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م

ممبلؿمآماظّٕغبـماظّٕحقؿ

معؼّٓعي

مخومتم مسؾك مواظلالم مواظصالة م، ماظعوٌني مرب مٓ ايؿّٓ

أغؾقوئفموردؾفمدقّٓغومربؿّٓم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م،موسؾكمآظفم

موصقؾفموعـمتؾعمػّٓاهمإظبمؼقمماظّٓؼـم.م

وَبمَوَظِؿمَؼِفَعؾماظَِّّٔيمَأغََّٖلمَسَؾكمَسِؾِِّٓهماْظِؽَؿم"ماْظَقِؿُّٓمِظؾَِّف

مَبْلّدو مظُِّقـَِّٔر مَضٚقؿًو مِسَقجو مٚعَذِّٓؼّّٓمظَُّف ماْظُؿِمِعـِنَيما مَوُؼَؾٚشَّٕ مظَُِّّٓغُف ـ

مَأِجّّٕ مَظُفِؿ مَأٖن ماظٖصوِظَقوِت مَؼِعَؿُؾقَن ـَ مَحَلـّاظَِّّٔؼ ما مِصقِفمٖعو وِطـِنَي

مَأَبًّٓا ماظؿـّٖؼؾ:مم(م3-1"م)اظؽفػم: ماظؼوئؾمدؾقوغفميفمربؽؿ مم،

ماْظُؿِمِعـِنَيم مَوُؼَؾٚشُّٕ مَأْضَقُم مِػَل مِظؾَِّؿل مِؼِفِّٓي ماْظُؼِّٕآَن مَػ َّٔا مٔإٖن "

مَأِجّّٕ مَظُفِؿ مَأٖن ماظٖصوِظَقوِت مَؼِعَؿُؾقَن ـَ مَطِؾرّياظَِّّٔؼ ماَلما ـَ ماظَِّّٔؼ موَأٖن ا

مَظُفِؿمَسَّٔاّب مَأِسَؿَِّٓغو مَأِظقّؿُؼِمِعـُقَنمِبوآلِخَِّٕة (م،م10-م9وم"م)اإلدّٕاءمو

مِعـم ماْظَؾوِرُؾ مَؼْلِتقِف مال مَسّٖٔؼّْٖ مَظِؽَؿوْب مَؤإٖغُف م" م: موجؾ( م)سّٖ واظؼوئؾ

م:م م)صصؾً م" مَحِؿقٍّٓ مَحِؽقٕؿ ـِ مٚع مَتـّٖٔؼْؾ مَخْؾِػِف ـِ مِع مَوال مَؼَِّٓؼِف ـٔ َبِق
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مَؤإٖغ42 ماظـُٗفقٔم مِبَؿَقاِضٔع مُأْضِلُؿ مَصال م" م: موجؾ( م)سّٖ مواظؼوئؾ م، ُفم(

مالم مٖعْؽـُقٕن مِطَؿوٍب مِصل مَطّٕٔؼْؿ مَظُؼِّٕآْن مٔإٖغُف مَسِظقْؿ مَتِعَؾُؿقَن مظَِّق َظَؼَلْؿ

م(م.م78م-م75َؼَؿٗلُفمٔإالماْظُؿَطٖفُّٕوَنم"م)اظقاضعيم:م

مطؿوب ماظؽّٕؼؿ موطؿوبممصوظؼّٕآن م، مػّٓاؼي موطؿوب م، غقر

،معـمضولمبفمصّٓقم،موعـمحؽؿمبفمسّٓلم،موعـممتلؽممرغبي

مصّٕاط مإظب مػّٓي مآممبف م)صؾك مغؾقـو مؼؼقل محقٌ م، علؿؼقؿ

مَتِضؾُّقام ـِ مَصَؾ مِبِف ماِسَؿَصِؿُؿِؿ مٔإٔن مَعو مِصقُؽِؿ ًُ مَتَّْٕط م" م: مودؾؿ( سؾقف

مَأَبّّٓامِطَؿوَبماظؾَِّفمَوُدـَٖيمَغِؾٚقِف"م)اٌلؿّٓركمظؾقوطؿ(.

مؼؿّٓصؼم م، مواظؾقون مواظػصوحي ماظؾالشي مدرجوت مأسؾك وػق

مال متّٓصًؼو مجقاغؾف معبقع معـ ماظّٔيمماإلسفوز م مصفق م، مظف ذوره

مأجوءكم متّٓري مصال م، مواحًّٓة مدصعي معـف مايلـ مسؾقؽ ؼففؿ

ايلـمعـمجفيمظػظفمأممعـمجفيمععـوهم،مإذمالمتؽودماِّظػوزم

مإظبم موصؾً مضّٓ ماٌعوغل متؽقن محؿك ماآلذان مإظب تصؾ

م.باظؼؾق



  

-4- 

 

مدؾقوغفم مايؼ مؼؼقل محقٌ م، ماظؼصص مأحلـ وػق

مغؾقف مودؾؿ(مزبورّؾو مسؾقف مآ مَغِقم:م)صؾك مَسَؾِقَؽم" مَغُؼٗص ـُ

م)ؼقدػ: ماْظَؼَصٔص" ـَ محقٌم3َأِحَل م، مايّٓؼٌ مأحلـ موػق م، )

ـَمام"ايؼمدؾقوغف:ؼؼقلم ٌِمِطَؿوبًومٗعَؿَشوِبّفواظؾَُّفمَغَّٖٖلمَأِحَل مْظَقِّٓؼ

مَتِؾنُيم مُثٖؿ مَرٖبُفِؿ مَؼِكَشِقَن ـَ ماظَِّّٔؼ مُجُؾقُد ـُِف مِع مَتْؼَشِعّٕٗ ٖعـَوِغَل

مَوُضُؾقُب مُجُؾقُدُػِؿ مَؼِفِّٓي ماظؾَِّف مُػَّٓى مَذِظَؽ ماظؾَِّف مِذْطّٕٔ مٔإَظك ِبِفمُفِؿ

ـِمَؼَشوُءمَوَعـمُؼِضِؾؾ ـِمَػوٍد"م)اظّٖعّٕم:ممَع مم.(23اظؾَُّفمَصَؿومَظُفمِع

مآ مرصع موضّٓ مأمػّٔا مإظب ماظؼّٕآن مأػؾ موجؾ( سؾكم)سّٖ

م موخوإٌّاتى مآ مأػؾ مصفؿ موظـم، متؾقر مال مووورتفؿ م، صؿف

مدؾقوتؾقر مايؼ مؼؼقل محقٌ مِطَؿوَبم، مَؼِؿُؾقَن ـَ ماظَِّّٔؼ مٔإٖن م" م: غف

مَوَأغَػ مَوَأَضوُعقاماظٖصالَة مَؼُِّٕجقَنممُؼقامِعٖؿومَرَزْضـَوُػِؿمِدّٕ٘ااظؾَِّف َوَسالِغَقًي

مٔإٖغُفم مَصِضِؾِف مٚعـ مَوَؼّٖٔؼَُّٓػؿ مُأُجقَرُػِؿ مِظُقَقصَِّقُفِؿ م* مَتُؾقَر مظَّـ ِتَفوَرًة

م(م.30-29َشُػقْرمَذُؽقْرم"م)صورّٕم:م

موجقهم مبعض مسؾك مغؼػ مأن مسبوول ماظؽؿوب مػّٔا ويف

م)سّٖ مآ مطؿوب موسظؿي مبعضممبالشي م مأمسوء مودالالت م، وجؾ(
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ماظعؾؿم مأػؾ مأضقال موبعض ماِّحودؼٌ مبعض موذطّٕ م، دقره

مععم م، موحػظؿف مأػؾف موصضوئؾ مصضوئؾف ميف مواظؾالشي واظّٔطّٕ

م)صؾكم مربؿّٓ مدقّٓغو مسـ ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن محّٓؼٌ معـ جوغى

ئؾنيمآم)سّٖموجؾ(مأنمصبعؾـومعـمأػؾمآمسؾقفمودؾؿ(م،مدو

مؼعؾؿـو موأن م، مسؾقـو مال مظـو محفي مصبعؾف موأن م، معومماظؼّٕآن عـف

مجفؾـو مذػقّعو مصبعؾف موأن م، مغلقـو معو معـف مؼّٔطّٕغو موأن ؼقمم،

م،مإغفموظلمذظؽمواظؼودرمسؾقفم.ماظّٖحوم

 وآمعـموراءمماظؼصّٓم،موػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾم،،،
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  مس ء   الالت  :سو                

م،م ماظعوٌني مرب مطالم مػق مإمنو ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن مأن الذؽ

مذ مطؾ م، مجقاغؾف معبقع مويف م، مطؾف محبؽؿيمملءععفّٖ صقف

مدؾ مايؼ مضول مطؿو مصفق م، ممقوغفويؽؿي مَظِؽَؿوْبمم": َؤإٖغُف

م * َسّٖٔؼّْٖ مَؼَِّٓؼِف ـٔ مَبِق ـِ ماْظَؾوِرُؾمِع مَؼْلِتقِف ـِّٖٔؼْؾمٚعَظو مَت مَخْؾِػِف ـِ ـِمَوَظومِع

م.م" َحِؽقٕؿمَحِؿقٍّٓ

دالالتمسؾكماظضقءمميفمػّٔاماٌؾقٌمسبوولمأنمغؾؼلو

أمسوءمبعضماظلقرموعومهؿؾفمعـمععونموإذوراتميفمأظػوزفم،م

 . أدوظقؾفم،ميفمععوغقفم،ميفمأمسوءمدقرهميفمتّٕاطقؾفم،ميف

صؿـفومعومؼّٕتؾطمبوظّٖعـم،متلطقّّٓامسؾكمأػؿقؿفموبقوّغومظؼقؿؿف،م

مدالالتم مهؿؾ مبلمسوء مدقر مدً ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن ممٓسك حقٌ

مدؾقوغفممزعـقي مايؼ مؼؼقل محقٌ م، ماىؿعي مدقرة مػل ،
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مِظؾصََٓؾمَؼوَأؼَُٓفوم"م:وتعوظب مُغقِدَي مٔإَذا مَآَعـُقا ـَ ـِ وِةاظَِّٓٔؼ َؼِقٔمم ِع

مٔإِنم اْظُفُؿَعِي مَظُؽِؿ ماْظَؾِقَعمَذِظُؽِؿمَخِقّْٕ مَوَذُروا ماظؾَِٓف مٔإَظكمِذْطّٕٔ َصوِدَعِقا

م مَتِعَؾُؿقَن ـُِؿِؿ مُط ماْظَلِرٔضم* مِصل مَصوِغَؿِشُّٕوا ماظٖصَؾوُة ًِ مُضِضَق َصٔنَذا

مَظَعؾَُّؽ مَطـِرّيا ماظؾََّف مَواِذُطُّٕوا ماظؾَِّف مَصِضٔؾ ـِ مِع مُتْػِؾُققَنَواِبَؿُغقا ،مم"مِؿ

ماظّٓغقوم مبومهؿؾفمػّٔهماآلؼوتمعـمضّٕورةماظؿقازنمبنيمسؿؾ

وسؿؾماآلخّٕةم،موطونمدقّٓغومسّٕاكمبـمعوظؽم)رضلمآمسـف(م

إذامصؾكماىؿعيماغطؾؼمصقضػمسؾكمبوبماٌلفّٓم،مثؿمضولم:م

مواغؿشّٕتم م، مصّٕؼضؿؽ موأدؼً م، مدسقتؽ مأجؾً مضّٓ مإغل اظؾفؿ

 . أغًمخريماظّٕازضنيطؿومأعّٕتينم،مصورزضينمعـمصضؾؽمو

ميفم موتعوظب مدؾقوغف مايؼ مؼؼقل ماظيت ماظػفّٕ ودقرة

م م: مَواظؾَِّقٔؾمم "عػؿؿقفو م* مَواْظَقِتّٕٔ مَواظٖشْػٔع م* مَسِشّٕٕ مَوَظَقوٕل م* َواْظَػِفّٕٔ

مَؼ مظِّٔإَذا مِصلمَذِظَؽمَضَلْؿ مَػِؾ م* مِحِفِّٕٕلّٕٔ ماظؼلؿمم" ِّٔي مصؿعمأن ،

م مبومسف ماظلقرة ممسقً ماظّٔي ماظػفّٕ مبقضً مضّٓمادؿفؾ صنغف
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َواظؾَِّقٔؾمٔإَذامم"،مم"َوَظَقوٕلمَسِشّٕٕمم"تضؿـموحّٓاتمزعـقيمأخّٕىم:م

مم" َؼِلّٕٔ م: متعوظب مبؼقظف ماظؼلؿ مطبؿؿؿ مثؿ مَضَلْؿم"، مَذِظَؽ مِصل َػِؾ

أيمظّٔيمسؼؾمأومظٓىمؼّٓركمععـكمػّٔاماظؼلؿم،مم "ظِِّّٔيمِحِفّٕٕم

ماظعؿقؼميفمأحقالمعـم مؼّٓسقمإظبماظؿلعؾ ثؿمأتؾعماظؼلؿممبو

م معـ مصؼولمعضك م، موصّٕسقن مؤقد مسود معـ ماظلوبؼي اِّعؿ

َأَظِؿمَتَّٕمَطِقَػمَصَعَؾمَرٗبَؽمِبَعوٍدم*مٔإَرَممَذاِتماْظِعَؿوِدم*ممم"دؾقوغفم:م

ـَمَجوُبقاماظٖصِكَّٕم ـُِؾَفومِصلماْظِؾَؾوِدم*مَوَثُؿقَدماظَِّّٔؼ اظَِّؿلمَظِؿمُؼِكَؾِؼمِع

ما م* ماْظَلِوَتوِد مِذي مَوِصَِّٕسِقَن م* م*مِبوْظَقاِد ماْظِؾَؾوِد مِصل مَرَغِقا ـَ ظَِّّٔؼ

 . م"َصَلْطـَُّٕوامِصقَفوماْظَػَلوَدم*مَصَصٖىمَسَؾِقٔفِؿمَرٗبَؽمَدِقَطمَسَّٔاٍب

ماظؼّٕآنم مدقر متّٕتقى محقٌ معـ ماظػفّٕ مدقرة مبعّٓ وؼلتل

م،م مزعـقي مدالالت مذات مبلمسوء ممسقً ماظيت ماظلقر معـ اظؽّٕؼؿ

ِقٔؾمٔإَذامَؼِغَشكم*مَواظؾَّ "دقرةماظؾقؾماظيتمادؿفؾًمبؼقظفمتعوظبم:م

مَدِعَقُؽِؿم مٔإٖن م* مَواُِّغـَك ماظَّٖٔطَّٕ مَخَؾَؼ مَوَعو م* مَتَفؾَّك مٔإَذا َواظـَٖفؤر
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َظَشٖؿكم*مَصَلٖعومَعـمَأِسَطكمَواٖتَؼكم*مَوَصَّٖٓقمِبوْظُقِلـَكم*مَصَلـَُقٚلُُّٕهم

مبؼم"ِظْؾُقِلَّٕى معلؿفؾي م، ماظضقك مدقرة مبعّٓػو متلتل مثؿ قظفم،

ظضَُٓقكم*مَواظؾَِٓقٔؾمٔإَذامَدَفكم*مَعومَودََٓسَؽمَربَُٓؽمَوَعومَوام":متعوظب

مم"َضَؾك م: موتعوظب مدؾقوغف مؼؼقل م،محقٌ ماظؼّٓر مدقرة مثؿ ٔإٖغومم"،

ماْظَؼِّٓٔر مَظِقَؾُي مَأِدَراَكمَعو م*مَوَعو ماْظَؼِّٓٔر مِصلمَظِقَؾِي ماْظَؼِّٓٔرممَأِغَّْٖظـَوُه *مَظِقَؾُي

مٚع مَخِقّْٕ مَذِفّٕٕ مَأْظِػ مـِ مَرٚبٔفِؿمَتـَّٖٖ* مِبٔنِذٔن مِصقَفو مَواظّٕٗوُح ماْظَؿَؾوِئَؽُي ُل

مٚع مَأِعّٕٕ مُطٚؾ مم*ـِ ماْظَػِفّٕٔ مَعْطَؾٔع مَحٖؿك مِػَل مدقرةمم"َدَؾوْم مثؿ ،

م م: مدؾقوغف مايؼ مؼؼقل محقٌ ماْظٔنِغَلوَنمم"اظعصّٕ، مٔإٖن م* َواْظَعِصّٕٔ

ماظٖصوِظَقو مَوَسِؿُؾقا مآَعـُقا ـَ ماظَِّّٔؼ مٔإظَّو م* مُخِلّٕٕ مَوَتَقاَصِقامَظِػل ِت

م".مِبوْظَقٚؼمَوَتَقاَصِقامِبوظٖصِؾّٕٔ

ماظؽّٕؼؿم ماظؼّٕآن مدقر معـ مدقر مدً متلؿقؿف مأن مذؽ وال

بلمسوءمأوضوتمأزعـيم:ماىؿعيم،مواظػفّٕم،مواظؾقؾم،مواظضقكم،م

واظؼّٓرم،مواظعصّٕم،مهلقمدظقؾمسؾكمأػؿقيماظّٖعـم،موظػًمواضّّم
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ِّعـؾم،محقٌمظؾـظّٕمسؾكمضّٕورةمادؿغالظفماالدؿغاللماظـوصعموا

ِغِعَؿَؿؤنمَعِغُؾقْنمِصقٔفَؿومَطـِرْيم"ؼؼقلمغؾقـوم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م:م

مَواْظَػَّٕاُغ ماظٚصٖقُي ماظـٖؤس ـَ مسؾقفمم"ِع مآ م)صؾك مؼؼقل موحقٌ ،

ـِمَأِرَبٔعم "ودؾؿ(م:م المَتُّٖوُلمَضَّٓعومَسِؾٍّٓمَؼِقَمماْظِؼَقوَعِيمَحٖؿكمُؼِلَلَلمَس

مُسُؿّٕ ـِ مَس مَأْصـَوُهِخَصوٕل: مِصقَؿو مَأِبالُهمِه مِصقَؿو مَذَؾوِبِف ـِ مَوَس ـِمم؟ مَوَس ؟

ـِمِس ـَماْطَؿَلَؾُفمَوِصقَؿومَأِغَػَؼُف؟مَوَس ـِمَأِؼ م."ؾؿِفمَعوَذامَسِؿَؾمِصقِف؟َعوِظِفمِع

وإذامهّٓثـومسـماظلقرماظيتممسقًمبلمسوءمذاتمدالالتم

زعـقيمصؿـماٌـطؼمأنمغؿؾعمبوظلقرماظيتممسقًمبلمسوءمذاتم

معؿصؾم ماظـوس مدغقو ميف مععّٕوف مػق مممو معؽوغقي دالالت

،متقىم:مايفّٕم،مواظؽفػم،مواِّحؼوفوػلمسؾكماظرت،محبقوتفؿ

مأولم مأن مشري م، مدالظؿفو موظؽؾ م، مواظؾؾّٓ م، مواظطقر م، ممموايفّٕات

عومؼؾػًماظـظّٕمػقمػّٔاماظؿؽوصمماظّٖعوغلماٌؽوغلم،محقٌمإنم

دقرمويفماظلقرماظيتممسقًمبلمسوءمذاتمدالالتمزعوغقيمدًم
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جقارػومدًمدقرمأخّٕىمعلؿوةمبلمسوءمذاتمدالالتمعؽوغقي،م

ظؾؿلطقّٓمسؾكمأػؿقيماٌؽونموأػؿقيماىغّٕاصقوم،موػقمعومجعؾم

مرؾقعيم معّٕاسوة مأػؿقي مسؾك مؼمطّٓون مواظػؼفوء اظعؾؿوء

مأوم متؿَغٖقّٕ مضّٓ ماظػؿقى مأن مصؼّٕروا م، مواٌؽون ماظّٖعون وخصقصقي

،مؼّٕاسكمخصقصقؿفؿومأومتؿطؾىمتغقرّيامبؿغريماظّٖعؤنمأوماٌؽونم

 . خصقصقيمأيمعـفو

موأولم م، معـفو ماٌلؿؼوة مواظعربة مدالظؿفو مدقرة مظؽؾ مإن ثؿ

مؼؼقلم محقٌ مايفّٕ مدقرة ماٌصقػ متّٕتقى ميف ماظلقر ػّٔه

م م: مدؾقوغف م*مم"ايؼ ماْظُؿَِّٕدِؾنَي ماْظِقِفّٕٔ مأِصَقوُب مَطَّٖٔب َوَظَؼِّٓ

مُعِعّٕٔ ـَِفو مَس مَصَؽوُغقا مَآَؼوِتـَو ـَمَوَآَتِقـَوُػِؿ مِع ـِِقُؿقَن مَؼ مَوَطوُغقا م* ِضنَي

نَيم*مَصَؿومَأْشـَكماْظِفَؾؤلمُبُققّتومَآِعـِنَيم*مَصَلَخَِّٔتُفُؿماظٖصِقَقُيمُعِصِؾِق

مٖع ـُِفِؿ مَس مَؼْؽِلُؾقَن مَطوُغقا مدقّٓغوم"و مضقم مػؿ مايفّٕ موأصقوب ،

 صوحلم)سؾقفماظلالم(م.
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مثؿمتلتلمدقرةماظؽفػموتؿـوولمأعقّرامسّٓؼّٓةمأبّٕزػومضصي

محقٌم م، مبّٕبفؿ مآعـقا ماظّٔؼـ ماظػؿقي مػمالء م، ماظؽفػ أصقوب

ٔإٖغُفِؿمِصِؿَقٌيمآَعـُقامِبَّٕٚبٔفِؿمَؤزِدَغوُػِؿمُػّّٓى*مم"ؼؼقلمايؼمدؾقوغف:

َوَرَبْطـَومَسَؾكمُضُؾقِبٔفِؿمٔإِذمَضوُعقامَصَؼوُظقامَرٗبـَومَرٗبماظٖلَؿَقاِتمَواْظَلِرٔضم

ـِمُدوِغِفمٔإَظّف ـِمَغُِّٓسَقمِع ،موؼؼقلمدؾقوغفم:م"ومَظَؼِّٓمُضْؾـَومٔإّذامَذَطًطوَظ

،موغالحظم"ٍيمِدـِنَيمَواِزَداُدوامِتِلّعوَوَظِؾـُقامِصلمَطِفِػٔفِؿمَثَؾوَثمِعوَئ "

م متعوظب: مبؼقظف مسرب ماظؼّٕآغل ماظـص مِتِلّعو "أن موٕمَواِزَداُدوا ،"

موتعوظب مدؾقوغف مبنيمؼؼؾ مطؾري مصػّٕق م، مدـني موتلع مثالٔوئي :

،مإذمإنماظـصماظؼّٕآغلمضبؿؾمععـكموإذورةمالمميؽـماظؿعؾريؼـ

أنمضبؿؾفومتعؾريمآخّٕم،مذظؽمأنمطؾمعوئيمدـيممشلقيمتعودلم

متّٖادم عوئيموثالثمدـقاتمضؿّٕؼيم،مصفلمثالٔوئيمدـيممشلقيم،

 .تلّعومبويلوبماظؼؿّٕي
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مأصقوبم موعكل ممبصري مظؿّٔطّٕ ماِّحؼوف مدقرة متلتل ثؿ

م ماظلالم( م)سؾقف مسود مدقّٓغو مضقم مايؼماِّحؼوف مؼؼقل محقٌ ،

مَوَضِّٓم مِبوْظَلِحَؼوِف مَضِقَعُف مَأغََّٔر مٔإِذ مَسوٍد مَأَخو م"َواِذُطِّٕ م: مصقفو دؾقوغف

مٔإٚغلم ماظؾََّف مٔإظَّو مَتِعُؾُّٓوا مَأظَّو مَخْؾِػِف ـِ مَوِع مَؼَِّٓؼِف ـٔ مَبِق مِعـ ماظـُُّٗٔر ًِ َخَؾ

مَسِظقٕؿ مَؼِقٕم مَسَّٔاَب مَسَؾِقُؽِؿ مِظمَأَخوُف مَأِجِؽَؿـَو مَضوُظقا ـِم* مَس َؿْلِصَؽـَو

ـَماظٖصوِدِضنَيم*مَضوَلمٔإٖغَؿوماْظِعْؾُؿم ًَمِع ـِ َآِظَفِؿـَومَصْلِتـَومِبَؿومَتِعَُّٓغومٔإِنمُط

ـَِّٓماظؾَِّفمَوُأَبؾُِّغُؽ مِبِفمَوَظِؽـٚلمَأَراُطِؿمَضِقّعومَتِفَفُؾقَنم*ِؿمٖعِس ًُ مومُأِرِدْؾ

مٗع مَسؤرّضو مَرَأِوُه مَأِوِدَؼَصَؾٖؿو مٗعِلَؿْؼِؾَؾ مَسؤرْض مَػَّٔا مَضوُظقا ِؿِطَُّٕغومِؿٔفِؿ

َبِؾمُػَقمَعوماِدَؿِعَفْؾُؿِؿمِبِفمٔرؼّّْمِصقَفومَسَّٔاْبمَأِظقْؿم*مُتَّٓٚعُّٕمُطٖؾمَذِلٍءم

ماْظَؼِقَمم مَغِفّٖٔي مَطَِّٔظَؽ مَعَلوِطـُُفِؿ مٔإظَّو مُؼَّٕى مَظو مَصَلِصَؾُققا مَرٚبَفو ِبَلِعّٕٔ

ـمطونمظفمأدغكمعلقيمأوم"م،مإذميفمذظؽمعؿعظمٌ اْظُؿِفِّٕٔعنَي

موسؿًم موزؾؿً مووربت مرغً ماظيت ماِّعؿ مأحقال ميف تّٓبّٕ

متؿكؾػم مال مدـي ميف م، معؼؿّٓر مسّٖؼّٖ مأخّٔ مصلخّٔػو مربفو مأعّٕ مسـ
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يفمدقءمسؼؾكماظظوٌنيم،موحلـمسؼؾكماٌؿؼنيم،مأصّٕاّدامأوم

معبوسوتمأومأعؿ.

ماظـيبم)صؾكم ثؿمتلتلمدقرةمايفّٕاتم،محفّٕاتمأزواج

م م، مودؾؿ( مسؾقف ـَمآ ماظَِّّٔؼ مٔإٖن م" م: مدؾقوغف مايؼ مؼؼقل حقٌ

مَأٖغُفِؿم مَوَظِق م* مَؼِعِؼُؾقَن مَظو مَأْطـَُُّٕػِؿ ماْظُقُفَّٕاِت مَوَراِء ـِ مِع ُؼـَوُدوَغَؽ

ُفِؿمَواظؾَُّفمَشُػقْرمَرِحقْؿم"م،مظََّصَؾُّٕوامَحٖؿكمَتِكَُّٕجمٔإَظِقٔفِؿمَظَؽوَنمَخِقّّٕام

م)ر مأغّٗ مبـ معوظؽ ماإلعوم مدقّٓغو ممسع مسـف(موسـّٓعو مآ ضل

رجاًلمؼّٕصعمصقتفميفمعلفّٓمدقّٓغومردقلمآم)صؾكمآمسؾقفم

مأضقاّعوم ماعؿّٓح موجؾ( م)سّٖ مآ مإن م: مػّٔا مؼو مظف: مضول ودؾؿ(

مُأوَظِؽَؽم ماظؾَِّف مَرُدقٔل ـَِّٓ مِس مَأِصَقاَتُفِؿ مَؼُغٗضقَن ـَ ماظَِّّٔؼ م"ٔإٖن صؼول:

مِظؾٖؿْؼَقىمَظ مُضُؾقَبُفِؿ ماظؾَُّف ـَ ماِعَؿَق ـَ ماظَِّّٔؼ مَسِظقْؿ"م،مٖعُفِؿ مَوَأِجّْٕ ِغِػٌَّٕة

ـِمَوَراِءماْظُقُفَّٕاِتم ـَمُؼـَوُدوَغَؽمِع وذممآخّٕؼـمصؼولم:م"مٔإٖنماظَِّّٔؼ

مَتَِّٕصُعقام مَظو مَآَعـُقا ـَ ماظَِّّٔؼ مَأٗؼَفو م"َؼو م: موضول م، م" مَؼِعِؼُؾقَن مَظو َأْطـَُُّٕػِؿ
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م مَتِفَفُّٕوا مَوَظو ماظـِٖؾٚل مَصِقِت مَصِقَق مَطَفِفّٕٔمَأِصَقاَتُؽِؿ مِبوْظَؼِقٔل َظُف

موإنم م، مَتِشُعُّٕوَن" مَظو مَوَأِغُؿِؿ مَأِسَؿوُظُؽِؿ مَتِقَؾَط مَأِن مِظَؾِعٕض َبِعِضُؽِؿ

م م)صؾك مآ مردقل محقٍّحّٕعي مطقّٕعؿف معقّؿو مودؾؿ( مسؾقف م،مآ و

صوحػظمغػلؽموظلوغؽميفمحضّٕةمردقلمآم)صؾكمآمسؾقفم

مودؾؿ(م.

م، مدقـوء" م"رقر ماظطقر مدقرة متلتل مايؼممثؿ مؼؼقل حقٌ

م" م*مدؾقوغف: مٖعمَواظطُّقٔر مٖعَوِطَؿوٍب مَرقٍّ مِصل م* م*مِلُطقٕر ـُِشقٕر

ًِماْظَؿِعُؿقٔرم*مَواظٖلْؼِػماْظَؿُِّٕصقٔعم*مَواْظَؾِقّٕٔماْظَؿِلُفقٔرم*مٔإٖنم َواْظَؾِق

ـِمَداِصٕعم"م.ٖعمَسَّٔاَبمَرٚبَؽمَظَقاِضْعم* مومَظُفمِع

م مػّٔاماٌؽون مضّٓدقي مسؾك مإظقفمضّٓموتلطقّّٓا مظألغظور موظػّؿو

،م:ماظؽؿوبماٌلطقرسؾكمشريهمعـماٌؼلؿمبفمعـاظؼلؿمبوظطقرم

واظلؼػمإٌّصقعم،مواظؾقّٕماٌلفقرم،موضّٓمواظؾقًماٌعؿقرم،م

مدؾقوغفم مايؼ موؾل معـ ماٌؽوغي مػّٔه ماظطقر مػّٔا ادؿؿّٓ
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مؼؼقلم محقٌ م، ماظلالم( م)سؾقف معقدك مظؽؾقؿف مسـّٓه وتعوظب

ِعمٔإٚغلمَأَغومَرٗبَؽمَصوِخَؾم* َصَؾٖؿومَأَتوَػومُغقِدَيمَؼومُعقَدكمدؾقوغفم:م"

مُرّقى ماْظُؿَؼّٖٓٔس مِبوْظَقاِد مٔإٖغَؽ ممَغِعَؾِقَؽ مَصوِدَؿِؿِعم* ماِخَؿُِّٕتَؽ َوَأَغو

مُؼقَحكم مَصوِسُؾِِّٓغلمَوَأِضٔؿماظٖصَؾوَةمم*ِظَؿو مَأَغو مٔإظَّو مٔإَظَف مَظو ماظؾَُّف ٔإٖغـِلمَأَغو

م مَغْػم*ِظِّْٔطّٕٔي مُطٗؾ مِظُؿِفَّٖى مُأِخِػقَفو مَأَطوُد مآِتَقٌي ماظٖلوَسَي مِبَؿومٔإٖن ّٕٗ

ـِمظََّصم*َتِلَعكم ـَِفومَع ـُمِبَفومَواٖتَؾَعمَػَقاُهمَصَؿَِّٕدىَؾومَؼُصّٖٖٓغَؽمَس م"ومُؼِمِع

ـٔموؼؼقلمدؾقوغف:م"م ماْظَلِؼَؿ مَذوِرٔهماْظَقاِد ـِ مُغقِدَيمِع مَأَتوَػو َصَؾٖؿو

ماظٖشَفَِّٕةمَأِنمَؼوُعقَدكمٔإٚغلمَأَغوماظ ـَ ؾَُّفمَرٗبمِصلماْظُؾْؼَعِيماْظُؿَؾوَرَطِيمِع

م مَوظَّكمم*اْظَعوَظِؿنَي مَجوٙن مَطَلٖغَفو مَتِفَؿّٖٗ مَرآَػو مَصَؾٖؿو مَسَصوَك مَأْظٔؼ َوَأِن

ـَماْظكِعـِنَي ،م"ممُعِِّٓبّّٕامَوَظِؿمُؼَعؼِِّىمَؼوُعقَدكمَأْضِؾِؾمَوَظومَتَكِػمٔإٖغَؽمِع

ًَمِبَفوِغِىماظطُّقٔرم وؼؼقلمظـؾقـوم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(:"مَوَعومُطـ

ٔإِذمَغوَدِؼـَومَوَظِؽـمٖرِحَؿًيمٚعـمٖرٚبَؽمِظُؿـَِّٔرمَضِقّعومٖعومَأَتوُػؿمٚعـمٖغِّٔؼّٕٕم

مَؼَؿَّٔطَُّّٕوَن مَظَعؾَُّفِؿ مَضِؾِؾَؽ مأػؿقيممٚعـ مؼمطّٓ معو مطؾف مػّٔا مويف م، "

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya11.html
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ػّٔهماظؾؼعيماٌؾورطيمعـمأرضمدقـوءماٌؾورطيممبومحؾوػومآم

ؼلؿقؼمعـوماالػؿؿوممبفوم)سّٖموجؾ(مبفمعـمخريموبّٕطيم،موػقمعوم

موبؼقةم مغؾؿػ موصبعؾـو م، مسؾقفو موايػوز مومبؼّٓدوتفو وبلػؾفو

خؾػمضقاتـوماٌلؾقيماظؾودؾيميفماظّٓصوعمسـفوموسـمطؾمحؾيم

عـمثّٕاػوماظطقىماظطوػّٕماظعطّٕم،موأالمغلؿّّمظإلرػوبقنيمرعؾم

موزؼغفؿم موسؿوظؿفؿ موخقوغؿفؿ مبغّٓرػؿ متؾقؼـفو معـ واٌؿطّٕصني

مضالهلؿموإضالهلؿ.ووزؼػفؿموبفؿوغفؿم

معؽيم م، ماِّعني ماظؾؾّٓ م، ماظؾؾّٓ مبلقرة ماًؿوم مؼلتل ثؿ

اٌؽّٕعي،مبؾّٓمآمايّٕامماآلعـم،محقٌمؼؼقلمايؼمدؾقوغفم:م

ًَمِحٙؾمِبَفَّٔاماْظَؾَؾِّٓ "َظومُأْضِلُؿمِبَفَّٔاماْظَؾَؾِّٓم* م َوَواِظٍّٓمَوَعومَوَظَّٓ * َوَأغ

ماْظٔنِغَلوَنمِصلمَطَؾٍّٓم"م،مصوظؾؾّٓمعؽَّّٕممظّٔاتفم،موظؾقًم *مَظَؼِّٓمَخَؾْؼـَو

مدؾقوغفم مايؼ مؼؼقل محقٌ م، مظـؾقف موعؽَّّٕم م، ماحملّٕم آ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya3.html


  

-18- 

 

ٓمسؾقفمودؾؿ(م:م"َوَعومَطوَنماظؾَُّفمزبورّؾومحؾقؾـومربؿّّٓام)صؾكما

ًَمِصقٔفِؿمَوَعومَطوَنماظؾَُّفمُعَعَّٔٚبُفِؿمَوُػِؿمَؼِلَؿِغِػُّٕوَن"م. مِظُقَعَّٔٚبُفِؿمَوَأِغ

ثؿمإنمػّٔاماظؼلؿمبفّٔاماظؾؾّٓمايّٕاممؼـصىمسؾكمحؼقؼيم

ماظيتم ماظّٓغقو مػّٔه مرؾقعي موػل م، مجقّّٓا مغعقفو مأن مصبى ػوعي

ؿعىم،محؿكمضولمأحّٓماظعورصنيم:مبـقًمسؾكماظؽّٓمواظـصىمواظ

موٕم موعوت مطبؾؼ مٕ معو مرؾى ماظّٓغقو ميف ماظّٕاحي مرؾى عـ

م ماظعّٖؼّٖ: مطؿوبف ميف مضول مضّٓ موجؾ( م)سّٖ مآ مِّن م، مَظَؼِّٓمؼّٕزق "

م" مَطَؾٍّٓ مِصل ماْظٔنِغَلوَن موغصى،ممَخَؾْؼـَو موتعى مسؿؾ مدار مصوظّٓغقو ،

أنمؼؾؼكمواظعوضؾمعـمأخّٔمعـفومعومؼؿّٖودمبفمظغّٓهم،موعومصبىم

ممم.،ميفمتقازنمبنيمسؿورةماظؽقنمواظؿّٖودمظمخّٕةٓمبفا

ماظؼّٕآن موجّٓغو مواٌؽون ماظّٖعون مدالالت موووزغو معو مصنذا

م،م ماظشؿّٗ معـ م، ماظؽقغقي ماظظقاػّٕ مإظب ماِّغظور مؼؾػً اظؽّٕؼؿ

م،م مواظّٖظّٖظي م، مواالغػطور م، مواظؿؽقؼّٕ م، مواظّٕسّٓ م، مواظـفؿ م، واظؼؿّٕ
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موا متلطقّٓ ميف م، مواظػؾؼ م، مواظطورق م، مأػؿقيمواظربوج مسؾك ضّّ

مواإلصودةم م، مصقفو مواظؿلعؾ مإظقفو مظألغظور موظػؿو م، ماظظقاػّٕ ػّٔه

م مواظعظي ماظعربة موأخّٔ ممومبعـفو، مذلغفو ميف مؼؼقلمورد محقٌ ،

مَواِخِؿَؾوِفم مَواْظَلِرٔض ماظٖلَؿوَواِت مَخْؾٔؼ مِصل م"ٔإٖن مدؾقوغف: ايؼ

ـَٖفؤرمَظَكَؼوٍتمِظُلوِظلماْظَلْظَؾوِبم ـَمَؼُِّٔطُّٕوَنماظؾََّفمِضَقوّعوماظَِّّٔ*ماظؾَِّقٔؾمَواظ ؼ

َوُضُعقّدامَوَسَؾكمُجـُقِبٔفِؿمَوَؼَؿَػؽَُّّٕوَنمِصلمَخْؾٔؼماظٖلَؿَقاِتمَواْظَلِرٔضم

ًَمَػَّٔامَبوِرًؾومُدِؾَقوَغَؽمَصِؼـَومَسَّٔاَبماظـٖؤرم "م،موؼؼقلمَرٖبـَومَعومَخَؾْؼ

موجؾ( مَوِصم)سّٖ ماْظَكَصؤق مِصل مَآَؼوِتـَو مَدـُّٕٔؼٔفِؿ م" مَحٖؿكم: مَأِغُػِلٔفِؿ ل

مَذِلٍءم مُطٚؾ مَسَؾك مَأٖغُف مِبَّٕٚبَؽ مَؼْؽِػ مَأَوَظِؿ ماْظَقٗؼ مَأٖغُف مَظُفِؿ ـَ َؼَؿَؾٖق

مَذٔفقّْٓم"م.

ميم    ؿق يمسؾ  ّٕماظّٓالالتمعومؼلؿقؼمدراد وئ وػؽّٔاميفمد

ماظلقرم مػّٔه مودالالت مأدّٕار موؾل مواصقي معؿكصصي أطودميقي

وبالشلم،موتعطلماٌقضقعمممبومصقفومعـمصقضموإسفوزمسؾؿل

مؼمطّٓم حؼفمعـماظؾقٌمواظّٓرسمواظـظّٕم،مإذميفمطؾمػّٔامعو

مالم م، موعؽون مزعون مطؾ ميف معؿفّٓد ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن مسطوء أن
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مطـّٕةم مسـ مطبؾؼ موال م، ماظعؾؿوء معـف مؼشؾع موال م، مسفوئؾف تـؼضل

،موػّٔامأحّٓمأدّٕارمحػظفموبؼوئفمإظبمأنمؼّٕثمآماِّرضماظّٕدم

مايؼ موصّٓق م، مسؾقفو مربؽؿمموعـ ميف مؼؼقل مإذ دؾقوغف

مَظَقوِصُظقَناظؿـّٖؼؾم:م"م مَظُف مَؤإٖغو ماظّْٔٚطَّٕ مَغّْٖٖظـَو ـُ "م،موحقٌممٔإٖغومَغِق

م م" مدؾقوغف: مؼؼقل ماظـُٗفقٔم مِبَؿَقاِضٔع مُأْضِلُؿ مظَّم*َصَؾو مَظَؼَلْؿ ِقمَؤإٖغُف

م."مٔإٖغُفمَظُؼِّٕآْنمَطّٕٔؼْؿم*ممَتِعَؾُؿقَنمَسِظقْؿ

م

م

م

م

م
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 (ص    هلل   يه  س  ) ن     ح  ث        

مودؾؿ(م مسؾقف مآ م)صؾك ماظـيب مسـ ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن هّٓث

مطوذًػومسـمعؽوغؿفموأخالضفموطـريمعـمجقاغىمحقوتفم،م حّٓؼـّو

َوَعومَأِرَدْؾـَوَكمم"صفقمغيبماظّٕغبيم،محقٌمؼؼقلمايؼمدؾقوغفم:م

مظِّ مَرِحَؿًي مَرم"،موؼؼقلمدؾقوغفم:مم"ْؾَعوَظِؿنَئإظَّو ماظؾَِّفمَصِؾَؿو ـَ مِع ِحَؿٍي

مَحِقِظَؽم ـِ مِع مَظوِغَػٗضقا ماْظَؼْؾِى مَشِؾقَظ مَصٛظو ًَ ـِ مُط مَوَظِق مَظُفِؿ ًَ ـِ ِظ

ًَم مَسَِّٖع مَصٔنَذا ماْظَلِعّٕٔ مِصل مَوَذؤوِرُػِؿ مَظُفِؿ مَواِدَؿِغِػِّٕ ـُِفِؿ مَس َصوِسُػ

ماْظُؿَؿَقطِِّؾنَي مُؼِقٗى ماظؾََّف مٔإٖن ماظؾَِّف مَسَؾك موؼؼم"َصَؿَقطَِّؾ م)سّٖم، قل

م مٚعم"وجؾ(: مَرُدقْل مَجوَءُطِؿ مَسـِٗؿِؿمَظَؼِّٓ مَعو مَسَؾِقِف مَسّٖٔؼّْٖ مَأِغُػِلُؽِؿ ـِ

م.م"َحّٕٔؼْصمَسَؾِقُؽِؿمِبوْظُؿِمِعـِنَيمَرُءوْفمَرِحقْؿ

م م: مدؾقوغف مصؼول م، مظلوغف مربف مزطك ـٔمم"ظؼّٓ مَس ـِِطُؼ مَؼ َوَعو

،مم"َعومَرَأىممَعومَطََّٔبماْظُػَماُدم"،موزطكمصمادهم،مصؼولم:مم"اْظَفَقى

،موزطكمخؾؼفم،مم"َسؾََّؿُفمَذِّٓؼُّٓماْظُؼَقىمم"وزطكمععؾؿفم،مصؼولم:م
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م ،مموذّٕحمصّٓرهم،مصؼولم:مم"َؤإٖغَؽمَظَعؾكمُخُؾٕؼمَسِظقٕؿمم"صؼولم:

مَصَِّٓرَك" مَظَؽ مَغِشَِّٕح مم"َأَظِؿ م: مصؼول م، مذطّٕه مورصع مَظَؽمم"، َوَرَصِعـَو

ومتلخّٕم،مصؼولمدؾقوغفم:م،موشػّٕمظفمعومتؼّٓممعـمذغؾفموعم"ِذْطََّٕكم

ـِمَذِغِؾَؽمظِِّؾقـّوم*مٗعٔإٖغومَصَؿِقـَومَظَؽمَصِؿّقومم" َقِغِػَّٕمَظَؽماظؾَُّفمَعومَتَؼَّٖٓممِع

م."َوَعومَتَلٖخَّٕم

مأنم مربف معـ مرؾى مضّٓ ماظلالم( م)سؾقف معقدك مطون وإذا

مصّٓره مظف مَضولمؼشّٕح محقٌ مم، موجؾ( م)سّٖ مربف مداسّقو َرٚبمم":

مَصِّٓٔر مِظل ماِذَِّٕح مغؾقـومم"ي مسؾك ـٓ مع مضّٓ موجؾ( م)سّٖ مآ مصنن ،

ربؿّٓم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مصشّٕحمظفمصّٓرهمعـٓيمعـفموصضاًلم،م

مَغِشَِّٕحمَظَؽمَصَِّٓرَكلمدؾقوغفم:م"موصؼ ممَأَظِؿ وإذامطونمعقدكم"م،

مبؼقظف:م موجؾ( م)سّٖ ماظعّٖة مرب مإظب متقجف مضّٓ ماظلالم( )سؾقف

مِظَؿَِّٕضك" مَرٚب مٔإَظِقَؽ ًُ م"َوَسِفْؾ مصنن مأط  ّٕمم، مضّٓ موجؾ( م)سّٖ آ
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م م: متعوظب مبؼقظف مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مُؼِعِطقَؽم"غؾقـو َوَظَلِقَف

م.م"َرٗبَؽمَصَؿَِّٕضك

م)سؾقفم مإبّٕاػقؿ مأبقـو مدسقة مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك صـؾقـو

ٌِمِصقٔفِؿمَرُدقًظومم"اظلالم(م،محقٌمدسومربفمبؼقظفم:م ـُِفِؿمٚعَرٖبـَومَواِبَع

مَسَؾِقٔفِؿ مٔإٖغَؽممَؼِؿُؾق مَوُؼَّٖطِّقٔفِؿ مَواْظِقْؽَؿَي ماْظِؽَؿوَب مَوُؼَعؾُِّؿُفُؿ َآَؼوِتَؽ

م ماْظَقِؽقُؿ ماْظَعّٖٔؼُّٖ ًَ م،مم"َأِغ ماظلالم( م)سؾقف مسقلك مبشّٕى موػق ،

م م: مدؾقوغف مايؼ مؼؼقل مَؼومم"حقٌ مَعَِّٕؼَؿ ـُ ماِب مِسقَلك مَضوَل َؤإِذ

ـَمظَِّصًّٓٚضومٗعَبـِلمٔإِدَّٕاِئقَؾمٔإٚغلمَرُدقُلماظؾَِّفمٔإَظِقُؽِؿم ـَمَؼَّٖٓيمِع َؿومَبِق

ـِمَبِعِّٓيماِدُؿُفمَأِحَؿُّٓم م.م"اظٖؿِقَراِةمَوُعَؾٚشّّٕامِبَُّٕدقٕلمَؼْلِتلمِع

ضّٕنمايؼمدؾقوغفموتعوظبمروسؿفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م

م مبطوسؿف موجؾ( م)سّٖ م: مدؾقوغف مصؼول مَصَؼِّٓمٖعم"، ماظُّٕٖدقَل مُؼِطٔع ـِ

حؾفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مودقؾيميىمم،مموجعؾم"َأَروَعماظؾََّف

م مدؾقوغف مصؼول م، موجؾ( م)سّٖ مآ مظلوغف مسؾقفمسؾك مآ )صؾك
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ممودؾؿ( ماظؾَُّفمم": مُؼِقِؾِؾُؽُؿ مَصوٖتِؾُعقِغل ماظؾََّف مُتِقٗؾقَن ـُِؿِؿ مُط مٔإِن ُضِؾ

م مَشُػقْر مَواظؾَُّف مُذُغقَبُؽِؿ مَظُؽِؿ م)صؾكمم"ِحقْؿٖرَوَؼِغِػِّٕ مبقعؿف موجعؾ ،

م:مآمسؾ مبقعيمٓم)سّٖموجؾ( مم"قفمودؾؿ( ٔإٖنمم"صؼولمدؾقوغفم:

م مَأِؼِّٓؼٔفِؿ مَصِقَق ماظؾَِّف مَؼُّٓ ماظؾََّف مُؼَؾوِؼُعقَن مٔإٖغَؿو مُؼَؾوِؼُعقَغَؽ ـَ ،مم"اظَِّّٔؼ

وحّٔرمدؾقوغفموتعوظبمعـمزبوظػيمأعّٕهم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م

م م: موجؾ( م)سّٖ ـِم"صؼول مَس مُؼَكوِظُػقَن ـَ ماظَِّّٔؼ مَأِنممَصْؾَقِقَّٔٔر َأِعِّٕٔه

،معمطّّٓامأنماإلميونمبفمم"ُتِصقَؾُفِؿمِصِؿـٌَيمَأِومُؼِصقَؾُفِؿمَسَّٔاْبمَأِظقْؿم

)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مالمؼؽؿؿؾمإالمبوظـّٖولمسؾكمحؽؿفمسـم

م م: مدؾقوغف مصؼول م، مغػّٗ مورقى مُؼِمِعـُقَنمم"رضك مَظو مَوَرٚبَؽ َصَؾو

مَبِقـَُفِؿ مَذَفَّٕ مِصقَؿو مُؼَقؽُِّؿقَك مَأِغُػِلٔفِؿممَحٖؿك مِصل مَؼِفُّٓوا مَظو ُثٖؿ

ًَمَوُؼَلؾُِّؿقامَتِلِؾقّؿومٚعَحَّّٕجوم م.م"ٖؿومَضَضِق

م

وضّٓمأطّٕعفمربفمحؿكميفمزبورؾؿفموغّٓائفم،مصققٌمغودىم

ـِم"ربماظعّٖةم)سّٖموجؾ(مدوئّٕماِّغؾقوءمبلمسوئفؿم:م مَآَدُمماِدُؽ َؼو

مَوَزِوُجَؽماْظَفـَٖيم ًَ ـٖومَوَبََّٕطوٍتَؼومُغقُحماِػِؾْطم"م،مم"َأِغ ،مم"ِبَلَؾوٕممِع
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ماظِّٕٗؤَؼو" ًَ مَصّْٖٓض مَضِّٓ مٔإِبَّٕاِػقُؿ مم"َؼو مِبُغَؾوٕممم"، مُغَؾٚشَُّٕك مٔإٖغو مَزَطّٕٖٔؼو َؼو

،مخورىمغؾقـومم"َؼومَؼِقَقكمُخِّٔماْظِؽَؿوَبمِبُؼٖقٍةم"،مم"اِدُؿُفمَؼِقَقكم

ة،م)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مخطوّبومعؼّٕوّغومبشّٕفماظّٕدوظيمأوماظـؾق

َؼومَأٗؼَفوماظُّٕٖدقُلمم"أومصػيمإطّٕامموتػضؾموعالرػيم،مصؼولمتعوظب:م

م ـِ مِع مٔإَظِقَؽ مُأِغَّٖٔل مَعو مٖرَبؾِِّغ مم"ٚبَؽ مَأِرَدْؾـَوَكمم"، مٔإٖغو ـِٖؾٗل ماظ مَأٗؼَفو َؼو

م مَوَغِّٔؼّّٕا مَوُعَؾٚشّّٕا مم"َذوِػّّٓا ماْظُؿّٖٖٚعُؾم"، مَأٗؼَفو مٔإظَّومم*مَؼو ماظؾَِّقَؾ ُضٔؿ

م.م"َوَرٖبَؽمَصَؽٚؾِّٕم*مُضِؿمَصَلِغِِّٔرم*مَؼوَأٗؼَفوماْظُؿّٖٓٚثُّٕم"،م"ِؾقًؾوَض

م

ميفم مامسف مبّٔطّٕ موتعوظب( م)دؾقوغف مايؼ مذَّٕٖصُف وسـّٓعو

اظؼّٕآنماظؽّٕؼؿمذطّٕهمعؼّٕوّغومبعّٖماظّٕدوظيم،مصؼولمدؾقوغفموتعوظب:م

مٗعم" مَسَؾٖرَقٖؿّْٓ مَأِذّٖٓاُء مَعَعُف ـَ مَواظَِّّٔؼ ماظؾَِّف مُرَحَؿوُءمُدقُل ماْظُؽػَّؤر ك

م مم"َبِقـَُفِؿ م: موتعوظب مدؾقوغف موضول مَضِّٓمم"، مَرُدقْل مٔإظَّو مُعَقٖؿّْٓ َوَعو

م ماظُّٕٗدُؾ مَضِؾِؾِف ـِ مِع ًِ مواظّٕدؾمم"َخَؾ ماِّغؾقوء مسؾك ماظعفّٓ موأخّٔ ،

م م: مدؾقوغف مصؼول م، موظقـصّٕغف مبف مِعقـَوَقمم"ظقمعــ ماظؾَُّف مَأَخَّٔ َؤإِذ

مَآَت مَظَؿو ـِٖؾٚقنَي مَرُدقْلماظ مَجوَءُطِؿ مُثٖؿ مَوِحْؽَؿٍي مِطَؿوٍب ـِ مِع ِقُؿُؽِؿ

مٗع مَوَأَخُِّٔتِؿمظَِّصّْٓٚق مَأَأْضَِّٕرُتِؿ مَضوَل ـُِصُّٕٖغُف مَوَظَؿ مِبِف ـٖ ـُ مَظُؿِمِع مَعَعُؽِؿ َؿو
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ـَم مِع مَعَعُؽِؿ مَوَأَغو مَصوِذَفُّٓوا مَضوَل مَأْضَِّٕرَغو مَضوُظقا مٔإِصّٕٔي مَذِظُؽِؿ َسَؾك

ـَم م.م"اظٖشوِػِّٓؼ

وعـمإطّٕاممآم)سّٖموجؾ(مظفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مأنم

جعؾمردوظؿفمظؾـوسمسوعيم،محقٌمطونمطؾمردقلمؼّٕدؾمإظبم

مصؼّٓم مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مربؿّٓ محؾقؾـو مأعو م، مخوصي ضقعف

َوَعومم"أردؾفمربفم)سّٖموجؾ(مإظبماظـوسمسوعيم،مصؼولمدؾقوغفم:م

م مَطوصًَّي مٔإظَّو مَبِشظَِّأِرَدْؾـَوَك مؾـٖؤس مَوَغِّٔؼّّٕا مبّٕدوظؿفم"رّيا موخؿؿ ،

اظّٕدوالتم،موخؿؿمبفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(ماِّغؾقوءمواظّٕدؾم،م

مَأَحٍّٓمم"صؼولمدؾقوغفموتعوظبم:م مَأَبو مَطوَنمُعَقٖؿّْٓ مٚعَعو َجوِظُؽِؿمٚرـِ

ـِم ـِٖؾٚقنَيمٖرَوَظِؽ م."ُدقَلماظؾَِّفمَوَخوَتَؿماظ

ئؽؿفمواٌمعـنيمصؾكمربفم)سّٖموجؾ(مبـػلفمسؾقفم،موأعّٕمعال

ٔإٖنماظؾََّفمَوَعَؾوِئَؽَؿُفمُؼَصؾُّقَنمَسَؾكمم"بوظصالةمسؾقفم،مصؼولمدؾقوغفم:م

ـَمَآَعـُقامَصؾُّقامَسَؾِقِفمَوَدؾُِّؿقامَتِلِؾقّؿوم ـِٖؾٚلمَؼومَأٗؼَفوماظَِّّٔؼ ،موجعؾمم"اظ

مفم:م ولمدؾقوغ يمودؽقـيمهلؿم،مصؼ كماٌمعـنيمرغب فمسؾ صالت
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ـْمَوَصٚؾمَسَؾ" م.م"ُفِؿمَواظؾَُّفمَدِؿقْعمَسِؾقْؿمظَِّقٔفِؿمٔإٖنمَصَؾوَتَؽمَدَؽ

م

عـماظصالةمواظلالممسؾكمايؾقىم)صؾكمآمسؾقفممصلطـّٕوا

مودؾؿ(ممودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك ماظـيب مسؾك مصؾك معـ مِّن ،

مععّٕوضيمسؾقفم م،مطؿومأنمصالتـو مسؾقفمسشّّٕا مآمبفو صالةمصؾك

مَأْصَضٔؾمَأٖؼوِعُؽِؿملم:م"محقٌمؼؼق)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م ـِ ٔإٖنمِع

مَوِصقِفم ماظـْٖػَكُي، مَوِصقِف مُضِؾَض، مَوِصقِف مآَدُم، مُخِؾَؼ مِصقِف ماْظُفُؿَعِي، َؼِقَم

مَعِعُّٕوَضٌيم مَصَؾوَتُؽِؿ مَصٔنٖن مِصقِف، ماظٖصَؾوِة ـَ مِع مَسَؾٖل مَصَلْطـُِّٕوا اظٖصِعَؼُي،

َطِقَػمُتِعَُّٕضمَصَؾوُتـَومَسَؾِقَؽمَوَضِّٓمَضوُظقا:مَؼومَرُدقَلماظؾَِّف،مَو،مم"مَسَؾٖل

م ًَ مم-َأٔرِع ًَ مَبِؾق م-َؼُؼقُظقَن: مَصَؼوَل: م؟ مَحَّٕٖمم" مَوَجٖؾ مَسّٖٖ ماظؾََّف ٔإٖن

ماْظَلِغِؾَقوِء مَأِجَلوَد ماْظَلِرٔض مَسَؾك مودؾؿ(م" مسؾقف مآ م)صؾك موطون ،

م م: مَؼُؼقُلم"ؼؼقل معو ـَِؾ مِع مَصُؼقُظقا ماظـّٚٓاَء ممِسِعُؿُؿ مَصؾُّقاممٔإذا مُثٖؿ ،

ـِمَصؾَّكمسَؾٖلمَصالًةمَصؾَّكماظؾَّفمَسَؾِقِفمِبَفوم ،مُثٖؿممسِشّّٕاسَؾٖلم،مَصٔنٖغُفمَع

ـَِؾِغلمٔإالَّمظَعِؾٍّٓم دُؾقاماظؾَّفمظلماْظقِدقَؾَيم،مَصٔنٖغَفومَعـَّٖٔظٌيميفماىـِٖيمالمَت
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ـِمَد ـِمِسؾودماظؾَّفمَوَأِرُجقمَأِنمَأُطقَنمَأَغومُػقم،مَصؿ َللمظَلماْظقِدقَؾيمع

ًِمَظُفماظٖشػوَسُيم م.مم"َحؾَّ

 
م

م

م

م

م

م

م
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  هـل    ــ    

أػؾماظؼّٕآنمػؿمأػؾمآموخوصؿفم،مؼؼقلمغؾقـوم)صؾكمآم

م مودؾؿ(: مم"سؾقف ماظـٖؤس مِعـ مَأِػِؾنَي مِظؾَِّف مَرُدقَلمم"ٔإٖن مَؼو م م: َضوُظقا

ـِمُػِؿم؟مَضوَلم:م م.م"،مَأِػُؾماظؾَِّفمَوَخوٖصُؿُفُػِؿمَأِػُؾماْظُؼِّٕآٔنم"اظؾَِّفم،مَع

م مآ مطالم مػق مواظؼّٕآن مربؿّٓمتعوظب مردقظف مسؾك اٌـّٖل

مودؾؿ مسؾقف مآ مبلضصّٕمم()صؾك ماٌؿقّٓى م، مبؿالوتف ماٌؿعؾّٓ ،

،معـمضولمبفمصّٓقم،موعـمحؽؿمبفمسّٓلم،مالمؼشؾعممدقرةمعـف

والمطَبؾُؼمسـمطـّٕةماظّٕٓدم،موالمتـؼضلمسفوئؾفم،معـفماظعؾؿوءم،م

ماي مؼؼقل م: مدؾقوغف مِػَلمم"ؼ مِظؾَِّؿل مِؼِفِّٓي ماْظُؼِّٕآَن مَػ َّٔا ٔإٖن

مَؼِعَؿُؾقَنماظٖصوِظَقوِتمَأٖنمَظُفِؿمَأِجّّٕ ـَ ماَأْضَقُممَوُؼَؾٚشُّٕماْظُؿِمِعـِنَيماظَِّّٔؼ

ممَطِؾرّيا مَظُفِؿ مَأِسَؿَِّٓغو مِبوآلِخَِّٕة مُؼِمِعـُقَن ماَل ـَ ماظَِّّٔؼ موَأٖن مَسَّٔاّبو*

مدم"َأِظقّؿو موؼؼقل م، م: مم"ؾقوغف ٌِ ماْظَقِّٓؼ ـَ مَأِحَل مَغَّٖٖل مِطَؿوّبواظؾَُّف

مَتِؾنُيممٗعَؿَشوِبّفو مُثٖؿ مَؼِكَشِقَنمَرٖبُفِؿ ـَ ماظَِّّٔؼ ـُِفمُجُؾقُد مِع ٖعـَوِغَلمَتْؼَشِعّٕٗ
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مَؼِفِّٓي ماظؾَِّف مُػَّٓى مَذِظَؽ ماظؾَِّف مِذْطّٕٔ مٔإَظك مَوُضُؾقُبُفِؿ ِبِفممُجُؾقُدُػِؿ

ـِمَػوٍدَعـمَؼَشوُءمَوَعـمُؼِضِؾ م.م"ؾماظؾَُّفمَصَؿومَظُفمِع

إم*مم"مطؿوبمػّٓاؼيم،محقٌمؼؼقلمايؼمدؾقوغفم:موػقمم

،موػقطؿوبمرغبيمم"َذِظَؽماْظِؽَؿوُبماَلمَرِؼَىمِصقِفمُػّّٓىمظِّْؾُؿٖؿِؼنَيم

ـَماْظُؼِّٕآٔنمَعومُػَقمِذَػوْءمم"وذػوءم،محقٌمؼؼقلمدؾقوغفم:م َوُغـَُّٖٚلمِع

مظِّْؾُؿِمِعـِ مَوَرِحَؿٌي مإالَّ ماظظَّوِظِؿنَي مَؼّٖٔؼُّٓ مَواَل مغقرمم"مَخَلوّرانَي موػق ،

م)سّٖم مايؼ مؼؼقل محقٌ م، مسؾوده معـ مؼشوء معـ مآ مبف ؼفّٓي

مم"وجؾ(م:م مَعـمٖغَشوءمُغقّراَوَظِؽـمَجَعْؾـَوُه ،مٕمتؾؾٌمم"ٖغِفِّٓيمِبِف

كم*مَؼِفِّٓيمٔإَظمَسَفّؾومُضِّٕآّغؤإٖغومَدِؿِعـَومم"اىـمإذممسعؿفمأنمضوظقام

ـٖومِبِفمَوَظـمٗغِشَّٕٔكمِبَّٕٚبـَوم م."مَأَحّّٓااظِّٕٗذِّٓمَصكَع

مصلسفىممم مصصققي مبؾقغي ماعّٕأة م)اِّصؿعل( ممسع وسـّٓعو

م،م مأبؾغؽ موعو مأصصقؽ معو م: مهلو مصؼول م، موصصوحؿفو بؾالشؿفو

بالشيمصصوحيموصلجوبؿفم:مأيمصصوحيم،موأيمبالشيمإظبمجوغىم
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مظؼّٓمعبعميفمآؼيمواح م، ّٓةمبنيمأعّٕؼـمطؿوبمآم)سّٖموجؾ(

م موبشورتني موخربؼـ موغفقني مايؼم، مؼؼقل محقٌ وذظؽ

ًِمَسَؾِقِفم"دؾقوغف:م َوَأِوَحِقـَومٔإَظكمُأٚممُعقَدكمَأِنمَأِرِضِعقِفمَصٔنَذامِخْػ

مٔإَظِقِؽم مَراٗدوُه مٔإٖغو مَتِقَِّٖغل مَوال مَتَكوِصل مَوال ماْظَقٚؿ مِصل َصَلْظِؼقِف

ـَماْظُؿَِّٕدِؾنَيم م.م"َوَجوِسُؾقُهمِع

م،م محّٕج موال مسـف مصقّٓث ماظؼّٕآن مِّػؾ ماإلدالم مإطّٕام أعو

مععم ماٌـؾ مأسظؿ مؼضّٕب مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مغؾقـو صفّٔا

ُأِعُِّٕتمَأِنمم"ومظلقّٓغومُأبٓلمبـمطعىم:أػؾماظؼّٕآنم،مصؼّٓمضولمؼقّع

ًُ:مَأَدٖؿوِغلمَظَؽمَرٚبلمَأِومَرٗبَؽم؟مَضوَل:مم"َأْضََّٕأمَسَؾِقَؽماْظُؼِّٕآَن ،مَصُؼْؾ

مَصَؿَؾو:م«مَعِؿَغ» مَصِؾَّٔظَؽمَصْؾَقْػَُّٕحقامُػَقم"، مَوِبَِّٕحَؿِؿِف ُضِؾمِبَػِضٔؾماظؾَِّف

م مَؼِفَؿُعقَنٚعَخِقّْٕ مم"ٖؿو م: مرواؼي مويف ماظؾَِّف،مم"، مَرُدقَل مؼو مُأبٓل ضول

مَضوَل م، ممَوُذِطُِّٕتمُػـَوَك؟ م: مودؾؿ( مسؾقف مآ مِبوِدِؿَؽم")صؾك َغَعِؿ

م.م"َضوَل:مَصوْضَّْٕأمٔإّذامَؼومَرُدقَلماظؾَِّفممم"ِسَؾكوَغَلِؾَؽمِصلماْظَؿَؾِلماْظَل
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وموٌومصعّٓمدقّٓغومسؾّٓمآمبـمعلعقدم)رضلمآمسـف(مؼقّع

موحضّٕةممشبؾي مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مآ مردقل محضّٕة يف

،موطونمسبقؾماىلّٓمذّٓؼّٓماظـققلم،مصضقؽمبعضممأصقوبف

سؾقفممايوضّٕؼـمعـمذّٓةمسبقلمدوضفم،مصؼولمغؾقـوم)صؾكمآ

ـِمِدضَِّيمَدوَضِقِفم،مم"؟مِعٖؿمَتِضَقُؽقَنم"ودؾؿ(م:م َضوُظقا:مَؼومَغِؾٖلماظؾَِّفم،مِع

ـِمُأُحٍّٓ"َصَؼوَل:م ،م"َواظَِّّٔيمَغْػِللمِبَقِِّٓهمَظُفَؿومَأِثَؼُؾمِصلماْظِؿقَّٖأنمِع

ـِمَدُّٕٖهمَأِنمَؼْؼََّٕأماْظُؼِّٕآَنم"وطونم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مؼؼقلم:م َع

ـٔمُأٚممَسِؾٍَّٓش٘ضوم ،موضولمظفمغؾقـومم"َطَؿومُأِغَّٖٔلمَصْؾَقْؼَّْٕأُهمَسَؾكمِضَّٕاَءِةماِب

ًُم:مآْضَُّٕأمم"اْضَّْٕأمَسَؾٖلماْظُؼِّٕآَنمم"وم:م)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مؼقّع ُضْؾ

مُأِغَّٖٔل مَوَسَؾِقَؽ ممَسَؾِقَؽ م: مَضوَل م، ـِمم"! مِع مَأِدَؿَعُف مَأِن مُأِحٗى ٔإٚغل

مسؾم"َشِقّٕٔي مصؿال مدقرةم، معـ مسـف( مآ م)رضل معلعقد مابـ قف

م م: متعوظب مضقظف مإظب ماغؿفك محؿك مِعـمم"اظـلوء مِجِؽـَو مٔإَذا َصَؽِقَػ

م مَػ ُمالء مَسَؾك مِبَؽ مَوِجِؽـَو مِبَشٔفقٍّٓ مأٖعٍي مَؼَقٗدممَذٔفقّّٓاُطٚؾ مَؼِقَعِؽٍّٔ *
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مَو ماَِِّرُض مِبٔفُؿ مُتَلٖقى مَظِق ماظُّٕٖدقَل مَوَسَصُقْا مَطَػُّٕوْا ـَ اَلماظَِّّٔؼ

م."مَحِّٓؼـّوَؼْؽُؿُؿقَنماظّؾَفم

م موطون مدقّٓغو محّٔؼػي مأبل معقظب مسـفؿو(مدوٕ مآ )رضل

عـمأػؾماظؼّٕآنماظّٔؼـمضولمغؾقـوم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مصقفؿ:م

ـٔمَعِلُعقٍدم،مَوَدوِظٕؿم،ممم" ـِمَسِؾِّٓماظؾَِّفمِب ـِمَأِرَبَعٍيم:مِع ُخُّٔواماْظُؼِّٕآَنمِع

مَط ـٔ مِب مَوُأَبٚل م، مَوُعَعوٍذ ـُِفِؿ مِع مَتَعؾَُّؿقا م: مَأِي م، مدوٕمم"ِعٍى موطون ،

ماظؼّٕآن مأػؾ مؼو مؼؼقل: مسـف( مآ ماظؼّٕآنمم)رضل مزٚؼـقا ،

مآم م)رضل ماًطوب مبـ مسؿّٕ مدقّٓغو محضّٕت موٌو بلسؿوظؽؿ،

سـف(ماظقصوةم،مضقؾمظفم:مادؿكؾػم،مصؼولم:مظقمطونمدوٕمعقظبم

ًم:مإغلمأبكمحّٔؼػيمح٘قومالدؿكؾػؿفم،مصننمدلظينمسـفمربلمضؾ

مآم مضبى مإغف م: مؼؼقل مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مغؾقؽ مسعً

مومعـمضؾؾفم.حٛؼ
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مذػقّعوم مجعؾف مأن ماظؼّٕآن مِّػؾ موجؾ( م)سّٖ مآ مإطّٕام وعـ

م:م مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مغؾقـو مؼؼقل م، ماظؼقوعي مؼقم ِّصقوبف

،مؼؼقلماظصقوم:مأيمماظصقوممواظؼّٕآنمؼشػعونمظؾَعؾّٓمؼقمماظؼقوعي"

مَعـَعؿف مبوظـفورمَرٚب، مواظشفقات مصقفماظطعوَم مصشػِِّعين موؼؼقلمم، ،

،ممم"صُقَشػَّعؤنم"،مضَول:م"صَشػِِّعينمصقفمبوظؾقؾاظؼّٕآن:معـعؿفماظـقَمم

ـِمَضََّٕأماْظُؼِّٕآَنم"م:وؼؼقلمغؾقـوم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ( ،مَوَسِؿَؾممَع

م مَتوّجو ماْظِؼَقوَعِي مَؼِقَم مُأْظِؾَّٗمَواِظُُّٓه مِصقِف مَضِقِءممَضقُؤُهِبَؿو ـِ مِع ـُ َأِحَل

مِصقِف،مَصَؿومَزـُٗؽِؿمِبوظَِّّٔيمَسِؿَؾم ًِ اظٖشِؿّٗٔمِصلمُبُققِتماظِّٓٗغَقومَوَطوَغ

مم.م"ِبِف

محفيم مأو مظـو محفي مؼؽقن مأن مإعو ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن مأن سؾك

م م: مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مغؾقـو مؼؼقل م، مُحٖفٌيموم"سؾقـو اْظُؼِّٕآُن

وتّٓبّّٕاممحفيمٌـمأسطوهمحؼفمتالوًة،مصوظؼّٕآنمم"َظَؽمَأِومَسَؾِقَؽم

معـمموسؿاًل مسؾك موحفي م، مبلخالضف مواظؿّٖاّعو موغقاػقف بلواعّٕه
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مظفم ،مإذمضبؿؿموأواعّٕهموغقاػقفمػفّّٕامِّخالضفمموأضقعفمػفّّٕا

متعؾّؿوم محؼف مإسطوءه ماظؽؿوب مػّٔا مووه مبقاجؾـو ماظقصوء سؾقـو

م.موتّٓبّّٕاموسؿاًلموتعؾقّؿوموصفّؿوم،موتلعاًل
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        يف فض  ل               ثالثو
ً
   ح  ث

 

ًُمم-1 ـُِفَؿو(مَضوَل:مَدِؿِع سـمَسِؾّٓماظؾَِّفمِبـمُسَؿَّٕم)َرِضَلماظؾَُّفمَس

مَؼُؼقُل:م مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك مَسَؾكمم"َرُدقَلماظؾَِّف مٔإظَّو مَحَلَّٓ اَل

مِب مَوَضوَم م، ماظِؽَؿوَب ماظؾَُّف مآَتوُه مَرُجْؾ ـٔ: ماظؾَِّقٔؾاِثـََؿِق مآَغوَء مَوَرُجْؾممِف ،

مَعوًظو ماظؾَُّف ممَأِسَطوُه مَواظـَٖفؤر ماظؾَِّقٔؾ مآَغوَء مِبِف مَؼَؿَصُّٖٓق مَصُفَق )عؿػؼمم"،

مسؾقف(.

م)َصؾَّكممم-2 ماظـِٖؾٚل ـٔ مَس ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل مُعقَدك مَأِبل ـِ وَس

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَضوَل:م ،مَصَقاظَِّّٔيمَغْػِللمِبَقِِّٓهمَتَعوَػُّٓواماظُؼِّٕآَنمم»ا

ـَماإٔلِبٔؾمِصلمُسُؼِؾَفو م)صققّّمعلؾؿ(.«ممَظُفَقمَأَذّٓٗمَتَػؾّؿومِع

ـٔماظـِٖؾٚلممم-3 ـُِف(مَس ـِمَأِبلمُعقَدكماَِِّذَعّٕٔٚيم)َرِضَلماظؾَُّفمَس وَس

م مَضوَل: مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما ماظُؼِّٕآَن:مم")َصؾَّك مَؼْؼَُّٕأ ماظَِّّٔي َعـَُؾ

ُِِّتُّٕٖجِيمَرِعُؿَفومَرٚقْى،مَؤرضُبَفومَرٚقْىم،مَواظَِّّٔيماَلمَؼْؼَُّٕأماظُؼِّٕآَن:مَطو

مَؼْؼَُّٕأم ماظَِّّٔي ماظَػوِجّٕٔ مَوَعـَُؾ مَظَفو، مٔرؼَّّ مَواَل مَرٚقْى مَرِعُؿَفو َطوظٖؿِؿَِّٕة

مَوَعـَُؾم م، مُعّٕٙ مَوَرِعُؿَفو مَرٚقْى، مٔرضُبَفو ماظِّٕٖؼَقوَغِي مَطَؿـَٔؾ اظُؼِّٕآَن:
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مَواَلم مُعّٕٙ، مَرِعُؿَفو ماَيـَِظَؾِي مَطَؿـَٔؾ ماظُؼِّٕآَن: مَؼْؼَُّٕأ ماَل ماظَِّّٔي اظَػوِجّٕٔ

م)عؿػؼمسؾقف(.م"ٔرؼَّّمَظَفوم

ـُِف(مَضوَل:مَبِقـََؿومُػَقممم-4 ـٔمُحَضِقّٕٕم)َرِضَلماظؾَُّفمَس مُأَدِقِّٓمِب ـِ وَس

مَعُِّٕبقَر مَوَصَُّٕدُف ماظَؾَؼَِّٕة، ماظؾَِّقٔؾمُدقَرَة ـَ مِع ًِمَؼْؼَُّٕأ مٔإِذمَجوَظ ـَُِّٓه، مِس ٌي

ًِم ًَمَوَدَؽَؿ ًِماظَػَُّٕس،مَصَلَؽ ًِ،مَصَؼََّٕأمَصَفوَظ ًَمَصَلَؽَؿ اظَػَُّٕسمَصَلَؽ

مَؼِقَقكم ماِبـُُف مَوَطوَن مَصوِغَصََّٕف، ماظَػَُّٕس ًِ مَصَفوَظ مَضََّٕأ مُثٖؿ اظَػَُّٕس،

م مَرَصَع ماِجَؿُّٕٖه مَصَؾٖؿو مُتِصقَؾُف مَأِن مَصَلِذَػَؼ ـَِفو، مِع مٔإَظكمَضّٕٔؼّؾو َرْأَدُف

ُٓم ما م)َصؾَّك ماظـِٖؾٖل مَحَّٖٓث مَأِصَؾَّّ مَصَؾٖؿو مَؼَّٕاَػو، مَعو مَحٖؿك اظٖلَؿوِء،

ـَمُحَضِقّٕٕ،مَضوَل:م ـَمُحَضِقّٕٕ،ماْضَّْٕأمَؼوماِب َسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَصَؼوَل:ماْضَّْٕأمَؼوماِب

ـِ ًُمَؼومَرُدقَلماظؾَِّفمَأِنمَتَطَلمَؼِقَقك،مَوَطوَنمِع ًُمَصَلِذَػْؼ َفومَضّٕٔؼّؾو،مَصََّٕصِع

ـُِؾم مِع مَصٔنَذا ماظٖلَؿوِء، مٔإَظك مَرْأِدل ًُ مَصََّٕصِع مٔإَظِقِف، ًُ مَصوِغَصَّْٕص َرْأِدل

مَضوَل:م مَأَراَػو، ماَل مَحٖؿك ًِ مَصَكََّٕج ٌََصوِبقّّٔ، ما مَأِعـَوُل مِصقَفو اظظُّؾَِّي

مَذاَك؟» مَعو م«َوَتِّٓٔري مَضوَل: ماَل، مَضوَل: م»، ٌَاَلِئَؽُي ما ًِمِتْؾَؽ َدَغ

مَتَؿَقاَرىم ماَل مٔإَظِقَفو، ماظـٖوُس ـُِظُّٕ مَؼ ًِ مَظَلِصَؾَق مَضَّْٕأَت مَوَظِق ِظَصِقِتَؽ،

ـُِفِؿ مَعوِظٍؽم)رضكمآمسـف(مم-5)عؿػؼمسؾقف(.«مِع ـٔ مَأَغّٗٔمِب ـِ وَس
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مَطِعٍى:م ـٔ مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مضولمَُِّبلٍّمِب ُٓ ِٓم)َصؾَّكما م»َأٖنمَرُدقَلما

مَأ مَسَؾِقَؽماظُؼِّٕآَنٔإٖنماظؾََّف َضوَلمُأَبٙك:مآظؾَُّفمَدٖؿوِغلمم«َعَِّٕغلمَأِنمَأْضََّٕأ

مَدٖؿوَكمِظلم»َظَؽ؟مَضوَل:م )عؿػؼمم«ضول:مَصَفَعَؾمُأَبٙكمَؼِؾِؽلم«اظؾَُّف

ممممسؾقف(.م

ـُِفَؿو(مَضوَل:مَطوَنممم-6 مَسِؾِّٓماظؾَِّفم)َرِضَلماظؾَُّفمَس ـٔ مِب مَجوِبّٕٔ ـِ وَس

م)َصؾَّك مَضِؿَؾكمماظـِٖؾٗل ـِ مِع ـٔ ماظُّٕٖجَؾِق ـَ مَبِق مَؼِفَؿُع مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ا

م مَؼُؼقُل: مُثٖؿ مَواِحٍّٓ، مَثِقٍب مِصل مُأُحٍّٓ مِظْؾُؼِّٕآٔن» مَأِخّّٔا مَأْطـَُّٕ ،م«َأٗؼُفِؿ

َأَغومَذٔفقّْٓم»مَصٔنَذامُأِذرَيمَظُفمٔإَظكمَأَحِِّٓػَؿومَضَّٖٓعُفمِصلماظؾَِّقِّٓم،مَوَضوَل:م

مَػُماَل مَسَؾك ماظِؼَقوَعِي مَؼِقَم مَوَظِؿم«ِء مِدَعوِئٔفِؿ، مِصل مِبَّْٓصـِٔفِؿ مَوَأَعَّٕ ،

مُؼَغٖلُؾقا،مَوَظِؿمُؼَصٖؾمَسَؾِقٔفِؿ.م)صققّّماظؾكوري(.

ُٓممم-7 ما م)َصؾَّك ماظـِٖؾٚل ـٔ مَس ـِفو( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل مَسوِئَشَي ـِ وَس

اظُؼِّٕآَن،مَوُػَقمَحوِصٌظمَظُفمَعَعمَعـَُؾماظَِّّٔيمَؼْؼَُّٕأمم»َسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَضوَل:م

مَوُػَقم مَؼَؿَعوَػُُّٓه، مَوُػَق مَؼْؼَُّٕأ، ماظَِّّٔي مَوَعـَُؾ م، ماظَؾََّٕرِة ماظِؽَّٕأم اظٖلَػَِّٕة

م)صققّّماظؾكوري(.م«ممَسَؾِقِفمَذِّٓؼّْٓمَصَؾُفمَأِجَّٕأن
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مَضوَلمم-8 مَضوَل: ـُِف( مَس م)َرِضَلماظؾَُّف مَعِلُعقٍد ـٔ مِب ماظؾَِّف مَسِؾِّٓ ـِ موَس

م مَوَدؾََّؿ(: مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ماظـِٖؾٗل مَسَؾٖل»ِظل ماْضَّْٕأ مَؼوم« :ًُ مُضْؾ ،

َضوَل:مَصَؼَّْٕأُتم«مَغَعِؿ»َرُدقَلماظؾَِّفمَأْضَُّٕأمَسَؾِقَؽمَوَسَؾِقَؽمُأِغَّٖٔلم،مَضوَل:م

ًُمٔإَظكمَػِِّٔهماْظكَؼِي: ـِمَصَؽِقَػمٔإَذامِجِؽـَومِع"مُدقَرَةماظـَٚلوِءمَحٖؿكمَأَتِق

مَذٔفقّّٓا مَػُماَلِء مَسَؾك مِبَؽ مَوِجِؽـَو م، مِبَشٔفقٍّٓ مُأٖعٍي مُطٚؾ ؼم41ػاظـلوء:"

ًٗمٔإَظِقِفمَصٔنَذامَسِقـَوُهمَتِّٔٔرَصؤن«مَحِلُؾَؽماْظكَن»َضوَل:م )صققّّمم"َصوْظَؿَػ

ٔإٚغلم»أْضَُّٕأمَسَؾِقَؽمَوَسَؾِقَؽمُأِغَّٖٔل،مَضوَلم:مم"اظؾكوري(.مويفمرواؼي:

ـِمَشِقّٕٔيُأِحٗىمَأِنم م«.َأِدَؿَعُفمِع

ماظـِٖؾٚلمم-9 ـٔ مَس ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل مسػون مبـ ـَِؿوَن مُس ـِ وَس

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَضوَل:م ـِمَتَعؾََّؿماظُؼِّٕآَنمَوَسؾََّؿُف»)َصؾَّكما «مَخِقُُّٕطِؿمَع

م)صققّّماظؾكوري(.م

ماظـيبم-10 مأن ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل ماًطوب مبـ مُسَؿّٕ موسـ

م مَضوَل: مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما ماْظِؽَؿوِبمم»)َصؾَّك مِبَفَّٔا مَؼَِّٕصُع َٓ ما ٔإٖن

ـَ مم)رواهمعلؾؿ(.«ممَأْضَقاّعوم،مَوَؼَضُعمِبِفمآَخّٕٔؼ

م
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ـُِف(مَضوَل:مَضوَلمَرُدقُلمم-11 ـِمَأِبلمُػَِّٕؼََّٕةم)َرِضَلماظؾَُّفمَس موَس

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(:م ِٓم)َصؾَّكما ـٕمُطَِّٕبًيمَعم»ا ـِمُعِمِع مـِمَغػََّّٗمَس

مَؼِقٔمم مُطَِّٕب ـِ مِع مُطَِّٕبًي ـُِف مَس ُٓ ما مَغػََّّٗ ماظِّٓٗغَقو، مُطَِّٕب ـِ ِع

ُٓمَسَؾِقِفمِصلماظِّٓٗغَقومَواْظكِخَِّٕة،م ـِمَؼٖلَّٕمَسَؾكمُعِعِلّٕٕ،مَؼٖلَّٕما اْظِؼَقوَعِي،مَوَع

ُٓمِصلماظِّٓٗغ ـِمَدَؿَّٕمُعِلِؾّؿو،مَدَؿَُّٕهما ُٓمِصلمَسِقٔنمَوَع َقومَواْظكِخَِّٕة،مَوا

مَؼْؾَؿِؿُّٗم مَدَؾَؽمَرّٕٔؼًؼو ـِ مَوَع مَطوَنماْظَعِؾُّٓمِصلمَسِقٔنمَأِخقِف، اْظَعِؾِّٓمَعو

مَضِقْمم ماِجَؿَؿَع مَوَعو ماْظَفـِٖي، مٔإَظك مَرّٕٔؼًؼو مِبِف مَظُف ُٓ ما مَدٖفَؾ مِسْؾّؿو، ِصقِف

ِٓ،مَؼِؿُؾقَنمِطَؿو ـِمُبُققِتما ًٍمِع ِٓ،مَوَؼَؿَّٓاَرُدقَغُفمَبِقـَُفِؿ،مِصلمَبِق َبما

مَوَحػَِّؿُفُؿماْظَؿَؾوِئَؽُي،م مَسَؾِقٔفٔؿماظٖلِؽقـَُي،مَوَشِشَقِؿُفُؿماظِّٕٖحَؿُي ًِ مَغََّٖظ ٔإظَّو

مِبِفم مُؼِلِّٕٔع مَظِؿ مَسَؿُؾُف، مِبِف مَبطََّل ـِ مَوَع ـَُِّٓه، مِس ـِ مِصقَؿ ُٓ ما َوَذَطَُّٕػُؿ

م)صققّّمعلؾؿ(.«مَغَلُؾُف

ـِ-12 مَضوَل:مموَس ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل ماْظُفَفـِٚل مَسوِعّٕٕ ـٔ مِب ُسْؼَؾَي

مِصلم ـُ مَوَغِق مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ماظؾَِّف مَرُدقُل مَسَؾِقـَو َخََّٕج

َأٔوماْظَعِؼقٔؼمم-َأٗؼُؽِؿمُؼِقٗىمَأِنمَؼِغَُّٓومٔإَظكمُبْطَقوَنمم»اظٗصػَِّي،مَصَؼوَل:م

مَغوَضَؿم- مَوَجٖؾ،مَصَقْلُخَّٔ مَسّٖٖ مِبوظؾَِّف مٔإِثٕؿ مِبَغِقّٕٔ ـٔ مَزِػَّٕاَوِؼ ـٔ مَطِقَعوَوِؼ ـٔ ِق
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مَضْطٔعمَرِحٕؿ؟ مَرُدقَلماظؾَِّف،مَضوَل:م«مَوَظو مَؼو َصَؾَلِنمَؼِغَُّٓومم»َضوُظقا:مُطؾُّـَو

ـِمِطَؿوِبماظؾَِّفمَسّٖٖم ـٔمِع َأَحُُّٓطِؿمُطٖؾمَؼِقٕممٔإَظكماْظَؿِلِفِّٓ،مَصَقَؿَعؾََّؿمآَؼَؿِق

ـٖم مَأِسَّٓاِدِػ ـُِؾ مِع مَصـََؾوْث مَثَؾوْث مَؤإِن ـٔ، مَغوَضَؿِق ـِ مِع مَظُف مَخِقّْٕ َوَجٖؾ،

ـَماْظٔنِبٔؾ م)صققّّمعلؾؿ(.«مِع

ِٓمم-13 ًِ:مَضوَلمَرُدقُلما ـِفو(مَضوَظ ـِمَسوِئَشَيم)َرِضَلماظؾَُّفمَس وَس

م مَوَدؾََّؿ(: مَسَؾِقِف ُٓ ما ماظٖل»)َصؾَّك مَعَع مِبوْظُؼِّٕآٔن ماْظِؽَّٕأمماْظَؿوِػُّٕ َػَِّٕة

مَظُفم مَذوٙق، مَسَؾِقِف مَوُػَق مِصقِف، مَوَؼَؿَؿِعَؿُع ماْظُؼِّٕآَن مَؼْؼَُّٕأ مَواظَِّّٔي اْظَؾََّٕرِة،

م)صققّّمعلؾؿ(.«مَأِجَّٕأن

ـُِفؿو(مَضوَل:مَضوَلم-14 ـٔمَسِؿّٕٕوم)َرِضَلماظؾَُّفمَس ـِمَسِؾِّٓماظؾَِّفمِب وَس

مَوَد مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ماظؾَِّف مَرُدقُل ماْظُؼِّٕآٔن:مم"ؾََّؿ(: مِظَصوِحِى ُؼَؼوُل

ـَِّٖٔظَؽم مَع مَصٔنٖن ماظِّٓٗغَقو، مِصل مُتَّٕٚتُؾ ًَ ـِ مُط مَطَؿو مَوَرٚتِؾ مَواِرَتٔؼ، اْضَّْٕأ،

ـَِّٓمآِخّٕٔمآَؼٍيمَتْؼَُّٕؤَػو م)رواهمأبقمداودمواظرتعّٔي(.م"ِس

ماظـِٖؾٚلم)َصم-15 ـٔ مَس ـُِف( مَس م)َرِضَلماظؾَُّف مَأِبلمُػَِّٕؼََّٕة ـِ ؾَّكموَس

مَضوَل:م مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف مَؼومم"اظؾَُّف مَصَقُؼقُل: ماظِؼَقوَعِي ماظُؼِّٕآُنمَؼِقَم َؼِفلُء

مَصُقْؾَؾُّٗم مَرٚبمٔزِدُه، مَؼو مَؼُؼقُل: مُثٖؿ مَصُقْؾَؾُّٗمَتوَجماظَؽَّٕاَعِي، َرٚبمَحؾِِّف،
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ـُِف،مَصَقَِّٕضكمَس ـُِف،مَصُقَؼوُلمُحؾََّيماظَؽَّٕاَعِي،مُثٖؿمَؼُؼقُل:مَؼومَرٚبماِرَضمَس

م)دــماظرتعّٔي(."َظُف:ماْضَّْٕأمَواِرَق،مَوُؼَّٖاُدمِبُؽٚؾمآَؼٍيمَحَلـًَيم

مَؼُؼقُل:مم-16 ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل مَعِلُعقٍد مِبـ ماظؾَِّف مَسِؾّٓ وسـ

م مَوَدؾََّؿ(: مَسَؾِقِف ماظؾَُّف م)َصؾَّك ماظؾَِّف مَرُدقُل ـِمم»َضوَل مِع مَحًِّٕصو مَضََّٕأ ـِ َع

ماظؾَّ مإمِطَؿوِب مَأُضقُل مَظو مَأِعـَوِظَفو، مِبَعِشّٕٔ مَواَيَلـَُي مَحَلـٌَي، مِبِف مَصَؾُف ِف

مَحِّْٕف مَوِعقْؿ مَحِّْٕف مَوَظوْم مَحِّْٕف مَأِظْػ ـِ مَوَظِؽ م، ممَحِّْٕف )رواهم«

ماظرتعّٔي(.

م:مم-17 مَضوَل ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل ماْظَلِذَعّٕٔٚي مُعقَدك مَأِبل ـِ وَس

ـِمٔإِجَؾؤلماظؾَِّفمم»اظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(:ممَضوَلمَرُدقُلماظؾَِّفم)َصؾَّك ٔإٖنمِع

مِصقِفم ماْظَغوِظل مَشِقّٕٔ ماْظُؼِّٕآٔن مَوَحوِعٔؾ م، ماْظُؿِلِؾٔؿ ماظٖشِقَؾِي مِذي ٔإْطَّٕاَم

ماْظُؿْؼِلِط ماظٗلْؾَطؤن مِذي مَؤإْطَّٕاَم ـُِف، مَس مأبلمم«َواْظَفوِصل )دــ

مداود(.م

مُعَعوٍذماْظم-18 ـٔ مَدِفٔؾمِب ـِ مَأِبقِفم،مَأٖنمَرُدقَلموَس ـِ ُفَفـِٚكم،مَس

ـِمَضََّٕأماْظُؼِّٕآَنمَوَسِؿَؾمِبَؿوم»ماظؾَِّفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مَضوَلم:م َع

مَضِقِءم ـِ مِع ـُ مَأِحَل مَضِقُؤُه ماْظِؼَقوَعِي مَؼِقَم مَتوّجو مَواِظَّٓاُه مُأْظِؾَّٗ ِصقِف
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م مِصقُؽِؿ ًِ مَطوَغ مَظِق ماظِّٓٗغَقو مُبُققِت مِصل مِبوظَِّّٔيماظٖشِؿّٗٔ مَزـُٗؽِؿ َصَؿو

م)دــمأبكمداود(.«مَسِؿَؾمِبَفَّٔام

مَضوَلمم-19 مَضوَل: ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل مَعوِظٍؽ ـٔ مِب مَأَغّٗٔ ـِ وَس

م مَوَدؾََّؿ(: مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ماظؾَِّف مَرُدقُل ـَم» مِع مَأِػِؾنَي مِظؾَِّف ٔإٖن

ـِمُػِؿ«ماظـٖؤس ُػِؿمَأِػُؾماْظُؼِّٕآٔن،م»؟مَضوَل:مَضوُظقا:مَؼومَرُدقَلماظؾَِّف،مَع

م)دــمابـمعوجف(.مم«مَأِػُؾماظؾَِّفمَوَخوٖصُؿُف

مَضوَلمم-20 مَضوَل: مسـف( مآ م)رضل ماْظَلِدَؾِؿٚل مُبَِّٕؼََّٓة ـِ َوَس

ِٓم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(:م ٔإٖنماْظُؼِّٕآَنمَؼْؾَؼكمَصوِحؾُفمم»َرُدقُلما

مَس ـَِشٗؼ مَؼ مِحنَي ماْظِؼَقوَعِي مَصَقُؼقُلمَؼِقَم م، ماظٖشوِحى مَطوظُّٕٖجٔؾ مَضرُبُه ـُِف

مَصوِحُؾَؽم مَأَغو مَظُف: مَصَقُؼقُل مَأِسُّٕٔصَؽ، مَعو مَصَقُؼقُل: مَتِعُّٕٔصـِل؟، مَػِؾ َظُف:

اْظُؼِّٕآُنم،ماظَِّّٔيمَأْزَؿلُتَؽمِصلمَغَفؤرَكم،مَوَأِدَفُِّٕتمَظِقَؾَؽم،مَؤإٖنمُطٖؾم

ـِمَوَراِءمِتَفوَرِتِف،مَؤإ ـِمَوَراِءمُطٚؾمِتَفوَرٍة،مَضوَل:مَتوِجّٕٕمِع ٖغَؽماْظَقِقَممِع

مَرأِدِفم مَسَؾك مَوُؼقَضُع مبِشَؿوِظِف، مَواْظُكْؾَّٓ م، مبَقِؿقـِِف ماْظُؿْؾَؽ َصُقِعَطك

ماظِّٓٗغَقو،م مَظُفَؿو مَتُؼقُم مَظو ـٔ مُحؾََّؿِق مَواِظَّٓاُه مَوُؼْؽَلك ماْظَقَضؤر، َتوُج

ُقَؼوُلمَظُفَؿو:مبَلِخِّٔمَوَظُِّٓطَؿوماْظُؼِّٕآَن،مَصَقُؼقَظؤن:ممَبمُطِلقـَومَػِِّٔه؟م،مَص
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مَطَؿوم مَوَرٚتِؾ م، مَوُشَِّٕصَفو ماْظَفـِٖي مَدَرٔج مِصل مَواِصَعِّٓ ماْضَّٕأ مَظُف: مُؼَؼوُل ُثٖؿ

مَعَعَؽ مآَؼٍي مآِخّٕٔ ـَِّٓ مِس ـَِّٖٔظَؿَؽ مَع مَصٔنٖن م، ماظِّٓٗغَقو مِصل مُتَّٕٚتُؾ ًَ ـِ م«مُط

مواٌلوغقّٓ(.م)دــماظّٓارعلم،ماىوععماظصققّّمظؾلــ

مَبِقـََؿومم-21 مَضوَل: مسـفؿو( مآ م)رضك مَسٖؾوٕس ـٔ ماِب ـٔ وَس

مَغِؼقّضوم مَدِؿَع مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ماظـِٖؾٚل ـَِّٓ مِس مَضوِسّْٓ ِجِؾّٕٔؼُؾ

ـِمَصِقِضِف،مَصََّٕصَعمَرْأَدُف،مَصَؼوَل:م ـَماظٖلَؿوِءمُصِؿَّّماْظَقِقَممم"ِع َػَّٔامَبوْبمِع

ـُِفمَعَؾٌؽ،مَصَؼوَل:مَػَّٔامَعَؾٌؽمَغََّٖلمَظِؿمُؼْػ َؿِّّمَضطُّمٔإظَّوماْظَقِقَم،مَصـَََّٖلمِع

ـٔم ـُقَرِؼ مِب ـِِّٖٔلمَضطُّمٔإظَّوماْظَقِقَم،مَصَلؾََّؿ،مَوَضوَل:مَأِبِشِّٕ ٔإَظكماْظَلِرٔضمَظِؿمَؼ

ِتقُؿمُدقَرِةمُأوِتقَؿُفَؿومَظِؿمُؼِمَتُفَؿومَغِؾٙلمَضِؾَؾَؽ:مَصوِتَقُيماْظِؽَؿوِب،مَوَخَقا

ـُِفَؿومٔإظَّومُأِسِطقَؿُفم ـِمَتْؼََّٕأمِبَقٍِّٕفمِع م)صققّّمعلؾؿ(.م"اْظَؾَؼَِّٕة،مَظ

ًُمم-22 مَدِؿِع مَؼُؼقُل: ماْظِؽَؾوِبٖل، مَدِؿَعون مِبـ ماظـٖٖقاس وسـ

م مَؼُؼقُل: مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ماظـِٖؾٖل مَؼِقَمم» مِبوْظُؼِّٕآٔن ُؼِمَتك

م ماْظَؾَؼَِّٕة،ماْظِؼَقوَعِي مُدقَرُة مَتْؼُُّٓعُف مِبِف مَؼِعَؿُؾقَن مَطوُغقا ـَ ماظَِّّٔؼ َوَأِػِؾِف

مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(م«َوآُلمِسِؿَّٕاَن ُٓ ِٓم)َصؾَّكما ،مَوَضََّٕبمَظُفَؿومَرُدقُلما

مَبِعُّٓ،مَضوَل:م ـٖ مَطَلٖغُفَؿومَشَؿوَعَؿؤن،مَأِومُزؾََّؿؤن»َثَؾوَثَيمَأِعـَوٕلمَعومَغِلقُؿُف
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مَصَقاٖف،م مَرِقّٕٕ ـِ مِع مِحَِّٖضؤن مَطَلٖغُفَؿو مَأِو مَذِّْٕق، مَبِقـَُفَؿو َدِقَداَوأن

ـِمَصوِحِؾٔفَؿو م)صققّّمعلؾؿ(.«مُتَقوٖجؤنمَس

مَضوَل:مم-23 ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل ماْظَؾوِػِؾٓل مُأَعوَعَي مأبل وسـ

مَؼُؼق مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ِٓ ما مَرُدقَل ًُ مَدِؿِع مُل: اْضَُّٕءوام»

ماْضَُّٕءوام مِظَلِصَقوِبِف، مَذِػقّعو ماْظِؼَقوَعِي مَؼِقَم مَؼْلِتل مَصٔنٖغُف اْظُؼِّٕآَن

مَؼِقَمم مَتْلِتَقؤن مَصٔنٖغُفَؿو مِسِؿَّٕاَن، مآٔل مَوُدقَرَة ماْظَؾَؼََّٕة، ـٔ اظِّٖٖػَّٕاَوِؼ

مَشَقوَؼَؿؤن مَطَلٖغُفَؿو مَأِو مَشَؿوَعَؿؤن، مَطَلٖغُفَؿو مِصَِّٕضؤنماْظِؼَقوَعِي مَطَلٖغُفَؿو مَأِو ،

ـِمَأِصَقوِبٔفَؿو،ماْضَُّٕءوامُدقَرَةماْظَؾَؼَِّٕة،م ـِمَرِقّٕٕمَصَقاٖف،مُتَقوٖجؤنمَس ِع

مَحِلٌَّٕة مَوَتَِّٕطَفو مَبََّٕطٌي، مَأِخََّٔػو ماْظَؾَطَؾُيمَصٔنٖن مَتِلَؿِطقُعَفو مَوَظو َضوَلمم«،

م)صققّّمعلؾؿ(.م"َُّٕةَبَؾَغـِلمَأٖنماْظَؾَطَؾَي:ماظٖلَق"ُعَعؤوَؼُي:م

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مم-24 ـِمَأِبلماظِّٖٓرَداِء،مَأٖنماظـِٖؾٖلم)َصؾَّكما وَس

ـَم»مَضوَل:م مَأٖؤلمُدقَرِةماْظَؽِفِػمُسِصَؿمِع ـِ مَحِػَظمَسِشَّٕمآَؼوٍتمِع ـِ َع

م)صققّّمعلؾؿ(.م«ماظّٖٖٓجؤلم

ـُِفم-25 مَأِبلمُػَِّٕؼََّٕةم)َرِضَلماظؾَُّفمَس ـِ (مَضوَلم:مَضوَلمَرُدقُلموَس

م مَوَدؾََّؿ(: مَسَؾِقِف ماظؾَُّف م)َصؾَّك مَصٔنٖنم»اظؾَِّف مَعَؼوِبَّٕ، مُبُققَتُؽِؿ مَتِفَعُؾقا َظو
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ماْظَؾَؼَِّٕة مُدقَرُة مِصقِف مُؼْؼَُّٕأ ماظَِّّٔي ًِ ماْظَؾِق ـَ مِع مَؼِػّٕٗ ماظٖشِقَطوَن )علـّٓم«

مأغبّٓ(.

مَأِبقِف،مَأم-26 ـِ مَأِدَؾَؿ،مَس ـٔ مَزِؼِّٓمِب ـِ ٖنمَرُدقَلماظؾَِّفم)َصؾَّكموَس

ـُم مِب مَوُسَؿُّٕ مَأِدَػؤرِه، مَبِعٔض مِصل مَؼِلرُي مَطوَن مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ا

ـِمَذِلٍءمَصَؾِؿم ًَطَّوِبمَس ـُما ًَطَّوِبمَؼِلرُيمَعَعُفمَظِقًؾو،مَصَلَلَظُفمُسَؿُّٕمِب ا

مُث مَوَدؾََّؿ(، مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك مَرُدقُلماظؾَِّف مُؼِفِؾُف،مُؼِفِؾُف مَصَؾِؿ مَدَلَظُف ٖؿ

مُسَؿَّٕ،م مُأٗم ًِ مَثِؽَؾ ًَطَّوِب: ما ـُ مِب مُسَؿُّٕ مَصَؼوَل مُؼِفِؾُف، مَصَؾِؿ مَدَلَظُف ُثٖؿ

مُطٖؾم مَعّٕٖاٍت، مَثاَلَث مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ماظؾَِّف مَرُدقَل َغَِّٖرَت

مَبِعرٔي ًُ مَصَقّْٕٖط مُسَؿُّٕ: مَضوَل مُؼِفقُؾَؽ، ماَل مَأَعوَممَذِظَؽ ًُ مَتَؼِّٖٓع مُثٖؿ ي

ًُم مَدِؿِع مَأِن ًُ مَغِشِؾ مَصَؿو مُضِّٕآْن، مِصٖل ـََِّٖل مُؼ مَأِن ًُ مَوَخِشق اظـٖؤس،

مِصٖلم مَغََّٖل مَؼُؽقَن مَأِن ًُ مَخِشق مَظَؼِّٓ :ًُ مَصُؼْؾ مِبل، مَؼِصُُّٕخ َصؤرّخو

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَصَلؾَِّؿ ًُمَرُدقَلماظؾَِّفم)َصؾَّكما ًُمَسَؾِقِفمُضِّٕآْن،مَصِفِؽ

م مِعٖؿومم"َصَؼوَل: مٔإَظٖل مَأَحٗى مَظٔفَل مُدقَرٌة ماظؾَِّقَؾَي مَسَؾٖل ًِ مُأِغَّٖٔظ َظَؼِّٓ

مَضََّٕأ مُثٖؿ ماظٖشِؿُّٗ، مَسَؾِقِف ًِ مم:مَرَؾَع مٗع" مَصِؿّقو مَظَؽ مَصَؿِقـَو "مِؾقـّؤإٖغو

م1اظػؿّّ:) ماظؾكوري(.( م)َرِضَلمم-27)صققّّ مُػَِّٕؼََّٕة مَأِبل ـِ وَس
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مَس ماظؾَُّف مَوَدؾََّؿ(مَضوَل: مَسَؾِقِف ُٓ ماظـِٖؾٚلم)َصؾَّكما ـٔ مَس ٔإٖنمُدقَرًةمم"ـُِف(

مَوِػَلم مَظُف: مُشِػَّٕ مَحٖؿك مِظَصوِحِؾَفو ًِ مَذَػَع مآَؼًي مَثَؾوُثقَن ماْظُؼِّٕآٔن ِصل

م ماْظُؿْؾُؽ مِبَقِِّٓه ماظَِّّٔي مَتَؾوَرَك موابـمم"ُدقَرُة ماظرتعّٔي )دــ

معوجف(.مم

ـٔمَسٖؾوموَسـم-28 ٕسم)رضلمآمسـفؿو(مَأٖنمَرُدقَلماظؾَِّفم)َصؾَّكماِب

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَخَطَىماظـٖوَسمِصلمَحٖفِيماْظَقَدأع،مَصَؼوَل:م َؼوم»م..ما

ـِمَتِضؾُّقام ًُمِصقُؽِؿمَعومٔإٔنماِسَؿَصِؿُؿِؿمِبِفمَصَؾ َأٗؼَفوماظـٖوُسمٔإٚغلمَضِّٓمَتَّْٕط

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ"م(م)اٌلؿّٓركمَأَبّّٓامِطَؿوَبماظؾَِّفمَوُدـٖ َيمَغِؾٚقِفم"َصؾَّكما

 ظؾقوطؿ(.

ـٔماظـِٖؾٚلم)َصؾَّكمم-29 ـِمَأِبلماظِّٖٓرَداِءم)رضكمآمسـف(مَس وَس

مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَضوَل:م ُٓ ٌَم»ما مُثُؾ مِصلمَظِقَؾٍي مَأَحُُّٓطِؿمَأِنمَؼْؼََّٕأ َأَؼِعِفُّٖ

مَوَطِق«ماْظُؼِّٕآٔن؟ مَضوُظقا: ماْظُؼِّٕآٔن؟مَضوَل: ٌَ مُثُؾ ُٓمم»َػمَؼْؼَّْٕأ ما ُضِؾمُػَق

ٌَماْظُؼِّٕآٔن م)صققّّمعلؾؿ(.ممم«مَأَحّْٓمَتِعُِّٓلمُثُؾ

م)َصؾَّكمم-30 ِٓ ما مَرُدقَل مَأٖن مسـفو( مآ م)رضك مَسوِئَشَي ـِ وَس

ٌَمَرُجًؾومَسَؾكمَدّٕٖٔؼٍي،مَوَطوَنمَؼْؼَُّٕأمِظَلِصَقوِب ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَبَع ِفمِصلما
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مَذِظَؽم مُذِطَّٕ مَرَجُعقا مَصَؾٖؿو مَأَحّْٓ، ُٓ ما مُػَق مِبُؼِؾ مَصَقِكِؿُؿ َصَؾوِتٔفِؿ،

م مَصَؼوَل: مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ م)َصؾَّكما ِٓ مِظَلٚيمَذِلٍءمم»ِظَُّٕدقٔلما َدُؾقُه

ـٔمَصَلَلُظقُه«م؟مَؼِصـَُعمَذِظَؽ ُأِحٗىم،مَصَلَغومم،مَصَؼوَل:مِظَلٖغَفومِصَػُيماظِّٕٖحَؿ

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(:م ِٓم)َصؾَّكما َأِخِؾُّٕوُهم»َأِنمَأْضََّٕأمِبَفو،مَصَؼوَلمَرُدقُلما

َٓمُؼِقٗؾُف م)صققّّمعلؾؿ(.ممم«َأٖنما
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 ق  و   ن              
ضولمدقّٓغومسؿّٕمبـماًطوبم)رضلمآمسـف(م:مطـومسبػظمم-1

م.غعؿؾمبفـماظعشّٕمآؼوتمصالمغـؿؼؾمإظبمعومبعّٓػومحؿكم

مم

ؼومععشّٕمم:موأػؾفومحػظيماظؼّٕآنمزبورّؾم)رضلمآمسـف(وضولممممم

مر مارصعقا ماظطّٕؼؼمودؽؿءاظؼّٕاء: مظؽؿ موضّّ مصؼّٓ مصودؿؾؼقامم، ،

م،مالمتؽقغقامسقوالمسؾكماظـوسم.ماًريات

م

:مظقمرفّٕتمموضولمدقّٓغومسـؿونمبـمسػونم)رضلمآمسـف(م-2

م.ماظؼؾقبمٕمتشؾعمعـمضّٕاءةماظؼّٕآن

م

إنمػّٔهمم:وضولمدقّٓغومسؾّٓآمبـمعلعقدم)رضلمآمسـف(م-3

ماظؼؾقبمأوسقيمصوذغؾقػومبوظؼّٕآنموالمتشغؾقػومبغريه.

،موظؼّٕآنمصعؾقؽؿمبإذامأردمتماظعؾؿموضولم)رضلمآمسـف(م:مممممممممم

م.مصننمصقفمسؾؿماِّوظنيمواآلخّٕؼـ

ممممممم مؼؼقل: مسـف( مآ م)رضل مأنموطون ماظؼّٕآن مظؼورئ ؼـؾغل

قؾفمإذاماظـوسمغوئؿقنم،موبـفورهمإذاماظـوسمعػطّٕون،مؼعّٕفمبؾ
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م،م مطبؾطقن ماظـوس مإذا موبقرسف مؼضقؽقن، ماظـوس مإذا وبؾؽوئف

موبصؿؿفمإذاماظـوسمطبقضقن،موخبشقسفمإذاماظـوسمطبؿوظقنم.م

مممممم

ماظعوصم-4 مبـ مسؿّٕو مبـ مآ مسؾّٓ مدقّٓغو مآمموضول )رضل

ؾقـفمإالمأغفم:معـمضّٕأماظؼّٕآنمصؼّٓمأدرجًماظـؾقةمبنيمجم(ؿوسـف

مإظقف مؼقحك مأحّّٓمال مصّٕأى ماظؼّٕآن مضّٕأ موعـ مآم، مخؾؼ معـ ا

،موسظؿمعومحؼّٕممأسطلمأصضؾمممومأسطلمصؼّٓمحؼّٕمعومسظؿمآ

آ،موظقّٗمؼـؾغلميوعؾماظؼّٕآنمأنمصبفؾمصقؿـمصبفؾ،موالم

م.م،موظؽـمؼعػقموؼصػّّمضبّٓمصقؿـمضبّٓ

م

عمعب(:مرضلمآمسـفؿو)ضولمدقّٓغومسؾّٓمآمبـمسؾوسموم-5

مطونم معو موسؾؿ مواآلخّٕؼـ، ماِّوظني مسؾؿ ماظؽؿوب مػّٔا ميف آ

م.ومؼؽقن،مواظعؾؿمبوًوظؼمجؾمجالظفوسؾؿمع

مم

مإغلمم-6 م: مسـف( مآ م)رضل مروظى مأبل مبـ مسؾل مدقّٓغو وضول

مدؿؽقنم م: مؼؼقل مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مآ مردقل مسعً

م:مِصقِفم مِطَؿوُبماظؾَِّف م مَعومصنت،مضؾً:موعوماٌكّٕجمعـفوم؟مضولم: َغَؾُل
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ماْظَػِصُؾم م،َوُػَق مَبِقـَُؽِؿ مَعو مَوُحْؽُؿ م، مَبِعَُّٓطِؿ مَعو مَوَخَؾُّٕ م، مَضِؾَؾُؽِؿ َطوَن

ماِبَؿَغكم ـِ مَوَع م، ماظؾَُّف مَضَصَؿُف مَجٖؾوٕر ـِ مِع مَتََّٕطُف ـِ مَع م، مِبوْظَفِّٖٔل َظِقَّٗ

ماْظَؿِؿنُي ماظؾَِّف مَحِؾُؾ مَوُػَق م، ماظؾَُّف مَأَضؾَُّف مَشِقِّٕٔه مِصل مَوُػَقمماْظُفَّٓى ،

ماظَِّّٔيمالمَتّٖٔؼُغم موُػَق م، ماْظُؿِلَؿِؼقُؿ ماظٚصَّٕاُط مَوُػَق م، ماْظَقِؽقُؿ اظّْٔٚطُّٕ

ـُِفماْظُعَؾَؿوُءم،مَوالم ِبِفماَِِّػَقاُءم،مَوالمَتْؾَؿِؾُّٗمِبِفماَِّْظِلـَُيم،مَوالمَؼِشَؾُعمِع

ـَِؼِضلمَسَفوِئُؾُفم،مُػَق ـَِِّٕةماظّٕٖٚدم،مَوالمَت ـَِؿِفممَؼِكَؾُؼمَسَؾكمَط اظَِّّٔيمَظِؿمَت

ـٗمٔإِذمَدِؿَعِؿُفمَحٖؿكمَضوُظقا:م"مٔإٖغومَدِؿِعـَومُضِّٕآّغومَسَفّؾومَؼِفِّٓيمٔإَظكم اْظِف

ـِم ـِمَسِؿَؾمِبِفمُأِجَّٕم،مَوَع ـِمَضوَلمِبِفمَصََّٓقم،مَوَع ـٖومِبِف"م،مَع اظِّٕٗذِّٓمَصكَع

مَس مِبِف مُػَحَؽَؿ مٔإَظِقِف مَدَسو ـِ مَوَع م، مٔإَظكََّٓل مُعِلَؿِؼقٕؿ.ممّٓي ِصَّٕاٍط

م)رواهماظرتعّٔيموشريه(.مم

م

سؾّٓمآمبـمسؿّٕم)رضلمآمسـفؿو(م:مسؾق ؽؿمدقّٓغوموضولمم-7

بوظؼ ّٕآنمصؿعؾ ؿقهموسؾ ؿقهمأبـ وءطؿم،مصنٓغ ؽؿمسـفمتل لظقنموب فم

مواس ظ ّ مت فّٖون مب ف موطػ  ك ماآلث ورم، م)عشؽؾ مسؼ  ؾ. مظ ؿـ و

مظؾطق ووي(.

م
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مم-8 مسقوض مبـ ماظػضقؾ مآ)وضول مرغبف ماظؼّٕآنم( محوعؾ :

،موالمؼؾغقممحوعؾمراؼيماإلدالم،مالمؼـؾغلمأنمؼؾفقمععمعـمؼؾفق

متعظقّؿوميؼماظؼّٕآن.،مععمعـمؼؾغقم

م

م:  اظؽّٕؼؿموضولماظقظقّٓمبـماٌغريةم  مبعّٓمأنممسعماظؼّٕآنمم-9

مظ مإن موآ م،يف مظطالوة مسؾقف موإن م، ممالوة موإن مأساله ،مٌـؿّٕ

م.مؼعؾكمسؾقفمالظقعؾقموغّٓقم،موإغفمٌأدػؾفموإنم

م

مآ)اظلققرلماإلعومموضولمم-10 ماظؼّٕآنم(مرغبف مطؿوبـو :موإن

مصقفم مأودع موعطؾعفو، ممشلفو مودائّٕة موعـؾعفو، ماظعؾقم معػفّٕ هلق

موشل مػِّٕٓي مطؾ مصقف موأبون مذلء، مطؾ مذيممصرتىم،مسؾؿ طؾ

م(.اإلتؼونميفمسؾقمماظؼّٕآن)مصـمعـفمؼلؿؿّٓموسؾقفمؼعؿؿّٓ

م

م:(مرغبفمآ)مؾّٓماظعظقؿماظّٖرضوغلمضولماظشقّْمربؿّٓمسوم-11

مإ مآخّٕه مإظب مأوظف معـ متؼّٕؤه ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن مربؽؿمن مػق صنذا

،معؿنيماِّدؾقبم،مضقٗيماالتصولم،مآخّْٔممدضقؼماظلؾؽّٕدم،ماظل

مدُمم مصبّٕي م، موعبؾف موآؼوتف مدقره ميف مبعض مبّٕضوب بعضف



 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -53- 

 

م مإظب مأظػف معـ مطؾف مصقف موالماإلسفوز م، مواحّٓة مدؾقؽي مطلغف ؼوئف

وطلغفم ،مأجّٖائفمتػؽؽموالمدبوذلمطلغفمحؾؼيمُعػّٕشيؼقجّٓمبنيم

محّٕوصفممِس مُغظِّؿً م، مبوِّبصور مؼلخّٔ مصّٕؼّٓ موسؼّٓ موحقّٓ ٌط

م مم،وطؾؿوتف موآؼوتف معبؾف معلؤوًضوم،وُغٚلؼً مآخّٕه ِّوظفمموجوء

م (.عـوػؾماظعّٕصونميفمسؾقمماظؼّٕآن.م)ومآلخّٕهأوظفمعقاتّقمءوبّٓ

م

مأؼّضو م :موضول مبّٖٖ موطالم م، ماظؽؿى مصوق مضّٕوبمطؿوب دوئّٕ

م،م مواإلصقوم ماإلسفوز محّٓود موتػقضف ممسقه ميف موبؾغ م، اظؽالم

ثؿمغؼؾم،ممعـمغوحقيماظػصوحيمواظؾالشيموعومضبؿؾمهلومعـمأدّٕار

مومالمزؾمصقفمظؾشؽمواظـؽّٕان.امضورّعإظقـومذظؽمطؾفمغؼالمعؿقاتّّٕ

 

اظؼّٕآنم:موضولمأبقمعـصقرمسؾّٓماٌؾؽمبـمربؿّٓماظـعوظيبمم-12

موا م، ماٌؾني ماظـقر ماٌؿّٓودمػق مآ محؾؾ م، ماٌلؿؾني يؼ

وحفؿفمموسفّٓهماٌعفقدم،موِزّؾفماظعؿقؿم،موصّٕارفماٌلؿؼقؿم،

مواظربػونماظؽربى م، ماظلورع ماظضقوء مػق م، ماظقدطك موربفؿف ،

مادؿضوءم معـ م، مدظقؾف ماظّٕاذّٓ م، مدؾقؾف ماظقاضّّ مػق م، اظؼورع
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موػقى. مزٓل مسـفو مأسّٕض موعـ م، مونو مأبصّٕ ظؾوبم)ممبصوبققف

م(.اآلداب

م

موم-13 ماظشوريب ماإلعوم مضول مآ( محّٕزم)رغبف معؼّٓعي يف

 اِّعوغلم:

موإنمطؿوبمآمأوثؼمذوصع

موأشـكمشـوءمواػؾومعؿػضالممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مموخريمجؾقّٗمالمميؾمحّٓؼـف

مقفموؿالوتّٕدادهمؼّٖدادمصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

موحقٌماظػؿكمؼّٕتوعميفمزؾؿوتف

معـماظؼربمؼؾؼوهمدـومعؿفؾالممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مػـوظؽمؼفـقفمعؼقالموروضيم

موعـمأجؾفميفمذروةماظعّٖمصبؿؾكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مؼـوذّٓميفمإرضوئفميؾقؾفم

موأجّٓرمبفمدمالمإظقفمعقصالممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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 "م:ميفم"بّٕدةمآٌّؼّّ)مرغبفمآ(موضولماظؾقصرييممم-14

  

ـٔمُعِقََّٓثٌيآَؼوُتمَح ـَماظِّٕٖحَؿ مؼٍّمِع

 ظِؼَّٓٔمَضِّٓمَيٌيمِصَػُيماْظَؿِقُصقِفمِبوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 َظِؿمَتْؼَؿِّٕٔنمِبََّٖعوٕنمَوِػَلمُتِكِؾَُّٕغو

ـِمٔإَرٔممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ـِمَسوٍدمَوَس ـٔماْظَؿَعوِدمَوَس  َس
ًِمُطٖؾمُعِعِفٍَّٖة ًِمَظَِّٓؼـَومَصَػوَض  َداَع

ـِٖؾٚقنَيمٔإممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ـَماظ  ِذمَجوَءِتمَوَظِؿمَتُّٓٔمِع
ـِمُذَؾٍف  َوُعِقَؽَؿوْتمَصَؿومُتِؾِؼنَيمِع

ـِمَحَؽٔؿمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  ِظِّٔيمِذَؼوٕقمَوَعومَتِؾِغنَيمِع
ـِمَحٍَّٕب ًِمَضطُّمٔإالَّمَسوَدمِع  َعومُحقٔرَب

 َسوِديمٔإَظِقَفومُعْؾِؼَلماظٖلَؾٔؿَأِسَّٓىماَِّممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 َرٖدِتمَباَلَشُؿَفومَدِسَقىمُعَعؤرِضَفو

ـٔماْظُقُّٕٔمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َرٖدماظَغُققٔرمَؼَّٓماْظَفوِغلمَس
 ِبَفومَعَعوٕنمَطَؿِقٔجماظَؾِقّٕٔمِصلمَعٍَّٓد

ـٔمَواظِؼَقٔؿممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َوَصِقَقمَجِقَػِّٕٔهمِصلماْظُقِل
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م

 َصَؿومُتَعّٓٗمَواَلمُتِقَصكمَسَفوِئُؾَفو
 َواَلمُتَلوُممَسَؾكماإٔلْطـَؤرمِبوظٖلَلٔممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًُمَظُف ـُمَضؤرؼَفومَصُؼْؾ مَضِّٕٖتمِبَفومَسِق

ِٓمَصوِسَؿِصٔؿمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مَظَؼِّٓمَزِػَِّٕتمِبَقِؾٔؾما

 

م*مممم*مممم*

م  
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 من ذج        ن  إل ج ز   بي ني
1) يف               

) 
ممممم

مع مأو مظػظي مطؾ مبلن ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن مظغي معـمتؿؿقّٖ ػّٕدة

عػّٕداتفومضّٓموضعًمعقضعفوم،محقٌمؼؼؿضلماٌؼوممذطّٕػومدونم

مطونم مغؽّٕة مأو مععّٕصي ماظؽؾؿي مجوءت مصنذا م، معّٕادصفو مأو دقاػو

الضؿضوءماٌؼوممذظؽم،موإذامجوءتمعػّٕدةمأومعبّعومطونمذظؽم

مسؾكم مطؾؿي ماظؼّٕآغل ماظـص مؼمِثّٕ موضّٓ م، ماظلقوق مؼؼؿضقف ظغّٕض

مطؾؿي موطبؿور م، مواحّٓ ممبعـك موػؿو معّٕادصفوممأخّٕى وؼفؿؾ

مأنم مظؾؿرتوك مطون موعو م، ماظّٓالظي مأصؾ ميف مععفو مؼشرتك اظّٔي

موعـم م، معؽوغف مذطّٕ مظق مبالشي مؼّٓاغقف مأو مأٌّطقر معؼوم ؼؼقم

م:مذظؽمنوذجم

م-1مممم مم"مإصالحم"طؾؿي م: متعوظب مضقظف ـٔمم"يف مَس َوَؼِلَلُظقَغَؽ

مَصٔنِخَقاُغُؽِؿمَواظؾَُّفُفِؿمَخِقّْٕمَؤإِنمُتَكوِظُطقُػِؿمظَّاْظَقَؿوَعكمُضِؾمٔإِصَؾوْحم

                                                           

 ."القرآني البيان رارأس من" ناكتاب من اختيارها تم النماذج هذه -1
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مَسّٖٔؼّْٖم مٔإٖنماظؾََّف مَظَلِسـََؿُؽِؿ ماظؾَُّف مَذوَء ماْظُؿِصِؾّّٔمَوَظِق ـَ مِع ماْظُؿْػِلَّٓ َؼِعَؾُؿ

م.م(220:مم)اظؾؼّٕةم"َحِؽقْؿ

م موغظّٕغو م، مجقّّٓا ماآلؼي مػّٔه متلعؾـو موجفمم-صؾق سؾك

،ممثؿمصؽّٕغوميفمبّٓائؾفومم"ٔإِصَؾوْحمم"يفمعقضعمطؾؿيممم-اظؿقّٓؼّٓ

مبّٓؼؾماظ مأي مغضع مأن موحووظـو م، مؼّٕادصفو موعو موعشؿؼوتفو ؾغقؼي

يفمعقضعفومظقجّٓغومأنماظعّٕبقيمسؾكمم-ومأصؼ٘قومأومرأد٘قم-ظغقيم

مبؽؾؿيمميؽـم مأوممتّٓغو مواتلوسفومسوجّٖةمسـمأنمتقاصقـو سؿؼفو

ميفمػّٔاماٌقضعم.م"ٔإِصَؾوْحمم"أنمتؼقممعؼوممطؾؿيم

م ماظقؿقؿ مإظقف مضبؿوج مٌو مجوعع مأعّٕ مضبؿوجمصوإلصالح مصؼّٓ ،

وم،موضّٓمضبؿوجمإظبمعود٘ؼاموسطوّءمبّٕ٘إظبماٌولمصقؽقنماإلصالحم

مصـوسؿفم مأو مزراسؿف مسؾك مؼؼقم معـ مأو معوظف ميف مظف مؼؿوجّٕ عـ

صقؽقنماإلصالحمػقماظؼقوممبّٔظؽم،موضّٓمالمضبؿوجماظقؿقؿمإظبم

ماإلصالحم مصقؽقن م، مواظرتبقي ماظؿؼقؼؿ مإظب مضبؿوج مإمنو م، اٌول
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مو م، موتّٕبقي مرسوؼي متؽقنمػـو مإمنو م، مذظؽ موال مػّٔا مؼـؼصف مال ضّٓ

حوجؿفمأذّٓمعومتؽقنمإظبماظعطػموايـقمواإلحلوسمبوِّبقةم،م

مصقؽقنماإلصالحمإذؾوعمذظؽمسـّٓه.

مصؼّٓم م، ماسقجوجف مأو مزؼغف متؼقؼؿ ميف ماإلصالح مؼؽقن وضّٓ

ماظـيب مؼللل ماظـوس مأحّٓ معٓؿم)مجوء م: مودؾؿ( مسؾقف مآ صؾك

مودؾ مسؾقف مآ م)صؾك مصؼول م؟ مؼؿقؿل مأضّٕب م: مطـًمم"ؿ( ممو

صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مؼطؾىمعـم)،مصوظـيبم"ضوربومعـفموظّٓكم

مؼصؾقفم معو مإظب مصقـظّٕ م، موظّٓه مععوعؾي ماظقؿقؿ مؼعوعؾ مأن اظلوئؾ

ميفم ماظـؾقؼي ماظؾالشي متؾؿؼل مػـو موعـ م، مسضّٓه موؼشّٓ وؼؼٓقعف

مطونم موإن ماظؼّٕآغل، ماظـص معع مبوٌّٕاد مووصوئفو إصبوزػو

مجوغى مسؾك مرطّٖ مضّٓ ماظـؾقي مجقاغىممايّٓؼٌ معـ واحّٓ

ماظـصم ميف ماإلصالح مصنن م، مواظؿؼقؼؿ ماظؿلدؼى موػق م، اإلصالح

ماظؼّٕآغلمػقماظؽؾؿيماىوععيمٌومضبؿوجمإظقفماظقؿقؿموعومؼصؾقف.
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ُؼقُدُػمَأِسِّٕٔضمم"يفمضقظفمتعوظبم:مم"اْظَكوِرِؽنَيمم"طؾؿيمم-2

ماْظَكوِرِؽنَي ـَ مِع ًِ ـِ مُط مٔإٖغِؽ مِظَِّٔغِؾِؽ مَواِدَؿِغِػّٕٔي مَػَّٔا ـِ م"َس

م(م.29)ؼقدػم:م

ؼؼقلماظـققؼقنم:مإنمعبعمأٌّطّٕمضّٓمؼطؾؼمسؾكمعبعم

مواِّصقظقنيم ماظـققؼني مظؽـ م، ماظؿغؾقى مدؾقؾ مسؾك اٌمغٌ

ؼؿػؼقنمسؾكمأنمعومجوءمسؾكمأصؾفمالمؼلللمسـمسؾؿفم،موعومجوءم

مسؾكمخالفماِّصؾمصالبّٓمًّٕوجفمسؾكمػّٔاماِّصؾمعـمسؾيم.

معبع مصقغي مسـ ماظعّٓول ميف مػوعي مغؼطي م:مممممممممممممممػـو اٌمغٌ

،مذظؽمم"اًورؽنيمم"إظبمصقغيمعبعمأٌّطّٕم:مم"اًورؽوتمم"

م،مم مععّٖزة متؽقن موأن معطؾقبي متؽقن مأن مإٌّأة ميف ماِّصؾ أن

وأنمتؽقنمممـعيم،موأنمتؽقنمعؿلبقيم،موإٌّأةماظعّٕبقيماِّصقؾيم

وممتؿّٓحمبوإلبوءمواظؿؿـعم،مواِّصؾميفماظّٕجؾمأنمؼؽقنمخورّؾ

موعؿقدوروظّؾ مّدو مم-ا موعـففف مآ مذّٕسي مسؽلًمم-وصؼ مصؾؿو ،
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موتؼؿصًم م، ماظلقؼي ماظلؾقؿي ماإلغلوغقي ماظػطّٕة ماظعّٖؼّٖ اعّٕأة

م ماظّٕجول م،مم-ذكصقي مراودت ماظيت موػل م، مرؾؾً ماظيت صفل

صؾؿومصعؾًمذظؽمجوءماظؿعؾريماظؾغقيمسؾكمم-وػلماظيتمػقلتم

خالفماِّصؾمظقـودىمحوهلوماٌعؽقسم،موطلنماظـصماظؼّٕآغلم

مأغظ ماعّٕؼؾػً معـ مطون معو مأن مإظب مخالفمممممممأورغو مػق ماظعّٖؼّٖ ة

مبؾػظم ماظؿعؾري مصؽون م، ماظـؼقي ماإلغلوغقي ماظػطّٕة متؼؿضقف عو

اًورؽنيمػقماٌعودلماظؾغقيماِّغلىمواِّدقمٌومطونمعـم

م.مةماظعّٖؼّٖأاعّٕ

ـِمم"يفمضقظفمتعوظب:مم"َصوِدَؿِعَصَؿمم"طؾؿيم-3 َوَظَؼِّٓمَراَوِدُتُفمَس

م(م.32)ؼقدػ:مم"َصَؿمَغْػِلِفمَصوِدَؿِع

مظؿصقؼّٕم ماِّدق ماظؾغقي ماٌعودل مػل م)ادؿعصؿ( صؽؾؿي

ماِّذؿممم ماظشوعّْ مطوىؾؾ مووضقصف م، ماظلالم( م)سؾقف مؼقدػ سػي

يفمعقاجفيمإشّٕاءماعّٕأةماظعّٖؼّٖمظفم،مصفقمٕمؼعؿصؿمحبؾؾمآم

مصقلىم،مظؽـفمادؿعصؿم.م
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وإذامطوغًمزؼودةماٌؾـكمزؼودةميفماٌعـكمصنغفمضّٓمضوبؾم

ماالدؿعصومممزؼودة معـ ممبّٖؼّٓ مأخّٕى موتفّٓؼّٓػو متورة إشّٕائفو

محبؾؾمآماٌؿنيم.

مسؾكم متّٓل معؾوظغي مبـوء ماالدؿعصوم مإن ماظّٖزبشّٕي: ؼؼقل

االعؿـوعماظؾؾقغمواظؿقػظماظشّٓؼّٓمطلغفميفمسصؿيموػقمذبؿفّٓم

مؼقدػ مإن مبؾ م، معـفو ماالدؿّٖادة مضوبؾم)ميف مضّٓ ماظلالم( سؾقف

موج م)سّٖ مربف مبّٓسوئف مبوظلفـ مظف مسـفمتفّٓؼّٓػو مؼصّٕف مأن ؾ(

م-طقّٓػـمحؿكمظقمطونمذظؽمبنظؼوئفميفماظلفـم،محقٌمضولم

ـُمَأَحٗىمم":مم-طؿومهّٓثماظؼّٕآنماظؽّٕؼؿمسؾكمظلوغفم َرٚبماظٚلِف

م(م.33:مم)ؼقدػ"ٔإَظٖلمِعٖؿومَؼُِّٓسقَغـِلمٔإَظِقِفم

مؼقدػ مرؾى مبفوم)مصؼّٓ موادؿؿلؽ ماظعصؿي ماظلالم( سؾقف

مادؿفوب محؿك مجلش موربوري مصالبي معومميف موػق م، مربف ظف
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َصوِدَؿَفوَبمَظُفمَرٗبُفمَصَصََّٕفمم"ؼصقرهمضقلمايؼمدؾقوغفموتعوظبم:م

ـٖمٔإٖغُفمُػَقماظٖلِؿقُعماْظَعِؾقُؿم ـُِفمَطِقَُّٓػ م(م.34:مم)ؼقدػم"َس

مزطّٕؼوم-4 مظلون مسؾك متعوظب م)مضقظف م: ماظلالم( م"سؾقف َضوَلمم

م مُتظِّماِجَعؾَرٚب مَأظَّو مآَؼُؿَؽ مَضوَل مآَؼًي مٔإظَّومل مَأٖؼوٕم مَثَؾوَثَي ماظـٖوَس َؽؾَِّؿ

(م،مويفماآلؼيماظعوذّٕةممعـمدقرةمعّٕؼؿم:مم41)آلمسؿّٕان:م"َرِعّّٖا

َضوَلمَرٚبماِجَعؾمظِّلمآَؼًيمَضوَلمآَؼُؿَؽمَأظَّومُتَؽؾَِّؿماظـٖوَسمَثَؾوَثمَظَقوٕلمم"

م.مم"َدٔق٘ؼو

مصوظؾقؾم م، مضؿّٕؼي مودـقفؿ موذفقرػؿ ماظعّٕب مأؼوم مأن ذظؽ

مح مذعؾونميف معـ مواظعشّٕؼـ ماظؿودع مصػل ماظـفورم، مؼلؾؼ لوبفؿ

مأولم مطوغً مرعضون مػالل مزفّٕ مصنذا م، مرعضون مػالل غرتضى

ميفم موػؽّٔا م، معـف مؼقم مأول مؼعؼؾفو مثؿ مرعضون مظقوظل معـ ظقؾي

مػاللمذقالمودوئّٕماظشفقر.
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مودقرةممممممم م، معؽقي ماظؾقوظل مذطّٕ مصقفو مجوء ماظيت معّٕؼؿ ودقرة

عّٕؼؿمدوبؼيميفمغّٖوهلومظلقرةمآلم)مآلمسؿّٕان(معّٓغقيم،مودقرةم

مسؿّٕانم،مصفعؾماظلوبؼمظؾلوبؼمواظالحؼمظالحؼم.

مم-5 م: ماِّغعوم مدقرة ميف متعوظب مَأِوَظوَدُطؿمم"ضقظف مَتْؼُؿُؾقا َوَظو

ـُمَغُِّٕزُضُؽِؿمَؤإٖؼوُػِؿم ـِمٔإِعَؾوٕقمٖغِق م(م.151اِّغعومم:م)م"ٚع

م م: متعوظب مضقظف ميف ماٌكورؾني مضؿري مضّٓم م"غّٕزضؽؿ"صؼّٓ

،مويفمدقرةمم"غّٕزضفؿمم"م:ؾكمضؿريماظغوئؾنيميفمضقظفمتعوظبس

َوَظومَتْؼُؿُؾقامم"اإلدّٕاءمجوءماظرتتقىمسؽّٗمذظؽميفمضقظفمتعوظبم:م

م مَؤإٖؼوُطِؿ مَغُِّٕزُضُفِؿ ـُ مٔإِعَؾوٕقمٖغِق (م،م31)اإلدّٕاءم:م"َأِوَظوَدُطِؿمَخِشَقَي

موطؾمضّٓموضعمعقضعفم،مصػلماآلؼيماِّوظبمؼؼقلمايؼمدؾقوغفم:

ػـومظؾقونمايولم،مم"عـمم"،مص  م"ـِمٔإِعَؾوٕقمٚعَوَظومَتْؼُؿُؾقامَأِوَظوَدُطِؿمم"

مأنم مخشقي مبؽؿ ماظقاضع ماظػؼّٕ مبلؾى مأوالدطؿ متؼؿؾقا مال أي

ماظػؼريم مطون موٌو م، مصؼّٕطؿ مسؾك مصؼّّٕا ماِّوالد مػمالء ؼّٖؼّٓطؿ
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م)سّٖم مايؼ مرؿلغف مؼقعف مورزق موواضعف محبوظف مدائّؿو عشغقال

مبؼق مذظؽ مسؾك موجؾ( م: متعوظب مَغُِّٕزُضُؽِؿم"ظف ـُ ممبومم"َغِق صؾّٓأ

م"َؤإٖؼوُػِؿمم"ؼـودىمحولماٌكورؾنيم،مثؿمثـكمبؼقظفمتعوظبم:م

مظقطؿؽـفؿمأؼّضومسؾكمأبـوئفؿمعـمبعّٓػؿم.

م: مدؾقوغف مصقؼقل ماإلدّٕاء مدقرة مآؼي ميف مَتْؼُؿُؾقامم"أعو َوَظو

اإلعالقمموأعّٕمعـطؼلمأنماظّٔيمطبشكم"َأِوَظوَدُطِؿمَخِشَقَيمٔإِعَؾوٕقم

مواظػؼّٕمػقماظغينمالماظػؼريم،مؼؼقلماظشوسّٕم:

مإٔمتّٕمأنماظػؼّٕمؼّٕجكمظفماظغـكمم

موأنماظغينمطبشكمسؾقفمعـماظػؼّٕممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م موتّٓبريمم-شوظّؾوم-واظغين موتّٕبقؿفؿ مأبـوئف محبول عشغقل

أنممأعقرػؿمأطـّٕمعـماغشغوظفمحبولمغػلفم،مصؽونماِّغلىميوظف

موػقم معوؼشغؾفؿ مسؾك مػـو ماٌكورؾني مدؾقوغف مايؼ ؼطؿؽـ

مَغُِّٕزُضُفِؿمم"رزقمأبـوئفؿم،مصؾّٓأمبؼقظفمدؾقوغفم:م ـُ ثؿمثـكمم"َغِق
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م م: مبؼقظف مػؿ مرزضفؿ مسـ مم"بويّٓؼٌ مدؾقوغفمم"َؤإٖؼوُطِؿ وطلغف

وتعوظبمؼؼقلمهلؿم:مطؿومرزضـوطؿمصـقـمبؼّٓرتـوموعشقؽؿـومغّٕزقم

مأبـوءطؿمأؼّضوم.

مسؾكمموبفوتني مايفي ماظؼّٕآغل ماظـص مؼؼطع معّعو اآلؼؿني

اظػؼريمواظغينمعّعوم،موؼّٖؼؾماظعؾيماظيتمعـمأجؾفومضّٓمؼؼّٓممػّٔام

أومذاكمسؾكمطؾريةمضؿؾماِّوالدمعـماظػؼّٕمأومخشقيماظػؼّٕم،مصالم

مػقم موجؾ( م)سّٖ مآ مِّن م، مظغين موال مظػؼري مذظؽ مبعّٓ سّٔر

مد مطؾ مبّٕزق متؽػؾ مإغف مبؾ م; مذاك مأو مػّٔا مبّٕزق ابيماٌؿؽػؾ

َوَعومِعـمَداٖبٍيمِصلماْظَلِرٔضمٔإظَّومَسَؾكماظؾَِّفمٔرِزُضَفومم"ؼؼقلمدؾقوغفم:م

م(م.م6)ػقدم:مم"َوَؼِعَؾُؿمُعِلَؿَؼَّٕٖػومَوُعِلَؿِقَدَسَفوممُطٙؾمِصلمِطَؿوٍبمٗعِؾنٕيم

م

مم-6 متعوظب: مضقظف مَوَؼوَدَؿوُءم" مَعوَءِك ماِبَؾِعك مَأِرُض مَؼو َوِضقَؾ

مِضَلماَِِّعُّٕمَواِدَؿَقتمَسَؾكماْظُفقِدٚيم  وُءمَوُض  َضماْظَؿ  ِؾِعلمَوِشق َأْض

م(م.44)ػقد:م"ْؾَؼِقٔمماظظَّوِظِؿنَيظِّمُبِعّّٓاَوِضقَؾم
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مسعمأسّٕابٙلمػّٔهماآلؼيمصؼولم:مأذفّٓمأنمػّٔامطالممربم

اظعوٌنيمالمؼشؾفمطالمماٌكؾقضنيم،موإالمصؿـمذاماظّٔيمؼـوديم

موؼـ م؟ مصؿؾؾع معوءػو متؾؾع مأن مسـماِّرض متؼؾع مأن ماظلؿوء ودي

م؟م موؼلؿع مصقطقع مؼغقض مأن ماٌوء موؼلعّٕ م؟ مصؿؼؾع ماٌوء إغّٖال

مإغفم مصؿػعؾ؟ مأراده ماظّٔي معؽوغفو مسؾك متّٕدق مأن ماظلػقـي وؼلعّٕ

ربماظعوٌنيماظّٔيمتلؾّّمظفماظلؿوواتمواِّرضموعـمصقفـم،م

موؼلفّٓمظفماظؽقنمطؾف.

م:معّٕاسوةم وصكمػّٔهماآلؼيمعـموجقهماظؾالشيماظؽـريم،معـفو

مؼـودؾفوم مصوِّرض م، مؼـودؾف موعو ماظشل مبني ماىؿع موػق اظـظري

م ماٌوء مابؾعل»بؾع مأرض مؼو مسـم« ماإلضالع مؼـودؾفو واظلؿوء

م ماٌوء مأضؾعل»إغّٖال ممسوء موؼو مؼغقض،م« مأن مؼـودؾف واٌوء

م م، متلؿقي مأن مؼـودؾفو مواظلػقـي ماِّعّٕم" موضضل ماٌوء وشقض

ماىقدي مسؾك مبؼقم"وادؿقت مواظؿؿؿقؿ ماظؿّٔؼقؾ مجوء ظفمثؿ

احرتاّدومظؽالمؼؿقػؿمأنم«موضقؾمبعّّٓامظؾؼقمماظظوٌنيم»متعوظب:م
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اظغّٕقمظعؿقعفممشؾمعـمالمؼلؿقؼماهلالكم،مطؿومأنمصكماخؿقورم

م ماظظوٌني»ظػظ م،م« موسؾؿف ماهلالك مظلؾى مإبّٕاّزا مدقاه دون

م مأغػلفؿ موزؾؿفؿ مرغقوغفؿ مبلؾى مأػؾؽقا موأغفؿ مَطوَنم" َوَعو

م(م.117)ػقد:م"ْؾٕؿمَوَأِػُؾَفومُعِصِؾُققَنَرٗبَؽمِظُقِفِؾَؽماْظُؼَّٕىمِبُظ

َربِٓمم"ضقظفمتعوظبمسؾكمظلونمإبّٕاػقؿم)مسؾقفماظلالم(:مممم-7

َربِٓماِجَعِؾمَػَ َّٔام"م(م،مو126)اظؾؼّٕةم:مم"مءاِعـّواِجَعِؾمَػَ َّٔامَبَؾّّٓام

م(م.35)إبّٕاػقؿم:مم"ممءاِعـّواظَؾَؾَّٓم

مزارم محني مععني مواضع مسـ ماظؽالم ماِّوظب ماآلؼي ميف

مصّٓسوم م، مبؾّّٓا مؼصؾّّ مأن مضؾؾ ماٌؽون ماظلالم( م)سؾقف إبّٕاػقؿ

)سؾقفماظلالم(مهلّٔاماٌؽونمأنمؼؽقنمبؾّّٓاموأنمؼؽقنمآعـّوم،مص  م

م."بؾّّٓا"صػيمظ  مم"آعـّوم"،مممومم"اجعؾم"عػعقلمثونمظ    مم"بؾّّٓام"

ػقؿم)سؾقفماظلالم(مظؾؾؾّٓماأعوميفماآلؼيماظـوغقيمصؼّٓمدسومإبّٕ

موذ م، مآعـّو مؼؽقن مأن مصؽؾؿي م، مبؾّّٓا مصور مأن مبعّٓ مم"اظؾؾّٓم"ظؽ
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ػلماٌػعقلمم"ومآعـّم"بوِّظػمواظالممبّٓلمعـمادؿماإلذورةم،موم

م.م"اجعؾمم"اظـوغلمظ  م

مإبّٕاػقؿ مدسو ماظؾؼّٕة مدقرة مظؾؿؽونم)مصػل ماظلالم( سؾقف

بّٓسقتني:ماِّوظب:مأنمؼؽقنمبؾّّٓام،مواِّخّٕى:مأنمؼؽقنمأعـّوم،ممم

الم(مصؼّٓمدسومظؾؿؽونمبعّٓمأنمسؾقفماظل)مأعوميفمدقرةمإبّٕاػقؿ

صورمبؾّّٓامأنمؼؽقنمآعـّوم،متلطقّّٓامعـفمسؾكمعطؾىماِّعـمِّػؾم

م ماظعّٖة مرب مظف مادؿفوب معو موػق م، ماظؾؾّٓ مػّٔا مدؾقوغفم، صؼول

ُفِؿمَحَّّٕعومآِعـّومُؼِفَؾكمٔإَظِقِفمَثَؿَّٕاُتمُطٚؾمظَّمُغَؿؽِّـ...مَأَوَظِؿم"وتعوظبم:م

م(م.57)اظؼصصم:مم"َذِلٍءم...م

م

ـِمم"ضقظفمتعوظبمسؾكمظلونمإبّٕاػقؿم)مسؾقفماظلالم(:مم-8 َصَؿ

م مَشُػقْر مَصٔنٖغَؽ مَسَصوِغل ـِ مَوَع مِعـٚل مَصٔنٖغُف مٖرَتِؾَعـِل )إبّٕاػقؿمم"ِحقْؿ

م(م.36:
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صؿـم"ٕمؼلؿكّٓمماظـصماظؼّٕآغلمرؾوقماظلؾىمصؾؿمؼؼوبؾم

مبـمٕمؼؿؾعينم،موادؿكّٓممرؾوقماإلصبوبمميفمضقظفم:مم"تؾعين

مسصوغم" مايؽؿمم"لوعـ مظشؿؾ مؼؿؾعين مٕ موعـ مضول مظق مِّغف ;

عـمبؾغؿفمدسقتفم)سؾقفماظلالم(موعـمٕمتؾؾغفمػّٔهماظّٓسقةم،مأعوم

صؼّٓماضؿصّٕماِّعّٕمسؾكمعـمبؾغؿفمم"وعـمسصوغلمم"حنيمضولم:م

مؼؼقلم محقٌ م، مبعؾوده مآ مرغبي معـ موػّٔا م، موسصك اظّٓسقة

م م: ٌَم"دؾقوغف مَغِؾَع مَحٖؿك مُعَعِّٔٚبنَي مُطـٖو ممَوَعو م:مم"َرُدقال )اإلدّٕاء

ماظؾالغم15 ميف ماظّٓسوة مسؾك مطؾرية معلؽقظقي متؾؼك مأغف مشري م، )

مربؿّٓ ماِّغؾقوء مخومت مردوظي موتقصقؾ مسؾقفم)ماٌؾني مآ صؾك

مودؾؿ(مإظبماظعوٌني.

َوَزَطّٕٖٔؼومٔإِذمَغوَدىمَرٖبُفمَرٚبمَظومَتَِّٔرِغلمَصِّّٕدامم"ضقظفمتعوظبم:مم-9

ماْظَقأرِثنَي مَخِقُّٕ ًَ مَؼِقَقكمَوَأِصَؾِقـَومَوَأِغ مَظُف مَوَوَػِؾـَو مَظُف م*مَصوِدَؿَفِؾـَو
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مَرَشّؾوم مَوَؼُِّٓسقَغـَو ماْظَكِقَّٕاِت مِصل مُؼَلؤرُسقَن مَطوُغقا مٔإٖغُفِؿ مَزِوَجُف َظُف

م(م.م90-م89)اِّغؾقوء:م"َوَرَػّؾومَوَطوُغقامَظـَومَخوِذِعنَي

ضّٓممػؾيماظقظّٓمم"َؼِقَقكمَصوِدَؿَفِؾـَومَظُفمَوَوَػِؾـَومَظُفم"يفمضقظفم:م

ظّٖطّٕؼوم)سؾقفماظلالم(مسؾكمإصالحمزوجفم،مسؾكمأنمماظـظّٕميفم

تّٕتقىماِّدؾوبمواٌلؾؾوتماظعودؼيمؼؼؿضلمأنمؼؿؼّٓممإصالحم

مسؾكم مجوء ماظؼّٕآغل ماظـص مظؽـ م، ماظقظّٓ مإنوب مسؾك اظّٖوج

مهّٓػؿوم مال موعشقؽؿف موجؾ( م)سّٖ مآ مضّٓرة مِّن م، مذظؽ خالف

ـِمٔإٖغم"أدؾوبموالمعلؾؾوت:م َؿومَأِعُُّٕهمٔإَذامَأَراَدمَذِقّؽومَأِنمَؼُؼقَلمَظُفمُط

م م"َصَقُؽقُن مضودرونم82)ؼّٗ: مسبـ م: مؼؼقل موجؾ( م)سّٖ مصؽلغف ،)

سؾكمأنمغفىمظّٖطّٕؼومأومشريهماظقظّٓمدقاءمأصؾقـومظفماظّٖوجمأمم

مدفؾم مػق مإمنو مسـّٓطؿ معلؿغّٕب مسفقى مػق مصؿو م، مغصؾقفو ٕ

موػق م، موجؾ( م)سّٖ مآ مضّٓرة مجوغى ميف مبفممؼلري مأجوبً عو
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مدػشؿفوم مأبّٓت مسـّٓعو ماظلالم( م)سؾقف مإبّٕاػقؿ مزوج اٌالئؽي

موتعفؾفوميفمعـؾمػّٔاماٌقضػ.

م

م م: متعوظب مضقظف ميف ماظؽّٕؼؿ ماظؼّٕآن مؼصقره معو َواِعََّٕأُتُفم"وػق

مَؼِعُؼقَبم مٔإِدَقوَق مَوَراِء مَوِعـ مِبٔنِدَقوَق مَصَؾٖشَِّٕغوَػو ًِ مَصَضِقَؽ َضوِئَؿٌي

مَوِؼَؾَؿ مَؼو ًِ مٔإٖنمَػَّٔام*مَضوَظ مَبِعِؾلمَذِقّكو مَوَػَّٔا مَسُفقْز مَوَأَغو مَأَأِظُّٓ كم

ماظؾَِّفم ًُ مَرِحَؿ ماظؾَِّف مَأِعّٕٔ ـِ مِع مَأَتِعَفِؾنَي مَضوُظقا م* مَسِفقْى َظَشِلْء

م مٖعِفقّْٓ مَحِؿقّْٓ مٔإٖغُف ًِ ماْظَؾِق مَأِػَؾ مَسَؾِقُؽِؿ م-م71)ػقد:"َوَبََّٕطوُتُف

م(.73

إلصالحمتؼّٓؼؿمظؾؾشّٕىم،مإضوصيمإظبمأنمتؼّٓؼؿماهلؾيمسؾكما

مأوالم ماظؾشّٕى متلتل مإذ م، ماٌقضػ مػّٔا معـؾ ميف ماِّػؿ وػل

مذطّٕم مأو ماظؽالم متػصقؾ مذظؽ مبعّٓ مؼلتل مثؿ م، مهلو ظؾؿؿؾفػ

م،م مبوظؾشّٕى مايـقػ مدؼــو مأعّٕغو موضّٓ م، مايول موبقون اِّدؾوب

مآم م)صؾك مغؾقـو مؼؼقل م، ماظؾشّٕؼي ماظـػّٗ مسؾك ماظلّٕور وإدخول
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م م: مودؾؿ( موال"سؾقف متـػِّّٕواؼٚلّٕوا موال موبٚشّٕوا )عؿػؼمم"متعٚلّٕوا،

مسؾقف(.

ماْظَكِقَّٕاِتمَوَؼُِّٓسقَغـَومم"ويفمضقظف: مُؼَلؤرُسقَنمِصل مَطوُغقا ٔإٖغُفِؿ

م مَخوِذِعنَي مَظـَو مَوَطوُغقا مَوَرَػّؾو م:م"َرَشّؾو موتعؾقؾم90)اِّغؾقوء مبقون )

ظلّٕسيمادؿفوبيماظّٓسوءم،موٌومؼـؾغلمأنمؼؽقنمسؾقفمحولمعـم

جوبيمدسوئفمعـمحلـماظصؾيمبوٓم)سّٖموجؾ(مواٌلورسيمؼّٕجقمإ

م مواظّٓسوء م، ماًريات مضـقتمدّٕ٘يف ميف م، مورػّؾو مرشّؾو م، موسؾـّو ا

مٕم موآظف مصّٖطّٕؼو م، ماظعوٌني مرب مٓ موادؿؽوغي موتضّٕع وخشقع

مصقفوم مؼلورسقن مطوغقا مإمنو م، مصقلى ماًريات مؼػعؾقن ؼؽقغقا

م ماظّٓسوء معالزعؿفؿ موردّٕ٘عع مرشّؾو موسالغقي مٓما موطوغقا م، ػّؾو

ماِّحّٓمخوذعنيم.م

م*مممم*مممم*

م



  

-74- 

 

 فهرس املوضوعات
 

ماظصػقيماٌقضقعمم

م2م.ع ؼ  ّٓع    يم1

م6م.دقرماظؼّٕآنماظؽّٕؼؿم:مأمسوءمودالالتم2

حّٓؼٌماظؼّٕآنمسـمربؿّٓم)صؾكمآمسؾقفمم3

م.ودؾؿ(

م21

م29م.مأػ ؾماظؼ  ّٕآنم4

ماظؼّٕآنمم5 مصضوئؾ ميف مزبؿورة محّٓؼـّو ثالثقن

م.اظؽّٕؼؿ

م36

م49م.ضوظقامسـماظؼّٕآنماظؽّٕؼؿم6

ميفمم7 ماظؾقوغل ماإلسفوز معـ مزبؿورة منوذج

م.اظؼّٕآنماظؽّٕؼؿ

م57

م74م.صفّٕسماٌقضقسوتم8

 


