزددث لطدداللللل ه ددو لا لزددمال لل
ا  لددددا لا للاة دددد لزا وؽددددوتل ا  زددددئل ا هدددد ممللل  ددددخات لا لددددخج ل هل

لامزه لاتل املا ات.
آمددخلاددال اددللرددالم ل ددا ل:لزعدد ل حطددالهل  ددخلحرددو لاىللللل آددال)

عددالمللاىلآال ددول لرددالمل زاادد ل ددت ل ودد طلهلا غدد   ل لددا ل:ل ددال ددح لل
ل.(2)(ع ل زئل ال ال  رملاىل زئلا م 

 اذ دد لج دداتلادداحلٓ،لآالددمللا لزددمال لهل لددئلرلغددوؼل  ددخاةلطعددولللللللل
املعددمللا آددمللل اق  ددا لاا لزددمال لهلآددا لا  لددئل طعرددالصددوانتل ددت لللللللل
آالددملل لانددتل بردداةلا ال دداتلاددجزخل دصدداآ لا لزددمال للل   ة ددتلا عدداشلللللللل

وث فََُِللج دِجِْْللٍِ ثيً للِْ  أَقَللجوَ ثَْنَذُلل آال ردداللل هلاددوىلآال ددولا زددح ل حةل و ددول لددا ل للل

ل.(3)[َََْ َثهَج أََُ َْْجهَج إِِِ ََد ٌ يَشَفُوٌَ ٌٍَََِّ

  ل ددخةل  دد ل)احزلددوا(ل )دلخانددا(لددلهلاة دد ل آددحهللل  ددا ل لددا للللل

لل ا هالددددالهلا عزددددل لادددد لادرددددمللل(4)[ثقْلللل ََْ دِجْْللللٍِ ََد للللمَ ثي للللًَِ يًََلللل َ    

ل امزممللآالملل بوه:

                                                           

ل.107روح لا ال اتلل(1)
ل.ل3/64  ز لا لخ صلل(2)
ل.41روح لنوةلل(3)
ل.1روح لا لال لل(4)
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ادرددددملنددددولامزددددمملللل اددددول ددددا ل اددددولآل ددددت ل ردددد لو ولللللللا   ل:
 ا لددددا حالللل ا  خددددخلا ددددخاد لهلطلتطدددد ل  زدددد هللل  ل لغددددت ال  للل

ا دددجاتلا ددد لنددللآددد ل ا شددانخل  لامدددخاةلندددول  لللل لدد لادرددملزال ددد لل
طدت و لادرددملآد لامزددمملل  ددخ جلندجالاملعددمللدلطلالددولطدال  الددال طعددوللللل

لخةلطالا ذطا .ةد  لادرملزال  لآالمللاملعمللان
ادرددملا ددسلامزددمملل  دد لا هزددم  للل اددول ددا لا صددلخ  لللللللللا ثدداالل:

ل ج خ  ل.
لا   ل آحهل.لو نولدل لهلتلطالا وب

لادرمل  لامزمملل ا سلا هزم  للل ازتلد لاملهذ  .لا ثا  ل:
لاقرمل  لامزمملل   لا هزم  للل نولامخهاحل.لا خاا ل:

ردددمل داتلطلعدددمللرلغدددوؼل   دددو لل ملعدددمللا هزدددم  لندددلل ؽددد لادل
لاوهلآعوا ل وللل ا لعوا ل  لاملعو .

 ئصالحاٌجؽٍّخ 
طددال غددخل وبددوهلحمحدد لاىلاا عدداشللل طعرددالطددالبدداتللللل ددااو ل دد سل

اوارددو لا ال دداتلطثددئلا لزددمال لا دد لنددلل  ة ددتل لالمدداتل   ددا لامزددالم لل
ااقاهدددتاتلاا لزدددمال لهلاملاطالددد ل دصددداآ لا هزددداط لطددد ل ندددئلا  هددداولللللللل
 آاطدد لا عدداشللل نددلل وددالذلدد،ل ةآددو ل   زددا لامهلدداة ل طدداا لطددالل
اقحندداوللل   ددالد ل عددخل  ددتلا  ددخافلآالددمللداددتا الا  ددتلطغدداة  للل

لا هزم  ل   ودلنجالاقاتا ل   ل زم  لىلآذل بئل   للهلاملا .
 ا هزددم  لآالددملل بددوهلطعرددال ددو ل:لازددملاىللل طعرددالا لددو لا ددج للللللللل

ا ه ددددل للل  لا هرال ددددئللل طددددالا لزددددمال ل رددددللآالددددملللل  ددددولثزددددخلاىللل  ل
لصلله :

 ددو لازددملاىللل  ل ارددالط   دد لطددالزالمدده ل:لاارددملللاىللللللللا   ل:
لللآالمللع   لا ع  .
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 ا ع دد ل  دد لنددولسلدد لا ع دداحل الخضددتل ا لددوةلدثالنددجول  خا ددوللللللل
 رددوو وللل زددجالا ع دد لهلا هما  ددئل هلاحل ددخلطواللددا للل ددا ل لددا لللللللل

ل.(1)[وَِ َِّْ ثيَِْذَجوِ دَُُوصَج فَجَِهِنيَأَصَنِْْضُ 

ل و لازملاىلا خمحالا خ  م.لا ثاا  ل:
 طدددالا ع ددد لهلاقعدددوحىل ردددولاجلمددد ل اق هغددداؼل  المددده ل  للل
 زثدددخلطهلا لددد ل بلالدددرالزالمددد ل ا دددت لطدددالدلمدددوهل خ  ردددال طعدددولطدددثح لللل
)احل لددئ(ل نددللطع و دد لطددال ددح لزالمدداتلطثددئل ددللآالددمللا غددح للللللللللل

لا  حىللل  للآالملل  لا لمئل.  للآالملل
  دددتل هددد  الا ع ددد لطدددالامؾدددافل امؾدددافلد  دددوللل  لدددا لطدددثح للللللل

ل)آلتح (لاا عزل لد لآلتلا تاحل.
 طددددالطعددددا  لا ع دددد لهلا ال دددد لاقصلددددادل اد هغدددداحل ا ه زدددد لهللل
امعودد ل ا هلددل للل   ددولد دداة لهلط ددخةاتلا ال دد ل  هوبددولا لددا لاة لد لللل

ا لعدددا  ال ا رددداتلا  دددجلاحلدددخفلا   لطدددالزدددئلزالمددد للاق هغددداحلهل
لطالا لعوا ل.

 طدددعرملطدددالداةلهلا ه غددد ئلاهلدددتةلؽدددخ ولا ع ددد ل بلالدددولآالدددمللل
ل  زا لط لثزخهلا طثال لطعرال:

ا ع دد لا  لالددلل:لاع دد ل لددئلطددالثاتلاجلمالدد ل  ددو لة دد ح لللللا   ل:
لرلهغخا لآال رالطثئل)ازمئ(لطال)ازملاىلا خمحالا خ  م(.

لا ع  لا وع لل.للل:ا ثاا
ا ع دد لادرددلل:لادد  ل وبددولارددا لطددالاجلمدد لادد لزالمدده لللا ثا دد ل:

لطثئلبالموةلطال)محتللل بالت(.

                                                           

ل.149روح لا ضلخاتلل(1)
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ا ع ددد لا عزدددصل:لادددا ل عزدددتلصدددخػلا لاالدددت  للل  لللللللا خااددد ل:
طددجنل لطلددا للل مددثح لدثالزددا لصددخػلطعزددواا لد لا ددتاةل ا لغددخ ل لددو للل

ل)ا تعخ (.
طثددئل)  ددا(ل رددللطع و دد لطددال  ددالللللللا ع ددالاحلددخهل:لللاخلدداطسل:

  لللزمدددالآدددالا  دددخاتللل خ ددد لا مدددذ ل الهخ  ددداللل ادددو ل)  دددا(للللللل
ل الزازع للل  ا ل  هلا عئل  رال)د(ل )  (.

لا ع  لا هخ  ال.لا زاةشل:
َآِلٔتلا مِآالمددمللا لددآؼلٔ ددَ لٔ  ددَئل مددُول:لٔ ددَملُرددمِّمَللا ُلِغدد ةوحلللللللل   ددئل ددد)ل

للل دلة  ئلآال و.(1)(َآَغملل  مٓخ اَ ل:ل  َاُولللُآِغ ةوحا ل
ل طالا ع  للنال ئل:ل  ل ا لللدلد ولددلاىل.

ل محمت ل  ل ا لاحلمتلى.
 ا زددملال لطدد  وث لطددالا زددح لآالدد  مللل ا لزاادد ل خ لدد لطددالردد للل

لاىلمالمحته.
  دددتل هلدددتةلا  المددداتلامع و ددد لطثدددئلدل دددو ل دل دددو لددلاددداىللللللل

ل اارال ع  لهل) و ئ(.
لع  لهلا لزمال لآالمللصلله ل: ا 

لا ع  لطالزالمه ل نمال:لازملللاىل.لا   ل:
لا ع  لطال حا لزالماتل نللازملاىلا خمحالا خ  م.لا ثاا  ل:

 داددتلطددالا  غددئل ا هم  ددذلهلا لعددوا ل امغددوال لادد لازددملاىلللللللللل
ل ا لازملاىلا خمحالا خ  مللل ضلهمئل  ل  و لآالملل بوهل:

                                                           

ل.ل1/398 االا لخ شلل(1)
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 للدددمللااردددملاىلآالدددملل ا دددولهلا وعدددالطدددال ددد لسلددد لللللللا   ل:

لل   ددو لسلدد لا لزددمال للل(1)[دِجِْْللٍِ ثيً للِْ َََْ َثهَللج أََُ َْْللجهَج    طعددول و ددول لددا ل لل

ل اعا لالزملاىلا خمحالا خ  مل.
دصلدداةلآعددوا ل طغددوال ل دداؼل  ددئلطددالاارددملاىللل طددالللللا ثدداالل:

لازملاىلا خمحالا خ  م.
ل لزمال لللالزملاىلا خمحالا خ  مللل نولامخهاح.ا هغاؼلالا ثا  ل:
لازملاىلا خمحالا خ  م.لا ثاا  ل:

ل ا عزل لا لا هزم  ل ا لزمال لا لمو ل اخلغوؼ.
 زددئلطددالازددملاىللل ازددملاىلا ددخمحالا ددخ  ملللاددتاتل الزددح للللللللل
 طددالاة دداتلدل دد هلهلااهددتاتلا  ددح ل ا  لددئللل  ددتلعددا ل لا لزددمال لللللل

 حةتلهل غدد لاددوىلمبددال ددت لآالددملل ارددالرددل ئلزلددا للل  ا  دد للللللللا ال دداتل 

أَقَللجوَ ثَْنَذُللوث فََُِللج دِجِْْللٍِ ثيً للِْ َََْ َثهَللج      زدد  عهول طددال خزددتل  ردداللل هلا هعذ ددئل للل

ل.(2)[أََُ َْْجهَج إِِِ ََد ٌ يَشَفُوٌَ ٌٍَََِّ

ل  غا تلا لزمال لا و تلطال  ل لال لا عو  .
 دوللل: ردالملل ج ولحرو لاىلعالمللاىلآال ولآالااالآلاشل ا ل:ل ا ل )

  ل  ددتزملدثال  ددملل نالددول ددا ل:لازددملاىلللا الددرملبعلعددالا ضدد وا ل بعددتلل
ل.(3)(ا ض وا لطالحد هعاللل لؾمللا عرمال  تل ل ؾخهلا ض وا ل اتا 

 ه ددو لنددجهلامغددا ل ل ا  دد لطددالاقحندداول طددالا شالددملعددت حا ل  للللللل
 الل دددا للل لدددتلبلدددئلاىلآدددذل بدددئلاحل دددا لا دددتا الةاحلدادددهحتل ا ههدددا للللللل
  لددو لاقازددا لاه غدد ل  ددتهلثزددخا ل  ل اثددمللطددال دد لا ددودة للل هددملللللللل

                                                           

ل.41روح لنوةلل(1)
ل.41روح لنوةلل(2)
ل.2/38ا تحلامعثوحلل(3)
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دثال  دددتلاقازدددا ل  ددداحولردددالا خصدددتل ا لالدددو ل وبدددولد لاىلاا دددتآاتلل
لالا شالمل ا هلت لللظاما ل  لطشالوطا . ر ا لرحطهولط

 ج دددولَآدددِال ة ِّلَردددالمَم مل ما مدددِ ل:لزمددداَ لَحُردددوُ لا الَّدددٔولعدددالمللاىلآال دددوللللل )
ٔااِرددم لا الَّددٔولا الَُّرددٖملد اِّددملل مُآددوُثلٔادد مل مِ لللللل رددالملد َثالَ ددَخَالٔطددِالَاِ ٔهددٔولَ لةددوُ ل:للل

 .(1)( مِبَرَئل مِ لُ ِ َرَئلَآالممٖلل مد ٖ ل مِ ل مٔؽٖئل مِ ل مْظألَمل مِ ل ةْظالمَمل مِ 

 طالطلااللاقعحىلهلا لزمال ل بوول دح  لامزدالمل امزدالم ل دالهللللل
ا غددح لا  وط دد ل ا رت  ددتلاا ههدداىلا آمددا لارددال ه ددو ل عذ رددال الع ددوشللللل

ل اره ؾاحا ل جزخلاىل  ا   لطالا  وا طللل طالاذ لا ض وا ل.
حمحدد لاىل  اددول لددا لح دد ملللل  هؾددمالا لزددمال لاق لدداحلآددالرددل لللل

اا عددداشل  لدددا للل   دددولةآدددو ل الرتا دددمل ا هدددواةةل الدددجلاخلغدددوطاتلللللللل
لةآو ل الغال ل ا ودا لللاجلواولالم.ل ا شالمل ا هلت للل نلل  را

 رددللااآدد ل الزدد  ع لهلا ع ددوشللل نددئلا ددجلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىللل
ا لالددوولآال ددول ج ددول رددالملةآددو لد لاقاددا لللاجلددواولالددمللل رددلل  ددذ للل

لل  عضخلصزا تلا خ   للل  ع للاحلاب لد لا  ذ .

 لبْٔٛ وً آ٠خ ثٕبء ػٍٝ اهلل

ا ددالا لددو لالددااو ل نددولزددئلج دد لطددالا لددخج ل هؾددمالا ثعدداتلآالددمللللللللل
اىلآدددذل بدددئلهلطعوو ردددال  لط روطرددداللل دددجالااهدددت تلردددوح لا  الددد للللل

لآددذلا دد لنددلل   لا زددوحلهلاشددملا لددخج لاا لزددمال ل ددملا ثعدداتل احلمددتلىللل

لل عددداتلآالدددمللاىلردددل ااولهلطعوو دددول(2)ل[ََح  ثيَْْلللجيَُِنيَ بدددئللل  دددو ل 

 ط روطددول ددال ددت لآالددملل اددول هددمللاة دد لا دد ل هدد  الطددالزالمدداتل ال الدد لللللللل
ل هؾمالا ثعاتلامهلتةلآالمللاىل.

                                                           

ل.ل2/195رعالا ل رلللل(1)
ل.2روح لا  ال لل(2)
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ق ددداة ل دددااو لعددد  ح لاحل دددا لا دددتا الاللثددد لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىللل
ا  ددوطللامع ثددخلآالددمللاىلآددذل بددئلللدثل هالددوللآال ددول ج ددول رددالملةاحلا ثعدداتل

ثيَُْْْللل ُ يًِ لللِْ ََح   زدددئلطزدددالمل طزدددالم لردددل لآضدددخ لطدددخ لهلا  دددو ل دددو ل لللللل

لل وبدددوول دددخات لردددوح لا  الددد لهلا غدددح لللزمدددال دددخةلللل(1)[ثيَْْلللجيَُِنيَ

ا ثعددداتلآالدددمللاىلآدددذل بدددئلهلج ددداتلردددوح لا  الددد لا  دددخًل ج ددداتللللللل
لل نددئلاقبهردداةلهلا غددح ل ا ثعدداتلآالددملللا زددوح لا دد ل لددخ لطدد لا  الدد لل

لاىلاخدبل عاحفلآالا  ذ لللاجلواولالم.
 دددا لخج لطتحرددد لا ه ة دددتلآالدددمللا ثعددداتلآالدددمللاىلآدددذل بدددئللل ندددول
ردل ااولضلددتل  ل زددم لطددالا عدداشلا ثعداتلآال ددوللل نددجالا ثعدداتلصدد خل ال ددئللل
طددعرمل ددولرددل ااولآالددمللا ددعلمل دد لامهعان دد لا دد ل  ؾددئلاىلآددذل بددئلللللللل

لرا.ا
 رددالمل ددا ل ج ددولآددالا رددوةلاددالرددخ  ل  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللل )

 دد سلصددلتل  ددتلد  ددولاحلمددتلطددالاىللل  ددج  ل  عددمللآالددمللا زددول لددا لللل:
ل.(2)({احلمتلى}

 طددالاقآ ددادلهلج دداتلا لددخج ل ارددال عدداتلذلدد،لآالددمللاىلآددذل بددئلللللل
طددد لثزدددخلآشددد ملعدددعلول ادددت  ل تح دددوللل   ردددالالددد ل  دددئلدازدددا لاددد  ل

ىلآدددذل بددددئل ات دددول  دددث لآال ددددوللل ندددجالا ثعددداتل رددددج تلللللل ضددد خلال
ل الع وشللل طاا لطالاقحناو.

د لادددذ  لاة ددد لا لخجا ددد لطدددالآعدددتلاىللل  عددد رالا اردددالزدددح لاىلللل
 بخ ااردددالآالدددمللا  زدددال  ز دددتل الثعددداتلآالدددمللاىللل  دددتحبلطلردددالا للدددتللل
 بددوول  اطددولاا ثعدداتلآالددمللاىلآددذل بددئللل  دد سلطددال غددخل وبددوهلللللللللل

                                                           

ل.2روح لا  ال لل(1)
ل.ل1/2ا تحلامعثوحلل(2)
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الا ثعددداتل اخزهدددول طدددال رت دددتلآال دددولطدددالا ثدددواولللل طعدددولا هزدددل  لللللندددج
 ا هرال ددئل ا ضدد خل ددول لددا للل  ةاتلا للدداةاتل اقطهعدداهلآددالاملاعددللللللل

أَيًِ للِْ ًَُْللمُ ثيُِللَُوَثسِ أَث ََْضِ أَثيً للُْ عًََللي نُللى       طعرددال ددح  لاة دد لا لخجا دد لطثددئل للل

 اق دددخاحلاددد  لزدددئلصددد لهللللل طدددال  ردددالطدددالا ضدددراة ل(1)[شَلللٌْ   قَللل ٍِ ٌ

ا زددمواتل ا ح لنددولطالدد لىلآددذل بددئللل نددولرددل ااولآالددمللزددئللللللللل
لص ل ت خ.

ل نعابل اآت لهلا  الز  ل نلل:لطالطالآا لددل  تل ٓػل.
  دددت لج ددد لا ل ددد لآالدددمللآدددت لد دددحولندددجهلا لاآدددت لهلز  ددداتلللللل
امزددادئللل دداىلآددذل بددئلنددولطا دد لا زددمواتل ا ح لللدلطلددخالآدداللل

لل نددولرددل ااولآالددمللزددئلصدد ل ددت خللل ددحل زهلغددللآال ددوللللللللطال ددولصدد لل

ثيً للُْ يَللجيِ ُ نُللى  طزدد   للل طددال بددوهلآددت لد ددحولنددجهلا لاآددت ل و ددول لددا  لل

أَََللج َِللّْ لَثدِللز  فِللٌ ث ََْضِ    لل  (2)[شَللٌْ   أَهُللوَ عًََللي نُللى  شَللٌْ   أَنَِللىئ    

ل.(4)[شٌَْ   عًٌٍََِأَثيً ُْ دِهُى  لل (3)[إِال  عًََي ثيً ِْ َِ ْقَُُج

 طددخلطددالآشدد ملعددع ل  ددتح لدثل هؾددمالاة دد ل آددحهلطددالرددوح لا ذطددخل
زددئل ا ددتلطعرمددال ضددمئلا  ددمل ا   ددال   ددخاةلا ذطددا لا وو  دد للللللللللاىل

ل.رل ااول ام ا لا لخؽ  للل دل لتحلآال رمالددلاى
 ا وز ددئلنددولا ددج ل هوزددئلآال ددول  ه ددئلآال ددوللل  ال دد لد  ددول   ددو للل
ا طدددوحلد  دددوللل دل لدددتحلآالدددمللندددجهلا طدددوحلددلاىلآدددذل بدددئلردددواتللللل

                                                           

ل.189روح لج لآمخا لل(1)
ل.62روح لا ذطخلل(2)
ل.6روح لنوةلل(3)
ل.282روح لا للخ لل(4)
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اا عزددل ل ال ددخةل  لاجلماآدد ل هلزددئلدطددا ل ط ددا ل الدد سلطددال غدد ػلهللل
  ددددو ،لا طددددوحلد لاىللل ز ا هددددولرددددل ااول العدددداشل  لددددا للل نددددجهل

ل.(1)[ََيََْ َ ثيً ُْ دِهَجف  عَذْ َُِ ا ل لا ل لا   ا  لطوالل ل  ؾا لل

 طعرددالطددالطددالاددصلددل اىلآددذل بددئلنددولا ددج لالثددوللل   لاىلآددذللللل
ل بئل و للا  ول المحدط لا لا علو ل ا و ل.

 طددالطددالزالمدد ل ج دد لطددالا لددخج لددل  ددتل اذ ددالاىلآددذل بددئللل طدداللللل
آدددذل بدددئللل هللطدددال  ددد ل طودددخل عدددذ لطدددالا زدددماتلددلاددد طخلطدددالاى

أَهُللوَ ثي للًَِ ٍُ ِْْللىُ ثي  ٍَللجَُ دَُْلل  ث دَللََّْ ٍَلل ًَْ َََُّْضِللِْ َّض للي إِذَث ََقًَ للشْ     ا هعذ ددئل 

خْلل َُِ َْللَْجد ج ثِكَللجالَ ُْللكْنَجُِ يِذًََلل   َََ للش  فَأَْ َيْنَللج دِللِْ ثيَُْللج َ فَأَيْ َاْنَللج دِللِْ َِللّْ نُللى  ثيث َُلل َثسِ نَللََيِمَ ُْ    

لل  هلددتةلاق ددحولا ددج ل ع ددخةلاددولاىلهللللل(2)[ي يًََْ هُللٍْ صَللََن  ُأَِ ثيَُْللوْصَ

لنجالاة  لطال بوهلآت ت .
 ل ددا لآمددو ل ؾددئلاىلآددذل بددئل رددل لحمحهددوللل  ددوا للا ددعلملطعددولل

لرل ااو.
 طددالطعددا  ل لانددتلا ثعدداتلآالددمللاىل عم دد لطال دد لا  ددحولاحلم ددت لللللللل

ل.هزاط ل  رج تلامعو للل دصاآ ل   لا ل ول ا 

ثقْلل ََْ دِجْْللٍِ ََد للمَ   نددئلا ددالا لددو لادد  ل   لرددوح لاذ دد لطددالا لددخج ل للل

لل اددددذ  لرددددوح لا  الدددد لهلط دددد للل لددددئلا  ددددخ للللل(3)[ثي للللًَِ يًََلللل َ 

  ح  رددالهلا غددح لةآددو لجللددئلا ثعدداتلآالددمللاىلطدداة ل الغدد ل ا ه مددئللللل

                                                           

ل.36روح لا ذطخلل(1)
ل.57روح لا آخافلل(2)
ل.1روح لا لال لل(3)
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لل طاالدددا لطدددالا  دددذ لآعدددتلددة ددداةلآدددتةلامزدددالم ل  ردددال هرمل  دددو رمللل
لاجلواولالم.

    ددو لطددالطلدداالل ةددتلالدد لامزددالم لادد ارمل ث دد لهلطلخزدد لللللللل
لاتحلطزادئل:
لا ا ل واولا ثعاتلآالمللاىلهلبالتلا عغخ.لا   ل:
ا ضدد خلىلآددذل بددئلآالددملل دد لامهؾدداة ال نمددالا عغددخلللللللللا ثاا دد ل:

 ا ج دد للل ح ددا لمددال ا ددولا  حردد  لطددالاطهعدداهلدبهمدداهلا ؾددت اللل  واآددتل
ل لها .ا

ةآددو لامزددالم ل هلانددتلا ثعدداتلآالددمللاىلآددذل بددئللل نددئللللللللا ثا ثدد ل:
ا ددتآاتلطواللددا للل ابهردداةلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآضدد  للل

ل عل   لاتحلاا تآاتلطالا ثعاتلآالمللاىلآذل بئلللاجلواولالمل.
 بددوولآغددم لامزددالم لطددالا شالددمل ا هلددت لصدد خا لىللللللللا خاالدد ل:

لمللالم لا عغخلط لا ج  ل اقرهؾلافل ا  ا  .رل ااولآال

 ِصبز٠ك اٌصٌخ يف آ٠خ ثجسض
نددئلطددالعددال لادد لا ثًلا ددج لد دداهلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللللللللل
 ج دددول ردددالمل امزدددالمو لا  اددددئلهلط ددد ل اددد لا عغدددخل ا ج ددد لا الدددج اللل

ذِي لللزئ فَلللجص كُوث ثيً لللَْ يًََْ هُلللٍْ    أَيَكَللل ْ َْءَللل َنٍُُ ثيً لللُْ دِذَللل ٍَْ أَََْْلللضٍُْ ََ     دددجزخنمالاة ددد لا  خاددد ل لل

ل.(1)[صََْهُ ُأَِ

لاجلواولالمللل مالطلااللا ج  لهلاة  ل آحهل بوهل:
ااهدددتاتلاقردددح ل خ لدددا لاددد ل دددو لطضدددخز للل  لدددالا دددعصللللللا   ل:

ذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل الغدددح لهلا ل ددد لاحلدددخا ل هلٔطعدددمللل
آعددتلد ا لا ضددمسلآددالزلددتلا زددماتللل  لددال ال ددولاقطددا لآالددللآال ددولللللل

                                                           

ل.124روح لج لآمخا لل(1)
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ا زددح ل  تصلدد ل  لامدد طع ل ُ  دد ل   دد ا للل  لددخ لا لددخج ل  عغددها لللللل
 تل  زدد تا ل  ضددانتل نددئلط دد ل ا وا ددت  للل ددمل خزدد ل  خزلددا للل  زددل

د  ردددال ةاتلا ذ ددداح ل ا لمدددخ ل  لاحلدددجلندددجهلامل دددذ لاحلزددد  لللطل دددذ للل
ا غددح ل اآدد لا دد لنددلل ددخولآمال دد لرددالم  لؽددتلاقحندداوللل آلدداة للل

لا ععا .
  غدد تلا ددج الز ددخ الا ددجنو لمدداثالضلددازو لا ددعصلذلمددتا لعددالمللاىللل

للة  لا دددهح  لدثل عغدددهو ل وآدددا للآال دددول ج دددول ردددالملهل  لدددا لا غدددح لل
آعدددتنالللزمدددال عغددد لا   ددداحل ردددخا للل ندددولطدددالطغددداة  ل و دددول لدددا لل

ل.(1)[أَإِذَث قُ ِاَ ثيْكُ ْاُِ فَجْْضَُُِْوث يَُْ أَََْءِضُوث يًََْ هٍُْ صُ َُُّْوَِ 

 ددمل لالددملامضددخزو لآددت لاسلغدداحل ةاتلا غددح لاددا عصلذلمددتل  نددئللللللل
طل آاطدد ل نددئلط دد لطلخبددو لد لا لو دداتللا هددول ا ددج ال رددالموالطددال ددخ ل

لل دددداحالط دددد ل ةاتلا غددددح للل  ددددح  لا لددددخج ل ا هددددتاخلهلطلاا ددددوللللللل
ل ةدد وللل نولطل ذ ل    ل العصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالم.

للثزددخل(2)[عَذْلل  ث إِذَث َِللً ي  *ٍََََََْللشَ ثي للًَِ ٍَنَُْللي    هل و ددول لددا ل ل

زددا ل عرددمللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللثزددخل ارددالاذ دد لهل اددللبرددئلللدث
 رددددالملآددددالا غددددح للل   ث ددددول  خطددددللآال ددددولا  ددددجاحل نددددولرددددابتلل

نددئل ل ددخلذلمددتل برددولللل ضلددخ ل خ ضددا لآال ددوللل نددول لددو ل عدد ااول)لللل
(ل  لنددئل زدد تلآالددمللا ح ل زاادد ل ح لامزدد تلطددالللللادد ل ظرددخزمل

لا رتاول  لط خ ص لااجلػل  لا لحشل    لواولللالم.

                                                           

ل.204روح لا آخافلل(1)
ل.10-9روح لا لال لل(2)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 076

 رمللل   عددول ل ددوورملاددئل وآددتلا ددعصلذلمددتا لعددالملللل الددمل ددخ لآالدد
 ددا ل:ل ددولا ددج لللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لحجهل زدد تلآالددمللا ح للل )لللل

لضلالالاول  الح  هول  لئلث  ل    لح لهو.
ل.(1)( ا ل مال)   نم(لطعولدد ل هلللا ت ول  ع ػلآالمللآلل و

 طوؽدددوهلاة ددد ل آدددحهل آدددمللل طدددالطلدددااللا عردددللهلاة ددد ل آدددحهلللل
طددالامزدده تللل  لاقحندداولامددواد لطدد لاددخات لا غددح لللللل نددولاقحندداول

لطالطوؽوهلاقحناو.
  دددا لامضدددخز لاا دددجاتلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللللا ثددداالل:

 ردددددالملاضخغدددددولا عددددداتلا غدددددح ل  ددددداحالا غدددددح للل طعابدددددا رملللللل
ل لخج ل ا هعذ ئل.ااقرهخ افلاا

 ل دددا ل دددااو ل عدددمللا علدددو لآدددالا دددخةلآالدددمللاقحنددداوللل  لاىلآدددذللل
 بددددئلنددددولا ددددج ل ددددخةلز ددددتلا  ددددا خ الد لسلددددوحنمللل هلا هعذ ددددئللللل

للل(2)[أٍََُْهُ ُأَِ أٍََُْهُ ُ ثيً ُْ أَثيً ُْ يََْ ُ ثيَُْجنِ ٍَِّ 

 بدددوةلة  لآشمدددملل دددو لاجلذ دددخ للل مدددالامضدددخولة  ددد لللا ثا ددد ل:
ا دد لاهددتلرددالواارالد لا دد ماللل هل  ددخافلاجلذ ددخ لطددالبردد للللللللل دداحش

لا ضما لة   لا خ  ل ا هاال ل الطالال،لا للادئلا لخا  ل.
 الدددمل لددد لددلبرددد لا ل دددخلا محدددخللل  ل لهدددتلامزدددالمو لا  اددددئلللل

ل ا لخولآاط لحزوولا ل خللل  لا لها ل  ول.
لضدد ل هلنددجالل طدد لنددجالحزلددولامرددابخ  لا  ادددئلطهددوبر لد لاحللللل

ا ثًل ا ه ددداطرملا ندددوا لصدددانتلآالدددمللعدددتولالدددو لذلمدددتلعدددالمللاىللل
لآال ول ج ول رالمل  زال مرملاوبوولا لاآو.

                                                           

ل.ل14/160ا ثلالصل/لا  ضال ا ل ا لل(1)
ل.30روح لا ا ا لل(2)
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 زدددا ل  ددد لطدددالندددابخلد لاحللضددد لطدددالامزدددالم لد دددع ل مددداا للل)
ل.(1)(حبح لروًلا عزاتل ا غل ا 

 ددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولطددالبردد للللا خاادد ل:
ا لددتةللل ا ددعلػلهلا رددال  ل امدد  للل ا شرددخل طددال خزلددو ل الددمللللللل الدد ل

  دددالآعدددتنمل دددو لادددتحلردددوًل خرددد للل طدددالز ددداحل دددخ طل لدددتلزدددا لللل
لآعتنملطاد ل خش.

 الددد لآدددتةلدلمدددوهلامزدددالم لطدددالامردددابخ ال ا اغددداحلللللاخلددداطسل:
ل داتلزثخ لآتةلا   احلطال خ طل   نم.

  ددا ل ددخ طلااحرددا ل  ددتلد لا ع اصددلل واللددو لطعددولحةلللللللا زدداةشل:
امرددددابخ ال امرددددابخاتلد دددد رمل  ددددت لنددددجالاقحرددددا لطددددخ  لللدثللللل
 حردددالوالهلا   لآمدددخ لادددالا لددداؼل آمددداح لادددال ادددللطلددد طل   دددئللللل

لآماح لاالا و  ت.
لل احردددالوالهلا ثاا ددد لآمدددخ لادددالا لددداؼل آلدددتلاىلادددال ادددللحا لددد ل

اددتحلقحاة لا ثدد حلطددعرمل لهالددملل ددخ طلا زددلل للل زاادد لا ثاا دد لالددتلطلخزدد 
لهلطلخز لاتحل.

زمدددالح  لآدددالآلدددتلا دددخمحالادددالآدددوفل آلدددتلاىلادددالآلددداشللللللللل
 دددت  لالؾدددرملهلل   ندددملهلح ا ددد لذلمدددتلادددالدرددد اول ة دددو ل)لللل

 رددالملد ل ج ددولالدد،.ل ددا وال:لمددالنددابخلحرددو لا ال ددولعددالمللاىلآال ددولللللللل
ل.خ طلهلةاحلا عت  امت ع لل زا لطال طخلاتحلطالزا لابهمل ل 

  ددا وال:لدٓ ل عددالهلا ددٓج الآعددتلا ع اصددللطددال عدد اولذلمددتل دد حا للللللللل
نددت هلد لا ع اصددلل لال ددُول ددت  لللامبددال هددئلطددع ملالددتح.ل ددا لوالطدداد ل للل

لل   عهدددتول دددج  لحبدددح لطدددالث  لللللد ددد  ملطدددالآعدددتهلطدددال دددوط ملللل

                                                           

ل.ل5/144ا ثلالصل/لا  ضال ا ل ا لل(1)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 078

  دددو مل) لالدددو(لملدددخ هرملالدددت لا ع اصدددلل حب دددا لآدددت للللللللجحاد دددم
لرابخ اللل   ال حاةتل خ طل  الا  خ . زال ملام

للا ُة لل للثددوالآمددخ لاددالا لدداؼل آمدداح لاددال ةاددللطلدد طلاا ددتا اللللللل
   ه. خزلددالا ل ددخل    ددالاحللضدد ل;ل الٓمددالة ددحلآالددمللا ع اصددللردد تاللللللللل

ل.ل ولل رال مالآال و
للل  ددادل دددول:لدٓ ل وطعدددال ددد لااعددد و لصدددازخ  ل  غدددح  لذلٓلدددو ل

حبلندد دتلا لددو لا ددٓج ال ددتطوالآال دد ل ٓارددمللل دٓارددملالثواددالد  دد ل;ل ع ددجٓل
 و لحبدئلزدٓجاول دخال  عدال دذآمل ٓادولحردو لا ال دولل  ل لا لدول  دتلطٓعدالللللللللللل

ل.ددلا ز رات
 دٓاددالزٓعددال ددتلؽددٓ لعالآالدد رملا طددخ.ل  جل اددانملد لصددلتل حؽددعالدللللللللل

ل تل هالرملاجلوهل ا لوط.لل(1) ت ئلد  رمل  ت.ل دلطلخالطعرمل  ت
ل ا لوط.

   زددتلآال دد لللل(2)ا طددخ.لالدد لد  دد لااددالآددمل ددولللل المددالاصددهتلآال ددوللل
ل.ة ع ل طال  ل حآٓ ه ل

ل ا جحنمل اة لرملد  عال ع    رم.ل ا وال:
 ج ددد لث ددد ل ٓاردددملدثالة الدددوالآال ددد لدل زددد ت  ل ددد ل دلضل واددد لللل

ل.(3)(اا ه   لا  لضل   لارالا ٓعاشلح ل لآالة ع ل رٓعه 
) عدد م لل زاادد لاحللضدد ل زددمملل ال دد لاززددو للل ارددملا ع اصددلللللللل

للل طلعاهلاا لخا  لآو  ل.(4)االحبخ(
                                                           

ل   ولد خاحلطال خ طلآال غاحنمل ل لناصملهلصلتل الل ا تل.ل(1)
  لبل خلاال الل ا تل ل ا ل اولزا لآالمللح شلامردابخ الد لاحللضد ل دجال دو لللللل(2)

 واحلا ع اصلل اقباا لآالملل ر الهولمبال ت لآالملل  لآ زمللآال ولا زح لحرو لطال
لا لا ع اصللآالمللة الا عغاحً.آعتلاىلدثلز

ل.3/104ا ثلالصل/لا  ضال ا ل ا لل(3)
ل.ل2/29ااالزث ل/لا ز  لا علو  لل(4)
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 همددخلا  ددا ل  ددذ  لنددجهلا ج دد للل  وبددولا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددولل
 ج دددول ردددالملالدددتلعدددال لاحلت ل ددد لزهاادددا لد لا ع اصدددلل دددتآوهل  دددولد للللل

ازدددملاىلا دددخمحالا دددخ  ملطدددالذلمدددتلحردددو لاىلد لللاقردددح ل   دددول)
تلا  دد لاىلا ددجًلدلد ددولددل محددللا ع اصددللطالدد لاحللضدد لرددالمل ادد ل دداا

ل.نولامال لا لت شلا زح لام طالامر ما
  صددددرتل  لآ زددددمللاددددالطددددخ ملح ىلاىل زالمهددددول  لانددددالد لطددددخ مل

طددالح  ددول ا خددولزمدداللللوا لهددو لا و لدد لاحلغدد ع ل  مالدد لال زددملل خاللددللل
ل. ال لجة لا ته

 ةآدددوبلد لاىل  دددتهلدلصدددخ  ل دددول امدددواد لآالدددملل اآهدددولللللل داددد
 ةآدددوبللللحردددو لاىل دادددللللبددداتالل دددااللل    ل هدددلل ل  ددد طالاا دددجللل

 بعددددوةبلد لاىلآذ بددددئل  ددددتلاال دددد ل اغدددد  ل ددددا لالوالاغدددد   لل
ل.(1)( ا زح لآالمللطالا ل لا تً

 مددالطدداتلا ع اصددللهلا زددع لا هارددل ل الددر خ ل طددخلا ددعصلعددالمللاىلللللل
لج ول رالملاا غح لآال ولط ل اولطاتلهلاحللض .آال ول 

مددالطدداتلا ع اصددلل ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللل آددال اددسل ددا ل)ل
عدددالوالآال دددول دددا وال دددالحردددو لاىلاغدددالللآالدددمللآلدددتل لضدددلل.للل: ردددالمل

ل[أَإِِِ َِلللّْ ََهْلللىِ ثيْهِضَلللجحِ يََُلللّْ ٍُلللؤَُِّْ دِجيً لللِْ أَََلللج َُْْللل ِوَ إِيَلللَْهٍُْ    ددد اذ لاىل

ل.(3)(اة  (2)
 طعددد لطدددالللل   دددول عم ددد لمال ددد لامدددوة لاددد لامزدددالم ل ا عغددداحًللللللل

لاقحناول ا هلت ل ا شالم.

                                                           

ل.ل2/329آ و لا  خلل(1)
ل.199روح لج لآمخا لل(2)
ل.3/24ا تحلامعثوحلل(3)
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للمددداللهلا ع اصدددللاذ ددد ل آدددالبدددااخلادددالآلدددتلاىلهلاة ددد ل آدددحهل
لطددداتلالددداهلب د دددئلد لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول  مددد لا عددداشلهلللل

رددخ خلا ع اصددللا لل دد لل زضددال ددولطددالامت عدد لد ل ح لاحللضدد ل  اغددخلل
ل. عالمللآال و
امعددا لو لهلث دد ل  دداتتلاد لدداحلطددالزددئلبااددتل اددولطدداتلللل لا دد 

ل طددالآالددملنخ ددئلمبو ددولددلطددال دداحلح  الللهلث دد لا  ددو لهل الدد لا زدداآ ل
ل.(1)لطالامت ع 

 لدددتلزااددد لن دددخ لاحللضددد لآعواادددا ل الج ددد ل اقرهؾدددلافللل ا لردددخللللل
عدد ااولاا غدد لهل اللددلل طدد للالددللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  لل

لا ثً.
 نددللصددانتل دد حطلللآالددمللدحندداول ددخ طللل ددملداة الهل دداة رملهللللل
ا  دددللاددد  ل حردددالوالد لا ع اصدددلل واللدددو ل زدددال ملا غددد اا لا حبددد  للل
 هه الددددمللطل ددددذ ل الددددعصلذلمددددتلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملااطهعدددداهل

هثل دد لا ع اصددللآددال زددال مرمللل هه ددو لا ج دد لد لآددذ ل  طددال طعارددل ل ل

أَُْ ٍِللل ُ ا زددد  ع لهلا دددوشلامردددابخ الل ندددولطدددالطغددداة  ل و دددول لدددا ل 

         ٍْ ُُللل ًَ َْ َْ َْ ُِلللَز َأ ََِة  ٍْ ُُللل ًَ َْ َْ َْ َِْض َأ ُِْفوث ِفلللٌ ثَ  ُْْضْضللل َّ ث ٍَِ ًَلللي ثي للل ِّ َع ُُللل َْ  ِْ ََ

ل.(2)[ثيْوَثَِثِنيَ

 ندددئل  دددول خ  دددتل لدددا للا غددد اا ل الدددر خ لد لامت عددد ل) ثدددخو(للللللل
مل خبددوالد  رددال لددئلن ددخ لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلل اعدد ل   لآددتةا لطددعر

آال دددول ج دددول ردددالملللاجلدددواولالدددمللل ثاتلا  دددخ ل اقؽدددوخاحلد  ردددالللل
لبراةل ع ل  ؾ   ل آذل ةآو لآمال  ل الزالم.

                                                           

ل.18/130ا ل احلل(1)
ل.5روح لا لغػلل(2)
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 ثني اٌؼبَ ٚاخلبق )حبث أصٛيل(
ا ال دد لا لددا لنددولا ددج ل ددت لآالددمللاقردده خاول ا ضددمو لة  ل ل  ددتلللللل

اخلددداؼل ردددولامع دددخةللل لدددا ل:لل  ل غدددخلهدددعسل  لآدددتةلطلددد للل طددداللل
ل ٓػلاىلااحلمتل  ل  خةهلاولة  ل  ه.

 اخلددداؼلهلاقعدددوحىل:لا ال ددد لامه دددتلا دددج ل عولددد لهلةد هدددوللللللل
آالددملل ددخةل ا ددتل  لاددوهل  لآددتةلذلغددوحلحب دد لدل غددال ل  دد هلطثددئلللللللللل

لا ضمسل ا لمخل ا ع و ل.
ل نولآالملل زم ل:

ل:لاخلاؼلاحلل للللل نولآالمللصلتل:لا   
ل:لاخلاؼلا ضخغللطثئلارمل)د ت(ل) زا(ل.ا   ل
ل:لاخلاؼلا عوآللطثئل   ل)احل وا ل(ل)ا علات(ل.ا ثاا  ل

:لاخلددداؼلا آهلددداح ل انددداد لللطثدددئلا لدددخات ل ا ط ددد للللللللا ثا ثددد ل
ل احلخز ل ا ز و للل احل ا ل اموتللل ا لالمل اجلرئل.

ال  دددد سلطددددالطحدطدددد لادددد لاخلدددداؼل امل ددددتللل   عرمددددال  زددددالطدددد
لا ؾت الزمالهلاموال ل امل تللل ا لا ل اخلاؼ.

 لددتل دد  للاخلدداؼلطواللددا لزمددالهل  دد لاقازددا لللزخدداؼلاددوآلل  للللل
ل   للطل تا لاوعاللل  ل  و ل طخا ل  لار ا ل.

  هعدددا  لا تحارددداتلهلآالدددملا عدددو ل:لاموالددد ل امل دددتللل ا لدددا لللللل
تل اخلددداؼلللزدددح لآالدددملل دددت للل اموالدددوول  ل  دددو لنعدددابلةحارددداللللللل

لباطل ل مالدلهمل للل ثزخلا غال ل  لا هلا الا لزئلطال:
لاموال ل ا لا ل.لا   ل:
للاموال ل اخلاؼل.لا ثاالل:

لا لا ل امل تل.لا ثا  ل:
لامل تل اخلاؼل.لا خاا ل:
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طددد لثزدددخلا طثالددد لا ل اا ددد ل  دددئلطعردددال ةددتلا غدددال لا عرمددداللل دللل
ل عئلملو  لطالطالآا لددل  تلُ ػل.

 ددولةاحلا طددخلادد لآددتةلا لددا لا ددج ل لطلددػل ادد لا لددا لا ددج لللاددئل
 ددٓػللل  بخ دد لد غدداد  ل هددل لا هلدداحولا عرمددالهلج دد لطددالاددت  ل الدد لل

لاىلآذل بئ.

لل(1)[أَيًِ للِْ ًَُْللمُ ثيُِللَُوَثسِ أَث ََْضِ أَثيً للُْ عًََللي نُللى  شَللٌْ   قَلل ٍِ ٌ     ددا ل لددا ل ل

ا لددا لا ددج ل لطلددػللللطوؽددوهلذلاؽددخ عالنددجهلنددول)  رمددال زثددخل(1)[قَلل ٍِ ٌ

طلددػل  لا لددا لا ددج ل ددتل ددٓػلللدثل حةلهلا  الزدد  ل اددولطددالطددالآددا لددللل
  دددتل دددػللل   ددد لاردددجالا هزددداؤ ل ع دددللندددجهلاملو ددد للل  ددده لج ددداولل

لا تحار لهلات  لعع لاىلآذل بئل.
 ا  ددو لنددولا زدداةشل ا لضددخ  لطددالصددرخلعدد خلاخلدد لطددالا زددع لللللللللل

عددتحل ددلل احلمددتلىلاجلددذتلللللطددالا  ددخ لا علو دد لا ضددخ   للل  ددتللللل1443
ا خااددد ل ا لضدددخ  لالدددتلامددداده لطدددال  زددد  ل اللدددخج للل ندددول ددداؼلللللل
اه زدد لنددجهلاة دد لا  خادد ل ل ددا ل ةد دد لزددئلزالمدد لطعرددالآالددمللآددا لطهلددتةلل

لرا لطالا هخغ ػل نللزاة لل:
الدد لىلآددذل بددئلدلطلددخالللل  دد لُطالدد للل  ددئلصددلتلنددولطلللللا   ل:

لطا ل  لام ا ل هلا تا ال  لاة خ ل.رواتلهل  خاةلا ذلآالطال ولص 

يًِ للللِْ ًَُْللللمُ ثيُِللللَُوَثسِ أَث ََْضِ أَََللللج فِللللَُِِّ أَهُللللوَ   ددددتل حةلهلج دددد ل  ددددخًل 

لل ل دددا لطالددد لاىل اللا دددئل  ددد لا لا دددئللللل(2)[عًََلللي نُلللى  شَلللٌْ   قَللل ٍِ ٌ 

  ضدددمئلاخلحدددد لزالدددراللل  دددذادالامودددخل ا زددد اوللل ازدددادملا دددواتللل
للاولا خدول. ا علاتل  ر

                                                           

ل.189روح لج لآمخا لل(1)
ل.120روح لامادت لل(2)
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 طددالا  حردد  لطددال ددا لادد  لاىلآددذل بددئل لالددملا  ال دداتل دل لالددملللل
اجلذد ددداتل هعذندددولآعردددال   دددوا لا صدددخاؼلداردددالطددده   ل طهضددد ال لللل
  ددا والا لرددالتلآالددملاىلآعرددالعدد  لزمددا ل ارددال ددتحبلادداحلواشل اىلللل

لآذل بئلطعذهلآالاحلواشلد ال لالملاىل رلاارال آالالرا.
ا لددو للل دداىلرددل ااول لالددملزددئلصدد ل ا صدد اتلزالددراللل دل عددئل ددجا

عدد  نال زل ندددال اؽدددخ لآعددتهلللطزددده  ل ل طدددخهللل نددللطالددد ل دددولللللل
ال لددئل بوةنددالئل ألصدد اتل اددول لالددملاردد طددال غددادػلطالدد لاىلآددذل بدد

 ا عدداتل بوةنددال الددتلدآددتاطراللل نددولا لدداةحلآالددمللد  ادرددال دآاة رددالللللللل
ل.ل ل ا عضوحاجاتلن  هرال  لا  لن   ل طعولا ل

 طددعرملطددالالدد لا ددج ل لددو لادد  لاىلدل لالددملااجلذد دداتلاددا   خلللللللل
 دل غددئلا عوادد لد لا دده   لللد ددالنددول رددمل ددا  ل  اعددخللل ددا ل لددا للل

[ل اة دد لصدداطال ل ال ددئل اجلددذتللل ا زددلتللللأَهُللوَ عًََللي نُللى  شَللٌْ   قَلل ٍِ ٌ    

ل ا لال ل ا عئل ا  خه.
لآددذل بددئلاا صدد اتل ارددهت للل   ددئلزددئلآددا ل ددتل ددٓػلددلآالددملاىللل

لل ددا وال ددتلل(1)[ثيً للُْ يَللجيِ ُ نُللى  شَللٌْ     ااة دد ل آددحهللل مددثح ل و ددول لددا ل لللل

ة ددئلآال ددولا هخغدد ػل  لاىل دد سل ا لددا ل ع زددوللل   لعدد ا ول  زدد لللل
رلالو ددد ل   دددالا لدددخج ل  زدددخلالؾدددولالؾدددا للل امدددخاةلزدددئلصددد لطددداللللللللل

لامخالو ات.

  حةل)زددئللل(2)[ثيَُْللج ِ نُللى  شَللٌْ   َّللٌ    أَاًََْْنَللج َِللّْ   ددا ل لددا ل ل

أَيًََلل َ نُللى  شَللٌْ     حادد لطددخاتلهلج دده لطه ددا ح  للل ددا ل لددا ل للللصدد (

                                                           

ل.16روح لا خآتلل(1)
ل.30روح لا ال اتلل(2)
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ذَيِهُللٍْ ثيً للُْ ََدُّهُللٍْ الَ إِيَللَْ إِال  هُللوَ يَللجيِ ُ نُللى  شَللٌْ   فَجعْذُلل ُأُِ أَهُللوَ     *أَهُللوَ دِهُللى  شَللٌْ   عًَِللٌٍَ  

ل.(1)[َىئعًََي نُى  شٌَْ   أَنِ

طالدد لا زددمواتللل الدد سلطددالطا دد ل الزددمواتل طددال دد رالللللللللا ثدداالل:
ددلاىلآددذل بددئل  ددتلبدداتلا لالددملاحلددت  ل ل ددا لآشدد ملرلالو دداتلاىللللللل
 آ ددذلا عدداشلطدد لا لالددو لا هلع دد لامهوددوح لآددالاق ا دد لاا زددمواتل طدداللل
 دد رال  ددتلثزددخلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملامزددا اتلادد للللللل

آددال هدداة ل ددا ل:لثزددخل عددالللالللطعددولطددال حةل)لا زددمواتلاهلددت خلا زدد لا عرددلل
 رددالملا عمددالنددولبددا سلهل عدد ااولدثللل ج ددول  لاددصلاىلعددالمللاىلآال ددولل

ل.ل  مللآال رملر اول لا ل:لنئل تح  لطالنجا
ل ا وال:لاىل حرو ول آالم.

 ددا ل:لنددجالا لعددا لنددجالح ا ددالا ح ل زددو ولاىلآٓذ بددئلد ل ددو لللللل
ل. ا لنئل تح  لطال وولث   مللللدل ض خ اول دل تآواو

ل ا وال:لاىل حرو ول آالم.
ل ا ل:ل لارالا خ   لطوالط  وفل رلالذل وظ.

ل. ا ل:ل  مل تح  لا ع مل ا عرا
ل ا وال:لاىل حرو ول آالم.

ل. ا ل:ل ل لا ع مل ا عرالطز  ليزماد لرع 
ل.ل ا ل:لنئل تح  لطال وولث  

ل ا وال:لاىل حرو ول آالم.
 رددالردداتل  ددخًلا عرمددالطزدد  ليزددماد لرددع ل هددملللللل ددا ل:ل ددل ل ول

لآٓتةلرل لرا اتلا لزئلرات الطز  ليزماد لرع .
ل.ل مل ا ل:لنئل تح  لطال وولث  

                                                           

ل.102-101روح لا الا لل(1)
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ل ا وال:لاىل حرو ول آالم.
 ددا ل:ل ددل ل ددوولث دد لا لددخظل ا عددول ادد لا زددماتلا زدداال لطثالمددالادد لل

لرات ا.
ل. مل ا ل:لنئل تح  لطالا ج لله م

ل:لاىل حرو ول آالم. ا وال
ل ا ل:ل لارالا ح .

ل.ل ا ل:ل رئل تح  لطاللهرا
ل ا وال:لاىل حرو ول آالم.

 ددا ل:ل ددل للهرددال حؽددا ل  ددخًل ا عرمددالطزدد  ليزددماد لرددع ل هددملللللل
ل.آٓتةلرل ل حؽ لا لزئل حؽ لطز  ليزماد لرع 

 دددمل دددا ل:ل ا دددج لا دددسلذلمدددتلا دددتهل دددولة  دددهمل  دددتزملحبلدددئلد لللل

هُللوَ ث َأِوُ أَثُيِلل ُ أَثيظ للجهِ ُ    ا زدداال لا زدد الملل ددلطلآالددمللاىل ددمل ددخ لللللا ح ل

ل.(2)((1)[أَثيْذَجعُِّ أَهُوَ دِهُى  شٌَْ   عًٌٍََِ

  ددول زددلعالطزدد  ل ددخشل غددلتلهلا زددماتلطددت ليزددماد لرددع ل رددئللل
 هوا دد لطدد لامزددا اتلا دد لثزخنددالا لالددملاحلددت  لادد لا ح ل ا لمددخلللللل

(لطال ددو ل225(زددمللل امزددا  لادد لا ح ل امددخ ىلنددلل)لللل385000) نددول
لزمل   ئل زثخ.

زددددملهلا زدددداآ ل عؾددددخوللل50  ددددول زددددلعال  لا ددددلل ل لودددد لسلددددولللل
ل.ل213,000,000رع =500×آتةل  ا لا زع لل355×50

 ل دددا لا هلددداحولاددد ل دددو لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل طددداللل
لاظرخ ولاقزهضا اتلا لالم  لاحلت ث .

                                                           

ل.3روح لاحلت تلل(1)
ل.13/128ا ثلالصل/لا  ضال ا ل ا لل(2)
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طالددد لا ح ل:لدثل  ل لدددت خلاة ددد ل) ىلطالددد لا زدددمواتللللثا ددد ل:ا 
 طالدد لا ح للل دداىلآددذل بددئلنددولطا دد لا ح ل اجللددا ل ا ل دداحلللللللل
 بخ دددا لا ارددداحل طدددواد الادددذ  لامودددخل ردددولطالددد لطضددد   ل  غدددخفللللللل
 ارددهتاط للل ددحل لددتحلآالددمللارددهتاط لا ح ل طددال  رددالطددالا حداولددللللل

لاىلآذل بئل.
ئلج ددد لا ل ددد ل) ىلطالددد لا زدددمواتل ىلطالددد لللل دددخًلمددداثال ل لدددلل

ا ح (لاجلدددواولبددداتتلاة ددد لاغددد   لاحلدددجفلا لح دددللا ددد ل ذ دددتلللللل
ا  ددح لاردداتل  دداد لمددال  ددولطددالاقصلددادللل ةد دد لا ددرتبل احلددجفلآالددملللللل
ا دددجزخل ا ل دددا ل ا زدددل للل احلدددجفلهلاة ددد لا لخجا ددد ل آدددملطدددالاملعدددمللللل

لا لح ل.
لطزادئل: مالطلااللاحلجفلهلاة  ل

ل  ت لطال لا زمواتل ا ح لط لرل لزئلطعرمال.لا   ل:
لا تد  لآالمللا هتا ئلا لا زماتل ا ح .لا ثاا  ل:

ا دددا لردددل لا زدددمواتل  اردددال زددد لطدددالا ح للل عذ ددد للللللا ثا ثددد ل:
لاة  لاهلتارا.
طدددالهلا زدددمواتل  دددو لآمدددخا ل دددالهلا ح للل زدددئللللللا خاالددد ل:

ل بئل.طعرالمبض   لطالاىلآذل
  ز دددتل الدددال آ دددذلا عددداشلآدددالاق ا ددد لاامخالو ددداتلللاخلاطزددد ل:

ل طال لاىلآذل بئلهلا زمواتل ا ح .
لثزخلاة  ل ألص اتل  لا لزل نال ع  نا.لا خاا ل:

 ازددتلد لاما   دد ل ا ضددا ل  ل احلعااالدد لا لددو لادد  ل زثددخلا لموطدداتللللل
لرلغوع .
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 (1)[ٍَََْْىْ يَُْ ََخْ َا جأَََّْ ٍَض  ِ ثيً َْ  رمس٠ط ِؼىن 
 ل دددخةل  ددد ل)رلخبدددا (لهلا لدددخج لددلهلاة ددد ل آدددحهللل طدددالطلددداالل

ل لا خ اتل ا زل ل.دامخخالهلاملا لامخخالطالا ضت ل ا ل راتل
  حةلآدددالاادددالآلددداشل)ا لاىل ع  ددددولطدددالزدددئلزدددخولهلا ددددتا اللللللل

ل.(2) اة خ (
طددال عدد اولحرددو للد ل وطددال آددالاقطددا لا غدداةولآال ددولا زددح ل)للل

 *أَََلللّْ ٍَض للل ِ ثيً لللَْ ٍَََْْلللىْ يَلللُْ ََخْ َا لللج     لاىلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولمدددالاذ ددد لل

ا للدداة لل  اللددوالاداددواول   لالددوالآالددمللللل(3)[أٍََ ْ ُقْللُْ َِللّْ ََّْللثُ الَ ٍَْْضَُِللخُ  

:ل ددتلز  عددالل لالددشلث دد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول  حرددئلد دد رمللل  ددا وا
 لددا وا:ل ددالحرددو لاىلعددالمللاىلللللملآالددمللطددالعددعلهمللل:طددالمحال ددلل لددا 

آالددمللا للدداة لل لددا :لداددولطددال لددئلث دد ل للللللل   ددئل عددالا حدا عددال   لالعدداللل
ل.(4)( زه تل وللآال  ملاا والت

أَََلّْ ٍَض ل ِ ثيً للَْ    لَآدِالَردأ م لِاددا ل مٔادللاْ َ ِلدٔتلل مدداَ :لَاَذ مدِ لَندٔجٔهلاْ زَ دد ةلللللل )

للٔ ددللَحُبددئالٔطددِال مِصددَ َ لل مَعدداَاُولَبِرددْتلَ َاددحْتللَ زمدداَ للللللل(5)[ٍَََْْللىْ يَللُْ ََخْ َا للج  

َ َرددالََّمل ملمدداَ :"اٖ   ل ج ددولاْ َلددُتٗ ل مِرددُخ الاِاَعددُولل مدد مَ مللا ٖعٔلددٖللَعددالَّمللا الَّددُولَآالمِ ددٔولللل
ا الَّددَولَ اِعددٔلِخ"لل مَخَبددَ لاِاددْال مددُولزمدداَ ل مٔرددّ ال مددِتل م َّددُولا الَّددُولل م مَ دداُنِملَ  مددِتلللللللللللل

                                                           

ل.ل2روح لا وحولل(1)
ل.ل4/286ا ع  ل ا ل و لل(2)
ل.ل3-2روح لا وحولل(3)
ل.ل22/132ا ل احلل(4)
ل.ل2روح لا وحولل(5)
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َ َرددالََّملل ج ددول مَعدداَول مِآَعددّذالل مَ دداَتل مددَجزمَخلَثٔ دد ملٔ الَّددٔعصِّلَعددالَّمللا الَّددُولَآالمِ ددٔوللللللللل
ل.(1)(َ َرالََّم:"ٔنَلل م م ج ولالَُّولَآالمِ ٔول مَعَذ مِ لل ملماَ لا ٖعٔلٗللَعالَّمللا 

ل اال اظلطلخز لاتحل بوهل:
 لآدددذل طعلددد لاقاددا ل ا هلدددوًللل ندددوللامخددخالطدددالا ج دد لدلللا   ل:

ل.(2)[أَيًِ ِْ ثيِْْ ِرُ أَيِ َُْويِِْ أَيًُُِْؤَِْنِنيَطالطغاة  ل و ول لا ل 

طعددولامخددخالطددال الدد لا خبددا ل ا شرددخل ا زددحىلد لزثخ رددالللللللا ثدداالل:
مبددالصللددئل خ ضددا ل  ال اتنددالاهعلددو لآددال هددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللل

ل رالمل  ع ااو.
لة خلا ع اوللل عخفل ثًلامعا ل ل.لا ثا  ل:
لامخخال المزالم لطالا  ا  ل ا ؾ  لد لا زل ل.لا خاا ل:

 ددذ لامضددخز ل زثددخ لاملدداحبلللللامخددخالطددالاخلددوفلطدداللللاخلدداطسل:
ل   وهلا لهئل  رالد لا طال.

أَََللّْ ٍَض لل ِ ثيً للَْ ٍَََْْللىْ يَللُْ  نددئلعددال لاحلت ل دد لطددالطغدداة  ل للا زدداةشل:

للاجلددواولالددمللل ل ددا ل بددوةلطغدداة  لآابالدد ل جبالدد ل آل دد للللل(3)[ََخْ َا للج

 ةد ددد لللددد ل  دددخاةلطدددالاجلمالددد لا ضدددخ   لا ددد ل دددػلح لددد لللل ا لخجا ددد
اددا للل   ددو ل لددت خلاة دد ل آددحهلاال دداظلعددال لاحلت ل دد لآالددمللبردداتلللاق

لطعرال:
 طددال هدد لاىلصللددئل ددولرلخبددا لطددالا لهددا ل ردد  لا ددتطاتللللللللا   ل:

لاا غال .
ل لا طال ا غال ل.ولرلخبا لطالاخلوفلد طال ه لاىلصللئل لا ثاا  ل:

                                                           

ل.ل12/318  ز لااالاالل ايلل(1)
ل.8روح لامعا لو لل(2)
ل.ل2روح لا وحولل(3)
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  دداحل طددال هدد لاىلصللددئل ددولرلخبددا لطددالز ددتل ط ددخل  ددذ لا لا ثا ثدد ل:
لل نددجالامخددخالطددالطغدداة  لط ددخلاىل لو ددول لددا للا ل لددو ملاا غددال ل

ل.(1)[أَََهَ ُأث أَََهَ َ ثيً ُْ أَثيً ُْ يََْ ُ ثيَُْجنِ ٍَِّ 

 طددال هدد لاىلصللددئل ددولرلخبددا لاهلؾدد تهلاددت و ل وادددالللللللا خاالدد ل:
لطالا عاشلاقرح لالتلعال لاحلت ل  .

 طددال هدد لاىلصللددئل ددولرلخبددا ل  غدد  ح لعددال لاحلت ل دد لللللاخلاطزدد ل:

ل.(2)[إِْ ج فَضَْْنَج يَمَ فَضْْ ج َُذَِن ج ه ا للل ا ل لا ل 

 طدددال هددد لاىلصللدددئل دددول   ددد هلرلخبدددا ل لدددااو لداه ددداهللللا زاةرددد ل:

ذَيِللمَ آاطدد لا عدداشلطددالامددهل للل   ددو لطددالاملعددمللا آددمل لو ددول لددا ل للللل

ًّل المددهل ل ا هلدداشلا عدداشلللل(3)[ٍََْللخَ فَِللِْ هُلل  ى يًُُِْللض كِنيَ  ثيْهِضَللجحُ الَ  للنددت

لطعرمل  بوةل اد  ل هللرمل   خًل  خطرمل  هعتلد جاتنم.
 طال ه لاىلصللئل دولرلخبدا ل زلدا لطدالا  زداةل طلتطا دوللللللللللا زاال ل:

لل(4)[فِللٌ ث ََْضِ يًََِفَللزَ  آعددتطالا ه دد لامحد دد لآالددمللبلددئلاقازددا ل للل

الا زاةل اد  لطالا عاشللل   ا لالؾرملاا لهئللل دصلا لاحلخ ولا ه و

ل.(5)[إِْ ٌ ََعًٍَُْ ََج الَ صًََُُْْوَِ ا هجلآال رملاىلآذل بئلالو ول 

 طدددالآالدددملاىلردددل ااول  لصللدددئل المدددهل لرلخبدددا ل عددداح ا ل  ا  ددد لل
لطالا  زاة.
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 ِٕغ لط٠ؿ ا١ٌٕبحخ
ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول لددتل اللدد ل ددخ طلحرددا  ل اددللردد  ا لاهلددخ للل

ل ج ول رالمل  ع ااول لا الهولاامعابا ل الر و ل ا لها .
  ل  ددالا ددعصل  عدد ااول ددتلح  الا لا الدد للل  ل الهلددوالاردداللل رددئللللل
زاادد لنددجهلا خرددا  لطددالام ددخل ا ددتناتل دحاة لا  هعدد ل ا لهددا للل اعدد لللللل
   لا لاطدد ل  ذآددو لآعددتل اللددللاخلدد لطددال دد ل  ل لوطددوالاددا هم  ػللللللللل

لا هت   ل. 
 لددتلزاادد ل  الددتلا ددوتل ازدداتل ددخ طل ددتلالثددوالاؾدداد ل  طددواد لللللللللل
ارددجهلا لا الدد للل رددئلزددا ل لرددملنددجال  ددخ  لرملاامضدداحز ل  رددالطلتطدد لللل

ل. الخخ الملخز لاتحلللامخهاحلالم
   ددال ددول ل  ددالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددتل ددخالطددالللللل

د لل تلا و ددد لحردددا لامت عددد لهلزه لددد ل ردددئل خردددئل ادددولرددد  ا لهلثاللللل
 دددخ طل زهعرؾدددرمل اللددداتلا دددعصل  ها دددولللامخهددداحلدلل   دددالط دددخنملدلل

أَإِذْ ٍَُْهُلل ُ دِللمَ ثي للٍََِّ    علودد ل لموطدداتلا ل ددا ل ا  ضددالهل و ددول لددا ل لللل

 ُ نَفَللللللل ُأث يَُِثْذِضُلللللللولَ ََأْ ٍَكْضًُُلللللللولَ ََأْ ٍُخْ ِاُلللللللولَ أٍََُْهُللللللل ُأَِ أٍََُْهُللللللل ُ ثيً لللللللُْ أَثيً لللللللُْ يََْللللللل  

ردددادسل دددخ طلؽدددتلا دددعصلعدددالمللمل هو دددالز دددتل ةلل الددد(1)[ثيَُْلللجنِ ٍَِّ

لاىلآال ول ج ول رالملار خ ولد لامت ع .
   ددال وا ددئل ددخ طلد لا ضددا ل ا خبددوهلطعددولزاادد ل ددرتًل  هلا ددتلللل
ذلمالددد لاا لؾددداد ل ا طدددوا لزمدددال  لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل

ضددخل  و دد لاقرددح للل  ل ددا لللزددا لطلددخال ددو لامت عدد ل  للدد لا زددخا ال عللل
لعل  لا زالملا  ل هغالارالا علو ل ا هعذ ئل.
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 نددئلا ددالاآهمدداةل عددئلاقرهغدد اول ل ددا لعددل  لا زددالملهلالددو للللل
ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل لددتل ددخالطددالط دد لطرددابخا لقبهعدداولل
ا  هعدد ل اق ههددا لطدد ل ددخ طل ازهغدد تلنددجالا لغددتل ا ع دد لهل بددوةهلللللل

لاولدل خ تلا لها لط ل خ طل دل ذ ل  تلللاجلواولالمل.هلامت ع ل  
ل   عمالة ال ل الو ل خ طلد لط  لآالمل نالرالا طوحل:

زثدددخ لا لهالدددمللطدددالامضدددخز لا دددج ال ددداةح نملا لطلخزددد لللللللا   ل:
لاتحلللدثلرلطلرللو لطعرملهلط تا لاملخز ل.

 رددخلامزددالم ل زددلل لطددالامضددخز للل دل لالددمل نددئلط دد للللللا ثدداالل:
طغددد نمللل اعددد لطددد لصدددت ل ثًل دددخ طل الدددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللل

ل رالمل  ع ااول ا هما لا ث حل اقاهلا لطعرم.
نذادد ل ددخ طلهلاملخزدد ل ح ددا ل لاآددت لا زددلتل امزددلتلللللللا ثا دد ل:

تةل ا لدددت لدثلزااددد لا   ددد ل رتبددد  لبددد طل دددخ طلطدددالبرددد لزثدددخ لا لددد
ل اقرهلتاةل اللها ل.

  لالددمل نددئلط دد لالالدد لآددتةل عدد اولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللللللل
 رددددالمل ا ددددعلػلهل رددددال هرمللل  ل  واددددوال نددددئل ددددخوللل مدددداللللللل
امردددابخ الطدددالزدددا لطزهؾدددل ا لزمدددال  لا اغددداحلطدددالا  شل اخلدددذحال

ل نئل ح  .
ل دددد ةحبلا عدددداشلهلاجلذ ددددخ لمبلخزدددد لاددددتحل اهاد رددددال  لا خب ددددا لل

 ئلا عغدددخل ا  اللددد للل ادددذ لا لدددخج لللاهو  لدددول اضدددخلل  ادددا للل ندددولردددل
ل الادو.

لل(1)[أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ ثيً للُْ دِذَلل ٍَْ أَََْْللضٍُْ ََذِي للزئ فَللجص كُوث ثيً للَْ يًََْ هُللٍْ صََْللهُ ُأَِ   ددا ل لددا ل 

للل   ول بوهل:(1)[صََْهُ ُأَِ
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لا ه ز تلا زما  ل العغخلا علو ل.لا   ل:
ةآددو لامزددالم ل امزددالماتل الضدد خلىلآددذل بددئلآالددمللالمدد للللا ثدداالل:

لا عغخ.
 ددااو لاغددخلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددو لاددتحللللللللللا ثا دد ل:

طل ددذ ل ه الددمللطلامرددال نددئلزددئلدطددا للل نددولطددال رددخاحلازددل لا عغددخللللل
لد لاىلآذل بئ.

ا ددددا ل ددددااو ل نددددولطعدددد لا لددددخج ل اله خ ددددالهلا و دددداد لللللا خاادددد ل:
 ددحل ع غددخلدآ ددادلا لددخج لهلطعلددول اله خ ددالهلزالما ددولللللل ا  ددتا للل

ل  خ  ول     الولللد الاع لا ه خ ال ا ه   لهلزئلطال:
لا و اد ل اهاد را.لا   ل:
ا رت  ددتلاهو  دد ل  اعدد ئلا  ددتا ل طددالد دداهلا ددعصلذلمددتللللللا ثاا دد ل:

 ه ددو لطدداة ل التحاردد لهلزددئلللللعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطددالا ثًلللل
ل.لدطا 

ل رلاولاذ  لاة اتل.لا ثا ث ل:
ل  ز تل ااو لاقاا لآال لا عغخلآالمللامضخز ل.لاخلاطسل:

لدبخلامضخز لآال ذ لامت ع ل.لا زاةشل:
ا ددا لصددوانتلطددال ددااو ل ل  ددذلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللا زدداا ل:
ل رالمل  تا .
 هلةآددو لامزددالم ل الهوزددئلآالددمللاىللل ا لدداهلا خرددو لللللللللا ثدداطال:

ل.(1)[ََدِنَج اََنِج دَُِج ََْْ َيْشَ أَثص ذَْْنَج ثي ُِْووَ فَجنْضُذْنَج ََ َ ثيَِجهِ ٍَِّا هعذ ئل 

                                                           

ل.53روح لج لآمخا لل(1)



 093ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

 ثزددختلاة دد ل آددحهلث دد ل ؽددلالا غدد اا لطدد لطلخ دد لا عدداشلحبددا لللل
امعلدد ل اجلدداهل زثددخ لامددا ل اخل ددئل ا زددحىلآعددتل ددخ طللل  لددت خلاة دد ل:للل

ل اجلاهل اما ل  اهمل ث  .ل اغخزملاىلآالملل نئلا لو 
 الدددللطل دددذاتل زددد  ل الدددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددوللا خااددد ل:

   ردددالاعدددوحىلطزددده ت لهلندددجالا ه زددد لللللل ردددالملهلطلخزددد لادددتحلل
ل)ا زع لا ت اآ  (.

 لبْٔٛ رٛث١ك اٌمطآْ ٌٍٕصط ِؼجعح
طدددال غدددادػلا لدددخج ل ادددولطال ددد ل ؾدددلطلا  دددتا لمبدددال   دددتلا لالددد ل

 ا عه  دد لطثالمددالنددولطغددتحل أل  ددا لا ضددخآ  ل  و  دد لا لددخج للل اموؽددوهل
ملدداحبلا علددو لالمدد لآشمددمللدثل ارددال  ضددالعددل  لا زددالمل ا زددح لا دد لللللل
بدداتلارددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل صددت لاوددطل اردده لاحل

ل ظالمل الجاتل ا   ل.لز للل  و  رملص   لا خ ار لالهوامضخ
 ددد لاغدددخلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللل ادددذ  لج ددداتلا لدددخج لهل و ل

لل(1)[أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ ثيً للُْ دِذَلل ٍَْ رددالمل  عدد ااولالمدد ل حمحدد ل ددا ل و ددول لددا ل ل

   لدد لرا  دد لطه ددتة ل ضددرتلهلزددئلدطددا لآالددمللللدد لا عغددخل الددعصلللللللللل
ذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملمبل دددذ للل طدددالةددتلامل دددذ لهلل

ل.[لأَيَكَ ْ َْءَ َنٍُُ ثيً ُْل املا لازل لا عغخلد لاى

ا ددالا لددو لالددااو ل:لزددئلاغددخلطددالاىلنددولطل ددذ ل زدد  لللللللللنددئل 
ظددانخ لللاجلددواولالددمللل نددئلا ددالا لددو لالددااو لزددئلطل ددذ لاغددخلللللللل

لاجلواولالملللطال  ل  ل الذ لا ت حلا عرما.
ل طل ذ لا عغخلطال بوهل:
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ا ه الددددددلل رددددددلاولا عغددددددخللل طعددددددولا ددددددتآو لد لاىللل لللا   ل:
لاا هلوً.

 ددااو لاغددخلاىلآددذل بددئل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللا ثدداالل:
ل. رالم

 نددددئل  دددد تلاة دددداتلام  دددد لآددددال ددددااو لاغددددخلاىل ألال دددداتل  لللل
 غددوؼلاغددخلاىلآددذل بددئل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللللل

لد ل   لا لها لا عول ا لامضخز لللاجلواولنولا   ل.
لاة اتل: طالنجهل

أََِّْ ثينِجكِ ََّْ ٍَكُووُ اََنِج دِجيً ِْ فَئِذَث َُأذًَِ فٌِ ثيً ِْ  و ول لا ل لا   ل:

ِْ أَيَتِّْ اَج َ َْءْ ٌ َِّْ ََد مَ يَََ كُويُِّ اََْىَ فِضْنَزَ ثينِجكِ نََََْثحِ ثيً ِْ اََْىَ فِضْنَزَ ثينِجكِ نََََْثحِ ثيً 

ل.(1)[َََْهٍُْ ََأَيََْ َ ثيً ُْ دِأَعًٍََْ دَُِج فٌِ ُِ ُأَِ ثيَْْجيَُِنيَإِْ ج نُنِج 

دِنَءْللل ِ ثيً لللِْ ٍَنءُللل ُ ََلللّْ  *أٍََوََْتِلللَ  ٍَفْللل َُُ ثيُُْؤَِْنُلللوَِ  و دددول لدددا ل لا ثاا ددد ل:

ل.(2)ل[ٍَََج ُ أَهُوَ ثيَْْ ٍِ ُ ثي ٍَُِِّ

ل.(3)[َْءْ ُ ثيُُْؤَِْنِنيَ أَنَجَِ َّك ج عًَََْنَج و ول لا ل لا ثا ث ل:

إِْ للج يَنَنءُلل ُ َُُْللًَنَج أَثي للٍََِّ اََنُللوث فِللٌ ثيَََْْللجرِ ثيلل ََُّْْج      و ددول لددا ل للا خاالدد ل:

ل.(4)[أٍََوٌَْ ٍَكُوٌُ ث َشَُْجلُ

لهلا عغخل احال ااو لا لال ل املالو .لطزادئ:للا ثا  

                                                           

ل.10روح لا لع لوتلل(1)
ل.5-4روح لا خ  لل(2)
ل.47روح لا خ  لل(3)
ل.51روح ل ا خلل(4)
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 ثني أثٟ حص٠فخ ٚأث١ٗ ػزجخ ثٓ ضث١ؼخ
طدددالاقآ دددادلهلالدددو لذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل لدددتةلللللللل

لللطال بوهل:هل  اطولا   لرعخ  ل طخا تلا ج الة الوالاقرح ل
لة و لا ول لئلاداالهلاقرح ل.لا   ل:
لة و لاداال لئلا ولهلاقرح ل.لا ثاالل:

لدرح لطلا .ة و لا ول اداالالا ثا  ل:
للل ددددا ل لددددا لل  ا ت ددددولاقرددددح لة لدددد للة ددددو لادادددداللا خاادددد ل:

ل.(1)[ُْءَِخُ دِ ََُّْضِنَج ََّْ َََْج ُ أَالَ ُْضَِ ُ ََاْ َ ثيُُُِْْْنِنيَ 

ا وبدوللل زئلندجهلا وبدوهل دالطغداة  لهلاتا د لا دتآو ل ا شدانخل  لللللللل
ا ثاالل آحهلنولا زثخل ل ا ل اللللا ضلاولطل ذاتلا علو لاا هتاخل ا هزال مللل
 اق خاحلاعدذ  لج داتلا لدخج لطدالآعدتلاىللل ندجالاق دخاحلطلتطد ل اللمدئلللللللللل

أَأََِِْنَج ثإلَُِْجَِ ا   اطوللل طعرالا غ لآالملل ثًلا وا ت اللل ا ل لا ل 

ِْ ثْشلُهْ  ِيلٌ         دِوَثيِ ٍَِْْ ًَََُّضُْْ ََُُّلُْ   ََ  ِّ َْ ََ ُْ ِفلٌ َعلج ٍّ َأِفَءلجُي ًَلي َأْهل َأْهن لج َع

ل.(2)[أَيِوَثيِ ٍَْمَ إِيٌَِ ثيَُْءِريُ

 لبااتلا دعصلذلمدتلعدالمللاىلللل  ال اول ج   لاالآهل لاالحا ل لد  تل
  لامضخز ل اوهلآهل لاالحا ل للللا عمال هلت آال ول ج ول رالملهلطلخز لاتحل

لا عذا ل املاحد ل.ل  واللونمل   وهلا و  تلاالآهل للل آمولص ل لاالحا ل ل 
 ادداهلآهلدد لاددالحا لدد لد لا دد ادل لا دد ل  هددولنعددتللل ةآددال اددول ج  دد ل)ل

لاع لآهل لمالةآال ااهلد لا  اد:
لت اا  و لا  لئلامض   ل ادخهل...ل اول ج   لصخلا عاشلهلا 

                                                           

ل.56روح ل ورالل(1)
ل.14روح ل لما لل(2)
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لل(1)( طالص ختل االحاابلطالع خل...ل همللصلل لصلااال  لذل و 
د النولاملاحبلا ج لزهتل ولا ه ح ىلدرحطول ع لهول براةهلاد  خفلل
 ا ت ل طه تة لزئل و للل طعلولا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالملطالطلاحد ل
 ا ولللط ل  لطحبلا خمح لا او  ل تل لئلا ول ؾلالهلطح ا ل  دتهلللل

ل  زرئل هئلآهل ل نولطالحؤراتلب طلامضخز ل وط ج.
الددو لما ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل عدد ااول للللد ددالبلددئ

ٌٍ         الو ددول لددا ل ل ًْلل ِْ ِع ََْ  َيللَم ِدلل ََللج َيلل َْللِ َل ِدللٌ  ِْ ُص ََ ِْ َاجَهللَ ثَل َعًللي  َأِإ

فَللرَ صُغَُُُِْْللج أََِللجِّذَُُُْج فِللٌ ثيلل ََُّْْج ََْْ ُأفَللج أَثص ذِلل ْ َْللذَِىَ ََللّْ َََْللجحَ إِيَللٌِ ثُللٍِ إِيَللٌِ      

ل.(2)[فَأَُْذ تُهٍُْ دَُِج نُنضٍُْ صًََُُْْوَِ ََ ْاُِْهٍُْ

ل.د بهولررال لاع لرر ئلد لاحللض  نوللنابخل اول ج    لتل
 ندددئلطثدددئلندددجهلا  دددخ لردددلتلهلالمددد ل دددخ طلآالدددمللا دددعصلذلمدددتلل

لعالمللاىلآال ول ج ول رالملللاجلواولالم.
   عمددال طددخلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملازدد تل هالددمللللللل

ل.امضخز لد لا لال تل
ردد تلآهلدد لاددالحا لدد ل زددا لحبددح لبزدد ما ل  وددخىلهلا لال ددتللللللللي 

اشددخلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد ل بددول اددلل ج  دد لاددالآهلدد للللللللل
اددال لددخفلا  خاندد لهل برددوللل الددمل رتزددول صدد اولللاددئلردد  ول ددادح ل:ل ددال لللل

ل ج   لز ا لزاحهلمالح   .

                                                           

ل.ل4/85ااالرلتل/لا وللاتلا   ًلل(1)
ل.15روح ل لما لل(2)
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دل اىل ددالحرددو لاىلل   دد لح  دد ل اددللآلددح ل صددخ ا للللللل ابااددول)
زعدد ل حبددول  ل رت ددولاىلد لاقرددح لل المددال  ودد هلث دد ل ح  دد لطددالللللللل

ل. تآال ولحرو لاىلعالمللاىلآال ول ج ول رالملل(1)( عااول اظ 
آال ول ج ول رالملزالرال  تل ؾخل اول ج   لطضانتلحرو لاىلعالمللاىل

للل ارهضرتل و لا  ماط لرع لا ع لآضخ ل  ولطالا لمخل ح ل يزو لرع .

 لبْٔٛ ال ٠جسأ إٌجٟ اٌمزبي
طددال غددادػلا ددعصلذلمددتلآددت لاقاهددتاتلاا لهددا ل  لحطددللا زددرا للللللل

ل.تآو لامضخز لد لزالم لا هو  تاد الزا ل لاةحل
لددلاىل  ال وا(. زا ل عاة لا لا غ  ل) و والدلد ول

 نددولثاتلا عددتاتلا ددج لزددا ل  ددخحهلآالددمللطزدداطلرملهلط دد ل زددا للللللل
ل. هالولطلولج اتلا لخج ل طال  رالطالاقاجاحل ا وآ ت

 المددال  لدد لطلخزدد لاددتحلدبهرددتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللللل
لل اا عدددددتاتلا عدددددول اددددد لل ا هؾدددددخهلد لاىلردددددل ااو ردددددالملاا دددددتآاتل

ااهردد لاملخزدد لارذادد لامضددخز للل  ددخاحنمل  ددخبلللامضددخز ل هددمللدثالطددالل
 ددا ل عدد اولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللللرددلل لبثدد ل ال رددملل

لولا لال تل  لا ل خلا ج لبالطاؤهل.ات عرملهل  ل اآللن
 هلبوفلا ال ال لا  ل آلل ل ا ل لاتحل ا لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ولل

َ الُآِهَل ةلِاَالَحٔا َل ملَ َ الَصِ َل ةلِاَالَحٔا َل مللل)ل ج ول رالملمبخا ل ل هالملل خ طل ادح 
َ َ ال ةَطٓ  ةلِاَالَ المٕالللَ َ ال مَاالَبِرئ لِاَالٔنَضا اللل مَلٓتَةلَطِالزماَ لٔطِعُرِملٔ للاْ لمأل ٔتل

ل.للَ ل ا:لَنِئلَ َبِتُ ِملَطالَ َآَتلَحٓا ةِملَ ل اللل مل ٓالل مِتلَ َبِتُتلَطالَ َآَتٔاللَحٓا
 مدداَ لَطددالللل ملمدداَ لاْ ُمِزددألُموَ لَ ددالَحُرددوَ لا ال ددٔول مُ َعددأة ل مِوّطددال مددِتلَبٓ  ةددوالللللل

ل.(2)( مِاُهِملٔا مِرَمَ لٔ َمال م ةوُ لٔطِعُرِملَ  مٔ ٓعُرِمل مالَ ِزَهٔو ُلوَ ل ُ لُ ٔ  ُلؤال
                                                           

ل.ل1/41ط اد لا وا ت لل(1)
ل.1/683ااالنضا ل/لا ز  لا علو  لل(2)
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 لددتلثزددخلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ردداتلالدد،لحؤردداتللللللللل
لل امدددخاةل  ددد لامضدددخز لا دددج ال هالدددوال وط دددجل ل دددا ل  للل هالدددملل دددخ طل

امحد دد ل اللددهرملاا لددجاول ؽدد و لا لدد للل صددت ل زدداولطع ددخل ا دد لللللل

أََْللجلَى ََِْللَْجحُ ثيََْنِللزِ ََِْللَْجحَ ثينِللجَِ ََِْ    نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل لل

ََل           ٍْ َُلْى َأَالْ ُص َّك لج َف ََدَُّنلج  َْج  ََلج َأَعلَ  َْج  ج أَعَل َ ََدُّهُلٍْ َّك لج قَلجيُوث ََْْلٍْ فَلأَذ َِ َُللؤَذ ٌِ       َقلْ  َأَالْ 

ل.(1)[دََْنٍَُُْ ََِْ يَْْنَزُ ثيً ِْ عًََي ثيظ جيُِِنيَ

 طددالاقآ ددادلهل ددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اددول بددتلللللل
اددولج دداتلا لددخج ل ل ددا ل ددااو للللا عغددخلا ددج ل آددتهلاىللل ا ددج ل  دد تلل

 لخجا ددد ل المددد طع لدادددجاحلهلط روطردددال الدددج الز دددخ ال ندددولاضددداح لاة ددد لا
 آددال هددا لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلللللل ةآددو ل ددمل  اذبدداحلآددالا  ددذ لللل

ل.آال ول ج ول رالمل
 لددتلالدد لاىلآددذل بدددئلطاددد ل  حالدد ل آضدددخ ال  ددالاددصللل  دددتلللللللل

أَنَلللأٍَ ّْ زمدددالهل و دددول لدددا ل هلدطددداارمل ا دددئلآدددتةلطدددعرملامضدددخز ل

ََللج          َِللّْ َْذِللٌ  قَجصَلل   ِْ َأ ً لل َْللِذَِى ثي ٍْ ِفللٌ  ُُ َِللجَد ََ َُللج  َُللج َأَهُنللوث ِي َِ َنللِثرٌي َف َُّللو َِد   ُْ َْلل ََ َى 

للطددد ل الدددلل دددااو ل ندددولدلل(2)[ََلللُْفُوث أَََلللج ثْْلللضَهَجُْوث أَثيً لللُْ ٍُِْلللخُّ ثيءِلللجدِ ٍَِّ  

ل:ال ا الوال بونا  لا ئلا عصلددلامضخز للل ضلهمئلآتةلا ال اتلا ج 
لآتةلا ج ال ا الوالطالا ال اتل زثخلطالا ج ال ل لا الوال.لا   ل:
لآتةلا ج ال ل لا الوالطالا ال اتل زثخلطالا ج ال ا الوال.لا ثاالل:

لا هزا  لا لآتةلا ال اتلا ج ال ا الوال.لا ثا  ل:

                                                           

ل.44روح لا آخافلل(1)
ل.146روح لج لآمخا لل(2)
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 ا غددد   لندددولا ثددداالل ندددولطدددالا خمحددد ل ا هخ  دددالآدددالا ال ددداتللل
لمل آالا عاشل.  ع اار

عدالمللاىلآال دول ج دولللللذلمدتللا  ا لا د ل ا دئل  ردالا دعصلللل  ول  غ  لل
 رالملهلزهادلول ا زخا الا  لالثرال وبدت رالبدذّتلؽد  ح لطدالدلمدوهل  دا للللللل

طلت ة لللاارهثعاتلل رلل  ا الثهولاملاحز لا  لارهمختل ح ا ل آضخ الرع ل
عتول غاحلامضخز ل العصلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل  ع ااولهلطلخز لاخل

 ا  لزاا ل  رالطعا صاتل حطللاا زرا لد لباادتلاملداحد لا  د ًلاد للللل
اقطا لآالللآال ولا زح ل آمخ لاال ةلا لاطخ للل  زهلخ لالهرالاا   ًلطال

أَنَفَلي ثيً لُْ ثيُُْلؤَِْنِنيَ ثيْكِضَلجوَ أَنَلجَِ ثيً لُْ        بوهل رانالادذ  ل و دول لدا ل للل

ل.(1)[قَوًٍِّج عَ ٍِ  ث

او ددئلنددخ ولا ددج الآدد  الاخلعددتولطلددوللل  هددئل  ددتنمللل نددول)ل ددمل
اددالآلددتاىلاددالام دد  لا دده ملاخلعددتولا خرددول هددوحشل  ددول لهددئلنعددابللللللللل

 ت لددول ددملا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللل(2)(  اللددوالبزددتهلاددثمالزددل للل
ل. رالمل  ل   جلطعرملص  ا ل

 لدت للل ردالمل ل طالا ضوانتلآالملل  لا عصلذلمتا لعالمللاىلآال دول ج دوللل
طال اضتلاحلخولا عرملطلخز ل  تل ا لااالرلتل) هاد لطالح  لآالاتا اتل

 اولآاطخلا  ار لل ال لهليز لطال وطدول عداةً:ل ادال ادولآداطخلل لدا :للللللل
لامزالمو :لدلطخ لالا ل دل نحلل ال ار ا

 ا :ل لتل عاول وطللالت لصخلل طلولآل تل خ طلل رتاطوالااحل اح لل
المو ل هملل  ل اولآاطخل  ع ااولل بلئلازاتلامضخز ل ؾخاالنمل امز

ل:لاا زلاحل ا ت وفل ا  خاا ئل ضلخؽال  جزخارمل هالمللاتحل  لالا

                                                           

ل.25روح لا  ذاولل(1)
ل.ل3/222ااالزث ل/لا ز  لا علو  لل(2)
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لسلالاعاتل احول...ل ضللآالمللا عماحو
لد ل للالوالالاا ل...ل  ل تاخ الا احول

ل خاول  ل اط ل...
مضدخز لل ا :ل ةاالا لدو لالؾدرملطدالالد،ل ا خطدا ل خصدلو ل  دئلالللللللل

لللاا علئل هو لنواد لل غاىل ال  لاال الل ال  لعا تلا الوات:لطال لاحد
آعولل ا هل الا لا غ  ل لتحهلآاللللآال ولا زح ل  دل ولآالللاال الل ا ت

 ؾخاولآالمللح رول هملل ال لناطهول و  لل نولزدلطلا  ه لد لل زدخلحردو للللل
ل.(1)( ز لامزالمو  رالمللاج  ل  ظرخلا ه ل لل ج ولاىللعالمللاىلآال ول

سلددالطلضددخلا ال دداتلل آددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل)لللل
ل.(2)(  دةلآحتلة ععال ا تل  طرا عالصهمل

  ل  لزدددئل ا دددتلطدددعرملبددداتلاضدددخ ل لا هو  دددتل    دددا لاحلدددح لللللل
 احلدددخا ل ا ل لدددتةتلا  دددخ هل عددداحلا عردددالا عزدددىل   دددال دددااو لآدددت ل

طدد لامضددخز لآددا لهلطددعرجلا علددو لدثللللللااهددتاتلا ددعصل  لا خرددو لاا لهددا للل
لحدولاىلآذل بئلا عصلامل ذ ل بلالولحمح .

 لبْٔٛ ِؼطوخ ثسض ئصالح ٌٍزأض٠د
طددالدآ ددادلا لددخج ل زددم  ل و لخزدد لاددتحلا اددول ددو لا  خ ددا لللزمددالهلللل

فُ ْقَلللجِِ ٍَلللوٌَْ إِِْ نُنلللضٍُْ اََنْلللضٍُْ دِجيً لللِْ أَََلللج ََْ َيْنَلللج عًََلللي عَذْللل َِْج ٍَلللوٌَْ ثيْ  و دددول لدددا ل 

 دلطلدددهػلا  خ دددا لهلاة ددد ل آدددحهلادددا ه خ  للللل(3)ل[ثيْضَكَلللي ثيَََُْْْلللجِِ 

اد لاحلد ل ا لا ددئلللزمدال دجنتلد  ددولام زدخ  لللد دال ضددمئل الدللاحلدد لللللللل
 اقاددددا للل دطا دددد لا لا ددددئل ة ددددخلا   ددددخللل طددددالطغدددداة  لا ل ددددا لللل

                                                           

ل.ل2/40ااالرلتل/لا وللاتلا   ًلل(1)
ل.ل1/153ا لتا  ل ا عرا  لل(2)
ل.41روح لا ا ا لل(3)
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ثيْذَجعِلللىُ إِِِ ثيْذَجعِلللىَ نَلللجَِ  أَقُلللىْ اَلللج َ ثيَْْللل ُّ أَ َهَللل َ   وغوعدددول و دددول لدددا ل ل

ل.ل(1)ل[ َهُوقَج

ا   دداحلنددملا ددج ال صددلالوالطلخزدد لاددتحل لددتلزاادد لاتا دد لللللللللل طدد ل  
لآرتلبت تل هغالاا غحىل  لوتلاقاا ل د ل و لا ل اط ل.

 نئل ل لاة د ل ادول د سلطدال دو ل خ دا ل لدئل الدتل دو لطلخزد لادتحلللللللللللل

أَثيً للُْ عًََللي نُللى   ددا ل لددا ل لل   لنددجالادرددمل دداؼلاددولللا  ددخولدلللل

للل.(2)[شٌَْ   قَ ٍِ ٌ

 لددتلزاادد لطلخزدد لاددتحلنددللا   لادد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللل
 ردددالمل  عددد ااولطدددالبرددد ل اددد لامضدددخز لا دددج ال ثالدددوالالدددخ طلللدثلل
 آدددتتل دددخ طل الخدددخ ال دددح ل ح ددد ل  دددا لل الدددمل زدددهو لدادددح لزدددئلللللل

ل ال ادرالطالا للادئ.
 ل ددابهرمل  رددهلاا لااحلال دداتل ارددملآالددمللآالددمللللل ظعدد ل ددخ طلآددتلل

الالدد لآددتةل عدد اولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  اددول لطلددخالللللللللل
ل لها ل  ل ذ ل  لاره حتلآالملل ا ال ل اللر  ا .

 ظعددد لز ا ددد لآدددتةنمل آدددت رمل  بردددادلآالدددمللا علدددو ل ا هعذ دددئلللل
لل ظعددوال نددجالاخلودد ل دد حطلللطهددواح لآعددتلا   دداحلهلذلدداحاهرمل ألال دداتللل

  لطل دددذ لا دددعصل ااهددد ل ذلغدددوح للل  ل لالمدددوالاه ؾدددئلاىلالدددااو للللللل
ارددده تا لطل دددذ ل الدددعصل  لادددصل  لحردددو لهلط دددتا لا لهدددا لللمبددداللللللل

ل  ة لا ل طوحل:
لزلا لا عصلطالا لهئل.لا   ل:

                                                           

ل.81روح لاقرخاتلل(1)
ل.189روح لج لآمخا لل(2)
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ل اللللامضخز لاخلذ ل.لا ثاالل:
ل ثل  لاقاا لهل الوولا ج الجطعوالاا علو ل.لا ثا  ل:
ة ددو ل اد دد لطددالا عدداشلهلاقرددح للل ا لدداهلا ددعصلللمبدداللللللا خاادد ل:

 دد رملآددتةلطددالا ددج ال   ددوالهلام ددتا لباحادد لا ددعصللل   ددو لطددالطلدداالل

لل ددو لا هلددمللاجلملددا ل هددت ئلللل(1)ل[ٍَللوٌَْ ثيْضَكَللي ثيَََُْْْللجِِ   و ددول لددا ل ل

ل اد  لطالا ج الز خ الاقرح .
ئل الددد ح لودددحفلطلخزددد ل  دددتلدثلل زدددا لدلمدددوهلآدددتةنمل   دددا ل  ل  دددل

 رددذ ال ددال ع ددولآددا للل  ددا لآددتةنمل ح دد لجدفلااصددرتابلآددت ل لادددئلللل
لطلرملهلا  و لطعرال:

ل.  الماارم خ طلآاط ل:للا   
ل:لا  اا طل.ا ثاا  ل
ل:ل ل ال.ا ثا ث ل

ل:لزعاا ل.ا خاال ل
ل:لازاتل خ طل ؾخاالاا ت وف.لاخلاطز 

ل خ طل اط لالؾرالاا لها . آعتطالحلل لا ذا لب طل
 زددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددتل آوددملل اددالةباادد لللللل

لر  ا ل  لا ئلاو.
 مدالَ اْللمدملللل ا لاادالارد اول آدالا دذا لادالا لدوا ل  لدئل ادولةبااد ل)للللللللل

َث  ددَال مَ ددّتالد  ددال مَهالمددُول.لَ زمدداَ لٔ ددللاْ ُمِضددخ ٔزَ لَحُبددْئل مددالَ ددَتُهل مَعددالَبخ ضل ددالد  دداللل
 مَ َلددَئلزةددٓئلَ أ ددٕتلٔطِعُرَمددالَ ددِتُاولٔطددِالَعددأ ٔلٔول.ل مددَتَآِوُتلا ال ددَول مِ للللللللل(2)َآالمِ ددٔو

َ ِ َمددَ لَاِ َعُرَمدداللل ماْ َهلمَ دداللل ماِ َهالم مددالَؽددِخَاَهِ ا ل مَؾددَخَولاْ ُمِضددخ بةل مَاددالُةَباَادد مللللللل

                                                           

ل.155روح لج لآمخا لل(1)
ل  ل برذلآال ول  هالول.ل(2)
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ُاددولُةَباَاددد مل ملمَهالمدددُولُ دددٓملَح مِ ُهدددُول مدددِتلل مآ لمدداُهلٔاَتَح مٔهدددٔول مَلٓؾدددِ لٔاَزدددِ ٔ ٔولَ َؽدددَخَاُول مل
َ َمدددَئلا ٓزدددِ َالَآالمدددمللَطْ دددخ و لَحْ ش لٔنِعدددٔتلٔاِعدددٔ لُآِهَلددد لللُ دددٓملَآدددَتَ لا ٓزدددِ َالل

لَآِعَرا.
ل ماَ لا ٓذٔاُ ل ملةاْلُ لا ال ُولَ َحُرو ةُول مِآالمُمل.

َخَصددد مل:لَح مِ ددد ل مددداَ لاِادددُالدِردددَ اَول:لَ  مددداَ ل مُادددولُةَباَاددد ملٔردددَمابةلِادددُال َل
دِاَزدداّاالَ ِخُمددُطلا ٓعدداَشلَ ِمّضددالَصددٔت ّتاللل مَغددَمِتُتل مددُول مالمٓمددالَ َماْلددُ لَآالمِ ددٔولللللل
ا ٓزددِ َالَ ْ ددَوَ ل مددل َثالاِطددَخ مٌ ل م مْزَخِطدد لَرددِ َالَحُرددو  لا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔوللللللل

ل.(1)ل(َ َرال َمل مِ ل مِؽخ َولٔأولاِطَخ م   ج ول
ل ددواتلامضددخز لالددتلطلهددئلمحالهددولطددالادد لآلددتلا ددتاحللللللرددلطلل  لددتل

 ددددتآولطوخ  ددددالللددددللهلا ح للل لل  حطرددددملعدددد اوللاا هلا ددددتل
ل زاح رملاملخز ل. ذ رمل  خ ضا ل ال خاحللل   زتل

يََِكْغَللل َ عَ َفَلللج َِلللّْ ثي لللٍََِّ نَفَللل ُأث ََأْ  ندددولطدددالطغددداة  ل و دددول لدددا ل 

لل ددودل  ددخ ل ددخبل  الددتلا خطددا لطددالا غدد اا للل(2)ل[يَللجةِذِنيٍََهْذِللضٍَُُْ فَََنْكًَِذُللوث 

طواؽدددلرمل خؤ ددد ل حدددد لا عغدددخل دددتلاااددد ل ادددت تلنذاددد لامضدددخز للللل
ل  اتتل  ئلامضخز لطالاخلالا.

  دددا ل زدددا لادددال ااددد لصدددلخا ل دددوورمل  و ددد لا وا لددد لهل غددد ت للل
لطواللرا:

لُحٓةلد ممللُعَ أول مُخِخُ ِملٔاا ال َوأتلَ َصٓخل مِخخال...لٔ َواْتلٔ َ 
ل.(3)َبَلاْلُهِمل مِخَخزةِملٔ  ٔولٔاَلِلٔتل...لَ  مْ  مُ لَطِالَ وم ةلَآ مَخلا ٓهَخأو

                                                           

ل.2/68ااالنضا ل/لا ز  لل(1)
ل.127روح لج لآمخا لل(2)
ل.ل3/262ا خ  لا االل(3)
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آمدددخ لاعددد لآاللمددد لاحلاح  ددد ل خ لهدددول لدددخ طلللل دددمل  دددجتلا الدددواتل)ل
ل.(1)( ح والاو

مددال هددئلآالددللاددال اددملل ا ددتلللل اارددعاةلا ودد  لآددال اددللحا دد ل ددا ل:لل
 رددالمل اآدد لل ج ددول عدد اولاد و دد ل اغددخلحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولللل

طدددالطضدددخزلل دددخ طل لدددا ل لالدددمللامحدددئلآالددد رمل  مدددئلآالددد رمل  دددخوللل
 لرددمل  هددئلآمددخ لاددالآلددتلاىلاجلم ددملل ددا ل ددمل اغددخلحرددو لاىلللللللل

امحددئلللالمل اآدد لطددالطضددخزلل ددخ طل لددا ل لالددللللعددالمللاىلآال ددول رددلل
ل.(2)آال رمل  خول اآهرمآال رمل  مئل

  ددت لنددجالاخلدد لآالددملل  لاقطددا لآالددللآال ددولا زددح ل هددئلزددئلمحالدد لللل
ل. واتلامضخز ل و ل  تلاا هلا تل ا تا لالتلج خل

 نددجالا رددعاةل   دد لطددالطخرددئلااددالرددلتلا ددج ل عزددتل هددئل الدد لللل
ا الدددواتلا لآدددتةلطدددالا غددد اا ل طدددعرملاقطدددا لآالدددللدثل دددا لاادددالردددلتل

ل ال  لعا تلا الوات:لطال لاحدال غاىل ال  لاال ال)
آعدددولل ا هل دددالاددد لللآال دددولا زدددح  ددد دل دددولآالدددللادددال ادددلل ا دددتلللل

ا غدد  ل لددتحهلآالددلل ؾددخاولآالددمللح رددول هددملل الدد لناطهددول و دد لل نددوللللللل
 ردددالمللادددج  ل ج ددوللزددلطلا  ه لددد لل زددخلحردددو لاىللعددالمللاىلآال دددولللل

امضددددخز لل  ظرددددخلا ه ددددل لل زدددد لامزددددالمو ل صددددت الآالددددمللزهادددددتللل
وارمل هددمللا ؾدد لعدد و رملل ددملمحددئل ددواتنملآثمددا لاددال اددللللللل ؾددخا

ل ال  ل اولص ل ل نول طا لا عزو ل خ ذل  لو :
ل.د لآالملل نئلا الواتل لال...ل  ل ؾتلا غلت ل  ل عت ال

                                                           

ل.1/474  ح ىلا و  لل(1)
ل.ل2/197  ح ىلا و  لل(2)
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 محددئلآال ددولمحددذ لاددالآلددتلاموالددتل ؾددخاولاا زدد الآالددمللزانالددولللللللل
 ل نددول لودد ل ددتهل زه ددول هددمللااهرددمللد لطدد  ذحهل اددتالردد خهلل ددملحبددلللل

ل.لو :ل االاالرا للاحل  ج ل
 ددملمحالددول اددولرددلتلاددال اددلل ال دد ل خطدداهلرددلتلاددال اددلل  دداؼللللللللللل

ل.لو  عاول ع خ ول  ة  ل زااولدةدهلا  التل لهال
 ددملمحالددولطزددا  لاددال ال دد لاددال اددلل ال دد ل خطدداهلآاعددملاددال اادد لللل

لل ال دد لاددال اددللا  الدد ل لهالددولل ددملمحالددولاحلدداح لاددال ال دد لاددال اددلللللللل
ل.ل خطاهلآاعملاال اا ل لهالو

 ددملمحالددولزددحولاددال ال دد لاددال اددلل ال دد ل لهالددولا ددذا لاددالا لددوا للل
ل.الل ال  ل لهالول ال  لاالآل تلاى ملمحالولاجلحشلاال ال  لاال 

آال دددولل ددملمحالددول ح دد  لادددالصددخ ل ئل لهالددولآالددللادددال اددلل ا ددتللللللللل
ل.صخ  لاال احظل الزعالاتح لطال هالولل ملمحالولا زح 

رددلتلاددال اددلل  دداؼللل ددملمحالددولعددواول حطرددمل  ددا ل ادددئ:ل هالددول
ل.(1)(  ا ل ادئ:ل هالولآالللاال الل ا تلل  ا ل ادئ:ل هالول ذطا 

ل زا لطلرملطادهال خشل رللماد لةحهل آتةلزث لطالاقائل.
 لددتلاردده بخل اددولردد  ا ل   دد لطددالا خبددا لهلطلخزدد ل  ددتللل نددئلللللل
طددالعددال لادد لنددجالاقردده  احل ادد لالثددولحرددود لد ل ددخ طل ل ددئلطلخزدد للل

 اله دددخ ،لآالدددملل هدددا لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملللادددتحل
اجح لددد لا هدددولاقرددده حتلآالدددمللا لا الددد لا ددد لزدددا ل ادددولرددد  ا لح ردددراللللل

لامخهاحلالمل.
 لددتلا دد ل ددخ طلحبدداد ل ازدداّتلحبخ دد ل  رددمللآالددملل ددهحنمل ددو لاددتحللل

ل وبوه:
لطالا خؤراتل طال صرخنمل:لال،لا لهالمللا   ل:

                                                           

ل.ل2/40ااالرلتل/لا وللاتلا   ًلل(1)
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لاالآلتلمشسل.آهل لاالحا ل للا   ل:
لآلل لاال اللطل طل.لا ثاالل:

ل.ل  ط  لاال الاللل  هئلطلولااعولآالللاال ط لا ثا  ل:
دطلدد لاددالا رددوةلاددالآلددتلاموالددتلاددال رددتللل  هددئلطلددوللللللللا خاادد ل:

ل  وهلآل ئلاالا روةل ااعولاحلاح لاالدطلول.
لا عؾخلاالاحلاح لاالزالت ل.لاخلاطسل:

هدددئلطلدددول  دددوهلا لاعدددللادددال  ةللا ل ادددولبردددئلادددالنضدددلا زددداةشل:
ل.نضا 

 ادددول ددد سلادددالا و  دددتلادددالام ددد  للل ندددول  دددول ا دددتلاددداللا زددداا ل:
لا و  ت.

لطعلولاالاحل االلل  هئلطلول  وهلال ول.لا ثاطال:
ل عشال لاال اللر  ا لاال خولا هار ل:

ل طال اخدل رخًلامضخز ل وط جل:
لا للاشلاالآلتلاموالتل.لا   ل:
ل ا تل.آل ئلاال اللا ثاالل:
لآمخ لاال اللر  ا لاال خو.ل:لا ثا  

ا لخصددللا لدداطخ ل  عددمللرددر ئلاددالآمددخ لاددالآلددتلمشددسل)للا خاادد ل:
 اددال ذ ددتلزددا ل  ددتلا صددخافلطددال ددخ طل ردداةا رملهلاجلانال دد ل رددخللللللللل
 ددو لاددتحلزددا خا ل زددا ل و ددتل ددخ طل لددا لآمددخ:ل ددالحرددو لاىلااددذهللللللللل

 رددالم:ل"ل ج ددوللآال ددول ع هددول ددحل لددو لآال دد ل و لددا ل اددتا ل لددا لعددالمللاىلللل
ةآدددول لزدددملل  ل لدددو لطلاطدددا للمدددتهل"ل.ل زدددا لا دددج ل ردددخهلطا ددد لاددداللل

لا ت ضمل لا لهلث  :لامهلاحو
ل رختلرر ح ل مال اه لل...ل ر ا لاولطال   لا طم

ل  عتفل لالمل  لا  هملل...لرر ح ل هانالدثال غوالم
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لل.(1)ل(ا لالمؽخا لاج لا ض خل همللااثعملل...ل  زخن لر  للآالمللث ل
 غددد   ل  ل اددداللرددد  ا ل ل ضدددرتبلهلاملخزددد لد دددال صدددلئل ه الدددرالللل
 لددتل هددئل  ددتل اعادددول  رددخلا ثددااللللزمددال هددئل ا ددتلد بهددولآهلدد لاددالللللللللل
حا لدد لطدد ل   ددول ااعددوللل آددتةلطددالادد لآلددتلمشددسللل  ال ددادرملادد لللللللل

ل ه ئل بخ  ل  ر .
 اددج وال الددتل  لاا دد ل ا دد ل ددخ طلآالددملل ددهحنمل  اطددا لد ه هددوالللللللل

ل الهددتاخل  مددالصلددتلآمالددولالددتلا غددتط ل ا ج دد ل ا ددوا للل نددئللللللللاجلرددت
 ح لردددملا   دددخل ا ؾدددح  لهلردددعخ  لاق ه ددداحلللاجلدددواولالدددمللل لدددتلل

ل عتح ال  اطخلطعرال:
د لندددجللاطدددالا ل ددداتلآالدددمللا لهالدددملللل  دددا ولل ندددئلط ددد لطعددد لا   ل:

ل.(2)(ٔا ةِمَ ِلالةُشلُطَ ٓمّتالَ  مِعَ اَاُول مَ ِضَمُهوالا ل اتل)
   ددولث لدؽدداهل الددج ال هالددوالهلاملخزدد لطددال ددخ طللل للددتل  لزددااواللللل
ردداة ل ضلمالددو لا عدداشلآالددمللاخلددخ ال لهددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللل
 رددالملعدداحل نالددرملطزهؾددل  للل ل ددذ  لآددالا ل دداتل ا ع ا دد لآالدد رمللللل
لل ل دددا لردددوتلآا لددد لآلددداة لا   دددا للل ذلاحاددد لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىللل

ل.لآال ول ج ول رالم
 طدددالا  ودددخ لردددلللا عددداشلجلالدددتلامغدددال  للل ة ددد لام زدددت لللللللللل

ل    و  لة  لام زت لآعتل غو لا هذا ملا عرمال.
 طددالا ددج الضلدداحاو لا علددو ل دداارملصلاللددو ل ا زددرملا ضددخل ام زددت للللللل

أَََللج   ددت لو لآعرددالا ع دد ل امغددال  للل نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل للللل

ل.(1)[ََْفٍَُُُُْ ٍَظًُُِْوًَََُِِْنَجهٍُْ أَيَهِّْ نَجُْوث 

                                                           

ل.1/202اقره لاولهلطلخ  لا ع اولل(1)
ل.1/647ااالنضا ل/لا ز  لا علو  لل(2)
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د ددالزاادد لطلاعددتل ددخ طل آددمل   لدد ل ددال ظرددخ هللل لددتللللللا ثدداالل:
زدددااوال خ طددددو لاقردددهلتاةل الثدددد حل ا  دددو لاددددت  ئل اردددمل ل لوطددددواللللل
اهود دد ل دداح ل ا الدد ل اددللردد  ا لآالددملل نالددرالطدد ل ارددالزاادد ل هدد  الطددالللللل

دثل حاة ال  دددالالددد لحلمالددد لاا لؾددداد لا ع  زددد ل طعردددالا دددجنتل ا  ؾددد لل
 هزددخ نال لهددا لا ددعصلذلمددتلعدددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  لصللالدددوالللللللل

ل غ لطعرال  تاتلا رخًل.
زد حللللا رت  لهلا لل لد لامت ع ل   ابلا رخًل هملل د للل:لا ثا  

زل  ل   ازرمل  لئللش والتلا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل  ع ااولطلا 
ا عصلعدالمللاىلآال دول ج دول ردالمل  عد ااوللللللل ا لح لهرملاآال لنجالا رت  ل

الهئلآتةلطالا رخًل هلت رمل ابرادنملآالمللآتةلطالامزالم لهلطلخز ل
اتحل  ل  ا لا غ اا لااقاهلا ل ا ث حلطال هحنملا حال لآضخلالهئلا رخًل
   ت لن االآا لهلط  ل  و لرللا ل الدع  ل  ر دذلاجل دوظلباحاد لا دعصلللللل

ل ج ول رالم.عالمللاىلآال ول
   دددو لطدددالطل دددذاتلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل طعددد للللللل

لو رددلاولا لهددا ل  اطددولا  ددابلآددتةلطددعرملطددالة  لآددو ل  لاددت ل  اللددلل
طددالزددئل ا ددتلطددالا رددخًل لددخفلا لددخات ل ا  هاادد ل لالدد ملآضددخ لطدداللللللل
عددل ا لامت عدد لا لددخات ل ا  هاادد لآوؽددا ل   ازددولطددالا رددخلللهلطل ددذ لللللل

آال دددول ج دددول ردددالملهلاضدددخل  و ددد لا هلالددد مل   لادددذ  للللل الدددعصلعدددالمللاىلل
ا لددخج لزددا ل لددا ل ددحلطلضددملل بددوةل  دد لطهلالمدد لطددالامزددالم لآال ددولللللللللللل

ل لغمهولطالا علػل  لا هذا مل  لا هلاح لا لج ا ولهلزئلطال:
لطواؽ  لج اتلا لخج ل.لا   ل:
ل   ا لا لخج للل طعرال   ا لاحلح ل احلخا ل.لا ثاالل:

ل واا لام ا ل.لا ثا  ل:
                                                                                                                                                 

ل.118روح لا ع ئلل(1)
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 غددػلا لددخج للل طددالطغدداة  ل زددم هرال  زددالا لغددػللللللا خاادد ل:
 ارددددال دددد ل عددددتول  حعدددد لا زدددد  ل آالددددملا هدددد ح ىلدثل ددددا ل لددددا ل

َْْْلللُّ َْكُلللَُّ عًَََْلللمَ َََُّْلللَّ ثيْكَءَلللَِ دَُِلللج ََأََّْْنَلللج إِيََْلللمَ هَلللََث ثيْكُللل ْاَِ أَإِِْ   

ل.(1)[نُنشَ َِّْ قَذًِِْْ يَُِّْ ثيْشَجفًِِنيَ

لآالو لا   تللل  نوا لآا لاة خ .لاخلاطسل:
طل دددذاتلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملللللللا زددداةشل:
ل عتولحرا هو.

 لالدد ملعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملل   ددو لطددالطل ددذاتلا ددعصلذلمددتلل
 ضددد  لآالدددمللة دددعرملللل ددد لا ردددخًلامضدددخز ل غدددل ا لامزدددالم لطددداللل

هلامت عدد لامعددوح ل ادد لامزددالم لطدداللا لالددمل ل اضددخ  لالددملا لددخات ل ا  هاادد

يًََلل َ ثإلَُِْللجَِ َِللّْ   *ثقْلل ََْ دِجْْللٍِ ََد للمَ ثي للًَِ يًََلل َ   طغدداة  ل و ددول لددا ل ل

ل.(2)[ثقْ ََْ أَََدُّمَ ث َنْ ٌَُ *عًََ ٍ 

 ندددئلندددجالا هلالددد ملطدددال بدددوهل زدددم  ل دددو لادددتحل دددو لا  خ دددا لللللللل
و لل طلدددولالددد،ل ازدددىللاجلدددواولالدددمللل ندددولطلتطددد لقزهزددداولا لالدددلل

ل ذطا لاجلرئل ا و ع  ل.ل

 لبْٔٛ ِٕغ لط٠ؿ ا١ٌٕبحخ ٚ٘ٓ 
   عمددالطعلدد ل ددخ طلا ع ا دد ل ا ل دداتلآالددملل ددهحنملهلطلخزدد لاددتحلللللل

لنئل ل تلآاط لا عاشلارجالامع لللاجلواولالمل.
   ددول  دد لآالددمللحبددادتل ددخ طل  ارددملاددوهلة  دد ل   ددمل  دد سلللللللل
 د دد ل الل دد لاحلددخا ل  ددتناللل د لزاادد لنددجهلا ود دد لصدد اا لآش مددا لدثللللللل

                                                           

ل.3روح ل ورالل(1)
ل.3-1روح لا لال لل(2)
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أَََلللج نَلللجُْوث ََأْيََِلللج َُِ إِِْ ََأْيََِلللجبُُِ إِال   بددداتلا دددلل د دددهرمل الل ددد لالو دددول لدددا ل ل

ندددددئلة  دددددهرمل  طدددددخنمللل (1)[ثيُُْض كُلللللوَِ أَيَهِلللللِّ ََنْثَللللل َهٍُْ الَ ًٍََُُْْلللللوَِ

ل ار رملهلط  ل  لصخآلل دلآالاره لاولللاجلواولالمل.
  لددتل ل ددتل نددئلط دد لادد  اطخلحؤردداتل ددخ طلااقطهعدداهلآددالا ع ا دد للللللل
 ا ل دداتلآالدددمللا لهالدددملللل ندددول طدددخلآ  ددتلهلث ددد لا ذطدددا لاددد  ل غدددئللل

لل دد للل ا هل ددتلا لددا لارددجالا  اطددخلا  اطددخل ا عددوانللد لا ل دداتلآالددمللام
ةلآالدد ل رددلتلآلحاددلل ددجهلا  اطددخللل دل   ددللثح لدد للللطدد لآددت ل بددول

 ل ددوالآالددمللا لهالددمللزددللدل ضددم لذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللل)دل
لللالملزاا ل خ طل ضمللطالنجالا ل اتل طوحا ل:(  ع ااول
ل:لا  االا لا لآالمللحؤراتل خ طل.لا   

الا زدددلتلهل خؤرددداتلا دددج الزدددااولل ا:لذلاردددل ل ادددللرددد  ا لللا ثددداالل
لطلخز لاتحل حلوولاخلزاح لالخ طل.

ل. امزالماتلا ج الددا والهلط  ل عواتلامزالم ل:لآالوا ثا  ل
:لاره ؾداحلا عداشلمل دذاتلا دعصلذلمدتلعدالمللاىلآال دول ج دولللللللللا خاا ل

ل رالملآعتطالزا لهلط  لللدثل ةحزوال  لاغخهلهلطلخز لاتحلطل ذ ل ول.
لهلاقرح ل.:لة و ل وادالبت ت لاخلاطسل

:لالددددئلاملهمددددخ ال د احلط ددد لد لامددددت ل ا لددددخًل ددددا للا زددداةشلل
لآال رال خ طل.لعاحتلا وا ل ا ج لا  

ل ا ؾلال.لط لآالمللا ل اتل ون ل ااآ ل الل ذ:لاق اا زاا ل
ل:لدحاة ل خ طلا هخو طل اقرهلتاةل الث حل اقاهلا ل.ا ثاطال

                                                           

ل.34روح لا ا ا لل(1)
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 لدداة لطدددالا  دددا لل:لطعددد لحؤردداتل دددخ طل العدداشل العشدددخلد لاللا هاردد لل
 د زدددداهل اضددددخلاقرددددح للل آددددت لاقاضدددد ا لااماؽددددللا لخ ددددتلث لللللل

لا  ذا ل ا ص ا ل.
:ل لددتلزاادد لاهددادجلطلخزدد لاددتحلطعارددل لقره ؾدداحلا عدداشللللللا لاصددخل

  دداتلا لددخج لا دد لاذ دد لهلط دد ل د لاحنددال  ددولاددام رو ل ا تد دد لآددالللل
االلاة ددداتلاه  ددد لطلخزددد لادددتحللل الدددثرملآالدددمللاردددهلخاتلطؾددداط ل طلددد

ل ا زوحلامتا  .
داضددد ا لحؤرددداتل دددخ طلهلاقرددده حتلآالدددملل طدددوا لللاحلددداة لآضدددخل:

 دد لطددال  دداللل ا الدد ل اددللردد  ا ل هزددخ نالملخزدد ل  ددتلللدثلزاادد لط  لللللل
 ل  ددالة عدداحللل زددئلة عدداحلطثلددا لثنددتلللللالدد للل دلمددوهلامددا ليزددولل

الآ دداحلمددااللآضددخ ل لدد للل   ددو لطلددتاحل طددوا لا لؾدداد لا دد للمالددرللللللللل
لة دحل.ل11,750,000ا لا ال لازلخلا ت دحلنجهلا  ا لنولسلول

  ل  ددو ل هعدد لهلثا رددالال ددا لطلخزدد لللللالدد،لحؤردداتلا   ددخلل احاةنددال
اددتحللل ددملبلالددرال  ددوةا ل طدداة لملخزدد ل  ددتللل آالددملل ددخ لا   ددتلطددالللللل

ااردددهع احل دددخ طلملخزددد لادددتحلطدددال ددد لردددلتللل  عددد ااول ادددللرددد  ا ل
ل زهالذ لنجالاقرهع اح.

زدددا لحبدددا ل دددخ طلا دددج العدددا لوهلهلا لا الددد للل ضددداحزواوللللندددئ 
اردددجالام دددخللل اعددد ل   ل ددد رملآمدددخ لادددالا لددداؼلاملدددخ فلادددام خللللللل
 ا ددتناتللل صددت لذلاحاهددولا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل لددئلة و ددوللل

لاقرح ل.
لا ضال اع ل   لزث ا لطعرملة الوالاقرح ل.  تل لا ل ولزا ل لا ل ا

اددالاو ددئل آمددخ لاددالا لدداؼلللا  ددخول  لنددجالام ددخلل طددعرملرلخطدد ل
 ددجال ددا لااردده  احلصددخػلدللل اخلاعدد لطددالحبا ددولل دداؼلادد اللردد  ا 

 لالدملا و دداد ل  خ دد لردد لا لا الدد ل طددالعددا لرال نددولؽمؾددملاددالآمددخ لل
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  للثددولد ل ددخ طللل اعدد ل   ل خ ضددا ل لخ ددو لا وددخول دداثالردد  وال  ددتللللل
  ددخاةلا لا الدد لردد   لرملادددا وا  ل احلددا ل مبددال دددت لآالددمللآددت ل بدددوةلللللللل

 لا الدد ل اددلل خ عدد ل  ل  ددخلآالددملل لددخ لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل
   ندددمل لالمدددو لا هاددددتلا دددعصلعدددالمللاىللللرددد  ا للل زااددد ل دددخ طل

ل.  خولطز نالل لامت ع آال ول ج ول رالمل و
  ا لندملردللو لحبدحللللادمللردلل ا لااالآلل ل ااالآادجلهلاع اول  )

ا لذًل  رالص ل الج  لل الال ل  ل  الحلو وتلاالآلت  زاا لآ نمل
للل  ل لطلخالطلرملد لطلخز لاتح.(1)ل( لطلخالطلرم

 ِٕغ األؼٛز ِٓ اٌجىبء ػٍٝ لزٍٝ ثسض
 لتل ل تل نئلط  لا  اطخلحؤراتل خ طلااقطهعداهلآدالا ع ا د ل ا ل داتللللل

ز حلا اتلآالملل هالمللاتحلائلطواللا للل  ل همللدثالطاتلط  لدل ل و لآال ول
ل ه تةل  ذا لطلخز لاتحللل  خب لا عاشلد لاتول هحنم.

  ال دت لآالدمللندجالا هل دتلا لا ردوةلادالآلدتلاموالدتلادال ردتل ةهدئلللللللللللل
لةلهلطلخز لاتحل نمل: ول ح  ل  د

ل:لدطل لاالا روةل.لا   
ل:لآل ئلاالا روةل.ا ثاالل

ل:لاحلاح لاالدطل ل.ا ثا  ل
 ا رددوةلنددجالااددالآددمل تصلدد لاعدد ل و الددتلد الا ددعصلذلمددتلعددالملللل
اىلآال ددول ج ددول رددالمل زددا لطددال صددتلاملااددت ال خرددو لاىلعددالمللاىلللللللل

ال ددخ طلاه الدد ملا ددعصلآال ددول ج ددول رددالملهلةآو ددوللل  ددا لطدد ل اآدد لطددل
عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  لددت لآددالةآو ددول دد امللآالدد رمللل نددول دداللللل
آددخ لآالددمللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  ل للددتل  ددهرملرددع للللللللل

                                                           

ل.ل1/321آ و لا  خلل(1)
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الَ ََعْذُلل ُ ََللج  *قُللىْ ٍَجٍَََُُّللج ثيْهَللجفِ ُأَِ     للددت  لاىلرددع للل عددذ ل و ددول لددا ل لللل

أَالَ ََْْللللضٍُْ  *أَالَ َََْللللج عَجدِلللل ٌ ََللللج عَذَلللل صٍُّْ   * ُأَِ ََللللج ََعْذُلللل ُ أَالَ ََْْللللضٍُْ عَجدِلللل *صَْْذُلللل ُأَِ

ل.(1)[يَهٍُْ لٍِنُهٍُْ أَيٌَِ لٍِِّ *عَجدِ ُأَِ ََج ََعْذُ ُ 

 طددالاقآ ددادلهلا زددوح ل آددحهلالهرددال دد دتلا ع ددخلادد ارملزددا خ  للللللل
ل ما والآالمللا   خل.

ل:نمل )
ل. اولبرئ:للا   

ل.ا و  تلاالام   ل:لا ثاالل
ل.لا لاعللاال ادئ:لا ثا  ل
ل.ا روةلاالاموالتل:لا خاا ل

ل.ل ط  لاال الا:لاخلاطسل
ل.ل امللاال الا:لا زاةشل

ل.(2)ل(االاحل اا:لطعلولا زاا 
 ا  ددخولادد لثزددخنمل ثزددخل اددلل ددتلاا ددج ل  ل اددال ددتلثزددخلهلللللللللل

لا لخج لاارول طاتلآالمللا   خل  ؾا ل.
دطلدد لاددالا رددوةلصددت تا لآالددمللا خرددو لذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللل زددا 

ل ج ول رالمل.
 رالمل ج ولةآالحرو لاىلعالمللاىلآال ول:لآالذلمتلاالدر اول ا ل )

 وطولد لاق رح ل زالمرمل ااالشلد  رمل  مالاال  للل لا ل ولدطل لاالا روةل
 للل  ادلللاالاموالتللل ا عؾخلاالاحلاح لاللزالت للل آلت لاالآلدتل  دولل

 الالاال نتللل ا لاعللاال ادئلاالنضا ل:ل ولبلئلطل ل الذلمتلطال ل
                                                           

ل.6-1روح لا  ا خ  لل(1)
ل.3/367ا هزر ئل لالو لا هعذ ئلل(2)
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ا وال ودل  ل}ضلت لآع لا عاشل  خًلطل للل  اذ لاىلهلث  لطال و مل
ل.ل(1)ل(اة  { اذ لآال ولطال 

 ِؼجعح حجػ اٌجىبء زْٚ فىبن األؼطٜ
 لددتلآدداةتل ددخ طلطددالطلخزدد لاددتحلو لدد ل ث ل نددوا ل ل ضددرتل ددولللللل

طثدد ح ل ل ددا لطغددتاول لددت ل نال ددهرمل ود دد لا ل دد لاحلددخا للل  ددخولللللط دد ل
لددا هرملآعرالد ل ل هواواللل لااو ل   لا ل اشلاق رتاالل نول:

لآت لدبهماهلا ؾت ال.لا   ًل:
لاغتلا   ا لهلا ل  لاحلخا لؽتل ود هو.لا غ خًل:

 حادددتلطدددالددا ددد لا عدددعا لطدددالا ل ددد لاحلدددخا ل ة لا ددد لاىلاددداول
 د ل ةًلا طدددخلد لددا ددد لا دددج الاغدددلونال وبدددوولاملتطددد ل وبدددوولللل
ث رددال حاددتل  ل ددجولاىلآددذل بددئلآددالا هددوللل  لل ددول ا غددا ل ددوللل زدد  لل
ا عدددداشل  ددددول ابددددا رمللل ضل ددددو لد  ددددوللل ددددا ل لددددا لهل ودددداولد ل

ََللج       داددخان مل  ًَللي ُنللى   ََِاللجاَل َأَع ٍَللْأُصوَل     َْ ِْ ِفللٌ ثيِنللجِك ِدللجْي ََذ  َِ ٍ ٍَللأْصِنيَ َأ

يَََِْلللَُ ُأث ََنَلللجفِ َ يَُُلللٍْ أٍََلللَْنُ ُأث ثْْلللٍَ ثيً لللِْ فِلللٌ ٍََِلللجٌٍ ًََُْْوََلللجس        *َِلللّْ نُلللى  فَللل   عََُِللل ٍ   

ل.(2)[عًََي ََج ََ َقٍَُُْ َِّْ دَََُُِزِ ث ََْْْجٌِ فَهًُُوث َِنَُْج أَََعُُِْْوث ثيْذَجةِ َ ثيْفَكِريَ

ا لردددواتل ندددئلط ددد ل  ل و دددتللل  ددد سلطدددالطعدددا  لهلاغدددتلا   دددلل
احلدداالللد ددالنددللادداول الضددخبل ا ؾددح  للل للدد لاىلآددذل بددئلا ددعصللللللل
ذلمددتا ل هعذ ددولا ل دد لاحلددخا لطددالا عددعا ل ا ل ددو لا ل اطدد ل نددجالا لمددو لل
  دددخاةلا ذطدددا لا وو  ددد لامهلا لددد لطدددالطل ذا دددول ا ضدددوانتلآالدددمللزدددو للل

لطل ذ ولآلال  لطه تة .

                                                           

ل.4/34ا تحلامعثولل(1)
ل.28-27روح لاحلجلل(2)
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 ل دده لط دد لهلصددرخلحطؾددا لطددالا زددع للللل زددا لهلا ل دد لاحلددخا ل ددوللل
لا ثاطع ل الر خ ل حماد ل رهو لععما .

عدددالمللاىلآال دددولللآدددالآلدددتلاىلادددالطزدددلوةل دددا ل:لة دددئلا دددعصللل )
 دد ل  ددو لا ل دد ل حماددد ل رددهو لعددعما ل  لددئل ولعرددالالددوةلللللللط رددالمل

اَللج َ  ل (1)[جاَللج َ ثيَْْلل ُّ أَ َهَلل َ ثيْذَجعِللىُ إِِِ ثيْذَجعِللىَ نَللجَِ  َهُوقَلل       طلددول  لددو لل

ل.(3)((2)[ثيَْْ ُّ أَََج ٍُذْ ِاُ ثيْذَجعِىُ أَََج ٍَُِْ ُ

نددجالآددتالا عددعا لا  ددل  لا دد ل ؽددل لهلامددت ل ا لددخًل اجلدداة لللللل
ا لاطدد ل ال ددد لد  ردددالا عددداشللل  عدددجح  ل دددالا عدددج حلدثل دددا لا دددعصلذلمدددتلل
عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملااحرددا لرددخا ال ددتطرال الددمل ددت ئلا ددعصللللللللل

اىلآال دددول ج دددول ردددالمل  عددد ااول الددد لامدددت ل ا لدددخًل دددذا لد دددالعددالمللل
ة الونددال دددت لا عدددعا ل دالددداثلا عدداشل ا ب دددا لامهلا لددد لطدددالا و ع ددد للل

ل  ؽخاحنال   لرال الخدول باللرال ال ال ا  زاةل.
   دددو لندددجالا دددت لطدددالطغددداة  لحةلاىلآدددذل بدددئلآالدددمللامحد ددد ل

للآعددتلا ه ددوالآالددملل  لاقازددا ل  زددتلللللل(4)[إِْ للٌ ََعًَْللٍُ ََللج الَ صًََُُْْللوَِ     

ََصَََْْللللىُ فََُِللللج ََللللّْ ٍُفُِْلللل ُ فََُِللللج أٍََُْللللفِمُ ثيلللل  ََج َ    هلا ح ل حةلهلا هعذ ددددئل 

ل.(5)ل[أََُّْْْ َُُْذ ُِ دَُِْْ ِلَ أَُْكَ  كُ يَمَ

 مددالاة دداتلددا دد ل  ددخاةل طغدداة  لطددالا  زدداةلهلطوؽددوهلطه ددتلللل
لال ول ج ول رالملطالبراتل:اخرا  لا عصلذلمتلعالمللاىلآ
                                                           

ل.81روح لادرخاتلل(1)
ل.49روح لرل لل(2)
ل.11/228ا ثلالصل/لا  ضال ا ل ا لل(3)
ل.30روح لا للخ لل(4)
ل.30روح لا للخ لل(5)
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لنت لا ععا ل.لا   ل:
ل  ا ل.  الآلاة لا لا ثاالل:

 عذ ددولا ل دد لاحلددخا لطددالا عددعا للل   ددو لطددالطغدداة  للللللللا ثا دد ل:

ََح  ثاَْْللللىْ هَللللََث ثيْذًََلللل َ اَِن للللج أَثاْنُذْنِللللٌ أَدَنِللللٌِ ََِْ َْْْذُلللل َ  ةآدددداتلااددددخان مل 

ل.(1)[ث َِْنَجٌَ

ل ا   لطالا ععا للبلئلا وخولا لاط لام ة  لا لا ل  لاحلخا لا خاا ل:
 زدددا لطدددالطغددداة  لا زدددح ل ا طدددالهلا لدددخًل ا ودددخول امدددت للللللل

ََأَيَللٍْ ٍَلل َأْث ََْ للج اًََْْنَللج َّ ََ للج اَِن للج أٍَُضَخَغ لل ُ  ا لخ لدد لطددالط دد لللزمددالهل و ددول لددا ل ل

ل.(2)[ؤَِْنُوَِ أَدِنَُِْْزِ ثيً ِْ ٍَهْفُ ُأَِثينِجكُ َِّْ َّوْيٍُِِْ ََفَذِجيْذَجعِىِ ٍُ

 فىبن األؼطٜ ِٓ ػٍُ اٌغ١تِجبزضح ئذجبض إٌجٟ )ق( ػٓ 
دلطلدددهػلا طدددخلالدددت لا ل ددداتلآالدددملل هالدددمللادددتحلا لؾددد  لا ضخغددد  للل
 ا ددداتلا  دددخةل  لامدددخ  لا وا دددت لللد دددال ضدددمئلامعددد لطدددالد اطددد لا لدددذاتللل

 المواردددا للل ثزدددخل دددهحنملآعدددتل دلدددا سلا ع ا ددد ل امضدددللاددد لا ل دددوتل
لامز تلاحلخا ل طعهت اتل خ طل.

 هل دد لا هددذ ل نددئلط دد لادد  اطخلحؤردداتل ددخ طلالددت لا ل دداتلآالددمللللللل
 ددهحنملهلطلخزدد لاددتحل دداارمل ل الهذطددوالاا هدد اللهل  ددابلا رددخًلللطدد لل

ل  لا هل  ئلا  ازرمل زهالذ لاج لا طوا ل.
 مُاددولَ َةاَآدد ملِاددُالُؽددَلِ َخ ملا ٓزددِرٔمٓلللل ملمدداَ لللللل مددثح لزددا لادد لا رددخًل)للل

َ َرددال َملدٓ ل مددُولٔاَم  دد ملاِاَعددالزمٓ ّزددالَ ددأبّخالَثال ج ددولَحُرددوُ لا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔول
ل.(1)(َطا الَ زم مٓا ةِمل مُول مِتلَباَتزةِملٔ لل مالمٔتلٔ َتأتل مٔا ٔو

                                                           

ل.35روح لااخان ملل(1)
ل.67روح لا لع لوتلل(2)
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ل ول رالملنجالطزادئل: هل و لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج
د لدداحلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآددال طددخلللللللللللا   ل:

طدددالآالدددو لا   دددتل دددحل لالدددملطدددالصلدددو لهلا دددسلاادددال ادددلل ةاآددد لطدددالل
لا عوا ا.

 دددخةلا لددد شلطدددال الدددوولا غددد اا لوغدددوؼلادددت ل  دددابلللا ثاا ددد ل:
ا رددخًللل   عمددال زددهلو و ل ددت  ل ددخ طل دداارملطل ؾددو ل  مدد لا لددت لللللل

اتل ددو لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل آددحهلااالدداتلا لددت لآالددملللللل  دد
ل ا ل نول حالماد لة عاحل.

لبلئلامضخز ل للثو ل   ابل رخانمل.لا ثا ث ل:
 ددت  لا  هعدد لادد لامضددخز لادد  ل ددعل،لزددح لحؤرددادرملللللللا خاالدد ل:

لمب  لا  خاةل   ابلا رخًل.
 دددد ل ا للاة دددد لد ددددحهلز دددداحلط دددد لآددددالا زددددعالا للادتللاخلاطزدددد ل:

ل اقبهماآ  لهلامت ع ل.
حؤ دد لامضددخز ل زددالطلاطالدد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللا زاةردد ل:

أٍَُغُُِْْللوَِ ثيغ َْللجٌَ عًََللي ُّذ للِْ     رددالمل  عدد ااول ألرددخًللل ددا ل لددا ل لللل

ل.(2)[َُِْهَِن ج أٍََضَُِ ج أَََِْري ث

 نددئلط دد ل ددالللداهلددا لامزددالم لا  لدداحلا دد ل دد  للارددالللللللا زدداال ل:
ل خ تل  ابل ر هلللمباثالطلوطلحؤراتل خ ط.

 عم ددد لطال ددد لا غددد لهلا دددوشلا غددد اا لوغدددوؼلامدددا لللللا ثاطعددد ل:
ل احلغو لآال ول.

                                                                                                                                                 

ل.ل1/647ااالنضا ل/لا ز  لا علو  لل(1)
ل.8روح لا ازا لل(2)
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أٍََ ٍِللل ُ ثيً لللُْ ثي لللٍََِّ  د ددداة لدادددا لا غددد اا للل دددا ل لدددا ل للا هاردددل ل:

 طددالاقآ ددادلهلرددع لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددولللللللل(1)ل[ثهْضَلل َأْث هُلل  ى 

قَجيَللشْ ث َعْلل َثحُ    ج ددول رددالمل ثل هرددال  اددا لهلا ع ددوشللل هل و ددول لددا ل لللل

       ٍْ ًُللوِدُه ُِ ِفللٌ ُق ٍَللْ ُيْى ثإِلَاللج ُِللج  َُْنج َأَي ًَ ْْلل ََ ّْ ُقوُيللوث  َُِنللوث َأَيِهلل ٍْ ُصْؤ ََِنللج ُقللْى َيلل ل(2)ل...[ا

 لدد ل الددت و ل  رددح ل نددلل آالددملل  رددمللللل لاقاددا لطخ لدد لدادد لا ددا 
آمددو ل  غددوؼلل طا   رددالا بددخل ا ثددواولا لشدد مللل ددل لامزددالمل امددل

طوالددد للل  دددئلطددد طالندددولطزدددالمل  ددد سلا ل دددسللل  دددا لادددذ  لج ددداتل
ل.ولا هتح جل عم  لمال  لاقاا لا لخج لآالمللسل
  ز ددتل ددااو ل نددولآددت ل  ددجلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددولللللا لاصددخ ل:

 رددالملاددت ل  ددابلا رددخًللل  ددئلطددال ددا لاه ردد ل ردد ل الددولاددت لللللل ج ددو
ل آو ل  ازوللل    لل نئلط  ل اله ا  لطلولطلاصخ ل.

   ددول عذ ددولملددا لا علددو للل د لدداحل لددخ طلادد  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللللل
 ج ددول رددالملدلاالددلل  والددتلطددعرملطدداد للل نددئل  ددولةد دد لآالددملل  لا ددعصللل

 رددالمل ل  ددال لغددتلاقردده حتلآالددملل ا الدد لللذلمددتا لعددالمللاىلآال ددول ج ددولل
ل اللر  ا لللاجلواولالم.

 خ  ددددتلا غدددد اا لاددددت و لاملخزدددد لد لد ددددالللاحلاة دددد لآضددددخ ل:
امضددخزو لطددخ ل  ددخًللل نددولا ددج ل غددئلهلطلخزدد ل  ددتللل ا لزاادد للل
 ردددلاولدظرددداحلآدددذ لزدددث لطدددالا غددد اا لآالدددملل لددداتلامضدددخز لآعدددتلللللللل
 دددت طرمل  عدددو ملمضددداحفلامت عددد ل آدددملطدددالطزددد   لا ا دددا ل   دددابلل

لا رخًل.

                                                           

ل.76روح لطخ ملل(1)
ل.14روح لاحل خاتلل(2)
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 فىبن أؼطٜ ثسض زػٛح ٌإلميبْ ٚٔجص اٌمزبي
 امددال عددئلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد لامت عدد ل اةطددالطددالللل

أَََللج طلخزدد لاددتحل ث لا  ددابلا رددخًل نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل للللللل

ل.(1)[ًََََْْْنَجلَ إِال  َََُّْزَ يًَِْْجيَُِنيَ

 زددا لاموالددتلااددال اددلل ةاآدد لا ددج ل  عمددالردد لحؤردداتل ددخ طللللللللل
لرمل:لعت هملدل ل الوا. عرو لآالا هل  ئلا تاتلا رخًل باا

 ندددول عدددو لرلدددا  هرمل آدددت لاقعددد اتل لدددو مللل الدددمل هخالدددالادددئلل
 م مَ ددَجل مَادداُهلٔا مِحَاَلددٔ للدازددئلهلا ال ددئل احبددا لطددالط دد لطهوبرددا لد لامت عدد ل)للل

ل.(2)(ج مأفلٔةِحَنمال ماِاومالمَ لٔأو
 هه لددد لامزدددادئل آدددحهلمبل دددذ ل الدددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولل

ل رالمل.
ط دد ل ددابهم لآال ددول نالددرالللللا ردد ل الددتلاؾددل ل  ددا لة ددئلطدد ل ا ددول

ل عاح ال ز  واولآال طوحل:
لصخػلا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.لا   ل:
لةددئلا علو ل امزه ت  ل.لا ثاالل:

لطل ذ ل ةاتلا غح ليسلطخاتلهلا  و ل.لا ثا  ل:
مل ث  رددددملللا زدددد ا لآددددالامرددددابخ الطددددال لددددئل نالدددد رللا خاادددد ل:

ل رحطهرملطالا لهئل و لطلخز لاتح.
طدددالامردددابخ ال دددو لطلخزددد لادددتحلرددده للل هلللمل زدددا لدلمدددوهلا لهالددد

طلخزدد ل  ددتل حالدد للل نددجهلا لالدد لآعددوا ل ددذ ل   دداحل ددخ طللل لعددتطالللللل
 وبرددوالد لطلخزدد ل  ددتل آددت ال نددئلط دد لالهددئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلللل

                                                           

ل.107روح لا ال اتلل(1)
ل.ل1/647ااالنضا ل/لا ز  لا علو  لل(2)
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طل دددت الااحللدددا ل خددداولآال دددول ج دددول ردددالمل انددد لاامردددابخ ال ردددخًلل
لرل رمل.

ردد ا لامزددالم ل امزددالماتلا ددج الهلط دد لآددال  ددوا للللللللاخلدداطسل:
لامرابخ ال امرابخاتلقرهلخاتلا زل ئلد لا  خ .

ل ا لا رخًلهلامت ع ل.لا زاةشل:
 عددددا الا رددددخًلا دددد لمح الونددددالد ل نالدددد رمللل طعرددددالللللا زدددداا ل:

 لالددولاموالددتل اق هددتاتلللا هل  ددئلا  ددازرملطددالا رددخلقرهغدد اولطدداللل
لاول  لاع لا رخًلهلامت ع لطال لاتلالؾرملالؾا .

 ددددخًلنددددئلااه دددد لامضددددخزو ل ز دددداحل ددددخ طل اعدددد لطددددالالدددد للللل
لا صخاؼل ا و وةل   ابلا رخًلللاجلواولطالبراتل:

:لدلددد لا صدددخاؼل ا و دددوةلطعاردددل ل   دددحهلآالدددمللا دددعشمللللللا   
لاجلت ت لهلة   لا علو ل.

لددئلج دداتل رددوحلا لددخج لامتا دد لد ل نددئلط دد ل حولاا ددئلللللل:لاا ثاا دد ل

ل.(1)[أَََج ًٍٍََُْْ اُنُولَ ََد مَ إِال  هُوَ نول  سلط طاللل ا ل لا ل ل زعالاقاا 

ل.(1)[هُوَ

ل:لالئل  لاحلامرابخ اللل ز ال ارملحبا ل زال.ا ثا ث ل
:لآددخ لعددوحل ضددل ول المزدد تلا علددو لهلاعادددوللل  ؾددوحللللللا خاالدد ل

لل  ةاتلا غدددح ل التد ددد لآالدددملل دددل لاغدددتلا عدددعا لهللللللامزدددالم ل  دددول
ل.ا ل  لاحلخا 

                                                           

ل.31روح لامت خلل(1)
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 طدددالاة ددداتل  لا عددداشل  لدددا ل لطلضدددوالطعا زددد لامزددد تلا علدددو لل

ٍَجعِذَللجلًِ ثي للٍََِّ   الل دد لاحلددخا للل   عددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل لللللل

ل.(1)[اََنُوث إِِِ ٌََََِْ أَثَِْْزئ فَئٍِِجًَ فَجعْذُ ُأِِ

ا تد دد لآالددملل ددااو ل  لا ح لزالددرالطالدد لىلآددذل بددئللللل:لاخلاطزدد ل
   لامزدددالم ل هعلالدددو ل  ردددال  زدددهلخ  ل  ددد لا طدددال  ةاتلا وظدددادالللل

أَيًِ لللللِْ ًَُْلللللمُ ثيُِلللللَُوَثسِ  ا للاة ددددد للل ندددددولطدددددالطغددددداة  ل و دددددول لدددددا ل لل

ل.لللل(3()2)..[أَث ََْضِ

 لبْٔٛ ِصبحجخ اٌجالء ٌٍىفط
اقاددددهحتل ا ثًلا لددددا ل الددددج الللطددددالاقآ ددددادلهلا علددددو لحلددددوولللل

لضلاحاو لا عصل ا هعذ ئللل نولا ج ل المللهلطلخز لاتحلطالبراتل:
ل:لامضخزو لنملا ج ال عخ الآالمللا لها ل ااهت  الاول.لا   

:ل لددت ل ح دد لطددالحؤردداتل ددخ طل والددتلامعددابذ ل رددطلام ددتا للا ثاا دد ل
لا و  تلاالآهل ل.لل نملآهل لاالحا ل ل   وهلص ل لاالحا ل ل ااعول

  لهددئلا ثح دد ل  لددا لهلثاتلاملدداحد للل  دد سل  مددالالددتللل  ل ارددملللللل
 عددخ الآالددمللا لهددا لادد لا غدد  ل خددخ العددخآملللل عدداح الطددال رددلاوللل

هَللللََثِِ يَءْللللَُجِِ نذادددد لبدددد طلامضددددخز للل اددددذ ل و ددددول لددددا ل ل

ثََِللجحٌ َِللّْ َْللجٍَ ٍُءَللخُّ َِللّْ فَللوْ ِ    ثيْضَءَللُُوث فِللٌ ََد ُِللٍْ فَجي للٍََِّ نَفَلل ُأث قُغ َْللشْ يَُُللٍْ   

                                                           

ل.56روح لا لع لوتلل(1)
ل.189روح لج لآمخا لل(2)
 اشخلاجلذتلا خاا ل ا لضخ الالتلاماده لطالنجالا ٔز خلا ج لا هػلاه ز لندجهللل(3)

لاة  لا  خا ل.
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لل  دددتل لدددت ل دددخات لهلاة ددد ل آدددحهلهلاجلدددذتلا هارددد لل(1)ل[َُ ُأِْلللٍُِْ ثيَُِْْلللٍَُ

ل.ل(2) ا زه لالتلاماد لطالنجالا ه ز 
ل:لة و لاحلذ ل  ئلا  لطالا وتلط  ل.لا ثا ث 

:لعددد  ح لا خبدددا ل ا عزددداتل هعلالدددو لاددد لا ل دددوتل هلدددت ملللا خاالددد ل
لا هلاد للل قظراحلا زخطلآالمللحؤراتل خ طلازلتلزئلطال:

ل:لطلتطاتلطلخز لاتحل.ا   ل
:لداه دداتلاحلابدد لقرددهمخاحل لددت ل د ددالبدد طل ددخ طلالددتللللللا ثدداالل

دلدد لحرددا  لطددال اددللردد  ا ل هؾددمالاق لدداحلازددحط لا لا الدد للل ا رتاارددالل
ل.ل نولامضروحلطالط  للل  والتلطالاجل طلا خبوهل

د ددحهلآاطدد لا عدداشلآالددملل ل لدد ل نددلل  لرددلتلاملخزدد للللللل:لا ثا دد ل
لنولا لل خ طل دعخاحنملآالمللا لها للل طال  ل اب ل اللها .

 ددح لل:آددال اددسل ددا ل:ل ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول رددالمللللللل )
نددالح ابدد لآالددملل نالددرالللام ددخللل ا ع دد للل ا ل ددلللل ددمل ددحلحرددو للللللل

لل(3)[جكُ إِْ َُلللج دَشْلللَُهٍُْ عًََلللي ََْْفُُِلللهٍُْ   ٍَجٍَََُُّلللج ثينِللل  اىلعدددالمللاىلآال دددول ردددالمللل

فََُلللّْ َْهَلللثَ فَئِْ َُلللج ٍَنْهُلللثُ عًََلللي     لل(4)[أَالَ ٍََِْللل ُ ثيَُْهْللل ُ ثيُِلللَ بُ إِال  دِأَهًِْلللِْ   

ل.(6)((5)[َْفُِِْْ

                                                           

ل.19روح لاحلجلل(1)
ل.169/173 اشخلاجلذتلل(2)
ل.23روح ل واسلل(3)
ل.43روح ل ا خلل(4)
ل.10روح لا  ه لل(5)
ل.5/226ا تحلامعثوحلل(6)
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:ل الددلل ددااو ل نددولآغددم لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللا خاادد ل
دبهملدد لطلددتطاتلنددجالا لهددئلللا ثددخ للل رددالملطددالا لهددئل ددو لاددتحل د للل

ل  تح لب طل خ طل.
   دددو لردددخطل ندددئلط ددد ل   ندددملآالدددمللحؤرددداتل دددخ طلازدددلتللللللل

أٍََُْهُللل ُأَِ طلخزددد لادددتحلطدددالطغددداة  لط دددخلاىلاردددملهل و دددول لدددا ل ل

ل.(1)[أٍََُْهُ ُ ثيً ُْ أَثيً ُْ يََْ ُ ثيَُْجنِ ٍَِّ

ا عددداشل مدددالط دددخلاىلآدددذل بدددئلاخؤرددداتلاحلدددخول ا  هعددد لبلدددئللللل
مددال رددلاولطعدد لحؤردداتل ددخ طلا ع ا دد لآالددمللللللآالدد رمللل ددجال ل زددخوو ل

 هالددمللاددتحلاخلضدد  لطددال ؾددتل رددخطل  ددخ لا عدداشلآالدد رمللل  لددتاارملللل
ا ضدددد  لهلط دددد ل  احبرددددال ال دددد  الد لدصدددد ا لا عدددداشلااقرددددهلتاةللللل
 ا هر دد ل اللهددا لهلطلخزدد ل  ددتللل آزدد خ لا لالددتلا طدد للل   ددول  دد لللللللل

لآال رم.
 دددجالا زدددخطلااعددداا لامضدددخز لاا ؾدددلاللللل ندددئلطدددالطوؽدددوآ  لل

ل ا ونالهلطلخز ل  تل طلتطا رالللاجلواولالم.
 اقادددهحتل ا دددلحتلطدددالا  الدددللامضددد  لا دددج ل  دددو لآالدددمللطخا دددتلل
طه ا  ددد ل دددو ل ؽدددل ا للل  دددذةاةلا دددلحتلزمدددا ل ز  دددا لآالدددمللا   ددداحلآعدددتللللل
ذلددداحاهرملا علدددو ل ا هعذ دددئللل دددجال وا ددد لامغدددادتل ابدددالآالدددمللز ددداحللل

ل خ طل حللرملا ج ل  عاول اح رملا علػل اقا ماظ.

 دلبشا اؼزأجط أثٛ ؼف١بْ ضؼٛالً ئىل لط٠ؿ

                                                           

ل.30روح لا ا ا لل(1)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 224

 لددتلح دد لداددخان مل دراآ ددئلآال رمددالا زددح ل واآددتلا ل دد لاحلددخا لللللل

أَإِذْ قَللجوَ إِدْلل َثهٍَُِ ََح  ثاَْْللىْ هَللََث   ه ددو لط دد لطخزددذلداددا ل  طدداللل هلا هعذ ددئل ل

ل.(1)[أَثاْنُذْنٌِ أَدَنٌِِ ََِْ َْْْذُ َ ث َِْنَجٌَثيْذًََ َ اَِن ج 

ط دد للا عددعا للل  لددتت المددالآلددتتل ددخ طل نددملطددالثح دد لداددخان ملل
ا طددالالدد لاىلآددذل بددئلا ددعصلذلمددتا ل ددتا هرمل دآدداة رملد لبدداة لللللل
ا غددواول ا هعددذهلآددالآلدداة لا عددعا للل   ددعرمل عددخ الآالددمللآلاة ردداللللللل
 ردددلوالهل هالدددوللل ددداآخ لآدددعرملطردددابخا ل خخبددد لاجل دددوظلا لش مددد ل
طددالط دد ل لها ددولمبددال لضلددت لهل دد ح ىلط دد لطددال لددئللل الددمل لرددتلط دد للللل

آضدددخ لجدفلحبدددئل لهدددا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولللل  لطلدددخالطعردددال
ل رالملهلطلخز لاخلعتو.

  دداتتلاردده اا ل  ددخًلطددالآعددتلاىلآددذل بددئلقاددخان مل ةآادددوللللللل
 ل  دده لط دد للل هلنددجهلاقردده اا ل ددطددال بددوهلآت ددت لطعرددالعددال لاحلت ل

لصانتلآالملل  لا عصلذلمتا ل ل  ذل  تا .

 َنٍُُ ثيً للُْ دِذَلل ٍَْ أَََْْللضٍُْ ََذِي للزئ فَللجص كُوث ثيً للَْ يًََْ هُللٍْ     أَيَكَلل ْ َْءَلل  طددالط ددان مل و ددول لددا ل لل

للحلددوولا ذادد ل ا ددج ل   دداحل ددخ طللل طددالطغدداة لولللللل(2)ل[صََْللهُ ُأَِ

زثددخ لا لهالددمللهلعدد و رملللطدد لرددلل ل ردد ا لعدداح الهلامت عدد ل واللددو لللل
اتلآالددمللعددح لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااوليددسلطددخللللل

هلا  ددو للل  هالددو لا لددخج لللمبددالصللددئلا رددخًل ددتحزو لداه دداتلا زددلتلللللل
 لهددا مللل الدد سلطددالطلدده،ل لهددا مل   ددالحؤردداتل ددخ طل ل هلشددوالللللللل

لطالنجهلا عه   .

                                                           

ل.35روح لااخان ملل(1)
ل.123روح لج لآمخا لل(2)
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 زددددا لآالدددد رملدل  ددددئلا زدددد وتل ا خؽددددالمبددددالحللرددددمللل دحرددددا ل
ا و دددوةلد لا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل زددد ا ول دددخبللللللللل

لز لهل خ لرالد لزااوالطلضو لآال رال. وا الرمل 
آالددمللامت عدد لطددال دد للل وا ددتلامضددخز  طددالاة دداتلالددتلطلخزدد لاددتحلل

  لاددعلرمل  ل هلددخ ل ددمل  ددتل زددااوال غددالو لد لا ددعصلذلمددتلعددالملللللللل
لاىلآال ول ج ول رالمل  زهملو ل وللل  ز  واو.

  دددتل حةل  ددد ل) زددد  وا (ليدددسلآضدددخ لطدددخ لهلا لدددخج للل ردددئللللل
 ا ل  لاردد ال ل المضددخز لللامخهدداحلالددمللل اعدد ل   لزددئل ددخةللللللطعرددالرددل

طدددالندددجهلا رددد ال ل ه دددخحلطدددال لدددئلا عددداشللل  دددتل زددد  ولطدددخ لامزدددالملللل
ل   خًلا  هاالللل   خًلا  ا خ.

الددملزددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ا غدد اا ل ددجح الطدداللللل

َِللّْ ثينِللجكِ إِِِ  أَثيً للُْ ٍَْْءِللُُمَا ددج ال له ددو لد ه ددا لا ددعصللل ددا ل لددا ل ل

ل.(1)[ثيً َْ الَ ٍَُْ ًِ ثيْكَوٌَْ ثيْهَجفِ ٍَِّ

 لط دد ل لددئل عددو ل الددو ل ددخ طلل لددتل عددئل اددولردد  ا لطدد ل ا الهددولدل
طددالطلخزدد لاددتحللل زددا ل  دد هل ددتحزو ل اددولرددلتلنددجهلا  هعدد لاللثهددوللللللللل
ؽمؾددملاددالآمددخ لد لط دد لطلددد نملادد  لذلمددتا ل  عدد ااول هلخؽدددو لللللللل

ل ثل لنجالا هلخ . طوا مللل  ل
طدددال هل خ ددد لآدددوة ل ا الددد ل ادددللرددد  ا لد لط ددد للل آعدددتطالةادددال)لل

احل ددادلبلددئل ه زددسلاد لدداحلل  زدد  لطددال لددللطددالا خزلددا ل و ددالللللللل
:ل  لذلمددتال ددتللآالددملل طددخلا عدداشلل هددملل عدداول دد الطددالالدد،لا خزلددا ل

                                                           

ل.76روح لامادت لل(1)
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ارددهع خل دد ل  لدد بلل  ددجحلآعددتلث دد ل اردده بخلؽمؾددملاددالآمددخ للللللللل
ل.(1)(ادلل للثولد لط  ا   اح لالضخ الطثل

 ددخًلمدداثال خرددئل اددولردد  ا ل  ددتلحبددا ل ا الهددولد لط دد ل اردده بخلللللل
لؽمؾملاجلواولطالبراتل:

لرخآ لؽمؾمل.لا   ل:
لا و ا  لطالؽمؾمل.لا ثاا  ل:

 ضدد  ل اددللردد  ا لطددالحبددادتل ددخ طل دل لوطددوالاهلال ددشللللللللا ثا ثدد ل:
خلجلدد طلا ددعصللحرددا هوللل  ارددملردد علالو لاحلل لدد للل نددلل دد سلطددال  ددلللللل

ذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  ل ثلدد لنددجالا هلددخ للل اال دداظلللللللل
اخلدد ل آددحهلزددا ل اددولردد  ا ل  ثددخلطددالا زدد ا ل الخزلددا لد ل  ل بددتلللللللللل
  ددتنملطلدد هلادد  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملارددهع خل ددوللل  للللللل

ل جزخلارملنجالا لادئللل دل  ا هو.
لبهول الخبا لآعتلاموابر . شانخل اللر  ا لحبالا خاال ل:

 ضددد  ل ادددللرددد  ا لطدددالة دددو لالددد،ل  دددخاةلا لا الددد لللللللاخلاطزددد ل:
لاقرح ل د  ادرملنجالا ت و ل حل وعالو لطال وعللاول.

لحبا لا لا ال لطال خ طل دل خ ت  لاصلا لا  هع ل.لا زاةر ل:
 لالددمل اددولردد  ا ل اددولاالددللآالددمللا بدد لطددال لددو للل مبدداللللللللا زدداال ل:

لتلاخلل ث لا  ل خ  .ضلل لا  ا ا
  ددتل  عددملل اددولردد  ا لؽمؾددملاددالآمددخ لا   دداح لاوعددا ال لددو للللل

لارالآعتطال ت ئلط  ل:
لاخلخ الرخ لا لدل الو لآالمللص ل.لا   ل:
ل  لصلتهلال هل  ل لو ل ا ول.لا ثاا  ل:

                                                           

ل.4/19رلئلا تًل ا خصاةلهلر  ل  لا للاةلل(1)
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  لضلددو لح الددوللل صللالددولد لا ددوحاتللل ل ددا ل اددولهلطغدد ل للللللا ثا ثدد ل:
ل ث .

ل  ل ض ل م غولطال لالول طالةاخه.لا خاال ل:
لارهع احل خ طللل اتارملد ل طوا مل.لاخلاطز ل:

ا ددعصلذلمددتا لعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللللاقآددح لادد  للا زاةردد ل:
 ددتلآددٓخ ل اللا الدد للل ا ددج ل ددت لاا تد دد لاق هذاط دد لآالددملل ارددمل ددتلدلللللللل

آال ددول ج ددول ددتحزو لا لا الدد لددل  ددتلارددهو لآال رددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلل
ل رالمل  ع ااو.

لا غخابلهلاوالا واة للل نول ا الآالمللال ه.لا زاال ل:
 بخ ددول  ددتل لددئلؽمؾددملطددال طددخهلاددول اددولردد  ا للل  لالددول ل ددت  للللل

 ددولآضددخ الطثلدداد لددلالددتلا لددوة لطددالط دد ل ا ه زددتلطددال  اطددولا ددئلطددالللللل
ل طخهل.

   عمدددال عدددئلؽمؾدددملادددالآمدددخ لد لط ددد لبدددتهلالددد هل َ دددٓوَ لللل
َ ددالَطِلَضددَخل ةددَخِ طالللا ال ٔو َمدد ملا ال ٔو َمدد ملللوللل صدد ل م غددول نددول لددو ل)للح الدد

 مِطددَوا ة ةِملَطددَ ل مٔاددللُرددْ َ اَ ل مددِتلَآددَخَ ل مَرددالُطَ ٓمددْتلٔ ددلل مِعددَ أأول مددال مَحًل مِ للل
ل.(1)(ُ ِتح زةوَنالللاْ َ ِوَ لاْ َ ِوَ 

 ا هدد الل لددتل   ددمل اددولردد  ا لاخلودد لمبددالاعدد ل خ ضددا لطددالا ه  ددخللللللللل
ل ا ض لهلا طخلللدثل  ت لن ابا لآاطا لضل تلعوتلا للئ.

 طددد لندددجال دددا لحبددداد ل آضدددادخلاطهعلدددوالآدددالاخلدددخ الد لادددتحللللللل
 طدددعرملطدددالاردددهلمال لطلردددمل دددخ طلا هل  ددد ل ا هلددد  لحلؾدددرملآالدددملللل
اخلدددخ اللل مدددثح ل ظردددخل ط ددد لادددال الدددالآذطدددولآالدددمللا للدددوةل آدددت للللللل

َبأل ال ددالَبٔزدد ّمالَ ٔل ال دداللل م مَ دداُهلُآْلَلدد ةلِاددُاللللللَ زمدداَ لَصددِ ّخالاخلددخ الد لاددتحلل)ل
 مٔادددللُطَلدددِ ٕطلَ ُندددَولَبدددأ ْسلٔ دددللاْ َمِزدددٔ ٔتلَادددِ َالظمِرَخاَادددِلل مِؤطدددٔولٔأمِ َمدددَخٔ لللللل

                                                           

ل.ل1/609ااالنضا ل/لا ز  لا علو  لل(1)
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َ ِ ٔمالةَرددالللٔ  َرددالَادداْحلَ ٔطِ َمددْخلَ ٓهددمللَ َؽددَلَرالَاددِ َالَ َتِ ددٔولُ ددٓمل مدداَ لَ ددال مَاددالَآألددٓللللل
ل.َمال مِاَ لٔطِالا ٓعَزأتلاِرَهِ ٔمِخل مل ٓا

 مددداَ ل مٓلَ ددد لا ال دددُولَ  مدددٓلَ لَطدددالٔبِ ددد لٔادددٔول مددداَ لُ دددٓملَ َ ٓردددَذل مَخدددَخَالَطدددَ للل
ل.(1)(ا ٓعاش 

  ددا ل  ددول ع ددولنددول ااعددولآالددللاددال ط دد للل  لددئلطددال رددلاولدطهعدداهللل
 ط دد ل الدد،لحبددادتل ددخ طلدةحازرددملادد  لد لدداحل ارددهع احل اددللردد  ا لل

لط خل ط  ت.
ا  ددخ لا ددج ل  هدداحهل نددولدحاة ل اددللردد  ا لام ددخل ا  ددجولل آالددملل

 اصدددلا لا  هعددد لادددتآوًل لدددخ لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللللللل
 لا الهددولللنددئلزددا ل اددولبلددئل نددولهلط دد لطهوا  ددا لطلددول  ددولآالددمللسلددوللللل
ا لغددتلاقح  دداد للل اعدد ل  اددولعدداحلضلددخ لا عدداشلآالددمللاخلددخ اللللللل

و لآهلددد لادددالحا لددد لقبهعددداول  هدددمللهلط دددتا لاملخزددد لاطهعددد لآدددالةآدددل
لا لها لللاجلواولدلة  ئلآال و.

 لدددتلزدددااوال لخ دددو لاخلالددد لا  دددخ ملا دددج ل هغدددالادددولا دددعصلذلمدددتللل
زددمواول لددئلا علددو ل)ا غدداةولللعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل  ددتلزددااوال للل

ل(ل نول ط لآالمللطالهل ته.ا ط 
ال ددت ل  ددا ل اددللردد  ا لااحرددا لحرددو لد ل ددخ طلحبددح لطددللللللحمبددال 

  دداحلطددال دداحالحبددا لا لا الدد لا ددج الزددا لآددتةنملسلددول ح دد لآددتاللللللللل

أٍََُْهُلل ُأَِ أٍََُْهُلل ُ ثيً للُْ   ا  المددا ل ا خآددا لآالددمللط ددخل ز ددتللل ددا ل لددا ل للللل

للآالددمللااهددتاتلطلددتطاتلطلخزدد لاددتحلطددال ددخفللللللل(2)[أَثيً للُْ يََْلل ُ ثيَُْللجنِ ٍَِّ  

لآال ددول ج ددوللامضددخز للل نددملا ددج ال حاة الا لهددا ل   لا ددعصلعددالمللاىللللل

                                                           

ل.3/51ا خ  لا االل(1)
ل.30روح لا ا ا لل(2)
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 ردددالمل ل  دددذل خ ضدددا ل  ل والدددتلا لهدددا للل  ل رددد جلا   ددداحل لها دددولللل

أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ ثيً للُْ دِذَلل ٍَْ أَََْْللضٍُْ   ددت لآال ددولالدد لامزددالم لاا ج دد لهل و ددول لددا ل ل

ل.ل(1)ل[ََذِي زئ فَجص كُوث ثيً َْ يًََْ هٍُْ صََْهُ ُأَِ

عددداح الث  ل دددو ل طعلددد ل زثدددخللللل دددحل لدددو ل  دددتل  لامزدددالم لمددداللل
آددتةنملردداح السلددولطلخزدد لاددتحلللد ددالزددا ل ث دد لطزهؾددل  ل  ال الددللللللللللل

نََُللج ََيْ َاَللمَ ََدُّللمَ  ا لددتةل هددمللهل ددو لاملخزدد للل  ددت لآال ددول و ددول لددا ل لللل

 .(2)[َِّْ دََْضِمَ دِجيَْْ   أَإِِِ فَ ٍِكَج َِّْ ثيُُْؤَِْنِنيَ يَهَجَِهُوَِ

 ٟ ضجً دلؼطوخ أحسدلبشا اؼزأجطٚا اٌف
 لدددتلبلدددئلاىلردددل ااولاحل دددا لا دددتا الةاحلدادددجاحل طوآشددد ل آددد  لللل
 نددلل الددوت لا رددلاولاحل مدد ل ا تا دد للل ددجال  ؾددئل بلددئلزددئلطزددالملللل

ق ه دداحلا زددل ئللل(3)ل[ثهْلل َِْج ثيء لل َثطَ ثيُُُْْللضَكٍََِ  طزددالم ل هالددوا ل و ددول لددا ل لل

 ددتانملاقازددا لآضددخاتل  لللا لددو مللل ا وخ دد لا ددج ل  ددولا  ددحىلللدثللللل
ل.ط اتلامزادئلاقاهحد  لهلا  و 

 الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددولل ددا ل الدد ل آددالرددلتلاددال اددلل  دداؼل)ل
  لا عدداشل صددتلاددحتل ددا لادال دداتل ددملادطثددئل ادطثددئل لهالددلللل ج ددول رددالمل

ا للددتلآالددملل زددتلة عددول ددل لزددا لة عددولعدداللالاصددهتلاددحتهل د لزددا لهلللللللل
تلة عددول مددال دد ىلا ددلحتلاا للددتل هددملل رتزددوللللة عددولح دد لااهالددللآالددملل زددلل

ل.(4)(اضللآالمللادح لطالاول و   

                                                           

ل.123روح لج لآمخا لل(1)
ل.5روح لا ا ا لل(2)
ل.6روح لا  ال لل(3)
ل.4/352ا عزادلل/لا زعالا   ًلل(4)
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تلد  دددولهلاق ه ددداحلل ه ؾدددئلاىلآدددذل بدددئل الددد لاقال ددداتل ال دددوللللل
اتل اقاهلدداةلآددالا دد لا ؾددخحل  رددلاولام زددت للل لددتلبلددئلاىللللللل اقاهلدد

ل.آذل بئلا علو لحمح لآاط للل طعا لرالطه تة 
   ؾددئلاىلآددذل بددئل  اددذ لا لددخج لطل ددذ لآلال دد ل ا ددت ل هؾددماللللل
طعردداالا تا دد للل ددجال حةلهلاحلددت  لا لترددلل) زددم لا غددح لادد  لللللللل
 اددد لآلدددت لاغددد  ل(ا دددواحة لآدددالا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددولل

ل رالمل طعول:
ل لو ل:لا للتل:لاحلمتلىلحولا لام ل)
ل  لو لاىل:لمحتاللآلت لل
لا للتل:لا خمحالا خ  مل  لو لل
ل  لو لاىل:ل  عمللآالٖللآلت لل
ل  لو لا للتل:لطا  ل و لا ت الل
ل  لو لاىل:لدل تاللآلت لل
ل لو لا للتل:لد ابلاللُتل د ابلازهل لل
ل ا ل:لنجهلاة  لا  ل ا لآلت لل
ل لو لا للتل:لانتاالا غخاشلد لج خهلل
ل.لل(1)ل( لو لاىل:ل رجال للت ل  للت لطالر  ل

 مل خيطج إٌجٟ )ق( ٌٍزؼطض ٌمبفٍخ أثٟ ؼف١بْ
 لددتلزددا لحؤردداتل ددخ طلصلهملددو لهلةاحلا عددت  لآالددمللسلددولة ح للللللل
 آعددتطال دد  للا لوا ددئلطددالا ه دداح للل هلطورددملاحلددجللل آعددتلامالمدداتلللل

ا ددعصلذلمددتللللل طعددولامعابددا لملخزدد لاددتحل ا ه ددخ ،لا لددا لآالددملل هددا لللللل

                                                           

ل.7/363ا  ضال ا ل ا ل الثلالصلل(1)
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عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآعددتطالبدداتلحرددو ل اددللردد  ا لا لط دد لللللللللل
ل عتارمل لها ول.

 رددالملطددالا زددع ل ج ددول   ددا لحرددو لعددالمللاىلآال ددول  ددا لااددال ددذ ل)
ا ثاا دد لل ددملا غددئلاددولآال ددولعددالواتلاىل لددا ل رددحطولآدد ا ل لددخ طلللللللللل

  ل ح دددو لآش مدد ل  ردددال طدددوا لزددث  لطللالددد لطدددالا ضددا لد لط ددد لل  ردددالللل
حبددح لطددال ددخ طللآم ددتنمل اددولردد  ا لاددال ددخولل  ل  ددئ:لللللللل حالددو ل

ل. حالو لحبح 
:لرلخطدد لاددالاو ددئلاددال ن ددتلاددالآلددتلطعددافلاددالدنددخ للللطددال الددهرم

ل.ل آمخ لاالا لاعل
 رددالملد لنددجهلا لدد لل  طددخلل ج ددول عددتولحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل

تلل اددولد ددال غددتلطددالزددا لظرددخهل اؽددخا لادداخلخ الل  لضله ددئلهلاحلضددل
ل.ا ل لل  ل لتحل اول اللملل خاا ل دل هاد 

 ردددالمل ج دددول ا غدددئلاددد اللرددد  ا ل  لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولللل
 دداحالد دد رملل اردده بخلؽمؾددملاددالآمددخ لا   دداح لل للثددولد ل نددئللللللللل
ط دد لطزددهع خا ل ددملد لاغددخلآ نددملل ددعر،لد لط دد لل ارددهع خلل ع ددخلللللللل

ل.(1)( نئلط  لل   آلوالددلا  ز 
 امخهدداحل  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل لطلددخالطددالامت عدد لللللل
 اللددا ل اللدد ل ا طددوا لللد ددالزددا لطلددخال  عدد ااولآالددمللسلددولة ح ل ددو للل

لامت ع للل اخلاا لخًل  ل ملا غح لهلا وخ اتلا لاط ل.
  دددتحبلا عددداشلطدددالعددداحلآال دددولامزدددالمو لطدددالامعلددد للل   لدددو لهللل

 آددالاغددخ ل ددخ طلهل خاردداللللآالدد رماقرددح للل اهعلددو لآددالاقآهددتاتلل
لآالمللا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.

                                                           

ل.ل1/107بواط لا ز  لل(1)
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 لددتلزددا لآالددملا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملار ددو ل ددخ طلللللللللل
  ظردددخلطدددالآالمدددول آدددت لعددد نملآال دددول آالدددمللااهضددداحلاقردددح ل زثدددخلل

الددت  ل ا الدد ل اددللردد  ا ل ددجال ااددولضلهدداشل ددجالا  ددو لابهمددئلادداخلخ الل
لامه خحل.

 لددتل ددا لا ددعصل طعددجل  لزددا لهلط دد ل لددئلا  ددخ لاا زددلللامهغددئللللللل
ا لددخج ل ا ددد ل هؾددمالا دددا ل   ددا لا ضدددخ ل ل ا هدددجز لللللج ددداتلهل ددح  ل

لااملاة.
وللل  الهلددللارددملاع زددول  لال ددشلا عدداشلطددال نددئلامددت ل ا لددخًلاخرددا هل

 اعددد لهلطوردددملاحلدددجللل ندددجهلا اللددداتاتلطدددالا ضدددوانتلآالدددمللعدددتولل
الو دددولللدثل ادددولدلضله دددتلآدددالا عددداشل  للددد ل ندددئلا هدددول  عددد ااوللللللل
 الددددتآو ل ا هلال ددددشلطدددد ل  لنددددجهلا     دددد لاددددوهل خ دددد ل هاللددددللا ؾددددخحللل

ل ق هما لا لهئلآعتلا هلال شل  لمب خل ز تلز احل خ طل.
لل ندددولردددابتلهلا ل ددد لاحلدددخا لللزمدددالللل  دددتل  دددتطوالآالدددملل علدددول

ل.(1) حاة الا ه ا ولهل  ال لامل  ل ا  خ لا  ل غاةفلنجهلا  ا ل
 نددئلزددا لدحرددا ل اددللردد  ا لحرددود لد ل ددخ طل عددتارال الخددخ الللللللل
 لهددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملط  ددت ل ط ددخا لللدثل اددولآالددملادد  لل

 دداحالامت عدد لللامخهدداحلالددمللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااو
لل  دددتل لدددا لمددداثال ل اله ددد ل دددجالامزددد   لادددئلنعدددابلصدددلولد ددداهلهللللل

                                                           

لل  تل عتحتلا ال ال لاماؽ  لل1443ا  و لنول و لاجلمل لا   لطالصرخلحا  لا   ل(1)
ندجهلا ال الد ل  الد للللل1443ا ل ا لا ها لل) لتل له لحؤ  لندح لصدرخلحا د لا   ل زدع للللل

للل   و ل و ل تلاجلمل ل   ل  ا لصرخلحا  لا   ل.ل8/10اجلمل ل
از  لاىلآذل بئل  لضل  لامزالم ل االتاارملل   ل غدخفلآدال ندئلا ح لا دلحتللللل

ل  ااتلزوح اا.(ل.



 233ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

ا  لدداحلادد  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل ددخال اللدداتل ا الدد ل اددللللللللل
لر  ا .

 آالددملل ددخ لنددجالا لغددتل ددا لاآددرتا لا لا الدد ل آددملطددالاقردده حتلللل
م ل لامزددددالآال ردددداللل  لالددددولق ا دددد ل ددددخ طللل بلالددددرال دددد ث لار ددددخلللل

 دددالآدددعرملا لدددجاول ا ؾدددخحللل ردددجالل امزدددالماتلا دددج الهلط ددد للل  

ل.(1)ل[يَّْ ٍَضُ ُّأنٍُْ إِال  ََذَىاخلخ الطالطغاة  ل و ول لا ل 

 طددالا ضددوانتلآالددملل  ل لدداتلا لا الدد ل آددملطددالاقردده حتلآال رددالرددخ  لل
محددذ لاددالآلددتلاموالددتل ا دد لزاادد ل لددئلرددع لطددالطلخزدد لاددتحل للددتلللللللللل

مللاىلآال ددول ج ددول رددالملآلددتللرددلل ل صددرخلآالددمللن ددخ لا ددعصلعددالللطؾددلل
ادد ،ل لمددولمحددذ لاددالآلددتلاموالددتلهل ح دد لطددالا غدد اا لزالددرملللل ددواتل 

 دد لرت ل لدد اتل ددخ طلل   لمحددذ ل لددملل اددالبرددئلهللللطددالامرددابخ ال)ل
 حماددد لحبددئلطددال ددخ طلل   ددذلا ددعرملدلددت لاددالآمددخ لل  ل  دداللللللللل

ل.(2)ل(ا عرمل ها 
 ل بلددئلا هلددخ ل اللا الدد لآخؽدد لخلددخ الرددخ  لللللل  هددمللنددجالا لددولل

محددذ لاددالآلددتلاموالددتلضلهدداالد للل دد ل  ددت   للل امخهدداحلا عددئللللللللل
 نددول ددخ الا زددخا ال ا  هادددتلطددالامت عدد ل دد سلالغددتلاقردده حتلآالددمللللل

لا لوا ئللل وبوهل:

ل.(3)[أَََج ًََََْْْنَجلَ إِال  َََُّْزَ يًَِْْجيَُِنيَ:ل و ول لا ل لا   

                                                           

ل.111روح لج لآمخا لل(1)
ل.2/338 ا علو  ل/لااالزث لا ز ل(2)
ل.107روح لا ال اتلل(3)
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:لح  دد ل آعا دد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملا نددئللللااللا ثدد
ط ددد للل  زثدددخنمل نالدددول آضددد  وللل زدددااوالحبددداد ل ازدددآتل ضدددرتزو لهللل

ل طوا ل  اح لا لوا ئل.
:ل لددتل طددخلاىلآددذل بددئلا ددعصلذلمددتا لعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللا ثا دد ل

أَََْللََِْ عََِللريَصَمَ   رددالملللاددتآو ل ددخ طل  رددح ل داددجاحنمللل ددا ل لددا ل لللل

ل.(1)[ث َقْ َدِنيَ

:ل ددا لا ذنددتلا دد لزددا لآال رددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددولللللللا خاادد ل

إِِِ ثيً للَْ هُللوَ   ج ددول رددالمل  عدد ااوللل ا ثلدد لا ؾددئلاىللل هلا هعذ ددئل للل

ل.(2)ل[ثي ِ  ث ُ ذُأ ثيْكُوِرِ ثيَُْضِنيُ

 ددول رددالمل  عدد ااولل:للالددللا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول جللاخلدداطسل
لاا غ ل همللوغوؼلا ت حل ا طوا لا  لارهو  لآال رال خ ط.

 اددول ددا لدطددالا  دده :ل ددالحرددو لاىل  ددالللل حةلآددال ردداط لاددالد ددتل)لل
ل.(3)(:ل نئل خبل عالآل ئلطالحااهل لا لل عذ ل تال

:ل  ددئل الددعصلعددالمللاىلآال ددول رددالمل دل عددذ لللللآددال اددللحا دد ل ددا لل )
 زددا لآل ددئللل:ل نددئل ددخبل عددالآل ددئلطعددذدللل لددا للطعذ دد لطددالا ضددلتل

 رددالملل طعددذ لد و ددولطددال ج ددول ددتلادداهلطعددذ لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول
 رددالمل ج ددولا خبددا ل ا عزدداتلمب دد لل ل ددئل خرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللللللل

ا ددوتلط دد ل دد لطعاد دد لل ددااللحرددو لاىلعددالمللاىلللللللل ددااذ لهلالدد،ل
:لدل ة ددئلا ل ددوتل  ل ددذ لحرددو لاىلعددالملللللل رددالمل  ددا ل ج ددولآال ددول

                                                           

ل.214روح لا ضلخاتلل(1)
ل.58روح لا جاح اتلل(2)
ل.ل3/561ااالزث ل/لا ز  لا علو  لل(3)
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 ردددالملطؾدددوخاالاددداحل و ل ل دددت ئلا هدددالل زدددا ل دددا لل ج دددولاىلآال دددول
ل.(1)(امز تل  ئلعح لطالاحل و 

 عزدددتلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل لدددتلةاحهل ة حلاددد لللللللل
ناصدددملد ل  دددا لآل دددئلال لرددداللل دددحلطلدددهػلا طدددخلاوحا ددد لامزدددالملطددداللل

اللل لعدددتطالندددابخلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللا  دددا خل  لآدددتطر
ل  ع ااولارهو لامضخزو لآالملل طحزرمل  طوا م.

 نددئلزددا لنددجالاقردده حتل ا شالددملرددللا ل لددذ لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلللل
آال ددول ج ددول رددالملآالددمللا هلددخ ل لا الدد ل اددللردد  ا لللاجلددواولدلة  ددئلللللل

رددح ل ددخ طلمل خبددولدلعددالمللاىلآال ددول ج ددول ردداللآال ددولللد ددالزددا لا ددعصل
 ندددتا هرمللل   ندددملطدددال ندددئلاجلذ دددخ للل  دددا ل لدددا لرلا لدددا لا دددعصلللل

قُللىْ ٍَجٍَََُُّللج ثينِللجكُ إِْ للٌ   ذلمددتا لعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اغدد   لا طددخل لللل

وَ ٍُْْللللٌِ ََُْللللووُ ثيً للللِْ إِيَللللَْهٍُْ اََُِْ للللج ثي للللًَِ يَللللُْ ًَُْللللمُ ثيُِللللَُوَثسِ أَث ََْضِ الَ إِيَللللَْ إِال  هُلللل   

           ُِ ُْللو ِْ َأثص ِذ َُجِصلل ًِ ِْ َأَن ً لل ُّ ِدجي َِ ٍُللْؤ  ًَِ ٌ  ثي لل  َ ٌ  ثْيللُأ ِْ ثيِنِذلل ُْللوِي ََ ِْ َأ ً لل َُِنوث ِدجي َُِللُش َفللَ ٍُ َأ

ل.(2)[يًََْ هٍُْ صَُْضَ ُأَِ

 طددالطل ددذاتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اددولزدددا لللللللللل
 للل دددا ل الددد لطددداللصلهعدددتلد ددداح لا ع دددخ لهل الدددوولا عددداشل داتلاقردددحلل

 الددج الز ددخ الطدد لل ا وآ ددتلاددجاحج دداتلا لددخج لاددذ د لطددال هؾددمالاقل  ادددئ
ا اارددال زددوتلآا لدد لا ددج الطددا وال او ددو لآالددمللآلدداة لا   ددا للل ددالبلددئلل

 ددو لاة دداتلا ارددالث لةاددادرمللل زددا لا   لارددملا هددتاخلللللل امضددخز ل  

                                                           

ل.ل5/231رلئلا تًل ا خصاةلهلر  ل  لا للاةلل(1)
ل.158روح لا آخافلل(2)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 236

صلذلمددتلعددالمللاىلهل ددا مل ا ضدد خلىلآددذل بددئلآالددمللالمدد لالثدد لا ددعللل
لآال ول ج ول رالمل طال  رالطالرلئلا تا  لد لاقاا ل ا خصاة.

 طددال غددادػلا علددو ل ا هعذ ددئلاطهعدداهلا عدداشلآددالا  دد  ل احلعدد للللللللل
داتلا ددعصللل دلآدد  لاا لال ددئلا عدداةحلطددالحؤردداتلا   ددخل ددجال ددتل زثددخللللللل 

  ددخاةلبدد طلامضددخز ل ح ددللا ددعصل  عدد ااولاا زدد وفللل   ددال الددوولللل
الؾددرملطدد لا ددعصللل ا ددلل،لاة ددخل دد لحا لآالددمللذلاحاهددولللاددئل  لللللل

لرحطرم.  لطالب طلامضخز لزااوالطل و لد اد
 نددئلزددا ل اددولردد  ا لاخرددادالولد ل ددخ طللل  اددولبرددئل رددر ئلاددالللل
آمدددخ ل سلدددونمل ددد لثنددداارملد لادددتحلزدددااوال لالمدددو لندددجالا طدددخلللللللل

لحل:امخهاحلالملللددل ارملزااوال خانعو لآالملل طو
لا لغل  لا للال  للل ا لها لآالارمل خ طل آضادخنال.لا   ل:
ل ها لا اعاتلامزالم لل ل  و  لجاادرملا   احل.لا ثاالل:

لزثخ لب طل خ طل.لا ثا  ل:
  دددا ل دددخ طلاددداحلخولا زدددخ ل لاخلا  ددد للل   دددالاىلآدددذللللا خااددد ل:

ل بئل  ذانم.
ا هل  ددئلااره غددا لاقرددح ل لددئل ذا ددتل طؾدداآ  لآددتةلللللاخلدداطسل:

ج ل دددت لآال دددولصدددوانتل  طددداحاتلآت دددت ل مدددالثزدددخلللامزدددالم ل ندددولا ددد

نََُلللج ا لدددخج لزخانددد ل خ ددد لطدددالا غددد اا ل اللهدددا لزمدددالهل و دددول لدددا ل للل

َُِهو         َِِننَي َيَهللج ُُللْؤ ّْ ثْي َِلل ِِ َفِ ٍَكللج  َْ   َأِإ َِْضللَم ِدللجْي ّْ َد َِلل ََدُّللَم  ل[َََِْيَ َاللَم 

لل ددا ل الدد لا  خاندد ل  صددتلطعرددالطوبددوة لهلطلزدد خلامضددخز لطدداللللللللل(1)
لااولا   و  لا لول  ل ارمل تحزو لا ارمل لا الو لآالمللا لا ئ.

 لبْٔٛ ئجزّبع ادلؼجعح اٌؼم١ٍخ ٚاحلؽ١خ مبصساق ٚاحس
                                                           

ل.5روح لا ا ا لل(1)
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ل لزملامل ذ لد ل زم ل:
لللآعدددتلا ال دددات:لامل دددذ لاحلزددد  ل ندددولردددوحلاموبلددد لا  ال ددد للا   

 زااددد لطل دددذاتلا ال ددداتل زددد  لطثدددئلرددد  ع لادددوىللل اا ددد لعددداحيللللللل
ل آغالطورملللل داخاتلآ زمللا اخؼل ا زمول.

:لامل ددذ لا للال دد ل نددللا لددخج لللزمددالزاادد لطل ددذاتل زدد  لللا ثدداالل
طعرددال ددت  لاقرددخاتللل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللآت ددت ل

ز ا ددد ل طدددالاددد ل عددداالولللل املدددخااللل داضدددلاولا لمدددخلللبخ دددا لامدددات
ل.ا ولا لا لال ئل ال ضوةلا  ث  

 طعرددددالطل ددددذاتلا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملهلا زددددع لللل
ا ال دددداتل طل ددددذاتلطل ذا ددددولا ت اآ دددد للل ا ددددالا لددددو لادددد  لادددد للل

اة ددخ الآمددو ل  غددوؼلطوالدد للل مل ددذاتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلللللل
ل آملزما ل ز  ا .لآال ول ج ول رالم

غددوال لطزدده ت لهلنددجالا ه زدد للل زددجالطغددوال لا زددع لللللل نددجالام
لا هت  ع  ل.

 ددااو ل نددولدا ددخاةلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللل  ه الددملل
ادداجلم لادد لامل ددذ لا للال دد ل احلزدد  للل الدد سلطددالاددصلطددالا ال دداتل ددادللللل
ادددامل ذ لا للال ددد لددلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل طددداللللللل

  و  لدددولاا  هددداولامعدددذ لآال دددول هرددداةهل اامزدددالم للللطل ذا دددولدظرددداحه
ل امزالماتل.

ل اجزخلنعال ز ما ل ا ثا ل المل ذاتلا للال  ل احلز  ل نول:
:ل دددددااو لدبهمددددداهلامل دددددذ لا للال ددددد ل احلزددددد  لمبغدددددتاوللا ثا ددددد 

 ددددخ الا ددددعصلعددددالملللطعددددو  ددددخةل ا ددددتلطددددالا و دددداد ل ا  ددددتا ل ل
طعددددول ددددخ الا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملم ددددتا لاملخزدددد للل 

اىلآال دددددول ج دددددول ردددددالملد لطلخزددددد لادددددتحل د لطلخزددددد ل  دددددتلللدثلللللل
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نََُللللج ََيْ َاَللللمَ ََدُّللللمَ َِللللّْ    حةلوغددددوؼلطلخزدددد لاددددتحل و ددددول لددددا ل للل

ل(1)ل[دََْضِللللللللللمَ دِللللللللللجيَْْ   أَإِِِ فَ ٍِكَللللللللللج َِللللللللللّْ ثيُُْللللللللللؤَِْنِنيَ يَهَللللللللللجَِهُوَِ   

صلاة وادددد لهلاحلدددد لالددددتطال ددددل لز  ددددال زدددداحآو لد لامددددوتل نددددمللللل

أَإِذْ ََللللل َأْسَ  عشدددددخ  للل وغدددددوؼلطلخزددددد ل  دددددتل حةل و دددددول لدددددا ل 

ل.(2)[َِّْ ََهًِْمَ صُذَو اُ ثيُُْؤَِْنِنيَ ََكَجعِ َ يًِْكِضَجوِ أَثيً ُْ ََُِْ ٌ عًٌٍََِ

جز لطدددالا رددداتلاحلزدددعملل دددلللل  ندددئلهل ا ددد لاة ددد لادددجزخل ح دددلللل

[لََيْ َاَلللمَ ل دددخةل  ددد ل ل هدددتا ملهل ا لددد لادددتحلللاجلدددواولالدددمللللللل

ل[لددلهلنا  لاة ه ل.لََ َأْسَ  

 ػسز وزبئت إٌجٟ زلّس )ق( ٚاٌزٟ رؽّٝ غعٚاد
ل هال والهلآتةنالآالمللبراتل:ا

ل:لمااللآضخ ل ذ  ل.ا   ل
ل:ل ز لآضخ ل ذ  ل.ا ثاا  ل
ل:لد تًل آضخ  ل.ا ثا ث ل
ل:ل حا ل آضخ  .ا خاال 

ل. ذ  لل نولا ج لازتلد لامضروحل:ليسل آضخ  اخلاطز ل
ل:لر ل آضخ  ل ذ  ل.ا زاةر ل

ل.ل(3):لرل ل آضخ  ل ذ  لا زاال ل
ل.(4):ل ح ل احالو لزمالآال هاة ا ثاطع ل

                                                           

ل.5روح لا ا ا لل(1)
ل.121روح لج لآمخا لل(2)
ل.ل1/55ااالنضا للل(3)
ل.ل2/353ا ز  لا علو  ل/لااالزث لل(4)
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  دددتل دددجزخل  دددتلا هددداال لآدددتة الرلدددهال  ل  دددذ اتلحردددو لاىللللللل
رلدد لرددل تلاددالامزدد تلل)للل ددا لا ذنددخ لعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل

ل رالملماامللآضخ ل ذ  . ج ول لو :ل ذالحرو لاىلعالمللاىلآال ول
ل رلهولطخ ل  خًل لو :ل حالال آضخ ا.

ل.(1)ل( حل ةحًل زا لث  ل نمال  لص  الرلولالتلث  
  ددا لذلمددتلاددالدردد او:ل زددا ل  دد لطددال ددذالحرددو لاىلعددالمللللللللل)

لرللال آضخ ال ذ  : رالملاع زولا  خا ل ج ولاىلآال ول
ل.ل ذ  ل ةا ل نملل ذ  لاداواتل:لا   
ل. ذ  لاواشلطالاا   لحؽوًل:ا ثاا  ل
ل.ل ذ  لا لض  لطالاوال عل ل:ا ثا ث ل
ل.ل ذ  لاتحلاد  ل والتلزخدلاالبااخل:لا خاال 

ل. ذ  لاتحلا لشممللا هملل هئلاىل  رالععاة تل خ ط:لاخلاطز ل
ل.لهمللاالشلا  تح ذ  لاعمللرال مل ل:ا زاةر ل

ل.ل ذ  لا زو  ل والتل االر  ا لاال خول:ا زاال ل
ل.ل طخل  ذ  ل و ا ل نملل ذ  لثل:ا ثاطع ل

ل.ل ذ  لحبخا لطلت لااحل ادل:ا هارل ل
ل.ل ذ  ل  تل:ا لاصخ ل

ل.لمحخاتلادرتل:احلاة  لآضخ ل
ل.ل ذ  لاعمللا عؾ ل:ا ثاا  لآضخ ل
ل. ذ  لثاتلا خ اهلطالشلئل:ا ثا ث لآضخ ل

ل.ل ذ  لاتحلاة خ ل:ا خاال لآضخ ل
ل.ل ذ  لة ط لاجلعت ل:لاخلاطز لآضخ ل

ل.ل ذ  لاخلعتول:لا زاةر لآضخ ل
                                                           

ل.2/353ا ز  لا علو  ل/لااالزث لل(1)
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ل.ل ذ  لاعملل خ ش ل:ا زاال لآضخ ل
ل. ذ  لاعمللحل ا لطالنج ئل:ا ثاطع لآضخ ل

ل.ل ذ  لثًل خةل:لا هارل لآضخ ل
ل. ذ  لاعمللامغوال لطال ذاآ ل:ا لضخ  ل

 دددددذ  لاحلت ل ددددد لدل خ دددددتل هدددددادل غدددددتهلللل:احلاة ددددد ل ا لضدددددخ  لل
ل.امضخزو 

ل. ذ  ل   :لا ثاا  ل ا لضخ  ل
ل.لآمخ لا لؾاتل:ا ثا ث ل ا لضخ  ل

ل.ل ذ  لا  ه ل:لا خاال ل ا لضخ  ل
ل. ذ  ل ع :لاخلاطز لا لضخ  ل

ل.ل ذ  لا وادال:ا زاةر ل ا لضخ  ل
ل ذ  ل لوب.ل:ا زاال ل ا لضخ  ل

هل زدد ل ددذ ات:ل ددذ  لاددتحل   ددتلللللل ددا لااددالدردد او:ل ا ددئلطعرددالللل
ل.ل(1)ل( اخلعتول  خ ش ل امغوال ل    ل ا  ه ل  ع ل ا وادا

ل.(2)ل(َ زماَاِ لا ٓزَخاَ الَرِلّلالَ  مِحَألَ لَرخ ٓ   لَ اِآَهَمَخلَ الماَ لُآَمخا)
امخهدداحل  لطددال زددمملل ددذ اتلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملد ددالللل

لنللزهادتل.
ا  ددهحفلادد ل  دد ل ددذ اتل زهادددتلعدد خ   ل اددولللللل  ددتل لددا ل  لل

  شدددلللل   عدددولادددذاهلآلاددددت لهلا عدددو ل لددده لآال دددول  ه دددخهلطعدددوللللللل
لطزادئلزث  لد ل و لا ل اط ل.

  ددتل حةلثزددخلآددتةلطددالزهادددتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللللل
ل رالملهلا لخج للل   سل  رالارمل ذ  ل نلل:

                                                           

ل.4/431ا ز  لا علو  ل/لااالزث لل(1)
ل.1/8ط اد لا وا ت لل(2)
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:لطلخزددد لادددتحللل  حةلثزخندددالهلردددوح لج لآمدددخا ل ردددوح لللللا   

إِذْ ََْْلللضٍُْ دِجيُْْللل ْأَرِ ثيللل ََُّْْج أَهُلللٍْ دِجيُْْللل ْأَرِ ثيْكُءْلللوَى     ا ا دددا للل طعدددول و دددول لدددا ل لل

َََْلل  ث  أَثي ِنْللخُ ََْْللفَىَ َِللنْهٍُْ أَيَللوْ صَوَثعَلل صٍُّْ الَيْضًََفْللضٍُْ فِللٌ ثيََُِْْللجلِ أَيَهِللّْ يََِكْضِللٌَ ثيً للُْ     

َ َنللز             ّْ َد ٌِ َعلل َّلل  ّْ ََلل ََللج  ْْ ٍَ َ َنللز  َأ ّْ َد ًَللَم َعلل ّْ َه ََلل ًِللَم  ُْ ََ ُْللواَل ِي ََْف  َِ َنللج

ل.ل(1)ل[أَإِِِ ثيً َْ يَََُُِ ٌ عًٌٍََِ

:لطلخزدد ل  ددتل حةلثزخنددالهلرددوح لج لآمددخا لل طعددول و ددولللللللا ثاا دد ل

ي ُِْللللووُ ٍَلللل ْعُونٍُْ فِللللٌ  إِذْ صُءْللللِْ ُأَِ أَالَ صًَْللللوُأَِ عًََللللي َََّلللل   أَث   لددددا ل 

َُلل             ُْ َيللِذرٌي ِد ً لل ٍْ َأثي َِللجَدُه ََ ََللج  ٍْ َأاَل  ََللج َفللجَصُه ًَللي  ُْللوث َع  َْْ ََْر َص ٍ  ِيَهلل ًُّللج ِدَشلل ََ  ٍْ ٍْ َفَأَثللجَدُه ج َُْيللَ ثُن

ل.(3()2)ل[صًََُُْْوَِ

:لعدددال لاحلت ل ددد لا دددج ليلهلصدددرخلث لا للدددت لطدددالا زدددع لللللا ثا ثددد ل

إِْ للج اهلاىلآددذل بددئل ه ددا للل ددا ل لددا ل للللا زاةردد ل الددر خ للل  ددتلٓرددللل

َْللَم          *فَضَْْنَللج يَللمَ فَضْْ للج َُذَِن للج   ًَ ُْ َع ََُضلل ْْ ِْ  ٍِ ٍُللِض ََللج َصللَأِيَ  َأ ِْْذللَم َأ ّْ َذ َِلل  ٌَ ََللج َصَكللِ   ُْ ً لل ََْشِفللَ  َيللَم ثي ِي

 ادددول ددده ل  دددا ل لدددا لوغدددوؼلندددجالا غدددال ل(4)[أٍََُْللل ٍَِمَ ِِللل َثعَج َُُْلللضَكَُِ ج

 ل ددا ل  لاجلردداةل ا لهددا ل دد سلا لالدد لا  اد دد لللد ددالا  ا دد لنددللام  ددخ لللللللللل
لآذل بئل ا  ودلاا بخل ا ثواولا لش م.لاىل ا خمح لطالآعتل

 أمسبء اٌثّبض اٌزٟ شوطد يف اٌمطآْ

                                                           

ل.42روح لا ا ا لل(1)
ل.153روح لج لآمخا لل(2)
ل(لطالنجالا ٔز خلا ج لا هػلاه ز لنجهلاة  لا  خا ل.ل124-123 اشخلاجلذتل)ل(3)
ل.2-1روح لا  ه لل(4)
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 طعددولا ددا للل(1)ل[صِذََْجَْللج يِهُللى  شَللٌْ    لددتلبلددئلاىلآددذل بددئلا لددخج ل للل

 ؾددئلاىلآددذل بددئلآالددمللا عدداشللل  دد سلطددال غددخل  ؾددالولرددل ااوللللللللل
نهمددد للل طعدددولادددذ  لا   ددد ل امودددخلل  لدددتةل زثدددخ لللللللاآالدددمللا  دددخةل ل

ا علا دداتل ا صدد احل ا ثمدداحللل  ددخًلثاتلاحلددتل  لا ثمددخل ددولآضددخاتللللللل

أَهُللوَ ثي للًَِ    لط دداتلا اددواهلطددالثاتلاجلددعسلللزمددالهل و ددول لددا ل لللللل

نِللللجس  ََْْ ُأشَللللجس  أََََْلللل َ ََْْ ُأشَللللجس  أَثينِخْللللىَ أَثيلللل َِْ َ َُخْضًَِفَللللج َُنًُُللللُْ أَثي ٍِْضُللللوَِ      ََََْْللللأَ اَ

أَثي َُِّلللجَِ َُضَََلللجدُِ ج أََََْللل َ َُضَََلللجدِْ  نًُُلللوث َِلللّْ ثََُللل ِِِ إِذَث ََثَُْللل َ أَاصُلللوث َّك لللُْ ٍَلللوٌَْ َّءَلللجلِِِ أَالَ  

  ل ع غددددخلثزددددخلا لددددخج ل العدددداشلللل(2)ل[ثيُُُْْلللل ِفِنيَ صُُْلللل ِفُوث إِْ للللُْ الَ ٍُِْللللخُّ 

وغددوؼلطددال ددذحهلهلاحل ددادل  لامعولدد لا لخا دد لاددئلثزددخلا لددخج لمدداحا لللللل
ل ذحهلهلامعا  لاحلاح ل   خًلهلا لاحة ل.

 ثزددخلنددجهلا ثمدداحلهلا لددخج لةآددو ل  اددا للل دبددخلآددالا   ددخللللللللللل
لل   رددال عددمللآدداللل آددالذلاحادد لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل

د لهلطضدددداحول ط دددداحولا ح لا  ددددذ ل سلددددوهل ارددددال ددددتآولا عدددداشلل
ا هدددتاخلهلادددت  لعدددع لاىللل ا دددخدولا  دددخ ملا دددج ل ه ؾدددئلادددولآالدددمللللل

لا عاشل.
 نددئلهل لددتةلثزددخلنددجهلا ثمدداحلهلا لددخج لاضدداح لد اة رددال   خ ردداللللللل

لز لحرا  لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالملاجلواولالمل. ا
ل  تلثزخلهلا لخج لزئلطال:

                                                           

ل.89روح لا ع ئلل(1)
ل.141روح لا الا لل(2)
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أَثينِخْللىَ أَثيلل َِْ َ َُخْضًَِفَللج   :لا عخ ددئل ا ددذح هللل ددا ل لددا ل للللا   ل ا ثدداال

        ُْ َّك لل َُللَ  َأاُصللوث  ََْث ِِ ِإَذث  َُللِ  ّْ َث َِلل ًُللوث  ْ  ُن ََللجِد ََُض َْللَ   ََ ُ ج َأ ََللجِد ََُض  َِ َِللج َِ َأثي ُّ ٍُْضللو ُْ َأثيِ  ًُلل َُُن

ل.(1)[ ِفُوث إِْ ُْ الَ ٍُِْخُّ ثيُُُْْ ِفِنيٍََوٌَْ َّءَجلِِِ أَالَ صُُْ

فَأَََْللللأَْْج يَهُللللٍْ دِللللِْ اَنِللللجس  َِللللّْ َْخَِللللىٍ :لا لعددددتللل ددددا ل لددددا ل ا ثا دددد ل

ل.(2)ل[أَََعْنَجحٍ يَهٍُْ فََُِج فَوَثنُِْ نَثِريَرٌ أََِنَُْج صَأْنًُُوَِ

أَثيلللللض نيِ :لا ددددده ل ا ذ هدددددو للل دددددا ل لدددددا ل لا ثا ددددد ل ا خااددددد ل

لل  دددجزخلا ثمددداحلآالدددمللسلدددولطهلدددتةلهلاة ددد لا وا دددت للللل(3)ل[أَثي ٍِْضُلللوِِ

أَهُلللوَ  ا المددداتل ال الددد لزمدددالهلاة ددده ل آدددحهللل زمدددالهل و دددول لدددا ل لللل

ثي للًَِ ََََْْللأَ اَنِللجس  ََْْ ُأشَللجس  أََََْلل َ ََْْ ُأشَللجس  أَثينِخْللىَ أَثيلل َِْ َ َُخْضًَِفَللج َُنًُُللُْ أَثي ٍِْضُللوَِ     

 َُِّلللجَِ َُضَََلللجدُِ ج أََََْللل َ َُضَََلللجدِْ  نًُُلللوث َِلللّْ ثََُللل ِِِ إِذَث ََثَُْللل َ أَاصُلللوث َّك لللُْ ٍَلللوٌَْ َّءَلللجلِِِ أَالَ  أَثي

 ل ددددا لآشدددد مل ؾددددئلاىلآددددذل بددددئلل(4)ل[صُُْلللل ِفُوث إِْ للللُْ الَ ٍُِْللللخُّ ثيُُُْْلللل ِفِنيَ

طددالل اق لدداحلآددال ددااو ل نددولطددالطددالاالددتل  ل خ دد لددل  ددذحهل  رددال زثددخللل
 ازردد للل  ددت لاة دد ل آددحهلآالددمللاق ددهحفل ا هلددا الهل لددملاجلددعسللللللللل
ا وا ددتلطددالا ثمدداحلللزمددالهلا ذ هددو ل ا خطددا للل نددولطددالادداولامثددا لللللل

لخ تل ا لعتل ا ه ل   نالزالرال هالالهل لمرال.اواهلا  ا

                                                           

ل.141روح لا الا لل(1)
ل.19روح لام طعو لل(2)
ل.1روح لا ه لل(3)
ل.141روح لا الا لل(4)
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 أَهُللل  ً إِيََْللمِ دَِِلللَْ ِ ثينِخًَْلللزِ :لا خ دددتل ا همدددخللل دددا ل لددا ل لاخلدداطسلل

  لح لددا ل خ ددا لردداآ لبع ددول  لددوللل داددتللللللل(1)ل[صَُُللجقِظْ عًَََْللمِ َُعَذ للج اَنًَِّللج   

  لهلا خ ددتل لددئل  ل  ددلسلطعددا  لآت ددت ل ا خ ددتلنددولا ددلال لا عاؽدد للللل
للل رولررئلا لال ل ا ؾمل.ا ال لث لا لضخ لا خ  ل ل

 آعدددتطال  لدددتلا خ دددتلزم ددد لطدددالامددداتل غددد ل دددخا للل  ه دددو ل وادددول
ل ضخ ول زثخلزثا  ل ر ا للل ا ئلد لاجل افل.   و ل

أََِللّْ   ددتلثزددخلا لددخج لا والدد لآالددمللسلددولاخلغددوؼلل ددا ل لددا ل للل

ل.(2)ل[ثينِخْىِ َِّْ عًََُِْْج قِنْوَثٌِ لَثََِْزئ

 ا ٔلعدددوا ل:لُآدددج ولا خ دددتللل ثزدددخل الددد لا عخ دددئل ندددولا  لددداحلللللللل
ا عخ ددئللل نددول امزدد وولا هعاردداللل العخ ددئل ل ددا لاحلابدد لد  ددولهل اللدد  لل

طعاردددل ل الهدددتاخلهلادددت  لعدددع لاىلآدددذل بدددئللل  دددولطعدددا  لزلدددحالهلللل
ل لو  لا لاهلآعتلا ذ ال ا ذ ب ل.

   ددئل ع دد لهل  ج دد لا لضددخ ل زثا دد لا ضددلخللل هلآددحال لددخلا ددت للللللللل
ل  لو  لاملت ل ا لشا لطال  لد خاشل  ول.

:لا خطددا ل ا ددج لثزددخلهلا لددخج ل ددح لطددخاتللل نددئل ددت للللا زدداةش
ندددجالا هلدددتةلادددجزخلا خطدددا لآالدددمللزثدددخ ل واددددتهل ا دددتآو لد لاقزثددداحلهل
دحاآهددددول ا لعا دددد لاضدددد خ ول  زددددو لولللاجلددددواولالددددملللدثل ظرددددختللللل

اا   هاط عدددداتللل زواددددولللها تحاردددداتلا ول دددد لا خعدددد ع ل احلت ثدددد لل عددددالل

                                                           

ل.25روح لطخ ملل(1)
ل.ل99روح لا الا لل(2)
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فََُُِِللج فَجنَُِللزئ أل حا ل   ندداللل ددا ل لددا ل ل آحبددا ل ددلللطؾدداةا ل   هرااددات

ل.ل(1)ل[أََْخْىئ أَََُِجٌِ

:لآمددددو لا علا دددداتل احللددددوول اخلؾددددخ اتللل ددددا ل لددددا للا زدددداا ل

ل.(2)ل[أَاَنِجس  ََيْفَجفَج*يِنُخْ ََِ دِِْ َّذًّج أََْذَجصَج  *أَََْ َيْنَج َِّْ ثيُُْْْءِ َثسِ ََج   ثََِجا ج  

ا لمدددد ل ا ضددددل لهلا لددددخج لللزمددددالهل و ددددول لددددا ل:لثزددددخلا ثدددداطا

ٍُوُْلل ُ ٍَََُُّللج ثيء لل  ٍ ُ ََفْضِنَللج فِللٌ َْللذْ ِ دَكَلل َثس  ِْللَُجٍِ ٍَللأْنًُُُُِّ َْللذْ ٌ عََِللجفٌ أََْللذْ ِ       

ل.(3)ل[ُْنْذُرَس  يُضْ ٍ أََُيَ َ ٍَجدَُِجس  يًََْ ٌ َََْاِ ُ إِيَي ثينِجكِ يًََْ ٍُُْ ًٍََُُْْوَِ

قطددا لآالددللآال ددولا زددح لللل:لصدد خ لامددودلللزمددالح  لآددالالللاردد لا ه

ل.(5)(ل4)[أَعًٍَِْ ََنْضُول   اللرل تلاخلتح لهل و ول لا ل 

 امعؾددددوةل  لامرتازددددتلالؾددددول ددددوولالدددد،للل   ددددو لمددددخ لهللللللل
لا ض خ .

 ددددول  لل(6)[فِللللٌ ِْلللل ٍَْ ََخْضُللللول :لا زددددتحللل ددددا ل لددددا ل ا لاصددددخل

ل صواب.

 آ٠بد اٌربظخ
آالددددملطزدددده ت لللد غدددداتل ثزددددخلاة دددداتلاخلاعدددد لاا زددددخخ  لهل

رددواتل الدد لا دد ل ددل لرددوتلآا لدد لا ددج الارددهرذت اللل   ة ددتل دعددحىللل

                                                           

ل.68روح لا خمحالل(1)
ل.16-14روح لا عل لل(2)
ل.46روح ل ورالل(3)
ل.29روح لا وا ل لل(4)
ل.9/387ا تحلامعثوحلل(5)
ل.28روح لا وا ل لل(6)
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اا خردددئللل  لاة ددداتلا ددد للدددجحلامزدددالم ل امزدددالماتلطدددالا زدددخخ  لللل

ٍَجٍَََُُّللج ثي للٍََِّ اََنُللوث الَ ٍَُْللخَ ْ قَللوٌٌ َِللّْ     اقرددهرذاتلادداة خ اللل ددا ل لددا ل لل

ٌٍ عََُللللي ََِْ ٍَهُوُْللللوث يََْلللل  ث َِللللنٍُُْْ أَالَ َُِْللللج ٌ َِللللّْ َُِْللللج   عََُللللي ََِْ     قَللللوْ

ْْللَ             ُُللوُ  َد ٍُ ثْيُف ْْلل ٍْ َأاَل َصَنللجَدُ أث ِدجَ ْيَكللجِح ِدللْتَ  ثاِل َُللُه ََُْف ُِللُ أث  ًْ ِّ َأاَل َص ُُ َِللْن َْلل  ث  ِّ َي ٍَُهلل

ٍْ ثيظ للجِي        ٍَُضللْخ َفُأْأَيِتللَم ُهلل  ٍْ ّْ َيلل ََلل ِِ َأ د غدداتل ثزدددخلل زددجالللل(1)[ُُوَِثإِلَاللج

اة دداتلا دد ل هلالدد لالددا لا دد دىل آددا لا ثددواول ا للدداولاقاهددتادللهللل
لا ل ل  لئل و لا ل اط .

ا دد دب:لا لدد لل نددولا ثددواولللل آددالاقطددا لا غدداةولآال ددولا زددح ل)لللل
ل.(2)( اة خ ل ا للاولا لا تا ا

 ال دد ل دل ضددرتشلثزددخل  دد ل)ا دد دب(ل  رددال اعدد ل  ددتل حةلنددجالالللللل
 ددح لطددخاتلهلا لددخج للل هلالدد ل ا ددت لطعرددالالددا لا دد دبل طددت لالدداتلللللل
بزددتلاقازددا لهلا لدد لد ل دد لا ددع ىلهلا غددوحل ا للدد لهلا للددوحلللللللل

ل.(3)[أََِّْ أَََثةٍُِِْ دَ ْ َٓئ إِيَي ٍَوٌِْ ٍُذَْْثُوَِ نول و ول لا ل 

ل طالج اتلآا لا  دبلا  خًل:

ثينِللللجَُ ٍُْْ ََُللللوَِ عًََََُْللللج َُلللل ُأًّث أَعََِللللًَّج أٍََللللوٌَْ صَكُللللوٌُ  هلج ل خآددددو ل لا   ل:

 ا لضدددللطدددالعددد اتلل لل ا  دددت(4)[ثيُِلللجعَزُ ََلْيًُِلللوث اوَ فِ ْعَلللوَِْ ََشَللل ِ ثيَْْلللََثحِ

تا اللل الدددد سلهلاة ددددخ ل ددددت ل آضددددلللل  لا غددددلاىل  ددددا لاحل ددددا لا دددد
امدددخاةلطددداللل امزددداتللل   دددئلامدددخاةلطدددالا  دددت ل ا لضدددللا دددت ا ل   للللل

                                                           

ل.10روح لاحل خاتلل(1)
ل.6/218ا ل احلل(2)
ل.100روح لام طعو لل(3)
ل.46روح ل ا خلل(4)
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 نددجالاملعددمللال ددتلللا لددخ لاق ددخاولزمددال لددا لآددخ لآالددمللا زدد الللل
لحلمئلا  ح لآالملل ل لهو.

اَنِجسِ ارهت ل  ؾا لاا ثواولا لش مل الم طع لزمالهل و ول لا ل لا ثاا  ل:

لل د لزاا ل(1)[عَ ٍِْ ثي ضٌِ أَعَ َ ثي َُُِّّْ عِذَجلَُِ دِجيْشََْخِ إِْ ُْ نَجَِ أَعْ ُُِ ََأْصًَِّلج 

 للل اردهت لآالدملل لاللردالالدا للللل  ل هؾدمالاق لداحلآدالاجلعد لللعدخا لللللاة

ل.(2)[الَ ٍَ َأَِْ فََُِج شَُُْ ج أَالَ  َََُْ ٍِ  ثا  دبلالو ول لا ل 

أَالَ صََُْْذَِّ ثي ٍََِّ قُضًُِوث فٌِ َْذَِىِ ثيً ِْ َََْوَثصَج دَىْ ََََّْج ٌ  و ول لا ل لا ثا ث ل:

ٍْ ٍُ ْ َقُوَِ فَ ِِّنيَ دَُِج اصَجهٍُْ ثيً ُْ َِّْ فَضًِِْْ أٍََُْضَذَِْ ُأَِ دِجي ٍََِّ  * (3)عِنْ َ ََد ُِ

ٍَُْضَذَِْل ُأَِ دِنَُِْْللز    * (4)يَلٍْ ًٍََْْكُلوث دُِِللٍْ َِلّْ يًَْفُِِلٍْ ََال  يَللوْفٌ عًََلٍَُِْْ أَالَ هُلٍْ ٍَْْ َُْللوَِ      

ل.(6(ل)5)ل[ِِ ثيً َْ الَ ٍُضَِ ُ ََاْ َ ثيُُْؤَِْنِنيََِّْ ثيً ِْ أَفَضْىٍ أَََ

قَجيُوث ٍَجأًٍََْنَج ََّْ دََْثَنَج  ا ج ل ل لئلالجاولا  دبلارهت لالو ول لا ل 

لل   الاقرهتد لاا ه   دئلدل خ دمللد لطلاحؽد لاة داتللللل(7)[َِّْ ََ ْقَ َِْج

ؼلآا لا  دبلللا غخضل ل ا عغوؼل ج اة  لا عصلذلمتلا واحة لوغو
لرلهال  ل نلل:ل  ا عاشلهلآا ل ا  دبلآالملل  وا

                                                           

ل.61روح لطخ ملل(1)
ل.13روح لاقازا لل(2)
 اشخلاجلذتلا ثاالل اخلمز لالتلاماد ل اجلذتلا ثا  ل اخلمز لالتلاماد لطالنجالل(3)

لا ه ز لا الج الباتالاه ز لنجهلاة  .
ل اشخلاجلذتلا ثا  ل اخلمز لالتلاماد لا ج لباتل اعا لاه ز لنجهلاة  ل.ل(4)
ل اشخلاجلذتلا خاا ل اخلمز لالتلاماد لا ج لباتل اعا لاه ز لنجهلاة  .ل(5)
ل.171-169روح لج لآمخا لل(6)
ل.52روح ل سلل(7)
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لا ج ل  و ل  هلح ؽ لطالح ا لاجلع .لا   ل:
لا ج ل  و ل  هل  خ لطال  خلا ع ا ل.لا ثاالل:

لاامزددد وتلآعدددولطدددالامزهؾدددل  ل سلدددونمللل ندددملا دددج لللا ثا ددد ل:
ل عول لآال رملطؾمو لنجهلاة  ل.

 واد ددد لطدددالااقؽدددا  لد لزدددو لآدددجاولا لددد ل ددد سلةادمدددا لاا عزدددل لل

ل[.ََّْ دََْثَنَج َِّْ ََ ْقَ َِْججال ا وال  نئلاملاعلل ا جاوول ال

 جلآدددالطلددداثلادددالبلدددئل دددا ل:ل دددا لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولللل )
طددالآمددئلجةطددللآمددح ل ددطل زلددملل ددولطددالآددجاولا لدد لطددالثزددخللللللل: رددالمل

ل.(1)(اى
زددالمل  لامزددالم لهل  ا ددولطددالآددجاولا لدد للل لددتلة ددولللل دداثال ددافلام

ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآالددمللاحلددخدل ا و ا دد لطعددول نددولاقزثدداحلل
لطالثزخلاى.

آددال اددلل ةطاطدد لآددال ةَاددللاددالزلددتل ددا ل:ل ددا لحرددو لاىلعددال ملللللللل )
:لطدددال دددخ لردددوح لا  دددذاول آالَّمردددال نالدددول طددداللل ج دددول ردددالملاىلآال دددو

ل.(2)(طال  لا عول ةآوللا طا لطالآجاولا ل 
 رددالمل لددو ل:ل اذ دد لآالددٓلللل ج ددولحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولل آددال)

  ددا ل:للنددللاماالدد لهلللللرددوح ل لدداحبل نددلل ح ددو لج دد ل الدد ل ا ددت لللللل
الدد لا لددخج لا للددوحللل د ل ددخ ت ل ددئلنددولاىل  ددتلهلعددح ل لددت ل ددخات ل لل

لل د ل ددخات ل ددئل ددال  رددالا  ددا خ  لهلعددح ل لددت لحادد لا لددخج للل د للللللللل
ل.(3)( خات لدثالد ذ  لهلعح ل لت لاغالا لخج 

                                                           

ل.ل1/301ا تحلامعثوحلل(1)
ل.ل11/75ا ثلالصل/لا  ضال ا ل ا لل(2)
ل.ل10/62ا تحلامعثوحلل(3)
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 طددالاقآ ددادلهلالددو لذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اددول لطلدد للل
ا لهددا ل ردد  لا ددتطاتلللد ددال ددا لللادد  لا ع ددا لطددالآددجاولا لدد لاددا  ذ ل لل

ا دددج ل لددد ل ةاتلا  دددخاد،لا للاة ددد ل  دددخات لا لددددخج للللللاردددالادددجزخلاىلللد
 ا طدددخلاددداملخ فل ا عردددللآدددالامع دددخلاغددد   لا غدددحىل اقعدددحىلللللللل
 اقطهعدداهلآددالردد  لا ددتطاتل اقؽددخاحلاددا   ل د ددحفلا طددوا لا لاطدد لللللل

 ثي للٍََِّ نَفَلل ُأث أََِلل ُّأث عَللّْ َْللذَِىِ ثيً للِْ  ِلَْْللجهٍُْ عَللََثد ج    اخلاعدد للل ددا ل لددا ل ل

ل.(1)[فَوْ َ ثيَََْثحِ دَُِج نَجُْوث ٍُفُِْ ُأَِ

 لبْٔٛ ادلمبضٔخ ثني وً ِؼطوزني يف أ٠بَ إٌجٛح
لا الاره تا لآالملهلا  لول ا ت اهلاملاح لا لزئلطال:

ل:لزئلطلخزه ل  ا لا علو ل.لا   
ل:لزئلرخ ه لطالرخا الاقرح ل.ا ثاالل

طلددتطاتلطلخزدد لاددتحل   ددتللطلددتطاتلزددئلطلددخزه لللطثددئلل:لا ثا دد ل
للل ا لطلخز ل  تل اخلعتول.

ل رلاولزئلطالاملخزه ل.:لا خاا ل
لاه   لزئلطلخزه ل.:لاخلاطسل

ل:لآتةلامزالم ل آتةلامضخز لهلزئلطلخز ل.ا زاةشل
ل.ا  لاذ  لوغوؼلزئلطالاملخزه :لاة اتلا لخجا  لا زاا ل
ه ل امعددا  لامرتصدد  لآدداللل:لا زددع لا علو دد لهلزددئلطددالاملددخزلللا ثدداطال

لطالزئلطالاملخزه .ل ا عهادجلامزهلخ لل زئلطالاملخزه ل
ادددتحل طلخزددد ل  دددتللللطلخزددد ل طلدددهػلندددجالا  غدددئلااملاحاددد لاددد للل

وؼلطدددال بددددوللل رعدددابلطدددداة للل ا عزدددل لا عرمدددالنددددولا لمدددو ل اخلغددددللل

                                                           

ل.88روح لا ع ئلل(1)
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لل   ددخًل   ددرتاولا عرمدداللل زددجالثاتلا عزددل لادد لطلدداحبل  ددا للل   هلددات
لا علو لا  خًل ؾخ ح لا هلا الآالمللسلولاموبل لاجلذد  لا عرا.

لط روط لهلآالملامعو لآالملل حال ل  زا ل:ا عزل لا لزال  ل  ل 
 لطغددداة  ل  دددتنمال عولددد ل ددد ما هزدددا  لاددد لا  الددد  للل لا   ل:

 لللهت لمبثددا لطه ددخحل نددولاقازددا ل ا عددا للآالددمللطغدداة  لاة ددخللل  زددل
لزا لاا  (ل) زئلاا  لاازا (.  ل غ لا لو ل)زئلاا

 اددد  للمبثدددا ل  ددد لآالدددو لا لدددخج ل ا  لدددولطثدددئلا غددد ا لا وابدددتللللللل

فََُلللّْ شَلللُِ َ َِلللنْهٍُْ ثيَِلللُْ َ لل دددا ل لدددا ل لاا عدددئل عددد ا لصدددرخلحطؾدددا 

ل.(1)[فًَََْءُُُْْ

فًََللٍْ صََِلل ُأث ََللج   فَضَََُُُِللوث     ددا ل لددا ل ل طثددئلا وردداح لا رتاا دد ل ا هدد مملللللل

ل.(2)[عََ ذ ج فَجََُُْْوث دِوُاُوهِهٍُْ أٍَََْ ٍِهٍُْ َِنََُِِْْْ  ث 

 طدددالا ورددداح لاماد ددد ل ا وؽدددوتل ا عزدددل لا عرمدددالا لمدددو ل اخلغدددوؼلل
ل.اموال ل  ل زئلاجلعاا لطالنجهلا وراح ل

ا خرددو ل حؤ ددد لل طثدددئل طثددئلا غددت  لا وابلددد لاا عددئل ا ذزددا للللللل
آددذل بددئللل  ددتلح ًللللا ددج لالثددولاىلامالدد لللدثل ددخًلا خرددو لامالدد لللل

لحرو لاىلعالمللاىلآال ول ج ول رالملب د ئ.
ازددل لا لمددو ل اخلغددوؼلاموالدد للل نددللادد لزالدد  ل عولدد لللللا ثدداالل:

ة  لا ل ددددسلطثددددئلا ددددو للل  ددددتنمالآالددددملل  دددد لطغدددداة  لاة ددددخ
 ا علددو للل  ددئلاددصل ددو مللد  ددوللل   ددالا ددو للطددالاىل دد  لل  دد لا ددعصل

أَََأَّْلللي ََدُّلللمَ إِيَلللي ثينِْْلللىِ ََِْ ثص خِلللًَِ َِلللّْ زمدددالهل و دددول لدددا ل 

                                                           

ل.185روح لا للخ لل(1)
ل.6 لروح لامادتل(2)
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للللل طثدددئلا هعذ دددئل ا لدددخج (1)[ثيَِْذَلللجوِ دَُُوصَلللج أََِلللّْ ثيَِلللََ ِ أََُِِلللج ٍَْْ ِشُلللوَِ 

ل احل وا ل ا وادخ.
ا لمددددو ل اخلغددددوؼلطددددال بددددول:لدثل الهلددددللا  ال ددددا لهللا ثا دددد ل:

ذزددددا لبااددددتل  غددددادػلة  ل  ددددخًلطثددددئلا غددددح ل ا غدددد ا للل ا للل
ل. اخلمسللل ا عثخل ا ضلخ

للدثل الهلددللا  ددوا طلا شددانخ للل(2)[ثيْفَللوَثِّ َ ََللج ََُِلل َ َِنَُْللج أَََللج دَغَللَّ      

ل ا لا ع لاوبوهلطعرالاحلخط ل ا لل لا جا لللل   رتولا  خً.
  لا الج الطلهالدال  دتنمالللالا هلا ال:ل  ل لنجهلا عزل لا لا  لا خاا ل:

لا عوحل ا شالم . آالاة خلهم  لامغاة  للللطثئل:لاقاا ل ا   خللل
 ا عزددل لادد لزددئلطلددخزه لطددالطلدداحبلاقرددح لنددولا ثا دد ل آددحهلللللللل

اددتلطددالا ددا لزددئلطددال رعددابلطدداة ل   هلدداتل   ددخًل   ددرتاولا عرمدداللل دل
ثح لطدداة لاق هلدداتلادد لنددا  لامدداة  للل   ددهحفلهل  ددخاةلزددئلطدداة لللطددل

طلخزددد لادددتحل   دددتل هالدددالهلالددد،ل  خاةندددالآدددالطددداة لاق هلددداتلاددد للل
طلخزدد ل  ددتل اخلعددتفل زددجالاا عزددل لمدداة لاق ددرتاوللل ن ددجالاا عزددل للللللللل
 العزددل لادد لاملدداحبلا  ددخًللل اقا دداولهلالدد،لا  ددخاةل اق ددهحفللللللل

 ددت لآالددملللهل  ددخًلطتحردد لقرددهلخاتلامددواآ للل طعرددالا ضددوانتلا دد لللل
ل ااو ل) ل  ذلا عصلذلمتل)ؼ(ل  تا (.

 ِبزح اإلٌزمبء ثني ِؼطوخ ثسض ٚأحس
ل:لبراتطال نلل

:ل دددا لا دددت اهل اقؽدددوخاحل اللهدددا لطدددال لدددئلا دددعصلذلمدددتلللللللا   

ٍَجٍَََُُّللج عددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااوللل  ددت لآال ددول و ددول لددا ل للللل
                                                           

ل.68روح لا ع ئلل(1)
ل.151روح لا الا لل(2)
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ثي لللٍََِّ اََنُلللوث قَلللجصًُِوث ثي لللٍََِّ ًٍَُلللوَْهٍُْ َِلللّْ ثيْهُف لللجَِ أَيَََِْللل ُأث فِلللَهٍُْ ًَِْظَلللزَ أَثعًَُُْلللوث      

دثل ضددددمئلطؾدددداط لنددددجهلاة دددد لزددددح لطدددداللل(1)[ََِِ ثيً للللَْ ََلللل َ ثيُُْللللض كِنيَ

لاملخزه ل.
:ل زددممللزددئلطددالطلخزدد لاددتحل   ددتلطددال لددئلآالمدداتلا ه زدد لللللل ا ثاا دد

 ا زدد  ل ا هدد ح ىل ددذ  للل  لددا ل ددذ  لاددتحللل  ددذ  ل  ددتللل  ه ددا خللللللل
قردددح لطلعدددمللاجلرددداةل ا غددد ل اضدددخلاهلندددجهلا هزدددم  لق ددداة لا  دددذ  ل
ل ة ،ل ال  خل ط ان ملا ؾح  ل.

صددخادطل امخهدداحل  لزددح لطعرددال  زدد ل ددذ  للل دل همدد لهل  لطعرددالللل
ا  دددذ  للل طعردددالا  دددو ل املا هددد للل  غدددتلاالدددت ل  ل خ ددد لل د دددذاهلللللللل
اةطددع للل ا ل ددا لاا عرددتل ا زددالتل ألطددوا لا لاطدد لللد ددالزاادد لزددئلطددال
طلخزدد لاددتحل   ددتلة اآددا لطددال لددئلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللللللل

لللمضددخز  زددم  لزددئلطعرمددالا ارددال ددذ  لطددال لددئلاللللل دداا   عدد ااوللل
هل  ددتلآالددملللهلاددتحللل  ددذ  رملللل  لددا ل ددذ  لامضددخز لللل ددذا  رددملا 

لامت ع ل.
:لادددذ  لا لدددخج لا دددئلطدددالطلخزددد لادددتحل   دددتللل مدددالج ددداتلل ا ثا ثددد

أَيَكَللل ْ َْءَللل َنٍُُ ثيً لللُْ دِذَللل ٍَْ أَََْْلللضٍُْ ََذِي لللزئ فَلللجص كُوث ثيً لللَْ يًََْ هُلللٍْ      طلخزددد لادددتحل و دددول لدددا ل لل

نََُلللج ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ    و دددول لدددا ل لل طعردددال(2)[صََْلللهُ ُأَِ

ل.(3)[أَإِِِ فَ ٍِكَج َِّْ ثيُُْؤَِْنِنيَ يَهَجَِهُوَِ

                                                           

ل.124روح لا هوا لل(1)
ل.123روح لج لآمخا لل(2)
ل.5روح لا ا ا لل(3)
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 ددهحفلادد لا غدد اا لهلل زددممللرددوح لا ا ددا لازددوح لاددتحل  لللزمددا
ل ود  لا ا ا ل.

  ددتلاذ دد لج دداتلطهلددتة لللطعرددالطهها  دد لوغددوؼلطلخزدد ل  ددتلطعردداللل

أَإِذْ ََللل َأْسَ َِلللّْ ََهًِْلللمَ صُذَلللو اُ ثيُُْلللؤَِْنِنيَ ََكَجعِللل َ يًِْكِضَلللجوِ أَثيً لللُْ     ل و دددول لدددا 

هَُِللشْ عَجةِفَضَللجِِ َِللنْهٍُْ ََِْ صَفََْللرَ أَثيً للُْ أَيََُُُُِّللج أَعًََللي ثيً للِْ فًَََْضَوَن للىْ      *َْللَُِ ٌ عًَِللٌٍَ  

ل.(1)ل[ثيُُْؤَِْنُوَِ

لاذ دد لوغددوؼلزددئلرددوح ل  هلالدد ل طددالا هلددا الهلآددتةلاة دداتلا دد 
لمباة لاق رتاولا لاة ه للل   سلطاة لاق هلاتلنجهل.ل

:ل بددوةلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلزددئلطددالللل ا خاالدد
املدددخزه لدطاطدددا ل  اددددتا للل  رتصددد لآعدددول ؾدددوحلا دددو للطلدددوللل ندددئللل

آال دددوللطلدددهػلاقاه ددداهلطدددالا دددو للهلط دددتا لاملخزددد لادددا عصلعدددالمللاى
ل ج ول رالملللاجلواولدلللدثل اول ضمئل:

:لداه دداهلحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل امردددابخ الللللللا   ل
 ددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددولللل  ا اغدداحلا ددج الهلام ددتا لطددالا ددو لللللللل

ا ال ُرددٓملدِ لَ ِرألددْ لَنددٔجٔهلاْ ٔلَغدداَا ةلاْ َ ددِوَ ل مدداللل ج ددول رددالملهلةآادددول ددو لاددتحل)ل
ل.(2)ل(ُ ِلَلِت

أَََلللج يًََكْلللشُ   آالددد ل الددد لا عددداشلندددولآلددداة رملىل دددجال دددا ل لدددا ل للل

   ددالمدداثال ددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددولللللل(3)[ثيَِْللِّ أَثإلِْلل َ إِال  يََِْْذُلل ُأِِ  

ل ج ول رالملنجالا تآاتلللاجلواولطال بوهل:

                                                           

ل.122-121روح لج لآمخا لل(1)
ل.1/626ااالنضا /لا ز  لل(2)
ل.56روح لا جاح اتلل(3)
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الملول ج ددول ردد:لدحاة ل  ددا لا ل اطدد لالددتل هددئلا ددعصلعددالمللاىلآال ددللل  د 
ل.ل  ع ااولهلطلخز لاتح

ل:لاملغوةل غوؼلآلاة لاىلآذل بئلهلاجلذ خ . اا ا ل
:ل اللددللا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملا لضدداح لاا عغددخلل ا ثددا ل

 رددالم:ل ج ددول ددا لرددل تلاددالامزدد ت:ل ددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولللللل)
ل.(1)ل(ا الرملداملل ر   لآرتبل  آتبللا الرملد ل ض لدل للت

ل طعولرحط لا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالملطالا لهئل.
ل:لةآاتلا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالملنجالطالا و لل.حاالا ل

ل ندددئ:لا دددا لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملحلابددد لللللل اطزدددا ل
لا ح لد لاغخهل و لطلخز لاتحل.

:لا هؾددخهل ا هورددئلهلا ددتآاتللل ا ددا لا ؾددلال ا زدد  ع للللللراةرددا ل
لا ل ت لاىلآذل بئلحباتل ؾالول لا ل.ل

ل:لال لا غ اا لآالمللا ت اهل ا غ لهلط تا لاملخز ل.راالا ل
:لحبددداتلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملادددذ  لامحد ددد لللللل اطعدددا ل

ل عغخ ول.
 دددخًلزالدددرالطددداللل ااردددهثعاتلا وبدددولا   ل آدددحهل دددا لا وبدددوهلا لللل

لطغاة  لنجالا تآات.
:لداه ددداهلآمدددو لامردددابخ ال ا اغددداحلطدددالا دددو للهلط دددتا للا ثددداال

لطلخز ل  تل همللا ج ال لضلؾخ ناللل  ل لالموالاو وآرال.ل
:لاددذ  لا ددو للآالددمللا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللا ثا دد ل

لهلط تا لطلخز لاتحلالم لآالملل نئلامت ع ل  لا ل.
:لدحاة لحمحددد لاجلملددد لا غددد اا ل ا دددج الز دددخ الهلط دددتا لا خااددد ل

طلخزدد لاددتحلطددالا ددو للطدد لا هلددا الهلزددمل ز ددال اددوهلا خمحدد لدثل  لللللل
                                                           

ل.ل3/200ا ز  لا علو  ل/لااالزث لل(1)
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ا خمحدددد لا دددد لبدددداتتل المدددد طع ل وط ددددجلاددددا و لل ؽددددلافلا خمحدددد لل

أَََللللج ََََْْللللًْنَجلَ إِال  َََُّْللللزَ      نددددملللل نددددولطددددالطغدددداة  ل و ددددول لددددا ل لللل

ل.(1)[يًَِْْجيَُِنيَ

 دل لدداح لادد لنددجهلا وبددوهللل زالددرالطددالطغدداة  لا ع دد لا لددا للللللللل
لطالا و لل العصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.

ل(2)ل[ٍَلللللوٌَْ ثيْضَكَلللللي ثيَََُْْْلللللجِِ   :لادددددذ  ل و دددددول لدددددا ل لللل اخلاطزددددد

لوغوؼلزئلطالاملخزه ل.
ل:لاذ  لامحد  لهلزئلطالاملخزه ل.ل ا زاةر

اددذ  لامحد دد لنددولاغددخ لا ددعصلذلمددتلعددالملللل:لطوؽددوهل آالدد ا زدداال ل
لاىلآال ول ج ول رالمل ح  لا لهئلآعول.

:لااهدددتاتلامضدددخز لاا لهدددا لهلزدددئلطدددالاملدددخزه ل رددد ا ملللثاطعددد ا 
لاملاحد ل.

:لادددخ دلاقطدددا لآالدددللآال دددولا زدددح لهلزدددئلطدددالاملدددخزه للللهاردددل ا 
 آل ددت لل لهددا ل خرددا ل ددخ طلللدثلاددخدل ددو لاددتحلنددول محددذ لاددالاموالددتلل

ادددالاحلددداح لد لآهلددد لادددالحا لددد للل    دددولصددد ل ل ااعدددولا و  دددتلا دددج اللللل
ل عخ الآالمللامعابذ ل ا لها .

اددال اددللل اددولرددلتلآعددتطالعدداحللزمددالاددخدلمب ددخةهل ددو لطلخزدد ل  ددتللل
َ  مِحَرددَئل اطددئل ددواتلامضددخز ل ه ددتًلا غدد اا لادد لا غدد  ل)لللللل ال دد ل

َ َردددال َملد مدددمللَآألدددٓللِادددا ل مٔادددلل مأ دددٕتل ج دددولَحُردددوُ لا ال دددٔولَعدددال مللا ال دددُولَآالمِ دددٔول
ح ِؽددَواُ لا ال ددٔولَآالمِ ددٔول مِ ل مددٓتَ لا ٓخاَ دد ل مَهلمددٓتَ لَآألددٓلللل ملمدداَ ل مَاددال مُاددولاْ  ةَغددم للللللللل

ل.َ ُ لماُ ل مُاولاْ لةَغم لٔ  َمال ماَ لاِاُالٔنَضا ا
                                                           

ل.107روح لا ال اتلل(1)
ل.41لللروح لا ا ا للل155روح لج لآمخا لل(2)
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أتلاْ ُمِضددخ ٔزَ ل مِ ل مَعدداَةاُهل مُاددولَرددِلٔتلِاددا ل مٔاددلل ماْلَ دد ملللَ ُنددَولَعددأ ُتلٔ ددوَللل
 مدداَ لَاَلددِمل.ل مَلددَخَدالَاددِ الللللَنددِئل مدد لَ ددال مَاددالاْ لةَغددم لٔ ددللاْ ٔلددَخاد لٔطددِالَ اَبددٕ لللللل

ا ٓغدد  ِ ا ل ماِ َهالم مددالَؽددِخَاَهِ ا ل مَؾددَخَاُولَآألددٓلل مَغددَخَآُولُ ددٓملاِاَغددَخَفلَآِعددُولَ  مددِمللللللللل
 ملمدداَ لدٓاددُولاِرددَهْلَلالمٔعلللللالمددال ةِبر ددِذتلَآالمِ ددٔوللُ ِ َرددِذلَآالمِ ددٔول ملمدداَ ل مددُول مِعددَ اُاُول م ملل

لٔاَلِوَحٔ ٔوللل مَلوم مِهٔعللَآِعُولا ٓخٔ ُملَ َآَخْ ُ ل مٓ لا ال َولَآٓذلَ َبٓئل مِتل مَهالمُول.
َ ُ لمدداُ لدٓ ل مَاددالَرددِلٔتلِاددا ل مٔاددلل ماْلَ دد ملَ ددَخَالَاددِ َالا ٓغدد  ِ ا ل مَعدداَةًل مَادداللللللللل

ُدلٔادددَخاّداللل مالمدددِملَ ِخدددَخِالد مِ دددٔول مَ دددْتل.ل ملمددداَ لَ دددال مِعدددَ اَول مأعدددْملَطدددِالُ َلددداح 
ُطَ ٓمددٕتلَدَآِمددُهِمل مٓ ل مِهالمددازةِملٔ ددللاْ َ ٓعددٔ لَ  مٓ ل مِهالماَاددالٔ ددللا ٓعدداح لزمددَجِاُهِملَ ام ال ددأ لللل

ُال مٔاددلل مددِولَ ِلالمُمددوَ لَثٔ دد ملَ ل ددال مَخددَخَالد مددٓللَاِلُؾدد ةِمل مَخددَخَالد مِ ددٔولَآألددٓللِاددللللللل
ل.(1)ل( مأ ٕتللل ماِ َهالم مالَؽِخَاَهِ ا ل مَؾَخَاُولَآألٓلل ملمَهالمُو

   دددتلمضدددخزللل:لطح دددا لا دددعصلهلزدددئلطدددالطلخزددد لادددتحلللل لا لاصدددخ
ل. خ ط

:ل ددت لزددئلطددالاملددخزه لآالددملل ددااو ل) ل  ددذلا ددعصلللللآضددخ ل احلاة دد
ل)ؼ(ل  تا(.

  ددئلطددال الدد لل:لآددتةلا غدد اا لهلزددئلطددالاملددخزه لللل دد لآضددخ للا ثاا
لآتةلامضخز للل ر   للا ه غ ئلهلطاة لاق رتاول.

 آددتةلا غدد اا لهلطلخزدد ل  ددتلرددللماد لا عمددالزددا لآددتةلامضددخز للللل
ل ح  لجدفلحبئل.

:ل   بددالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولللللل لآضددخ لا ثا ثدد
لاذ الامضخز ل اللها لهلطلخز لاتحل   تل.

آددتةلطددالا ضددرتاتللل آددتةلطددالامضددخز لللللل:لرددلوشل لآضددخ لا خاالدد
لهلزئلطالاملخزه للل ر   للا هلا الهلا لتةلمباة لاق رتاول.

                                                           

ل.2/73ااالنضا ل/لا ز  لل(1)
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:ل  ددوهل رددخًلطددالامضددخز لا ددتلامزددالم لهلزددئللللللل لآضددخ لاخلاطزدد
لطالاملخزه لط لا هلا الهلا لتةل.

:ل ل لدد لطددالامزددالم ل ردد لا ددتلامضددخز لهلزددئللللللردد لآضددخ للا زاة
 نددولطددالطل ددذاتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللللللللللطددالاملددخزه ل

ل. رالملهلا زع لا ت اآ  
:ل  لددد لزدددئلطدددالطلخزددد لادددتحل طلخزددد ل  دددتلالدددتل لآضدددخ لا زددداال

لن خ لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.
:ل رددددال  ل   ددددو لامضددددخز ل ؽددددلافلا دددد لآعددددتل لآضددددخ لا ثاطعدددد
لا غ اا ل.

عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملاددد لللل:لطعددداةا لا دددعصلل لآضدددخ لا هاردددل
لا غ  ل) و والدلد ولددلاىل  ال وال(.

:لارهضددداح لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل عددد ااولللضدددخ  ا 
ل لئلاتتلاملخز .

:لاصددددرتابلامرددددابخ ال ا اغدددداحلهلزددددئلطددددالا لضددددخ  لاحلاة دددد ل 
لاملخزه ل.

لامت ع ل.ل:لزئلطالاملخزه ل احالط  ل  احا ل ا لضخ  لثاا ا 
:لد ه دداحل ددخ طل ذطددا ل ط ددا لزددئلطددالطلددخز للللل ل ا لضددخ  لا ثا ثدد

لاتحل   تل.
:لآالددد لزدددئلطدددالاملدددخزه لدحاة لامضدددخز ل هدددئلل ل ا لضدددخ  لا خاالددد

ا ددددعصلذلمددددتلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالمل د لددددافلاددددذ  لا لددددخج للللل

دِللأَفْوَثهٍُِِْ أَثيً للُْ َُللضٍُِّ  ٍُ ٍِلل ُأَِ يَُِغْفِتُللوث ُْللوََ ثيً للِْ اره غددا لاقرددح للل ددا ل لددا ل 

ل.(1)ل[ُْوَِِِ أَيَوْ نَ َِِ ثيْهَجفِ ُأَِ

                                                           

ل.8روح لا غالل(1)
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:لدبهرددداةلا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللل ل ا لضدددخ  لاخلاطزددد
اا ددتآاتلهلزددئلطددالاملددخزه للل طددالةآادددولهلطلخزدد ل  ددتلطددال حةلآدداللل

آددال اددسلاددالطا دد لل ددا :لزددا لطددالةآدداتلا ددعصلللل اددسلاددالطا دد ل ددا ل)ل
 رددالمل ددو ل ددع :لا الددرملدادد لد ل ضدد لدل للددتلهلللللل ج ددولعددالمللاىلآال ددولل

ل.(1)(ح لالتلا  و ا 
:لطلددداحد لاقطدددا لآال دددولا زدددح لهلزدددئلطدددالللللرددد ل ا لضدددخ  للا زاة

املدددخزه ل غدددعاة تل دددخ طللل اوالدددتل دعدددخاحلطدددعرملللطددد لا هلدددا الهللل
احدلاقطددا لآالددللآال ددولا زددح ل  ددو لطغدد هلللل صخاعددرمللل  لا ددج ل لددل

أَنَفَللللي ثيً للللُْ ثيُُْللللؤَِْنِنيَ ا لهددددئللل نددددولطددددالآموطدددداتل و ددددول لددددا ل 

لل دل هلددداح لطددد لندددجالاملعدددمللادددذ  لندددجهلاة ددد لهلطلخزددد لللل(2)[ثيْكِضَلللجوَ

اخلعددتول  هددئلاقطددا لآالددللآال ددولا زددح ل لمددخ لاددال ةلا لدداطخ لا ددج للللللل
ل عخلنولاة خلآالمللا لها ل.

 ندددجالا لمدددو ل ددد سلطدددالاقرهغددد اولا لرلدددخ لللد دددالندددولطدددالللللل
 ددواا لاقحاة لا ه و ع دد للل درددهتاط ل ؾددئلاىلآددذل بددئل ل ددا ل ددااو لللللل
 نددول لددتةل رددلاولا عددذ  للل د همددا ل لاللرددالد لبااددتلا زددلتلا ددج لللل

لاذ  ل  ولا طوحل:
ل:ل رلاول   اد لطهلتط لدطااا ل.ا   ل
لدطااا لآالمللاذ  لاة  ل.:ل رلاول   اد لطه  خ لا ثاالل
:لللدددد لا عغددددخل المزددددالم لهل   لاملخزدددد لللل ل ا لضددددخ  لالا زددددا

ل ارهمخاحلنجالا عغخلد لا عرا  لهلطلخز لاتحل.

                                                           

ل.3/621ا ز  لا علو  ل/لداالزث لل(1)
ل.25روح لا  ذاولل(2)
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امضددددخز لهلزددددئلطددددالللل دازدددد اول:لدارددددذا  ل ا لضددددخ  لا ثاطعدددد
لاملخزه للل آت لنذا لامزالم ل.

آال ددول ج ددول رددالملل:ل لدداتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلل ل ا لضددخ  لا هارددل
 رددطلام ددتا لهلزالهددالاملددخزه لل هددمللآعددتطالعدداحلامضددخزو لهلطلخزدد لللل

ل  تلآالمللالتل وواتلطلت ة لطعول.
:ل ل والدددتلا ددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج ددول ردددالمل  عددد ااوللللثح ددو لا 

اغدددخ ل دآااددد لا  ردددوةلهلاملدددخزه لطددد ل بدددوةل الدددالطلردددملللالدددملهللل
َ َرددال َملَ ددال ج ددولا ال ددٔولَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔولللٔ َخُرددو  طلخزدد ل  ددتل ددا لا اغدداحل)ل

ل.(1)( ملماَ ل مالَ اَب مل مَعالٔ  ر ِمللَحُروَ لا ال ٔول م مالَاِزَهٔلُ لٔاُ الم مأدَعالٔطِالَ ُروَةل
ل.(1)(ٔ  ر ِم

  ضدددللطوؽدددوهلاة ددداتلا لخجا ددد لا ددد لاذ ددد للللا ثح دددو ل:احلاة ددد ل 
وغددوؼلاملددخزه لطددال دد ل ددخ الا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللل

ل  ع ااولد لااهراتلاملخز .

أَالَ صَكُويُلللوث يَُِلللّْ ٍُكْضَلللىُ فِلللٌ  صلمددد ل و دددول لدددا ل لل ا ثح دددو ل:لا ثاا ددد 

ادد لصددرتاتلطلخزدد لاددتحللل(2)ل[ ُأََِْللذَِىِ ثيً للِْ َََْللوَثسٌ دَللىْ ََََّْللج ٌ أَيَهِللّْ الَ صََْللُْ   

لل طددال هددئلامضددخز ل لددتل وآددتنملللهلا زددخا ل ا هضددخ ال صددرتاتل  ددتل

هَلللََثِِ اىلآدددذل بدددئلاا عددداحلللدثلادددذ لهلطلخزددد لادددتحل و دددول لدددا ل ل

        ٍَ َْلللج  ّْ َِللل ََلللجٌح  ٍْ ِث ُُللل َْلللْش َي َّ َنَفلللُ أث ُقغ  ٍَِ ٍْ َفجي للل ُِللل ََد  ُُوث ِفلللٌ  ِِ ثْيَضَءللل َُج َيْءللل

ل.(3)ل[ّْ فَوْ ِ َُ ُأٍُِِْْ ثيٍٍََُُُِْْءَخُّ َِ

                                                           

ل.2/64ااالنضا لللا ز  لل(1)
ل.154روح لا للخ لل(2)
ل.19روح لاحلجلل(3)
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امضدددخزو لندددملا  دددذا لاملهدددت  لهلزدددئلطددداللللللل ل ا ثح دددو ل:ل ثدددا ثا
لطلخز لاتحل   تل.

 ل علوددد لا دددو للآدددالا دددعصلعدددالمللاىلآال دددوللل ل ا ثح دددو ل:ا خاالددد

َللج أَلِعَللمَ ََدُّللمَ  ج ددول رددالملهلاملددخزه للل نددولطددالطغدداة  ل و ددول لددا ل ل

ل.(1)[أَ َج قًَي

 ل هخالددالا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللل ل ا ثح ددو ل:اخلاطزدد
  عددد ااولآدددال ةاتلا غدددح لا  وط ددد لهل  هردددال هدددمللهلطلخزددد ل  دددتلللللل

دثلاؽدددوخلهلطلخزددد ل  دددتل  لللبخا ا دددول  ندددئلا هدددول  عددد ااولل زثدددخ ل
ل غالللبا زا ل.

دالؾدداتلزددئلطددالاملددخزه لاددجاتلا  ددو لا ددج لللللردد ل ا ثح ددو ل:ا زاة
ااهدددت تل  دددوللل ندددولطدددال ؾدددئلاىلهلا هخ  دددالآدددالا دددعصلعدددالمللاىللل
آال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااول ةآددو لامضددخز ل اله  ددخلهلآ ددذنملآدداللللللللل
طواعددال لا لهددا لطدد ل ددو لامددت لهلاقرددهلتاةل ددول زثددخ لا طددوا لا دد لللللللل

ل.اا لرونالآال و
د لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددوللزدددح آال دددولا آالدددللاقطدددا لبددداتل )
 لرددالملمبدداتل   زددئلآعددولا ددت للل وبددتهلجبعددا للل ددخةهل.ل ل حاةلعددالملل ج ددول

 لرددالمل  ل لالددولعددخخ لنعددابللل الددمل زددهو لمددالاددولعددالمللللل ج ددولاىلآال ددول
 لردددالمللل ل ادددولظدددانخل وط دددجلاددد لةحآددد للل  الدددسلللل ج دددولاىلآال دددول

مللبا زددا للل ددملطددا للل ال دد للهددول هددمللعددلتللل  اادد لا غددح للل غددالللللل
امضددخزو لد لح ددا مللل ددملاردددهللالوال خ دد لط دد لطعغددخ  لد  رددداللل للللللل

ل.(2)ل(زا لنجالزالول و لا زل 

                                                           

ل.3روح لا ؾ مللل(1)
ل.1/43ا  غو لهلر  لا خرو ل)ؼ(لل(2)
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  ل  لا ددددعصلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالملعددددالمللهلام ددددتا للللللللل
ل امضخزو ل عشخ  .

هلزدددئلطدددالاملدددخزه لارهضدددرتلالددد،ل ندددئللللل ل ا ثح دددو ل:ا زددداال
ا ل دد للل  ددللطلخزدد لاددتحلارهضددرتلآل ددت لاددالاحلدداح لاددالاموالددتلادداللللللل
آلدددتلطعدددافللل طدددعرملطدددال دددجزخهلااردددملآل دددت لادددالاحلددداح لادددالآلدددتلللل

لاموالتل لالول الهلاةحل.
ل  تلصرتلآل ت لطلخز لاتحل طلول  واهل:

ل:لاحلغ لاال اح لاموالصل.لا   
لاالاحلاح ل.:لا و  ئلا ثاالل

رهضدددرتلمحدددذ لادددالآلدددتللتلاق عدددا لردددع ل ح ددد ل الدددر خ للل ال طدددا
ا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملهلطلخزدد ل  ددتلللللللللٓمآدداموالددتل

ل.(1)  تل لت لثزخلاراتلصرتاتلطلخز لاتحلا حال لآضخل
طددالطل ددذاتلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللللا ثاطعدد ل ا ثح ددو ل:ل
 بددئلاا لدداتلا خآددتلهل الددوول آتادددولطددالا   دداحلل رددالمل  ؾددئلاىلآددذل

ا دددج الضلاحاوادددولهلزدددئلطدددالطلخزددد لادددتحل طلخزددد ل  دددتللل دددا ل لدددا لللل

َْللنًُْكٌِ فِللٌ قًُُللوحِ ثي للٍََِّ نَفَلل ُأث ثي ُّعْللخَ دَُِللج ََشْلل َنُوث دِجيً للِْ ََللج يَللٍْ ٍُنَلل  وْ دِللِْ ُْللًْغَجَْج      

ل.(2)ل[جيُِِنيَأَََأْأَثهٍُْ ثينِجَُ أَدِتْ َ ََثْوَى ثيظ 

 نددئل زددهو  لا خرددو ل  لامالدد ل  ل اللددللا خآددتلهل الددوولا   دداحللللل
آددددالىلآددددذل بددددئل)دللل ددددحلرددددالوا لآالددددمللا لالددددوولددلللللاجلددددواو

 ردددالمل ج ددوللا ٓعددواشلادد لرلددا لرلدد لحردددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللللللل
ام دددذا لا دددتلا دددخمحال.ل خ ددد ل  واطدددا ل  ؾددد لج دددخ الد ل دددو لللللل: لدددو ل

                                                           

ل.122/228 اشخلاجلذتلل(1)
ل.151روح لج لآمخا لل(2)
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الددتلااددالجة لادد ل عددلل لطددال عدداا لا ددخمحال.لدثالصدداتلللللللا ل اطدد للل  
  اطددوللل دثالصدداتل دا ددوللل زددا ل لددو ل:ل ددالطلالددتلا لالددوول لدد ل الددصللللللل

ل.(1)ل(آالمللة ع 

   دددو لل(2)ل[إِْ لللُْ عًَِلللٌٍَ دِلللََثسِ ثيءُّللل ُأَِ ندددولطدددالآموطددداتل و دددول لدددا ل 

د لدداتلا خآددتلهل الددوولا ددج الز ددخ الحمحدد لارددمل اامزددالم للل نددجاللللللللل

ل.ل(3)ل[أَََج ًََََْْْنَجلَ إِال  َََُّْزَ يًَِْْجيَُِنيَا خآتلطالطغاة  ل و ول لا ل 

:ل دددتل لدددت لهلاجلدددذتلا هارددد ل ا زدددلل لالدددتلللللل ا ثح دددو لهاردددل ا 
طددال ارا هردال دخوللللطددال لدئلامضدخز للااهدتاتلطلخزد لادتحلدحنداولللللل(4)امادد ل

آالددددمللاقحندددداوللل زددددجالاا عزددددل لملخزدددد ل  ددددتلللدثل ددددا لطددددالا علددددو ل
اردددهلا هراللل  هدددئلا دددعصللل اامضدددخزو لادددا  و لآالدددمللامت عددد للل دحاةلل
ةنملاىل ددددادل للل ا و دددداد لذلمددددتلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالمل ددددخ

ٍََِّ يََِكْغَللل َ عَ َفَلللج َِلللّْ ثي للل  ا ضدددوانتلطغددداة  ل  حطل ددد ل لو دددول لدددا ل لل

ل.(5)ل[نَفَ ُأث ََأْ ٍَهْذِضٍَُُْ فَََنْكًَِذُوث يَجةِذِنيَ

:لزثددخ ل عددادملامزددالم لهلطلخزدد لاددتحل  الهرددالهلطلخزدد للللللللا حالددو 
ل  تل.

 آدددو ل ددد  لآضدددخاتلل :ل دددل،لا غددد اا لادددتلاحلاة ددد ل ا حالدددو 
طدددالامضدددخز لهلطلخزددد لادددتحللل  ددد سلطدددالآدددتةلطلهددد ل ردددخانملهللللل

لطلخز ل  تلللدثلداز لوالااز ااا لطعشما ل.
                                                           

ل.2/287ا تحلامعثوحلل(1)
ل.5روح لنوةلل(2)
ل.107روح لا ال اتلل(3)
لطالنجالا ٔز خلاملاحب.ل179 اشخلاجلذتلل(4)
ل.127روح لج لآمخا لل(5)
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:لاددذ  لج دداتلا لددخج لاا ثعدداتلآالددمللامدد طع لا ددج اللللا حالددو لا ثاا دد ل 
 خبدددوالطددد لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهلطلخزددد لادددتحل   دددتل

ل ؾ لاقرح ل. صاحزوالهلا ت اهلآالا

[لٍَجٍَََُُّلللج ثي لللٍََِّ اََنُلللوث   دددتلعدددتحتلهلا دددا ل     دددئلادددتاتلاقادددا ل لل

(طدددددددالندددددددجالل139-138-137-136-135-133-132-131ا بدددددددذاتل)
لا ٔز خلاملاحبل.

لالدددتلا :ل دددتل لدددت لهلاجلدددذتلا زددداةشل ا ثمددداللل ل ا حالدددو ثا ثدددا 

[ زددجالا ددال لددت خللثيً للُْ دِذَلل ٍَْ  أَيَكَلل ْ َْءَلل َنٍُُ طددالنددجالا ٔزدد خل لددت خل للل(1)اماددد 

ل.ال،لج اتلطلخز ل  تلمبال   تلا ل ا للل  تآولد لا هتاخل
(لطدددالندددجالا ه زددد ل105-104-103-102-101  دددتلعدددتحتلا بدددذاتل)

هَللََث دَََللجٌِ يًِنِللجكِ أَهُلل  ى أَََوْعِظَللزئ      اعدد لاه زدد ل     ددئل و ددول لددا ل لللل

ل.(2)ل[يًُُِْض كِنيَ

 ل  لزددح لطددالج دداتلطلخزدد لاددتحل ج دداتلطلخزدد لللللل طددالدآ ددادلا لددخجلل
ل  تلدلهمل ل طه خ  لآالملل بوهل:

:ل ارددالا ددا ل العدداشللل ا عزددل لادد لامزددالم ل ا عدداشلا لمددو لللللللللا   
ل اخلغوؼلاموال للل ا عاشل آمل.

ل:لدارالنتًل عحىل.ا ثاالل
:لنددددللطوآشدددد ل آدددد  ل نددددئلاقاددددا للل لهلزددددو لطعردددداللللا ثا دددد ل

 اعددددادرمللل زددددئل ددددخةلطددددالنددددجهلا وبددددوهلطددددالا ددددتح شل  وح وارددددال

ل.ل(1)[ثهْ َِْج ثيء  َثطَ ثيُُُْْضَكٍََِطغاة  لا تا  لهل و ول لا ل 

                                                           

لطالنجالا ه ز ل.ل168/231 اشخلاجلذتلل(1)
ل.138ج لآمخا للروح ل(2)
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َُذَِِ يًِ لللللٍََِّ  غدددددتول و دددددول لدددددا ل لللا خاالددددد ل ا حالدددددو ل:ل

للآالدددمللزدددئلطدددالل(2)[ٍُكَلللجصًَُوَِ دِلللأَْ ٍُُْ ًُُُِِلللوث أَإِِِ ثيً لللَْ عًََلللي َْءْللل ِهٍِْ يَكَللل ٍِ ٌ   

طلخزدد لاددتحل طلخزدد ل  ددتللل   ددولصددانتلرددا  لادد  لا ددعصلعددالمللاىللللللل
آال ددول ج ددول رددالمل امزددالم لد لددت   ل هدداد ل دل واللددو ل دد حا لللد ددالنددملللللل

ل.آال ا زرمل اقازاا  للهل ا لة اه

 ِبزح اإلفرتاق ثني ِؼطوخ ثسض ٚأحس
ل رللآالمللبراتل:

:ل  لدد لطلخزدد لاددتحلهلا زدداا لآضددخلطددالصددرخلحطؾددا لطددالللللللا   
ا زددع لا ثاا دد ل الددر خ للل طددالطلخزدد ل  ددتل و لدد لهلا عغددالطددالصددرخلللللللل

لصوا لطالا زع لا ثا ث ل الر خ ل.
:ل ددتل لددت ل  لرددلتلطلخزدد لاددتحلدحاة ل هددئلا ددعصلعددالمللاىلللللا ثاا دد ل

آال دددول ج دددول ردددالمل   دددالادددذ  لا لدددخج للل اره غدددا لاقردددح للل طدددالللل
 زددلتلا شدددانخل والدددتل ددخ طلا لهدددا لهلطلخزددد لاددتحلندددولدةآددداتلدحاة للللا

ا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولاقردده حتلآالددملل ا الدد ل اددللللللل
ل.ر  ا لا لاةط لطالا ضا ل نللذلمال لاا لؾاد 

 رددلتلطلخزدد ل  ددتلا شددانخلنددولاقاهلددا ل  دد حل ددخ طل لددهحنملهللللللللل
 دددوظلطدددال دددخ طلللطلخزددد لادددتحللل ندددلل ددد سلآالددد ل اطددد ل ه ضددد تلاجلللللل

  ال ادرددال الددر و لآالددمللامت عدد للل اعدد ل  ارددملزددااوالطلهددت الهلطلخزدد للل
لاتحل.

:ل للددتلطوؽدد لطلخزدد لاددتحلآددالامت عدد لطاددد ل يزدد لز الددولللللللا ثا ثدد ل
(ل5طددرتلللا عمددالدل للددتلطوؽدد لطلخزدد ل  ددتلآددالامزدد تلا علددو لرددوًل)للل

                                                                                                                                                 

ل.6روح لا  ال لل(1)
ل.39روح لاحلجلل(2)
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  ددددت ئلهل   دددداتلامت عدددد لهلنددددجهلا دطددددا للل نددددجالا ددددت و لللللزددددمل
ل. هورل لطالطل ذاتلا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل ا

 ح ددد لآضدددخلللل:لآدددتةلا غددد اا لهلطلخزددد لادددتحل حمادددد ل لللا خاالددد ل
 دداللل آددتةلا غدد اا لهلطلخزدد ل  ددتلرددللماد للللل آددتةلامضددخز لسلددول لل

ل آتةلامضخز ل  رال ح  لجدفلحبئل.
ل:لحبدددوهل آدددتاةلطدددالبددد طلامضدددخز لطدددالطلخزددد لادددتحلللاخلاطزددد ل

طددعرملطددالحبدد لطددال رددطلا وخ دد للل طددعرملطددالاآهددذ لا لهددا ل  دداةحلللللل
لط تا لاملخز ل لئل  وآرال.

:لآدددت لحبدددوهل اآددد لطدددالامزدددالم لهلطلخزددد لادددتحلهللللا زاةرددد ل
 ددو لا وخ دد لد لطلخزدد لاددتحللل آعددتطالآالمددوالاو ددوهلاملخزدد لللا عمدداللللللل
دشلددذ لسلددول الدد لآددتةنملهل رددطلا وخ دد لد لطلخزدد ل  ددتلاه ددخ ،لللللللل

ح شلا ع دداولآلددتلاىلاددال اددللاددال اددللرددالو لا ددج لعدداحلضلخؽددرمللللطددا
اِادددُالدِردددَ اَول:لَ ٓهدددمللدَثالزمددداُاوالٔاا ٓضدددِؤشلَادددِ َالللللآالدددمللا خبدددوهللل دددا ل)لل

اْ َمٔت َعددٔ لَ  ةُ ددٕتلللاِاَخددَذَ لَآِعددُولَآِلددُتلا ال ددٔولِاددُال ةَاددٓللاِاددُالَرددالةوَ لٔاُثالةددٔ لا ٓعدداش للل
للَطدددالَادددِتح  لَآالمددداَ لَاْلُهدددئل مِا ةَزدددَعالَناُنَعدددال مٓ َرددداللللَ  مددداَ ل م مددداَآُرِملَ َآَغدددأالل

ل.ا ٓعاُشل مَخَبَ لٔاَمِالآ َلَلُولٔطِال مِؤطٔولٔطِال مِنئ لا ٓع ماو لَ ا ٓخِ ٔت
َ آ َلَلُرِملَآِلدُتلا ال دٔولِادُالَآِمدخ  لِادا لَ دَخا ال مُ دولَأعدللَردألَم ملَ لةدوُ لَ دال مدِو  للللللللللللل

 م  دددالَ ِخدددُج ةوال مدددِوَط ةِملَ َألدددٓ  ةِملٔآِعدددَتَطالَ َؾدددَخلٔطدددِالَآدددُتٓ ٔنِمل ةَثز دددُخزةِملا ال دددَول
 ملمددا ةوال:ل مددِولَاِلالمددُمل مٓا ةددِملُ لمددأ الةوَ ل مَمددال مِرددالمِمَعازةِملَ  مٔ ٓعددال مددالَاددَخًل مٓاددُولَ  ةددوُ لللل

ِعُرِمل مدداَ ل مِاَلددَتزةِملٔ َهدداْ ل.ل مدداَ ل مالمٓمددالاِرَهِلَغددِوالَآالمِ ددٔولَ  مَاددِوالد  ددالأ اِأغددَخاَفلَآدد
ل.(1)ل(ا ال ُول مِآَتاَتلا ال ٔول مَزُ ِ ٔعللا ال ُولَآِع ةِملَألٓ ُو

:ل ل  دددال  دددا لطلخزددد لادددتحلا ددداوللل  اد ددد لطدددالامعدددا ل لا زددداال ل
 امعا لددداتلللد دددالاضددد تلندددجهلا واد ددد لالدددتلداهغددداحلاقردددح لهل الددد لللل

                                                           

ل.2/64ااالنضا لللا ز  لل(1)
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اقرددح ل نددمل لوعددو للاملخزدد للل آالددولزالمدد لا هو  ددتللل دد ظرخل اآدد لللل
لا   خل.

ردددهمخلاغدددخلامزدددالم لهلطلخزددد لادددتحلد لارا هرددداللللل:ل لدددتلاا ثاطعددد ل
ا عمددالدشلددخ لنددجالا عغددخلهلطلخزدد ل  ددتلآعددتطال ددخبلا خطددا لطددالا غدد اا لل

لطواؽلرمل.
:لدارددذا لامضددخز لهلارا دد لزددئلطددالاملددخزه لطدد لا هلددا الهلللا هارددل ل

خاةًل  اآددداتلطدددالطلخزددد لادددتحلز   ددد لندددجالاقاردددذا للل لدددتل دددخ ال ددد
طعشمددددا لهلطلخزدددد لل ا غدددد اا ل ح لددددوارملللا عمددددالاازدددد لوالاازدددد ااا 

ل.  ت
:ل ل هوآددددتلا ددددعصلذلمددددتلعددددالمللاىلآال ددددول ج ددددول رددددالمللا لاصددددخ ل

لامضخز لاا لوة لد لا لها لهلزئلطالاملخزه ل.
ا عمددال وآددتل اددولردد  ا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااوللل

  لل:آدددالا زدددت لتلدازددد اولب دددوظلامضدددخز لطدددالطلخزددد ل  دددتل)لآعددد
للا ددج لزددا لطددال طددخنمل  طددخلامزددالم امضددخز لااغددخ وال ددو ل  ددتلالددتل

ل. رالملاتحا لطال اائ ج ول واآت الا عصلعالمللاىلآال ول
ل لا ل مل:لالمل.

ل. هخٓوفلامزالمو ل  ل عذ والامت ع ل
 رددالملحبددح لل ج ددول للدد لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللل ددا لا زددت ل:لل

:لااشددخل لددا لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللللللل ددمل ددا لا زددت للل
 ددل لح  ددهرمل ددتل لددت الآالددملل  لددا مللل بعلددوال  ددو مللل ددل لا لددو لللللللللل

لثانلو ل.ل
 د لح  ددهرمل ددتل لددت الآالددملل  ددو مللل بعلددوالآالددملل  لددا مللل ددل للللل

 دددا لوالاىل اعددد  اللل   دددعرملآالدددمللا لهدددا ل.لا لدددو ل عذ دددو لامت عددد ل.ل
 المددال اغددخنملا خرددو ل لددت الآالددمللا  لددا لرددخاآا لآ دداد لادداةًلادد آالملللل
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لل المددالح ًلام طعددو لث دد لعددت والاددصلاىلعددالمللاىللللللعددو ولاددجناارمل
 رددالمل عدداطواللل الددللا عدداشلطددالامعددا ل ل شعددو ل  لا لددو لللللللل ج لآال ددول

 رددالمل ج ددول نملا ددعصلعددالمللاىلآال ددول دد  وارمل لددا لاىل ددجزخل دد ل  ددل
 ددمل اددذ لآالدد  ملطددالالددتلا  ددمل طعدد لالارددا ل  ضددملل اد دد لطددع مل  اد دد للل}

ل.(1)({ تل نمهرمل ا زرمل
  ددتل حةتلا عغددوؼلادد  لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملالدد للللل
اقطددا لآالددللآال ددولا زددح لطدد لزثددخ لبخا ا ددوللل ددا لااددالا لدد ملاجلددود لللل

اْ َ ددِخُولاِا م مدد ملاْ ُمِضددخ زةوَ ل مشمددٓالاْ ُمِزددألُموَ ل مٓاُرددِمل مَغددُت الللَ  مٓمددالاِالمَؾددِ ل)
ل.اْ َمٔت َع ملٔ ل ِ َخاد لا ٓجَحاح ٓ لَ اْ  مِطَوا  ل مَضٓ لَثٔ  ملَآالمِ ر ِم

آال ددولَ َرددال َملٔ َلألددٓللِاددا ل مٔاددلل مأ ددٕتلل ج ددول ملمدداَ لا ٓعٔلددٓللَعددال مللا ال ددُولَآالمِ ددٔولل
للجَ دداح لاْ لمددِو  ل مدداِاشةِخلَطدداَثالَ ِغددَعُلوَ لَ َطدداَثالُ خ  ددُت َ ل مددل ِ للللاةِ ددُخِالٔ ددلا زددح 

ُنددِملَبٓعُلددوالاْ َخِ ددَئلَ اِطَهومددِوالاْ ل ٔاددَئل مددل ٓاُرِملُ خ  ددُت َ لَط  دد ملَ د ِ لَحٔزُلددوالاْ َخِ ددَئللل
ل.َ َرا ةوالاْ ل ٔاَئل مل ٓاُرِملُ خ  ُت َ لاْ َمٔت َع م

ل.َ ٔتٔهل مٔ ِال مَحاُة َنال م مٔرَ ٓ لد مِ ر ِملُ ٓمل م ةَاأبَذٓاُرِم مَوام  ٔج لَاْ ٔزللٔا
ٔ  َرددال مدداَ لَآألددٓلل:ل مَخَخِبددُ لٔ ددللجَ دداح ٔنِمل مِاشةددُخلَطدداَثالَ ِغددَعُلوَ ل مَ ٓعُلددواللللللل

ل.ل(2)ل(اْ َخِ َئلَ اِطَهومِوالاْ ل ٔاَئلَ َ ٓبُروالد ممللَط   م
 اادددالاجلدددود لهللل2/280 لزددد ا  ثاتلاملعدددمللثزدددخهلاادددالزدددث لهللل

ل.ل2/94 ااالنضا لهلا ز  لل1/321امعهشمل
 ردددال ما لا  حادددللا ات زدددللهلاقزه ددداتلمبدددال ؾدددمعولطدددالط ددداد للل

ل.ل2/70حرو لاىلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل
ل.ل1/479 ا و  لهل  ح ىلا خرئل امالوبل

                                                           

ل.2/464ا تحلامعثوحلل(1)
ل.3/216داةلاملاةلل(2)
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 ندددئلالددد لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمل  طدددا لآالدددللآال دددول
زدددح ل الدددالبددد طلامضدددخز ل دددو ل  دددتلطلتطددد ل للثدددولازدددوح لادددخات للا 

  لحرددو لاىلل:آددالرددلتلاددال اددلل  دداؼلللل)ا هوادد ل(لاجلددواولالددمللل )ل
 رددالملالدد ل اددالا ددخلادد ات لد ل نددئلط دد للل ددملللللللل ج ددولعددالمللاىلآال ددولل

طعددوللل  دد  ل اددالا ددخل بددتلهللآالددملل  ددخهل   ددجنالآال ددولا زددح الدد لآال ددا ل
ل.ا زو

 رددالمل:ل ددال اددالا ددخل اددولدل دد ة للللل ج ددول لددا لا ددعصلعددالمللاىلآال ددوللل
لآ لددل اال  لحبئلط ل.

  لحرددو لاىل:   ددخالااددال اددلل ددايلآددالرددلتلاددال اددلل  دداؼللللللل
ادد حا ل:لدل وددو الللآال ددولا زددح ل رددالملالدد لآال ددا لل ج ددولعددالمللاىلآال ددولل

 طدددالاا ل دد لآخ دددا للل دلصلهمددد لامزدددالمو ل امضدددخزو لالدددتلآددداطرملللل
 رددالملآرددتل رددولد لللل ج ددوللزددا لا عددول ادد لحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولللللل

ل.(1)(لآرتهللل د لاىل حرو ولاخ تلطالامضخز 
:ل لددتلزددا لدا دداول ددخ طلهلطلخزدد ل  ددتل ؽددلافلطدداللللاحلاة دد لآضددخ ل

 ا لدددوهلآالدددمللطلخزددد لادددتحللل   دددولؽدددلال دددمللل الدددػلهل ددداح رمللللل
لل نددولطددالطغدداة  لا ددوناللل الددالآددال ةاتلة ددو ل دداحلا ضددا ل  آ ددذل

ل.ل(2)ل[أَالَ صَُِنُوث أَالَ صَْْ َُْوث أَََْْضٍُْ ث َعًَْوَِْا ج ل عاارمللل ا ل لا ل 

ارددا ل     ددا للذ  لا علدداشلآالددمللامزددالم لجطعدد ل طولل:لاددا ثاا دد لآضددخ لل

ٍَشََْللي عَجةِفَللزَ َِللنْهٍُْ   ثُللٍِ ََْْلل َوَ عًََللَْهٍُْ َِللّْ دَْْلل ِ ثيْشَللٍ  ََََنَللزَ َُْْجْ للج       لل  ددا ل لددا ل ل

ل.(3)ل[أَعَجةِفَزئ قَ ْ ََهَُِضٍُُْْ ََْْفٍُُُُُْ

                                                           

ل.5/6ا تحلامعثوحلل(1)
ل.139روح لج لآمخا لل(2)
ل.282روح لا للخ لل(3)
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:لة ددو لاحلددذ ل  ددئلا دد لطددالا ددوتلط دد لهلطلخزدد لللللا ثا ثدد لآضددخ لل
لاتحل.

 طدددالهلطلخزددد ل  دددتل لدددتلدةآددد ل دددخ طلا عغدددخللل دل عدددئل دددجهللل
لا تآوً.

حبددح لامزددالم لهلطلخزدد لاددتحل حالدد لآضددخللطددال:ل هددئلا خاالدد لآضددخ ل
للل آتةل هحنمل و ل  تلرللو لصر تا ل.

:لآدددتةل هالدددمللامضدددخز لهلطلخزددد لادددتحلردددللو للللللاخلاطزددد لآضدددخ لل
ل آتةل هحنملهلطلخز ل  تلا عا ل آضخ  ل.

:ل ؾددوحلا عزدداتلهلطلخزدد ل  ددتللل  لطلددخالا ددعصلللا زاةردد لآضددخ ل
للعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملطلددولازدداتلملخزدد لاددتحللل لددت ل غددتلا لهددا ل

 لدددحالاجلخ دددملللللا عمدددال خبددد لطلدددولالددد،لا عزدددو لهلطلخزددد ل  دددتلل
  لامضددددخز لعدددداح الآالددددمللطضدددداحفلامت عدددد لاارددددال هرمللللل ا زددددلا  

   الددددرمللل  ددددتلباللددددوالطلرددددملا عزدددداتل ؾددددخاالاا ددددت وفل  ضدددد لالل
لاباحا ل.

هل ل دد تلامضددخزو لطددال الددالطلزدد خلامزددالم لللل:لا زدداال لآضددخ لل
طلخزدد لاددتحلدثلزاادد ل حؽددرالط ضددو  لا عمددالبدداتتل  الددرملطددال الدداللللللل
بددد طلامزدددالم لهلطلخزددد ل  دددتلآعدددتطال دددخبل  الدددتلا خطدددا لطوؽدددلرملل

ل.  ولا ج لبلالرملحرو لاىلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل
:لادددذ لا لدددخج لااق لددداحلآدددالاغدددخلاىل الدددعصلذلمدددتلللا ثاطعددد لآضدددخ ل

أَيَكَلل ْ  طلخزدد لاددتحلالو ددول لددا للعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل  عدد ااولهل

ل  ل جزخل   لا عغخلهلطلخز ل  تل.(1)ل[َْءَ َنٍُُ ثيً ُْ دِذَ ٍَْ أَََْْضٍُْ ََذِي زئ

                                                           

ل.123روح لج لآمخا لل(1)
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:لزثدددخ لا ا دددا ل ا ردددخًلا دددج ال  لدددوالا  دددت للللللا هاردددل لآضدددخ لل
لطلخز ل  تل.لوحفامزالم لهلطلخز لاتحللل

 غدد  اللل:لزثددخ ل هالددملل بخ ددمللامزددالم لهلطلخزدد ل  ددتلللا لضددخ  ل

إِِْ صََُُُْْللللهٍُْ ََُّللللنَزئ صَُُللللؤْهٍُْ أَإِِْ صُءِللللذْهٍُْ َْللللَ تَزئ ٍَفْ َُّللللوث دَُِللللج   ددددا ل لددددا ل 

ل.(1)ل[أَإِِْ صَءْذِ ُأث أَصَض كُوث الَ ٍَضُ ُّنٍُْ نََْ ُهٍُْ شََْتَج إِِِ ثيً َْ دَُِج ًٍََُُْْوَِ ََُِْظئ

:ل  عمددالآدداةلا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللا وا ددت ل ا لضددخ  ل
  عدددد ااولطددددالطلخزدددد لاددددتحلد لامت عدددد ل ل واللددددوالامضددددخز للا عمددددالل
 خبددوالهلا  ددو لا هددا للملخزدد ل  ددتل الددالبدد طلامضددخز للالددتلاالددو للللل
 دد لآددذطرملآالددمللدآدداة لا  ددخ لآالددمللامت عدد للل طلا هدد ل نالددراللل عددذ للللللللل

ٍَّ ثْْللضَََجدُوث يًِ للِْ أَثي ُِْللووِ َِللّْ دَْْلل ِ ََللج َََِللجدٍَُُْ ثيْكَلل ُُْ يًِ للٍََِّ    ثي للَِ و ددول لددا ل 

ل.(2)ل[َََُّْنُوث َِنٍُُْْ أَثص كَوْث ََاْ ٌ عَظٌٍَِ

:ل ل غدتلا دعصلذلمدتلعدالمللاىلآال دول ج دول ردالمللللللللا ثاا  ل ا لضدخ  لل
دثلززدختلللا عمالزثختلبخا ا دولهلطلخزد ل  دتللللللهلطلخز لاتحلهخا ات

 هللمللآحطول ل  اح وللل صانتا لآالمللع هل ة اآولآاللا خااآ  لطال رعااو
اقرح لل  اول ل لغتلا  ذ لد الامضخزو لنملا ج ال دذ لامت عد للل ندملللل

 بخ  لص هولا ز المللللل عو  ل هئلحرو لاىلعالمللاىلآال ول ج ول رالملل
ل صٓجل بروللل ززخل ا ول.

 ردددا لا دددت لطدددال بعهدددوللل  ل علوددد لددلالدددتل  ل  خ ددد ل ا مددد للل
ا ذنددخاتلآال رددالا زددح ل غدد ا ل  ؽددل لا خطدداةلهلطوؽدد لاجلددخىل ل ددا للل

                                                           

ل.120روح لج لآمخا لل(1)
ل.172روح لج لآمخا لل(2)
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صدددت لا ثًلا دددج لد ددداهلا دددعصلذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالمللللللللل
ل. امل ذ لهلزلا ولطالا لهئل و لطلخز ل  ت

ل امللآال رمالملل خ طل ط لنجال  عمالر  ولآتةلطالا غ اا ل  ل تآولآ
  ددا ل اددسلاددالطا دد ل:ل ددتلصددٓجل بددولحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددوللللللل)
 رددالمللل  لددئلا ددت ل زدد ئلآالددملل برددول نددولازدد لا ددت ل  لددو ل:للل ج ددول

 رددالمل ج ددولزمِ ددَالُ ْ ألددُ ل مددِوْ لَ ٖؾددُلوالَ ِبددَولَحُرددو  لاىلعددالمللاىلآال ددولللللل
ولمددالابهملددوال ددا واللٔاا ددٖت  ل نددول ددتآونملد لحارددمل.ل  لددا ل:لد ل عدد االل

ل:ل الحرو لاىللل ولةآوتلاىلآالمللن دتلا ج الععلوالا ال
 رددالمل:ل مددِمل ةِاَلددِ ل مٖلااددا لَ دمل مٖلااددا للل ج ددول لددا لا ددعٓصلعددالمللاىلآال ددولل

ل.(1)ل(للَ  مٔ الُألِثُ لَةأآ ا لَ َحِ َم  لا الَُّرٖملاِنٔتل مِؤطلل ملٖاُرِملدملَ ِلالمُموَ 
نددجالاحلددت  لآالددملل ددااو ل) ل  ددذلا ددعصل)ؼ(ل  ددتا ل(ل نددئلللل  ددت 

ارددللا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملآددالد ددجاتلا عدداشل اقؽددخاحلارددمللل
لل  خط لاقحناولطالااولا   و  لا لول  ل.

:لآعددتطالحبدد لا ددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملللللل ا لضددخ  ل ا ثا ثدد
طددالطلخزدد لاددتحللل عدداحل خ لددا لطددالامت عدد لالدد لاضدد  الطلدد ا ل نالددراللللللل
اا عغددخل ا  اللدد للل طددالهلطلخزدد ل  ددتل لددتلدازدد تلا ددعصلعددالمللاىلآال ددولل

ل ج ول رالمل  ع ااولهخا ا رمل.
:لزدددا لآدددتةلا ضدددرتاتل دددو لادددتحل حالددد لآضدددخلللل ا لضدددخ  لل ا خاالددد

للردده لطددالامرددابخ اللل ماا دد لطددالا اغدداحللل(2)تل لددت لثزددخل رددادرم  دد
لل طدددالهلطلخزددد ل  دددتل  دددا لآدددتةنملردددلل للل حالددد لطدددالامردددابخ الللل

  ددتلطددالللآددال اددللاددالزلددتل ددا :ل عدد تل ددو للل ا لددا للطددالا اغدداحل)ل
لاداغاحل حال ل رهو ل طالامرابخ الره .

                                                           

ل.لل1/318حبخلا لالو ل الزمخ عت لل(1)
ل.284 اشخلاجلذتلا وا تل ا زه لالتلاماد ل/ل(2)
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 اددللاالهلدد للل ددا لاحلددا  :ل زددا لاخلدداطسلرددلتلطددو ل ا ددتلاددالللللللل
ل.ل(1)ل( ا زاةشل لالاالآمخ لادرالملل ال الا لآلتلمشس

طعدددال دددو ل  دددتلللل-  لامضدددخزو لل-:ل عدددااواللا ددد اتللل دددا ل آدددال)
 رددددالمل  عدددد ااول ج ددددولرددددلل لل زددددا لحرددددو لاىلعددددالمللاىلآال ددددول

ل.(2)ل( عااوالطالامضخز ل و لاتحلطاد ل  حال ل رلل ل ه ح
 رددخًلطددعرملللد ددالزددا للطزددا  ا ل لددتةلا  ل  ل هالددمللامضددخز ل دد سلل

 زثدددخنملطدددالؽدددل رمللل ندددول دددحفلامضدددروحللل عدددل  لا خمحددد لهللللللل
لحرا  لا عصلذلمتلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل.

 ل عرددذ ل  ددتلطددالا غدد اا لهلطلخزدد لاددتحلللللل ا لضددخ  ل:ل اخلاطزدد
 طدددالهلطلخزددد ل  دددتل لدددتلنمددد ل اد هدددا لادددا رتاب ل اقازددد اول دددودللل

أَيَكَلل ْ هَُِللشْ دِللِْ أَهَللٍِ دَُِللج يَللوْالَ ََِْ ََََى    آددذل بددئلللل ددا ل لددا ل لل ؾددئلاىل

دُ ْهَللللللجَِ ََد للللللِْ نَللللللََيِمَ يِنَءْلللللل ِفَ عَنْللللللُْ ثيُُّللللللو َ أَثيْفَََْْللللللج َ إِْ للللللُْ َِللللللّْ عِذَجلَِْللللللج      

للزمددالاارددذ لآددتةلطددالا غدد اا لطددالام ددتا للل طددعرملللللل(3)[ثيُُْخًَْءِللنيَ

لطال عئلا لامت ع .
 لددتل  دداشلا غدد اا لاددا عصلهلطلخزدد لاددتحلللللل ا لضددخ  ل:ل ا زاةردد

 ال ددئلطددال نددئلا ل دد ل ا غدد اا ل لددا الو للل طددالهلطلخزدد ل  ددتل لددتلالددملللل
لة اآا لا ل ت وللل   ول   لآالمللا ج الز خ ا.

 لددتلاعددمللا غدد اا ل الددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددوللل ا لضددخ  ل:ل ا زدداال
ه ددخ ل الللدداة ل ا ددتآاتل نددولطددالللل ج ددول رددالملآخ ضددا ل  الدد لطلخزدد لاددتحل  للل

حزااددددول عضدددد ئلاهعشدددد ملاخلمدددد سل  لاجلدددد طلا لللطل ذا ددددوللل لددددت ل  ل

                                                           

ل.ل4/256رلئلا تًل ا خصاةلل(1)
ل.ل4/256رلئلا تًل ا خصاةلل(2)
ل.24روح ل ورالل(3)
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اخلمزددد ل:لاملتطددد ل ا لالدددتل ام معددد ل ام زدددخ ل امددد  خ ل اادددولدبهردددتلللللللل
لدره ااهول تآادول.اا تآاتللل   ؾئلاىل    لآال

 نددئلا ددالا لددو لادد  لا عزددل لادد لةآدداتلا ددعصل ةآدداتلا عدداشلآمددو للل
طوالدد لطددالبردد لاقردده اا لللامخهدداحلالددملللدثل ضددمئل و ددولللللل  غددوؼ

ا ال دداتل ا عدداشللل  ع ددخةلا ال دداتلللل(1) لددا ل اِةُآددؤالل مِرددَهٔ ِتل م ةددِم[للل
وغوعددددد  لاهلخ دددددتلاقرددددده اا للل ندددددئلطلدددددهػل و دددددول لدددددا ل د ِثل
َ ِزدددَهٔ  ُثوَ لَحٖا ةدددِمل ماِردددَهَ اَول م ةدددِمل ماِّدددللُطٔمدددٗتزةِملٔاددد مْ ٕالٔطدددِالاْ َمحمٔد مدددٔ لللللل

اددا عصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملامخهدداحلدارددال آددملللللل(2)ُطددِخٔةٔ َ [
 ندددولد هغددداؼلاخلدددا  لردددل ااولاغددد   لاجلمددد ل دحاة لامع دددخةلل لدددااو 

 ل.(3)زمالهل و ول لا ل د ٖاالَاِ ُالَاٖذْ َعالا جِّْزَخلَ د ٖاال مُولحلا شو [

زددا لداالدد سلل آددالاقطددا لا لددا خل اقطددا لا غدداةولآال رمددالا زددح ل)للللل
ل.واحلاح لاالنضا ل ع ػلآالمللآل للهلعالامضخز لج جالا ت

:لل لدا لللاحلا د للل  ج عالآالمللنجهللد ل  الل :ل الرخا لاحلاح  لا ل ول
عتحللدالل حًلطالدل خ  لل لا :ل اىلطال خًلددلبلار سل ثخول ت  له

:لاحلاح ل ااوال ل اارذ لا عاشلل  ا لا عصلعالمللاىلآال ول ج ولهلا لخ طل
ل.ا الرملدا لد ل رال لنجهلا لغاا لا  و لدل للتلالتلا  و ل

َْلللللَُُْ ٌَُ ثيََُْْللللل ُ   ل خدددددخال لدددددو للل(4)ل[إِذْ صَُْلللللضَشَِثُوَِ ََدِهُلللللٍْ  ل  عدددددذ

ل.(6)((5)[أٍَُوَيُّوَِ ثي ُّدُ َ
                                                           

ل.60(لروح ل ا خل1)
ل.9(لروح لا ا ا ل2)
ل.9(لروح لاحل خل3)
ل.8روح لا ا ا لل(4)
ل.45روح لا لمخلل(5)
ل.19/324ا ل احلل(6)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 274

ا عمدددالهلطلخزددد ل  دددتلداهدددت ل عشددد ملاجلددد طلطدددال ددد لاخلدددخ الطدددالل

أَإِذْ ََلل َأْسَ َِللّْ ََهًِْللمَ صُذَللو اُ ثيُُْللؤَِْنِنيَ ََكَجعِلل َ يًِْكِضَللجوِ    امت عدد ل لو ددول لددا ل ل

ل.(1)ل[أَثيً ُْ ََُِْ ٌ عًٌٍََِ

 ددددت  ل ددددحفلادددد لا غدددد اا لهلا ا ددددا لل:لل ا لضددددخ  ا ثاطعدددد ل

قُللىْ ث َْْفَللجوُ يًِ للِْ أَثي ُِْللووِ فَللجص كُوث ثيً للَْ     لزدد مرالهلطلخزدد لاددتحل عددذ ل و ددول لددا ل لل

لل  دد سلطدداللل(2)[َُللؤَِْنِنيَأَََِْللًُِْوث ذَثسَ دََْللنِهٍُْ أَََعَُِْللوث ثيً للَْ أَََُْللويَُْ إِِْ نُنللضٍُْ      

ل ا ا لهلطلخز ل  ت.
:لةادددول  دددخاةلطدددالبددد طلامضدددخز لطدددالا دددعصللللا هاردددل ل ا لضدددخ  

ذلمدددتلعدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهلطلخزددد ل  دددتللل امعددداةا ل ردددطللللل
آدال اددسلادداللام دتا ل) ةهددئلذلمدت(لا عمددال ل غددالوال دولهلطلخزدد لاددتحللل )للل

امت عدد ل  غدد لل  ددا وا:ل هددئللطا دد ل ددا :لمددالزددا ل ددو ل  ددتل دداؼل نددئللل
ذلمدددتلل هدددمللزثدددخلا غدددخابلهلاا  ددد لامت عددد لل خخبددد لاطدددخ  لطددداللللللللل
اداغددداحلذلذطددد لل اردددهللال لا ا ردددالااعردددال د بردددال    رددداللدل ةح لللللل
  رددددملارددددهللال لاددددول  دلل المددددالطددددختلآالددددمللج ددددخنمل ددددا وا:ل اددددوبللل

ل. :لطال لئلحرو لاىلد ب لل  وبللااع لل هلو
مللة لددد لد لحردددو لاىلعدددالمللاىلآال دددولللل:ل طاطددد لل هدددلل لو دددو 

 ردددالملل   دددجتلاعا  ددد ل وادددولل دددمل ا ددد :لاددد الل اددد ل  طدددلل ددداللل ج دددول
ل.(3)ل(حرو لاىللدل اا للدثالرالم لطالآوت

                                                           

ل.30روح لا ا ا لل(1)
ل.1روح لادا ا لل(2)
ل.4/228رلئلا تًل ا خصاةلل(3)
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أَيَكَلل ْ  :لثزددختلطلخزدد لاددتحلاادرددملهلا لددخج لالو ددول لددا للللا ثح ددو 

ل.(1)ل[َْءَ َنٍُُ ثيً ُْ دِذَ ٍَْ أَََْْضٍُْ ََذِي زئ

ل جزخلطلخز ل  تلاادرمللل   ال حةتلج اتلآت ت لوغوعرا.ل  
:لا هلدددا الهل ردددلاول طلدددتطاتلاملخزددد للل لدددتلللثح دددو  ل ا ا وا دددت

زااددد لثح لددد ل دددخ طلهلطلخزددد لادددتحلا دددجولآدددال ا الددد ل ادددللرددد  ا للللللل
 دالاثندداللل طددالهلطلخزدد ل  ددتل ا زددلتلنددولدحاة لز دداحل ددخ طلا ثدد حلمدداللللل

لتحل.لرملطالاخلذ لهلطلخز لاحلل
عدد  ح ل ؽدد لطلخزدد ل  ددتلطددذاحا ل المزددالم للللللللا ثاا دد ل ا ثح ددو ل:ل
ل. آماح راللبذتلطالآمخاارا  غل ل ة و ول   اتلامت ع للل

 ِٓ آ٠بد ِؼطوخ ثسض
 لددتلاذ دد لج دداتل خجا دد ل اعدد لمبلخزدد لاددتحللل ج دداتل اعدد لمبلخزدد للللل
  دددتلللطددد ل  لزدددئلج ددد لطعردددال ضدددمئل دددا لامزدددالم لهل الددد لاملددداحبلللل

أَثص كُلللوث ثيً لللَْ أًٍََُْ ُُهُلللٍْ ثيً لللُْ أَثيً لللُْ دِهُلللى  شَلللٌْ         ا زدددالمللل هلا هعذ دددئل لل  دددا 

 .(2)[عًٌٍََِ

ل طالج اتلطلخز لاتحل:

قُللللىْ يًِ للللٍََِّ نَفَلللل ُأث َْللللضُشًَْذُوَِ أَصََُْْلللل ُأَِ     :ل ددددا ل لددددا ل لا   ل

ل.(3)[إِيَي اََُنٍَِ أَدِتْ َ ثيَُُِْجلُ

                                                           

ل.123روح لج لآمخا لل(1)
ل.23روح لاقرخاتلل(2)
ل.12روح لج لآمخا لل(3)
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نََُلللج ََيْ َاَلللمَ ََدُّلللمَ َِلللّْ دََْضِلللمَ دِلللجيَْْ   أَإِِِ فَ ٍِكَلللج   ل :ل دددا ل لدددا ا ثاا ددد ل

ل.(2()1)[َِّْ ثيُُْؤَِْنِنيَ يَهَجَِهُوَِ

ٍََُجلِيُوَْللللمَ فِللللٌ ثيَْْلللل   دَْْلللل َ ََللللج صَذَللللََِّ نَأَْ َُللللج     :ل ددددا ل لددددا ل لا ثا ثدددد ل

ل.(3)[ٍَُُجقُوَِ إِيَي ثيَُْوْسِ أَهٍُْ ٍَنظُ ُأَِ

أَإِذْ ٍَِْلللل ُنٍُْ ثيً للللُْ إِّْلللل َى ثيغ للللجةِفَضََِّْ ََْ َُللللج يَهُللللٍْ   لددددا ل :ل ددددا لا خاالدددد ل

أَصَللللوَلُّأَِ ََِِ َََْلللل َ ذَثسِ ثيَِللللوْنَزِ صَهُللللوُِ يَهُللللٍْ أٍَُ ٍِلللل ُ ثيً للللُْ ََِْ ٍُِْلللل ِ ثيَْْلللل ِ     

ل.(4)[دِهًََُِجصِِْ أٍََكْغَ َ لَثدِ َ ثيْهَجفِ ٍَِّ

يِنَذِلللٌ  ََِْ ٍَشُلللى  أَََلللّْ ٍَشًُْلللىْ     أَََلللج نَلللجَِ :ل دددا ل لدددا ل لاخلاطزددد ل

ل.ل(5)[ٍَأْسِ دَُِج ََى  ٍَوٌَْ ثيْكََِجََزِ ثٍُِ صُوَف ي نُىُّ َْفْ ٍ ََج نََُذَشْ أَهٍُْ الَ ٍُظًَُُْوَِ

عَلللّْ ث َْْفَلللجوِ قُلللىْ ث َْْفَلللجوُ يًِ لللِْ أَثي ُِْلللووِ فَلللجص كُوث ثيً لللَْ    :ل دددا ل لدددا ل ا زاةرددد ل

ل.(6)ل[ث ذَثسَ دََْنِهٍُْ أَََعَُِْوث ثيً َْ أَََُْويَُْ إِِْ نُنضٍُْ َُؤَِْنِنيَأًَََُِِْْو

إِذْ صَُْللضَشَِثُوَِ ََدِهُللٍْ فَجْْللضَََجحَ يَهُللٍْ ََْ للٌ َُُِلل ُّنٍُْ     :ل ددا ل لددا ل لا زدداال ل

ل.(7)[دِأَيْ   َِّْ ثيَُْرَةِهَزِ َُ ْلِفِنيَ

                                                           

ل.5روح لا ا ا لل(1)
ل تل لتط ل خات لهلنجهلاة  ل.ل(2)
ل.6روح لا ا ا لل(3)
ل.7روح لا ا ا لل(4)
ل.161روح لج لآمخا لل(5)
ل.1روح لا ا ا لل(6)
ل.9روح لا ا ا لل(7)
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ٍْ أَيَهِلللِّ ثيً لللَْ قَلللضًٍََُُْ أَََلللج َََََْلللشَ إِذْ َََََْلللشَ  فًََلللٍْ صَكْضًُُلللوهُ:ل دددا ل لدددا ل ا ثاطعددد ل

أَيَهِلللِّ ثيً للللَْ ََََلللي أَيَُِذًِْللللٌَ ثيُُْللللؤَِْنِنيَ َِنْلللُْ دَللللرَ   ََُّلللن ج إِِِ ثيً للللَْ َْللللَُِ ٌ     

ل.(1)[عًٌٍََِ

فَُُللوَ  إِِْ صَُْللضَفْضُِْوث فَكَلل ْ اَللج َنٍُْ ثيْفَللضُِْ أَإِِْ صَنضَُُللوث    :ل ددا ل لددا ل لا هارددل ل

يََْلل ٌ يَهُللٍْ أَإِِْ صَُْللولُأث َُْْلل ْ أَيَللّْ صُشْنِللٌَ عَللنهٍُْ فِتَللضُهٍُْ شَللَْتَج أَيَللوْ نَثُلل َسْ أَََِِ ثيً للَْ     

ل.(2)[ََ َ ثيُُْؤَِْنِنيَ

أَثعًَُُْلللوث ََْ َُلللج ََنُِْلللضٍُْ َِلللّْ شَلللٌْ   فَلللأَِِ يًِ لللِْ   :ل دددا ل لدددا ل ا لاصدددخ ل

أَيِللللللًَِ ثيْكُ ْدَللللللي أَثيََْضَللللللجََي أَثيََُُْللللللجنِنيِ أَثدْللللللِّ    يَُُُُللللللُْ أَيًِ ُِْللللللووِ  

ثيُِلللذَِىِ إِِْ نُنلللضٍُْ اََنْلللضٍُْ دِجيً لللِْ أَََلللج ََْ َيْنَلللج عًََلللي عَذْللل َِْج ٍَلللوٌَْ ثيْفُ ْقَلللجِِ ٍَلللوٌَْ ثيْضَكَلللي   

ل.(3)[ثيَََُْْْجِِ أَثيً ُْ عًََي نُى  شٌَْ   قَ ٍِ ٌ

ََْْللضٍُْ دِجيُْْلل ْأَرِ ثيلل ََُّْْج أَهُللٍْ دِجيُْْلل ْأَرِ ثيْكُءْللوَى     إِذْ :ل ددا ل لددا ل لاحلاة دد لآضددخ لل

أَثي ِنْللخُ ََْْللفَىَ َِللنْهٍُْ أَيَللوْ صَوَثعَلل صٍُّْ الَيْضًََفْللضٍُْ فِللٌ ثيََُِْْللجلِ أَيَهِللّْ يََِكْضِللٌَ ثيً للُْ َََْلل  ث       

َّلل          ّْ ََلل ََللج  ْْ ٍَ َ َنللز  َأ ّْ َد ًَللَم َعلل ّْ َه ََلل ًِللَم  ُْ ََ ُْللواَل ِي ََْف  َِ ٌِ عَللّْ دََ نَللز   َنللج

ل.(4)[أَإِِِ ثيً َْ يَََُُِ ٌ عًٌٍََِ

                                                           

ل.19روح لا ا ا لل(1)
ل.17روح لا ا ا لل(2)
ل.41روح لا ا ا لل(3)
ل.42روح لا ا ا لل(4)
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إِذْ ٍُللل ٍِهٍَُُْ ثيً لللُْ فِلللٌ ََنَجَِلللمَ قًَِلللَر  أَيَلللوْ ََََثنَُُلللٍْ  :ل دددا ل لدددا ل ا ثاا ددد لآضدددخ ل

ل.(1)[يءُّ ُأَِنَثِري ث يَفًََِْضٍُْ أَيَضَنَج َعْضٍُْ فٌِ ث ََْ ِ أَيَهِِّ ثيً َْ ًَْ ٍَ إِْ ُْ عًٌٍََِ دََِثسِ ث

ٍَجٍَََُُّلللج ثينِذِلللٌُّ قُلللىْ يَُِلللّْ فِلللٌ ٍََْللل ٍِهٍُْ    :ل دددا ل لدددا ل لا ثا ثددد لآضدددخ لل

َِلللّْ ث َْْللل َى إِِْ ًٍََْْلللٍْ ثيً لللُْ فِلللٌ قًُُلللودِهٍُْ يََْللل  ث ٍُلللؤْصِهٍُْ يََْللل  ث َُِِلللج َُيِلللََ َِلللنْهٍُْ   

ل.(2)[أٍََشْفِ ْ يَهٍُْ أَثيً ُْ ََفُوٌَ ٌٍَََِّ

ََيَللٍْ صَلل َى إِيَللي ثي للٍََِّ دَلل ِيُوث َُِْْْللزَ ثيً للِْ       :ل ددا ل لددا ل للا خاالدد لآضددخ ل

 ددا لآالددللادداللل اددو   ددخالااددال اددلل ددايلللل)ل(3)[نُفْلل  ث أًََََُّّللوث قَللوٍََُُْْ لَثََ ثيْذَللوَثَِ 

ل الل ا تل لا ل:ل دل  تل ز   لآالا لخج ا
 ددواىل دددول آالدددملا  دددو ل  دددتا ل آالددملادددولطددد للل د لزدددا لطدددال حاتلللل

لا ل وحل   هول.
 ا ل:لل{ا ج الات والالم لاىلز خا لل} لا لآلتلاىلاالا  واتل لا ل:لَطِالل

لنملطضخزول خ طللل  هرملالم لاىلاداا ل لت وال وطرملةاحلا لواحل.
عددمللللآددالآالددللادداللل   ددخالااددالبخ ددخل ااددالامعددجحل احلددازملهلا  للل

 ددا ل:لل{  ل ددخلد لا ددج الاددت والالمدد لاىلز ددخا لللللل} اددلل ا ددتلهل و ددوللل
ل.(4)ل(نملز احل خ طلا ج السلخ ال و لاتح

هَلللََثِِ يَءْلللَُجِِ ثيْضَءَلللُُوث فِلللٌ  :ل دددا ل لدددا ل اخلاطزددد لآضدددخ ل

ّْ فَللللوْ ِ َُ ُأِْللللٍُِْ ََد ُِللللٍْ فَجي للللٍََِّ نَفَلللل ُأث قُغ َْللللشْ يَُُللللٍْ ثََِللللجحٌ َِللللّْ َْللللجٍَ ٍُءَللللخُّ َِلللل 

                                                           

ل.43روح لا ا ا لل(1)
ل.70روح لا ا ا لل(2)
ل.28روح لداخان ملل(3)
ل.ل6/64ا تحلامعثوحلل(4)
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آددالااددالآلدداشل ددا ل:لمددالادداحدلآالددلل محددذ ل آل ددت ل آهلدد للللل)ل(1)[ثيَُِْْللٍَُ

ل ص ل ل ا و  تللل ا وال مل:ل  الموالالخ  مل.
ل ا ل:ل االآاللللل نجالمحذ للل نجالآل ت ل.ل
 لددا وال:ل ز دداتلزددخا ال لددا لآالددلل:ل ةآددوزملد لاىل د لحرددو ول.للللللل

للاحد ل. لا لآهل ل:لنالمل الم
 لدداحدلآالددللصدد ل ل الددمل اللدد ل  ل هالددوللل ادداحدلمحددذ لآهلدد ل لهالددولللللللللل

نددجا ل  ادداحدلآل ددت لا و  ددتل غددلتلآال ددول دد  مللآالددلل لهالددول.ل دد اذ لاىللل
ل.(2)ل[( غما 

آدالل  حةل)ل(3)[ََُُْْ ٌَُ ثيََُْْل ُ أٍَُوَيُّلوَِ ثيل ُّدُ َ   :ل ا ل لا ل ا زاةر لآضخ ل

ل: رالمل ا ل نولهل ل ل ول و لاتحل:ل ج ولولااالآلاشل  لا عصلعالمللاىلآال 
 اضتبلآرتبل  آتبلللا الرملد لص  ل ل للتلالتلا  و ل اتا للل   جل اول
ا خلا تهل لا ل:ل زل ل الحرو لاىل حل  لآالمللحا للل خخال نول ثتل

ر رذ لاجلم ل  و و لا دتاخلادئلا زداآ لطوآدتنملللللل}هلا تحهل نول لو ل:ل
ل.(5)((4){ ا زاآ ل ةنملل  طخل

إِذْ ٍُوٌِّ ََدُّمَ إِيَي ثيَُْرَةِهَزِ ََْ ٌ َََْهٍُْ فَثَذ ضُوث :ل ا ل لا ل ا زاال لآضخ ل

ثي ٍََِّ اََنُوث َْأُيْكٌِ فٌِ قًُُوحِ ثي ٍََِّ نَفَ ُأث ثي ُّعْخَ فَجَْ ِدُوث فَوْ َ ث َعْنَج ِ أَثَْل ِدُوث  

ل.(6)[َِنٍُُْْ نُى  دَنَجٍِ

                                                           

ل.19روح لاحلجلل(1)
ل.7/129ا تحلامعثوحلل(2)
ل.45روح لا لمخلل(3)
ل.45روح لا لمخلل(4)
ل.9/346ا تحلامعثوحلل(5)
ل.12روح لا ا ا لل(6)
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 2021اٌؼطاق أزربثبد 
ل(1)[أََََْ ُهٍُْ شُوََى دََْنٍَُُْ ا ل لا  

 دددخ لهلا ردددلوهلا لددداة لد لصددداتلاىل هلا  دددو لا لاصدددخلطدددالندددجال
لا ضرخل ضخ ال   لااهخاااتلدلالسلا عواولهلا لخاو.

ل اداهخاول   لنولاق ه احل اقاهلاتل نولاوهلط اآال لطالبراتل:
لا ج لَ عهختل ُ غوتل.لا   ل:
لطوؽوهلاقاهخاول نولآؾو  لدلالسلا عواو.لا ثاا  ل:

ا ددددج لُ عهخددددتل  ددددهملا ه دددداحهللل   ددددو ل ددددثح ل الضددددلتللا ثا ثدددد ل:
ل عح  ا ولا   ًلهلا هضخ  .

لطحبلاق ه احل.للللا خاال ل:
 و لدددول دددول ا لمدددئل اجلردددتلا دددج ل لج دددولا عاددددتل ا دددج لللاخلاطزددد ل:

لا ه ح ى.امال ا لآالا  م ل آالا ضما للل   هلول
 طددال بددوهل  ؾدد ئلا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل اددولزددا ل

ٍنغللل  أَََللج  نددولاقطددا ل احلدددازمل طدد ل اددولضل دددملاددا و لللل دددا ل لددا ل لللللل

ل لدددتلزدددا ل ضدددا حللل(2)ل[إِِْ هُلللوَ إِال  أَّْلللٌٌ ٍُلللوَّي   *ثيَُْلللوَى  علللّ

فِللٌ  أَشَللجأَِْهٍُْ عدد ااول نددجهلامضددوح لادد طخلطددالآعددتلاىللل ددا ل لددا ل ل

للل ا  ال ا ح لهلا طخل   تلاجلعسل عا  لاق حو.(3)ل[ث ََْ ِ

                                                           

ل.38روح لا ضوحًلل(1)
لل.4-3روح لا ع ملل(2)
ل.159روح لج لآمخا لل(3)
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 دددخًلطدددالندددللا عزدددل لاددد لآؾدددو  لدلالدددسلا عدددواول اددد لامضدددوح للللل
ل آدددمل ندددللاجلدددواولندددولا لمدددو ل اخلغدددوؼلاموالددد ل ردددجهلا لؾدددو  لل

ل ا لعاتل اقآماح. ا خ اا ل ظ   لا هضخ  ل
هلاقاهخاادداتللنددئل ددت ئلا ددج لطلهدداحل  غددوتل ضددخػل امُةخهدداحلللل

للاجلدددواولالدددمللل(1)ل[أَقِفُلللوهٍُْ إِْ ُُلللٍْ ََُْلللتُويُوَِهلآموطددداتل و دددول لدددا ل 

ل ا هاح الامهلللا ط ل خ  ملاىل.
  ددتل ددخال ورددالآال ددولا زددح لطددالا زدد المبل ددذ لدثلآ ددذلامددأللللللل
 املدد   لآددال    ددئلحؤ ددالامالدد لللطدد ل  ل لددل لا خؤ ددالزددا لآالمددا لصددادلا ل

َقَللجوَ ثيًَُِْللمُ  جاددجابللل زاادد لنعددابلط ا ددتل اعدد ل الملدد  الدثل للللهلطغددخل

إِْ لللٌ ََََى َْلللذْ َ دَكَللل َثس  ِْلللَُجٍِ ٍَلللأْنًُُُُِّ َْلللذْ ٌ عََِلللجفٌ أََْلللذْ َ ُْلللنْذُرَس  يُضْللل ٍ    

        َِ ُْْذللُ أ ٍَللج َص ٍْ ِيً ُّْب ِْ ُننللُض ٍَللجً ِإ َُْب ََْفُضللوٌِْ ِفللٌ  َُللأُل  َُللج ثْي ٍُّ ََ ٍَج َُللجس   ٍَجِد ََُيللَ   ل[َأ

(2)
   عمددال ددا ل ورددالاه   الددرال   ددد لآددالدلدد لرددل لرددعواتل  رددداللللللللل، 

ثاًَْْْنِللٌ  ددا ل المالدد ل لالددتل  ددخًلطثالددرال غددل لللب ددافل  الدد ل طودداحلل

لل الددمل لددئل ددولداددللاددصلاادداللل(3)ل[عًََللي يَلل َثةِِّ ث ََْضِ إِْ للٌ َّفِللََئ عًَِللٌٍَ  

لاصلااالاصل.
رالآالددملل  ل لددئلامالدد لداددللح  دد لزمددالهلحؤ ددال ورددالا دد ل غددلللللل

إِْ للللللٌ ٍََََْللللللشُ َََّلللللل َ عَََلللللل َ نَوْنَذ للللللج أَثيَِللللللُْ َ أَثيْكََُلللللل َ ٍََََْللللللضٍُُُْ يِللللللٌ      ا ددددددول 

                                                           

ل.ل24روح لا غا اتلل(1)
ل.43روح ل ورالل(2)
ل.55روح ل ورالل(3)
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لل ل دددا لعددد   لامؾددداحهللل   دددوهلاحلدددت لطزدددهللح لللللللل(1)[َْلللجاِ ٍَِّ

 ه دددو لحؤ دددالاضددداح للل ااآثدددا ل الزددد  ع لهلا دددسل للدددوولآعدددتل دددخاولللللل
ل ورالآال ولا زح .

لل ل دددا ل  ل(2)[...ٌ ََََى َْلللذْ َ دَكَللل َثس  ِْلللَُجٍِ َقَلللجوَ ثيًَُِْلللمُ إِْ لللد دددال 

ندددجالا خؤ دددال اؽدددخ لهلا وبدددوةلا دددجن لآعدددتلامالددد ل  ادددول دددتحبل اردددال
حؤ ددالداددجاحل داددتلطددال    الددرال خرددمل اح دد ل خ دد لزمددال زددممللهلنددجالللل

لا ذطا .
 ندددئلضلهمدددئل  دددخاحلثاتلا خؤ دددالآالدددمللامالددد لللا  دددخولدللل  دددتللل

قَللللجوَ ٍَللللجدُنٌَِ إِْ للللٌ ََََى  حؤ ددددالداددددخان مل  حةل  دددد ل حًلزددددج  لهل

         ٌِْ َُِ َْللَض   ََُ ََللج ُصللْؤ َْللْى  َََدللِش ثْف ٍَج ََللجَذث َصللَ ى َقللجَو  ُْللَم َفللجُْظْ   ََْذَد ْ للٌ  ََ  ٌِ ََُنللج ِفللٌ ثْي

لل هلا لدددددخج لطوالددددد ل طل دددددتللل(3)[إِِْ شَلللللج َ ثيً لللللُْ َِلللللّْ ثيءِلللللجدِ ٍَِّ

امالدد لا دد ل حةتل  ردداللل زاادد لحؤ ددالداددخان ملآال ددولا زددح ل ل ددتلحؤ دداللللل
خان مل   ددو ل لددت خلحؤ ددالامالدد للللا خؤ ددالطواللدد لا عمددال  ددتتلهلحؤ ددالااددلللل

..(ل  لااؽددا  لطددال ددت لآالددملل ارددالحؤ دداللاددلل حًلهلامعددا لرددل لالددخات.ل)د
لطعا لللط لا ا لطوؽوآ  لنجهلا خؤ ال  ذ  لا لعا  لارال  ولاا تآات.

ا  ددخ مل ددا ل)ل آددالااددالآمددخل  لحرددو لعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالملل
ااددالا  ددخ ملااددالا  ددخ ملااددالا  ددخ مل:ل ورددالاددال للددوولاددالدردد  لللللل

ل.(4)(االداخان ملآال رملا غح ل ا زح 

                                                           

ل.4روح ل ورالل(1)
ل.43روح ل ورالل(2)
ل.102روح لا غا اتلل(3)
ل.5/369ا تحلامعثوحلل(4)
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  ل والددددتل ورددددالآال ددددولا زددددح لا ددددوداح لاا عزددددتل احلزددددتللللل
  ددا لا   دد ل زواددولااددالا ال دداتللل  ل واللرددالالل ددت لا هو  ددتلزمدداللللللللل

ٍَجَِلللللجِّذٌَِ هعذ دددددئل ا دددددهجلآالدددددمللعدددددا ل ولهلا زددددد الدثل حةلهلا 

(1)[ثيُ َِّْ َََََْدَجحٌ َُضَفَ  قُوَِ يََْ ٌ ٌََْ ثيً ُْ ثيْوَثِّ ُ ثيْكَُِجَُ
. 

ا ددالردد  الاه ز ددتهلا اددول هغددالاا طاادد ل احل دد ل ا لالددمل نددولاددوهللللللل
آردددتل  آدددتل ا دددا ل غددد   لا  دددح لطددد لامالدددوبل ا طدددخاتلل   دددتلا دددعصلل

ا ثعدداتلآالددملل ورددال الهددولاددا  خ ملللللذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمللل
ل  ل جزخلد و وللل لتل زتهلد و ولآالملل تل ا ول ول زثخلطعرمل.

 احلددتلز   دد لا زدداا  ل  ل ثلدد ل  ؾدد الولآالدد رملهلا لودداتل ا ضدد  لللللل
ل امعذ  لللات  ئل ارملثزخ الاحلتل  تهل.

َّللخُّ إِيَللي  إِذْ قَللجيُوث يََُوُْلل ُ أَََيُللوُِ ََ  زمددال حةل  ا دد لآددعرملهلا هعذ ددئل للل

لل هلاعدددد ل(2)ل[ََدَِنَللللج َِنِللللج أََْْْللللُّ عُءْللللذَزئ إِِِ ََدَجَْللللج يَفِللللٌ ََللللرَوٍ َُللللذِني  

قَجيَلللشْ إِّْللل َثهَُُج ٍَجََدَلللشِ    صدددل تل  عمدددالاطهدددت  لطوردددمللآال دددولا زدددح ل للللل

(3)[ثْْضَأْاِ ُِْ إِِِ يََْ َ ََّْ ثْْضَأْاَ ْسَ ثيْكَوًُِّ ث ََِنيُ
. 

ئلد لا لددو ل ا طاادد ل طددالعدد  لا لددو لهلادداولل ل ددا لاحلابدد لهلا لمدد
لاقاهخاول طوحل:

لا هلوًل ا لو لهلا ت ال  و لاحل ل.لا   ل:
لا لمئلامزهمخلهل تط لا و ال ا عاشل.لا ثاالل:

لا طخلااملخ فل ذلاحا لا  زاةل.لا ثا  ل:

                                                           

ل.39روح ل ورالل(1)
ل.8روح ل ورالل(2)
ل.26روح لا لغػلل(3)
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لل د ددددواتل امددددا ل ددددلسلا ددددع سلآددددالد ددددخاتلا زددددالوا للا خاادددد ل:
لا ض وا .

امضددرتبلادد ل ددو لل ورددالآال ددولا زددح للل دبدداح لطورددمللللللل اجلدداط 
آال دددولا زدددح لندددولا طااددد ل اق دددحؼل ا هلدددوًلطددد ل  ل وردددال دددو للل
ا دددوداح للل طوردددمللا خآدددللهل دددعملصدددل تل دددال دددت لآالدددمللطوؽدددوآ  للل

ل.ا طاا لهلا ه ال الرواتلزا لزث ا ل  ل ال ح 
ل ضلهمئلد ه احلامخص لنالسلا عواول بونا ل:

لداولص  لزل ل.لا   ل:
لداول رطل اخدبلا لا  ل ل ا غ  ل.لا ثاالل:

لداول طخلع  ل.لا ثا  ل:
 ا غددد   لندددولا   ل ردددول ث دددئل ع دددول حالددد لطال دددو لطدددال ندددئللللل
ا لدددخاولا دددج ال هغددد و لاا دددجزاتل ا لالدددمللل مدددالا ضددد خلىل  لطلالدددػلل

لا عادتلهلآمالوللل نولهلطلا لا هضخ  ل ا ود  ل.
طالطدالةاهلةآداللل:لو لاىلعالمللاىلآال ول ج ول رالمل آال اسل ا لحر

د لص لددلزا لطو و ا ل و لا ل اط لددطا لاولدل  اح وللل د لةآالحبئلحبح ل

 لل اق ه احلآالملل بوه:(1)ل[أَقِفُوهٍُْ إِْ ٍُُْ ََُْتُويُوَِ مل خ ل 

لحبئل عهختلحبح .لا   ل:
لحبئل عهختلاطخ  ل.لا ثاالل:

لاطخ  ل عهختلحبح ل.لا ثا  ل:
لاطخ  ل عهختلاطخ  .لا خاا ل:

إِذْ صَذَللل ََِ ثي لللٍََِّ ثصُّذُِْلللوث َِلللّْ ثي لللٍََِّ ثص ذَُْلللوث أَََََأْث ثيَْْلللََثحَ       دددا ل لدددا ل ل

ل.(1)[أَصَكَغ َْشْ دٍُِِْ ث َْْذَجحُ
                                                           

ل.24روح لا غا اتلل(1)



 285ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

 ا ل الدددد لنددددئلا   ل  ل  لددددلل ح دددد لاقاهخدددداول اح دددد لطعلددددا للللللل
اجلددواولدلللد ددال   ددللا شددالاملهدد لادد  لا ددج لللل المزددات  ل ددو لا ل اطدد للل

ل هاحهل  خولحل  لا طاا ل اق حؼل الو ال   ت ول ارهلح ول.
اهد ح ىللل آعتطالآلتلام  خلا   ل لل ال ل دللهلط هلعدالهلا ع دالا صدخفلللل

  لخؽددد لندددا سلا  غدددو لللل 27/4/2009ندددلاموا ددد لل29/4/1430

ّْ يٍَْ   ال  اخلغوطاتل  ُْ فَأُأْيَتِمَ هٍُْ ثيْهَجفِ ُأَِأَََ ٍْ دَُِج ََْ َوَ ثيً  أَََّْ  (2)[ٍَْْهُ

(3)[يٍَْ ٍَْْهٍُْ دَُِج ََْ َوَ ثيً ُْ فَأُأْيَتِمَ هٍُْ ثيظ جيُُِوَِ
أَََّْ يٍَْ ٍَْْهٍُْ دَُِلج ََْل َوَ ثيً لُْ فَأُأْيَتِلمَ هُلٍْ       ،

د سل ل ال لا لد لاد  للا هجل  تلا ض وبلاحلاؽخ ال نولحل(4)[ثيْفَجِْلكُوَِ 

لال ل ولد ال  ملا بخللل  واولا   لارتبلاحل مل ا ل ل امغاحل ل  راللل 
لحىلثاتلا ل للل احل ملا   ا لا ضخ ل ل ا  خول ا  خو.اع

َِ         و ددول لددا ل ل ِْللُكو ٍْ ثْيَفج ُْ َفُأْأَيِتللَم ُهلل ً لل ََْللَ َو ثي َُللج  ٍْ ِد ُْْهلل ٍَ  ٍْ ّْ َيلل ََلل لل(5)[َأ

لام طع لطالا ج لا واحةلهلاة  .طلخال
 ةآددول الهوبددولد لعددعاة  لاق ددرتاهل د ه دداحلا طدد لاحلددخ ػلآالددمللللللل
 تطددد لا ضدددلتل  ابلددداتلاموا عددد لا دددج ل زدددلملل اللعددداتل اقعدددحىلللللل
 نددجالا هوبددولطزدده تللل امزدده تلنددولا  لددئلا ددج لُ ثدداولطددال دد  لللللللل

 لآالددمللاددوللل دل دد  ملآعددتل خزددول نددولطددالا  الددللامضدد  لا ددج ل  ددولللللل
لل امزددده تل  آدددحهلامزددده تلام زدددتللللطخا دددتلطه ا  ددد ل دددو ل ؽدددل ا 

ل نول  تلا   ا لا ه ال    لاخلمز ل.

                                                                                                                                                 

ل.166روح لا للخ لل(1)
ل.44روح لامادت لل(2)
ل.45روح لامادت لل(3)
ل.47روح لامادت لل(4)
ل.47روح لامادت لل(5)
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 نددددئل عهلددددئل ظ  دددد لام الددددالد لداا دددد لاحلؾددددوحل ا هغددددو  ل  ل
للاجلدددواولدلللزخانهدددولازدددلتل دددادتلطدددالاق لددداشلهلة حاتلرددداال ل

وهلا لدددداة ل طددددخا ل لعددددعاة  لاق ددددرتاهلهلا رددددلد ددددال للددددمللا ددددجناولد
لطزه لا ل طعت اا لل ا لالملآعتلاى.

  ه احلا عادت.اطه ا ل ا ه احل ا هلاحللل طعولال ا تا النللةاح

لاؼزفزبء
لرح لآال  م

لرا  لج  لاىلا لشممللا ض ىلعاحيلا وادل
طوداددالنددئلا ددالاد دداة لمبغددتحلآالمددلللللللةطددهملذل ددوظ لالعا دد لاىلل

ل:لا ها    ا  ولاامز   ا الا خبوهل ة   ل طو وو
ل:  ل ثاا  امضروحلا ل ال  خ

 ابددتةل ثا لاا و دد لا ضددخآلل الغددح ل   ا ثدداالللاد  ل ثا لاقآددح 
ل  لا درت لرخ لا(ل ندولالدتلادثا لا لل ااآرتا لا   خل)ااهضاحلا ؾوت  لر ا

ادثا لا ثااللل  مبلعملل ةولاثالزا ل   للل مالنللا  رت لا  اعال لا لا و ه 
امد ث لل ا  لآعدتنال زدهو  لل ا  وا   لل مالنللا شانخ  آعتلاآرتا لا   خ

ل.  لد برذ ل  اشلا و  ل   لرواتلزا لآعتهلا ثا لا ل ح  
 مددالنددول حعدد للل  ددملهلطددعرجلا ه زدد لا ددج ل وخ واددولل  حبزددتلح

هل و دددوللردددوةلملغدددوةلاددداخل طلا الح   دددملمبلعدددمللزالمددد لاخلددد طللل طدددال
ل.(1)[ذَََِّ يَهٍُْ ثيْخََْظُ ث َدَََُْ َِّْ ثيْخََْظِ ث َْْوَلَِّض ي ٍَضَل  لا 

لامرعتشلذلمتلآالللا غادش
لحد سلطخزذلا لالو لا  ال   ل تحاراتل  حبا لاموا   ل ا نال 

ل7/10/2021ة   لا  و  ل
ل

ل  

                                                           

ل.187روح لا للخ لل(1)
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لاجلواو
لازملاىلا خمحالا خ  م

لا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا و
ا علدددداظلهلا  دددد ًل نددددلل عددددئل لزدددد ملا ثا لد ل ثا لدآددددح للل

د لا ثا لا   ل ا ثا لا ثددددااللل    ثا لاا و دددد لا ضددددخآلل الغددددح للل
لل امخهددداحلآدددت ل لدددوتلندددجالا هلزددد ملد دددالندددول ثا ل ا دددتل  آدددح للللللل

ل ا و  لل.
آددد لامزدددمملللل  ل  لللردددم  دددتل  هالدددالهلآالدددملا  دددح لندددئلادلللل

 ادرددمل دد لامزددممللرددمل دد لامزددمملللل امضددروحل امخهدداحلنددولا ثددااللاد
   ددول دد لآددالاقطددا لا غدداةولآال ددولا زددح لوغددوؼللللللل  دد لا هزددم  لل

طعددذهلآددالا رتز ددتللللاخلددا  لرددل ااولا ردداتلاحلزددعملل  لددتةنالطدد ل  لللل
ل    للطذ تلزح لهل غئل)ا لزمال لحمح لآاط (.

َآددِال )لادرددهلخاتلطددالا زددع لللد  ل ددخولد لا هلزدد ملاقرددهلخادلللل 
 مددِ س لِاددا ل ماْلدد الَ ددٖتَ ٔعملل مٔاددملل ماْلددُ لِاددُالَآألددمل ل مٖ لَحُرددوَ لا الَّددٔولعددالمللاىلللللللللل

زةالةددوالَ اِصددَخُاوالَ دملَ ر  ددَتٖا ةُملا ٖزددأ ُ لاْ ُمِغددٔلُتللللل: رددالمل مدداَ لل ج ددولآال ددول
نخلاحلددت  ل اددولللا ظددللل(1)(مللَ ِلَهددخ َ ل م ةددُملا مِ َمددخُللَ زةالةددوالَ اِصددَخُاوالَ ٖهددلل

 دد سلطددال  ددخ الد ددالنددول  ددخل ا ددتللل  حنمددالارددا لملعددمللطه ددتلللللل
د ددالصددخهلا ثا ل  آددح لاددت و ل  دد لا غددح للل ددحل غدد لاق  ددا لاددولللل
 لدددئلة دددو ل  ددد لا غدددح لللزوالدددوهلا   دددخلا غددداةولاا عزدددل ل غدددح للل

 لا غددل للل هلعددح لا شرددخلد ا لا ضددمسلآددالزلددتلا زددماتلاا دداهلبرددلللل
لا  خول.

  ل ددخةل  دد ل) ثا لاقآددح (لآددالا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددولللل
 رددالمل  لا دمدد لاملغددوط لهلزهددتلا غدد اىلا زدده للل دلهلا ورددادئللللل

ل  لطزهتحبلا ورادئل.

                                                           

ل.3/200رعالا رتطج لل(1)
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لل ددج ل دد  مللاددولآعددتلة ددو لا و دد د ددالامددخاةلطددال ثا لاقآددح لنددولا
ع دددخةللل  ددد  مللادددوللل  دددتل لااالدددول ثا لا غدددح لاخلددداؼلااجلماآددد ل  لاملللل

لطلتط ل الغح للل د لزا لهل رطل  لج خلا و  ل.
الدددمل حةتلح ا ددداتلوغدددوؼل ثا لادددح ل  لاادددال  لط هدددو ل لدددئلللل

زددا لا   ددخلل هلعدد    لاحلالددصلآددالاقطددا لا غدداةولآال ددولا زددح ل)لللللل
اددح ل دد ث ل الددعصلعددالمللاىلآال ددول ج ددول ااددالا لط هددو للل زددا ل آمددمللللللل

ل.(1)ل( ل وال لا   خ  ث لاال ئللل   ث لاح ل 
ل  و ولا ثا لا   ل لسلحب  للل   عول الل ا .

  طددال ثا لا غددل لا   ل الدد سلنددولالالددتلددلمب دد للللل)(2)  ددا لا  ددازرلل
لل  ث لادولدثالالدللطدالا ال دئل الثدوللل ندولا دج لزدا لا لمدئلآال دولمب د لللللللللللللل

 ردددالمل ددد حل:ل دلد لادددحدل ج دددول  هعدددا  و ل دددو لا دددعصلعدددالمللاىلآال دددول
 عدداة لاال ددئللل  الددوال اصددخاوال هددملل عدداة لااددال  لط هددو للل  ددااوالآالددملل
ا ثا لا   ل  دددتهل هدددمللزدددا لآلدددتلاىلادددالذلمدددتلادددالةا ةل   دددجنملل
ادددا ثا لاة دددخلآعدددتل الدددوهلا   دددخللل ثلددد لد لا  دددو لمب ددد للل ح  هلللللللل
طوا لددال العدداشل;ل رددملآال ددولد لا  ددو لللددل ارددملدل  ثاددو لا ثا لا   للللل

طؾددا لرلا دد ل  لاهعدد لاجلانددئلطددالا زدد وحل  شددال اددولا ثا لللللهلصددرخلح
ل.(3)(اة خلا ج ل  ث لط لا   خ

ا ثا لا دددد للل اقطهعدددداهلا لددددا لآعددددولهلصددددرخللللنددددجال هلاسلغدددداحل
لحطؾا لصانتلآالملل اول  سلطالا زع لا ثااه ل.

                                                           

ل.21/132ا ورادئلل(1)
ل272(لن خ  للل   ئل و مللردع لل280-215نولذلمتلاالدر اولا  ازرللا  عاالل)ل(2)

  تل اض لهلط  لام خط لللح ًلآال زثدخلطدالطداده لطدالامضدا ىللل زهاادولندول:لللللللل
لثول.د لاحلط  لهل ت ملا تنخل  ت 

ل.3/425  لاحلط  لل(3)
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هل   لا ثالدد لا  دد لطدداللللنددجالا ثا ل  ددت لاخلدد ل آددحهلآالددملل  لللل
هلردداآاتلا ال ددئلا دد لادد ل ددخ ولا ضددمسلد للللللا ال ددئل  ل لزددملدلمددولل

 الددوهلا   ددخل ددمل لزددملآالددملل ح دد للل   عددولدل هعارددتلطدد ل ثا لاددح للللللل
ل د ل ع ولا عصلعالمللاىلآال ول ج ول رالملا اول ثا لهل  ئل.

 دل لدد ل ددو لا ددعصلذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل) دلد لاددحد للل
ل عاة لاال ئ(.

 لا  دد لطددالا ال ددئلللالددمل غدد ل اددولهلللللل  ل ثا لاددح لهل   لا ثالددل
ج دددخلا ال دددئللل امخهددداحل  ل ددد سلا عدددول اددد ل الدددوهلا   دددخلددلة ددداد للللللل

لطلت ةات.
  ددتلُرددملل ثا لا ال ددئلاددا ثا لا   ل   ددئلااردده لااوللل دل عددئلللللل
 ددولوغددوؼلا هزددم  لطدد  وثلطددال زددم  لا لددخول ال  ددخلا  دداثولاددا   خلل

زددجاتلا زددخ ا للل ا زددخ ا لللا   لا ددج لُ ددخًلا ؾددوتل  ددولطزددهو ح للللل
نددولا ددجدتللل  ل ثلدد ل  لا لددخول لددئلاقرددح لزددااوال زددمو لا   ددخللللللل
ا  ددداثولادددا   خلا   لهل صدددلاحنمل   ددداة ثرملللد دددالبددداتتلا لعا ددد لل
ادد  ا لا   ددخلآالددمللسلددولا ت دد لا للال دد لطدد لاقرددح للل احلابدد لد لؽددلوولل

اجلمدداهلوغددوؼل ةاتلعددح لا   ددخل اقطزددابلآددالا زددئل ا ضددخول لللللل
لل نددولطددالاقآ ددادلهلالددو لذلمددتلعددالمللاىلآال ددول ج ددوللللمددال حاةلعدد اطو

 ردددالملااق ه ددداتلا  دددوطللا لدددا ل آل ددداتلا  وا ددد ل اق دددخاحلا ؾدددئلاىلل
اهزددددخ نال الللدددداةاتللل  لدددد  ل  اارددددالالددددتل  لزددددا ل  ددددوا ل للددددت  ل

يِضًََُُْْللوث عَلل َلَ ثيُ للنِنيَ   أَثيْكََُلل َ ُْللوَ ث أَقَلل ََُِِ ََنَللج ِوَ ا ضددمسل ا لمددخللل ددا ل لددا ل ل

         َِ ُُلللو ًَ ْْ ٍَ  ٌٍ ٍَلللجِس ِيَكلللْو ٍَُفء لللُى ثُ    َْ ُْ َذِيلللَم ِإال  ِدلللجْي ً للل ًَلللَ  ثي ََلللج َي َُلللجَح  ِْ لل ندددجالل(1)[َأثْي

لاق ه اتلا لا ل ثل  لملاةئلا هو  تلهلا ح لد ل و لا ل اط .

                                                           

ل.5روح ل واسلل(1)
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لالددملزدددا لا لدددخول دددتل زدددموالزدددح لطدددالرددداآاتلا عرددداحل ا ال دددئلد ل
ل   لآضخ لراآ للل بلالوال  ئلراآ لارا ل اعا .

آدددالمحدددذ لادددالاحلزدددال آال دددولآردددت رالرددداآاتللللل  دددا لا دددثلالصل)ل
ا عردداح:لا ضددخ ول ددملا ل ددوحل ددملا  ددت  ل ددملا ؾدد ملل ددملا ددابخ ل ددمللللللللللل
ا شردد  ل ددملا ددخ اىل ددملا لغددخل ددملا لغددخل ددملا عدد ئل ددملا لضددلل ددمللللللللل

لا  خ و.
مدد ل ددملا زددت  ل ددملا   مدد لردداآاتلا ال ددئ:لا ضدد  ل ددملا  زدد ل ددملا له

 ددملا ذ دد ل ددملا ذ  دد ل ددملا لرددخ ل ددملا زدد خل ددملا   ددخل ددملا غددل ل ددمللللللللللللل
ل.(1)ل(ا غلاى

 طدددال ثا لاقآدددح ل ردددولآعدددتلة دددو لا و ددد للل   دددئلطدددال واددددتللللللل
ا ثا لا   ل عل ددددولا عددددادمللل  هزدددد خلا غددددادمللل دلصلددددتلاقطزددددابلللل

لا لاقآح ل.اا ثا لا   للل دل غ لعح ل خ ؾ لا غل لددلا ث
   دددددئل  ل  ا ل ثا لا   ل لدددددئل ثا لاقآدددددح لاعغدددددالرددددداآ لللل
   عدددول آدددمل حةتلا خ ا ددد لا ادددولهل  دددئلدثل  ل  هدددولآالدددملل خؽدددولطددداللللل
ا  الددللامضدد  لا ددج ل  ددو لآالددمللطخا ددتلطه ا  دد لحبزددتلا لالددتل طو لددولل
 زددجالاا عزددل ل  غددو لا زددع لل زددئلطددالزددا ل لددئل الددوهلا   ددخلا غدداةولللل

 لددا ل اددولآعددتل الددوهلا   ددخلا  دداثوللل   ددو ل  ع ددجلللللل رددول  ددئللل  ددتللل
ة  لدددد لللطدددد ل  دددد هلحبزددددتلامضددددروحلللل25 لددددئل ثا لاقآددددح لاع ددددول

  غدددو لا زدددع للل ا لالدددتا للل ندددجالا   دددخل  دددو ل دددولادددوحل دددت اد ل دددملل
ل لوةلا شح للل  غتولآال ول اول  ئلللوحفلا   خلا غاةول.

 غددداةولآال دددولل هل ددد لآمدددخا لادددالآالدددلل دددا لللرددد   لاقطدددا لالللل
 لددا ل:لدثالزددا لهل اآدد ل ددحللل دثاللللا زددح لآددالا ثا ل لددئلا   ددخل)للل

ل.(1)(زا ل  تهل حلا ش
                                                           

ل.1/71 ل لا ال  لل(1)
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 زعدد لهل زددل ع اتلا لددخ لاماؽددللدطددا ل اآدد لطزدد تل  زدد ع  لللللللل
احلدداالمشددخا لا  لددصلهلصدداحهلامت عدد لهلا ع ددالا صددخفللل زعدد لللللللل

طلاصدددخ للل  دددتللله زه دددللاددد ثا لاقآدددح ل  دددتهللل   ددد مل الغدددح لالدددتللل
ردد   لالدد،ل حادداولا زددوولابدد و لاامزدد تلهل دد   لاق اطدد ل غددح للللل
ام ددخولح ثمددال ع ددذ  لطددالهل  ددت رملطددالا ل دد ل ا ضددخاتل  طهعلدد لآدداللللللل

 لا  ددخا للل طددال لثددوالل لاامغددالاقباادد للل اعدد ل   لامزدد تلزددا لاهالددلل
الدددتل  دددا ل  رددداا  ل هدددمللاآهددداة الآالدددمللاحلؾدددوحل الغدددح لطددد لآاطددد للللل

اقطدددا لآمددداحلا زدددااا للللآدددالامغدددال للل ثزدددختلطدددال حةلهلطو لددد ل)
 لعددح ل خ ؾدد ل دد ث ل   ددمللللللدآال ددولا زددح ل ددا ل:لدثال مدد لللللا غدداةو

ل.(2)( ا غئلا لا ثا ل اق اط لاللوةللل  لا ح للل  لاهزل  
اددد لا ثا ل اق اطددد ل ا دددت و لهلا غدددح لاه دددل  للرت  الددد سلمددد ل ددد

لاق خا .
عدددا تلا وردددادئلااادددا لالعدددوا لارددده لاول دددو لل ثا للللل  دددتل  دددخةل

اقآددح للل ح دد لا غددوتلاددوللل دزددخا لامدد ثا للل  زددالا شددالارددملللللللل
 طعددولعدد   لطلا  دد لاددال نددتلآددالاقطددا لبل ددخلا غدداةولآال ددولا زددح ل

 ددا لحرددو لاىللعددالمللاىلآال ددول ج ددول رددالمل:لطددال ث لهلطغددخللللللل ددا ل)
ل.(3)(ع طال طغاحلامزالم لرع ل بل ل ولاجل

 ددامخاةل ثا لة ددو لا و دد لهلطوالدد لا غددالواتلا  وط دد للل اا عزددل لللللل
ل لو ل ؾ اله ملامضروحل  ل ال  خل ثاا ل:

ل:ل ثا لاقآح ل.لا   
ل:ل ثا لاا و  لا ضخآلل الغح ل.ا ثاالل

                                                                                                                                                 

ل.22/132ا ورادئلل(1)
ل.ل2/133ا ورادئلل(2)
ل.4/132ا ورادئلل(3)
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د ددالزددئلطددالا   ل ا ثدداالل آددحهلنددول ا ددتلاهلددتةلادرددملطدد لدلدداةلل
امزددمملللل   ل ثا لاقآددح لللنددولا ددج لطلدد لآددالة ددو ل  دد لا غددح لللل

لل مدددالازدددملولهللطددد ل ثا لا   دددخلاا عزدددل ل الغدددادمللل صلدددتلاقطزدددابل
امزددابتل آدد لط دد اتلا غددوتل ا  ؾدداد اتلطددالا ثا لآعددتلة ددو لللللللل

 لاقآحطددللا ددج ل هؾددمالاقصددلاحلاددت و للللا و دد لزددئل ددو لنددولا ثالل
ل   لا غح للل  بوول ةادرال.

لقآدداة لا ثا   غدد لاق اطدد ل ال ماآدد ل امع ددخةلالددتهللل ددحل عددئلللللل
لةا ئلامز تل ال ماآ .

أَنًُُللوث أَثشْلل َدُوث َّض للي ٍَضَذَللََِّ يَهُللٍْ ثيْخَللَْظُ ث َدْللَََُ َِللّْ     طددال و ددول لددا ل ل

 دددامخاةلطدددالاخلددد طلا اددد ،ل اخلددد طلللللل(1)ل[..ّْ ثيْفََْللل ِثيْخَلللَْظِ ث َْْلللوَلِ َِللل  

ا رددوةل ضددل ول طلعددمللدلدداد لث لعددل  لاح  دد للل ددخاةلطعددول الددللا ددا لللل
ادددوحلا غدددل ل ا   دددخلاملدددرت لطدددالظالمددد لا ال دددئلطدددالبرددد لا ضدددخ وللللل

َِلللّْ   الدددوهل لاصددد لا   دددخلا   للل  حةلآالدددمللسلدددولا هضدددل ولال دددتل 

ا   ددخل اقطزددابلطددال   ددول اتا هددول تد دد لللللل[ل ل ددا لحعددتل الددوهلللثيْفََْلل ِ

ل.[لآالمللا ت  ل ا لال لهلا ُزم ثيْخََْظِ   ل 

 ُردددملل  دددخا لقاضدددلاولا شالمددد لآدددالؽددد اتل اعدددالولام اح ددد لللل دددحلل
 للددمللامزددالمل  لامزددالم ل  زددئل هددملل هددل لا   ددخلآخ ؾددا ل ارددلا ل  عهضددخلللل

هل   دددولا ؾدددوتلهلا  ددد ل آالدددمللحؤ شلاجللدددا لللد دددال  دددو لاقطزدددابل
 اعدد لطدد ل ددخادالطوا دد لا ع ددو للل   ددخاحلا  ددا لادد  لا   ددخل دداة ل  اددولل
الددتلاخلدد طلا ادد ،لردده و ل  ددوشل هددملل ددهأللا زددماتلاا ل ددا لطلتطدد لللل
 ضدددخ ولا ضدددمسل.  ل دددخةل  ددد ل) صدددخول(لهلا لدددخج لللد دددال حةل  ددد لل

                                                           

ل.187روح لا للخ لل(1)
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  صدددخ  [لطدددخ ل ا دددت ل  دددوللل   دددال ددد سل الضدددمسلللد دددال دددجاتلللللللل
ل لحب مل  ؾاتلاىل.ا ح للل هؾ لا ح

امخهدداحل  ل  ددولا هدد ل نددلللللل(1)..[أَََشْلل َقَشْ ث ََْضُ دِنُللوَِ ََد َُللج  ددا ل لددا ل ل

دصددخا  لاددوحلاىل وط ددجل آشددمل  زدد ل  زثددخلدادداح لطددالدصددخا  لا ضددمسلهلل
ل   ل  ا لاحل ا لا تا ا.

إِْ للللج الددددمل حةل و ددددول لددددا لهلةا ةلآال ددددولا زددددح ل ددددا ل لددددا ل للللل

لل امددخاةلآددالاقصددخاوللل(2)[ج ثيَِْذَللجوَ َََْللُْ ٍَُُللذ َّْْ دِجيََِْْللٌ  أَثإلِشْلل َث ِ   َْللخ  َْْ

لصخ ولا ضمسل رووهلؽودرا.
 ندددئل   دددتلاجلمددد لاددد لاة ددده ل  لدصدددخا  لا ح لاعدددوحلاىلآدددذلللللل
 بددئل ددو لا ل اطدد ل زدد لؽدد اتل اردداتلطددالؽدد اتلا ضددمسل  دد لا ؾدد ملللل

لاجلواولالم.
صددخ  لعددح لالددتل الددوهلا ضددمسللل  لددا ل لاةل آددالااددالآلدداشلامددخ

لا ضمسل  ل ضخول  ل ل ؾ ل.

[زمدددالهلآدددجاول دددو ل دددوشللل دددا ل لدددا لللََُْللل ِقِنيَ  حةل  ددد ل 

ل.(3)[لفَأَيَََصٍُُْْ ثيءََِْْزُ ََُْ ِقِنيَ 

ل:ل ا ل اولُة اةلاق اةٓ )
ل.(4)ل( الٖمال ؽاتتل عالُرِت مٌ ل...ل دىلطالا غل لَ ِ ٌطل مااحا

                                                           

ل.69روح لا ذطخلل(1)
ل.18روح لؼلل(2)
ل.73روح لاحل خلل(3)
ل.1/193ا غ اىلهلا ال  لل(4)
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د ؾدداىلا   ددخلازدد لا غددادملآددالا زددئل ا ضددخوللل  ددت ئللللل مدد ل
ل   لعح لا غل ل.

ثددددخل   ه دددداشلادددد للل امخهدددداحلآددددت ل بددددوةلاؾدددد لة دددداد ل  ل زلللل
اقطزددددددابل  ثا لا   ددددددخل نددددددولا ددددددج لال عددددددولهلاقطزدددددداز  لا دددددد ل
 عدددتحنالزدددئلردددع للل طعردددالدطزددداز  لصدددرخلحطؾدددا لاماؽدددللامل عددد للللللللل

لهلج خلنجهلا  هوً.
ل لددد  ل  ا لا   دددخلاال ددداظلا هلدددا الهل و  ددد لردددلتلاق دددهحفله 

ا   دددخلآدددالدا  ددد لاشل دددا لا ضدددمسللددد لا  ددد لا ضدددخآللطدددالاددد لللللل
 وردد  لآالددمللا  ا ددتللل زالمددالداةتلا تحبدد لاملهددت للللللل19,5-17ةحبدد ل

ا عرمددال غددخلا ال ددئل  ددخولا   ددخلآالددمللا ددهحفلهلا لالددتا ل اقبهردداةللللل
ةحبدد ل  لالددرملحاآددوالل19,5 ل مددثح ل لهمددتلا   دد لامغددخ  لا لاطدد ل المزددا ل

(ل15اق ه دددداشل   ددددئلاآهمددددتلاقلدددداةلاقرددددحطللهلمشددددا لاطخ  ددددال)لل
لةحب .ل18ةحب للل امخهاحل اول

  ل  ددددالهلا دطعدددد لا زدددداال لردددداآ ل ت  دددد ل  لبتاح دددد ل ؾددددلطللل
ا و دد ل  لهمددتلا عدداشلآالددمللاة دد لا زددما   للل   ددولةآددو ل ددمل الهددتاخلهللل

  دددخاد،ل ا  دددودلادددا ثواولق اثنددداللادددت  لعدددع لاىل هدددمللآعدددتل ةاتلال
طعارددل ل هلدد  ل  ا لا للدداة لرددواتلا غددح ل  لا غددو ل  لاحلددجل  لا ذزددا لللل

أََْلللخ  َ يَهُلللٍْ ََلللج فِلللٌ ثيُِلللَُوَثسِ أَََلللج فِلللٌ ث ََْضِ     لاخلمدددسللل دددا ل لدددا ل ل

ل.(1)ل[اََُِْ ج َِنُْْ إِِِ فٌِ ذَيِمَ ٍَُجس  يِكَوٌٍْ ٍَضَفَه  ُأَِ

نددددددجالا ذطددددددا لضلهدددددداالاقازددددددا لهلا زدددددد خل سلددددددوهلل  هددددددمللهل
غدددداةوللل ااهضدددداحلا ل ددددا لهلا  دددد للللللا عشددددخلد ل الددددوهلا   ددددخلا لل

                                                           

ل.13روح لاجلا   لل(1)
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  رتصدددد لآعددددول وآددددا ل  رددددخا ل ااولا ددددا لا ه  ددددخلهلاددددت  لعددددع لاىللللللل
لآذل بئل.

 زااددد لا لدددخول زدددممللصدددزا تلا   دددخل ددد طللل زدددجالظدددح لا ال دددئل
لامخهالطل.

آدددالردددرئلادددالردددلتل دددا ل:ل)ل هل ردددلاولادددذ  لاة ددد لا  خاددد ل حة
 زالددوال اصددخاوال هددملل هددل ل  ددملاخلدد طلا ادد ،لطددالاخلدد طلللللللللل} اذ دد ل

  ل عدددذ لطدددالا   دددخللل  دددا لحبدددا لدثال حاة الا غدددو لللللل(1){ا ردددوةل
حادددطل  دددتنملهلحبال دددولاخلددد طلا اددد ،ل اخلددد طلا ردددوةللل دددحل دددذا للل

ل{طددالا   ددخللل}  زددئل  ضددخول هددملل هددل ل ددولحؤ هرمدداللل دد اذ لاىلالددتللللل
ل لالموالد ال ل لا ال ئل ا عراحل.

 زالددوالل}مددال اذ دد لنددجهلاة دد للللل:   ددخالآددالآددت لاددال ددايل ددا للللل
لل(2){ اصدددخاوال هدددملل هدددل ل  دددملاخلددد طلا اددد ،لطدددالاخلددد طلا ردددوةللللللل

آمدددتتلد لآلدددا  ل  دددتنمال ردددوةل اة دددخل اددد ،ل  لالهرمددداللددد لللللل
للل ردداة لللل  لالدد ل اشددخلد  رمددال ددحل هددل ل ددللا ادد ،لطددالا رددوةللللللل

 رددالمللل ج ددول المددال عددل  ل ددت تلآالددمللحرددو لاىلعددالمللاىلآال ددولللللل
     ددددولاا ددددج لعددددعل ل لددددا ل:لد ل ردددداةبلدثال لددددخ ،لللد ددددالثابلل

ل.(3)ل(ا ا لا عراحلطالرواةلا ال ئل
ا غددح للطغددا ل  طددالطغدداة  لا هزددخ لا ددج ل ددجزخهلاة دد ل آددحهللللل

غددد ا لللا  وط ددد ل ا غدددو ل احلدددجل  دددا لا عددداشللل هلداهدددتاتل بدددوولا ل

ل.(4)ل..[فََُّْ شَُِ َ َِنْهٍُْ ثيَُِْ َ فًَََْءُُُْْ ا ل لا ل 
                                                           

ل.187روح لا للخ لل(1)
ل.187روح لا للخ لل(2)
ل.1/399ا تحلامعثوحلل(3)
ل.185روح لا للخ لل(4)
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[لهلا لددددددددخج لددلهلاخلدددددددد ط[ل  ل  دددددددد ط  ل ددددددددخةل  دددددددد ل 
اة ددد ل آدددحهلطدددالردددوح لا للدددخ ل ل دددا ل دددذ  للدددخ لا ت ددد للهلؽدددلطللللللللل
  ا لاقطزددددابلآددددالا زددددئل ا ضددددخولآعددددتلا غدددد ا ل  هلدددد  ل  دددد لللل

لعح لا   خل.ل
 نم دد ل لدد  ل  ا لاقطزددابلآددالا زددئل  ل  دد لعددح للل   رمددال زثددخل

لا   خلللاجلواولنولا ثاال.
 غددح لزددئل  دددا لللااموبلدد لا  ال ددد ل هه ضددملللللحدثل  ل ةاتلا غددح لرددولل

ا زددع للل هلصددرخلحطؾددا ل  ددو لا غدد ا ل ا غددح للل طددالهل دد هل الدد سلللل
ددلا غدددح لددل  ل ددد ةًلا غددد ا ل ؾددداتل  ل ابلدددا لادددا لخ لزا عدددجحل  للل

فََُللّْ نَللجَِ َِللنْهٍُْ ََ ٍِضَللج   ه لااا للل  لا اادد لآددالا  دد للل ددا ل لددا ل لللاردد

ل.(1)[ََأْ عًََي َْفَ ٍ فَِْ ِرٌ َِّْ ٍََِجٌٍ َُيَ َ

  دددتلعدددا تل ضدددخ  لا غدددح لا للثددد لا علو ددد للل زدددا لا دددعصلذلمدددتللل
عدددالمللاىلآال دددول ج دددول ردددالملهل  دددا لا دددتآو لا   ل لدددال الغدددح لهللللل

 زدددجالهلطعددمللهلطوردددملاحلدددجللل  لددال ال دددولاقطدددا لللا ل دد لاحلدددخا لللل
لآالللآال ولا زح ل  تصل ل  لام طع ل.

 زددددا لآ  ددددالا  عددددت ل  ددددولا صددددل لاددددال دددد سل طددددول ددددتللللللللل
حجندددددملهلطعدددددملل غدددددالو ل رددددد  لآلددددداشلادددددالآلدددددتلاموالدددددتل ندددددولل
عددددت لوللل  ددددجنتلد  ددددولهلا دددد مال  ضددددرت لطعددددولا لوددددخللل ددددا ل ددددوللللل

 ددددلللدآددددمل  لاىل حرددددالولنددددجالذلمددددتلاددددالآلددددتلاىلااددددال آلدددداشل)
   لزعددددودلززددددخًل   غددددخلردددده ه لآال ددددولل نددددجهلاطخ  ددددول تصلدددد للللللل
جطعددد لادددولل ندددجالا  دددح لآالدددللادددال ادددلل ا دددتلجطدددالادددولل ا دددملاىللللللل

                                                           

ل.184روح لا للخ لل(1)
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طددددال آالددددملآالددددمللظرددددخلا ح ل  ددددتا لآالددددمللنددددجالا ددددت الددلندددد دتللللل
ل.(1)( ا لآ  ا:ل  ه لزع لحاالا للا ثح  ل

 لضددخ الالددتلامدداده لطددالللل  ددتل لددت لا ه غدد ئلهلاجلددذتلاخلدداطسل اللل
  زددد  ل اللدددخج ل ا دددج لطلدددهػلالدددااو ل)ا عدددذاهلامزدددال لاددد لا لدددخج للللل

ل اقحناو(.
  لدددد لادددد ل الددددوهلا   ددددخل  الددددوهل رعددددابلسلددددولردددداآ ل آضددددخ الة

للطدد لندداططل ال ددئل زددتلا ضددرخل ا  غددئل ا لالددتللل صددخ ولللللللا ضددمس
ا ضددمسل دد ل الوآردداللل   ددو لا ضددخ ولآعددتطال ؾدد لا ضددمسلهلا  دد للل
 ل ددددا لطزدددد   لآلادت دددد ل نددددلل  لعددددح لامزددددالم ل امزددددالماتلعددددح لل
ا غدددل لاددداول الدددخدولا  دددخ مللل ردددلتل دددتحتلا دددلحتل ا لدددجاولآدددعرملللل

ل آال نئلا ح ل.ل

إٍِِللجلَ َْْْذُلل ُ أَإٍِِللجلَ هلزددئلحزلدد ل و ددول لددا ل  دجال لددخ لزددئلطزددالمل طزددالم لل

 ه ددو لعددح لا   ددخلطددال بددوهلاقرددهلاا ل غددخفلا ددلحتلللل(2)ل[َُْْللضَِْنيُ

ل ا لجاول.
 ندددددجالندددددولاجلدددددذتلا زددددداةشل ا لضدددددخ  لالدددددتلامددددداده لطدددددالللللل
  زدددددد  ل اللددددددخج ل نددددددول دددددداؼلالددددددااو ل) ل  ددددددذلا ددددددعصل)ؼ(لل

و لا ثا لةآدددددددو ل  دددددددتا (ل رددددددد   للهلا بدددددددذاتلا ها  ددددددد ل) دددددددااللل
 الزددددالم(ل   ددددولاضددددخل ألطددددالا ددددج ل هغددددالاددددولحرددددا  لا ددددعصلذلمددددتللل

ل.عالمللاىلآال ول ج ول رالم
ل  

                                                           

ل.ل1/257ا  اطئلهلا ه ح ىلل(1)
ل.5روح لا  ال لل(2)
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 اؼزفزبء
لازملاىلا خمحالا خ  م

را ددد لج ددد لاىلا لشمدددمللامخبددد لا دددت  لاملددداحبلا ضددد ىلعددداحيللللللل
ل)ةا لظالولا واحف(ل ا وادل

ا للددداح ل:لا زدددح ل حمحددد لاىل اخزا دددول حةلهلةآددداتلا لردددتلندددجهللللل
ا زدد ا لمددال للل-ظرددخلا  زدداةلهلا دد ل ا ل ددخلمبددالززددل ل  ددت لا عدداشلللللل

ل جزخلا زماتلال  تلآل ل  رالاقازا لللةطهملرام لص خعالام تً
 

 دٍُِِْ ثيً ِْ ثي َُِِّّْ ثي ٍَِِِّ

ل1827/21 لتةل:لللاللللللللللللللل
ل8/10/2021لح ى:اا هللللللللللللللل

ل509ح ملا  هوًل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا و

ََُِللللل َ هل و دددددول لدددددا ل للل طدددددالا  زددددداةا  زددددداةل ددددد لاق زددددداةل

للصدددددد  لا طودددددداحل  الدددددد لا  زدددددد ل دثال(1)[ثيْفََُلللللجلُ فِللللللٌ ثيْذَلللللل   أَثيْذَْْللللل ِ  

  ددددطل ُ ددددلسلاموددددخل ددددٓئلا خ دددد للل طدددد لا طودددداحل  دددده لا عددددتافلل
  وانردددداللل  عضدددد لا ال  دددد للل   ددددئلامددددخاةلطددددالا ل ددددخلا لددددخًلآالددددمللللل
صدددا  لا ل دددخل ا لخ لددد لطعدددولادددت  ئلثزدددخلاة ددد ل لالددد لا  زددداةل ندددولللللللللل

للزمدددددداللمددددددئلاة دددددد لدحاة ل لددددددئلل(2)ل[دَُِللللللج نََُللللللذَشْ ٍََْلللللل ًِ ثينِللللللجكِ 

لا  زاةل  ؾا ل.

                                                           

ل.41روح لا خ  لل(1)
ل.41روح لا خ  لل(2)
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ل{َ اْ َلِ دخ ل}الهئلاادالجة ل  داهلللل{ظمَرَخلاْ  مَزاُةلٔ مللاْ َلخٓ }  ا لااالآلاشل)
اأمال لاجلادخلا ج لزا ل   جلزٓئلر  ع ل غلا ل اردولاجلالعدتاللحبدئلطداللللل

ل(.ا دة

ًَكَلج  فَجْغَ  ل  مالطلػل غ لطورمللآال ولا زدح ل اخلؾدخل  و دول لدا ل لللل

َُلج يَكَل ْ   َّض ي إِذَث ََنِذَج فٌِ ثيُِفَِنَزِ يَ َقََُج قَجوَ ََيَ َقْضََُج يِضُشْل ِ َ ََهًََُْلج قَلجوَ ََيَ َقْضََُلج يِضُشْل ِ َ ََهًَْ     

َََِلج ثيُِلفَِنَزُ فَهَجَْللشْ   لل ا دا لاخلؾدخلهلآالدد ل خ دول الزد  ع ل لللل(1)ل[اِتْلشَ شَلَْتَج إَِْل  ث   

وَِ فٌِ ثيْذَْْ ِ فَأَََلْسُ ََِْ ََعَِذََُج أَنَجَِ أَََث َهٍُْ ًََِمٌ ٍَأْيُلَُ نُلى    يََُُِجنِنيَ ًٍََُُْْ

 طوؽددوهلاة دد ل آددملللااقؽددا  لد لةد دد لردد اول اشددملللل(2)ل[َْللفَِنَز  ََءْللذ ج

لاة اتلانا ح ل  ارالباتتلاغ   لاخلواولا لا .
ؾد ئلا دعصللل هلنجالاجلذتلطال  ز  ل اللخج لطذ دتلا دا لوغدوؼل  للل

عد لردوو ل اردهلتاةلامالد للللللآال ول ج ول رالملآالدمللا ال داتلمبللذلمتلعالمللاى
لا شا لآالمللاحل ملدثلعاحلا لخج ل ا زع لا علو  لطغتحلا هضخ  ل احل م.

  حةتلاة  لاغ   لا  لئلاماؽلل)ظرخ(ل ال ت لآالدمللآدت لمشو دالللل
ل لالو لا  ؾاتل ا ز خل  ولهلنجالا ذطا ل.

ل[ََُِ َ ثيْفََُجلُ فٌِ ثيْذَ   أَثيْذَْْ ِ دَُِج نََُذَشْ ٍََْ ًِ ثينِلجكِ اة  لا  خا ل  طالثزخل

للهلةآداتلا لرددتل رددول ؾدخهل ةآدداتلطددالاقطدا لا غدداةولآال ددولا زددح لللل(ل3)
 هل  ئلظروحلاقطا لامرت لآال ولا زح ل ظانخلزح لاقطا لآال دولا زدح للل

مئلا  زدداةلا ددج لنددولؽددتلا غددحىللدحاة لا  زدداةلادداملعمللا آددمل رددول ضددل
ل ا  زاةلالال لا  ز .

                                                           

ل.71روح لا  رالل(1)
ل.79روح لا  رالل(2)
ل.41روح لا خ  لل(3)



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 311

 اولآثما لرل تلاالضل دمللادطدوًلهلط اد دو:ل دت عالآلدتلاىللللللل  ا ل)
 ت عالاولآلتلاىلل ت عالانا تلاالرل تلل ادبال للآالا ضللمللل ت عملل

لص ىلطالبر ع 
ل ا :لطخ لطعالحبئلطخؽالصت تال ثلئل هملل  خاال ول  هل ن  اال طخهل

ل   ممللآال و
 ا وا:لالملل ا :ل مال لئلا  غئللللل ه لآ ع ول   اول لا :ل   خيل ل م

ل العا:لعاحيلطخلجا ال ز  لآع .ل- نولااالآمل ولل-
:ل طالداول وص ل  لصللئلهل  خ لللداول  اامللجتل  ل  ممللآالمللل ا 

 ل:لاا لنلئلل طال خًل  خ  ل عهثئلل  ط ل تلزاةتل ث ئلال ح  هل لا 
اانالااجلعت لل  ج عال  ردالا  غدئللا دجًلللل و عانالآع لاابو لل ملطأللد 

طؾملل  بذ بلل ظال  ل ال  لئلل  ضد خل خاد ل  غدئلل  دتهلة دالطداللللللل
ل. صخبل ؽئل

ل:ل ال لالم.ل ا 
ل ا :ل مل تلاخد .
ل طاتلا  غئل  لئلهل  خ و.لل ا :ل  ئلا خبئ

اد  دا ل  لد للل:ل خ   لاجلر عدمللالدتلث د ل غدالملل  زدتللللللل ا لاجلر عمل
ل.(1)(  را

 نولطالطلتطاتلالث لا دعصلذلمدتلعدالمللاىلآال دول ج دول ردالمل  ر  د لللللللل

أَثي لٍََِّ اََنُلوث   وا ل ااعخ ال ولآعتلدآحاولحرا هوللل دا ل لدا ل لل بوةل آ

وَِ َّك لج يَُُلٍْ   أَهَجاَ ُأث أَاَجهَ ُأث فٌِ َْذَِىِ ثيً ِْ أَثي ٍََِّ اأَأث أََْءَ ُأث َُأْيَتِمَ هٍُْ ثيُُْؤَِْنُل 

ل.(2)[ََشْفِ َرٌ أََِ ْ ئ نَ ٌٍٍِ

                                                           

ل.1/378ااالزث ل/لا ز  لا علو  لل(1)
ل.74روح لا ا ا لل(2)
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 ضزٚز وطميخ ػٍٝ ثؼط األجعاء األذريح ِٓ ٘صا اٌؽِفط ادلجبضن 
 مسبحخ اإلِبَ ـ١د األظ٘ط. -1

 مسبحخ اٌؼالِخ اٌف١د أ.ز. ِفزٟ مجٙٛض٠خ ِصط اٌؼطث١خ. -2

 األِني اٌؼبَ دلٕظّخ اٌزؼبْٚ اإلؼالِٟ. -3

 اٌؼطاقؼ١بزح ضئ١ػ رلٍػ اٌمعبء األػٍٝ/  -4

 ؼ١بزح ضئ١ػ احملىّخ االحتبز٠خ اٌؼ١ٍب . -5

 ؼ١بزح اٌمبظٟ ضئ١ػ االزػبء اٌؼبَ . -6

 األِني اٌؼبَ إلحتبز ادلإضذني اٌؼطة. -7

 ؼ١بزح ضئ١ػ زلىّخ اؼزئٕبف ثغساز / اٌىطخ -8
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 اٌس٠ٕٟ اٌف١د/صبحل اٌطبئٟاٌؽ١س صبحت اٌفع١ٍخ ادلطجغ 
 أؼزبش اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌزفؽري ٚاألذالق   
 اٌؽالَ ػ١ٍىُ ٚضمحخ اهلل ٚثطوبرٗ 
 ٚثؼس،..... 
فٍمــس رٍم١ــذ حبّــس اهلل ضؼــبٌزىُ اٌطل١مــخ ٚثٙــب اجلــعء احلــبزٞ  

 ٚاخلّؽْٛ يف رفؽري آ٠خ ٚاحسح ِٓ ؼٛضح آي ػّطاْ ِٓ اٌمطآْ اٌىط٠ُ.
اٌمس٠ط أْ ٠ٍّٙىُ اٌؼٍُ إٌبفغ ٚاْ جيؼٍـٗ ٔزعطع ئىل اهلل اٌؼٍٟ  

 يف ١ِعاْ حؽٕبرىُ.
 ٚـىط اهلل ٌىُ حؽٓ ػٍّىُ

 ٚاٌؽالَ ػ١ٍىُ ٚضمحخ اهلل ٚثطوبرٗ                               
 
 

 
 

 ٘ـ1429ِٓ صفط  13يف: 

 2008َِٓ فربا٠ط  20ادلٛافك:

 طغو مللآلاش
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 ادلطجغ اٌس٠ٕٟ اٌف١د/صبحل اٌطبئٟ
 أحؽٓ رفؽري ٌٍمطآْ ٚأؼزبش اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌزفؽري ٚاألذالقصبحت   

لا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا و... التل
 لادددول  زدددلتاللل  ل  لدددت ل زددد اة  ملودددا ػللا ضددد خل ا هلدددت خل
 اق ددرتا للآالددملل  ؾددال مللالنددتادعالازددخ لطددالطددالاجلددذتلا ثدداالللللللللل

ل ا ثماا .
 غد  ل ا لا  د ل   ل زدلشللللل   عملللطالاىل  لل ت مللآال  ملالم لا

لآال  ملالمولظانخ ل اا عولل ا ل و لعالمالضللول  خؽاه.
لصازخ ال  ملل   ملل ا ل

ل
ل

ل
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لرا  لامخب لا ت  لا ض ىللعاحيلا وادلللللللل  شولاىل حآاه

لعا تل  زال  ز ل اللخج لا  خ م
ل رهاثلا  لول ا عو ل ا ه ز ل ا  حو

ل
لا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا و... التلل

 لتل زالمعالا تلا ض خل ا هلت خلازخ لطالزهاو"طلا لاقاا لهل  ز ل
طدالردوح لج لآمدخا لل ا دج ل  ؾدالهمللللللل134اة د لل-ا لخج "لاجلذتلا هزلو 

النتادولد لطلا للا    زوحل زمدئلا دت الد زدا ل   الدلللا طد لا لدا للللللل
طللل  ضددخ عال  لاهلددت لد دد  ملهذ ددئلصدد خاالآالددمللمعشمدد لا هلددا  لاقرددح

بروةزملامهواعال ل ه ز ل  لا جزخلاحل  ملل  ذازملاىلآعال د لاجلدذاتللل
ل ااحبل   مل   مال لوطو لاولطالبرتلطلاحبل تط ل  رح ل امزالم .

ل
ل   ؾالوالاللو ل ا خلا ض خل ا هلت خ.للل

ل
ل
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 "احملرتم"مساحة الشيخ صاحل الطائي 
 

 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  

 دوام املىفقًُ.

 ت  اغتقذيش   
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 املرجع الديين الشيخ صاحل الطائي احملرتم

 
 

ل

لل  ل  ل 
 

( 222ببالغ االعتزاز اهداءكم القيم )الجزء ) تلقينا
( منننف 811منننف تركنننيقكم للقنننقبف يا نننا  با يننن  )

 كوقة بل عمقاف.
 نقدم شكقنا وتقديقنا مع وافق التقديق .

 
 

 



 317ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     226معامل اإلميان / ج

 

 

 

 تلتب املشج  اغذيين

 اغشًخ صاحل اغطا ٌ

ل
ل /ص خ

 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.

 ت  اغتقذيااااش.
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 احملرتَ ئىل/ مسبحخ ادلطجغ اٌس٠ٕٟ ٌٍّؽٍّني اٌف١د صبحل اٌطبئٟ

 صبحت أحؽٓ رفؽري ٌٍمطآْ
 أؼزبش اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌزفؽري ٚاألذالق

 َ/ـىط ٚرمس٠ط
ل

لا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا ول:
ل  ر  لاىل لا لا ل و ل مل ضل ش مل  خآازملااولر ٓ لدل تلا تآات.

لآذ ذ لرا  لا ض ىلابرت ل:
 ا لضخ الالتلاماده (لطالطوروآ لل زالم لمبذ تلطالا  خخل ادآهذادلاجلذتل)ا وا ت

)طلا لاقاا لهل  زد ا لخج (ل ندولاجلدذتلاخلداؼلالدااو ل)ا عدذاهلامزدال لاد لا لدخج لللللللللل
 اقحناو(لا  ل ت ئلآالمللطال لازملاىل لا لاولطالحآا  لحااا د لآالم د لهلازلدادلندجاللللل

جالاحل دمل اردجالللا لمئلا لالمللا  دل للل ندول   لآمدئلآالمدللهلا لدا لاقردحطللاردللللللل
ا لم ل ارجالامدعرجللل  رد  لاىل لدا ل  ل دت ملآالد  ملالمد لا لا  د ل ا زدرتل ا هو  د لللللللللل
 ا زتاةلطال بئل لت ملامذ تلطالا لواتلا   خ ل ا لالمدللهلندجالا هخغدػلا عداةحللللللل

ل اىلضل ش مل  خآازملال ل  شول حآا هولداولر ٓ لدل تلا تآات.
لعااللا لش م زخحلص خ ل  لت خ ل اطه

ل ا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا و.لللللللللللللل
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 إىل/ مكتب املرجع الديين

 الشيخ صاحل الطائي احملرتم 

 
 م/شكر لإلهداء

 
ل

باسؤ كلوات الشكر ّالعرفاى ّالتقدٗر ًظ٘راً لوا قدهتوٍْ هي 
جِووْج جرووالح هل ْمووو ّهلوْسووو تركوول ب وووتِا جل٘ووو  لوؤ 

العول ّلن ًجد اال أى ًقدم ال٘كن اهتٌاًا ّتقودٗرا لكوٖ ًجاح ُذا 
ًعررهي خاللَ  ي جسء بس٘ط  ي هدٓ شكرًا ّا تسازًوا بكون 

 هع توٌ٘اتٌا لكن بدّام التقدم ّالتْف٘ق.
 هع فائق التقدٗر ...
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 مساحة  املرجع الديين الشيخ صاحل الطائي احملرتم

 صاحب احسن تفسري للقرآن

 واألصول والتفسري واألخالقأستاذ الفقى 

 
 

 السالم  ل٘كن ّلحوو هللا ّبركاتَ ..
 

أتقوودم الوو٘كن بجسٗوول الشووكر ّالتقوودٗر لِوودٗتكن الق٘وووو الجووسء 
ال اجٕ  شور بعود الووائت٘ي ال واا بقواًْى  اٗوات السولن ه كووو 

 غ٘ر هٌسْخو(.
ّأتؤٌ هي هللا أى ٗدٗن  ل٘كن ًعووو ال و و ّالعاف٘وو ّالوسٗود 

ّالتْف٘وووق ب ًروووالج لكووون جِوووْجكن ًّقووودل لكووون ُوووذا هوووي الٌجووواح 
 اإلُداء...

ل
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 السالم عليكن وسمحة اهلل وبشكاتو ...

تلقينا بكل تقذيش وإهتناى إىذائكن ًسخة هي )هعامل اإلمياى يف تفسري القشآى ( اجلزء السادس 

بعذ املائتني ، وًتقذم خبالص الشكش والعشفاى على ىزا االىذاء ، ألدعو اهلل العلي القذيش أى 

للميذكن بعوًو وتوفيقو ، واى يسذد خطاكن ويكلل أعوالكن بالنجاح أًو مسيع جميب   
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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 

 

 اغظالم تلًلم وسمحُ اهلل تملاىل وبشكاته وبملذ

 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  إاتماتلم املتىاصل بتضويذ إداسَ اساتملُ بهزه اغنظنُ ،

غلجمًا   جلات قذستاه    طا اًل املاىىل تلًها، تلتبُ اساتملُ غإلطالع 

 اغتىفًق واغظذاد.

 لىا خاغص حتًاتٌ وتقذيشٍ،،،قبوت

 

 

 

 

 

 

ل
ل
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
ااقعدتاحاتلل رت  ملباطل لزخة ا ل   تلا ه ا اللل   مخاالا زلاة ل

ا  ل هوا لد  عالالاهشا لطالط هتلامخب لا ت  لهل)طلا لاقاا لهل  ز ل
ا لخج (ل ا ج لزا لج خلنجهلاقعتاحاتل)اجلدذتلا زداةشل ا دثح  لالدتللللل

ا غداةحلهللل1535/16اماد (ل ا ج ل ضخ عالالرهحطولمبوبتل واا ملح مل
  زد لج داتلا لدخج لل تطد للللل لل ث  لد خاتا ل الملخ  لهلدلدا لل13/7/2016

 اللا ث ل امرهم لا طخلا ه ز لا لخجاللل ا  ل ؽد  لطها د لهلا  زدا لللل
امخهغ لاام هلاتلا زاةا  لهلاجلاطلاتل طخازذلا ل و ل باطل لزخة ا ل

للشمللا آتاةل ا خ لطعرالهلط هلرالامخزذ  .
لادولل   داا مللل هاطا ل  ملا ض خل ا لخ ا لآالمللندجالا غدع  للا لعدالاىللل

لآال ول  لاجلذاتل.
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام

لللللللللللللللللللللللللل
 
 
 



    226ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 304

 
 ِؼبيل اٌف١د/ صبحل اٌطبئٟ                     ؼٍّٗ اهلل

 اٌؽالَ ػ١ٍىُ ٚضمحخ اهلل ٚثطوبرٗ،،، ٚثؼس
ل

ا الل الل  لا ئل  را لاىلملا   ملا لو ل ا هو   لل  زخاللد اة  مل
 لت خل دطهعا لدنتاتزمل ال اطل لازخ لطالاجلذتلا هار لالتلاماد لطا)طلا ل

لاقاا لهل  ز لا لخج (.
 دا لدثل  لت لملدا   ملودا ػلا ضد خل ا لخ دا لآالدمللندجالاقندتاتللللللللل
 ةآولاىلا لالللا لت خل  لاتزملالواول  و  لولل   ل زتةل وازمل   الئل

لاىلداولر  لدل تلضل ش ملاىل  خآازم. آما  ملاا ع 
 ٌٚىُ حت١برٟ ٚرمس٠طٞ

 ٚاٌؽالَ ػ١ٍىُ ٚضمحخ اهلل ٚثطوبرٗ
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لامخب لا ت  لا ض ىلعاحيلا وادللابرت 
لعا تل  زال  ز ل اللخج 

لل  ل  ل ...
اض خلطلاةح  ملا و ل لالنتاد مل عالازخ لطدالزهداا ملاموردو لاجلدذتللللل
ا ثح و لالتلاماد لطا)طلا لاقاا لهل  زد لا لدخج (لردادال لا لداح لآدذلللللل

ل بئل  ل و ل ملهلطز   ملا لالم  ل ا لمال  ل تط ل لالتاالا لذ ذ.
ل طالاىلا هو   ...لللللللللللللللللللللللل

ل
ل
ل
ل
ل
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ل
لد /لامخب لا ت  لا ض ىلعاحيلا وادللابرت 

ل
ل حمح لاىل اخزا ول:ددا زح لآال  مل

((ل ادول  دخىلزدل للللَْ ْفَ ُ لَََاَجس  ََّْ َََْج ُ أَفَوْ َ نُى  ذًِ عًٍٍِْ عًٌٍََِ ا ل لا ل))
  خخل ز لا لا شدمللاد بذاتلطدال  زد زمل اللدخج لا  دخ مللل ندولللللللل
  ز ل ار لاؽ الا لام هل لاقرحط  للل ر  و ل ولا خهلا و تل

خ مل   ملاول بدخل  دواولاة دخ للل دللللهل رملاغوؼلا لخج لا  
 زددلعالهلنددجالاملددا لادلا لالددت ل  ددملصدد خاال  لددت خاالآالددمللنددجاللل

لاقنتاتلا  خ تلللطهمع ل  ملا هو   ل امذ تلطالا لواتلاملاحب.
لط ل اد لاق رتا ...
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 اٌف١د زلّس اٌف١د صبحل اٌطبئٟ احملرتَ
 اٌؼظّٝ اٌف١د صبحل اٌطبئٟ احملرتَ ِس٠ط ِىزت ادلطجغ اٌس٠ٕٟ آ٠خ اهلل

 

 نهديكم أطيب التحيات ...
 

نتقدم بأجمل عباقات الشكق والتقديق على جهنودكم المبوولن  
فننإ دهننداإكم ديانننا نكنني  مننف كتننابكم )مفننالم ا يمنناف فننإ تركننيق 
الققبف/ الجزء الواحند بفند الماإن ( ..... متمننيف لكنم المزيند منف 

 التقدم والنجاح.
 بقبول وافق االحتقام ...ترضلوا 
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
ااآهذادلاا شل اآ اولصت تلااجلروةلا  دل  ل زدما  لج د لاىلللل
ا لشمددمللا ضدد ىلعدداحيلا وددادلل)ةا لظالددو(لهل  زدد لزهدداولاىلللللل

لل133لل132 ددح ل الل عددالانددتاتزملاملدداحبل ال ددذتل)لللا لشدد ملطددا
(لطالطلدا لاقادا لهلاردهشراحلزعدودلطدالزهداولاىلان دتللللللللل134

رادال لامو لآذل بئلا ل و  لا ضد ىلاجلال دئلمدال  دول د لا دتا اللللللل
ل اة خ ل  تط لاقرح ل امزالم ل.

ل

لواهلل ويل التوفيق     
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 الدينإ بي  هللا الفظمى الشيخ  الح الطاإإ المحتقمدلى / مكتب المقجع 
  احب أحكف تركيق للققبف

 م/شكق على اهداء
 

 تحي  طيب  ...
تكننلمنا ببننالغ الشننكق والتقننديق الجننزء الكننابع بفنند الماإنن  مننف التركننيق 
وهننننو القكننننم افول مننننف تركننننيق)أف يمككننننكم  ننننقح فقنننند منننن  القننننوم 

( شننناكقيف لكنننم اهنننداءكم  نننقح م لننن  وتلننند افينننام ننننداولها بنننيف الننننا 
 متمنيف لكم مزيدا  مف ا قتقاء وافزدهاق والتطوق.

 ...مع التقديق
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

(ل532ا ئل خخل دآهذادل الل  لحرا ه ملامو خ لا  للمئلا لتةل)
 لل طخ لرددددالاجلددددذتلا هزددددلو لطددددالا ه زدددد لهل26/5/2012 دددد ح ىل

ل(لطالروح لج لآمخا .133اة  )
 اا لدثل صد خزملبذ دئلا ضد خل آشد ملاقطهعدا لآالدمللاندتاد ملللللللل
نجاللرادح لامو لآذل بئل  ل ت ملآال  ملالم لا غ  ل ا لا   لل   ل
صللال دددملردددعتا ل ث دددخا ل ألطددد لا ردددحط  لطهمع دددا ل  دددملزدددئلا هلدددت للل

لقدةناح. ا
  ا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا و.للللللل
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ل
ل

 ندد1440/حا  لا   /9ا  تلهل

ل 24/11/2018اموا  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل

لرا  لامخب لا ت  لا ض ىلعاحيلا وادللابرت 
لعا تل  زال  ز ل اللخج 

لا وادلط هتلامخب لا ت  لا ض ىلعاحيل
 

لا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا و
 هلددت لزال دد لاقطددا لا  داآددلل التحاردداتلاقرددحط  لا   ددتل ع ا رددالل

(لا ج ل عدالعالطدالبداال ملطدالزهداو:ل"طلدا للللللل171  ض خزملآالمللاجلذت)
اقاا لهل  ز لا لخج "ل ا ج ل هؾمال خات لهلج ده لطدالا لدخج لمبدال دت لللللل

لزلمللد لا  ذ ل  ل لغتهل  ل تهلد  و.آالملل  لا عص)ؼ(لزا لدل 
جطالدد لاقرددهمخاحلهلدحرددا لا بددذاتلا دد لرهغددتحلطعرددالطزددهللحللللللل
صازخ ال  مل زال لا ا ملا تادملطلعال ةاآ لاىل لا ل  ل و لعال د ازمل

لمال  ول  لاقرح ل امزالم .
ل ا زح لآال  مل حمح لاىل اخزا و.
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لابرت /ا ض ىلعاحيلا وادلد لا ز تل
لعا تل  زال  ز ل اللخج 

لط هتلامخب لا ت  
 حت١خ ط١جخ ٚثؼس :

هذيش جاهعةة األهةري ع ةذ القةادس للعلةوم       أ.د/ عبدهللا بو يليالتلقينا حني 

مفننالم ا يمنناف فننإ اإلسةةالهية نسةةنطينة، ىةةذيتكن القيوةةة املتوالةةة يف كتةةا )   

 املائة.( اجلزء الاالث عشش بعذ تركيق الققبف

وإر ًعرب لكن عي شكشًا على ىزه اإللتفاتة الكشمية، هنةذيكن حنةي بةذوسًا    

 وًسخة هي ًششية أخ اس اجلاهعة. 33ًسخة هي جملة اجلاهعة العذد 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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لالفكرس
 

 

 ادلٛظٛع اٌصفحخ ادلٛظٛع اٌصفحخ
لدآ ادل)زمال  خب لحا (ل55لاملتط ل3
لطلااللااتل)ااحل (ل59لج  لاخلح  طالطلااللل18
طل ذ لطحدم لام ا ل ا ذطا لل21

ل للث لا عص
طالطلااللا هضل ولهلج  ل)زمالل62

ل  خب لحا (
 ااو لارللا لخج لآالا  حولل26

لامجطوط 
ُ َ أة ةوَا ملٔ للاْ َ  ِّل و ول لا ل ل70

َاِلَتلَطالَ َلٖ َالزم مٖاَمالُ َزا ةوَ لد  مملل
ل[اْ َمِؤتلَ ُنِملَ عشةُخ َ 

 ااو ل تةلاقاجاحلا زما  لل31
لطال هع لا ض وا 

طل ذ لاجلتا لهلاتحلطلتط لل83
ل  ره اا لهل  ت

لطل ذ لحؤ الا عصل اح  ل خ  ل86ل ااو لب وةل خ طلآت ا ل35
ا ه احلآثما لاال اللا لاؼلل37

لطل ذ 
ل    ئلا عصل الخؤ ال91

ا لا لاهل ااو لامحدط لل41
لا ض وا ل اخلزاح 

نئلطلاةح لاقطا لآاللل)ه(لطالل95
لطغاة  لاغخ لامحد  

 ااو ل الالا عاشلآالد غاتلل43
لا علملهلطلخز لاتح

َ د ِثلَ ٔلُتزةِمل خات لهل و ول لا ل ل97
ا الَُّولد ِ َتًلا وَّأد مَهِ ا ل مٖاَرال م ةِمل
َ َ َوٗة َ ل مٖ ل مِ َخلَثأتلا ٖضِوزمٔ ل

ل[...َ  ةوُ ل م ةِمل
 ااو لاخلخ الد لاتحل  للل46

ل ة اه
ل[لل الغ اا َ د ِثلَ ٔلُتزةِمطتىلج   ل102

ل و لاتح ول لآهل لاالحا ل لل105لطلتط لاخلخ الد لاتحل49
لارهوحهل خ طلط خل109لةد  ل   ل)ا ه (لهلا لخج ل52
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لالفكرس

 

 ادلٛظٛع اٌصفحخ ادلٛظٛع اٌصفحخ
طاثال ولُ خبلاعولامغوال لصلملو لل158ل بوهلآت ت ل لاطئل)دث(ل119

لاجل وظ
ل ااو لا لزمال لحمح لآاط ل163ل خ  لا للاشلاالطخةاشل123
لا لزمال لدعحىل166لا ؾ الئ  ل ايل لل لخل124

 رلاول و طل خ طلملخز لل125
لاتح

ل ااو لزئلج  ل عاتلآالمللاىل170

لطغاة  لا ج  لهلج  لالتحل174ل لت خ)ا هلمللاجلملا (ل128
ا لا لا ل اخلاؼل)حب لل181لطالطلااللا  افل   ل130

ل عو ل(
  لاة  لا لا لضاح لل134

ل ا هجز لا ؾئلاى
َ َطِالَ ٖه  لا الََّول لت خلطلعملل ل187

ل[َ ِ َلِئل مُولَطِخَخّبا
 ااو لا ض خلا لا لآالمللالم لل136

لزلا لا عصل  ال لامل  
لطع ل خ طلا ع ا  ل190

روح لج لل101طال  ز لاة  لل140
لآمخا 

ل ااو ل و   لا لخج ل العغخلطل ذ ل193

 ااو لَارللا لةخج  ل ا ٗزَعٔ لل141
لاقحنأوامة رتاَ لَآال

ا ل الل ج   ل  ا ولآهل لاالل195
لحا ل 

ل ااو لدل لت لا عصلا لها ل197لاقره خاول144
ل ااو لطلخز لاتحلدعحىل اله ح ىل200ل[ م ماح ُنوَ  لت خل لال ل ل145
ل ااو لطع ل خ طلا ع ا  ل نال209ل ااو لاغخلا خرئلطال  ل ذ ل153
طع لا روةلطالا ل اتلآالملل هالمللل212لا علو  طال ة  لا ت اهلهلا زع لل155

لاتح
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لالفكرس

 ضلُ اال٠ساع يف زاض اٌىزت ٚاٌٛثبئك ثجغساز
ل2021ٌؽٕخ  3323

 ادلٛظٛع اٌصفحخ ادلٛظٛع اٌصفحخ
طل ذ ل لسلا ل اتلة  ل  ابلل214

لا رخً
لج اتلا  دبل245

طلاةح لد لاحلا عصل)ؼ(لآالل216
ل  ابلا رخًلطالآالملا   ت

 ااو لاملاحا لا لزئلطلخزه لهلل249
ل  ا لا علو 

 رخًلاتحلةآو ل  اا ل  ابلل219
ل الجلا لها 

طاة لاق هلاتلا لطلخز لاتحلل251
ل   ت

طاة لاق رتاولا لطلخز لاتحلل264ل ااو لطغا ل لا لحتل ال  خل221
ل   ت

ماثالاره بخل اولر  ا لحرود لل223
لد ل خ ط

لطالج اتلطلخز لاتحل275

ماثالاره بخ الا  للحبئلل229
لملخز ل  ت

ل2021ااهخاااتلا لخاولل280

 لطلخالا عصل)ؼ(ل الهلخ لل230
ل لا ال ل اللر  ا 

لاره هاتل286

 ااو لدبهماهلامل ذ لا للال  لل236
ل احلز  لمبغتاول ا ت

لاره هاتل298

آتةلزهادتلا عصلذلمتل)ؼ(لل238
ل ا  ل زمملل ذ ات

لحة ةلزخا ل301

 راتلا ثماحلا  لثزختلهلل241
لا لخج 

لا  رخشل323
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